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ŠentvId v ŠtevIlKah

Četrtna skupnost Šentvid je bila ustanovljena, kot ena izmed 17. 
četrtnih skupnosti, z aktom Sprememba in dopolnitve Statuta 
Mestne občine Ljubljana, ki ga je na svoji seji dne 15. januarja 
2001 sprejel Mestni Svet Mestne občine Ljubljana . Prve volitve 
članov svetov četrtnih skupnosti pa so bile 17. junija 2001. Svet 
Četrtne skupnosti v sedanji sestavi pa je bil izvoljen na volitvah 
22. oktobra 2006.Četrtna skupnost Šentvid leži na Severno za-
hodnem delu Ljubljane. in pokriva območje nekdanjih Krajevnih 
skupnosti Šenvid, Gunclje - Male Vižmarje, Vižmarje - Brod in 
Stanežiče. Skoraj polovico površine, ki meri skoraj 16 km2, pokri-
va gozdnata površina Šentviškega hriba.Po podatkih iz leta 2007 
(Centralni register prebivalstva MNZ) živi na območju Četrtne 
skupnosti Šentvid 13.052 prebivalcev. Od tega je 6.822 žensk in 
6230 moških. Približno 25% prebivalcev je mlajših od 25 let, pre-
bivalcev starih 25 - 64 let je približno 53 %, starejših od 65 let pa 
je 22 % prebivalcev.

Vir: Spletna stran četrtne skupnosti

Četrtna skupnost Šentvid
Prušnikova 106
1210 Ljubljana - Šentvid

Kontakti:
T: +386 (0)1 512 46 07
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si

Uradne ure:
• ponedeljek od 8 do 12 in od 13 do 15
• sreda od 8 do 12 in od 13 do 16
• petek od 8 do 12

Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
• Golavšek Robert
• Eberl Ines

Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
• Bogomir Polajnar.

Aktualno

Spremna beSeda urednIce

Pozdravljeni!
Kadarkoli se peljem domov – s službene poti ali pa se vračam s prekra-
snih počitnic -  vedno mi srce začne drugače biti, ko se bližam domu. 
Znane ceste in poti, pa ulična svetilka, ki že dolgo ne sveti, luknje v 
asfaltu in še sosedov pes, ki laja v noč – v tistem trenutku me vse nav-
daja z prijetnim občutkom domačega, znanega. Rada imam svoj dom. 
Vsak od nas ima rad svoj dom. To je kraj, kjer živimo, kjer živijo naši 
prijatelji, sorodniki. To je kraj, kamor hodijo naši otroci v vrtec ali šolo, 
kjer živijo naši starši.  To je kraj, ki ima svoj ritem – zbudi se z nami in 
nas pospremi v svet. In dočaka nas, ko se utrujeni vrnemo domov. 
In prav misel o Šentvidu kot kraju kjer skupaj živimo nas je vodila pri 
oblikovanju glasila “Šentvid nad Ljubljano”. Glasila, ki je pred vami.
Z glasilom bi želeli predstaviti življenje kraja, ki nikoli ne spi. Že v prvi 
številki glasila “Šentvid nad Ljubljano” smo vam pripravili obilico za-
nimivega branja. V prispevku gospoda Tomca lahko preberete vse o 
pripravah na Svetovno prvenstvo v kajaku in kanuju - SLOKA. Pred-
stavljamo vam tudi delo četrtne skupnosti in svetnike, ki zastopajo 
naše interese. Zanimivo branje boste našli v kulturnem prispevku in 
v prispevku o zgodovinskem dogodku, ki se je zgodil v Vižmarjih pred 
več kot 140 leti. 
Šentvid je bil in je kraj športa, zato ne preseneča, da vam predstavlje-
mo tudi del športnega življenja. Ker pa so se začele počitnice, vam v 
tej številki glasila ponujamo informacije o tem, kje in kako lahko naši 
otroci počitnice čim bolj aktivno preživijo. 
Želeli bi, da bi glasilo “ Šentvid nad Ljubljano” postal glasilo nas vseh. 
Naslednja številka glasila bo izšla predvidoma v tretjem tednu sep-
tembra. Mi pa vas že sedaj vabimo k sodelovanju. Pišite nam, veseli 
bomo vaših prispevkov. Povejte, kaj imate v Šentvidu radi, pa tudi kaj 
vas moti in bi želeli spremeniti. Sodelujte v nagradni igri. Pišite kaj bi 
še želeli prebrati v glasilu, predlagajte zanimive ljudi, ki bi jih želeli 
predstaviti sokrajanom. Zastavite vprašanje svojim svetnikom Četrtne 
skupnosti Šentvid in poiskali bomo odgovor na vaše vprašanje. Skupaj 
lahko naredimo Šentvid še boljši.

