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Uvodnik

Spremna beSeda urednIce

Osredotočimo	se	na	pozitivne	dogodke	in	živeli	bomo	lepše	življenje.

Slabe	 novice	 preplavljajo	 naše	 medije,	 priljubljenim	 temam	 o	
razprtijah	v	družinah,	med	sosedi,	v	politiki	in	podjetništvu	pa	ni	videti	
konca.	Včasih	dobim	občutek,	da	živim	v	družbi,	kjer	so	nezaupanje,	
kraje,	škandali	in	nasilje	osrednje	vrednote,	ki	vodijo	in	usmerjajo	naše	
življenje.	Večina	nas	ob	z	negativizmom	prežetimi	izjavami	preprosto	
zamahne	z	roko	in	nadaljuje	s	svojim	vsakdanom.	Pa	kljub	temu	mediji	
ne	odnehajo	in	občutek,	da	živimo	v	neskončno	pokvarjenem	svetu,	
se	počasi	zažira	v	našo	podzavest.	Ljudi	je	strah,	zaskrbljeni	so	za	svoje	
službe,	premoženje,	zdravje	in	prihodnost	svojih	otrok,	slabe	volje	je	
vse	več,	optimizma	pa	manj.

Kolegico,	 ki	 opravlja	 poklic	 novinarke,	 sem	 zadnjič	 vprašala,	 zakaj	
dobrim	novicam	mediji	namenjajo	tako	malo	pozornosti	 in	zakaj	so	
uvrščene	vedno	nekam	na	konec	časopisov	ali	televizijskih	in	radijskih	
oddaj?	»Ker	 je	 zanje	manj	 zanimanja,«	 je	bil	 kratek	 in	 jedrnat	njen	
odgovor.	Mediji	nam	torej	slikajo	svet,	kakršen	se	dobro	prodaja,	kar	
pa	 še	ne	pomeni,	da	 tak	 tudi	 v	 resnici	 je.	Ne	vem,	kakšen	občutek	
to	 dejstvo	 zbuja	 v	 vas,	 mene	 vsekakor	 navdaja	 z	 olajšanjem	 in	
optimizmom.	Življenje	torej	ni	tako	črno,	dobre	novice	in	lepe	zgodbe	
se	dogajajo,	 le	poiskati	 jih	 je	 treba.	Pri	našem	 lokalnem	časopisu	si	
bomo	vsekakor	prizadevali	v	to	smer.	Iskali	bomo	pozitivne	dogodke,	
ki	 zaznamujejo	 vsakdan	 naše	 četrtne	 skupnosti	 in	 prinašajo	 boljšo	
kakovost	 življenja	 njenim	 prebivalcem.	 To	 ne	 pomeni,	 da	 bomo	
slabe	prezrli	ali	si	pred	njimi	zatiskali	oči,	le	pazili	bomo,	da	bomo	pri	
poročanju	o	njih	objektivni	in	konstruktivni.
Osredotočimo	 se	 torej	 na	 pozitivne	 dogodke	 in	 živeli	 bomo	 lepše	
življenje.	Spomnite	se	kdaj	na	ta	nasvet,	izogibajte	se	grdim	novicam	
in	 prisluhnite	 lepim.	Mi	 se	 bomo	 potrudili,	 da	 bi	 jih	 do	 prihodnjič	
poiskali	 čim	 več	 in	 o	 njih	 poročali.	 Veselilo	 nas	 bo,	 če	 nam	 boste	
pri	 tem	pomagali	 tudi	vi,	 zato	vabljeni	k	 sodelovanju	 s	prispevki	ali	
predlogi	zanje.	Pa	lep	pozdrav	do	decembra.

   
Odgovorna	urednica	Mateja	Brus
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DELo SvETA ČETRTnE SkuPnoSTI ŠEnTvID

Svet	 Četrtne	 skupnosti	 Šentvid	 si	 že	 12.	 leto	 prizadeva	 za	 ureditev	
Prušnikove	ulice.	Letos	smo	vendarle	dosegli,	da	so	se	stvari	začele	
premikati.	Morali	smo	se	sprijazniti	z	dejstvom,	da	za	celovito	ureditev	
Prušnikove	 ulice	 v	 proračunskih	 sredstvih	Mestne	 občine	 Ljubljana	
preprosto	ni	sredstev,	zato	smo	se	v	prvi	vrsti	osredotočili	na	varnost	
pešcev	in	ureditev	kaosa	na	področju	parkiranja.

Foto: robert Golavšek

Po	 številnih	 razgovorih	 in	 ogledih	 je	 bil	 narejen	projekt	 ureditve	 in	
konec	 poletja	 se	 je	 ta	 projekt	 tudi	 začel	 uresničevati.	 Vsaj	 deloma	
je	 bilo	 urejeno	 križišče	 Prušnikova	 –	 Štula.	 Pri	 trgovini	 Tuš	 je	 bilo	
narejenih	 nekaj	 parkirnih	mest	 in	 »grbina«,	 v	 priključku	 ulice	 Štula	
na	 Prušnikovo	 pa	 je	 bil	 narejen	 pločnik	 in	 postavljeni	 robniki.	 Tudi	
pri	 Stari	 pumpi	 je	 bilo	 narejenih	 nekaj	 parkirnih	mest	 in,	 kar	 je	 še	
pomembneje,	pločnik,	tako	da	pešcem	ni	več	treba	stopati	na	cesto	
zaradi	parkiranih	vozil	v	tem	delu.	
Projekt	je	zastavljen	precej	širše	in	se	počasi	tudi	uresničuje,	kdaj	bo	
zaključen,	pa	lahko	le	ugibamo.

Foto: robert Golavšek

Ko	govorimo	o	komunalnih	delih,	naj	povemo	tudi,	da	so	bili	znižani	
robniki	pri	vseh	prehodih	za	pešce	v	križišču	Gunceljske	–	Celovške	–	
Kosmačeve	ulice.	S	tem	je	bil	omogočen	neoviran	prehod	invalidom	in	
otroškim	vozičkom	po	vseh	glavnih	ulicah	v	Četrtni	skupnosti	Šentvid.

Tudi	 pri	 projektu	 »Oživitev	 Ljudskega	 doma«	 smo	 razmeroma	
uspešni.	Verjetno	ste	v	pretekli	sezoni	opazili,	da	smo	v	sodelovanju	
z	lokalnimi	društvi	pripravili	vsaj	dve	predstavi	mesečno,	program	pa	
so	sooblikovale	tudi	osnovne	šole	in	vrtec	s	svojimi	štirimi	enotami.
Po	 poletnem	 počitku,	 ko	 malo	 koga	 zamika	 v	 gledališko	 dvorano,	
začenjamo	poleg	že	utečenega	programa	s	prvim	abonmajem.	Ta	je	
v	 prvi	 vrsti	namenjen	otrokom	 in	bo	 sestavljen	 iz	 sedmih	predstav,	
namenjenih	prav	njim.

Foto: robert Golavšek

Svet CS Šentvida

Prva	 abonmajska	 predstava	 bo	 konec	 oktobra,	 ko	 bo	 tudi	 mogoče	
vpisati	 abonma.	 Več	 podatkov	 in	 informacij	 si	 lahko	 preberete	 v	
posebni	najavi	v	nadaljevanju	tega	časopisa.

»Jesensko	 srečanje«	 kot	 smo	 poimenovali	 največji	 projekt	 sveta	
Četrtne	skupnosti	Šentvid	je	še	en	korak	v	težnji,	da	bi	izničili	 iluzijo	
zaspanega	 dela	mesta	 Ljubljane.	 Sami	 smo	 bili	 presenečeni,	 koliko	
društev	 deluje	 na	 področju	 četrtne	 skupnosti	 in	 sklenili	 smo,	 da	
moramo	to	pokazati	tudi	 	drugim.	Tako	smo	začeli	s	spletno	stranjo	
(za	 tiste,	 ki	 še	 ne	 poznate	www.cs-sentvid.si),	 na	 kateri	 objavljamo	
najave	vseh	dogodkov,	ki	jih	pripravljajo	lokalna	društva,	šole,	vrtci	in	
ostali,	ki	jih	štejemo	v	civilno	družbo.	Hitro	je	sledil	začetek	izdajanja	
časopisa	Šentvid	nad	Ljubljano,	naslednji	korak	pa	je	prireditev,	ki	jo	
organiziramo	6.	oktobra	na	rugby	igrišču	Oval	v	Guncljah.	O	prireditvi	
smo	pripravili	poseben	članek,	tukaj	pa	bi	omenili	le,	da	je	prireditev	
poskus	zbrati	in	predstaviti	vse,	ki	delujejo	na	področju	civilne	družbe	
v	naši	četrtni	skupnosti	na	enem	mestu.

