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Uvodnik

Spremna beSeda urednIce

Letos	 sem	 se	 decembra	 in	 prihajajočih	 praznikov	 lotila	 drugače.	
Začela	sem	že	novembra	oziroma	natančneje	že	konec	oktobra,	nekje	
v	stilu	sodobne	potrošniške	družbe,	ki	hiti	z	naznanjanjem	praznikov,	
še	preden	se	do	konca	poslovi	poletje.	

No,	kaj	sem	naredila?	Tokrat	sem	sprejela	prednovoletno	odločitev.	
In	vsak	dan	sem	vesela	zanjo,	saj	me	je	potegnila	vase	in	sem	od	nje	
postala	kar	odvisna.	Sklenila	sem	namreč,	da	se	v	zadnjih	dveh	mesecih	
leta	odpravim	čim	večkrat	na	Šmarno	goro.	Vsaj	pol	preostalih	dni,	če	
večkrat,	bo	še	bolje.	 In	kaj	 je	tako	čarobnega	oziroma	drugačnega	v	
tem?	Uživam	v	hoji,	ko	je	slabo	vreme,	mraz	in	dež,	ko	se	ti	pravzaprav	
ne	da,	ampak	je	potrebno	držati	obljubo	sam	sebi.	Premagati	samega	
sebe	je	največja	zmaga.	Uživam,	ko	je	tema	in	pada	dež,	gozd	takrat	
živi,	drevesa	 se	premikajo	 živo	kot	 v	pravljici,	 dež	 jim	daje	 čarobno	
življenje,	tla	so	blatna,	jaz	pa	si	kot	otrok	brezskrbno	utiram	svojo	pot.	
Uživam	v	samoti,	ki	jo	doživiš	na	poti,	saj	se	večina	ljudi	težko	spravi	v	
neidealnih	pogojih	nanjo.	In	seveda	uživam,	ko	mi	uspe	ukrasti	prost	
trenutek	 sončnega	 dneva	 in	 se	 na	 njej	 predajati	 sončnim	 žarkom.	
Predvsem	 pa	 uživam,	 ker	 je	 moje	 navdušenje	 nad	 prednovoletno	
odločitvijo	zajelo	tudi	nekaj	mojih	prijateljev	in	znancev,	ki	se	mi	sem	
ter	tja	pridružijo	ali	pa	s	ponosom	povejo,	da	so	si	tudi	sami	postavili	
svoj	cilj	s	številom	osvojenih	vrhov	do	konca	leta.	

Prednovoletna	zaobljuba	se	torej	zdi	 lažja	kot	vse	zaobljube	novega	
leta,	 ki	 ostanejo	 neuresničene,	 saj	 imamo	 za	 njihovo	 uresničitev	
preveč	časa	 in	navadno	ostanejo	nekje	v	 zraku.	Želim	vam,	da	vam	
male	osebne	zmage	v	prihajajočih	praznikih	in	v	novem	letu	pripeljejo	
nasmeh	na	obraz.	

Odgovorna	urednica	Mateja	Brus

V	dneh,	ko	vsem	se	kam	mudi,	ko	nas	že	prazniki	podijo,
							izberi	si	takšne	poti,	ki	prave	se	smeri	držijo!
					Naj	vodijo	te	med	ljudi,	ki	te	z	dobroto	bogatijo,
							prijazne	njihove	oči	pa	od	ljubezni	se	iskrijo!

Vsem	krajankam	in	krajanom	Četrtne	skupnosti	Šentvid	
				želimo	blagoslovljene	božične	praznike	ter	srečno,	

										zdravo	in	uspehov	polno	novo	leto	2017!

Iskrene	čestitke	ob	dnevu	samostojnosti	in	enotnosti.					
     

										Svet	Četrtne	skupnost	Šentvid
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DELO SVETA ČS ŠENTVID

Na	leto	2016	se	v	Svetu	Četrtne	skupnosti	Šentvid	oziramo	z	mešanimi	
občutki.	Zastavili	smo	si	kar	nekaj	ciljev,	a	ugotavljamo,	da	ti	ostajajo	
neuresničeni	 kljub	 znatnim	 naporom	 in	 prizadevanjem.	 Tako	 še	
vedno	 nismo	 uspeli	 urediti	 varne	 šolske	 poti	 na	 Štuli,	 obljubljena	
izgradnja	priključka	v	predor	Šentvid	 iz	 smeri	centra	Ljubljane	se	 je	
zaradi	navadnim	ljudem	nedoumljivih	pravnih	zapletov	premaknila	v	
neznano	prihodnost,	 pa	 tudi	 pri	 uveljavljanju	 interesov	 krajanov,	 ki	
se	obračajo	na	nas	z	 različnimi	pobudami,	smo	precej	neuspešni.	V	
veliko	primerih	celo	ne	dobimo	nikakršnega	odgovora.	Tako	je	bilanca	
uspeha	pri	projektih,	vezanih	na	Mestno	upravo	MOL,	negativna,	ne	
moremo	reči	niti	tega,	da	so	se	določene	stvari	bistveno	premaknile	
v	smeri	uresničitve.

K	sreči	pa	Šentvid	kljub	vsemu	ni	ostal	čisto	praznih	rok.	Obnovljena	
je	 bila	 Osnovna	 šola	 Franca	 Rozmana	 -	 Staneta,	 Vrtec	 Šentvid	 je	
dobil	 že	dolgo	 in	nujno	potrebno	otroško	 igrišče,	 istočasno	pa	 smo	
se	znebili	podrtije	sredi	Šentvida.	Tudi	obnova	Osnovne	šole	Šentvid	
ter	Gimnazije	Šentvid	 se	približuje	pričetku	del	 in	 računamo,	da	bo	
rekonstrukcija	izvedena	prihodnje	leto.	In	ravno	v	času	tega	pisanja	se	
v	Ljudskem	domu	v	Šentvidu	obnovitvena	dela	približujejo	zaključku	−	
zamenjana	so	bila	vsa	okna,	tudi	nekaj	vrat,	popravljena	je	bila	fasada	
na	pročelju	doma,	narejenih	pa	je	bilo	tudi	nekaj	manjših	izboljšav.

Je	pa	 slika	 čisto	drugačna	na	področju,	 kjer	 imamo	v	 rokah	»škarje	
in	platno«.	Tako	smo	pomladi	uspešno	izvedli	čistilno	akcijo,	skupaj	z	
vsemi	osnovnimi	šolami,	Gimnazijo	Šentvid,	Zavodom	sv.	Stanislava,	
Društvom	Blaž	Potočnikova	čitalnica	ter	Biotehničnim	izobraževalnim	

Svet CS Šentvida

centrom	smo,	 vsaj	po	naši	oceni,	primerno	obeležili	 150.	obletnico	
šolstva	 in	 čitalništva	 v	 Šentvidu,	 v	 sodelovanju	 z	 osnovnimi	 šolami	
in	 društvi	 smo	bili	 ponosni	 ambasadorji	 Zelene	 prestolnice	 Evrope,	
uspešno	 pa	 smo	 letos	 že	 petič	 zapored	 organizirali	 tudi	 Jesensko	
srečanje	ČS	Šentvid.	Svoj	prispevek	smo	dali	tudi	ob	Tednu	mobilnosti.	
Poleg	vsega	naštetega	 smo	skupaj	 z	društvi	uresničili	 še	več	kot	30	
manjših	programov,	čakamo	le	še	Miklavža	in	dedka	Mraza.

Ob	tem	ne	gre	spregledati,	da	so	uspehi,	pa	tudi	neuspehi,	pogojeni	
z	dobrim	delom	Sveta	Četrtne	skupnosti	Šentvid.	Ta	se	je	letos	sestal	
na	10	sejah,	kjer	so	bile	načrtovane	vse	naštete	aktivnosti,	trudili	pa	
smo	 se	 tudi	 kar	 najbolje	 uveljaviti	 želje	 naših	 sokrajanov.	 Lahko	 se	
pohvalimo,	da	je	bila	navzočnost	na	sejah	preko	80-odstotna	in	da	ni	
bilo	seje,	ki	bi	bila	prestavljena	zaradi	nesklepčnosti.

Seveda	 snujemo	 že	 cilje	 za	 prihodnje	 leto,	 a	 o	 tem	več	 v	 prihodnji	
številki.

In	kot	po	navadi	vas	za	zaključek	vabimo,	da	naše	delo	in	dogajanje	v	
Šentvidu	spremljate	na	www.cs-sentvid.si.

Damijan	Volavšek,
predsednik	Sveta	ČS	Šentvid

Foto:	Arhiv	ČS	Šentvid

 

MESTNA OBČINA ČETRTNA SKUPNOST  
   LJUBLJANA              ŠENTVID 
 
 

 

MOŽGANSKI 
FITNES 

Z VAJAMI ZA URJENJE SPOMINA IN POZORNOSTI 
 

Vas zanima, kako izuriti spomin? Kako si zapomniti čim 
večjo količino podatkov? Jasmina Lambergar, trenerka 
spomina iz Centra za urjenje spomina, vas bo naučila 
tehnik za boljše pomnjenje in razgibala vaše možgane.  

Brezplačna delavnica za vse generacije 
 

V SREDO, 14.  decembra 2016, OB 18. URI 
 

v sejni sobi Četrtne skupnosti Šentvid, Prušnikova 106. 
 
Prosimo vas, da svojo udeležbo sporočite v pisarno ČS ŠENTVID, tel. št.  512 
46 07 ali na mail mol.sentvid@ljubljana.si.  

 
    V A B L J EN I !  

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

 
VABI UPOKOJENCE NA  

 

BREZPLAČNE  RAČUNALNIŠKE 
TEČAJE 

 
ZAČETNI, NADALJEVALNI  IN IZPOPOLNJEVALNI 

RAČUNALNIŠKI TEČAJI   
 

(WINDOWS, WORD, INTERNET, E-POŠTA, EXCEL,  
DIGITALNA FOTOGRAFIJA, SOCIALNA OMREŽJA) 

 
 

PRIJAVITE SE LAHKO NA SEDEŽU ČETRTNE SKUPNOSTI ŠENTVID  - tel. št. 512 46 07, 
512 41 22,   ali V SLUŽBI ZA LOKALNO SAMOUPRAVO, tel. 306 48 62, GA. VESNA BOLLE.

 

 
 

PRISRČNO VABLJENI!  

VabLJenI na

35-URNE ZAČETNE
30-urne nadaLJeVaLne  In

20-URNE IZPOPOLNJEVALNE TEČAJE

(WINDOWS, WORD, INTERNET, E-POŠTA, EXCEL, DIGITALNA 
FOTOGRAFIJA, SOCIALNA OMREŽJA)

Več na: http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/starejsi/izobrazevanje-
starejsih/

      PRIJAVITE SE LAHKO NA VAŠI ČETRTNI SKUPNOSTI ŠENTVID  
TEL. ŠT. 512 46 07 in  512 41 22 ALI V SLUŽBI ZA LOKALNO 

SAMOUPRAVO, tel. 306 48 62, GA. VESNA BOLLE.

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

 
VABI UPOKOJENCE NA  

 
 

BREZPLAČNE  RAČUNALNIŠKE 
TEČAJE 

 
 
 

 
ZAČETNI, NADALJEVALNI  IN IZPOPOLNJEVALNI 

RAČUNALNIŠKI TEČAJI   
 

(WINDOWS, WORD, INTERNET, E-POŠTA, EXCEL,  
DIGITALNA FOTOGRAFIJA, SOCIALNA OMREŢJA) 

 
  

PRIJAVITE SE LAHKO NA SEDEŢU ČETRTNE SKUPNOSTI ŠENTVID  - tel. št. 512 46 07, 512 41 
22,   ali V SLUŢBI ZA LOKALNO SAMOUPRAVO, tel. 306 48 62, GA. VESNA BOLLE. 