Do naslednje številke vas lepo pozdravljam in vam želim veliko prije-
tnega branja!

Helena Jerman
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SvetnIKI Se predStavIJo

JOŽE SEVER
Moja vloga v svetu Četrtne skupnost Šentvid  je v tem ,da se  kot 
svetnik zavzemam za boljšo ureditev okolja, za dograditev infrastruk-
ture in popestritev kulturnega in družabnega življenja v našem kraju. 
V naši ČS je veliko število starejših prebivalcev, zato je potrebo zgraditi 
tudi dom starejših občanov in vrtec, saj se število mladih družin, ki 
prebivajo v naši skupnosti iz leta v leto povečuje. Želim delovati v želji 
za boljšo kakovost življenja v naši ČS v zadovoljstvo vseh krajanov.

IGor povŠe
Kot človek dejanj in predstavniku stranke mladih je bila začetna prioriteta 
mojega dela v ČS, ponuditi pomoč pri reševanju problematike premajhne 
kapacitete vrtca Šentvid. Ob posluhu vseh svetnikov nam je uspelo nekaj 
tudi konkretno narediti za naše otroke , saj smo v »veselem decembru« z 
dano finančno pomočjo pomagali pri obdaritvi in tudi organizirali priho-
de, otrokom tako pričakovanih »darežljivih gospodov« Miklavža in Dedka 
Mraza. Poleg tega smo v sodelovanju z gledališčem Unikat pripravili več 
brezplačnih otroških predstav, ki so bili v prostorih ČS na Brodu in v pro-
storih MOL-a v Ljudskem domu v Šentvidu. Tudi raznim športnim dru-
štvom smo vsaj simbolično pomagali rešiti kakšno tekmo ali pa prireditev, 
ker pa smo ČS z financami zelo omejeni, je bila tu res bolj prisotna dobra 
volja kot pa »velika« pomoč. Na koncu pa smo za piko na »i« v življenje 
spravili tudi to brezplačno glasilo, ki ga ravnokar prebirate in od katerega 
pričakujemo, da bo postal vaš zvesti spremljevalec, kjer boste redno do-
bivali informacije iz življenja v naši ČS.

EMIL VERBIČ
Želja in cilj sta mi bila, da bi s svojim delom pripomogel k lepi, urejeni 
in čisti podobi kraja. 

moJca vadnJal
Znanje, izkušnje, srčnost in veselje do dela z ljudmi so moje lastnosti zara-
di katerih sem sprejela izzive dela v četrtni skupnosti. Prepričana sem, da 
bomo skupaj našli rešitve, si zastavljali jasne cilje in jih odločno izpolnjevali.

JOŽE DUHOVNIK
Delo v četrtni skupnosti opravljam slabo leto. Pri delu sem pozoren pred-
vsem na probleme, ki zadevajo naše občane, katere v svetu tudi predsta-
vljam. Delo z ostalimi člani sveta poteka korektno, z medsebojnim spošto-
vanjem, da dosežemo, da so posamezne rešitve na primernem nivoju. Kot 
največjo pomankljivost pri našem delu ugotavljamo premajhen vpliv na 
proračun MOL-a v Ljubljani, saj kljub temu, a zastopamo približno 13.500 
občanov, je četrtni skupnosti dodeljeno 16.099€, kar predstavlja dober 
evro na občana. Zato smatram, da je potrebno razmerje popraviti v smeri, 
da bo Četrtna skupnost Šentvid imela večji vpliv pri razporejanju finančnih 
sredstev v okviru proračuna MOL-a v Ljubljani, za obnovo in izgradnjo ko-
munalne infrastrukture, prometne infrastrukture, otroških vrtcev, itd.