Foto: robert Golavšek

Konec	letošnje	pomladi	je	bil	razgrnjen	osnutek	dopolnil	prostorskega	
načrta	Mestne	 občine	 Ljubljana.	 Svet	 Četrtne	 skupnosti	 Šentvid	 je	
proučil	 predlagane	 spremembe	 in	 ugotovil,	 da	 večina	 dopolnil	 in	
sprememb,	 ki	 jih	 je	 predlagal	 na	 same	 prostorske	 akte,	 iz	 različnih	
razlogov	ni	bila	upoštevana,	predlagane	dopolnitve	pa	ne	spreminjajo	
prostorskega	načrta	na	način,	ki	bi	bil	pomemben	za	četrtno	skupnost,	
tako	da	na	ta	del	nismo	dali	pripomb.	
Dogovorili	 smo	 se,	 da	 bomo	 mestno	 upravo	 	 skušali	 prepričati	 v	
tehtnost	 prvotnih	 predlogov	 za	 dopolnitev	 oziroma	 spremembo	
prostorskega	načrta.

In	kot	vsakič	naj	vas	tudi	tokrat	povabimo	k	spremljanju	naše	spletne	
strani,	 kjer	 najdete	 novice	 o	 dogajanju	 na	 področju	 naše	 četrtne	
skupnosti	in	seveda	o	delu	Sveta	Četrtne	skupnosti	Šentvid	na	www.
cs-sentvid.si.	

Damijan	Volavšek,
predsednik	sveta	ČS	Šentvid

 

     
 
Bralce obveščamo, da na sedežu Četrtne skupnosti  Šentvid,  na Prušnikovi 106, 

deluje tako imenovana  e-točka, kjer lahko krajani brezplačno dostopate do interneta 

in "brskate" po spletu. E-točke so dostopne v času poslovanja Službe za lokalno 

samoupravo.  

 
VABLJENI! 
 
Služba za lokalno samoupravo 

Bralce	obveščamo,	da	na	sedežu	Četrtne	skupnosti		Šentvid,		na	
Prušnikovi	106,	deluje	tako	imenovana		e-točka,	kjer	lahko	krajani	
brezplačno	dostopate	do	interneta	in	»brskate«	po	spletu.	E-točke	
so	dostopne	v	času	poslovanja	Službe	za	lokalno	samoupravo.	

VABLJENI!

Služba	za	lokalno	samoupravo



Šentvid nAd LjubljaNo4

SImbIoz@ bo LEToS PovEzALA SLovEnIJo 
mED 15. In 19. okTobRom 

Simbioz@,	projekt	učenja	veščin	računalništva	in	mobilne	telefonije	
za	 starejše,	 se	 bo	 v	 okviru	 brezplačnih	 delavnic	 odvil	 med	 15.	 in	
19.	 oktobrom	 in	 tako	 že	 drugo	 leto	 zapored	 združil	 Slovenijo	 v	
medgeneracijskem	sodelovanju.	Na	delavnicah,	ki	bodo	potekale	vsak	
dan	od	9.	do	11.	ure	 ter	od	16.	do	18.	ure,	bomo	odkrivali	osnove	
računalništva	in	raziskovali,	kaj	računalnik	je	in	kako	napisati	besedilo,	
pokukali	 bomo	 v	 svet	 interneta	 ter	 brskali	 po	 spletu,	 seznanili	 se	
bomo	z	elektronsko	pošto	in	ustvarili	elektronski	naslov,	skočili	bomo	
v	svet	socialnih	omrežij	in	se	pobližje	spoznali	z	omrežjem	Facebook	
ter	se	naučili	osnovnih	veščin	uporabe	mobilnih	telefonov.	

arhiv: MOL

Na	 delavnice	 vabi	 tudi	 ambasadorka	 letošnjega	 projekta,	 73-letna	
Metka	 Žagar,	 ki	 pravi:	 »Lani	 sem	 obiskala	 delavnice	 na	 projektu	
Simbioz@	in	osvojeno	znanje	pridno	uporabljam	že	celo	leto.	Imam	
veliko	 znancev	po	 svetu,	 s	 katerimi	 sedaj	 lahko	 komuniciram	preko	
spleta.	Letošnjih	delavnic	se	bom	udeležila	tudi	sama,	saj	bi	se	rada	
naučila	še	več	o	družabnih	medijih	in	mobilni	telefoniji«.

arhiv: MOL

TRI novE InTEGRIRAnE LInIJE LPP v obČInI 
voDICE

Povezava	 Ljubljane	 in	 občine	 Vodice	 z	 integriranimi	 linijami	 je	 bila	
potrebna	 predvsem	 zaradi	 naraščajočih	 dnevnih	 migracij	 v	 občino	
Ljubljana	 in	 želje	 sodobnim	 potnikom	 ponuditi	 hitre	 in	 dostopne	
linije.	Z	 integracijo	 linij	60,	61	 in	62	sta	LPP	 in	Občina	Vodice	nekaj	
manj	kot	5000	prebivalcem	omogočila	hitrejši	in	cenejši	prevoz.
Linija	60	(Vodice–Ljubljana)	je	t.	i.	direktna	linija	iz	Vodic	do	Ljubljane	
s	 končnim	 postajališčem	 Avtobusna	 postaja	 Ljubljana;	 linija	 61	
(Zapoge–Vodice–Polje)	 in	 linija	 62	 (Zapoge–Vodice–Šinkov	 Turn–
Skaručna)	 sta	 krožni	 in	 omogočata	 prebivalcem	 krajev	 Zapoge,	
Repnje,	Bukovica,	Utik,	Koseze,	Šinkov	Turn,	Polje,	Vojsko,	Skaručna	in	
Dobruša	ter	njihovem	zaledju	dostop	do	direktne	integrirane	mestne	
linije	št.	60.	Potniki	 linij	61	in	62	bodo	na	linijo	60	lahko	vstopali	na	
prestopnih	 postajališčih,	 najpomembnejši	 med	 njimi	 sta	 „Vodice“	
in	 „Polje	 obračališče“,	 kjer	 se	 srečajo	 vse	 tri	 linije.	Navedeni	 krožni	
liniji	 sta	bili	v	preteklosti	pretežno	šolski	 liniji,	 z	novo	 integracijo	pa	
postajata	medkrajevni	integrirani	liniji,	ki	bosta	poleg	otrok	prevažali	
tudi	ostale	krajane	občine	Vodice	 in	nemalo	voznikov	osebnih	vozil	
iz	zaledja,	ki	Vodice	uporabljajo	kot	intermodalno	prestopno	točko	v	
smeri	proti	Ljubljani.

