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Uvodnik

SpRemNA beSedA uRedNice

Nedavno	sva	šli	z	mamo	sinovega	prijateljčka	na	Šmarno	goro.	Poleg	
naju	je	v	nahrbtniku	veselo	čebljal	še	ne	enoletni	malček.	Prav	fino	smo	
se	imeli.	Bili	smo	na	svežem	zraku,	malo	smo	se	razgibali,	predvsem	
pa	sva	ženski	uspeli	na	dolgo	in	široko	predebatirati	o	dogajanju	doma	
in	po	svetu,	o	preteklem	poletju	in	še	o	marsičem.
In	 ko	 sva	 sedeli	 na	 Šmarni	 gori	 in	 jedli	 zasluženo	 kislo	 mleko,	 je	
kolegico	poklicala	mama	ter	ji	poročala	o	preživljanju	počitnic	vnukov	
pri	njej.	Vsi	so	bili	zelo	pridni,	na	trenutke	ni	niti	vedela,	da	jih	ima.	
Zgrožena	pa	je	vedno	znova	ugotovila,	da	njihova	tišina	ne	pomeni,	
da	se	skrivajo	v	gozdu	in	so	tiho,	da	se	ne	bi	našli.	Tišina	pomeni,	da	
so	vsi	potuhnjeni	v		kotu	in	prav	vsak	od	njih	gleda	v	ekran	telefona	
ali	tablice.
Tako	 sem	 začela	 razmišljati	 o	 vseh	 novih	 aparatih,	 poimenovanjem	
le-teh	niti	ne	sledim	več,	s	katerimi	preživljamo	čas	in	se	zato	veliko	
manj	 posvečamo	 sebi	 in	 drugim.	 Se	 kdaj	 zalotite	 zvečer,	 da	 ste	 na	
tablici	ali	telefonu?	Ne	samo	vi,	tudi	vaš	partner	in	da	med	vama	ni	
več	normalne	komunikacije,	če	pa	že	 je,	 je	ta	namenjena	dogajanju	
na	družabnih	omrežjih	in	komentiranju	drugih	na	njih?	In	tudi	to,	da	
nimate	več	potrebe	poklicati	prijateljev,	ker	vse	o	njihovem	dogajanju	
zveste	 prek	 facebooka,	 tweeterja	 in	 drugih	 podobnih	 aplikacij?	 Kje	
so	tiste	dolge	kave,	sprehodi,	druženja,	ki	smo	jih	bili	včasih	deležni.	
Seveda	se	zavedam,	da	je	časa	malo,	saj	ob	službi,	otrocih	in	ostalih	
dejavnostih	pač	pozabimo	na	svoje	prijatelje.	Vseeno	pa	sem	mnenja,	
da	bi	se	lahko	malo	večkrat	brcnili	v	zadnjo	plat	in	namesto	sedenja	
na	kavču	in	buljenja	v	TV,	tablico	ali	telefon,	raje	odšli	na	dvorišče	in	
se	tam	družili.
Kaj	 pa	 naši	 otroci?	 Se	 sploh	 še	 znajo	 igrati	 na	 prostem,	 brez	 da	 bi	
konstantno	pogledovali	na	svoje	telefone.	Se	tudi	vam	zdi,	da	otroci	ne	
vedo	več,	kdo	so	njihovi	pravi	prijatelji	in	na	koga	se	bodo	v	žalostnih	
trenutkih	 lahko	 zanesli?	 Glede	 na	 to,	 da	 na	 družabnih	 omrežjih	
tekmujejo	med	seboj,	kdo	bo	imel	več	prijateljev,	se	niti	ne	zavedajo,	
da	 je	pravih	prijateljev	zelo	malo.	 In	ko	potrebujejo	ramo	prijatelja,	
da	 se	 lahko	 zjočejo,	 teh	 prijateljev	 kar	 ni.	 Zadnje	 čase	 po	 medijih	
vedno	znova	lahko	zasledimo	prispevke,	kako	so	otroci	slabše	gibalno	
sposobni	kot	pred	leti.	Seveda,	saj	jim	sedenje	pred	računalnikom	ne	
da	kondicije	in	motivacije	za	miganje.	
Četrtna	 skupnost	 prihodnji	 vikend	organizira	 sedaj	 že	 tradicionalno	
Jesensko	srečanje.	Mislim,	da	bo	to	pravi	kraj	za	druženje	na	prostem.	
Za	otroke	bo	z	obilo	aktivnostmi	poskrbljeno,	da	jim	ne	bo	dolgčas,	
imeli	bodo	priložnost	srečati	svoje	prijatelje	in	vsaj	za	nekaj	časa	bodo	
pozabili	na	virtualna	družabna	omrežja.	

Odgovorna	urednica	Mateja	Brus

 Anastasija Topić (5,5 let), 
mentorica: vzgojiteljica Anja Starman

3.1
Grb
barvna reprodukcija
pozitiv

Poenostavljen grb (uporaba pri velikosti pod 20 mm)
barvna reprodukcija
pozitiv

iZ VSebiNe:

Delo	sveta	Četrtne	skupnosti	Šentvid…..........................................3

Nova	 zgradba	 za	 šolo	tisočerih	 talentov........................................4

Šport	Ljubljana,	golfski	center………................................................6

Šentviški	 dnevi	 2014.....................................................................7

Vključevanje	 dijakov	 v	 urejanje	 skupnih	 prostorov	 šole…............8

Jesensko	 srečanje	 ČS	 Šentvid.......................................................9

Kotiček	 za	 najmlajše…..................................................................14

Napovednik	dogodkov	jesen	2014................................................16

številka 3. letnik V., september 2014

Šentvid nAd LjubljaNo
Brezplačno glasilo krajanov Četrtne skupnosti Šentvid

Šentvid, Male Vižmarje, Vižmarje, Brod, Gunclje, Dvor, Stanežiče, Medno

STRAN 9

S������ ��� �������� � �����  Sobota, 13. septembra 2014,
med 12. in 17. uro na ragbi igrišču Oval v Guncljah

STRAN 9

Na	naslovnici:
JESENSKO	SREČANJE



3Šentvid nAd LjubljaNo

DELO SVETA ČS ŠENTVID

V	nedeljo,	5.	oktobra	2014,	 so	 razpisane	 lokalne	volitve,	na	katerih	
bomo	 imeli	 možnost	 izbirati	 nove	 predstavnike	 na	 nivoju	 Mestne	
občine	Ljubljana	s	tem	pa	tudi	v	Svetu	Četrtne	skupnosti	Šentvid.

Hitro	so	minila	ta	štiri	 leta	in	ponosno	lahko	ugotovimo,	da	je	bil	to	
eden	 najuspešnejših	mandatov	 Sveta	 Četrtne	 skupnosti	 Šentvid	 od	
njenega	nastanka.	Verjetno	vas	kar	nekaj	zmajuje	z	glavo	ob	prebiranju	
teh	vrstic,	ker	smo	ljudje	nagnjeni	k	temu,	da	merimo	uspeh	javnih	
institucij	po	tem,	ali	je	bil	rešen	problem,	ki	nas	osebno	teži	ali	ne.

Foto: Robert Golavšek

1. Izvedeni projekti MOL
-	Otvoritev	enote	vrtca	Šentvid	Miš-Maš	v	Guncljah,
-	vsakoletni	računalniški	tečaji	za	starejše	občane	(organizacija	SLS),
-	montaža	defibrilatorjev	na	objektih	v	upravljanju	SLS	(3	x),
-	pleskanje	dvorane	Na	gmajni	1.

Projekti na predlog ČS Šentvid
-	Znižanje	robnikov	na	prehodih	za	pešce	vzdolž	celotne	Prušnikove	
ulice,	
-	asfaltiranje	manjkajočega	dela	pločnika	v	ul.	Bratov	Komel,
-	 znižanje	 robnikov	 na	 prehodih	 za	 pešce	 v	 križišču	 Kosmačeve	 in	
Celovške	c.,
-	asfaltiranje	ter	zaris	parkirišč	na	ploščadi	pred	gasilskim	domom	v	
Stanežičah	(končna	postaja	LPP	15)	ter	ureditev	otroškega	igrišča,
-	asfaltiranje	dela	ulice	Štula,
-	asfaltiranje	poti	v	Stanežičah.

2. Izvedene prioritetne naloge ČS Šentvid
-	Rekonstrukcija	Prušnikove	ul.	po	obstoječem	−	noveliranem	projektu;	
izvedeno	delno,	in	sicer:	ureditev	(zaris)	parkirišč	na	Prušnikovi	ulici,	
ureditev	nadvišanih	prehodov	za	pešce	(Lekarna,	Mercator,	Trgovina	
Tuš)	in	zaris	kolesarske	steze	in	ureditev	poteka	prometa	na	Prušnikovi	
ul.,
-	 ureditev	 Taborske	 ceste	 sočasno	 z	 menjavo	 komunalnih	 vodov;	
izvedeno	 delno,	 in	 sicer	 je	 bila	 obnovljena	 asfaltna	 prevleka	 na	
obstoječem	vozišču,
-	 vzpostavitev	proge	 LPP	 št.	 15	 Stanežiče–Pirniče	 in	 njeno	 kasnejše	
podaljšanje	do	Medvod,
-	 zagotovitev	 dodatnih	 kapacitet	 v	 vrtcu	 na	 Brodu	 ter	 zagotovitev	
prostorskih	pogojev	za	delovanje	enot	v	Šentvidu,
-	ureditev	pločnika	v	Ul.	Pregnancev	ter	pločnika	v	ulici	Štula,
-	ureditev	križišča	pri	končni	postaji	LPP	1	ter	TC	Merkur,
-	prenova	Ljudskega	doma	v	Šentvidu:	urejeno	prezračevanje,	obnova	
kotlovnice	in	prenova	dvorane	(pleskanje	in	parket),
-	ureditev	javne	razsvetljave	na	območju	Broda;	naloga	delno	izvedena	
zgolj	tam,	kjer	se	je	obnavljalo	vodovodno/kanalizacijsko	omrežje,
-	ureditev	odvodnjavanja	na	Prušnikovi	ul.,
-	 ureditev	 parkirišča	 pri	 Turbo	 Inštitutu	 –	 parkirišče	 je	 uredil	 novi	
lastnik	objekta	v	križišču	Gunceljske	in	Celovške	c.	v	soglasju	z	MOL,
-	asfaltna	preplastitev	ul.	Pot	k	igrišču	(prioritetna	naloga	zajema	več	
ulic,	ki	pa	niso	bile	urejene).

Svet CS Šentvida

3. Izvedena 'mala dela' ČS Šentvid

-	Obnova	reflektorske	osvetlitve	odra	v	Ljudskem	domu	ter	namestitev	
sistema	ozvočenja	dvorane,
-	izgradnja	nadomestnega	igrišča	v	Guncljah,
-	obnova	ter	oprema	dvorane	v	Guncljah	 (Kosijeva	1)	s	 telovadnimi	
rekviziti,
-	postavitev	zunanjih	–	vsem	dostopnih	fitnes	naprav	pri	ragbi	igrišču	
Oval	v	Guncljah	(ta	hip	v	izvedbi).