FRaNc FLORJaNČIČ
Delo v svetu četrtne skupnosti opravljam v dobri veri, da predstavljam sku-
paj z ostalimi člani sveta »most« med življenskimi problemi in stiskami pre-
bivalcev ter materialnega razvoja krajev in naselij na eni strani in mestno 
oblastjo, kjer se sprejemajo odločitve. Možnosti za uspeh so pogosto skro-
mne, vendar prevlada volja za izboljšanje razmer prebivanja v slehernem 
okolju četrtne skupnosti.
 

Z leve proti desni sedijo: Janez Jemec, Janez Kregar, Zvonimir Urbančič, Jože Sever, Jožef 
Duhovnik, Emil Verbič, Mojca Vadnjal, Igor Povše
Stojita: Zmagoslava Sešelj, Bogomir Polajnar
Ostali svetniki, ki niso na sliki: Franc Florjančič, Verica Rutar, Brane Kopač, Jožica Papež, 
Lojze Hiti

KRatEK pREgLED DELa SVEta ČEtRtNE SKU-
pnoStI ŠentvId    

Svet Četrtne skupnosti Šentvid ima vključno s predsednikom 15 čla-
nov. V svoji sestavi ima 6 različnih komisij, razdeljenih po področjih 
dela. Občasno pa smo za kakšno pomembno problematiko sestavili 
tudi posebno delovno skupino izven komisij. V tem mandatu, ki traja 
od novembra 2006, se je Svet sestal na 21 rednih in 16 izrednih sejah, 
ki so bile, čeprav ne polno obiskane, vedno dovolj aktivne in produk-
tivne v smislu reševanja krajevne problematike na naše pobude ali na 
pobude krajanov. 
Moramo se pohvaliti, da smo, ne glede na večstrankarsko sestavo 
sveta, vedno zelo složno in konstruktivno delovali v korist izboljšanja 
stanja na področju Četrtne skupnosti in ni bila nikdar prisotna kakšna 
naša odločitev, ki bi temeljila na enostranski strankarski zahtevi. 
Naj navedemo nekaj glavnih tem, s katerimi smo se ukvarjali. Koliko 
smo uspeli z nekaterimi našimi zahtevami, pa bo pokazala prihodnost.
 
1. Problematika povezana z družino Strojan; 
2. Prostorski akti in načrti MOL; 
3. Redno spremljanje sprejemanja in opredeljevanje do proračuna 

MOL; 
4. Problematika v zvezi s predorom AC Šentvid Koseze; 
5. Gradnja Merkurja na področju bivšega Skipa ter z njim povezana 

problematika smučišča; 
6. Povezovalna cesta Jeprca – Stanežiče – Brod; 
7. Kategorizacija občinskih cest ter zimska služba; 
8. Potek proge LPP št. 8 (oz. 26); 
9. Veletržnica in z njo povezana problematika; 
10. Problematika otroških vrtcev; 
11. Trgovinska oskrba prebivalstva; 
12. Obravnava velikega števila pobud za izboljšanje komunalnega sta-

nja in cestnoprometnih ureditev na območju Četrtne skupnosti.
 
Na sejah smo redno obravnavali različne pobude občanov in jih z na-
šim, običajno pozitivnim mnenjem, posredovali odgovornim službam 
Mestne uprave ali drugim institucijam. 
Vsa leta poteka tudi bogato in plodno sodelovanje z lokalnimi društvi, 
ki jih imamo na našem območju okrog 30 in z drugimi nevladnimi or-
ganizacijami v okviru programov Četrtne skupnosti Šentvid: Šentviški 
teden, Dnevi ČS Šentvid in drugimi. Društvom pomagamo z določeni-
mi sredstvi, ki pa jih je veliko premalo. 
V zadnjih treh letih so bila uvedena tako imenovana mala dela z ma-
lenkostnimi sredstvi, s katerimi smo uredili določene cestne robnike 
in klančine za invalide, podhod pod Tacensko cesto, za letos pa je na-
črtovana ureditev okolice spomenika Vižmarskemu taboru. 
Prizadevamo se, da bi se v prihodnje spremenilo financiranje četrtnih 
skupnosti v MOL, saj četrtne skupnosti dobijo veliko premalo finanč-
nih sredstev, glede na to, koliko denarja gre v mestni proračun iz po-
sameznih četrtnih skupnosti. 
 