Na	 območju	 MOL	 je	
pomembna	 prestopna	
točka	 linije	 60	 postajališče	
Šmartno	 pod	 Šmarno	
goro,	 kjer	 lahko	 na	 linijo	
60	 prestopijo	 potniki	 iz	
Zgornjih	 Gameljn	 (8,	 1S,	
1B);	 iz	 nasprotne	 smeri	 pa	
lahko	na	linijo	60	prestopajo	
še	 potniki	 linije	 15,	 če	
se	 zapeljejo	 dve	 postaji	
z	 linijami	 8,	 1S	 ali	 1B	 do	
Šmartnega	 pod	 Šmarno	
goro.
Potovanje	 iz	 Vodic	 do	
Ljubljane	 bo	 po	 novem	
predvidoma	 trajalo	 le	 35	
minut.	 Linija	 60	 bo	 imela	
osem	 postajališč	 v	 občini	
Vodice:	 Vodice,	 Dobruša	
Lipa,	 Repnje	 kapelica,	
Repnje	 samostan,	 Repnje	

Benk,	Polje	obračališče,	Skaručna	in	Povodje	in	še	pet	v	Mestni	občini	
Ljubljana:	Šmartno	pod	Šmarno	goro	(tik	pred	vstopom	na	avtocesto)	
in	štiri	na	Celovški:	Šentvid,	Trata,	Remiza	LPP	in	Kino	Šiška.	Končno	
postajališče	linije	60	je	Avtobusna	postaja	Ljubljana.
Župan	 Mestne	 občine	 Ljubljana	 Zoran	 Janković	 in	 župan	 Občine	
Vodice	 Aco	 Franc	 Šuštar	 ugotavljata,	 da	 je	model	 treh	 integriranih	
linij	 edinstven	 pilotski	 projekt,	 ki	 pionirsko	 vzpostavlja	 standarde	
integriranih	 linij	 za	 trajnostno	 prihodnost.	 Tokratna	 integracija	
medkrajevnih	 in	 šolskih	 linij	 (liniji	 61	 in	 62)	 z	 integrirano	 mestno	
linijo	(linija	60)	predstavlja,	že	zaradi	novega	modela	in	povezovanja	
med	partnerji,	 prvi	 tovrstni	pilotski	projekt	 v	 Sloveniji.	 „Upamo,	da	
s	 tovrstnim	 načinom	 dialoga	 in	 dela	 ter	 z	 natančno	 analizo	 linij,	 ki	
temelji	na	vzajemnem	sodelovanju	 in	usklajevanju	vseh	sodelujočih	
partnerjev,	 postavljamo	nove	 standarde	 tovrstne	 optimizacije	 linij,“	
poudarja	direktor	LPP,	Peter	Horvat.
Z	 uvedbo	 novih	 linij	 želi	 LPP	 sodobnim	 potnikom	 ponuditi	 hitrejši,	
cenovno	 ugodnejši	 in	 okolju	 prijaznejši	 prevoz,	 ki	 bo	 posledično	 s	
prednostmi,	ki	 jih	prinaša,	pozitivno	vplival	na	dvig	števila	potnikov.	
Na	 novih	 linijah	 bo	 povečano	 število	 odhodov,	 plačilni	 sistem	 bo	
enoten,	EMK	Urbana	kot	enotni	prevozni	izkaz	bo	na	vseh	treh	linijah	
omogočala	 prestopanje	 na	 druge	 linije	 v	 mreži	 linij	 LPP	 v	 roku	 90	
minut	od	prve	registracije	brez	doplačila,	obstoječi	tarifni	sistem	pa	
bo	poenostavljen	s	conskim	sistemom.	Cena	potovanja	bo	nižja	kot	do	
sedaj,	obenem	pa	bodo	usklajeni	tudi	vozni	redi	vseh	linij,	tako	da	bo	
prestopanje	iz	ene	linije	na	drugo	postalo	del	potovanja.

Aktualno

Veseli	bomo	vaše	pomoči	in	aktivnega	sodelovanja	v	
vseslovenskem	prostovoljskem	in	medgeneracijskem	projektu.

Prijave za prostovoljce in udeležence potekajo do 11. 10. 2012, 
za Simbioz@ učilnice pa do 21. 9. 2012. 

Prijave so možne na telefonski številki 040 940 888, spletni strani 
www.simbioza.eu ter Info točkah na Si.mobilovih izpostavah. 

Ostanimo	v	stiku	tudi	v	letu	2012!
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boLERo – PLESnA ŠoLA S 23-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	Astra	 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	tremi	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	 ambasadorka	 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	DANCEu,	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	
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Za	odrasle	so	najbolj	popularni	DRUŽABNI	PLESI,	kjer	plesni	pedagogi	
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odlično	naučite	plesati	v	paru.	Seveda	ne	smemo	pozabiti	na	vedno	
bolj	 atraktivno	 SALSO,	 ples	 afro-kubanskega	 izvora,	 ki	 združuje	
nasmejane	 obraze	 in	 pozitivnega	 razgibavanja	 željne	 plesalce	 po	
celem	 svetu.	 Odrasli	 nad	 50	 let	 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.
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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!

Šport

Bolero – plesna šola s 23-letno tradicijo, številnimi tekmovalnimi 
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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 hop-a 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 DANCE-u, 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
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Aktivnosti v Šentvidu

vETER v LASEh

V	 času	 tedna	 otroka	 se	 bo	 pod	
okriljem	Športne	unije	Slovenije	v	več	
slovenskih	 krajih	 odvijal	 ŠPORTNO-
DRUŽABNI	FESTIVAL,	ki	bo	potekal	ob	
zaključku	 	 športno-družabne	 akcije	
VETER	 V	 LASEH	 −	 S	 ŠPORTOM	 PROTI	
ODVISNOSTI.	

V	 Ljubljani	 bo	 festival	 Veter	 v	 laseh	 v	 sodelovanju	 s	 Športno	 unijo	
Slovenije	organiziralo	 Športno	društvo	 Šentvid	 −	 Ljubljana.	 Festival,	
ki	ga	bo	krasil	pester	športni	program	s	spremljevalnimi	dejavnostmi,	
bo	 potekal	 na	 igriščih	 ŠRC	 ŠD	 Šentvid	 –	 Ljubljana	 na	 Bokalovi	 ulici	
14	v	Ljubljani	v	petek,	5.	oktobra	2012,	od	9.	ure	dalje.	Dopoldanski	
program	(od	9.00	do	13.00)	bo	namenjen	otrokom	in	mladostnikom	
ljubljanskih	 osnovnih	 šol,	 ki	 se	 bodo	 v	 ekipnem	 duhu	 preizkusili	 v	
atraktivnih	športnih	aktivnostih,	 igrah	z	 improviziranimi	pripomočki,	
spremljevalnih	in	ustvarjalnih	delavnicah,	kot	so	ples,	glasba,	likovno	
in	 literarno	 izražanje	 ipd.	 Popoldansko	 dogajanje	 (od	 16.00	 do	 ok.	
19.00)	 pa	 bo	 namenjeno	 celotni	 populaciji,	 predvsem	družinam,	 ki	
jim	bodo	mladi	predstavili	svoje	dosežke,	zanje	pa	pripravljamo	tudi	
športne	družinske	igre.	Otroci	bodo	lahko	spoznavali	in	se	zabavali	ob	
osnovnih	elementih	košarke,	tenisa,	nogometa,	odbojke,	gimnastike,	
atletike,	hokeja,	 slacklinea,	 tenisa	na	mivki,	plesa	 itd.	Tudi	gasilci	 in	
taborniki	 bodo	 predstavili	 svoje	 dejavnosti.	 Svojo	 kreativnost	 bodo	
otroci	 lahko	 izkazali	 na	 obšportnih	 delavnicah,	 kjer	 bodo	 lahko	
sestavili	 himno	 in/ali	 slogan	 prireditve,	 narisali	 zastavo	 in	maskoto	
prireditve,	se	učili	osnov	novinarskega	dela.	Zabavali	se	bodo	tudi	ob	
petju	in	poslušanju	zanimivih	pravljic	ljudskega	izročila	o	Ljubljani.

Pričakujemo,	 da	 se	 bo	 festivalskega	 gibanja	 udeležilo	 več	 kot	 5000	
otrok	 širom	Slovenije	 ter	 še	 vsaj	 toliko	 gledalcev	 in	 spremljevalcev.	
Prireditev	 bo	 medijsko	 odmevna	 (RTV	 Slovenija,	 radijske	 postaje,	
tiskani	in	elektronski	mediji).	Pridružili	pa	se	nam	bodo	tudi	slovenski	
vrhunski	 športniki,	 ki	 so	 v	 akcijo	 vključeni	 kot	 ambasadorji	 ŠPORTA	
ZA	VSE.	

Prepričani	smo,	da	bo	festivalsko	gibanje	»S	ŠPORTOM	ČEZ	DAN	BREZ	
TELEVIZIJE	 IN	 RAČUNALNIKA«	 navdušilo	 in	 prepričalo	mlade,	 da	 je	
športna	 aktivnost	 zabavna	 protiutež	 sedenju	 pred	 računalnikom	 ali	
ležanju	pred	televizijo,	s	čimer	sodobna	mladina	v	veliki	meri	zapolni	
svoj	prosti	čas.	