 

 
 

PRISRČNO VABLJENI!  
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ŽIVLJENJE JE POT

In	 za	 marsikoga	 del	 te	 poti	 predstavljajo	 tudi	 leta,	 preživeta	 v	 Zavodu	 sv.	
Stanislava.	V	hvaležnosti	 za	 vse,	 kar	 prejemamo,	 in	 za	 vse,	 s	 katerimi	 smemo	
prehoditi	del	te	poti,	smo	tudi	 letos	obeležili	godovni	dan	zavetnika	naše	hiše	
sv.	Stanislava	Kostke.	
Osrednje	praznovanje	s	sveto	mašo	v	šentviški	cerkvi	 in	slavnostno	akademijo	
v	 dvorani	 Osnovne	 šole	 Alojzija	 Šuštarja	 smo	 imeli	 v	 torek,	 15.	 novembra.	
Akademijo	 pod	 geslom	 Življenje	 je	 pot	 so	 vsebinsko	 zasnovali	 v	Glasbeni	 šoli	
v	Zavodu	sv.	Stanislava,	ki	prav	v	tem	šolskem	letu	praznuje	20-letnico	svojega	
delovanja.
Obiskovalci	so	z	zanimanjem	prisluhnili	nastopu	otrok	iz	Vrtca	Dobrega	pastirja,	
recitacijam	 osnovnošolcev	 Osnovne	 šole	 Alojzija	 Šuštarja	 in	 dijakov	 Škofijske	
klasične	gimnazije,	ki	so	se	prepletale	z	glasbenimi	točkami	zavodskih	zborov	in	
godalnega	orkestra,	vpisom	v	zlato	knjigo	in	podelitvijo	pohval	in	častnih	listin	
najboljšim	maturantom	preteklega	šolskega	leta.	
Šolanje	na	Škofijski	klasični	gimnaziji	je	lani	zaključila	že	20.	generacija	maturantk	
in	maturantov.	Skupno	je	v	teh	20	letih	na	gimnaziji	maturiralo	že	3.128	dijakinj	
in	 dijakov.	 In	 prav	 20.	 matura	 je	 bila	 ena	 najuspešnejših.	 Ob	 100-odstotni	
uspešnosti	in	zelo	visokem	povprečju	23,61	(v	Sloveniji	20,00)	je	bilo	v	znamenju	
številke	20	tudi	20	zlatih	maturantk	in	maturantov.	Tri	izmed	njih	so	imele	vseh	
34	točk.
Kot	slavnostna	govornica	je	zbrane	na	akademiji	nagovorila	gospa	Vlasta	Doležal	
Rus,	dolgoletna	 ravnateljica	Glasbene	šole	v	Zavodu	sv.	Stanislava,	ki	 je	 tesno	
povezana	 z	 zavodom	 že	 vse	 od	 njegovega	 ponovnega	 delovanja.	 Nanizala	
je	 številne	 prispodobe	 iz	 sveta	 umetnosti	 in	 med	 drugim	 poudarila,	 kako	
pomembna	sta	na	vsaki	poti	postopna	rast	in	napredek.	Po	nagovoru	je	gospa	
Doležal	Rus	iz	rok	gospoda	nadškofa	prejela	še	odlikovanje	ljubljanske	nadškofije	
za	svoje	delo	na	področju	šolstva	in	za	širjenje	krščanskih	vrednot	v	družbi.
Uradni	del	akademije	se	je	zaključil	s	skladbo	Hvalnica,	ki	jo	je	ob	jubileju	glasbene	
šole	napisal	naš	profesor	klavirja	Primož	Bratina.	Pred	zbrano	občinstvo	so	tako	
še	enkrat	stopili	štirje	pevski	zbori	in	godalni	orkester	ter	na	najlepši	način	–	z	
glasbo,	ki	človeka	ne	more	pustiti	ravnodušnega	–	sklenili	letošnje	praznovanje.

Marko	Weilguny

Akademija ob prazniku Zavoda sv. Stanislava

Godalni orkester glasbene šole na akademiji

Maturanti, ki so prejeli častno listino

uStVarJamo SLedI

V	 letu,	ko	glasbeno	šolstvo	v	Sloveniji	praznuje	200-letnico	svojega	delovanja,	
Glasbena	 šola	 v	 Zavodu	 sv.	 Stanislava	 praznuje	 svoj	 20.	 rojstni	 dan	 in	 je	 tako	
za	Škofijsko	klasično	gimnazijo	in	Jegličevim	dijaškim	domom	tretja	najstarejša	
pedagoška	enota	v	Zavodu	sv.	Stanislava.	
V	glasbeni	šoli	smo	zelo	ponosni	na	vse	sledi,	ki	so	jih	v	teh	dvajsetih	letih	ustvarili	
naši	učenci	 in	učenke.	Sodelovali	so	na	različnih	manjših	 in	večjih	koncertih	in	
prireditvah,	teh	je	samo	v	naši	hiši	približno	90	na	leto,	se	udeleževali	tekmovanj,	
revij	 glasbenih	 šol	 in	 različnih	 seminarjev.	 V	 spomin	 na	 prehojeno	 pot	 bomo	
delček	 naše	 ustvarjalnosti	 predstavili	 na	 slavnostnem	 koncertu	 z	 naslovom	
Ustvarjamo	 sledi,	 ki	 je	 potekal	 v	 četrtek,	 1.	 decembra,	 ob	 18.	 uri	 v	 Slovenski	
filharmoniji.	Na	koncertu	 so	 sodelovali	 solisti,	komorne	skupine,	veliki	 in	mali	
godalni	orkester	ter	zbor	učencev	nauka	o	glasbi	in	petja	z	gosti.	

Glasbena	šola	v	Zavodu	sv.	Stanislava

11. SVetoVnI ZboroVSkI SImpoZIJ V 
BARCELONI S SLOVENSKO UDELEŽBO

Na	 11.	 svetovnem	 zborovskem	 simpoziju,	 ki	 bo	 julija	 2017	 v	 Barceloni,	 bo	
Slovenijo	 zastopal	 Dekliški	 zbor	 sv.	 Stanislava	 Škofijske	 klasične	 gimnazije,	 ki	
bo	po	zboru	Carmina	Slovenica	 iz	Maribora	 šele	drugi	 zbor	 iz	 Slovenije,	 ki	bo	
sodeloval	na	tem	prestižnem	zborovskem	dogodku.
Svetovni	 zborovski	 simpozij	 je	 najbolj	 prestižno	 netekmovalno	 zborovsko	
srečanje,	ki	ga	Mednarodna	zveza	za	zborovsko	glasbo	(IFCM)	že	od	leta	1987	
vsaka	tri	 leta	organizira	na	drugem	koncu	sveta.	Na	prihajajočem	simpoziju,	ki	
bo	že	enajsti	po	vrsti	 in	se	bo	odvijal	med	22.	 in	29.	 julijem	2017	v	Barceloni,	
bo	 sodelovalo	24	 izbranih	 zborov	 iz	16	držav.	 Izbor	 je	opravil	 strokovni	odbor	
simpozija	 na	 podlagi	 utemeljenega	 predlaganega	 programa,	 video	 in	 avdio	
posnetkov	ter	referenc.	
Organizatorji	 simpozija	 pričakujejo	 udeležbo	 več	 kot	 3000	 dirigentov,	 pevcev,	
skladateljev	 ter	 drugih	 glasbenih	 strokovnjakov.	 Program	 bodo	 sestavljali	
koncerti	v	osrednjem	avditorju	 in	v	nekaterih	 izjemnih	arhitekturnih	biserih	v	
mestu,	 predavanja	 strokovnjakov	 iz	 različnih	 držav,	 mojstrski	 tečaji	 in	 drugi	
dogodki.		
Dekliški	zbor	sv.	Stanislava	Škofijske	klasične	gimnazije	bo	sodeloval	v	drugem	
delu	simpozija,	in	sicer	med	26.	in	29.	julijem.	Dekleta	pod	vodstvom	dirigentke	
Helene	 Fojkar	 Zupančič,	 prejemnice	 nagrade	 Republike	 Slovenije	 za	 izjemne	
dosežke	 na	 področju	 šolstva	 za	 leto	 2016,	 se	 veselijo,	 da	 se	 bodo	 srečala	 z	
nekaterimi	svetovno	znanimi	zbori	in	imela	priložnost,	da	jim	prisluhnejo.	Na	svoj	
nastop	se	že	zavzeto	pripravljajo	in	obljubljajo,	da	bodo	s	ponosom	predstavljala	
Slovenijo	in	svojo	šolo	na	tako	pomembnem	zborovskem	dogodku.	

Monika	Novak	

Dekliški zbor sv. Stanislava Škofijske klasične gimnazije

Aktualno
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PREVENTIVNI TEDEN NA OŠ VIŽMARJE BROD

V	okviru	Evropskega	tedna	mobilnosti	2016	smo	organizirali	zanimiv	
preventivni	 teden,	 ki	 je	 od	 19.	 9.	 2016	 do	 23.	 9.	 2016	 potekal	 na	
naši	šoli.	Sodelovali	smo	s	številnimi	zunanjimi	institucijami	in	za	vse	
razrede	pripravili	preventivne	aktivnosti:	v	prometu,	skrb	za	zdravje,	
skrb	za	zdravo	prehrano,	varstvo	pred	požari	in	naravnimi	nesrečami.
Gasilci	 PGD	 Vižmarje-Brod	 so	 pripravili	 predstavitev	 gasilskih	 vozil,	
opremo	 gasilca,	 prikaz	 gašenja	 z	 gasilniki,	 maščobno	 eksplozijo.	
Gorenje	 maščobne	 eksplozije	 so	 učenci	 devetih	 razredov	 tudi	
praktično	 preizkusili.	 Četrtošolci	 so	 spoznali	 gasilske	 igre	 in	 se	 ves	
dopoldan	aktivno	igrali	in	učili.	Vse	se	je	dogajalo	na	šolskem	igrišču.	
Vsaka	 dejavnost	 je	 potekala	 z	 vsakim	 razredom	posebej.	 Gasilci	 so	
pripravili	preventivni	letak	z	vsebino:	navodila	za	klic	na	številko	112	
in	navodila	za	postopek	oživljanja.	Prejel	ga	je	vsak	učenec.	Pripravili	
so	 PP-predstavitev	 –	 preventiva	 in	 varnost	 v	 cestnem	 prometu,	
preventiva	pred	požari.	Predstavitev	se	je	ves	teden	vrtela	na	šolski	
televiziji.	Pogovori	in	predstavitve	so	potekali	tudi	na	razrednih	urah.	
Ob	tem	smo	delili	tudi	letake	Uprave	za	zaščito	in	reševanje.	7.	razredi	
so	obiskali	Gasilsko	brigado	Ljubljana,	kjer	so	spoznali	opremo	vozil	in	
delo	poklicnih	gasilcev.

Policijska	 akademija	 Tacen	 je	 za	 učence	 3.	 razredov	 izvedla	 prikaz	
šolanja	in	dela	s	službenimi	psi	in	simulator	vožnje.	Policist	s	Policijske	
postaje	Šiška	je	za	učence	2.	razredov	pripravil	predavanje	in	pogovor	
o	varnosti	v	cestnem	prometu.	
O	prometni	varnosti	smo	se	veliko	naučili	 tudi	v	 sodelovanju	z	LPP.	
Pred	 ljubljansko	 mestno	 hišo	 smo	 si	 ogledali	 gledališko	 predstavo	
Detektiv	in	zmaj,	v	šoli	pa	so	se	učenci	 igrali	LPP	igre	–	Kdo	bo	prvi	
v	mestu,	Bus	bonton,	Sprehodi	se	z	nami,	zgibanka	avtobus.	Učenci	
višjih	razredov	so	si	ogledali	predstavitvene	filme	Javne	agencije	RS	za	
varnost	prometa.	Filmi	prikazujejo	udeležence	v	prometu	kot	pešce,	
kolesarje	in	voznike.	Učenci	so	v	pogovoru	samokritično	ocenili,	kako	
se	mnogokrat	v	prometu	vedemo	neodgovorno.	Prvošolci	so	barvali	
pobarvanko	Prvi	koraki	v	svetu	prometa.	
Organizirali	smo	tudi	zanimive	aktivnosti	na	področju	skrbi	za	zdravje.	