S spoštovanjem,   
Bogomir Polajnar
Predsednik Sveta ČS Šentvid

Aktualno
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NEKOČ V ŠENtVIDU

Zaradi svoje lege in povezanosti s prestolnico se večina zgodovine 
Šentvida navezuje na zgodovino in razvoj Ljubljane. Obstajajo pa do-
godki in ljudje, ki so se v zgodovino slovenskega naroda zapisali z ve-
likim črkami. 

Vižmarčan na Dunaju
Eden teh je bil Vižmarčan Janez Sever – gruntar in nadžupan. Morda 
je bil prav on eden prvih, če ne prvi slovenski politik. Na volitve se je 
pripravil in del njegove politične kampanje je bil samostojni članek z 
naslovom Skromni predlogi nekega kmeta.  Zavzemal se je za svobodo 
govora in pisanja ter izboljšanje razmer za kmeta. Na ponovljenih voli-
tvah 28. septembra 1848 je bil Janez Sever izbran v dunajski parlament. 
Omeniti moramo tudi Antona Belca. Bil je župan Šentvida in podje-
tnik. V letih 1898 – 1918 je izdelal številne zvonike po Sloveniji. Nje-
govo najbolj znamenito delo pa je Aljažev stolp, ki na vrhu Triglava 
ponosno stoji še danes.
Potem je tu še Blaž Potočnik – šentviški župnik, ki je z Valentinom Vo-
dnikom in drugimi ustvarjal slovenske pesmi. Močno si je prizadeval 
za ustanovitev redne ljudske šole v Šentvidu in že leta 1848 priskrbel 
šolsko sobo in začel z rednim šolskim poukom. 
V Šentvidu so živeli in delali še številni drugi, ki vam jih bomo predsta-
vili v naslednjih številkah glasila Šentvid nad Ljubljano.

Zedinimo se! Složimo se! Živila Slovenija!
V prvi številki glasila »Šentvid nad Ljubljano« pa vam želimo približati 
dogodek, katerega 140 obletnico smo praznovali lani. Gre za vseslo-
venski tabor, ki je bil 17. maja 1869 v Vižmarjih. 

Tabor  je bil na posestvu Vižmarčana Janeza Severja (po vsej verjetno-
sti), sina dunajskega poslanca. Tabor, katerega slogan je bil: »V slogi 
je moč!«, je glasno klical po enotni Sloveniji – državi vseh Slovencev z 
lastnim deželnim parlamentom. 
Nastopili so pomembni govorniki: dr. Janez Bleiweis, dr. Josip Vo-
šnjak, dr. Valentin Zarnik, dr. Radoslav Razlag in dr. Etbin Henrik Co-

sta. Govorili 
so o združitvi 
vseh Sloven-
cev, o vpeljavi 
s lovenskega 
jezika v šole 
in urade ter 
o ustanovitvi 
vseučilišča v 
Ljubljani. Lju-
dje so prišli  z 
vseh koncev 
Slovenije, saj 
so verjeli, da je uresničitev želje po eni državi možna le, če bodo sku-
paj in enotni. 
Vsebina tabora pa ni bila le politična, temveč se je dotikala tudi go-
spodarstva. Slovenski kmetje so bili vedno delavni in gospodarni. 
Skrbelo jih je za prihodnost in prihodnost rodu. Živeli so težko, saj 
so to bili časi novega družbenega reda – kapitalizma. To je bil čas, 
ko je delo v kmetijstvu zahtevalo modernejše stroje in umetna gno-
jila. Čas, ko je bilo potrebno izboljšati živinorejo. Izgradnja železnice 
Dunaj – Trst je uničila furmanstvo in plovbo po Savi. Razmere so do-
datno poslabševali davki – odškodnine za fevdalne obveznosti. Indu-
strije in obrtništva je bilo premalo. Tako kot danes je primanjkovalo 
denarja in ugodnih kreditov. V teh težkih razmerah so slovenski ljudje 
dvignili svoje glasove: »Zedinimo se! Složimo se! Živela Slovenija!«
Vsebina Vižmarskega tabora je bila politična, gospodarska in tudi so-
cialna.  Svojevrstni fenomen je  število udeležencev tabora. Zbralo 
se je namreč približno 30.000 ljudi. Število, ki ga danes ne doseže 
nobena politična stranka. 