Vabimo	Vas,	 da	 se	 nam	v	 petek,	 5.	 oktobra	 2012,	 od	 16.	 ure	 dalje	
pridružite	 na	 tem	 festivalu	 ter	 postanete	 del	 vseslovenske	 akcije	
VETER	V	LASEH	–	S	ŠPORTOM	PROTI	ODVISNOSTI.	Z	našimi	animatorji	
bomo	 mladim	 prikazali	 možnosti	 zdravega	 preživljanja	 prostega	
časa,	skupaj	bomo	uživali	v	nepozabnih	uricah	prijetnega	športnega	
druženja.	

Za	 več	 informacij	 Vam	 je	 na	 voljo	 vodja	 prireditve	 v	 Ljubljani,	 ga.	
Mojca	Markovič	(mojca.markovic@sd-sentvid.si),	 in	vodja	celotnega	
projekta,	ga.	Mojca	Koligar	(mojca.koligar@sportna-unija.si).

Prisrčno	dobrodošli!

Ekipa	ŠD	Šentvid	–	Ljubljana	in	ekipa	Športne	unije	Slovenije

16. okTobER - SvETovnI DAn hRAnE bomo 
v zD ŠEnTvID obELEŽILI z uČno DELAvnICo 
zDRAvA PREhRAnA     

Z	zdravim	prehranjevanjem	varujemo	zdravje	in	sočasno	preprečujemo	
dejavnike	tveganja	za	nastanek	kroničnih	nenalezljivih	bolezni	(zvišan	
krvni	tlak,	zvišane	krvne	maščobe,	zvišan	krvni	sladkor,	prekomerna	
telesna	 teža)	 in	 bolezni	 same	 (bolezni	 srca	 in	 ožilja,	 rak,	 sladkorno	
bolezen	tipa	II	in	druge	bolezni).	

Slovenci	se	večinoma	nezdravo	prehranjujemo,	saj	pojemo	premalo	
sestavljenih	 ogljikovih	 hidratov	 (kruha,	 testenin,	 žitaric,	 kaš,	 riža	 ali	
krompirja),	 premalo	 sadja	 in	 zelenjave	 in	 premalo	 balastnih	 snovi	
(vlaknin,	ki	so	v	polnozrnatih	izdelkih,	sadju	 in	zelenjavi).	Značilnost	
nezdravega	 prehranjevanja	 večine	 Slovencev	 je,	 da	 pojemo	 preveč	
skupnih	maščob	 in	 škodljivih	 nasičenih	maščob,	 preveč	 enostavnih	
ogljikovih	 hidratov	 (sladkarij,	 sladkorja,	 sladkanih	 pijač)	 in	 preveč	
soli,	da	jemo	preveč	kalorično	hrano,	da	le	polovica	Slovencev	redno	
zajtrkuje,	 da	 le	 tretjina	 Slovencev	dopoldne	malica,	 da	 večina	užije	
kosilo	pozno	popoldne	(med	15.	in	16.	uro	popoldne)	in	da	je	število	
obrokov	hrane	prek	dneva	premajhno.		

Udeležite	 se	 brezplačne	 zdravstveno-vzgojne	 delavnice	 »ZDRAVA	
PREHRANA«,	ki	se	prične	v	ponedeljek,	15.	10.	2012,	ob	18.00	v	ZD	
Šentvid,	II.	nad.	levo.	

V		učni	delavnici	ZDRAVE	PREHRANE	boste	izvedeli	vse	o	prehranskih	
priporočilih,	 o	 dnevnem	 vnosu	 kalorij	 v	 telo,	 tehtali	 živila	 in	 glede	
na	 vaš	 jedilnik	 ugotavljali	 vaše	 navade	 v	 primerjavi	 s	 prehranskimi	
priporočili.	 Za	 zdravo	 prehranjevanje	 ni	 nujno	 potrebno,	 da	 takoj	
spremenite	 vse	 svoje	 dosedanje	 prehranske	 navade.	 Lažje	 je,	 da	
poskušate	 postopno	preiti	 na	 bolj	 zdravo	prehrano.	 Vaš	 cilj	 naj	 bo,	
da	v	svojo	prehrano	vpeljete	spremembe,	ki	se	vam	zdijo	preproste	
in	praktične,	ki	si	jih	lahko	privoščite	in	se	ujemajo		z	vašim	načinom	
življenja.

	 Vljudno	vabljeni!

Informacije	na	tel.	58	37	436	ali	031	696	654
e-mail:	petra.globocnik@zd-lj.si
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Udeležite	se	svetovnega	dne	hoje	in	zdrave	prehrane,	ki	bo	potekal	
15.	oktobra	2012	v	našem	zdravstvenem	domu	Šentvid.	

Pripravljamo brezplačno merjenje Indeksa telesne mase 
(ITm) ter merjenje krvnega sladkorja. 

Merjenje	bo	potekalo	v	drugem	nadstropju	od	12.	ure	dalje.	
Po	izračunu	teh	dveh	faktorjev	se	lahko	ob	18.00	udeležite	še

učne	delavnice	zdrave	prehrane,	kjer	boste	izvedeli	več.
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PGD se predstavi

PRoSTovoLJno GD GunCLJE - mALE vIŽmARJE 

PGD	Gunclje	 -	Male	Vižmarje	 je	bilo	ustanovljeno	 leta	1918.	Takrat	
je	društvo	štelo	nekaj	domačih	fantov,	ki	so	s	svojo	voljo	in	željo	po	
nudenju	pomoč	sočloveku	začeli	zgodbo	o	gunceljskih	gasilcih.	

arhiv: PGD Gunclje - Male Vižmarje

Razcvet	 društva	 se	 je	 pričel	 v	 80.	 letih	 prejšnjega	 stoletja,	 ko	 so	
gunceljski	gasilci	s	svojim	prostovoljnim	delom	in		finančno	pomočjo	
takratne	občine	in	sokrajanov	zgradili	nov	dom,	ki	svojemu	namenu	
služi	 še	 danes.	 Z	 novim	 gasilskim	 domom	 smo	 pridobili	 tudi	 vozilo	
TAM	za	uspešno	pomoč	pri	intervencijah	in	tudi	veliko	opreme,	ki	smo	
jo	potrebovali	za	gašenje	in	vaje.	

arhiv: PGD Gunclje - Male Vižmarje

Ob	praznovanju	80-letnice	smo	prevzeli	tudi	dodatno	vozilo	za	prevoz	
moštva	in	visokotlačno	črpalko.	

Z	 opremo	 in	 vozili	 	 se	 je	 večalo	 tudi	 število	 naših	 članov.	 Uspešno	
smo	dočakali	tudi	90-letnico	društva,	na	kateri	smo	razvili	nov	gasilski	
prapor,	ki	 je	zamenjal	starega	iz	70.	 let.	Leta	2011	smo	uspeli	kupiti	
novo	orodno	vozilo	Iveco	Turbo	Daily	GVV1,	kar	nam	je	dalo	precejšno	
spodbudo	tudi	za	nadaljnje	delo.	

arhiv: PGD Gunclje - Male Vižmarje

arhiv: PGD Gunclje - Male Vižmarje

Naše	društvo	 sedaj	 šteje	približno	80	 članov,	med	njimi	 so	pionirji,	
člani,	 članice	 in	 veterani.	 Redno	 se	 udeležujemo	 tekmovanj,	
meddruštvenih	vaj	 in,	 če	 je	potrebno,	priskočimo	na	pomoč	svojim	
sokrajanom,	 s	 katerimi	 pa	 se	 veliko	 raje	 srečujemo	 na	 vsakoletnih	
veselicah.	Zahvaljujemo	se	jim	za	njihovo	pomoč,	ki	nam	jo	nudijo.
Pozdravljamo	vas	z	gasilskim	pozdravom	NA	POMOČ!

Gunceljski	gasilci	
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Aktivnosti v Šentvidu

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!

6. oktobra 2012,
med 11. in 17. uro
na rugby igrišcu Oval

v Guncljah

Sobota,
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Aktivnosti v Šentvidu

JESEnSko SREČAnJE

Zamisel,	da	bi	na	enem	mestu	zbrali	vse,	ki	delujejo	na	področju	tako	
imenovane	civilne	družbe,	se	je	rojevala	kar	nekaj	časa.	Uresničevati	
smo	jo	začeli	 letos	v	začetku	leta,	ko	smo	se	povezali	z	gasilci	 in	jim	
predstavili	našo	zamisel.