4. Izvedeni projekti, ki jih je financirala ČS Šentvid:
-	Šentviški	teden,
-	turnir	v	balinanju,
-	turnir	v		tenisu	,
-	turnir	v	košarki	–	ženske	ekipe,
-	turnir	v	košarki	–	pionirji/pionirke,
-	turnir	v	nogometu,
-	turnir	v	odbojki,
-	predstavitev		ragbija,
-	delavnice	priprava	na	smučanje,
-	gledališka	igra,
-	slavnostna	akademija,
-	revija	šentviških	pevskih	zborov,
-	Extempore,
-	 otroške	 igre	 in	 delavnice	 −	 lutkovna	 predstava	 in	 animacijske	
delavnice,
-	počitniške	dejavnosti	za	otroke	in	mladino,
-	otroška	predstava	in	novoletna	obdaritev	otrok,	
-	dan	požarne	varnosti	(Vižmarje),
-	dan	gasilstva	v	Šentvidu	(Šentvid),
-	prikaz	dejavnosti	in	usposobljenosti	enot	PGD	Medno	(Medno),
-	prikaz	uporabe	ročnih	gasilnih	aparatov	in	gašenja	začetnih	požarov	
(Stanežiče),
-	prikaz	gašenja	manjših	požarov	v	gospodinjstvu	(Gunclje),
-	ureditev	spomenika	ob	podaljšku	Prušnikove	in	pri	odcepu	Stanežiče,
-	ureditev	obeležja	na	OŠ	Brod	in	na	mestu	vižmarskega	tabora.
(Vsi	programi	so	se	izvedli	vsako	leto	in	računamo,	da		bodo	(ali	so	že	
bili)	izvedeni	tudi	letošnjo	jesen.

Foto: Robert Golavšek
DRUGI − DODATNI PROGRAMI
-	Izdajanje	glasila	ČS	Šentvid	–	Šentvid	nad	Ljubljano	(14	številk),
-	urejanje	spletnih	strani	ČS	Šentvid,
-	Jesensko	srečanje	ČS	Šentvid	(3	x),
-	čistilna	akcija	ČS	Šentvid	(3	x),
-	projekt	oživitve	Ljudskega	doma	(2	x),
-	 organizacija	 in	 promocija	 abonmaja	otroških	predstav	 v	 Ljudskem	
domu		−	'Šodrček'	(2	x).

Temu,	dokaj	dolgemu	spisku	lahko	dodamo	še	v	kratkem	pričakovano	
otvoritev	mladinskega	golfskega	centra	v	Guncljah.	
In	da	ne	bo	članek	predolg,	naj	vas	za	konec	povabim	še	na	Jesensko	
srečanje	 ČS	 Šentvid	 13.	 septembra	 2014	 med	 12.	 in	 17.	 uro	 na	
ragbi	 igrišču	 Oval	 v	 Guncljah	 (več	 o	 prireditvi	 si	 lahko	 preberete	 v	
nadaljevanju	tega	časopisa)	in	seveda,	da	vsaj	občasno	obiščete	našo	
spletno	stran	na	www.cs-sentvid.si	.

Damijan	Volavšek,
predsednik	sveta	ČS	Šentvid
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NOVA zGRADbA zA ŠOLO TISOČERIh TALENTOV 

Osnovna	šola	Alojzija	Šuštarja,	ki	deluje	v	okviru	Zavoda	sv.	Stanislava,	
je	 jeseni	odprla	vrata	nove	stavbe.	Temeljni	kamen	zanjo	so	položili	
novembra	2011,	natanko	110	let	po	blagoslovitvi	temeljnega	kamna	
celotnih	Škofovih	zavodov.
Čeprav	se	je	tedaj	napovedovalo,	da	bo	novo,	deset	milijonov	evrov	
vredno	poslopje	zgrajeno	že	leto	kasneje,	bolj	verjetno	pa	leta	2013,	
so	se	načrti	zavlekli	do	letos.	

Petletna stiska s prostorom  
Osnovna	šola	Alojzija	Šuštarja	je	bila	sicer	ustanovljena	že	leta	2008,	
ko	je	bilo	v	dva	oddelka	1.	razreda	in	po	en	oddelek	2.	in	3.	razreda	
sprejetih	 prvih	 sto	 otrok.	 Namestili	 so	 jih	 v	 prostore	 tamkajšnje	
gimnazije.	Potem	so	vsako	leto	na	novo	vpisali	petdeset	prvošolcev,	
prostorska	stiska	in	posledično	želja	po	novi	stavbi,	pa	sta	postajali	vse	
večji.	V	letošnjem	šolskem	letu	bo	na	osnovni	šoli	že	štiristo	učencev,	
prvič	tudi	devetošolci.	
Roman	Globokar,	direktor	Zavoda	svetega	Stanislava,	je	ob	blagoslovitvi	
temeljnega	kamna	za	novo	zgradbo	leta	2011	povedal,	da	je	želja	po	
katoliški	 osnovni	 šoli	 tlela	 med	 starši	 že	 od	 osamosvojitve	 države	
dalje:	 »Po	 imenovanju	mojega	 predhodnika	 dr.	 Antona	 Jamnika	 za	
ljubljanskega	pomožnega	 škofa	pa	 so	 se	na	njegovo	pobudo	 začele	
konkretne	 priprave	 za	 ustanovitev	 prve	 katoliške	 osnovne	 šole	 pri	
nas.	Skupina	strokovnjakov	in	staršev	je	skrbno	pripravljala	program	
šole,	 ki	 je	 bil	 poleti	 2007	 sprejet	 na	 Strokovnem	 svetu	 Republike	
Slovenije	za	splošno	izobraževanje	in	jeseni	istega	leta	je	nadškof	Alojz	
Uran	 podpisal	 odlok	 o	 ustanovitvi	 Osnovne	 šole	 Alojzija	 Šuštarja.«		
Globokar	je	pojasnil,	da	so	sprva	mislili,	da	bo	gostovanje	v	prostorih	
gimnazije	 trajalo	največ	dve	 leti,	a	 se	 je	 izteklo	drugače.	Najprej	 se	
je	 izkazalo,	da	vrnjene	vojašnice	niso	primerne	za	šolo,	saj	niso	bile	
potresno	varne,	zato	jih	je	bilo	treba	zrušiti.	Gradbeno	dovoljenje	za	
novogradnjo	pa	so	lahko	dobili	šele	potem,	ko	je	MOL	konec	leta	2010	
sprejel	prostorski	načrt.	

Škofovi zavodi z novo šolo in vrtcem, investicijo, vredno deset milijonov evrov. 
 (Foto: Marina Rugelj)

Denar iz nadškofije
Zdaj	je	stavba	dograjena,	v	njej	pa	je	prostor	tudi	za	letos	ustanovljeni	
vrtec	Dobrega	pastirja.	Glavnega	izvajalca	del	niso	imeli,	saj	so	sami	
vodili	 dela	 s	 posamičnimi	 izvajalci,	 kar	 jim	 je	 pocenilo	 gradnjo.	 Na	
začetku	so	z	razpisom	k	sodelovanju	povabili	deset	skupin	arhitektov,	
izbran	 je	 bil	 novogoriški	 biro	 Studio	 UR.A.D.	 iz	 Nove	 Gorice	 z	
arhitektom	Klemenom	Pavlinom	na	čelu.	»S	samim	potekom	gradnje	
in	 roki	 smo	 zadovoljni,	 bilo	 pa	 bi	mnogo	 lažje,	 če	 bi	 šolo	 dobili	 že	
pred	 štirimi	 leti,«	 je	 povedala	 ravnateljica.	 Sredstva	 je	 zagotovila	
ljubljanska	nadškofija,	za	 izgradnjo	toplotne	postaje	na	bio	maso,	ki	
bo	poleg	osnovne	šole	ogrevala	tudi	Zavod,	pa	so	pridobili	170	tisoč	
evrov	evropskih	sredstev.		
Osnovna	 šola	 s	 telovadnico	 meri	 8015	 kvadratnih	 metrov,	 vrtec	
pa	 955	 kvadratov.	Na	 šoli	 bo	 osemnajst	 oddelkov,	 po	 dve	 paralelki	
vsakega	razreda,	v	vrtcu	pa	je	predvidenih	pet	skupin,	tri	 jaslične	in	
dve	heterogeni,	v	kateri	bodo	otroci	v	starosti	od	dveh	do	petih	let.	
Mesta	so	v	glavnem	že	zasedena,	pravi	ravnateljica	Marina	Rugelj.	

Šolnina prilagojena dohodkom

Na	vprašanje,	če	je	šolanje	pri	njih	dražje	kot	v	javnih	šolah,	Rugljeva	
odgovarja,	da	daje	ljubljanska	nadškofija,	kot	njihov	ustanovitelj,	na	
razpolago	prostore	in	opremo.	»Iz	državnega	proračuna	pa	dobimo	za	
izvedbo	programa	85	odstotkov	denarja,	ki	ga	sicer	dobi	za	program	
javna	šola.	Razliko	do	stotih	odstotkov		plačujejo	starši	v	obliki	šolnine,	
ki	znaša	od	nič	do	šestdeset	evrov,	odvisno	od	dohodka	staršev.	Nižja	
šolnina	 je	 tudi	v	primeru,	če	 je	na	šoli	več	otrok.	V	Zavodu	namreč	
deluje	Sklad	za	pomoč	družinam,	v	katerega	darujejo	dobri	ljudje	in	
tako	 omogočijo	 šolanje	 tudi	 tistim	otrokom,	 ki	 si	 ga	 zaradi	 šibkega	
ekonomskega	 položaja	 staršev	 ne	 bi	mogli	 privoščiti.	 Poleg	 šolnine	
pa	 starši	 vsak	 mesec	 plačajo	 še	 28	 evrov	 za	 športne,	 kulturne	 in	
naravoslovne	 dneve,	 večdnevne	 duhovne	 obnove	 v	 naravi,	 likovni	
material,	pouk	plesa,	klasične	kulture,	spoznavanja	vere	in	kulture	…

za vsestranski razvoj mladega človeka
Osnovna	 šola	 je	 bila	 ustanovljena	 kot	 šesta	 enota	 v	 Zavodu	 sv.	
Stanislava,	 že	 prej	 so	 v	 njem	 delovali	 Škofijska	 klasična	 gimnazija,	
Jegličev	dijaški	dom,	Glasbena	šola,	Študentski	dom	Janeza	Frančiška	
Gnidovca	in	Slovenski	dom.	Rugljeva	pojasnjuje,	da	gre	za	zasebno	šolo	
z	javnoveljavnim	programom:	»Predmetnik	je	zelo	podoben	tistemu	
v	javnih	šolah.	Vsako	leto	imajo	učenci	eno	uro	verskega	pouka.	Tudi	
sicer	so	duhovne	vsebine	prepletene	v	našem	vsakdanu.«	Ravnateljica	
je	povedala	še,	da	se	trudijo	za	vsestranski	 razvoj	mladega	človeka.	
Poleg	 kvalitetnemu	 izobraževanju	 dajejo	 velik	 poudarek	 umetnosti,	
predvsem	zborovskemu	petju,	plesu,	gledališču	in	klasični	kulturi,	na	
drugi	strani	pa	tudi	športu,	praktičnim	veščinam	in	gibanju	v	naravi.	
V	zadnjem	triletju	si	učenci	lahko	izberejo	pouk	drugega	tujega	jezika	
in	latinščine.	