Leto 1867 – 30.000 ljudi
Pri tako velikem številu ljudi se je potrebno vprašati: »Kakšna organi-
zacija je bila potrebna za tako veliko srečanje?« V tistih časih je sre-
čanje potekalo brez varnostnikov, dodane policijske varnosti in tudi 
brez kemičnih prenosnih stranišč. Ni znano, da bi se na katerem od 
18-tih taborov, ki so bili organizirani na Slovenskem v letih 1867 do 
1871, zgodila nesreča.
Udeleženci so vse financirali sami. Organizatorji so morali poskrbeti 
le za ustrezen prostor, govornike in primeren kulturni program. In za 
razliko od danes so bili stroški organizacije minimalni. Denar so po-
trebovali za natis lepakov, izdelavo spominskih medalj ter za pripravo 
in okrasitev tribune.

po 140 – tih letih
V naši Četrtni skupnosti smo 
preteklo leto prav na dan 
17. maja svečano praznovali 
140. obletnico Vižmarskega 
tabora. Zbralo se je veliko 
ljudi. Na prireditveni pro-
stor ob spomeniku Vižmar-
skega tabora so v svečani 
povorki prišli nastopajoči. 
Slavnostni govornik je bil 
naš znani zgodovinar dr. 
Stane Granda, ki je v svojem 
govoru predstavil pomen 
takratnih taborov na Slo-
venskem,  predvsem pomen 
Vižmarskega tabora.

Helena Jerman, Jože Sever

Vir: Zbornik Šentvid nad Lju-
bljano

Kultura in zgodovina

Svečan prihod nastopajočih

Slavnostni govornik dr. Stane Granda
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www.element.si

Kultura in zgodovina

BLaŽ pOtOČNIKOVa ČItaLNIca

Blaž Potočnikova čitalnica ima korenine v 
letu 1866,  v obdobju,  ko je slovenski na-
rod začutil močno potrebo po avtonomnosti 
in slovenski besedi. Čitalnico je v Šentvidu 
ustanovil domači župnik Blaž Potočnik. V njej je bilo prostora za knji-
žnico, odvijali so se družabni večeri z deklamacijami, pevskimi toč-
kami, tombolo in plesom. Ljudje so se najprej zbirali v Rokodelskem 
domu (danes prostori Gimnazije Šentvid), kasneje pa so v ta namen 
zgradili tudi vsem poznani Ljudski dom. Slednji še vedno gosti kultur-
ne večere in prireditve.
V času prve svetovne vojne je slovensko čitalniško življenje skoraj v 
celoti zamrlo, skoraj 200 čitalnic je zaprlo svoja vrata, v Šentvidu pa 
je čitalnica delovala vse do druge svetovne vojne. 
Ponovno je zaživela leta 1996. Prav z enako mislijo in žarom nekda-
nje čitalnice je nekaj ljudi, ljubiteljev slovenske besede, preteklosti 
in kulture Šentvida, ustanovilo društvo Blaž Potočnikova čitalnica. 
Vodenje ponovno obujene čitalnice je prevzel gospod Jože Arhar. Da-
nes društvo vodi gospod Frane Erman. Združuje pevsko, gledališko, 
narodopisno in športno dejavnost

Mešani pevski zbor, ki šteje okrog 45 pevcev in pevk, je dobil ime 
po Blažu Potočniku. Leta 2006 je  dopolnil uspešnih in plodnih tri-
deset let de-
lovanja. Že v 
drugem letu 
delovanja se 
mu je pridružil 
tudi organist in 
skladatelj prof. 
Maks Strmč-
nik, katerega 
ko m p oz i c i j e 
zbor tudi pre-
peva. Zvest 
mu je vse do 
danes. Danes 
zbor uspešno deluje pod umetniškim vodstvom ga. Anice Erman. Po-
leg redne službe liturgičnega sodelavca v župniji sodeluje tudi na šte-
vilnih revijah, porokah, kulturnih prireditvah in srečanjih zborov vseh 
sedmih slovenskih krajev, če ne štejemo zamejstva, z imenom Šent-
vid. Vsako leto prireja koncerte sakralne, narodne in umetne glasbe. 