Program	Svit	 je	v	šolski	avli	postavil	črevo	 in	študentke	zdravstvene	
in	 medicinske	 fakultete	 so	 učencem	 predstavile	 delovanje	 našega	
črevesja,	 spremembe	 v	 črevesju,	 učenci	 pa	 so	 izvedeli	 tudi,	 da	
presejalni	program	pomaga	pri	zgodnjem	odkrivanju	raka	na	debelem	
črevesu	in	danki.	Praktični	prikaz	je	najboljši	način	učenja	in	učenci	so	
vse	 informacije	aktivno	sprejemali.	Vsi	 so	povedali,	da	bodo	poslali	
starše	na	pregled,	ko	bodo	dobili	vabilo	v	Program	Svit.	
Dijakinje	Srednje	 zdravstvene	 šole	 so	 za	učence	7.	 razredov	 izvedle	
preventivne	 delavnice,	 kjer	 so	 merili	 krvni	 tlak	 in	 vsebnost	 kisika	
v	 krvi.	 Učili	 so	 se	 prvo	 pomoč	 na	 lutki	 za	 oživljanje,	 z	 obvezilnim	
materialom	 so	 se	 učili	 pravilno	 obvezovati	 in	 kako	 nuditi	 prvo	
pomoč	nezavestnemu	ali	v	šoku.	Naučili	so	se	tudi	pravilno	pestovati	
dojenčka.	
Preko	ZD	Ljubljana	smo	izvedli	delavnico	Stisni	me	močno.	Sodelovali	
so	učenci	8.	in	9.	razredov.	Vsak	učenec	se	je	v	vaji	z	defibrilatorjem	
naučil	temeljnih	postopkov	oživljanja.	Letošnji	evropski	dan	oživljanja	
je	potekal	pod	naslovom	»Tudi	otroci	lahko	rešujejo	življenja«.	
V	sodelovanju	z	Agencijo	za	kmetijske	trge	smo	za	učence	5.	razredov	
izvedli	 delavnico	 Zdravo	 sadje	 in	 zelenjava.	Učenci	 so	pripravljali	 in	
poizkušali	ekološko	pridelano	sadje	in	zelenjavo.
V	tednu	aktivnosti	smo	v	šolo	povabili	našega	bivšega	učenca,	ki	 je	
bil	udeleženec	v	prometni	nesreči.	 Z	učenci	7.,	8.,	 in	9.	 razredov	 je	
v	pogovoru	predstavil	svojo	zgodbo	in	življenje	po	prometni	nesreči.	
Učenci	 so	 poslušali	 in	 razumeli,	 da	 ti	 lahko	 ena	 nepremišljena	
odločitev	 v	 trenutku	 spremeni	 življenje.	 Osebna	 zgodba	 se	 jih	 je	
močno	dotaknila.	Le	nekaj	učencev	je	postavljalo	vprašanja,	večina	pa	
je	bila	tiho.	Mnogi	so	se	prvič	srečali	z	osebno	izkušnjo	udeleženca	v	
hudi	prometni	nesreči.
Za	učitelje	smo	izvedli	izobraževanje	z	naslovom	»Sem	sreča	v	nesreči«,	
ki	so	ga	izvedli	predstavniki	RK	Slovenije	in	gasilci	PGD	Vižmarje-Brod.
Preventivni	teden	je	bil	zelo	raznolik,	vsi	udeleženci	smo	preizkusili	in	
se	naučili	veliko	novega.	Sodelovanje	z	zunanjimi	institucijami	je	bilo	
zelo	uspešno,	saj	so	z	veseljem	prišli	na	našo	šolo	in	delili	svoje	znanje	
in	veščine	z	nami.	

Magda	Siard
OŠ	Vižmarje	Brod

Foto:	Arhiv	OŠ	Vižmarje	Brod
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EKO ROBOTKI IZ OŠ ŠENTVID NA EVROPSKEM 
PRVENSTVU FIRST LEGO LEAGUE NA TENERIFIH

Po	 uspešnem	 drugem	 mestu	 na	 državnem	 tekmovanju	 so	 se	 Eko	
Robotki	 OŠ	 Šentvid	 pod	 mentorstvom	 Nataše	 Božič	 in	 Nataše	 Lah	
odlično	odrezali	tudi	na	evropskem	prvenstvu	na	Tenerifih.	Sodelovalo	
je	900	otrok	iz	40	držav	vsega	sveta,	skupaj	116	ekip.	Kot	novinci	so	se	
uspešno	zavihteli	med	prvih	dvajset	ekip	in	bili	dvakrat	nominirani	za	
nagrado,	kar	je	izjemen	dosežek.

Na	tekmovanju	so	učenci	v	angleščini	predstavili	svoj	ekološki		projekt	
o	plastičnih	vrečkah,	delovanje	svojega	robota	ter	bili	ocenjeni,	kako	
so	pri	njihovem	delu	zastopane	vrednote	skupinskega	dela.	Postavili	
so	tudi	svojo	stojnico	ter	gostom	in	članom	sosednjih	ekip	predstavili	
svoje	delo.		

Vsem,	ki	ste	pomagali	pri	financiranju	naše	udeležbe	na	tekmovanju,	
se	iskreno	zahvaljujemo.	

Nataša	Lah,	Nataša	Božič

ZNIŽEVANJE KONCENTRACIJE SLADKORJA V 
ŠOLSKIH PIJAČAH NA OŠ ŠENTVID

V	okviru	krožka	ustvarjalnosti,	podjetnosti	in	inovativnosti	četrtošolci	
vsako	 leto	 izberejo	 problem	 v	 šolskem	 okolju,	 ga	 preučijo	 ter	
uvedejo	rešitve.	Tekom	dela	se	tako	srečujejo	z	različnimi	tehnikami	
raziskovanja	in	razmišljanja.	Največjo	vrednost	pri	tem	pa	predstavlja	
zavedanje	o	problemih	in	vpeljava	sprememb	prav	s	strani	otrok.	Zato	
učenci	uvedene	ukrepe	ne	le	lažje,	temveč	mnogi	celo	z	navdušenjem	
sprejemajo.

Lansko	leto	so	se	učenci	odločili,	da	podrobneje	preučijo	vpliv	sladkorja	
na	naše	telo	 in	znižajo	količino	sladkorja	v	pijačah,	ki	 jih	zaužijejo	v	
šoli.	Z	anketnim	vprašalnikom	so	najprej	ugotovili,	kakšne	so	navade	
in	 želje	 učencev.	 Nato	 so	 se	 z	 vodjo	 šolske	 prehrane	 dogovorili	 in	
se	 lotili	 postopnega	 zmanjševanja	 sladkorja	 v	 čaju	 in	 zmanjševanja		
koncentracije	sirupa	v	soku.	Na	vsake	tri	tedne	so	kuharice	sladkale	
čaj	 za	 četrtino	 manj.	 Učenci	 so	 pred	 uvajanjem	 spremembe	 vse	
oddelke	 naše	 šole	 poučili	 o	 škodljivosti	 prekomernega	 uživanja	
sladkorja,	 jim	 predstavili	 rezultate	 ankete	 ter	 načrt	 postopnega	
ukinjanja	 sladkorja	 v	 pijačah.	 V	 sklopu	 projekta	 so	 vsem	 učencem	
do	šestega	razreda	razdelili	tudi	stekleničke	in	jih	vzpodbudili	k	pitju	
vode.	Mlajši	učenci	so	se	na	nižanje	koncentracije	sladkorja	navadili	
brez	 težav,	 nekateri	 starejši	 učenci	 pa	 so	 težje	 sprejeli	manj	 sladek	
čaj	in	sok.	Trenutno	pijejo	učenci	za	tri	četrtine	manj	sladek	čaj	in	za	
polovico	manj	koncentriran	sok	kot	lansko	leto.	In	za	spremembo	so	
se	odločili	povsem	sami.

Projekt	so	četrtošolci	predstavili	na	tekmovanju	mladih	raziskovalcev	
in	bili	nagrajeni	za	najboljšo	projektno	nalogo.

Nataša	Lah	in	Polona	Petrič

PRVI  ŠPORTNI DAN

V	torek,	13.	9.	2016,	smo	imeli	prvi	športni	dan	
–	kros.	Zbrali	smo	se	v	šoli.	Ob	8.15	smo	odšli	
v	 Gunclje	 na	 rugby	 igrišče.	 Do	 Guncelj	 smo	
hodili	20	minut.	Ko	smo	prišli	do	 tja,	 smo	se	
ogreli,	nato	nam	je	učitelj	Luka	pokazal	progo.	
Dečki	 in	 deklice	 smo	 tekli	 posebej.	 Po	 teku	
smo	pojedli	malico	 in	spili	vroč	čaj.	Drugi	del	
športnega	 dne	 se	 je	 odvijal	 pod	 skakalnico.	
Preizkušali	smo	se	v	smučarskih	skokih.	Dečki	
so	odigrali	nogometno	tekmo,	deklice	pa	med	
dvema	 ognjema.	 Prijetno	 utrujeni	 smo	 se	
vrnili	v	šolo	na	kosilo.

Lea	Keber	Lešnik	3.	b	razred,	OŠ	Šentvid
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koncertnI anSambeL uStnIH HarmonIk

Koncertni	 ansambel	 ustnih	 harmonik	 SORARMONICA,	 ki	 je	 v	
letošnjem	 letu	 ustanovil	 svoje	 Kulturno	 društvo	 SORARMONICA	 s	
sedežem	v	Četrtni	skupnosti	Šentvid,	je	vodilni	slovenski	sestav	ustnih	
harmonik,	ki	je	s	svojim	načinom	podajanja	glasbe,	njenim	izborom	in	
priredbami	postal	mednarodno	prepoznaven,	priznan	in	dobrodošel	
gost	tudi	na	tujih	odrih.	

V	letošnjem	letu	je	imel	ansambel	poleg	predstavitve	na	Jesenskem	
srečanju	 ČŠ	 Šentvid	 in	 prve	 koncertne	 predstavitve	 v	 Ljudskem	
domu	v	novem	domicilnem	okolju	tudi	druge	nastope,	med	drugim	
se	 je	 udeležil	 	 tudi	 mednarodnega	 festivala	 »(ah),	 TE	 ORGLICE«	 v	
Mokronogu	ter	Festivala	Lent.	Največji	projekt	letošnjega	leta	pa	je	bil	
sodelovanje	na	ogromnem	šestdnevnem	azijsko-pacifiškem	festivalu	
ustnih	harmonik	v	tajvanskem	Hsinčuju,	kjer	so	štiri	članice	 in	štirje	
člani	kot	gostje	nastopili	na	več	koncertih	in	tekmovalnih	kategorijah.	
Izven	festivalske	dejavnosti	je	imel	ansambel	še	izjemno	lepo	sprejet	
samostojni	 koncert	 v	 veliki	 baptistični	 cerkvi	 sredi	 štirimilijonskega	
tajvaskega	glavnega	mesta	Tajpeja.

Letos	je	ansambel	izdal	svoj	prvi	CD,	na	katerem	se	predstavlja	s	klasiko	
od	Gallusa	do	Ravela,	saj	je	ravno	po	načinu	podajanja	tovrstne	glasbe	
v	svetu	najbolj	prepoznaven.	
 
Ansambel	 aktivno	 dela	 naprej,	 saj	 se	 bodo	 v	 letu	 2017	 že	 drugič	
udeležili	svetovnega	festivala	ustne	harmonike	v	Trossingnu	v	Nemčiji.	
Do	takrat	pa	jih	lahko	vidite	in	poslušate	na:
-	 tradicionalnem	 božično-novoletnem	 koncertu	 v	 cerkvi	 Sv.	 Jurija	
v	 Škofji	 Loki,	 kjer	 bodo	 nastopali	 s	 pevskim	 zborom	 Lubnik	 z	
zborovodjem	Urbanom	Tozonom	(16.	12.	2016	ob	19.30);
-	abonmaju	polk	in	valčkov	v	Laškem	(21.	12.	2016);
- božično-novoletnem	 koncertu	 v	 župnijski	 cerkvi	 Marijinega	
vnebovzetja	v	Zgornjih	Pirničah	(27.	12.	2016	ob	18.00);
-	nastopu	na	podelitvi	priznanj	ZKD	Ljubljana,	KULT	3000	(3.	2.	2017	
ob	19.00);
-	 klasičnem	abonmajskem	celovečernem	koncertu	 v	 Laškem	 (21.	3.	
2017).

Več	na:	www.sorarmonica.si

UNIKATNA SANJALNICA IN LIKOVNO DRUŠTVO 
ME VI ART IZ STANEŽIČ

unikatna Sanjalnica, slikarski atelje, november 2016

Rana	 jutra	 oznanjajo	 nov	 dan	 …	 a	 velikokrat	 pozno	 v	 noč	 lovimo	
nežne	 barvne	 odtenke.	Novi	 dnevi	 in	 posebne	 priložnosti.	 Priprave	
na	 skupinske	 projekte	 in	 razstave,	 nežno	 čebljanje	marljivih	 slikark	
in	slikarjev,	ki	vsak	teden	znova	in	znova	slikajo	in	dograjujejo	svoje	
likovno	znanje	 in	 se	poglabljajo	v	 svojo	malo	 in	veliko	bit.	Po	 svoje	
jih	 imam	 za	 prečudovite	 mravljice	 ali	 čebele,	 da	 si	 kljub	 mnogim	
dejavnostim,	ki	zapolnjujejo	njihova	življenja,	vzamejo	čas	zase	in	mi	
hkrati,	 kot	mentorici,	 prinašajo	ogromno	veselja	 in	 radosti.	Naj	 teh	
par	besed	namenim	prav	njim	…	in	jih	opišem	ob	ujetih	trenutkih	na	
fotografiji	…	Upam,	da	boste	začutili	 toplino	 in	nagajivost,	ki	veje	 iz	
teh	mladih	 ljudi,	 nastrojene	 vibracije,	 simpatičnost	 in	 prisrčnost	 in	
brezpogojno	milino	vsepovsod.
Ker	pa	se	bliža	božajoči	čas	praznikov	in	ljubeznivosti,	naj	vam	v	imenu	
društva	Me	 Vi	 Art	 in	 slikarskega	 ateljeja	 voščimo	 VSE	 LEPO	 in	 VSE	
DOBRO!