Nekdanji	 nadškof	 Anton	 Stres	 je	 ob	 položitvi	 temeljnega	 kamna	 za	
zgradbo	dejal,	da	bo	šola,	ki	bo	tukaj	zrasla,	temeljna,	bo	osnovna,	se	
pravi	tista,	ki	daje	temelje	ali	osnovo	celotni	zgradbi	znanja	in	vzgoje,	
védenja	 in	 vrednot	mladih,	 ki	 se	 bodo	 tukaj	 šolali.	 Svoj	 nagovor	 je	
tedaj	sklenil	z	upanjem,	da	ne	bi	postali	pri	gradnji	podobni	tistemu	
evangeljskemu	možu,	ki	je	začel	graditi	stolp,	pa	ga	ni	mogel	dokončati.	
Upi	so	se	udejanjili:	pouk	v	novi	stavbi	se	je	začel	prvega	septembra,	
ko	 je	 bila	 tudi	 uradna	 otvoritev	 s	 krajšim	 kulturnim	 programom	 in	
blagoslovom.	

Brigite	Ferlič	Žgajnar,	novinarka	Dela

21. TAbOR SLOVENCEV PO SVETU V zAVODU SV. 
STANiSLAVA

V	nedeljo,	6.	julija	2014,	se	je	odvijal	že	21.	Tabor	Slovencev	po	svetu	
v	 organizaciji	 Izseljeniškega	 društva	 Slovenija	 v	 svetu.	 Izseljence	
po	 svetu	 povezuje	 Svetovni	 slovenski	 kongres,	 ki	 ga	 vodi	 dr.	 Boris	
Pleskovič,	in	pripravlja	vsako	leto	družabno		srečanje	v	Škofji	Loki	in	
drugod	po	Sloveniji.	Tabor	se	je	pričel	z		mašo	v	prečudoviti	kapeli,	ki	
jo	je	z		mozaikom	obogatil	naš	znani	pater	Marko	Rupnik,	sv.	mašo	je	
vodil	škof	dr.	Anton	Jamnik	ob	somaševanju	izseljeniških	duhovnikov	
ter	petju	dijakov	iz	Argentine	in	Kanade.

Kapela v Zavodu sv. Stanislava

Aktualno
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Pester	 kulturni	 program	 se	 je	 nato	 	 nadaljeval	 v	 dvorani	 Matija	
Tomca.	Sledila	 je	okrogla	miza	 z	naslovom:	Slovenska	 samostojnost	
in	državnost	skozi	čas,	izseljenski	prispevek	k	slovenski	samostojnosti	
in	državnosti,	kjer	so	gostje	z	referati	poskušali	odgovoriti	na	vodilno	
vprašanje,	zakaj	smo	se	zdaj	ustavili,	kjer	je	kritično	o	tem	spregovorila	
novinarka	RTV	Rosvita	Pesek.	

Andreja	Valič	 je	kratko	predstavila	 izseljeniško	podporo	pri	procesih	
slovenske	 osamosvojitve.	 Pri	 tem	 je	 izpostavila,	 da	 slovensko	
zgodovinopisje	o	tem	ne	piše	veliko.	Na	odnos	do	osamosvojitve	po	
njenem	kažejo	tudi	težave	pri	vključevanju	teme	o	osamosvajanju	v	
šolski	učni	načrt.

Renato	Podberšič	 je	predstavil	 več	desetletij	prizadevanj	 slovenskih	
zamejcev	za	slovensko	samostojnost	in	državnost.	Zunaj	meja	tedanje	
Jugoslavije	 je	 po	 2.	 svetovni	 vojni	 ostalo	 okrog	 150.000	 Slovencev,	
največ	v	 Italiji.	Prav	zaradi	 tega	se	 je	na	 tržaškem	zasnovala	 ideja	o	
samostojni	Sloveniji	kot	demokratični	državi,	o	čemer	je	veliko	pisal	
Ciril	Žebot.	Podberšič	 je	spregovoril	 tudi	o	Slovencih	na	avstrijskem	
Koroškem,	ki	so	utrpeli	visoko	asimilacijo.	

Andrej	 Vovko	 je	 predstavil	 Franceta	 Dolinarja,	 duhovnika	 in	
zgodovinarja.	 Kot	 zgodovinar	 je	 proučeval	 pomembne	 slovenske	
osebnosti.	 Znan	 je	 bil	 po	 protikomunističnih	 stališčih,	 nasprotoval	
je	 eksperimentalnim	 teologijam	 in	 si	 dolgoletno	 prizadeval	 za	
samostojno	slovensko	državo.	Vsi	pa	so	poudarjali,	da	nas	Slovencev	
ni	samo	dva	milijona,	ampak	nas	je	dva	milijona	in	pol.	Mnogi	so	se	
že	vrnili,	veliko	pa	 jih	razmišlja,	da	bi	se	vrnili	 in	doma	nadaljevali	s	
svojim	delom,	vendar	bi	morali	biti	pogoji	v	podjetništvu	enaki,	kot	
so	drugod	po	svetu.

Izseljenci v dvorani

Nastop dijakov iz Argentine in Kanade

Program	 tabora	 se	 je	 nadaljeval	 z	 bogatim	 kulturnim	 programom,	
najprej	so	zapeli	slovensko	himno,	2.	in	7.	kitico		Prešernove	Zdravljice	
(lepo	je	bilo	slišati	2.	kitico,	lepo	bi	bilo,	da	bi	tudi	naši	himni	dodali	
2.	 kitico).	 Program	 	 so	 	 samostojno	pripravili	 	 dijaki	 iz	Argentine	 in	
Kanade.	Povedali	so:	Smo	potomci	slovenskih	beguncev,	ki	so	zapustili	
dom	 in	 domače	 kraje	 in	 se	 preselili	 v	 nov	 svet.	 Smo	 mladi	 člani		

slovenske	 skupnosti	 v	Argentini	 in	 Kanadi.	 V	 njej	 odkrivamo	 verske	
in	slovenske	vrednote,	hodimo	v	slovenske	šole,	nastopamo,	pojemo	
slovenske	pesmi	in	plešemo	folkloro.	Vse	to	so	v	svojih	nastopih	tudi	
pokazali.	

Branko Križanec iz Stanežič z lepotami Slovenije

V	preddverju	dvorane	je	bilo	na	voljo	veliko	gradiva	o	lepotah	Slovenije,	
ki	so	si	ga	izseljenci	z	zanimanjem	ogledovali.	Med	razstavljavci	je	bil	
tudi	naš	domačin	Branko	Križanec	iz	Stanežič,	ki	je	v	samozaložbi	izdal	
več	zbirk	in	atlas	o	lepotah	Slovenije.	

Jože	Sever

Aktualno

Odprto od 9.00 do 19.00, sobota od 9.00 do 13.0
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Šport

ŠPORT LJUbLJANA, GOLFSKI CENTER

Od	 septembra	 2014	 bo	 Ljubljana	 nudila	
pestrejšo	 ponudbo	 na	 področju	 golfa.	 V	
Stanežičah	 bo	mladinsko	 golfigrišče,	 ki	 bo	
v	 prvi	 vrsti	 namenjeno	 mladim	 igralcem	
golfa,	 šoli	 golfa	 za	 ljubljanske	 klube	 in	
društva	(izvajalci	Letnega	programa	športa).	
V	Javnem	zavodu	Šport	Ljubljana	se	bomo	
potrudili,	da	privabimo	tudi	učence	osnovnih	in	srednjih	šol	k	igranju	
golfa	v	sklopu	aktivnosti	pri	športni	vzgoji,	dobrodošli	pa	bodo	seveda	
tudi	vsi	ostali	ljubitelji	in	rekreativci.
Projekt	»Mladinski	golfski	 center	Stanežiče«	 je	sofinanciran	s	 strani	
Fundacije	za	šport	RS	in	Mestne	občine	Ljubljana.

Arhiv: Javni zavod Šport Ljubljana

Za	 takšen	objekt	 smo	 se	odločili,	 ker	nobeno	od	 igrišč	na	območju	
Ljubljane	 nima	 ponudbe,	 ki	 bi	 bila	 v	 prvi	 vrsti	 namenjena	mlajšim	
igralcem.	Eden	od	razlogov	za	tovrsten	objekt	se	skriva	tudi	v	porastu	
zanimanja	 za	 golf	 v	 Ljubljani	 in	 Sloveniji,	 saj	 ima	 Slovenija	 tudi	 kar	
nekaj	uspešnih	mladih	golfistk	in	golfistov.
Na	novem	golfigrišču	bosta	dve	vadbeni	 zelenici	 in	9	kratkih	 lukenj	
(pitch	and	putt).

Arhiv	Javni	zavod	Šport	Ljubljana

NOVI TRENER RK LJUbLJANE ANDREw FENTON

Po	odhodu	Roberta	 Puconje	 kot	 glavnega	 trenerja	 članske	 ekipe	 je	
vodstvu	 kluba	 uspelo	 pripeljati	 največjo	 okrepitev	 zadnjih	 let.	 Na	
mesto	trenerja	prihaja	Novozelandec	Andrew	Fenton.	Poleg	vodenja	
članske	ekipe	bo	Andrew	skrbel	za	izobraževanje	trenerjev	in	pomagal	
mladinskim	selekcijam.

Arhiv: RK Ljubljana

Andrew	Fenton	je	svojo	kariero	začel	na	Novi	Zelandiji.	V	času	študija	
je	 igral	 za	 selekcijo	Wellinghtona	U21,	 kmalu	 zatem	pa	 je	 podpisal	
svojo	prvo	profesionalno	pogodbo	v	Franciji,	kjer	je	igral	8	let.	Nekaj	
časa	 je	kot	 igralec	preživel	 tudi	v	Angliji	 in	ZDA.	Po	vrnitvi	na	Novo	
Zelandijo	je	svojo	kariero	nadaljeval	v	Christchurchu	in	se	nato	preselil	
v	Avstralijo,	kjer	je	leta	2003	zaključil	svojo	igralsko	kariero.	
 

 Arhiv: RK Ljubljana

V	 Avstraliji	 je	 opravil	 vsa	 možna	 trenerska	 izobraževanja	 in	 kmalu	
pričel	s	trenerskim	delom.	Zadnja	tri	leta	je	bil	imenovan	za	glavnega	
trenerja	selekcije	Južne	Avstralije,	ekipe	Adelaide	Black	Falcons.
 
Vsekakor	gre	za	zelo	kakovostnega	trenerja,	ki	bo	s	svojim	znanjem	in	
izkušnjami	pripomogel	k	dvigu	kvalitete	ragbija	v	Sloveniji.
 
»Zame	 je	možnost	 delovanja	 v	 novem	 klubu	 vedno	 velika	 čast.	 Še	
posebej	 pa	 me	 veseli	 dejstvo,	 da	 bom	 imel	 priložnost	 delovati	 v	
Rugby	klubu	Ljubljana	 in	pomagal	pri	 razvoju	 ragbija	v	Sloveniji.	Ko	
smo	se	prvič	pogovarjali	o	možnosti	sodelovanja,	sem	odkril,	da	RKLJ	
in	slovenski	ragbi	delujeta	z	velikim	navdušenjem	in	predanostjo	na	
igrišču	in	izven	njega	z	namenom	promoviranja	ragbija	kot	športa	in	
hkrati	tudi	kot	dela	kulture	v	skupnosti.	Osebno	je	zame	velik	privilegij	
in	zadovoljstvo,	da	se	bom	lahko	pridružil	vaši	ragbi	družini	in	da	bom	
lahko	del	 razvoja	 ragbija,	 igralcev,	 trenerjev	v	RKLJ	 in	v	Sloveniji	na	
vseh	 nivojih	 in	 kategorijah	 ragbija,«	 je	 pred	 prihodom	 v	 Slovenijo	
povedal	Andrew	Fenton.
 