Gledališka dejavnost je združena v Šentviškem odru, katerega motor 
je bil dolga in uspešna  leta režiser in dramaturg prof. Lojze Gerden. 
V režijo se je po njegovi smrti podal Brane Kopač. Izvedli smo števil-
ne uprizoritve, 
vsako leto pa 
p r i p r a v i m o 
vsaj tri avtor-
ske prireditve 
(akademije): 
ob kulturnem 
prazniku,  dne-
vu državnosti, 
materinskem 
dnevu… Še po-
sebej smo lah-
ko ponosni na zelo uspel in zahteven projekt - uprizoritev Sluge dveh 
gospodov, Carla Goldonija.

Narodopisna sekcija je s pomočjo g. Jožeta Arharja in zunanjih so-
delavcev razkrivala zgodnejše obdobje šentviške zgodovine. Tako je 
odkrivala napol zametene sledi naših prednikov, ljudi in rodov, ki so 
živeli v Šentvidu in okolici, življenje in delovanje legendarnega žu-
pnika Blaža Potočnika, Vižmarski tabor, Čitavnico, šentviške mizarje, 
kmetije, ki nevzdržno izginjajo. Vse to so področja, ki nas zanimajo in 
ki jih poskušamo vsaj delno ohraniti za naše vnuke.

Zbranega je veliko sta-
rega kmečkega orodja, 
fotografij iz zgodovine 
našega kraja, zapisov, 
plakatov. Vrhunec na-
rodopisne sekcije je 
bila izdaja šentviškega 
zbornika »Župnija Šent-
vid nad Ljubljano skozi 
čas in prostor«. Sedaj 
se ukvarjamo z mislijo, kako, na kakšen način to bogato kulturno dedi-
ščino pokazati tudi ostalim prebivalcem Šentvida. 

Športna sekcija društva Blaž Potočnik vsako leto organizira tekmova-
nje v gorskem teku in  
kolesarjenju po obron-
kih Šentviške kotline. 
Prireja tudi turnir v 
odbojki, ki privablja ve-
dno več udeležencev. 
Člani športne sekcije 
sodelujejo tudi na teka-
ških tekmovanjih širom 
Slovenije, kjer dosegajo 
vidne rezultate.

Če imate kakršnokoli vprašanje glede društva, če želite prirediti te-
matsko predavanje, gostovati z gledališko igro, razstaviti fotografije, 
obogatiti bogato zbirko predmetov iz preteklosti, lahko pišete na ele-
ktronski naslov drustvobpc@gmail.com ali pokliče na tel. št. 040/754-
344. Odgovorila vam bo tajnica društva Ana Erman ml. . O vseh do-
godkih, ki jih pripravljamo v društvu, boste obveščeni na naši spletni 
strani http://www.kreart.si/drustvo_bpc/, lahko pa nam posredujete 
tudi vaš e-mail naslov in vas bomo o njih obvestili preko elektronske 
pošte.

Andreja BečanPozdrav domovini (državni praznik), vir BPČ)

Razstava starega kmečkega orodja, vir BPČ

Šentviška tek in kolesarjenje 2009, vir BPČ

Carlo Goldoni: Sluga dveh gospodov, 2003, vir: BPČ

»ZA mALo doBre VoLJe«  

Francelj, za pet minut grem k sosedi na kavo!
Za kosilo kuham golaž - ne pozabi ga premešati vsake pol ure, 
dokler se ne vrnem!
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Svetovno prvenStvo v KaJaK Kanu Slalomu, 
LJUBLJaNa –  SLOKa 2010

Leto 2010 bi lahko poimenovali kot leto športa, saj je polno velikih špor-
tnih dogodkov, ki ustvarjajo pravo navijaško vzdušje – od zimskih olimpij-
skih iger, svetovnega prvenstva v nogometu, do svetovnega prvenstva v 
košarki in še bi lahko naštevali. Ti so se ali se še bodo odvijali širom celega 
sveta, na zemljevid organizatorjev svetovnih prvenstev v letu 2010 pa se 
bo zapisala tudi Slovenija. Leta 2003 so Kajakaški zvezi Slovenije zaupali 
organizacijo svetovnega prvenstva v kajak kanu slalomu, ki bo potekalo 
na brzicah Save v Tacnu od 7. do 12. septembra. In tako bo celotna Slove-
nija dihala s kajakaši s celega sveta.