Naj novega vam leta zarja
prinese dneve brez viharja,

izpolni dobre vam želje.
Fran Levstik

Metka	Gosar
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ŽE 5. JESENSKO SREČANJE ČS ŠENTVID

10.	 september	 je	 bil	 topel,	 skoraj	 poletni	 dan,	 ko	 smo	 se	 zbrali	 na	
rugby	igrišču	Oval	na,	že	petem	po	vrsti,	Jesenskem	srečanju	Četrtne	
skupnosti	Šentvid.

V	jutranji	rosi	smo	hiteli	pripravljati	vse	potrebno	za	začetek	ob	11.	uri,	
ko	je	Pihalni	orkester	Litostroj	s	poskočnimi	ritmi	v	več	kot	polurnem	
koncertu	otvoril	letošnje	Jesensko	srečanje.	

Pridružila	se	nam	je	večina	društev,	ki	deluje	na	področju	ČS	Šentvid,	
in	da	ne	naštevamo	vseh,	naj	opozorimo	le	na	tiste,	ki	so	se	predstavili	
prvič:	Društvo	Skriti	 zmaj,	Center	aktivnosti	Fužine	−	Ritmi	planeta,	
Kulturno	 društvo	 SORARMONICA,	 Glasbeni	 center	 Zvočna	 zgodba,	
KUD	 Vidovdan	 in	 društvo	 @KULT,	 vse	 skupaj	 pa	 več	 kot	 trideset	
društev.

Predstavile	 so	 se	 tudi	 nekatere	 mestne	 javne	 službe:	 Vodovod-
Kanalizacija,	Snaga	Ljubljana,	Ljubljanski	potniški	promet	ter	Mestno	
redarstvo,	predstavniki	Policijske	postaje	Šiška,	predstavniki	Slovenske	
vojske,	Služba	nujne	medicinske	pomoči,	Gorska	reševalna	služba	in	

seveda	predstavniki	Zdravstvenega	doma	Ljubljana	Šentvid,	Knjižnice	
Šentvid,	 Osnovne	 šole	 Franca	 Rozmana	 -	 Staneta,	 Osnovne	 šole	
Šentvid	in	Gimnazije	Šentvid.

Na	 stojnicah	 se	 je	 bilo	 mogoče	 podrobneje	 spoznati	 z	 dejavnostjo	
društev,	 pred	 stojnicami	 in	 po	 celotnem	 igrišču	 pa	 so	 se	 skozi	 vso	
prireditev	 odvijale	 delavnice,	 kjer	 se	 je	 bilo	 mogoče	 preizkusiti	 v	
ponujenih	dejavnostih.

Težišče	dogajanja	pa	 je	bil	nedvomno	oder,	na	katerem	je	skozi	vso	
prireditev	 tekel	 program,	 sestavljen	 izključno	 iz	 nastopov	 naših	
društev	in	ustanov	s	področja	naše	četrtne	skupnosti.

Ob	zaključku	prireditve	smo	se	razšli	z	obljubo,	da	se	vidimo	prihodnje	
leto,	 in	 ponosom,	 da	 je	 kljub	 v	 splošnem	 družbeno	 nenaklonjenih	
razmerah	prostovoljstvo	v	Šentvidu	še	kako	živo.

Robert	Golavšek
Foto	in	tekst:	Robert	Golavšek
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Aktivnosti v Šentvidu

 

 
NASTOPAJOČI 

 
Moderator Jure Sešek 
Glasbena spremljava Gašper Konec 
 Jean Markič 
Lojze Slak (8 let) Luka Jenko 
Lojze Slak (16 let) Martin Robida 
Lojze Slak (25 let) Domen Suhoveršnik 
Lojze Slak (50 let) Martin Bučan 
Ivanka Slak (20 let) Urša Robida 
Ivanka Slak (50 let) Majda Kajzer 
Pevski trio Simon Birk, prvi tenor 
 Peter Grad, drugi tenor 
 Miha Klopčič, bas 
Kitarist Robert Bulc 
Kontrabasist Peter Merela 
Fantje s Praprotna (mlajši) Jan Kopač 
 Štefan Košir 
 Gašper Seljak 
 Urban Boštic 
 Gašper Božič  
Fantje s Praprotna (starejši) Primož Peterka, prvi tenor 
 Rok Grad, drugi tenor 
 Ambrož Peterka, bariton 
 Janez Majdič, bariton 
 Robert Bulc, bas 
Vilko Ovsenik Marko Klemen 
Slavko Avsenik Janez Kajzer 
Avgust Stanko Vinko Znidaršič 
Franc Filipič Lojze Suhoveršnik  
Tony Petkovšek Vinko Znidaršič 
Franc Potočar Franci Kajzer 
Ludvik (Slavkov stric) Jernej Bučan 
Virčev Lojz Jan Kopač 
Voditelj radijske oddaje Janez Kajzer 
Napovedovalka prireditve Petra Suhoveršnik 
Povezovalka prireditve Manca Razboršek 

Bernarda Menart 
Komisija na radiu Ivo Cedilnik 
 Lojze Suhoveršnik 
 Jernej Bučan 
Obiskovalci, svatje, sosedje Vida Suhoveršnik 
 Roman Rojca 
 Ivo Cedilnik 
 Franci Kajzer 
 Majda Kajzer 
 Lidija Zupanič 
 Andraž Zupanič 
 Lojze Suhoveršnk 
 Martina Kajzer 
 Marija Kajzer 
Nevesta Petra Suhoveršnik 
 Mojca Kajzer 

 

 

 
NASTOPAJOČI 

 
Moderator Jure Sešek 
Glasbena spremljava Gašper Konec 
 Jean Markič 
Lojze Slak (8 let) Luka Jenko 
Lojze Slak (16 let) Martin Robida 
Lojze Slak (25 let) Domen Suhoveršnik 
Lojze Slak (50 let) Martin Bučan 
Ivanka Slak (20 let) Urša Robida 
Ivanka Slak (50 let) Majda Kajzer 
Pevski trio Simon Birk, prvi tenor 
 Peter Grad, drugi tenor 
 Miha Klopčič, bas 
Kitarist Robert Bulc 
Kontrabasist Peter Merela 
Fantje s Praprotna (mlajši) Jan Kopač 
 Štefan Košir 
 Gašper Seljak 
 Urban Boštic 
 Gašper Božič  
Fantje s Praprotna (starejši) Primož Peterka, prvi tenor 
 Rok Grad, drugi tenor 
 Ambrož Peterka, bariton 
 Janez Majdič, bariton 
 Robert Bulc, bas 
Vilko Ovsenik Marko Klemen 
Slavko Avsenik Janez Kajzer 
Avgust Stanko Vinko Znidaršič 
Franc Filipič Lojze Suhoveršnik  
Tony Petkovšek Vinko Znidaršič 
Franc Potočar Franci Kajzer 
Ludvik (Slavkov stric) Jernej Bučan 
Virčev Lojz Jan Kopač 
Voditelj radijske oddaje Janez Kajzer 
Napovedovalka prireditve Petra Suhoveršnik 
Povezovalka prireditve Manca Razboršek 

Bernarda Menart 
Komisija na radiu Ivo Cedilnik 
 Lojze Suhoveršnik 
 Jernej Bučan 
Obiskovalci, svatje, sosedje Vida Suhoveršnik 
 Roman Rojca 
 Ivo Cedilnik 
 Franci Kajzer 
 Majda Kajzer 
 Lidija Zupanič 
 Andraž Zupanič 
 Lojze Suhoveršnk 
 Martina Kajzer 
 Marija Kajzer 
Nevesta Petra Suhoveršnik 
 Mojca Kajzer 

 

DRUGI SODELUJOČI 
 

Vodja predstave Andreja Bečan 
Pomočnik režiserja Tonja Robida 

Helena Kopač 
Scenska zasnova Matjaž Briški 
Kostumografija Ana Žnidaršič 
Priprava glasbenih točk Anica Erman 
Zvočni efekti Miha Polajnar 
Razsvetljava Dani Žorž 
Maska Helena Kopač 
Tehnična podpora Jože Konec 
Izdelava scene Franci Kajzer 

Peter Bahovec 
Postavitev scene Andraž Zupanič 
Inspicient Tonja Robida 
Prodaja Lidija Zupanič 
Stiki z javnostjo Alen Salihović 
Grafična podoba Raša B. Vidmar 

 

DRUGI SODELUJOČI 
 

Vodja predstave Andreja Bečan 
Pomočnik režiserja Tonja Robida 

Helena Kopač 
Scenska zasnova Matjaž Briški 
Kostumografija Ana Žnidaršič 
Priprava glasbenih točk Anica Erman 
Zvočni efekti Miha Polajnar 
Razsvetljava Dani Žorž 
Maska Helena Kopač 
Tehnična podpora Jože Konec 
Izdelava scene Franci Kajzer 

Peter Bahovec 
Postavitev scene Andraž Zupanič 
Inspicient Tonja Robida 
Prodaja Lidija Zupanič 
Stiki z javnostjo Alen Salihović 
Grafična podoba Raša B. Vidmar 

 



Šport

3. koLeSarSkI maraton Za ¨kornatSke 
GASILCE¨

30.	avgusta	je	minilo	natanko	devet	let	od	najhujše	nesreče	v	zgodovini	
hrvaškega	 gasilstva.	 	 V	 tragediji	 na	 Kornatih	 je	 življenje	 izgubilo	 12	
gasilcev,	ki	so	bili		30.	avgusta		2007	poslani	na	gašenje	požara,	ki	je	
tisti	dan	pustošil	tudi	na	otoku	Veliki	Kornat.
V	spomin	na	pokojne	gasilce	sta	 	kolesarski	klub	Sutla	 (BK	Sutla)	 in	
DVD	Sesvetski	Kraljevec	že	tretje	leto	zapored	zadnji	vikend	meseca	

avgusta	 organizirala	 kolesarski	 maraton	 ¨za	 kornatske	 vatrogasce¨.	
Dogodka	so	se	letos	prvič	udeležili	tudi	trije	kolesarji	prostovoljnega	
gasilskega	društva	Vižmarje-Brod	s	spremljevalno	ekipo.	Po	štartnem	
signalu	zagrebškega	župana	se	je	na	pot	iz	Zagreba	do	Vodic	podalo	
preko	 120	 kolesarjev.	 Maraton	 je	 v	 osnovi	 razdeljen	 na	 tri	 etape,	
in	 sicer	 prvi	 dan	 na	 relaciji	 Zagreb−Korenica	 (160	 km),	 drugi	 dan	
Korenica−Zadar	(140	km)	in	tretji	dan	Zadar−Vodice	(75	km).	Po	treh	
dneh	vrtenja	pedal	in	prevoženih	več	kot	380	kilometrih	sta	v	Vodicah	
sledila	 uradni	 sprejem	 kolesarjev	 ter	 slovesnost,	 ki	 se	 je	 zaključila	
z	 večernim	 spustom	več	 kot	tisoč	 lampijonov	v	 spomin	na	pokojne	
gasilce.	Za	konec	pa	še	besede	sodelujočih	»se	vidimo	naslednje	leto«.

Anže	Bitenc,	PGD	Vižmarje-Brod	

mLadIncI tabora V poLFInaLu pokaLa mnZ

Mladinska	 selekcija	 NK	 Arne	 Tabor	 69	 Vižmarje-Brod	 je	 dosegla	
zgodovinski	uspeh.
 