Izkazalo	se	je,	da	je	časa	premalo	in	vse	preveč	obveznosti.	Tako	smo	
po	posvetu	z	osnovnimi	šolami	prireditev	preložili	na	jesen,	točneje	
na 6. oktobra 2012 med 11. in 17. uro.

Osnovna	 zamisel	 je	 pravzaprav	 enostavna:	 povabiti	 vsa	 društva,	
šole,	vrtce	in	sploh	vse,	ki	delujejo	na	področju	civilne	družbe,	da	se	
predstavijo	s	svojo	dejavnostjo,	morda	pripravijo	kakšno	delavnico	–	
praktično	aktivnost,	ki	bi	vključila	tudi	obiskovalce.	Veliko	sodelujočih	
se	 bo	 predstavilo	 tudi	 na	 odru,	 kjer	 bo	 tekel	 neprekinjen	 program	
skozi	vso	prireditev.	Veliko	bo	plesa,	petja,	humorja,	pa	tudi	kratkih	
odlomkov	iz	gledaliških	iger.

Da	bo	še	bolj	zanimivo,	se	bodo	gasilci	predstavili	s	kar	nekaj	različnimi	
gasilskimi	 vozili.	 Tudi	 policisti	 in	 mestni	 redarji	 ne	 bodo	 manjkali,	
ogledati	 pa	 si	 bo	 mogoče	 tudi	 najnovejši	 avtobus	 Ljubljanskega	
potniškega	prometa.	Pripravili	bomo	miniaturni	živalski	vrt,	v	katerem	
se	bo	mogoče	pobližje	seznaniti	z	živalmi,	jih	bolje	spoznati	in	morda	
celo	pobožati.

Za	smeh	bo	poskrbel	klovn	–	žongler,	za	najbolj	živahne	bo	na	voljo	
napihljiv	 grad,	 za	 tiste,	 ki	 radi	 ustvarjajo	 s	 peskom,	 pa	 bo	 na	 voljo	
peskovnik.	 Preizkusiti	 se	 bo	 mogoče	 v	 vrsti	 športnih	 disciplin	 in	
taborniških	veščin.	

Skratka,	 za	 vsakega	nekaj,	 čeprav	 smo	omenili	 le	 najbolj	 atraktivne	
dejavnosti,	tako	da	nas	le	obiščite.	Obljubimo,	ne	bo	vam	žal.

Kljub	našim	prizadevanjem	in	najboljšim	željam	bo	o	usodi	prireditve	
vendarle	 reklo	 zadnjo	 besedo	 vreme.	 Če	 se	 bo	 izneverilo,	 bomo	
prireditev	prestavili	na	soboto,	20. oktobra 2012.	Upamo,	da	bo	tedaj	
sodelovalo,	sicer	bomo	poskusili	znova	pomladi	2013.

Robert	Golavšek

499 €samo
+DDV

elShopelShop

Povečajte prodajo z lastno spletno trgovino! 
Prodajajte 24 ur na dan in 365 dni v letu!

Tel: 0590 / 225 61   Spletna stran:  http://elshop.elementlab.org

Izdelajte si spletno trgovino v 1 dnevu 
ugodna celovita rešitev
preprosto upravljanje
profesionalna podpora
celovita rešitev, ki daje rezultate



Aktualno

LoČEno zbIRAnJE oDPADkov nA oŠ ALoJzIJA 

ŠuŠTARJA

Na	naši	šoli	smo	o	tem	ozaveščeni	že	od	samega	obstoja	šole.	Vsak	
razred	ima	''kotiček''	s	tremi	smetnjaki;	eden	je	za	biološke	odpadke,	
drugi	za	papir	 in	tretji	za	embalažo.	Pri	nas,	v	1.	A	razredu,	 imajo	ti	
smetnjaki	celo	imena	–	biožer,	papirožer	in	embalažožer.	Prvošolčkom	
smo	že	v	prvem	tednu	šolskega	leta	pripravili	njim	primerne	učne	liste	
o	ločevanju	odpadkov	in	jih	spoznali	s	temi	tremi	smetnjaki.	Tako	že	
sedaj	dokaj	uspešno	sami	 ločujejo	odpadke	(brez	pomoči	učiteljev).	
Kot	učiteljica	jih	vedno	opozorim,	če	se	pri	samem	ločevanju	zmotijo,	
saj	želimo	doseči,	da	to	ozavestijo.	Ko	so	smetnjaki	polni,	 jih	učenci	
sami	 izpraznijo	 na	 ''otoku	 smetnjakov''	 v	 kletnem	 prostoru.	 Tam	
imamo	 veliki	 zabojnik	 za	 embalažo	 in	 papir.	 Našega	 ''biožera''	 pa	
izpraznijo	čistilke.	

Katarina	Rauh,	
učiteljica	OPB	v	1.A	razredu

Učenki iz 1. a razreda gresta izpraznit smetnjak s papirjem.

Učenca iz 1. a razreda gresta izpraznit smetnjak z embalažo.

Učenci sami ločujejo odpadke in točno vedo, kam kaj sodi.        naš ''kotiček'' s smetnjaki.

LoČEvAnJE oDPADkov nA oŠ ŠEnTvID

Učenci	 in	 učitelji	 OŠ	 Šentvid	 smo	 vstopili	 v	 program	 EKOŠOLE	 že	 v	
šolskem	letu	2003/04	in	v	tem	letu	tudi	prejeli	ekozastavo.	Ena	izmed	
temeljnih	 dejavnosti,	 ki	 jih	 v	 okviru	 ekošole	 izvajamo,	 je	 ločevanje	
odpadkov.	
Že	 pred	 tem	 smo	 zbirali	 star	 papir.	 In	 s	 to	 dejavnostjo	 še	 vedno	
nadaljujemo.	 	Vsaj	petkrat	letno	naročimo	zabojnik	pred	šolo,	starši	
na	 ta	 dan	 pripeljejo	 papir,	 ki	 ga	 zbirajo	 doma.	 Učenci	 5.	 razredov	
zbirajo	papir	po	bližnjih	hišah.	Denar,	ki	ga	dobimo	z	zbiranjem	starega	
papirja,	 vedno	namenimo	v	 šolski	 sklad.	Občasno	pa	 sodelujemo	v	
humanitarnih	akcijah	(poplave	v	Železnikih,	pismo	srca	…),	ko	znesek,	
zbran	 s	 prodajo	 starega	 papirja,	 podarimo.	 Na	 uvodnem	 sestanku	
programskega	 sveta	 ekošole	 smo	 na	 pobudo	 učencev	 sklenili,	 da		
bomo	sedaj	zbirali	za	kolesarnico,	ki	je	naša	šola	nima.

arhiv: OŠ Šentvid

Odpadke	ločujemo	tudi	v	šoli,	v	učilnicah	so	škatle	za	papir	in	koš	za	
ostale	odpadke.	
Na	hodnikih	so	tudi	koši	za	embalažo.	Zbiramo	tudi	stare,	izrabljene	
baterije	(te	nam	odvaža	podjetje	Interseroh)	in	CD-	je.	

arhiv: OŠ Šentvid

Skozi	vse	leto	poteka	zbiranje	rabljenih	kartuš	in	tonerjev.	Sodelujemo	
s	podjetjem	Biotera,	ki	nam	(po	dogovoru)	pridno	odvaža	kartuše	in	
tonerje.	Tudi	ta	denar	namenimo	v	šolski	sklad.
Stavbo	 si	 delimo	 z	Gimnazijo	 Šentvid,	 tudi	 oni	 ločujejo	 odpadke	 in	
tako	skrbijo	za	okolje.

                                                                        arhiv: OŠ Šentvid

Naše	kuharice	odlično	kuhajo	za	naše	učence	ter	za	dijake	gimnazije	
in	pri	 tem	nastane	ogromno	odpadkov.	Pazijo,	da	naročajo	hrano	v	
večji	embalaži,	kuhajo	puding	in	mlečni	zdrob,	delajo	odlične	namaze.	
V	 letošnjem	 šolskem	 letu	 smo	 kupili	 kompostnik,	 tako	 da	 bomo	
zmanjšali	 količino	 organskih	 odpadkov,	 pridelali	 kompost	 za	 naš	
vrtnarski	krožek	in	obenem	prihranili	pri	odvozu	organskih	odpadkov.