Andrew	 se	 bo	 ekipi	 pridružil	 na	 pripravah	 v	 Olimpijskem	 centru	
Planica,	ki	bodo	potekale	od	4.	do	7.	9.	2014.

bREzPLAČNI TRENINGI zA OTROKE: 

Ragbi vrtec, U10, U12, U14, U16 in U18 do konca septembra
pod vodstvom novozelandskega trenerja in ekipe. 

bon natisni in prinesi s sabo na trening v torek ali četrtek 
ob 17. uri na ragbi igrišču v Guncljah.

Kontakt: info@rugbyljubljana.si; gsm: 070-837-136.
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Aktivnosti v Šentvidu

ŠENTVIŠKI DNEVI 2014

Z	 21.	 šentviškimi	 dnevi	 smo	 v	 letošnjem	 letu	 pošteno	 zakorakali	
v	 zaslužene	dopustniške	dni.	 Več	 kot	 25	dogodkov	 se	 je	 zvrstilo	od	
konca	maja	pa	vse	do	zadnjega	tedna	junija.	
Prvič	 letos	 je	 v	 Šentviških	 dneh	nastopil	Orkester	 slovenske	 vojske,	
njegovi	glasbeniki	pa	so	za	dve	uri	spremenili	parkirišče	pred	Ljudskim	
domom	v	 glasbeni	 park,	 pravo	 kulturno	 jedro	 Šentvida.	Mimoidoči	
so	se	ustavljali	 in	sedeč	na	kolesih	prisluhnili	 inštrumentalni	 izvedbi	
znane	stare	»Moja	dežela,	to	je	njena	lepota	…«.	
Sicer	je	v	prireditvah	Šentviških	dni	nastopilo	več	kot	400	nastopajočih,	
ogledalo	pa	si	jih	je	preko	2500	gledalcev.	Na	grobo	bi	lahko	dogajanje	
omejili	na	dve	območji;	prvo	je	od	cerkve	do	zdravstvenega	doma	in	
drugo	območje	okrog	Zavoda	sv.	Stanislava.	

Foto: Foto Zvone

Med	 dogodke	 se	 je	 letos	 aktivno	 vključila	 tudi	 knjižnica	 Šentvid.	 V	
prenovljenem	 slogu	 je	 gostila	 razstavo	 »Ideje	 za	 razvoj	 Šentvida«,	
katere	avtorji	so	prišli	s	Fakultete	za	arhitekturo	v	Ljubljani.	Knjižnica	
kot	drugi	dom	poznanih	in	manj	poznanih	pesnikov	ter	pisateljev	že	
nakazuje	na	to,	da	bodo	le-ti	skozi	literarne	večere	tam	prišli	tudi	do	
svoje	govorjene	besede.	Prvi	se	je	tako	v	Šentviških	dneh	predstavil	
morjeplovec	g.	Paul	Pollack	z	avtorsko	knjigo	Moja	prva	jadranja.
Mladi	glasbeniki	Glasbene	šole	Franca	Šturma	so	svoj	zaključni	nastop	
opravili	 na	 »malem	 odru«	 glasbene	 šole.	 Rdečo	 nit	 prireditve	 so	
sestavljale	drobtinice	iz	različnih	zvrsti	glasbe.	Mladi	pa	so	obljubili,	da	
bodo	pridno	vadili	in	se	tako	morebiti	preizkusili	tudi	na	velikem	odru	
Ljudskega	doma.		Na	drugem	koncu	Šentvida	pa	so	odmevale	melodije	
mladih	glasbenikov	iz	Glasbene	šole	Zavoda	sv.	Stanislava,	posameznih	
instrumentalistov,	pevcev	solistov	in	pravega	miniaturnega	orkestra.	
ŠODR	 teater	 je	 z	 gledališko	 premiero	 »Vaje	 v	 slogu«	 dokazal,	 da	
lahko	tudi	igralci	amaterji	s	pogledom	gledalca	prikujejo	na	sedež.	Z	
zahtevnim	besedilom	in	prav	tako	zahtevno	izgovorjavo	so	poskrbeli	
za	številna	presenečenja.

Foto: Foto Zvone

Presenetile	pa	so	nas	tudi	pevke	iz	ŽPZ	Rozke	Usenik.	Pester	repertoar	
skandinavskih,	ruskih	in	drugih	evropskih	ljudskih	pesmi	so	spremljale	
različne	 koreografije.	 Dekleta	 pa	 niso	 pozabila	 na	 naše,	 za	 uho	
domače,	slovenske	pesmi.
Da	 sta	 slovenska	 kultura	 in	 domovinska	 vzgoja	 še	 kako	 prisotni	 v	
osnovnih	 šolah,	 so	 nam	 pokazali	 učenci	 Osnovne	 šole	 Šentvid	 s	
koncertom	pevskega	zbora	in	nastopom	folklorne	skupine	ter	proslavo	
ob	dnevu	državnosti.
Za	to,	da	se	spomnimo	na	morebitne	zdravstvene	težave,	še	preden	
te	nastopijo,	so	poskrbeli	zaposleni	iz	ZD	Šentvid	s	Svitovim	kotičkom.	
Lahko	smo	se	sprehodili	skozi	maketo	črevesja,	za	povrh	pa	so	nam	
izmerili	še	krvni	tlak	in	sladkor.	

V	 smiselno	 celoto	 te	prireditve	 vsako	 leto	poveže	 kulturno	društvo	
Blaž	Potočnikova	čitalnica,	ki	je	tudi	organizator	tega	dogodka.	Društvo	
je	v	 letošnjih	Šentviških	dneh	organiziralo	8	prireditev.	Začeli	 smo	z	
razstavo	fotografij	slovenskih	kozolcev	na	trati	za	cerkvijo.	Slednjo	so	
dopolnili	učenci	OŠ	Šentvid	 in	OŠ	Vižmarje-Brod	s	svojimi	risbami	–	
motivom	kozolca.	O	kozolcih	in	tem,	kaj	pomeni	biti	domoljub,	nam	
je	skozi	 svoje	pesmi	pripovedoval	 znani	 slovenski	popotnik	g.	 Janez	
Medvešek.
Sledil	je	koncert	glasbene	skupine	M.J.A.V.,	tj.	vokalno-instrumentalna	
skupina	 štirih	 deklet,	 ki	 so	 s	 svojevrstnim	 pristopom	 in	mladostno	
navihanostjo	navdušile	občinstvo.
Prav	na	novo	se	 je	predstavila	skupina	mladih	šentviških	 lutkarjev	z	
lutkovno	predstavo	Mačje	mesto.	Lutkarji	so	svoje	lutke	sami	izdelali,	
s	predstavo	pa	so	nasmejali	tako	mlajše	kot	starejše	gledalce.
Naslednji	dogodek	je	bil	koncert	domačina,	maestra	Gašperja	Konca,	
ki	 je	 svoje	 virtuozno	 izvedene	 improvizacije	 popestril	 z	 nastopi	 že	
uveljavljenih	in	nekaterih	manj	znanih,	a	za	uho	neizmerno	prijetnih	
izvajalcev	in	izvajalk.	
Pod	 šentviškim	 hribom	 smo	 pripravili	 tekmovalni	 turnir	 v	 teku	 in	
kolesarjenju,	 ki	 smo	 ga	 po	 pokojnem	 predsedniku	 društva	 Franetu	
Ermanu	poimenovali	Franetov	memorial.	Udeležilo	se	ga	je	34	tekačev,	
8	tekačic,	8	kolesarjev	in	3	kolesarke.	Tudi	v	letošnjem	letu	se	je	zgodil	
turnir	v	odbojki,	kjer	se	vsako	leto	bíje	hud	boj	med	uravnoteženimi	
ekipami	in	kjer	vedno	»zmaga	najboljši«.

Foto: Foto Zvone

Na	 Vidovo	 nedeljo	 je	 svoje	 praznovanje	 imela	 Župnija	 Ljubljana	
Šentvid.	 S	 slavnostno	 sv.	 mašo,	 na	 kateri	 sta	 združena	 prepevala	
otroški	 in	 odrasli	 zbor	 pod	 vodstvom	 gospe	Marinke	Muhič,	 se	 je	
začelo	praznovanje	žegnanjske	nedelje	na	trati	za	cerkvijo.	Tam	je	bila	
postavljena	tudi	sedaj	že	tradicionalna	razstava	z	naslovom	»Potica,	
ali	 te	 še	 pomnimo?«.	 Svoje	 potice	 je	 prispevalo	 in	 razstavljalo	 30	
gospodinj.		
Pozdrav	domovini,	ki	ga	društvo	BPČ	pripravlja	vsako	leto	v	počastitev	
dneva	državnosti,	 je	bil	 v	 letošnjem	 letu	odraz	posebnega	navdiha.	
V	 projekt	 je	 bilo	 vključenih	 preko	 50	 nastopajočih.	 Uprizorili	 smo	
ustoličenje	 zadnjega	 karantanskega	 deželnega	 kneza	 Ernesta	
Železnega.	 Prireditev	 je	 vsebinsko	obogatil	 tudi	 slavnostni	 govornik	
prof.	Stane	Granda.	
Več	o	šentviških	dnevih	si	 lahko	pogledate	na	spletni	strani	https://
www.facebook.com/DrustvoBPC.

Zelo	smo	veseli,	da	se	kulturno	jedro	v	Šentvidu	krepi	ter	da	vsak	z	
dobro	voljo	prispeva	talent,	v	kolikor	mu	 je	 le	dopuščeno.	V	 imenu	
Društva	Blaž	Potočnikova	čitalnica	se	zahvaljujemo	vsem	sodelujočim	
na	21.	šentviških	dneh,	vsem	obiskovalcem	in	vsem	sponzorjem.
MOL	 −	 Četrtna	 skupnost	 Šentvid,	 JSKD	 Ljubljana,	 Okrepčevalnica	
Šendtvič,	Kmetija	Tone	Robida,	Prezračevanje	AGREGAT	d.o.o.,	 POT	
d.o.o.,	 	 Hotel	 NOX	 Šentvid,	 KAMPO,	 Elektro	 Bahovec,	 Tesarstvo	 in	
krovstvo	Franci	Košir	 s.p.,	 gostilna	 JARH,	Mrežar	gostilnica,	 Športna	
zveza	Ljubljana,	PGD	Ljubljana	Šentvid,	Foto	Zvone,	Župnija	Ljubljana	
Šentvid.	
Stori,	 kar	 moraš,	 s	 tem,	 kar	 imaš,	 in	 tam,	 kjer	 si	 …	 do	 prihodnjih	
Šentviških	dni.	

Andreja	Bečan
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Aktualno

VKLJUČEVANJE DIJAKOV V UREJANJE SKUPNIh 
PROSTOROV ŠOLE 

Arhitekturni krožek Gimnazije Šentvid 

V	 šolskem	 letu	 2013/2014	 je	 na	 Gimnaziji	 Šentvid	 potekal	
arhitekturni	krožek,	kjer	je	skupina	inovativnih	in	ustvarjalnih	dijakov	
pod	 mentorstvom	 Anje	 Jutraž	 skupaj	 raziskovala	 urbani	 prostor,	
se	 pogovarjala	 o	 novih	 uporabah	 šolskih	 hodnikov,	 ustvarjala	 in	
izdelovala	urbano	opremo,	spoznavala	študij	arhitekture	in	urbanizma	
ter	delo	arhitekta.	Skupaj	smo	v	tem	letu	tako	uredili	vhodni	prostor	v	
Gimnazijo	Šentvid,	se	pogovarjali	o	preureditvi	dvorane	pod	mostom	
ter	z	manjšo	urbano	intervencijo	poskušali	oživeti	zunanji	predprostor	
šole.