V	četrtfinalu	mladinskega	pokala	MNZ	Ljubljana	jih	je	pot	vodila	v	Novo	
mesto	k	favorizirani	Krki,	četrtouvrščenemu	moštvu		1.	mladinske	lige	
Nogometne	zveze	Slovenije.	V	rednem	delu	sta	se	nasprotnika	razšla	
z	neodločenim	 izidom	0	 :	0,	z	enakim	rezultatom	so	se	končali	 tudi	
podaljški.	Po	izvajanju	strelov	z	bele	točke	so	se	zmage	veselili	Taborci,	
ki	so	z	doslednim	upoštevanjem	navodil	 trenerja	Dalija	 in	fanatično	
borbenostjo	 dosegli	 ogromen	 uspeh	 –	 uvrstitev	 v	 polfinale	 pokala.	

ZAKLJUČEK SVETOVNEGA POKALA V TACNU

Tacenske	 brzice	 so	 v	 začetku	 septembra	 gostile	 finale	 svetovnega	
pokala	 v	 kajaku	 in	 kanuju	 na	 divjih	 vodah.	 Uspešno	 sezono	 so	
naši	 tekmovalci	 zaključili	 odlično,	 v	 finalu	 so	 veslali	 štirje	 tacenski	
tekmovalci.	Na	 krilih	 številnih	 navijačev	 je	Benjamin	 Savšek	 zmagal	
in	si	na	domači	progi	priveslal	drugo	zaporedno	zmago	(najboljši	 je	
bil	že	leta	2014).
V	finalu	kanuistov	sta	veslala	še	dva	naša	tekmovalca.	Blaž	Cof	je	bil	
deveti,	 Jure	 Lenarčič	pa	deseti.	Anže	Berčič	 je	 tekmovanje	končal	 v	
polfinalu,	 na	 18.	mestu.	Med	 kajakaši	 se	 je	 zelo	 visoko	 uvrstil	 tudi	
Martin	Albreht,	ki	je	končal	kot	peti.	
Svoj	 prvi	 nastop	 na	 tekmah	 svetovnega	 pokala	 je	 v	 Tacnu	 doživela	
mladinka	Lea	Novak,	ki	pa	se	ji	žal	ni	uspelo	uvrstiti	v	polfinale.
Vse	pa	se	ni	dogajalo	 le	na	brzicah.	Petkove	kvalifikacijske	vožnje	si	
je	ogledalo	preko	400	otrok	iz	petih	ljubljanskih	osnovnih	šol.	Poleg	
navijanja	so	osnovnošolci	spoznavali	kajakaška	pravila,	se	pomerili	v	
veslanju	v	bazenu,	si	ogledali	tacensko	elektrarno	ter	se	spoznavali	s	
kajakaškim	športom.	Prav	zaradi	njih	je	bilo	vzdušje	enkratno.
V	soboto	in	nedeljo,	ko	so	potekale	polfinalne	in	finalne	vožnje,	pa	so	
tribune	zasedli	zvesti	navijači	naših	tekmovalcev,	ki	so	bučno	navijali	
ob	vsakem	slovenskem	nastopu.
Prav	tako	vzdušje	si	želimo	še	naprej,	najprej	na	evropskem	prvenstvu,	
ki	bo	pri	nas	potekalo	od	1.	do	4.	junija	2017.

Foto: Arhiv KKK Tacen

»Res	sem	vesel,	da	mi	je	v	finalu	uspelo	ohraniti	čisto	vožnjo	in	sem	
res	dobro	poganjal	čoln	celo	progo.	V	cilju	sem	bil	zadovoljen	s	svojo	
vožnjo	in	rezultatom,	tako	da	je	to	zelo	lep	zaključek	za	konec	sezone	
in	 sem	 vesel.	 Pred	 domačo	 publiko	 sem	 si	 vedno	 želel	 postavljati	
dobre	 rezultate.	 Tudi	 energija	 je	 pozitivno	 nabita	 s	 strani	 publike,	
podpirajo	te	celo	tekmo.	Lepo	je	dirkati	doma	in	vesel	sem,	da	sem	
uspel	spet	zmagati	na	tekmi	svetovnega	pokala	v	Tacnu,«	veselja	ni	
skrival	Savšek.
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Pohvala	gre	vsem	 igralcem,	posebej	pa	vratarju	Nikoli,	 ki	 je	obranil	
dva	strela	z	bele	točke.	Veselje	naših	fantov	je	bilo	nepopisno	in	se	je	
nadaljevalo	na	avtobusu	ter	ob	prihodu	v	klub	še	v	klubskih	prostorih.	
V	 teh	 so	 se	 jim	ob	 osvežilnem	napitku	 priključili	 tudi	 najbolj	 zvesti	
navijači	in	klubsko	vodstvo.

 TEGA PAČ NE ZMORE VSAK, ARNE TABOR JE PRVAK.

 

mLadInSke SeLekcIJe na FeStIVaLu mLadIH V 
PRAGI

V	četrtek,	20.	10.	2016,	zvečer	so	se	mladinci	Rugby	Ljubljana	in	RAK	
Olimpije	odpravili	na	Prague	Youth	Rugby	Festival	v	Prago.	Pot	je	bila	
dolga	in	utrujajoča.	Za	več	mlajših	igralcev	je	bilo	to	prvo	gostovanje	
v	tujini.	Ob	prihodu	se	je	fantom	dvignila	energija,	ki	jih	je	spremljala	
cel	vikend.
V	 soboto	 so	 čez	 cel	 dan	 potekale	 tekme	 na	 treh	 lokacijah.	 Med	
najmlajšimi	 je	 bilo	 največ	 ekip.	 V	 Ričanyju	 so	 fantje	 U12	 v	 svoji	

kategoriji	dosegli	8.	mesto	od	16	ekip.	Ko	so	po	prvih	dveh	zmagah	
tretjo	tekmo	izgubili,	so	kljub	svoji	mladosti	znali	stopiti	skupaj	in	se	
spodbuditi	k	naslednji	 zmagi.	V	Petrovicah	v	kategoriji	U14	 je	 fante	
požrtvovalna	 igra	ponesla	višje.	Pokazali	 so	 lepe	zadetke	 in	 izpeljali	
nekaj	dobrih	akcij.	 Zadnja	 tekma	 je	bila	odločilna.	Nasprotna	 češka	
ekipa	je	parirala	Ljubljani	do	zadnjega	koraka	na	igrišču	in	na	koncu	
z	 zmago	 naše	 fante	 potisnila	 na	 nehvaležno	 4.	 mesto.	 Vendar	 so	
bili	 fantje	 izredno	ponosni	 nase,	 saj	 so	med	drugim	premagali	 tudi	
angleško	ekipo!	Kapo	dol!	Najstarejši	mladinci	U16	in	U18	so	združili	
moči	s	prijatelji	iz	RAK	Olimpije.	Na	igrišču	RK	Sparta	v	Strašnicah	so	
se	v	svojih	kategorijah	odlično	odrezali!	Tako	U16	kot	najstarejši	so	iz	
finala	potegnili	2.	mesto.

Po	tekmovalno	natrpani	soboti	so	fantje	v	nedeljo	imeli	še	energijo	in	
veselje	do	druženja.	Obiskali	so	znani	praški	ZOO	in	se	v	večernih	urah	
odpeljali	proti	Ljubljani.
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Kombinirana poraba goriva: 6,0–3,8 l/100 km. Emisije CO2: 138–99 g/km. Emisijska stopnja: Euro6b. Emisije NOx: 0,0093–0,0411g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00030–0,00185 g/km. Št.delcev: 
0,12–39,55X1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5  ter dušikovih oksidov.
*Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5., 6.. in 7. leto oz. za 150.000 km, karkoli se 
zgodi prej. ** 5 let brezplačnega vzdrževanja ali za do 100.000 km za bencinske motorje oz do 150.000 km za dizelske motorje. Velja za redne servisne intervale in velja preko Nissan Financiranja. *** Ponudba velja do 
konca meseca novembra pri nakupu vozila Nissan Qashqai. Velja za omejeno ponudbo zimskih gum različnih blagovnih znamk. Za več informacij se obrnite k najbližjemu pooblaščenemu prodajalcu. Več na nissan.si 
Pooblaščeni uvoznik Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolna.

Avtohiša Koncesionar - Vzorčna ulica xx - 1234 Vzorčnigrad - Tel: 01 345 67 89 - www.nissan-koncesionar.com

OBSTAJAJO CROSSOVERJI IN OBSTAJA©ROSSOVER

NISSAN QASHQAI
• 7 let jamstva*

• 5 let brezplačnega vzdrževanja**

• Brezplačen komplet zimskih pnevmatik***

Avtohiša Koncesionar - Vzorčna ulica xx - 1234 Vzorčnigrad - Tel: 01 345 67 89 - www.nissan-koncesionar.com

INTELIGENTNA TEHNOLOGIJA  
V INTELIGENTNI PONUDBI.

NISSAN

JUKE
NISSAN

QASHQAI
NISSAN

X-TRAIL

7 LET JAMSTVA* 5 LET BREZPLAČNEGA VZDRŽEVANJA**

Kombinirana poraba goriva: 7,4-3,8 l/100 km. Emisije CO2: 169-90 g/km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

*Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5., 6. in 7. leto oz. za 100.000 km, karkoli se zgodi prej. 
 **5 let brezplačnega vzdrževanja ali za do 100.000 km za bencinske motorje oz. za do 150.000 km za dizelske motorje. Velja za redne servisne intervale in velja preko Nissan Financiranja. Več na nissan.si. Pooblaščeni uvoznik: 
Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolna. Nissan 4 YOU = Nissan za vas.

Avtohiša Malgaj I Tržaška 108, 1000 Ljubljana I tel.: 01 2000 627 I www.nissan.avtohisamalgaj.si
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TEDEN ANGLEŠČINE V MEDNU

Čas izvedbe projetka (16. 8.–26. 8. 2016)
Prostori: PGD Medno, Medno 79, 1210 Ljubljana Šentvid
Logotip:   
Internetna stran:     http://tedenanglescine.pgdmedno.si/

Projekt	Teden	angleščine	je	letos	potekal	že	četrto	leto,	in	sicer	prvi	
termin	 od	 16.	 do	 20.	 avgusta,	 drugi	 termin	 od	 22.	 do	 26.	 avgusta.	
Projekt	organizirajo	Ana	Skalar,	Katarina	Čepič	 in	Sabina	Kržišnik,	 ki	
samostojno	 skrbijo	 za	 programska,	 organizacijska,	 promocijska	 in	
logistična	opravila,	 zaradi	obsega	projekta	 sta	bili	udeleženi	 še	Tina	
Tomšič	(učiteljica	srednješolcev)	in	Špela	Jenko	(logistika,	prehrana).
V	prvem	terminu	so	bile	organizirane	tri	skupine	(osnovna	1	in	2	ter	
srednješolska),	 ki	 so	 skupaj	 obsegale	 22	 otrok	 (11	 +	 8	 +	 3).	 V	 prvi	
skupini	so	bili	otroci	od	3.	do	6.	razreda,	v	drugi	od	7.	do	9.	razreda,	v	
zadnji	srednješolci.	V	drugem	terminu	pa	je	bilo	v	prvih	dveh	skupinah	
20	otrok	(11	+	9).	Program	in	varstvo	sta	potekala	med	8.	in	15.	uro,	
starši	pa	so	otroke	pripeljali	velikokrat	že	prej	in	jih	pobrali	kasneje.	
Otroci,	ki	so	se	projekta	udeležili,	so	bili	iz	okoliških	vasi,	prav	tako	so	
bili	nekateri	udeleženci	iz	Škofje	Loke,	Kamnika	in	Domžal.
Otroci	so	bili	tekom	tedna	deležni	pouka	angleščine	(vsaj	3	cele	ure	
dnevno)	 in	 so	 ponavljali	 snov	 skupaj	 z	 učiteljicami	 Sabino	 (začetni	
tečaj)	in	Ano	(nadaljevalni	tečaj)	po	avtorsko	pripravljenem	gradivu,	
srednješolce	je	poučevala	Tina.	Učenci	so	usvajali	in	utrjevali	slovnico	
in	se	urili	v	konverzaciji.	
Program	je	bil	popestren	z	obiski	družine	Tepeš,	ki	 je	 imela	z	otroki	
ustvarjalno	 delavnico	 in	 pogovor	 o	 svetu	 vrhunskih	 skokov,	 Rado	
in	 Gabrijela	 Čepič	 sta	 predstavila	 umetnost	 klesanja	 in	 pomagala	
učencem	 izdelati	 nekaj	 klesarskih	 izdelkov	 iz	 siporeksa.	 Učenci	 so	
imeli	 še	 nekaj	 potopisnih	 interaktivnih	 predavanj	 z	 gosti	 (Irska,	
Argentina,	 Španija,	 Švedska),	 program	 je	 obsegal	 še	 obisk	 Šmarne	
gore,	delavnico	osnove	prve	pomoči,	teden	se	je	zaključili	z	gasilskim	
poligonom	in	piknikom.
Učenci	 so	 za	 ceno	 prijavnine	 dobili	 malice	 in	 domač	 topel	 obrok	
kosila,	gradivo	 in	zavarovanje.	Hrana	 je	bila	pripravljena	 iz	domačih	
sestavin	in	darov	vaških	kmetov.	
Projekt	je	bil	v	celoti	ocenjen	kot	uspešen	tako	s	strani	udeleženk	kot	
organizatorjev,	zato	se	v	prihodnjem	letu	načrtuje	5.	Teden	angleščine.	
V	ta	namen	in	namen	širitve	ideje	v	druge	lokalne	skupnosti	se	želijo	
organizatorke	povezati	 s	 pedagoško	usposobljenimi	 prebivalci,	 ki	 bi	
želeli	v	svoji	skupnosti	organizirati	podoben	projekt	in	bi	potrebovali	
nasvet.