Marja	Godler,
koordinatorka	ekošole	OŠ	Šentvid

10 Šentvid nAd LjubljaNo
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Aktualno

TAboRnIkI uŽIvALI v oDDIhu PoLETJA

Letos	smo	se	čez	poletje	kot	vsako	leto	opravili	na	krajši	oddih	v	naš	
taborni	center	v	Ribnem	pri	Bledu.	Na	lepše	smo	se	pripeljali	z	vlakom	
in	po	krajšem	sprehodu	začeli	z	našo	dogodivščino	v	naravi.	

arhiv: tD Beli Bober

Različno	zbrane	generacije	smo	se		hitro	vživele	v	raznolike	taborniške	
dejavnosti;	pionirstvo,	orientacija,	izleti,	spanje	na	prostem,	kurjenje	
ognja,	 lokostrelstvo	 in	 še	 bi	 lahko	 naštevali.	 Čez	 dan	 smo	 imeli	
delavnice,	 gozdne	 šole	 in	 igre,	 ponoči	 pa	…	 pridni	 so	 spali,	 še	 bolj	
pridni	 pa	 so	 stražili	 naš	 ljubi	 tabor,	 ki	 nam	 je	tistih	10	dni	 pomenil	
dom.	Vreme	nam	je	bilo	skoraj	ves	čas	naklonjeno,	vendar	tudi	malo	
dežja	ni	škodilo,	da	smo	se	malo	spočili	in	si	nabrali	novih	moči.		

arhiv: tD Beli Bober

Ko	je	napočil	čas	slovesa,	smo	za	veliki	konec	organizirali	obilen	piknik,	
ki	so	se	ga	udeležili	tudi		lačni	starši.	Vsekakor	smo	tudi	letos	doživeli	
še	eno	nepozabno	taborjenje!	Ko	naslednje	 leto	ponovimo,	glej,	da	
boš	z	nami!		 Slike	si	lahko	ogledaš	na	www.bober.si

TABORNIŠKO	DRUŠTVO	ROD	BELI	BOBER

VREDNOSTNI
BON

1 1€ €

1EURO 1EURO

1EURO 1EURO

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!  

 

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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Aktivnosti v Šentvidu

Poletje	 se	 zaključuje	 in	 že	 je	 tu	 jesen.	 V	 dandanašnjem	 hitrem	
življenjskem	tempu	je	še	kako	pomembno	ohranjati	svoje	telo	v	dobri	
fizični	 kondiciji.	 V	našem	društvu	 imamo	 rekreativne	 skupine:	 tenis	
(možnost	igranja	pod	šotorom,	ki	bo	postavljen	29.	9.	2012),	košarka,	
mali	nogomet	in	odbojka	(skupine	so	zaključene,	saj	delujejo	skupaj	
že	vrsto	let).	

Poleg tega nudimo še:                                                                                                                        
SPLOŠNA	VADBA	(rekreacija)	–		za	ženske	

Vadba	se	prične	v	četrtek,	27.	septembra	2012,	ob	18.00.

Vadba bo potekala po urniku:
ponedeljek	od	18.40	do	19.25,	od	19.30	do	20.15	

(mala	telovadnica	OŠ	Šentvid,	Prušnikova	98,	Ljubljana	Šentvid)	
četrtek		od	18.00	do	19.00,	od	19.00	do	20.00	

(dvorana	ČS	Šentvid,	Kosijeva	1,	Gunclje)					
v	petek	(še	iščemo	prostor)		

novo!!!!!!!!
TELOVADBA	(rekreacija)	za	ženske	in	moške

nad	65	let	–	mešana	skupina
Telovadba	se	bo	pričela	po	prijavi	najmanj	10	oseb	−	oktobra	2012.	

Vadba	bo	potekala	v	četrtek	od	16.00	do	17.00,	od	17.00	do	18.00.
(dvorana	ČS	Šentvid,	Kosijeva	1,	Gunclje)					

Na	željo	krajanov	in	krajank	bomo	izvajali	vadbo	tudi	ob	petkih	
(termin	in	lokacija	po	dogovoru).												

Prijave	 sprejemamo	 na	 e-mail:	 jozica.markovic@sd-sentvid.si	 ali	
info@sd-sentvid.si																																		
Dodatne	informacije	dobite	na	telefonu	01	518	50	57	ali	GSM	031	745	
795	(tenis)	in	GSM	040	209	340!

o T R o C I
vAbILo k vPISu v ŠoLo koŠARkE

V	svoje	vrste	vabimo	deklice	in	dečke,	da	se	nam	pridružijo	na	treningih	
in	v	okviru	naše	košarkarske	 šole	naredijo	prve	košarkarske	korake.	
Ob	 samem	 treniranju	 košarkarskih	 veščin	 je	 v	ospredju	druženje	 in	
spoznavanje	 vrstnikov	 iz	 drugih	 šol,	 mest	 in	 držav.	 Program	 vadbe	
je	 namenjen	 tako	 začetnikom	 kot	 tistim,	 ki	 že	 poznajo	 osnove	 te	
dinamične	kolektivne	igre.

Otroštvo	 je	 obdobje	 življenja,	 v	 katerem	 se	 na	 najboljši	 način	
povezujejo	 družabni,	 vzgojni	 in	 športni	 cilji.	 Skozi	 atraktivno	 igro	
kot	 je	košarka,	skušamo	otrokom	približati	šport	kot	način	zdravega	
življenja.	 Z	 žogo	 bo	 vaš	 otrok	 zapolnil	 prosti	 čas,	 se	 ob	 tem	učil	 in	
užival.	Pomagati	želimo	pri	vzgoji	otroka	v	zrelo,	odgovorno	osebnost,	
ki	bo	pripravljena	na	vse	izzive,	ki	jih	prinaša	življenje.
K	vpisu	v	naše	programe:
-		»Pionir	U14«	vabimo	vse	fante,	rojene	1998	in	1999,
-	»Pionir	U12«	vabimo	vsa	dekleta	in		fante,	rojene	2000	in	2001,
-	»Ciciban	U10«	vabimo	vsa	dekleta	in		fante,	rojene	2002	in	mlajše.
 
…	IGRAJ	KOŠARKO	TUDI	TI	…

Dodatne	 informacije:	 GSM	 041	 601	 155	 (Mojca	 Markovič)	 ali	
elektronski	naslov:	mojca.markovic@sd-sentvid.si.

VEČ	o	delu	društva	na	SPLETNI	STRANI:	www.sd-sentvid.si

ŠoDR TEATER In ČETRTnA SkuPnoST ŠEnTvID  
vAbITA nA oTRoŠkI AbonmA ŠoDRČEk!

Veliki	 in	mali	otroci,	spoštovane	mame	in	očki,	velecenjeni	dedki	 in	
babice,	 ljube	 tete	 in	 strici,	 marljive	 učiteljice	 in	 učitelji!	 Vsi	 skupaj	
letos	 prav	 lepo	 vabljeni	 na	 otroški	 abonma	 ŠODRČEK.	 Uživali	 in	
smejali	se	bomo	od	oktobra	pa	vse	tja	do	maja.	Vas	zanima,	kaj	smo	
vam	pripravili?

GREMO	NA	VLAK	(UNIKAT)	24.	oktober
SNEGULJČICA	(Družinsko	gledališče	Kolenc)	21.	november
OD	 KOD	 SI,	 KRUHEK	 in	 obisk	 Dedka	 Mraza	 (UNIKAT),	 predstavo	
podarja	Četrtna	skupnost	Šentvid	26.	december
OBUTI	MAČEK	(Družinsko	gledališče	Kolenc)	23.	januar
VOLK	IN	SEDEM	KOZLIČKOV	(KŠD	ŠTUMF)		20.	februar
PRAVLJIČNA	 URA	 BABICE	 PRA,	 KI	 SPLOH	 NE	 PRIČAKUJE	 TIGRA	
(UNIKAT)	20.	marec
CESARJEV	SLAVEC	(Družinsko	gledališče	Kolenc)	24.	april
PREDSTAVA	PRESENEČENJA	22.	maj

Vse	predstave	bodo	ob	sredah	ob	18.	uri	v	Ljudskem	domu	Šentvid.

arhiv: Unikat

Cena	abonmaja	ŠODRČEK	(sedem	predstav)	je	25	€	na	osebo.
Za	štiri-	in	veččlanske	družine	smo	pripravili	poseben	družinski	popust:	
20	€	na	osebo.	Cena	posamezne	predstave	je	5	€	na	osebo.