Avtor: Rok Dolenc

Pri	prvem	projektu	smo	se	ukvarjali	z	vhodnim	prostorom	v	Gimnazijo	
Šentvid,	z	vmesnim	prostorom	med	osnovno	šolo	in	gimnazijo.	Glavno	
vprašanje	 je	 bilo,	 kako	 ustvariti	 mejo	 med	 dvema	 izobraževalnima	
ustanovama,	ki	 sta	namenjeni	 različnim	generacijam,	kako	s	 samim	
oblikovanjem	 izraziti	 razliko	 med	 obema	 ter	 hkrati	 oblikovati	 bolj	
reprezentativen	vhod	v	gimnazijo.	K	načrtovanju	smo	aktivno	vključili	
dijake,	 ki	 ta	 prostor	 uporabljajo	 vsak	 dan	 in	 upoštevali	 njihove	
želje	 in	 ideje.	 Njihova	 želja	 je	 bila,	 da	 se	 preko	 ključnih	 besed	 in	
reprezentativnih	fotografij	pokaže,	s	čim	se	ukvarjajo	dijaki	in	kakšni	
so.	Gimnazija	Šentvid	je	tako	po	njihovem	mnenju	šola	edinstvenih,	
nasmejanih,	 talentiranih,	 vsestranskih,	 izobraženih,	 družabnih	 …	
dijakov.	Izbrane	fotografije	predstavljajo	značilne	dogodke	gimnazije:	
spoznavni	 dan,	 krst,	 mednarodne	 izmenjave,	 literarne	 večere,	
novoletno	prireditev,	maturantski	ples	itd.	

Avtor: Anja Jutraž

Poleg	 vhodnega	dela,	 bariere	med	osnovno	 šolo	 in	 gimnazijo,	 smo	
skupaj	oblikovali	 tudi	prostor	za	relaksacijo	 in	počitek,	kjer	se	dijaki	
radi	 zadržujejo	 med	 odmori	 in	 tudi	 po	 pouku.	 Poleg	 obstoječih	
garderobnih	omaric	smo	umestili	oblazinjeno	klop.	Dokazali	smo,	da	
lahko	 z	 majhnimi	 intervencijami	 v	 šolske	 hodnike	 prostor	 oživimo,	

mu	 dodamo	 vrednost	 in	 vplivamo	 na	 boljše	 počutje	 dijakov.	 V	
nadaljevanju	se	bomo	na	arhitekturnem	krožku	dotaknili	tudi	ostalih	
hodnikov	šole	 in	 jim	s	pomočjo	dijakov	skušali	dodati	tiste	vsebine,	
ki	si	 jih	sami	želijo	 in	ki	 jih	prav	oni,	kot	glavni	uporabniki	prostora,	
najbolj	potrebujejo.	

Avtor: Rok Dolenc

Avtor: Rok Dolenc

Avtor: Anja Jutraž

Skupina ustvarjalnih dijakov: Anže Štirn, Janina Vovk, Jernej Malenšek, 
Nejc Savodnik, Rok Dolenc in Žiga Vukšinič pod mentorstvom Anje 
Jutraž.

Anja	Jutraž
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Aktualno

JESENSKO SREČANJE ČS ŠENTVID

Tudi letos, že tretjič, vas vabimo, da se nam 13. septembra 2014 med 
12. in 17. uro pridružite na Jesenskem srečanju Četrtne skupnosti 
Šentvid.

Arhiv: ČS Šentvid

Namen	 Jesenskega	 srečanja	 je	 na	 enem	mestu	 zbrati	 vse,	 ki	 kakor	
koli	 s	 svojim	prostovoljnim	delom	prispevajo,	da	nam	 je	v	Šentvidu	
(mišljena	 je	 seveda	 četrtna	 skupnost)	 bolje	 in	 bolj	 pestro.	 Tako	 se	
bodo	predstavila	vsa	društva,	ki	delujejo	v	naši	četrtni	skupnosti,	ter	
šole	 in	 vrtci.	Da	bi	 bilo	 še	bolj	 zanimivo,	 smo	povabili	 tudi	 policijo,	
mestno	 redarstvo,	 vojsko,	 službo	 nujne	medicinske	 pomoči,	 gorsko	
reševalno	službo,	predstavnike	LPP,	Vodovoda-Kanalizacije	in	Snage.

Arhiv: ČS Šentvid

Predstavili	se	bodo	vsak	na	svoji	stojnici,	kjer	bo	mogoče	dobiti	pisno	
informacijo	o	njihovi	dejavnosti.	Veliko	jih	bo	organiziralo	tudi	kratke	
delavnice,	 na	 katerih	 se	 boste	 lahko	 preizkusili	 v	 veščinah,	 ki	 jih	
negujejo.	Večina	bo	tudi	pripravila	kratek	program	na	glavnem	odru,	
kjer	se	bo	skozi	vso	prireditev	odvijal	zabavno-poučni	spored,	ki	se	bo	
zaključil	s	koncertom	naših	domačih	glasbenikov.	Poskrbljeno	bo	tudi	
za	najmlajše,	tako	da	se	tudi	oni	ne	bodo	dolgočasili.	In	seveda	tudi	
lačen	in	žejen	ne	bo	nihče.

Arhiv: ČS Šentvid

Arhiv: ČS Šentvid

Prepričani	smo,	da	se	bo	našlo	za	vsakogar	nekaj	 in	če	drugega	ne,	
si	 vzemite	čas	 in	 si	pridite	ogledat,	 kaj	 vse	 je	mogoče	početi	v	naši	
Četrtni	skupnosti	Šentvid,	ne	da	bi	pri	tem	trpela	denarnica.	

Vabljeni in še to – prireditev je brezplačna!

VREDNOSTNI BON

StrahecStrahec
za drugi isti

GRATIS!
Šendtvič d.o.o., Prušnikova 87, 
Ljubljana - Šentvid, 
Naročila: 041/560 206

Delovni čas: 
pon - pet od 7h do 18h

sobota, nedelja in prazniki 
zaprto

www.sendtvic.com



Aktivnosti v Šentvidu

Na	 prisotnost	 AED	 nas	 opozarja	 tudi	 ploščica	 zeleno-bele	 barve	 s	
simbolom	srčka,	križa	in	strele,	ki	je	nameščena	v	bližini	aparata.	Naš	
AED	je	tudi	zabeležen	v	bazi	podatkov,	kje	vse	se	te	naprave	nahajajo.
V	 Sloveniji	 vsak	dan	od	5	do	8	 ljudi	 doživi	 srčni	 zastoj.	 To	 se	 lahko	
zgodi	 vsakemu	 izmed	 nas,	 kjerkoli	 in	 kadarkoli.	 Hitro	 ukrepanje	
lahko	 človeku	 reši	 življenje,	 zato	 se	ne	bojte	ukrepati,	 tudi	 če	niste	
stoodstotno	prepričani,	kako	in	kaj	narediti.
Sedaj,	 ko	 imamo	 AED	 v	 vasi,	 se	 gasilci	 obvezujemo,	 da	 bomo	 vsaj	
enkrat	letno,	lahko	pa	tudi	večkrat,	izvajali	izobraževanje	vaščanov	o	
uporabi	AED.

Za	PGD	Medno	zapisala	Anita	Kopač	Rejec

TEDEN ANGLEŠČINE

Tako	 kot	 lansko	 leto	 je	 tudi	 letos	 v	 PGD	 Medno	 potekal	 teden	
angleščine,	 in	 sicer	 od	 18.	 do	 22.	 avgusta.	 Projekt,	 ki	 je	 nastal	 na	
pobudo	treh	nadebudnih	Medank,	je	žel	veliko	uspeha.	Cilj	projekta	
je	približati	angleščino	osnovnošolcem	in	srednješolcem,	tako	preko	
igre,	kot	 tudi	preko	spoznavanja	različnih	kultur	 in	drugih	zanimivih	
dejavnostih.	Pouk	 je	potekal	v	 treh	skupinah	 (začetna,	nadaljevalna	
ena	in	nadaljevalna	dva)	in	je	poleg	učenja	besedišča	vključeval	tudi	
slovnico	ter	zanimive	delavnice,	med	katere	štejejo	gostje	iz	različnih	
držav:	 Argentina,	 Amerika,	 Kanada	 in	 Francija.	 Ti	 so	 nam	 približali	
svojo	 kulturo	 preko	 pripovedovanja,	 slik,	 kulinarike	 (udeleženci	 so	
imeli	 namreč	 možnost	 poskusiti	 pravi	 argentinski	 mate,	 ameriške	
„cookies“	 in	kanadski	 javorjev	sirup)	 ter	 jezika.	Obiskala	nas	 je	 tudi	
znana	 novinarka	 Jana	 Debeljak,	 ki	 je	 srednješolce	 uvedla	 v	 svet	
retorike	in	pravil	nastopanja.	Poleg	gostov	je	program	vključeval	tudi	
delavnice	plesa,	ustvarjanja,	uvod	v	osnove	gasilstva	ter	prve	pomoči.	
Razgibavali	 se	 pa	 niso	 samo	možgani,	 ampak	 tudi	mišice,	 saj	 so	 se	
otroci	v	sredo	odpravili	na	pohod	do	Šmarne	gore.	Ob	vsem	tem	je	
bilo	poskrbljeno	 tudi	 za	 lačne	 želodce:	udeleženci	 so	 imeli	na	voljo	
malico	 in	 tudi	 kosilo,	 ki	 je	 bilo	 domače	 priprave	 in	 za	 katerega	 so	
skrbeli	sovaščani,	ki	smo	jim	za	pomoč	res	hvaležni.	Zadnji	dan	pa	se	je	
zaključil	z	gasilskim	poligonom	in	piknikom,	kot	se	spodobi:	s	čevapčiči	
in	sladoledom	vred.

Arhiv: PGD Medno 

Vzdušje	je	bilo	odlično	in	se	že	veselimo	novih	izzivov	naslednje	leto.	

Se	vidimo	na	tednu	angleščine	2015!

DEFIbRILATOR (AED) V MEDNU

V	 začetku	 meseca	 maja	 2014	 smo	 se	 člani	
Prostovoljnega	 gasilskega	 društva	 Medno	
in	 vaščani	 zbrali	 pred	 gasilskim	 domom	
ob	 predstavitvi	 naše	 nove	 pridobitve	 AED.	
Predstavitev	je	izvajal	predstavnik	podjetja	Zoll,	
kjer	smo	aparat	tudi	kupili.	
Lanska	 prednovoletna	 nabirka	 gasilskih	
koledarjev	 med	 vaščani	 je	 bila	 namenjena	

zbiranju	sredstev	za	nakup	AED,	odziv		vaščanov	je	bil	zelo	dober	in	z	
zbranimi	sredstvi	(2500	eur)	smo	kupili	AED.
AED	je	nameščen	na	zunanji	objekt	gasilskega	doma	in	je	namenjen	
vsem	vaščanom	24	ur	na	dan.
AED	 je	prenosna	elektronska	naprava,	ki	 je	 sposobna	zaznati	zastoj	
srca	 pri	 človeku.	 S	 pomočjo	 električnega	 sunka	 pa	 srce	 ponovno	
požene	in	s	tem	reši	življenje.	Zato	je	najbolj	pomembno,	da	izvajamo	
masažo	srca	in	po	možnosti	dajemo	tudi	vpihe	v	razmerju	30	:	2,	kar	
pomeni	30	masaž	in	2	vpiha.