Projekt	še	išče	svojo	pravo	organizacijsko	obliko	in	opredelitev,	ker	to	
zahtevajo	tudi	potrebe	širitve	in	organizacijska	vprašanja.

Skupinska slika na Šmarni gori Klesarska delavnica

Delavnica prve pomoči Pouk angleščine
 

DAN HODOŠČKOVE ULICE 2016

Kako	dobro	poznate	 svoje	 sosede?	Veste,	 kam	bodo	 šli	 na	dopust?	
Ste	v	zadnjem	letu	kdaj	skupaj	spili	kavo?	Mogoče	vsaj	poklepetali	ob	
pometanju	dvorišča?	Ali	 izmenjali	 izkušnje	glede	vrtnarjenja?	Veste,	
kaj	kdo	od	sosedov	zna?
Tako	 kot	 vsako	 leto	 smo	 se	 tudi	 letos	 3.	 septembra	 zbrali	 na	
tradicionalnem	 Dnevu	 Hodoščkove	 ulice.	 Poleg	 druženja	 ob	 dobri	
hrani	in	pijači	smo	imeli	tudi	naslednje	aktivnosti:
•	tradicionalno	tekmovanje	v	balinanju,
•	srečelov,
•	“mozaik	ulice”:	na	podlagi	ankete,	ki	smo	jo	izvedli	lani	med	sosedi,	
smo	pripravili	kartončke,	na	katerih	smo	zapisali	naj	pijačo,	naj	hrano,	
naj	kraj	sosedov	ipd.,	ter	jih	nato	skupaj	sestavili	v	mozaik,
•	 arhitekt	 za	 en	dan:	 otroci	 in	 starši	 so	dobili	 nalogo,	 da	 iz	 lesenih	
elementov	sestavijo	arhitekturne	elemente	(most,	hišo,	grad	ipd.),
•	origami:	igra	za	najmlajše,
•	magnetki:	vsak	si	je	sam	izdelal	en	magnetek,
•	slike	ulice:	pripravili	smo	razstavo	starih	fotografij	soseske,
•	ulica	govori:	sosedje	so	na	zid	“grafitov”	napisali	svoje	mnenje,	želje,	
misli	ipd.,
•	ples	v	večernih	urah.	
Druženje	je	bilo	sproščeno,	ponovno	pa	se	vidimo	ob	kuhančku	konec	
decembra.	

Anja	Jutraž,	Zavod	CoLab
Fotografije:	Zavod	CoLab	

VRTEC ŠENTVID

V	 vrtcu	 Šentvid	 izvajajo	 programe	 tudi	 za	 otroke,	 ki	 niso	 vključeni	
v	dnevni	program	vrtca,	 in	 sicer	 IGRALNE	URICE	ob	ponedeljkih	od	
16.00	do	17.30	za	otroke	v	starosti	1–5	let	ter	ODPRTI	VRTEC	za	starše	
z	dojenčki	ob	sredah	od	13.00	do	14.00.
V	 šolskem	 letu	 2016/17	 so	 pričeli	 z	 izvajanjem	 obeh	 programov	 v	
novembru	2016.
Oba	programa	sta	še	vedno	odprta	za	nove	prijave.

Vrtec	 Šentvid	 sporoča,	 da	 bo	 vpis	 v	 vrtec	 za	 šolsko	 leto	 2017/18	
potekal	v	začetku	marca,	rok	za	oddajo	pa	bo	15.	marec	2017.

Za	več	informacij	pokličite	
01	513	03	54	oz.	obiščite	
spletno	stran	Vrtca	Šentvid.	

www.vrtecsentvid.si

Aktivnosti v Šentvidu
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Aktivnosti v Šentvidu

NADALJEVANJE OBNOVE GASILSKEGA DOMA V 
VIŽMARJAH 

Prostovoljno	 gasilsko	 društvo	 Vižmarje-Brod	 je	 skupaj	 s	 34	
prostovoljnimi	 društvi	 in	 1	 poklicno	 enoto	 nepogrešljiv	 člen	 javne	
gasilske	službe	Mestne	občine	Ljubljana.	Primarna	dejavnost	društva	
je	 gašenje	 in	 reševanje	 ob	 požarih,	 v	 zadnjem	 obdobju	 pa	 vedno	
pogosteje	tudi	posredovanje	ob	naravnih	in	drugih	nesrečah.	Osnova	
za	nemoteno	 in	profesionalno	delo	so	poleg	usposobljenega	kadra,	
ustrezne	zaščitne	 in	druge	opreme	tudi	prostori,	v	katerih	se	odvija	
večina	aktivnosti	društva.
Ravno	 prostori	 društva	 so	 v	 zadnjem	 obdobju	 predmet	 številnih	
razgovorov	med	krajani	in	obiskovalci	našega	okolja.	Kaj	se	dogaja	v	
gasilskem	domu?	Zakaj	so	luči	v	domu	prižgane	pozno	v	noč?	Imate	
preveč	denarja,	da	spet	prenavljate?		To	so	le	nekatera	izmed	številnih	
vprašanj,	 ki	 	 smo	 jih	v	 zadnjem	obdobju	prejeli	 s	 strani	 krajanov	 in	
mimoidočih.	 Na	 vsa	 vprašanja,	 ki	 smo	 jih	 prejeli,	 	 smo	 z	 veseljem	
prijazno	odgovorili,	ostalim	pa	želimo	naš	projekt	na	kratko	predstaviti	
v	sliki	in	besedi.

V	skladu	z	začrtanimi	plani	in	finančnimi	zmožnostmi	smo	leta	2010	
postopoma	začeli	z	obnovo	gasilskega	doma.	Do	letošnjega	leta		smo	
zamenjali	 	 toplozračno	peč,	 	cisterno	za	kurilno	olje,	okna,	 	vrata	 in	
streho.	 Prenovili	 smo	 kurilnico	 in	 mladinski	 prostor	 ter	 prepleskali	
notranjost	 in	 fasado	 objekta.	 Po	 vlomu	 smo	 objekt	 opremili	 z	
alarmnim	in	video	nadzornim	sistemom.	Leta	2015	smo	morali	zaradi	
zamenjave	 kombiniranega	 vozila	 kupiti	 tovorno	 prikolico,	 s	 strani	
Gasilske	brigade	Ljubljana	pa		smo	v	trajno	last	prejeli	večje	tehnično	
vozilo	z	dvigalom.	Zaradi	povečanega	obsega	aktivnosti,	novih	vozil	in	
opreme,	 težav	 z	 električno	napeljavo,	poškodovanih	 tlakov	 in	 zidov	
smo	na	občnem	zboru	mesca	marca	 sprejeli	 sklep	o	prenovi	 garaž,	
garderob,	sanitarij	ter	gradnji	manjšega	prizidka	za	gasilskim	domom.	
Priprava	 je	 ključ	 do	 uspeha,	 zato	 smo	 se	 dela	 	 lotili	 sistematično.	
Projekt	smo	začeli	 	 z	oceno	stanja,	zbiranjem	idej,	pripravo	načrtov	
in	 izdelavo	 plana	 obnove.	 Nadaljevali	 smo	 z	 zbiranjem	 ponudb	 in	
izborom	 izvajalcev	 ter	 končno	pričeli	 z	 gradbenimi	 deli.	 Dela,	 ki	 ne	
zahtevajo	posebnih	znanj	s	področja	gradbeništva,	smo	člani	opravili	
sami,	 prav	 tako	 smo	 sami	 pripravili	 vse	 potrebno	 za	 električno	 in	
vodovodno	instalacijo.	Ostala	dela	bodo	na	podlagi	izbranih	ponudb	
opravili	zunanji	izvajalci.	Obnova	bo	zaključena	predvidoma	do	konca	
meseca	decembra.	
Kljub	številnim	pomislekom	nekaterih,	ali	je	to	res	vse	potrebno,	vam	
vižmarski	gasilci	na	vse	skupaj	odgovorimo:	»Vse	za		varno	in	prijetno	
bivanje	 v	 našem	 kraju.«	 Za	 vse	 pozitivne	 besede,	 želje,	 pohvale	 in	
finančno	pomoč,	ki	nam	jih	namenjate,	se	vam	iskreno	zahvaljujemo	
in	na	vašo	pomoč	računamo	tudi	v	prihodnje.

Anže	Bitenc
Poveljnik	PGD	Vižmarje-Brod

Glavni razlogi za obnovo:

                                      
•	dotrajana	električna	inštalacija
•	dotrajana	vodovodna	inštalacija
•	poškodba	tlakov	in	zidov	v	garaži
•	nova	oprema	in	vozila
•	novi	operativni	člani-pomanjkanje	prostora	
v	garderobi

Pri	 obnovi	 je	 od	meseca	 avgusta	 do	 danes	
sodelovalo	 več	 kot	 40	 članov,	 ki	 so	 skupaj	
opravili	preko	2500	prostovoljnih	ur.		

ČAS ZA SPREMEMBO

Lansko	 leto	 je	 Mestna	 občina	 Ljubljana	 prejela	 častitljivo	 nagrado	
za	 Zeleno	 prestolnico	 Evrope	 2016.	 Kot	 posledica	 večletnega,	
učinkovitega	dela	župana,	četrtnih	skupnosti	in	seveda	vseh	občanov.	
Vsekakor	smo	lahko	ponosni	na	ta	dosežek,	pa	vendar	se	zgodba	tukaj	
ne	 zaključi.	 Ne	 smemo	 počivati	 na	 starih	 lovorikah,	 zato	 moramo	
ponovno	začrtati	nove	okoljevarstvene	projekte,	ki	nam	ne	bodo	le	v	
ponos,	pač	pa	bodo	tudi	pripomogli	k	boljšemu	mestnemu	življenju.
Projekt,	ki	bi	prinesel	pozitivno	rešitev	za	občane	četrtne	skupnosti	
Šentvid,	 je	 ureditev	 kolesarske	 steze,	 ki	 povezuje	 Šentvid	 in	 Brod.	
Trenutno	 je	 ta	 steza	 dotrajana	 in	 neprimerno	 urejena,	 saj	 je	 na	
določenih	mestih	povsem	prekinjena,	prehodi	čez	cestišče	prav	tako	
niso	 urejeni.	 Ne	 glede	 na	 to,	 da	 se	 dnevno	 vozimo	 na	 tej	 relaciji,	
ki	 predstavlja	 glavno	 kolesarsko	 povezavo	 med	 Tacnom,	 Brodom,	
Vižmarjami	in	Šentvidom	ter	dalje	proti	centru,	se	stanje	v	zadnjih	letih	
prav	nič	ni	izboljšalo.	Vsako	jutro	se	mnogo	dijakov	odpravi	na	pot	s	
kolesom	proti	Šentvidu,	Šiški	in	naprej,	med	vikendi	ljudje	še	posebej	
radi	obiščejo	obljudeno	pot	na	Šmarno	goro,	ker	pa	do	njenega	vznožja	
ni	 urejena	 kolesarska	 steza,	 raje	 vzamejo	 avtomobile,	 s	 katerimi	
onesnažujejo	 ozračje	 in	 zapolnijo	 že	 tako	majhno	 število	 parkirišč.	
Podobno	 se	 veliko	 družin	 zaradi	 takšnih	 ali	 drugačnih	 obveznosti	 v	
centru	mesta	 raje	odloči	 za	pot	 z	 avtomobilom	kot	 kolesi,	 saj	 je	 ta	
način	transporta	v	danih	okoliščinah	neprimerljivo	varnejši.	Namesto	
da	bi	bili,	kot	četrtna	skupnost	Šentvid,	vzor	ostalim	skupnostim,	raje	
vidimo,	da	se	vsako	jutro	na	stotine	avtomobilov	drenja	na	Tacenski	
cesti,	 medtem	 ko	 zraven	 sameva	 propadajoča	 kolesarska	 steza.	
Zagotovo	bi	ureditev	le-te	pripomogla	k	večjemu	številu	kolesarjev	in	
posledično	manjšemu	številu	prometnih	zamaškov,	ki	so	poleg	vsega	
tudi	glavni	vzrok	onesnaženja	v	cestnem	prometu.
Da	 strnem,	 kaj	 vse	 bi	 pridobila	 s	 tem	 četrtna	 skupnost.	 Kot	 prvič	
bi	 zmanjšali	 obremenjenost	 Tacenske	 ceste,	 kar	 pomeni	 manj	
onesnaženo	 dolino	 z	 vsemi	 emisijami	 in	 hrupom,	 ki	 ga	 povzroča	
promet.	Kot	drugič	bi	se	povečala	varnost	naših	otrok,	ki	se	dnevno	
gibljejo	okoli	ceste,	poleg	tega	bi	se	dvignila	možnost	uporabe	kolesa	
in	bi	s	tem	pripomogli	k	večji	aktivnosti	otrok	in	posledično	njihovemu	
boljšemu	zdravju.	Kot	tretjič	pa	bi	vsi	skupaj	pokazali	določeno	stopnjo	
spoštovanja	in	odgovornosti	do	okolja,	v	katerem	živimo,	ter	postali	
vzor	tudi	za	ostale	ljubljanske	četrti.	Da	zmoremo	prestaviti	stvari	na	
bolje	in	da,	tudi	ko	se	izteče	mandat	Zelene	prestolnice,	še	ni	konec	
napredka,	katerega	glavno	gonilo	smo	mi	sami.

