
14, septembra 2013,

med 11. in 17. uro
na rugby igrišcu Oval

v Guncljah

Sobota,

Četrtna skupnost Šentvid vabi
na srečanje društev, šol, vrtcev in drugih,

ki delujejo na področju civilne družbe
v okviru Četrtne skupnosti Šentvid.

Pridružite se nam in si oglejte,
kaj vse se da početi v prostem času

v naši četrtni skupnosti.

Gotovo najdete tudi kaj zase!

Mako R, d.o.o.

PROGRAM
glavni oder

JESENSKO SREČANJE ČS ŠENTVID 2013

Lanski uspeh in navdušen sprejem prireditve nas je utrdil v prepričan-
ju, da četrtna skupnost potrebuje tovrstne prireditve. Tako smo že ob 
začetku leta začeli razmišljati o pripravi letošnjega srečanja ČS 
Šentvid.
Sprva smo želeli prireditev pripraviti pomladi, a se je izkazalo, da je 
prav v času, ko je vreme primerno za izvedbo tovrstne prireditve na 
prostem, ponudba najrazličnejših prireditev tolikšna, da bi naša 
prireditev postala le ena izmed in nehote konkurirala drugim, prav 
tako dobrim prireditvam v četrtni skupnosti. Toko je padla odločitev, 
da je jesen najprimernejši čas. Ker pa smo začeli s pripravami dovolj 
zgodaj, smo se lahko odločili za veliko zgodnejši termin kot lani – 14. 
septembra.

Prepričani smo, da je osnovna zamisel, kako izpeljati prireditev 
dobra, tako da smo obdržali preizkušen recept. 
Povabili smo vsa društva in druge organizacije, ki delujejo na področ-
ju tako imenovane civilne družbe. Ti se  bodo predstavili skozi tiskan 
material, s praktičnimi delavnicami ter s točko ali tremi na glavnem 
odru ali na improviziranem športnem igrišču ali druge vrste poligonu, 
seveda odvisno od dejavnosti.
K sodelovanju smo povabili tudi nekatere javne službe kot so policija, 
mestno redarstvo, nujna medicinska pomoč, vojska, Ljubljanski 
potniški promet in morda nam uspe privabiti še koga.

Skupaj smo zasnovali zanimiv in privlačen program dogajanja skozi 
ves dan (predvidoma med 11. in 17. uro) in prepričani smo, da bo 
vsakdo našel nekaj zase in tudi izvedel nekaj več o pestrem ustvar-
janju znotraj naše četrtne skupnosti. 

Seveda smo se potrudili tudi za gostinsko ponudbo, tako da se bo 
tudi letos možno okrepčati po razumnih cenah.

Upamo, da je zgornje pisanje pritegnilo vašo pozornost in zanimanje 
in vas vabimo da se nam pridružite v soboto 14. septembra 2013 
med 11. in 17. uro na Rugby igrišču Oval v Guncljah.

Prireditev je popolnoma brezplačna!

SLAŠČIČARNA
BARBIČ 11.00  PIHALNI ORKESTER LITOSTROJ  

11.40  OŠ  FRANCA ROZMANA STANETA  
•  Nastop otroške folklorne skupine 

12.00  OŠ  ŠENTVID  
•  Pevski nastop 

12.30  OŠ ALOJZIJA ŠUŠTARJA  
•  Nastop pevskega zbora 
•  Nastop plesne skupine 
•  Nastop učenca s harmoniko 

12.50 ŠODR TEATER – Abonma ŠODRČEK  
•  Žreb za 1. brezplačni abonma 

12.55  BOLERO  
•  2 plesna nastopa in otroška animacija 

13.15  KLUB ZA ŠPORTNO RITMIČNO GIMNASTIKO ŠIŠKA  
•  Predstavitev tekmovalne gimnastike 

13.25  MFS KALINA iz ŠKD MODRIN  
•  Venček makedonskih ljudskih pesmi in plesov 

13.45  ŠODR TEATER – Abonma ŠODRČEK  
•  Žreb za 2. brezplačni abonma 

13.50  ŽPZ SVOBODA  
•  Nastop (3 pesmi) 

14.00  PLESNO MESTO  
•  Plesna točka 

14.05  KUD SCT  
•  Pevski nastop 

14.20  RDEČI NOSKI  
•  Nastop dveh klovnov 

14.30 ŠODR TEATER – Abonma ŠODRČEK  
•  Žreb za 3. brezplačni abonma 

14.35  PLESNO MESTO  
•  Plesna točka  

14.40  ŽENSKI PEVSKI ZBOR ROZKA USENIK  
•  Nastop (3 pesmi) 

14.50  KARATE KLUB FORUM  
•  Prikaz atraktivnih karate tehnik 

15.00  MOJE SANJE  
•  Plesna animacija in nastop ritmičarke Pie Arhar 

15.20  GIMNAZIJA ŠENTVID  
•  Nastop šolske plesne skupine  
•  Muzikal  
•  Šolski band 

ŠPORTNI
PROGRAM

 13.00  Ženski odbojkarski klub Šentvid 
14.00 Goldengloves 
15.00 Rugby klub Ljubljana 



1 Vrtec Šentvid  

2 Društvo Blaž Potočnikova Čitalnica  
3 OŠ Šentvid  
4 Bolero  

5 SD Dolomiti  
6 Gimnazija Šentvid 
7 Karate klub Forum  

8 Klub za športno ritmično gimnastiko Šiška 
9 Waldorfski vrtec  

10 Zavod sv. Stanislava   

11 OŠ FRS in društvo Tačke pomagačke  
12 Maketarji  

13 Čebelarstvo Franci Ušeničnik
 14 Turistična kmetija Ježek 

15 Služba za nujno medicinsko pomoč  
16 ZD Šentvid 

17 Mestno redarstvo
 18 Policija in Gorska reševalna služba LJ

 19 Gasilci
 

20 Ženski odbojkarski klub Šentvid

 21 ŠD Šentvid in
Ženski košarkarski klub Šentvid

 

22 NK Arne Tabor 69
 

23 Moje sanje
 

24 ŠORD teater Likovna sekcija 
KUD ŠENTVID in poslikava obraza

 

25 ŠODRČEK

 

26 ŽPZ Svoboda

 

27 KUD Sevdah
 

28 ŠKD Modrin

 

29

 

KUD Sandžak

 

30  Pevski zbor SCT

 

31 Plesno mesto

 

32 Golden gloves

33 ŠD S-šport
34 Golf klub Racman
35 Rugby klub Ljubljana
36 Bad Boys Air Soft Klub
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