Arhiv: PGD Medno 

Ko	uporabnik	odpre	zunanjo	omarico,	v	kateri	 je	AED	nameščen,	se	
sproži	zvok	oz.	alarm,	ki	nam	sporoča,	da	se	okoli	AED	nekaj	dogaja.	
V	 torbici	 se	 nahaja	 sam	 aparat,	 ki	 pa	 poleg	 klasičnih	 vsebuje	 tudi	
otroške	elektrode,	škarje	za	razrez	oblačila	in	britvico.

Arhiv: PGD Medno: 

Če	vas	pot	kdaj	zanese	mimo	katerega	koli	AED	boste	opazili,	da	 je	
na	 zunanjem	 ohišju	 nameščena	 majhna	 zeleno-bela	 nalepka.	 Ta	
nalepka	služi	temu,	da	je	aparat	pripravljen	za	uporabo.	Če	nalepko	
poškodujemo	 z	 odpiranjem	 aparata	 zaradi	 naše	 radovednosti,	
naslednji	uporabnik	ne	bo	povsem	prepričan,	ali	je	aparat	pripravljen	
za	uporabo,	kar	pa	ni	dobro.

10 Šentvid nAd LjubljaNo
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Aktivnosti v Šentvidu

Bolero – plesna šola s 25-letno tradicijo, številnimi tekmovalnimi 
uspehi in različnimi plesnimi programi za vse generacije
Pisalo se je leto 1989, ko je Plesni klub Bolero odprl 
svoja vrata. Sprva se je plesalo v prostorih hotela 
Bellevue v Ljubljani, že leto kasneje pa v šentviškem 
Ljudskem domu, takratnem Domu Svobode, kjer se 
plesna dejavnost, tudi po odprtju novega plesnega 
centra Plesne šole Bolero v prostorih bivše 
veleblagovnice Astre leta 2009, izvaja še danes. 

Začetniki ali nadaljevalci, otroci ali odrasli, dijaki ali 
študentje, dame ali gospodje … prav vsi lahko v Boleru  
najdete plesni tečaj, ki vam je pisan na kožo. 
Naši najmlajši plesalci se že s komaj 3 leti podajo v 
plesne urice, polne rajanja. Preko igre in prijetne glasbe 
spoznavajo prve plesne korake, se družijo, pridobivajo 
nove prijatelje in nove izkušnje prilagajanja, 
socializacije ter samodiscipline. 
Najpopularnejša plesna zvrst vseh mladih je zagotovo 
HIP HOP. Naši izkušeni plesni pedagogi, na čelu z 
NIKO KLJUN (Nike Woman 2009, Femme fatale 2010, 
Slovenska amasadorka plesa 2011 in glavna trenerka 
hip hopa v PŠ Bolero), ki svoje znanje nenehno 
izpopolnjujejo z izobraževanji doma in v tujini, vas bodo 
popeljali v svet najnovejših plesnih hip hop trendov. 
Trend predstavljajo tudi dih jemajoči gibi in premiki 
telesa pri BREAK DANCU, ki največkrat prepriča 
fante. MATEVŽA ČESNA, diplomanta plesne akademije 
v Londonu, pa je prepričal SHOW DANCE, ki ga vodi 
kot glavni trener v plesnem klubu Bolero. Lahko se 
namreč odločite za rekreativno ali tekmovalno plesanje 
zgoraj naštetih najbolj aktualnih in izredno atraktivnih 
plesnih zvrsti.
Za odrasle so najbolj popularni DRUŽABNI PLESI, kjer 
plesni pedagogi Bolera plesne pare popeljejo skozi 
paleto različnih ritmov standardnih, latinskoameriških in 
modernih plesov in kjer se hitro, enostavno in odlično 
naučite plesati v paru. Seveda ne smemo pozabiti na 
vedno bolj atraktivno SALSO, ples afro-kubanskega 
izvora, ki združuje nasmejane obraze in pozitivnega 
razmigavanja željne plesalce po celem svetu. 
Odrasli nad 50. letom pa imate priložnost, da plešete in 
živite polno, zdravo ter gibčno družabno življenje na 
tečaju ZELENEGA KLUBA. Je že res, da vsako gibanje 
pomaga do vitalnosti, a le pri plesu dobite vse, kar 
potrebujete v tretjem življenjskem obdobju, telesno 
gibčnost in duhovno svežino. Premišljen plesni 
program, ki ga ustvarja naša strokovnjakinja in plesna 
vodja šole ga. Janja Pušl, žanje velike sadove. 

Ples predstavlja vrsto aktivne rekreacije in odličen način 
druženja. Združite torej prijetno s koristnim in se vpišite 
v enega izmed tečajev, ki vam jih ponuja plesna šola 
Bolero. Postanite del velike plesne družine Bolero ali del 
uspešnih tekmovalcev plesnega kluba Bolero ter se 
prijavite na tečaje na !www.bolero.si

noihsaf
nujlK akiN yb

noihsaf
nujlK akiN yb

Začetni tečaji
že od   
mesečno!(4 vaje)

25 €25 €
Izkoristite priložnost! Izkoristite priložnost! 
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OTROŠKI AbONMA ŠODRČEK 2014/15

Dragi	 otroci,	mali	 in	 veliki,	 spoštovane	mame	 in	 očki,	 tetke,	 dedki,	
babice,	strici,	vzgojiteljice	in	učitelji,	POZOR!
ŠODR	teater,	ki	deluje	v	sklopu	Kulturno-umetniškega	društva	Šentvid	
nad	Ljubljano,	se	bo	tudi	v	letošnji	gledališki	sezoni	zabaval	z	našimi	
najmlajšimi.	Oktobra	prihaja	v	naš	Ljudski	dom	svež	in	nadvse	zanimiv	
program	otroškega	abonmaja	ŠODRČEK!	

Arhiv: ŠODR Teater

ŠODRČEK	 bo,	 že	 tretje	 leto	 zapovrstjo,	 ponudil	 našim	 mladim	
prijateljem	osem	zabavnih,	poučnih	in	čarobnih	gledaliških	predstav.	
Kot	 smo	 že	 vajeni,	 se	 bodo	 predstave	 zvrstile	 od	 oktobra	 2014	 do	
maja	2015,	in	sicer	enkrat	mesečno,	ob	sredah	ob	18.	uri	v	Ljudskem	
domu	v	Šentvidu.	Nekatera	od	sodelujočih	gledališč	so	nam	že	dobro	
poznana,	stkali	pa	smo	prijateljske	vezi	tudi	z	novimi.	Na	odru	bomo	
videli	 Družinsko	 gledališče	 Kolenc,	 KŠD	 Štumf,	 Zavod	 enostavno	
prijatelji,	gledališče	Smejček,	KU	KUC	 in	UNIKAT.	Za	konec	pa	bomo	
zopet	malce	čarali,	obiskal	nas	bo	čarovnik	Grega.
Cena	 posamezne	 predstave	 bo	 5	 eur	 na	 osebo,	 cena	 abonmaja	 pa	
25	 eur.	 Kot	 vsako	 leto	 tudi	 letošnjo	 decembrsko	predstavo	podarja	
Četrtna	skupnost	Šentvid.	Za	štiri-	in	veččlanske	družine	smo	ohranili	
družinski	popust	20	eur	na	osebo.

Abonmaji	 in	posamezne	
vstopnice	 bodo	
naprodaj	 na	 vseh	
Eventimovih	 prodajnih	
mestih	in	uro	pred	vsako	
predstavo	 v	 Ljudskem	
domu	v	Šentvidu.	Za	več	
informacij	 smo	 vam	 na	
voljo	 prek	 elektronske	
pošte:	 sodr.teater@
gmail.com	 ali	 telefona:	
040	 665	 990	 (Iva).	
Obiščete	 pa	 nas	 lahko	
tudi	 na	 naši	 spletni	
strani:	www.sodr-teater.
com	 ali	 na	 družbenem	
omrežju	Facebook.

Prva	predstava	bo	na	sporedu	v	sredo,	15.	oktobra,	ob	18.	uri!
Veseli	 bomo	 vašega	 obiska,	 da	 se	 skupaj	 česa	 novega	 naučimo	 in	
veliko	doživimo!	Se	vidimo	gledališču!
POZOR!	Četrtna	skupnost	Šentvid	tudi	letos	organizira	tradicionalno	
Jesensko	 srečanje,	 ki	 se	 bo	 odvilo	 13.	 septembra	 na	 ragbi	 igrišču	
v	 Guncljah.	 Na	 srečanju	 bomo	 trem	 srečnežem,	 ki	 bodo	 izpolnili	
kupončke	in	se	udeležili	žrebanja,	podarili	brezplačen	ogled	abonmaja	
ŠODRČEK!	Zato	vas	še	prav	posebno	vabimo,	da	se	srečanja	udeležite!

Petra	Grünfeld,	ŠODR	teater

VAJE V SLOGU

ŠODR	teater	je	v	letošnji	sezoni	precej	vadil	in	vadil	ter	ne	nazadnje	le	
dovolj	zvadil,	da	je	na	oder	postavil	svoje	vaje,	ki	so	narejene	v	slogu.	
28.	maja	 je	 bila	 v	 Ljudskem	domu	premiera	dobro	poznanega	dela	
francoskega	avtorja	Raymonda	Queneauja	VAJE	V	SLOGU.	Predstavo	
je	režiral	Marko	Plantan,	o	čem	govorijo	Vaje,	pa	je	lepo	opisala	naša	
dramaturginja	Katja	Černe:

Arhiv: ŠODR teater
Vaje	v	slogu	so	zabavno	in	živopisno	besedilo,	
kjer	nam	Queneau	prikaže	različne	variacije	na	temo	jezika	
in	kako	različno	povedati	isto	zgodbo.	

Sekstet	igralcev	preigrava	variacije	na	temo,	kjer	
ima	vsaka	svojo	tonaliteto,	svoj	ritem,	svoj	tempo	ter	
svojo	dinamiko;	včasih	kot	solo,	duet,	tercet,	včasih	
z	instrumentalno	spremljavo,	včasih	a	cappella,	včasih	harmonično,	
včasih	disharmonično,	včasih	polifonično,	včasih	kakofonično,	
vse	skupaj	pa	tvori	enkratno	simfonijo.

Ni	Shakespeare,	ni	Linhart,	ampak	Queneau.
Ni	klasično,	ni	absurd,	ampak	mešanica	vsega.
Ni	burleska,	ni	tragedija,	ampak	zabavno	preigravanje	s	tekstom	
v	vseh	možnih	slogih.

So	trenutki,	ki	živijo	večno.	Táko	je	na	primer	srečanje	na	avtobusu,
ki	se	reinkarnira	na	tisoče	različnih	načinov	in	
konec	koncev	postane	del	vsakega	posameznika	–	igralca,	režiserja,
dramaturga,	gledalca.	Na	čisto	drugačen	način.

Na	Vaje	v	slogu	vas	vabimo	v	sredo,	22.	oktobra	2014,	ob	20.	uri	v	
Ljudski	dom	v	Šentvidu!	

Petra	Grünfeld,	ŠODR	teater

SPOŠTOVANI PREbIVALCI ČETRTNE SKUPNOSTI 
ŠENTVID

Lepo vabljeni na nasto-
pe učencev Glasbene šole 
Franca Šturma, podružnice 
Šentvid, ki v letošnjem šol-
skem letu stopa že v petin-
šestdeseto leto delovanja. 
Nastopi bodo potekali v 
dvorani naše podružnice na 
Prušnikovi 100, in sicer:

• sreda, 22. oktobra 2014, ob 18.00
• sreda, 12. novembra 2014, ob 18.00
• sreda, 10. decembra 2014, ob 18.00

Predstavili	 se	 bodo	 učenci	 klavirja,	 flavte,	 kljunaste	 flavte,	 violine,	
violončela,	klarineta,	saksofona,	kitare	in	harmonike.	Vabimo	vas,	da	
prisluhnete	našim	učencem,	ki	nas	bodo	z	zvoki	inštrumentov	uvedli	
v	nove,	neodkrite	svetove	slušnih	doživetij.