Torej, če vam ni vseeno za naš življenjski prostor in želite, da se ta 
načrt uresniči, pišite na četrtno skupnost Šentvid ali pa na MOL z 
zahtevo po spremembi. Lahko pišete na moj mail zaplatilales@
gmail.com, da izkažete podporo projektu, kjer lahko tudi zveste 
dodatne informacije o možnostih sodelovanja. Svojo podporo 
izkažite tudi na spletni anketi (https://www.1ka.si/a/109792). 

Pokažimo	torej,	da	nam	ni	vseeno	za	stanje	okolja,	v	katerem	bivamo.
 

Aleš	Zaplatil
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Stran za najmlajše

Toliko za letošnje koledarsko leto. 
Na koncu pa za vse vas, od mene, 

en velik objem in ustvarjalni pozdrav 
iz kotička za najmlajše. Srečno 2017!

Za lep konec našega druženja: 

Naše skromno je voščilo, 
naj dobri mož prinese vam darilo. 

Veliko lepih doživetij, sreče, 
starše ljubeče, 

veliko zdravja in veselja
je naša želja. 

KOTIČEK ZA NAJMLAJŠE                                                      MARJETA BILBAN 
 
V naš kraj prihajajo trije dobri možje. V velikem pričakovanju veselega decembra, 
praznično okrašenega mesta in novoletnih počitnic gledamo v nebo. Pojemo pesmico 
o snegu. Sprašujemo se, če bo padal. Božičku in dedku Mrazu mora nasuti velik koš 
snežink, da bodo sani lažje drsele. Dobri možje pripravljajo darila za nas. Ste že 
napisali pisma? Napišite najlepšega, kar se da. Pripravite svojo sobo za prihod 
prazničnega vzdušja in dobrih mož.  
Kot vedno ste na teh straneh na pravem mestu.  
 
Izdelajte:  
 
BOŽIČKA IZ PAPIRJA IN VATE 
 
Za delo potrebuješ:  
 kolaž papir, 
 bel papir (če kolaža nimaš, vzemi črno, oranžno in 

rdečo barvico, vodenko ali voščenko in pobarvaj 
oči, kapo in obraz), 

 vato (če je nimaš, lahko uporabiš papirnate prtičke 
ali brisače),  

 leseno palčko (lahko iz kitajske restavracije), 
 škarje, 
 lepilo za les in papir. 

 
Nariši in izreži krog v premeru 10 cm. Kapico za Božička 
naj ti nariše eden izmed staršev.  
Zlepi kapo in obraz. Vse skupaj pritrdi na leseno palčko. Ko se posuši, nalepi še brado, 
lase in cof na kapi.  
Izdelek ti lahko služi za dekoracijo posladka na praznični mizi.  
 
3-D ZVEZDA 

Potrebuješ:  6 listov formata A4, škarje, lepilo, spenjač in vrvico. Postopek dela si 
oglej na fotografijah:   
 
1. Iz papirja 
izrežeš 6 
kvadratov  21 cm  
x 21 cm. 
Prepogneš kot 
kažeta sliki.  
 

 
Ob delu si lahko zapoješ pesmice o zimi. Odraslim 
lahko zastaviš kakšno uganko v prazničnem duhu. 
Za vsak slučaj ti na teh straneh ponujam oboje 
(uganke in pesmico).  
 
Kdo, le kdo je bela vila, 
ki studence je poskrila,   
vse potoke v led zavila, 
in gorovja pobelila?  (zima) 
 
Kaj nastopi vsako zimo, 
ko december se izteče 
in si vsi ljudje želimo 

zdravja in miru in sreče. 
Anja Štefan (novo leto) 
Vse poletje dedek spi, 
vsako zimo naloži 
polne vreče na sani.  
Konje vpreže in hiti 
 
v zimska mesta in vasi. 
Tam igrače razdeli, 
vse otroke obdari.  
V bradi skriva svoj obraz 
stari, dobri dedek ... Mraz. 
 
 
SIVA KUČMA (J. Bitenc)   
 
Siva kučma, bela brada, 
topel kožuh, zvrhan koš. 
 
Joj, že prišel je med nas 
stari, dobri dedek Mraz. 
 

Rdeče žoge, knjige, zvezke, 
punčke, sanke in še kaj. 
 
Joj, že prišel je med nas 
stari, dobri dedek Mraz. 
 
(Besedila povzeta po: https://med.over.net/forum5/viewtopic.php?t=2116886, Naloge poveži od pike do pike: 
http://www.makinglearningfun.com/Activities/christmas/SantaDottoDot/SantaDottoDot-1-27.gif  ). 
 
 

 
2. S škarjami zarežeš v 
trikotnik. Pazi, da ne odrežeš 
preveč. Poglej na sliko spodaj.  
 
 

 
 
 
3. Papir kvadratne oblike 
razpri. Tako narediš pri 
vseh šestih listih papirja.  
 
 
 
 
 
 
 
4.  Robove trakov zlepi skupaj. V pomoč so ti fotografije. Enako narediš z ostalim 
papirjem kvadratne oblike.  

 
 
5. Posamezne kose spni s spenjačem skupaj. Zvezdo obesi 
na vrvico.  

 
 
       6. Izdelek pritrdi na strop.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Slikovno gradivo je povzeto po avtorici Nini 

Kolar, http://www.nina-kolar.com/bozicno-novoletni-okraski-ustvarjalne-ideje/.). 

 
Ob delu si lahko zapoješ pesmice o zimi. Odraslim 
lahko zastaviš kakšno uganko v prazničnem duhu. 
Za vsak slučaj ti na teh straneh ponujam oboje 
(uganke in pesmico).  
 
Kdo, le kdo je bela vila, 
ki studence je poskrila,   
vse potoke v led zavila, 
in gorovja pobelila?  (zima) 
 
Kaj nastopi vsako zimo, 
ko december se izteče 
in si vsi ljudje želimo 

zdravja in miru in sreče. 
Anja Štefan (novo leto) 
Vse poletje dedek spi, 
vsako zimo naloži 
polne vreče na sani.  
Konje vpreže in hiti 
 
v zimska mesta in vasi. 
Tam igrače razdeli, 
vse otroke obdari.  
V bradi skriva svoj obraz 
stari, dobri dedek ... Mraz. 
 
 
SIVA KUČMA (J. Bitenc)   
 
Siva kučma, bela brada, 
topel kožuh, zvrhan koš. 
 
Joj, že prišel je med nas 
stari, dobri dedek Mraz. 
 

Rdeče žoge, knjige, zvezke, 
punčke, sanke in še kaj. 
 
Joj, že prišel je med nas 
stari, dobri dedek Mraz. 
 
(Besedila povzeta po: https://med.over.net/forum5/viewtopic.php?t=2116886, Naloge poveži od pike do pike: 
http://www.makinglearningfun.com/Activities/christmas/SantaDottoDot/SantaDottoDot-1-27.gif  ). 
 
 

Ob delu si lahko zapoješ pesmice o zimi. 
Odraslim lahko zastaviš kakšno uganko v 
prazničnem duhu. Za vsak slučaj ti na teh 
straneh ponujam oboje (uganke in pesmico). 

kdo, le kdo je bela vila,
ki studence je poskrila, 
vse potoke v led zavila,

in gorovja pobelila?  (zima)

Kaj nastopi vsako zimo,
ko december se izteče
in si vsi ljudje želimo

zdravja in miru in sreče.
Anja Štefan (novo leto)

Vse poletje dedek spi,
vsako zimo naloži

polne vreče na sani. 
Konje vpreže in hiti

v zimska mesta in vasi.
Tam igrače razdeli,
vse otroke obdari. 

V bradi skriva svoj obraz
stari, dobri dedek ... Mraz.

SIVA KUČMA (J. Bitenc)  

Siva kučma, bela brada,
topel kožuh, zvrhan koš.

Joj, že prišel je med nas
stari, dobri dedek Mraz.

Rdeče žoge, knjige, zvezke,
punčke, sanke in še kaj.

Joj, že prišel je med nas
stari, dobri dedek Mraz.

4.	 	 Robove	 trakov	 zlepi	 skupaj.	
V	pomoč	so	ti	fotografije.	Enako	
narediš	 z	 ostalim	 papirjem	
kvadratne	oblike.	

5.	 Posamezne	 kose	 spni	 s	
spenjačem	skupaj.	Zvezdo	obesi	
na	vrvico.	

6.	Izdelek	pritrdi	na	strop.	
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se	razdelili	v	dve	skupini.	Med	potjo	smo	videli	okostje	enega	največjih	
jamskih	medvedov	v	Evropi.	Nato	smo	se	spustili	do	prvega	jezera.	Vkrcali	
smo	 se	 v	 napihljiv	 čolniček	 (tam	 imenovan	 tudi	 jahta).	 Z	 jahtico	 smo	
zaokrožili	po	malem	jezercu.	Nekateri	smo	si	upali	z	roko	v	vodo.	»Brrrr.«	
Mrzla	je	bila,	imela	je	samo	8	⁰C.	Ko	smo	prispeli	s	čolničkom	nazaj,	smo	se	
odpravili	proti	izhodu.	»Sonce!«	Med	potjo	smo	si	ogledali	tudi	majhnega	
netopirčka	med	popoldanskim	dremežem.	
Nazadnje	smo	se	odpravili	še	na	večerjo	v	gostilno,	kjer	nas	je	lepo	sprejel	
gospodar	in	pes	mladič.	Po	večerji	pa	nazaj	domov.	To	je	bila	ekskurzija	za	
en	dan.	Za	en	krasen	dan.	Vtisi	so	bili	in	so	še	prečudoviti.	
Še	zanimivost	iz	Križne	jame:	v	jamo	so	prihajali	medvedi	globoko,	ker	je	
bilo	topleje	kot	na	začetku	jame.	Vidni	so	tudi	odtisi	šap	na	skalah.

Anuša	Skušek,	9.	r	OŠ

VABILO VSEM ŠENTVIŠKIM UPOKOJENCEM!

Vse	 šentviške	 upokojence,	 ki	 se	 do	 sedaj	 še	 niste	 včlanili	 v	 društvo	
upokojencev,	vabimo,	da	se	nam	pridružite	v	naslednjem	letu!	Predvsem	
vabimo	tiste,	ki	bi	bili	pripravljeni	v	našem	društvu	tudi	aktivno	sodelovati.	
Naše	društvo	sedaj	vodi	g.	Dominik	Omejec,	ki	 je	prevzel	vajeti	z	našim	
dolgoletnim	predsednikom	g.	Gregorjem	Perparjem.