Vstopnice	 (tiste	za	abonma	 in	 tudi	posamezne)	so	na	voljo	na	vseh	
Eventimovih	prodajnih	mestih	in	uro	pred	vsako	predstavo	v	Ljudskem	
domu	Šentvid.

Če	 imate	 kakršno	 koli	 vprašanje,	 nas	 lahko	 kadar	 koli	 pokličete	 na	
telefon	040	472	224	(Tina)	ali	pa	nam	pišete	na	sodr.teater@gmail.
com.

Veseli	bomo	vašega	klica,	še	bolj	pa	obiska	in	vašega	nasmeha,	da	se	
skupaj	česa	novega	naučimo	in	veliko	doživimo!

Se	vidimo	v	gledališču!

KDO	SMO,	KAM	GREMO?

Kako	gledališče	 in	glasba	vidita	 in	slišita	 leta	2012?	Kaj	se	zgodi,	ko	
ŠODR	teater	in	Srečna	mladina	združita	svoje	moči,	da	bi	spregovorila	
o	 današnjem	 svetu?	 Je	 to	 proslava,	 predstava	 ali	 pogreb?	 Je	
generacija,	ki	danes	odrašča,	sposobna	soustvarjati	realnost	ali	pa	je	
njihova	realnost	Facebook,	odtujenost	in	skrajni	indvidualizem?

Nova	 gledališka	 predstava	 v	 produkciji	 ŠODR	 teatra	 bo	 praznino	
gledališkega	prostora	 polnila	 neposredno,	 brez	 “cokle”	 gledališkega	
besedila,	 ki	 ga	 je	 napisal	 nekdo	 tretji;	 s	 svojimi	 lastnimi	 pogledi,	
občutki	in	vprašanji.	Ni	zelo	verjetno,	je	pa	možno,	da	bo	svet	po	tem	
malenkost	boljši.	Naj	živi	ustvarjalnost!

Premiera	bo	v	oktobru.

ŠD Šentvid-Ljubljana, Bokalova ulica 14, 1210 Ljubljana; šifra dejavnosti 93120; matična številka 5140838 

ŠPORTNO  DRUŠTVO  ŠENTVID  LJUBLJANA
 

Bokalova ulica 14, 1210 LJUBLJANA ŠENTVID  
  Telefon                                    01/518-50-57 

e-mail: sdsentvid@siol.net               ID številka                                 SI40680703 
www.sd-sentvid.si                                      Transakcijski račun       03106-1000601948 
                                                                                                                                          Ljubljana, 30. 4. 2012 
                                                                                                                                          
 

Poročilo o 1. KRESU na zelenici športno-rekreacijskega centra 
ŠD Šentvid  Ljubljana 

 
Športno društvo Šentvid  Ljubljana in  Prostovoljno gasilsko društvo Šentvid  Ljubljana sta skupaj 
organizirali 1. KRES na zelenici športno-rekreacijskega centra ŠD Šentvid  Ljubljana 30. aprila 
2012. 
 
KRES  je uspel. Gasilci so pripravili vse za kres in ga ob 20.45 prižgali. Popoldanska ploha ni 
prestrašila obiskovalcev, ki so ob toplih plamenih in zvokih ansambla Viža, ki je začel z nastopom 
malo po 18.00, uživali v prijetnem vremenu brez vetra. Redarji in reševalno osebje iz družbe 
Pacient niso imeli dela.  
Kresovanja se je udeležilo okoli 1000 ljudi, ki so bili navdušeni nad prijetnim dogodkom in 
povedali, da takšne prireditve še potrebujejo. Želja vseh je, da bi KRES na tem mestu postal 
tradicija. 
 
Zahvaljujemo se vsem, ki so pomagali pri izvedbi kresovanja. 
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Šport

2.	mesto	neto	 	 KLARA	VRABEC	 	 20	točk
3.	mesto	neto	 	 MAJA	BABNIK	 	 19	točk

GoSPoDJE :

1.	mesto	bruto	 	 MIRAN	BABNIK	 	 30	točk

1.	mesto	neto	 	 ALEŠ	PERČIČ	 	 37	točk
	 	 Boljši	rezultat	na	zadnjih	devetih	luknjah

2.	mesto	neto	 	 MILAN	BREČKO	 	 37	točk

3.	mesto	neto	 	 ANŽE	VRABEC	 	 35	točk

Najdaljši	udarec	 	 MIRAN	BABNIK	 	 243	m
Najbližje	zastavici	 	 JOŽE	KUŠAR	 	 11,50	

Na	koncu	bi	 se	kot	predsednik	Športnega	društva	Stanežiče	 iskreno	
rad	zahvalil	vsem	donatorjem,	ki	so	kot	vsako	 leto	finančno	podprli	
organizacijo	tega	našega	turnirja.	
Prorent,  d. o. o., Wilo adriatic, d. o. o., aBC maziva, d. o. o., akron, d. 
o. o. in podjetju Valtex & Co., d. o. o., ki je poskrbelo, da so vsi najboljši 
prejeli praktične nagrade.

aleš Perčič

4. STAnEŽIČE mASTERS

Dobrih	 600	 let	 je	minilo,	 odkar	 so	 na	 obmorskih	 livadah	 Škotske	 z	
zakrivljenimi	 pastirskimi	 palicami	 začeli	 udarjati	 vejice	 in	 kamenje.	
Danes	 golf	 postaja	množičen	 individualni	 šport	 igralcev,	 ki	 jih	 druži	
narava.

V	nedeljo,	9.	9.	2012,	se	 je	na	 igrišču	za	golf	v	Smledniku	odvijal	že	
četrti	tradicionalni	Stanežiče	MASTERS	turnir.	Na	turnirju	sodelujejo	
golfistke	in	golfisti,	ki	stanujejo	v	Stanežičah	ali	pa	so	kakor	koli	tja	do	
tretjega	družinskega	kolena	povezani	z	našo	prelepo	vasico.

Turnir	se	je	v	idiličnem	nedeljskem	jutru	pričel	ob	8.30.	uri.	S	soncem	
obsijanim	 in	 z	 dušo	 urejenim	 golf	 igriščem,	 obdanim	 z	 naravnimi	
lepotami,	 ki	 je	 ponižno	 čakalo,	 da	male	 bele	 žogice	 poletijo	 preko	
zelenih	 trat	 do	 luknjic,	 ki	 so	 čakale	 na	 fenomenalno	 pripravljenih	
zelenicah.	Pred	nami	 je	bila	prelepa	 športna	nedelja,	 ki	 nam	 je	 kar	
ponujala	 čisto	 naravo	 in	 tekmovalni	 naboj.	 Pomerili	 smo	 se	 fantje	
in	 dekleta.	 Tekma	 je	 bila	 razburljiva,	 saj	 je	 konkurenca	 stanežiških	
golfistk	in	golfistov	zelo	močna.
Po	končanih	osemnajstih	luknjah	je	prišla	na	vrsto	devetnajsta,	ki	je	
med	golfisti	zelo	priljubljena.	Devetnajsta	luknja	je	bila	z	razglasitvijo	
rezultatov	in	pogostitvijo	odigrana	pr'	Bormes.	Po	okusni	pogostitvi	in	
kot	vedno	brezhibni	postrežbi,	hvala	Mimi,	hvala	Stanka,	smo	prišli	do	
razglasitve	rezultatov.

Pokale	za	najboljše	je	podelil	predsednik	golf	igrišča	Diners	Ljubljana,	
Marko	Štirn.