Vir: internet

Arhiv: ŠODR Teater
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Aktivnosti v Šentvidu

RAzMIŠLJANJE

Ko	 pomislim	 na	 besedo	
Umetnost,	mi	na	misel	pade	tisoč	
idej,	kaj	vse	to	je.
Pod	 umetnost	 štejemo	 slikanje,	
fotografijo,	 kiparstvo,	 glasbo,	
ples	 ...	 in	 jaz	mislim,	da	 je	velika	
umetnost	 tudi	 to,	 da	 znamo	
prisluhniti	sami	sebi.
Sploh	 v	 sedanjem	 svetu,	 ko	
imamo	tako	hiter	tempo	življenja,	
je	 potrebno,	 da	 si	 znamo	 vzeti	
čas	 zase,	 za	 kakšen	 hobi,	 skozi	
katerega	 izražamo	svoja	notranja	
valovanja	čustev,	misli,	idej.	Hobi,	
preko	 katerega	 lahko	 najdemo	
svoj	mir	in	smisel.

Spominjam	 se,	 kako	 mi	 je	 mnogo	 let	 nazaj	 vztrajen	 glasek,	 ki	 ga	
poznamo	 vsi,	 a	 mu	 velikokrat	 ne	 prisluhnemo,	 	 govoril	 o	 lepotah	
skrivnega.	Pa	je	končno	prišel	ta	trenutek,	ko	sem	odkrila	način,	kako	
bom	skrivni	planet	z	dna	duše	pretvorila	v	realni	svet.	Kako?	Vstopila	
sem	še	globlje	v	svet	umetnosti		in	takoj	po	diplomi	slikarstva	pričela	z	
vodenjem	slikarskega	ateljeja	Unikatne	Sanjalnice	v	Stanežičah.
Sanje	so	se	mi	uresničile.	Svet	je	zaživel	in	jaz	z	njim.

Vsak	dan	v	tednu	se	v	Unikatni	Sanjalnici	zbiramo	in	družimo	osebe,	
ki	 čutimo	podobno.	Vsak	 izmed	nas	 se	 zaveda,	 da	 je	 velik	 smisel	 v	
tem,	da	znamo	prisluhniti	drug	drugemu,	drug	drugega	razumeti,	se	
nasmejati,	 izmenjati	 svoja	 gledanja	 na	 svet	 okoli	 nas	 in	 poleg	 tega	
naslikati	prave	umetnine.

Družimo	se,	da	se	naučimo	kaj	novega,	zato	z	veseljem	podajam	snov,	
ki	 se	navezuje	na	umetnost	 in	 zgodovino	umetnosti,	 z	 veseljem	pa	
mi	sledijo	prav	vsi	v	skupinicah.	Vsak	s	svojim	čopičem,	vsak	s	svojim	
platnom,	vsak	s	svojo	idejo	novim	umetninam	naproti.

Ne	 povezuje	 nas	 le	 slikanje,	 skupaj	 se	 podajamo	 na	 razstave,	
organiziramo	tudi	svoje,	izlete,	likovno	kolonijo	in	tudi	čisto	posebno	
unikatno	 tržnico;	 Vrt,	 ki	 oživi,	 letos	 je	 potekal	 že	 sedmič,	 na	 vrtu	
ateljeja	 v	 Stanežičah.	 V	 adventnem	 obdobju	 pa	 v	 gasilskem	 domu	
Stanežiče-Dvor	poteka	sejem	s	programom,	ponavadi	so	predstavljeni	
diapozitivi	 s	 tematiko	mest	oddaljenih	krajev.	Seveda	pa	ne	manjka	
vonja	po	cimetu,	ki	je	značilen	za	zimski	letni	čas.

Vsak	 človek	 je	 unikat,	 vsak	 človek	 ima	 svoje	 poslanstvo	 na	 zemlji.	
Verjetno	nam	ni	dano,	da	bi	vsak	posameznik	vedel,	kakšno	je	bistvo	
življenja	in	zakaj	živimo.
Menim	in	to	sem	želela	tudi	zapisati,	da	se	mora	vsak	sam	poglobiti	
vase,	 se	 spoznati,	odkriti,	 kaj	 vse	 zmore	 ter	 kakšne	 skrivne	planete	
nosi	v	sebi	in	tudi,	na	kakšen	način	jih	želi	predstaviti	drugim	…
Naj	zaključim	svoje	razmišljanje	z	odlomkom	iz	knjige	Alkimist	(Paulo	
Coelho):

KADAR	SI	NEČESA	ŽELIŠ,	STREMI	VSE	STVARSTVO	K	TEMU,	DA	BI	SE	TI	
SANJE	URESNIČILE	…

Metka	Gosar,	slikarka	in	mentorica
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Stran za najmlajše

KOTIČEK zA NAJMLAJŠE                                                                     

Dragi	najmlajši,	napočil	je	konec	počitnic.	Pa	smo	zopet	skupaj,	spočiti,	veseli	in	razigrani.	Pred	nami	so	šolski,	»vrtičkarski«	in	jesenski	dnevi.	
Misli	so	že	usmerjene	k	učenju	in	ustvarjanju.	Na	poti	v	šolo	in	vrtec	se	srečujemo	z	ostalimi	udeleženci	v	prometu.	Pazite	nase.	Nosite	kresničke	
in	druga	odsevna	telesa.	Tako	boste	v	prometu	vidni.	
Jesen	nas	bo	obdarila	z	lepimi,	toplimi	barvami	in	jesenskimi	plodovi.	Prišla	bo	23.	septembra	v	naše	kraje	in	pregnala	toplo	poletje.	Spoznajte	
botro	jesen;	vi,	ki	radi	raziskujete.	Vmes	pa	si	zapojte	kakšno	jesensko	pesem.	
V	zbirki	Majhna	sem	bila,	pesmi	za	otroke	sem	našla	tole	pesem	o	jeseni	…	

BOTRA	JESEN		(Janez	Kuhar)	

Botra	jesen	že	v	deželo	prihaja,
z	dežjem	in	vetrom	nam	rada	nagaja.	
 
V	polje	in	gozd	je	že	urno	zavila,
barve	prelepe	povsod	je	razlila.
 
S	kapljico	rose	je	barve	zmešala,
kaplje	dežja	pa	je	zraven	dodala.

  Pomagajte priti strašilu do buče, 
  da si jo bo lahko pripravil za noč čarovnic, 
  ki bodo strašile 31. oktobra.

(vir:	Strašilo,	http://www.activityvillage.co.uk/hungry-scarecrow-maze)

	(vir:	Goba,	http://www.zlatnadjeca.com/2011/10/origami-gljiva.html)

V	gozdu	rastejo	plodovi	kot	gobe	po	dežju.	Seveda	med	njimi	najdete	užitne	in	strupene	gobe.	Če	niste	našli	še	nobene,	si	naredite	gobo	kar	
sami.	Krasila	bo	vaš	jesenski	kotiček	v	sobi.	Vzemite	list	kolaž	papirja		in	počasi	sledite		slikovnim	navodilom.	Če	hočete	imeti	mušnico,	uporabite	
rdeči	kolaž	in	na	koncu	klobuk	gobe	prelepite	z	okroglimi	belimi	pikami,	izrezanimi	iz	navadnega	papirja.	
 

Lepo	praznujte	prihod	jeseni.	Privoščite	si	igro	na	
prostem.	 Zunaj!	 V	 teh	 toplih,	 barvitih	 jesenskih	
dneh	raziskujte	naravo.	Naj	vas	ne	bo	strah	dežnih	
kapelj.	
Iz	 uredništva	 vam	 želimo	 obilo	 ustvarjalnih	
trenutkov.	Lep	pozdrav	do	prihodnjič.

za najmlajše pripravlja Marjeta bilban.

(vir:	http://www.zlatnadjeca.com/2011/10/origami-gljiva.html)
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POLETNO TAbORJENJE RODU bELI bObER

V	 mesecu	 juliju	 smo	 se	 taborniki	 podali	 na	 10-dnevno	 poletno	
taborjenje.	 Kot	 vsako	 leto	 smo	 bili	 nastanjeni	 v	 našem	 tabornem	
centru	v	Ribnem	pri	Bledu.	Vsak	dan	taborjenja	je	bil	izziv	za	taboreče	
in	 vodstvo,	 saj	 nam	 je	 vreme	 kar	 precej	 nagajalo.	 Kljub	 dežju	 in	
temnim	 oblakom	 smo	 obdržali	 nasmeh	 na	 licih.	 Igra,	 druženje	 in	
učenje	taborniških	veščin	so	nam	krajšali	čas,	ko	smo	čakali,	da	se	je	
prikazalo	sonce.	Takoj,	ko	so	se	deževni	oblaki	umaknili,	smo	skočili	
na	 prosto	 in	 se	 podali	 v	 bolj	 aktivno	 uživanje	 	 poletnega	 oddiha	 v	
naravi.	Streljali	smo	z	lokom,	prehodili	orientacije,	se	kopali	na	Bledu,	
sprehodili	do	Bodešč,	postavljali	bivak	itd.	…	Ni	nam	bilo	dolgčas.
Uspešen	tabor	smo	zaključili	s	piknikom	s	starši	in	slovesnim	zborom,	
kjer	 smo	 podelili	 osvojena	 znanja	 in	 veščine.	 Zadnji	 spust	 zastave	
je	 imel	 grenkosladek	priokus.	 S	 slovesom	smo	 imeli	 v	mislih,	 da	 se	
naslednje	 leto	 spet	 vidimo	 v	 Ribnem,	 kjer	 nas	 bodo	 čakale	 nove	
dogodivščine.

Arhiv: TR Beli bober

Upamo,	da	se	nam	naslednje	leto	pridružiš	tudi	ti.
TABORNIŠKI	ROD	BELI	BOBER	

PREDSTAVITEV ORATORIJA

V	 župniji	 Šentvid	nad	 Ljubljano	 je	 v	 tednu	od	31.	 junija	do	4.	 julija	
potekal	 poletni	 oratorij,	 ki	 se	 ga	 je	 letos	 udeležilo	 kar	 100	 otrok,	
organizirala	pa	ga	je	ekipa	22	animatorjev.	Na	oratoriju	smo	cel	teden	
spoznavali	 svetega	 Petra,	 njegovo	 življenje,	 delovanje	 in	 predvsem	
veliko	prijateljstvo	z	Jezusom.	