Želimo	 si	 novih	mlajših	 članov,	 ki	 bi	 naše	 delo	 na	 novo	 poživili.	 Nekoč	
smo	imeli	zelo	dobro	športno	ekipo,	naše	balinarke	so	pod	vodstvom	ga.	
Stanke	Furar	osvojile	veliko	pokalov	in	priznanj,	danes	pa	nam	je	ostalo	le	
prazno	preurejeno	balinišče,	ki	čaka	novih	moči.	Zamrl	je	tudi	naš	krožek	
ročnih	 del,	 na	 katerem	 so	 naše	 upokojenke	 pod	 vodstvom	 ga.	 Milice	
Rituper	 ustvarjale	 prelepe	 izdelke	 in	 med	 tem	 rade	 prisluhnile	 njenim	
šalam,	ki	jih	je	vedno	stresla	kot	iz	rokava.	

Še	naši	prelepi	izleti,	ki	smo	jih	imeli	vsak	mesec	od	aprila	do	decembra,	
so	se	močno	zredčili.	Komaj	naberemo	skupaj	30	 ljudi,	da	 je	 izlet	sploh	
rentabilen	 oz.	 po	 dostopni	 ceni	 za	 naše	 upokojenske	 žepe.	 Z	 veseljem	
bi	 radi	 spet	organizirali	 tako	 lepe	 in	kvalitetne	 izlete	kot	nekoč,	ko	smo	
napolnili	po	dva	avtobusa.	

PRIDRUŽITE	 SE	 NAM	 ČIM	 PREJ	 Z	 VELIKO	 DOBRE	 VOLJE	 IN	 NOVIMI	
PREDLOGI,	DA	POŽIVIMO	DELO	NAŠEGA	DRUŠTVA!

UPRAVNI	ODBOR	DU	LJUBLJANA	ŠENTVID

DRUŠTVO ABSTINENT
Lahko vam pomagamo … 
ker verjamemo v spremembe

Društvo	 za	 urejeno	 življenja	 ABSTINENT	 je	 nevladna	 humanitarna	
organizacija	s	statusom	društva	v	javnem	interesu.

S	svojim	delovanjem	stremimo	k	reševanju	stisk	posameznikov,	ki	tvegano	
in	 škodljivo	 pijejo,	 ter	 njihovih	 svojcev.	 Podatki	 kažejo,	 da	 ima	 več	 kot	
170.000	 Slovencev	 težave	 s	 tveganim	 in	 škodljivim	 pitjem	 alkohola,	
problem	 pa	 je	 najpogosteje	 prikrit,	 saj	 je	 stigma	 glede	 alkoholizma	
v	 Sloveniji	 še	 vedno	 zelo	 velika.	 Tvegano	 in	 škodljivo	 pitje	 alkohola	
posameznikom	 in	 družinam	 prinaša	 številne	 stiske	 in	 težave	 (socialne,	
ekonomske,	 zdravstvene),	 zato	 si	 želimo	pomagati	 vsem,	 ki	 se	 s	 težavo	
soočajo.
Prioritetna	programa	za	doseganje	ciljev	 sta	program	Svetovalnica,	 kjer	
nudimo	 pomoč	 od	 prepoznave	 težave	 do	 njene	 rešitve,	 in	 program	
Treznost	je	življenje	–	skupine	za	urejanje,	ki	 je	namenjen	ohranjanju	in	
vzdrževanju	abstinence.

Vabimo	 vas,	 da	 nas	 pokličete	 na	 064	 244	 496	 ali	 nam	 pišete	 na	
svetovalnica@abstinent.si	in	se	oglasite	na	informativnem	razgovoru.

Vedno	imamo	možnost	izbire.	Vedno	obstaja	rešitev.

KAKO SMO TABORNIKI PREŽIVELI JESEN IN 
kako bomo ZImo

Taborniki	Rodu	Beli	Bober	 smo	se	v	 začetku	 septembra	ponovno	 začeli	
zbirati	na	tedenskih	sestankih.	Komaj	smo	čakali,	da	se	skupaj	udeležimo	
kakšne	akcije,	zato	smo	oktobra	odšli	na	fotoorientacijo	–	orientacija	po	
slikah	znanih	in	manj	znanih	delov	Ljubljane.	V	novembru	so	se	MČ-ji	(6–
12	let)	udeležili	Veselih	srečanj,	kjer	se	na	enem	mestu	zabava	okoli	350	
malih	tabornikov	na	različnih	delavnicah	in	aktivnostih.	
Po	pestri	jeseni	pa	se	nam	bliža	december,	v	katerem	se	bomo	na	začetku	
meseca	 udeležili	 ZNOT-a	 (zimsko	 nočno	 orientacijsko	 tekmovanje).	
Udeležili	se	ga	bodo	GG-ji	(12−16	let),	PP-ji	(16−21	let)	in	Grče	(21+).	
Kot	 je	v	navadi,	decembra	ne	moremo	preživeti	brez	kakšne	novoletne	
zabave,	zato	jo	bomo	imeli	tudi	taborniki.	Zbrali	se	bomo	taborniki,	stari	
od	6	do	12	let	v	petek,	16.	12.	2016,	na	novoletni	zabavi.	Pridružijo	se	nam	
lahko	otroci,	ki	bi	želeli	postati	taborniki	ali	pa	si	želijo	samo	dobre	zabave.	
Za	več	informacij	glede	zabave	lahko	pišete	na	info@bober.org.	

Po	decembru	pa	sledi	malo	bolj	umirjen	januar,	ki	
nam	bo	pomagal	napolniti	baterije	za	ZIMOVANJE,	
ki	bo	potekalo	od	25.	2.	do	1.	3.	2017	v	Koči	na	
gozdu	na	Vršiču.	Za	več	informacij	glede	zimovanja	
ali	 katere	 koli	 druge	 stvari,	 ki	 vas	 zanima,	 nas	
kontaktirajte	na	info@bober.org.

IZLET BPČ

(Vtisi udeleženke izleta Društva Blaž Potočnikova čitalnica)
V	soboto,	1.	10.,	smo	z	BPČ-jem	odšli	na	zelo	zabavno	in	poučno	ekskurzijo.	
Najprej	smo	obiskali	muzej	Cerkniškega	jezera.	Ogledali	smo	si	zanimivo	
maketo,	 ki	 prikazuje,	 kako	 jezero	 presiha	 in	 se	 polni	 z	 vodo.	 Ogledali	
smo	 si	 tudi	 filmček,	 ki	 to	 še	 bolj	 nazorno	 prikaže,	 ter	 zbirko	 naprav,	 ki	
so	jih	uporabljali	v	daljnih	preteklih	letih.	Sprehodili	smo	se	do	jezera	in	
opazovali,	od	kod	do	kod	sega,	kadar	je	poln.
Po	 ogledu	 Cerkniškega	 jezera	 smo	 imeli	 mašo	 v	 cerkvici,	 ki	 ima	 istega	
zavetnika	kot	naša	župnija,	sv.	Vida.	Nato	je	sledil	postanek	za	malico.
Pot	 smo	 nadaljevali	 do	 gradu	 Snežnik,	 kjer	 smo	 videli	 veliko	 sob	 z	
različnimi	predmeti,	ki	so	jih	uporabljale	velike	bogate	družine.	Videli	smo	
tudi	sobo,	v	kateri	je	prespal	Egipčan,	ki	je	gospodarju	v	zameno	podaril	
nekaj	egipčanskih	predmetov.	

Po	 ogledu	 gradu	 smo	 se	 odpravili	 v	 Križno	 jamo,	 kjer	 smo	 se	 najprej	
pripravili	 za	 vstop.	 Opremili	 so	 nas	 s	 svetilkami	 in	 škornji.	 V	 jami	 smo	
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 

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

NAPOVEDNIK DECEMBER 2016−MAREC 2017 

 
MIKLAVŽEVANJE 

Ponedeljek, 5. 12. 2016, ob 18. uri v Ljudskem 
domu
Društvo BPČ

DAN ODPRTIH VRAT V ZAVODU SV. 
STANISLAVA 
Sobota, 28. 1. 2017, od 9. ure dalje v Zavodu sv. 
Stanislava
Zavod sv. Stanislava

 
DEMENCA − PRVI ZANKI, predavanje 
Sreda, 7. 12. 2016, ob 17. uri v Domu krajanov, 
Srednje Gameljne 50
ČS Šmarna Gora in MOL SLS

PO PREŠERNOVIH STOPINJAH 
Sreda, 8. 2. 2017, ob 12. uri na vrhu Šmarne gore
Društvo BPČ

AKADEMIJA OB ROJSTVU FRANCETA 
PREŠERNA 
Sobota, 10. 12. 2016, ob 19.30 v Ljudskem 
domu
Društvo BPČ

EN GODEC NAM GODE − PREMIERA!!! 
Sreda, 8. 2. 2017, ob 19. uri v Ljudskem domu
Društvo BPČ

SEN KRESNE NOČI 
Ponedeljek, 12. 12. 2016, ob 19. uri v Dvorani 
Matije Tomca − Zavod. sv. Stanislava
Škofijska klasična gimnazija

INFORMATIVNI DAN NA ŠKOFIJSKI 
KLASIČNI GIMNAZIJI IN JEGLIČEVEM 
DIJAŠKEM DOMU 
Petek, 10., in sobota, 11. 2. 2017, od 9. ure dalje
Zavod sv. Stanislava

SPREJEM LUČI MIRU IZ BETLEHEMA 
Nedelja, 18. 12. 2016, ob 17. uri pred šentviško 
cerkvijo
Društvo BPČ

EN GODEC NAM GODE  
Sobota, 18. 2. 2017, ob 19.30 v Ljudskem domu
Sobota, 25. 2. 2017, ob 19.30 v Ljudskem domu
Sobota, 4. 3. 2017, ob 19.30 v Ljudskem domu
Sreda, 8. 3. 2017, ob 19.30 v Ljudskem domu
Sobota, 11. 3. 2017, ob 19.30 v Ljudskem domu
Društvo BPČ

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT 
Četrtek, 22. 12. 2016, ob 17. uri v dvorani Na 
gmajni 1
Ženski pevski zbor Svoboda in 
Moška vokalna skupina FONE MEGALE

PRAVLJIČNA URA BABICE PRA, KI 
SPLOH NE PRIČAKUJE TIGRA IN 
OBISK DEDKA MRAZA 
Torek, 27. 12. 2016, ob 18. uri v dvorani 
Kosijeva ul. 1, Gunclje
KUD Unikat in ČS Šentvid

OD KOD SI KRUHEK IN OBISK 
DEDKA MRAZA 
Sreda, 28. 12. 2016, ob 18. uri v Ljudskem 
domu
KUD Unikat in ČS Šentvid

JAKA IN SRAKA IN OBISK DEDKA 
MRAZA 
Petek, 30. 12. 2016, ob 16.30 in 18. uri v 
dvorani Na gmajni 1
KUD Unikat in ČS Šentvid

BOŽIČNI KONCERT  
Sreda, 28. 12. 2016, ob 19. uri v cerkvi sv. 
Vida v Šentvidu
ŽPZ Rozka Usenik in moški kvartet Fone Megale
 

GLAVKO IN ZBRK: ZGODBA O (NE 
TAKO) STRAŠNEM ZMAJU 
Petek, 20. 1. 2017, ob 18. uri v dvorani Na 
gmajni 1
Bimbo Teater in KUD Unikat
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Enota Šentvid
Ob Zdravstvenem domu 1, 1000 Ljubljana
Zdravstveno vzgojni center Šentvid

Program učnih delavnic in predavanj Cindi
 

Januar 2017
Na svetu je dovolj bogastva za nas vse, če bi imeli le 
oči, da bi videli, in srce, da bi ljubili, in roko, da bi 
jemali zase. (Lucy Maud Montgomery)

10. 1. 2017 ob 10.00     učna delavnica    Sprostitvene tehnike

20. 1. 2017 ob 9.00     učna delavnica             Telesna dejavnost

26. 1. 2017 ob 10.00    učna delavnica     Podpora pri spoprijemanju s tesnobo     

30. 1. 2017 ob 17.00       učna delavnica            Šola zdravega hujšanja 

Vsa predavanja in učne delavnice se začnejo v sejni sobi ZD Šentvid (II. nad. levo) in so brezplačne.
Individualno svetovanje za opuščanje kajenja poteka v dogovoru z udeležencem. Uradne ure SVIT 
kontaktne točke so v  ponedeljek od 12.00 do 14.00 in petek od 7.00 do 8.30 v I. nad., soba 40.

Vljudno vabljeni!

VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO ! 

Informacije: tel. 58 37 435  (Petra Globočnik, dipl. med. sestra)