Pokali za najboljše

Rezultati 4. STAnEŽIČE mASTERS

dame :

1.	mesto	bruto	 	 KARMEN	KUŠAR	 	 3	točke

1.	mesto	neto	 	 IRENA	MRAK	 	 22	točk
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Stran za najmlajše
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ŽuPAnovA mICkA

10.	6.	2012	smo	imeli	v	Šentvidu	premiero	Županove	Micke	Antona	
Tomaža	Linharta	v	izvedbi	TA	MLADGA	TEATRA.	In	lahko	rečemo,	da	
nam	je	odlično	uspelo.	Po	prigovarjanju,	velikih	željah,	predvsem	pa	
talentih	naših	mladih	igralcev,	nam	je,	po	domače	rečeno,	»ratalo«!
Sedem	mladih	 talentov,	 ki	 prihajajo	 iz	 kar	 petih	 različnih	 osnovnih	
šol,	 je	 privolilo	 v	 sodelovanje.	 Seveda,	 kako	 ne	 bi,	 ko	 pa	 je	 bila	 ne	
nazadnje	 to	njihova	 želja.	Dolgo	 časa	 so	 si	 želeli	 resnejše	 igrice	kot	
le	sodelovanje	za	Miklavža	in	materinski	dan.	In	prišel	je	njihov	čas.	
Rečemo	pa	lahko	le,	da	so	se	izkazali!

Tonja	Robida

Foto: alojz Miklavčič

oRAToRIJ

Od	26.	do	29.	6.	2012	je	v	Župniji	Ljubljana	Šentvid	pod	geslom	»Grem	
jaz!«	potekal	poletni	oratorij.	Glavna	oseba	 je	bila	Marija	Dominika	
Mazzarelo,	 ki	 so	 jo	 otroci	 skozi	 teden	 skušali	 posnemati	 v	 dobrih	
delih	in	pripravljenosti	pomagati	pomoči	potrebnim.	Tudi	letos	so	se	
otroci	 nekaj	 naučili	 pri	 katehezah	 in	 naredili	marsikaj	 zanimivega	 v	
delavnicah,	vse	skupaj	pa	je	bilo	še	toliko	bolj	zanimivo,	ker	so	otroci	
skupaj	z	animatorji	prvič	lahko	uživali	v	novih	prostorih	Doma	sv.	Vida.

Tonja	Robida

Foto: tonja robida

novI PASToRALnI Dom Sv. vIDA

Novi	pastoralni	dom	sv.	Vida	smo	blagoslovili	in	odprli	na	slavnostnem	
tridnevju,	 ki	 je	 trajalo	 od	 15.	 do	 17.	 junija.	 Preteklost	 spomeniško	
zaščitene	 hiše	 smo	 obelodanili	 z	 akademijo	 »Hiša	 pripoveduje«,	 s	
katero	smo	se	spominjali	šole	v	preteklosti,	župnika	Blaža	Potočnika	in	
skladatelja	Briclja.	Oba	sta	bila	tesno	povezana	s	hišo,	nekdanjo	šolo,	
ki	je	stala	na	mestu	doma	sv.	Vida.		Po	blagoslovu	novega	pastoralnega	
doma,	 so	 bili	 vsi	 prisotni	 povabljeni	 na	 slavnostno	 kosilo	 in	 rajanje	
z	 glasbenimi	 nastopi,	 ki	 je	 potekalo	 pozno	 v	 popoldan.	 V	 domu	 so	
bile	 pripravljene	 razstave	 fotografij	 gradnje,	 čipk,	 potice,	 starih	
dokumentov	…	Danes	v	pastoralnem	domu	poteka	verouk,	 številne	
skupine	imajo	tu	prostor	za	delo	in	druženje,	v	zgornjem	nadstropju	

so	študentska	stanovanja,	v	domu	deluje	tudi	glasbena	šola,	prostore	
pa	je	mogoče	najeti	za	različne	aktivnosti.	

Andreja	Bečan

arhiv: Župnija Šentvid

ŠEnTvIŠkI DnEvI 2012

V	mesecu	 juniju	 so	 se	 tudi	 v	 letošnjem	 letu	odvijali	 Šentviški	dnevi	
v	 organizaciji	 društva	 Blaž	 Potočnikove	 čitalnice.	 Z	 dogodki	 so	
sodelovale	osnovne	šole	naše	četrtne	skupnosti,	 ženski	pevski	 zbor	
Rozka	 Usenik,	 glasbena	 šola	 Zavoda	 sv.	 Stanislava,	 KUD	 Šentvid	 in	
mnogi	drugi.	19.	Šentviški	dnevi	so	se	zaključili	z	akademijo	ob	dnevu	
državnosti	na	tratici	pred	cerkvijo.	

Andreja	Bečan

Foto: alojz Miklavčič

Dogodki

Program Cindi učnih delavnic in predavanj   

    Oktober 2012  

01.10.2012 ob 18h učna delavnica Zdravo hujšanje

08.10.2012 ob 18h predavanje  Ohranjanje zdravja

15.10.2012 ob 18h učna delavnica Zdrava prehrana

Vsa predavanja,  svetovanja in učne delavnice se začnejo v sejni  sobi  ZD 
Šentvid  (II.nad.levo)  in  so  brezplačne.   Po  dogovoru  vam  nudimo  tudi 
možnost   individualnega  odvajanja  od  kajenja.  SVIT  kontaktna  točka  ima 
uradne ure ob  ponedeljkih od 12-14h in petkih od 7h-8.30h v I. nad. soba 40.

Informacije na tel. 58 37 436 ali 031 696 654
                     e.mail: petra.globocnik@zd-lj.si

Vljudno vabljeni!
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MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Četrtna skupnost Šentvid

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

DVORANA LJUDSKI DOM 
Prušnikova ulica 99, Ljubljana Šentvid  DRUGA PRIZORIŠČA 

 

 

BANG BANG, MRTEV SI 
Sobota 14. 4. 2012 Ob 20. uri
Gledališče KUD Stična, na povabilo KUD 
Šentvid nad Ljubljano

TEST HOJE 
Sobota 14. 4. 2012 
ZD Šentvid

 

RDEČA KAPICA 
Sobota 24. 4. 2012 ob 17. uri
KŠD Štumf:Brata Grimm na povabilo KUD 
Šentvid nad Ljubljano.

RECITAL:  
ALENKA MAIER POPOV, VIOLINA, 
VLASTA DOLEŽAL RUS, KLAVIR;  
Ponedeljek 19. 4. 2012 ob 19. uri
GŠ Zavod Sv. Stanislava

 

STEVARDESE PRISTAJAJO 
Sobota 28. 4. 2012 ob 19.30 uri
Gledališče Sora na povabilo BPČ

RUGBY TRYOUT 
Petek 20.04.2012 ob 17. uri
Igrišče Oval – Gunclje
Rugby Klub Ljubljana

 

KEKEC IN PEHTA 
Sobota 12. 5. 2012 ob 18. uri
Družinsko gledališče Kolenc na povabilo 
KUD Šentvid nad Ljubljano

FESTIVAL NA GAJU 
Sobota 19. 5. 2012
OŠ Vižmarje – Brod

 

TO SO GADI 
Sreda 16. 5. 2012 ob 20. uri
ŠODR Teater - KUD Šentvid nad Ljubljano

KONCERT POD ZVEZDNIM 
POLETNIM NEBOM; 
Torek 18.6. 2012 ob 19.30 uri
GŠ Zavod sv. Stanislava

 

TO SO GADI 
Sobota 26. 5. 2012 ob 20. uri
ŠODR Teater - KUD Šentvid nad Ljubljano

ŠENTVIŠKI TEDEN 
Mesec junij 
Sklop prireditev na različnih prizo-
riščih
organizator Društvo BPČ

 

PREMIERNI KONCERT 
Sobota 2. 6. 2012 ob 19.30 uri
KUD Šentvid nad Ljubljano - ŽPZ Rozka
Usenik

Domače rugby tekme v spomladanskem delu 
sezone: 
31. 3. 2012 - RK Ljubljana : RAK Olimpija
07. 4. 2012 - RK Ljubljana : RFC Bežigrad
21. 4. 2012 - RK Ljubljana : RFC Leigh(ENG)
05. 5. 2012 - RK Ljubljana : RFC Mladon(ENG)
12. 5. 2012 - Slovenija : Armenija
26. 6. 2012 - RK Ljubljana : UWC Cardiff(WAL) 

NAPOVEDNIK JESEN IN ZIMA 2012