Vsako	 jutro	smo	najprej	dvignili	
oratorijsko	 zastavo	 in	 zapeli	
himno	oratorija,	 takoj	zatem	pa	
smo	se	vsak	dan	naučili	molitve	
enega	 od	 petih	 prstov,	molitve,	
ki	jo	je	zasnoval	papež	Frančišek.	
Animatorji	 so	 nato	 odigrali	
del	 zgodbe	 o	 svetem	 Petru,	 iz	
katere	 smo	 vsak	 dan	 izluščili	
geslo	 in	 simbol	dneva,	 kar	nam	
je	 predstavil	 gospod	 kaplan.	 V	
katehetskih	 skupinah	 smo	 se	
pogovarjali	o	tem,	kako	smo	mi	
lahko	podobni	svetemu	Petru	in	
sledimo	Jezusu.
Temu	so	sledile	delavnice,	ki	smo	
jih	 letos	 izvajali	 malo	 drugače.	
Ves	 teden	 so	 bili	 otroci	 v	 istih	
skupinah	 v	 sedmih	 različnih	
delavnicah.	 V	 Robinzonovi	
delavnici	so	se	učili	delati	vozle,	
zakuriti	 ogenj	 in	 izdelati	 lok.	 V	
delavnici	 Lonček,	 kuhaj	 so	 vsak	
dan	 nekaj	 dobrega	 pripravili	 in	
s	 temi	 dobrotami	 razvajali	 tudi	
animatorje.	 V	 delavnici	 Sam	

svoj	mojster	 so	 se	 naučili	 narediti	
svojo	skrinjico	za	zaklad,	ki	ga	lahko	

odpre	le,	kdor	pozna	skrivno	kombinacijo,	izdelali	pa	so	tudi	mozaike	
iz	 časa	 svetega	Petra.	V	delavnici	 Spretni	 prstki	 so	 si	 izdelali	 lovilce	
sanj,	 magnetke	 za	 na	 hladilnik	 in	 vsak	 svoj	 mini	 vitraj.	 Nekaterim	
športa	 ni	 nikoli	 dovolj,	 zato	 so	 v	 delavnici	 Hitreje,	 višje,	 močneje	
skrbeli	za	zdrav	duh	v	zdravem	telesu.	Mladi	nadebudni	raziskovalci	
so	 v	 Eksperimentalnici	 raziskovali	 zakone	fizike	 in	 kemije,	 izdelovali	
svoje	rakete	in	delali	poskuse	kot	v	čisto	pravem	laboratoriju.	Otroci	iz	
delavnice	V	soju	žarometov	so	izdelali	lutke	in	pripravili	predstavo,	ki	
so	nam	jo	pred	zaključno	mašo	tudi	zaigrali.
Po	 kosilu	 smo	 kurili	 kalorije	 s	 športnimi	 igrami.	 Še	 posebej	 smo	 se	
zabavali	 v	 četrtek,	 ko	 so	nam	 igre	popestrili	 gasilci	 in	 poskrbeli,	 da	
smo	bili	 do	 kože	premočeni.	 Za	 tem	 smo	 še	 spustili	 zastavo,	 zapeli	
himno	in	se	že	veselili	naslednjega	dne.	
V	sredo	smo	šli	na	izlet	na	svetega	Petra	nad	Begunjami	na	Gorenjskem,	
kjer	smo	v	čudoviti	cerkvi	imeli	sveto	mašo,	nato	pa	nas	je	še	gospod	
župnik	razvajal	s	sladoledom.

Da	pa	 je	vse	tako	 lepo	potekalo,	se	moramo	zelo	zahvaliti	številnim	
sponzorjem:	Gostišče	Jarh,	okrepčevalnica	Šentvič,	podjetje	Agregat,	
šentviški	 gasilci,	 četrtna	 skupnost,	 trgovina	 Geaprodukt,	 družina	
Križnar,	podjetje	Erfa.

Kaja	Naglič

Napovednik - Kaj dogaja

Foto: Klavdija Trampuš

8. 9. 2014 ob 17.00

17. 9. 2014 ob 10.00

19. 9. 2014 ob 8.30

15. 9. 2014 ob 17.00

22. 9. 2014 od 17.00 do 19.00
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Napovednik - Kaj dogajaNapovednik - Kaj dogaja

      MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
      Četrtna skupnost Šentvid 
 

      
Podrobnejše informacije o dogodkih na www.cs-sentvid.si 

NAPOVEDNIK APRIL−JUNIJ 2013 

       

 

NAVAJENI NA ŠOK – rock 
cabaret 
Sobota, 13. 4. 2013, ob 20. uri 
LJUDSKI DOM 
ŠODR teater 

 
 

 

PREDSTAVA PRESENEČENJA 
Sreda, 22. 5. 2013, ob 18. uri 
LJUDSKI DOM ŠENTVID 
Abonma ŠODRČEK in izven 

 

       

 

KONCERT MALE ŠOLE R&R 
Četrtek, 18. 4. 2013, ob 18. uri  
OŠ VIŽMARJE-BROD 
Skupina Mala Šola Rock'nRolla 

  

 

PREMIERNI KONCERT 
PEVSKEGA ZBORA ROZKA 
USENIK 
Sobota, 8. 6. 2013, ob 19.30. uri 
LJUDSKI DOM ŠENTVID 
KUD Šentvid – Ženski pevski zbor Rozka Usenik 

 

 

       

 

CESARJEV SLAVEC  
Sreda, 24. 4. 2013, ob 18. uri 
LJUDSKI DOM 
Abonma ŠODRČEK in izven 

 

 
 

RITEM NA PARKETU 
Četrtek, 20. 6. 2013, ob 18. uri  
VELIKA TELOVADNICA OŠ FRANCA 
ROZMANA STANETA 
OŠ Franca Rozmana Staneta 

 

       

 

TO SO GADI 
Sreda, 8. 5. 2013, ob 20. uri 
LJUDSKI DOM ŠENTVID 
KUD Šentvid – ŠODR teater 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 

      MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
      Četrtna skupnost Šentvid 

      
Podrobnejše informacije o dogodkih na www.cs-sentvid.si 

NAPOVEDNIK SEPTEMBER–DECEMBER 2014 

 
BOANA 
Lutkovno gledališče Tri 
Petek, 12. 9. 2014, ob 18. uri 
Dvorana Na gmajni 1 
KUD Unikat

RUGBY TEKMA 
RK Ljubljana : RK Maribor 
 
Sobota, 8. 11. 2014 
Igrišče Oval v Guncljah 
Rugby klub Ljubljana

 
NOČ RAZISKOVALCEV   
 
Petek, 26. 9. 2014, ob 16. 
uri – Kongresni trg; ob 19. uri 
Gimnazija Šentvid 
Gimnazija Šentvid

OD KOD SI KRUHEK 
Predstava za otroke 
Petek, 14. 11.  2014, ob 18. uri  
Dvorana Na gmajni 1 
KUD Unikat

 
KRST PRVOŠOLCEV 
GIMNAZIJE ŠENTVID 
 
Petek, 26. 9. 2014, ob 18.30. uri 
Športna dvorana Gimnazije Šentvid 
Gimnazija Šentvid

RUGBY TEKMA 
RK Ljubljana : RK Maribor 
 
Sobota, 8. 11. 2014 
Igrišče Oval v Guncljah 
Rugby klub Ljubljana

RUGBY TEKMA 
RK Ljubljana : RC Donau 
 
Sobota, 27. 9. 2014 
Igrišče Oval v Guncljah 
Rugby klub Ljubljana

RUGBY TEKMA 
RK Ljubljana : RC Stade 
 
Sobota, 22. 11. 2014 
Igrišče Oval v Guncljah 
Rugby klub Ljubljana

JAKA IN SRAKA 
KUD Unikat 
 
Petek, 3. 10. 2014, ob 18. uri 
Dvorana Na gmajni 1 

RUGBY TEKMA 
RK Ljubljana II : RC Graz II 
 
Torek,  25. 11. 2014 
Igrišče Oval v Guncljah 
Rugby klub Ljubljana

RUGBY TEKMA 
RK Ljubljana : RAK Olimpija 
 
Sobota, 4. 10. 2014 
Igrišče Oval v Guncljah 
Rugby klub Ljubljana

PRAVLJIČNA URA BABICE PRA, KI 
SPLOH NE PRIČAKUJE TIGRA –  
Predstava za otroke s 
prihodom Dedka Mraza 
Petek, 26. 12. 2014, ob 18. uri  
Dvorana Na Gmajni 1; KUD Unikat 

VAJE V SLOGU 
Gledališka igra 
 
Sreda, 22. 10. 2014, ob 20. uri 
LJUDSKI DOM ŠENTVID 
KUD Šentvid nad Ljubljano – Šodr Teater

GREMO NA VLAK 
Predstava za otroke s 
prihodom Dedka Mraza 
Sobota, 27. 12. 2014 
Ljudski dom Šentvid 
KUD Unikat

RUGBY TEKMA 
RK Ljubljana II : ARC Leoben 
 
Sobota, 1. 11. 2014 
Igrišče Oval v Guncljah 
Rugby klub Ljubljana

      MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
      Četrtna skupnost Šentvid 

      
Podrobnejše informacije o dogodkih na www.cs-sentvid.si 

NAPOVEDNIK SEPTEMBER–DECEMBER 2014 

 
BOANA 
Lutkovno gledališče Tri 
Petek, 12. 9. 2014, ob 18. uri 
Dvorana Na gmajni 1 
KUD Unikat

RUGBY TEKMA 
RK Ljubljana : RK Maribor 
 
Sobota, 8. 11. 2014 
Igrišče Oval v Guncljah 
Rugby klub Ljubljana

 
NOČ RAZISKOVALCEV   
 
Petek, 26. 9. 2014, ob 16. 
uri – Kongresni trg; ob 19. uri 
Gimnazija Šentvid 
Gimnazija Šentvid

OD KOD SI KRUHEK 
Predstava za otroke 
Petek, 14. 11.  2014, ob 18. uri  
Dvorana Na gmajni 1 
KUD Unikat

 
KRST PRVOŠOLCEV 
GIMNAZIJE ŠENTVID 
 
Petek, 26. 9. 2014, ob 18.30. uri 
Športna dvorana Gimnazije Šentvid 
Gimnazija Šentvid

RUGBY TEKMA 
RK Ljubljana : RK Maribor 
 
Sobota, 8. 11. 2014 
Igrišče Oval v Guncljah 
Rugby klub Ljubljana

RUGBY TEKMA 
RK Ljubljana : RC Donau 
 
Sobota, 27. 9. 2014 
Igrišče Oval v Guncljah 
Rugby klub Ljubljana

RUGBY TEKMA 
RK Ljubljana : RC Stade 
 
Sobota, 22. 11. 2014 
Igrišče Oval v Guncljah 
Rugby klub Ljubljana

JAKA IN SRAKA 
KUD Unikat 
 
Petek, 3. 10. 2014, ob 18. uri 
Dvorana Na gmajni 1 

RUGBY TEKMA 
RK Ljubljana II : RC Graz II 
 
Torek,  25. 11. 2014 
Igrišče Oval v Guncljah 
Rugby klub Ljubljana

RUGBY TEKMA 
RK Ljubljana : RAK Olimpija 
 
Sobota, 4. 10. 2014 
Igrišče Oval v Guncljah 
Rugby klub Ljubljana

PRAVLJIČNA URA BABICE PRA, KI 
SPLOH NE PRIČAKUJE TIGRA –  
Predstava za otroke s 
prihodom Dedka Mraza 
Petek, 26. 12. 2014, ob 18. uri  
Dvorana Na Gmajni 1; KUD Unikat 

VAJE V SLOGU 
Gledališka igra 
 
Sreda, 22. 10. 2014, ob 20. uri 
LJUDSKI DOM ŠENTVID 
KUD Šentvid nad Ljubljano – Šodr Teater

GREMO NA VLAK 
Predstava za otroke s 
prihodom Dedka Mraza 
Sobota, 27. 12. 2014 
Ljudski dom Šentvid 
KUD Unikat

RUGBY TEKMA 
RK Ljubljana II : ARC Leoben 
 
Sobota, 1. 11. 2014 
Igrišče Oval v Guncljah 
Rugby klub Ljubljana