Glede na vrhunske rezultate, ki so jih v pretekli tekmovalni sezoni dosegli 
slovenski kajakaši, Peter Kauzer z osvojitvijo naslova svetovnega prvaka in 
3. mesto na svetovnem prvenstvu dvojca Taljat-Božič, kaže, da bo letošnje 
svetovno prvenstvo še posebej napeto. Visoka stopnja vrhunskosti, ki jo 
kažejo slovenski športniki, je izhodišče tudi za organizacijski odbor prven-
stva, ki se nanj intenzivno pripravlja čez več kot leto dni. Njihova želja je 
poleg zagotavljanja optimalnih pogojev za izvedbo tekmovalnega dela, 
zagotoviti edinstveno izkušnjo tudi za vse obiskovalce in v Ljubljani ustva-
riti pravi kajakaši »festival«.  Pokroviteljstvo nad Svetovnim prvenstvom 
je prevzel predsednik države, dr. Danilo Türk, častni predsednik organi-
zacijskega odbora pa je župan Mestne občine Ljubljana, gospod Zoran 
Jankovič, kar daje dogodku še večjo veljavo.

cELOStNa gRaFIČNa pODOBa
Da bo prvenstvo kar se da dobro 
prepoznano, so organizatorji že 
leto dni nazaj poskrbeli za svežo, 
športno obarvano celostno gra-
fično podobo, ki bo temelj vseh 
promocijskih aktivnosti. Svetovno 
prvenstvo v kajak kanu slalomu, 
Ljubljana 2010 je dobilo tudi svoje 
uradno, krajše ime – SLOKA 2010, 
ki ga bo vedno spremljal razigran 
slogan »DIVJA VODA, ČISTI UŽI-
TEK«. 

Še posebej razveseljujoče je, da bo imelo prven-
stvo tudi svojo maskoto »Potočnega raka«, ki je 
sam po sebi simbol čiste vode, življenja v vodi in 
okrog nje; je simbol ekologije. Hkrati je rak tudi 
žival, ki deluje samozavestno, bojevito in na drugi 
strani živahno in je kot tak prispodoba vseh kro-
tilcev divjih voda-kajakašev. Verjamemo, da bo 
potočni rak s svojo prisotnostjo na vseh kajakaših 
prireditvah osrečil predvsem otroke. V letošnjem letu smo skupaj z iz-
branimi osnovnimi šolami po vsej Sloveniji izvedli projekt ekološkega 
osveščanja. 30 že uporabljenih kajakov smo razdelili med šole in učen-
ci so jih poslikali v povezavi s sloganom »DIVJA VODA, ČISTI UŽITEK« in 
maskoto »POTOČNI RAK«. Poslikane izdelke bomo postavili v središča 
večjih slovenskih mest. 

tEKMOVaLNO pRIZORIŠČE
Tekmovališče in celotno prizorišče v Tacnu ima še vedno takšno po-
dobo, kot je bila ustvarjena za Svetovno prvenstvo leta 1991. Orga-
nizatorji se zavedajo, da lahko iz obstoječega prizorišča z veliko idej-
ne ustvarjalnosti in razumne skromnosti ustvarijo dobre pogoje za 
tekmovalce, spremljevalce in gledalce. Kljub temu bodo poskrbeli za 
posamezne novosti, kjer gre predvsem za postavitev dodatnih tribu-
nih, namenjenih gledalcem. Tako si bodo lahko vrhunsko tekmovanje 
ogledali številni navijači.

SpREMLJaJOČE aKtIVNOStI
Tovrstni športni dogodki so odlična priložnost za organizacijo zanimi-
vih spremljajočih aktivnostih, ki so bodisi bolj družabno-kulturne na-
rave bodisi vključujejo tudi izobraževalne programe.

SLOKA 2010 daje največji poudarek osveščanju ljudi, predvsem otrok, 
o ekologiji – o pomenu čistih voda. Zanje Kajakaška zveza Slovenije 
pripravlja različne tematske akcije, svoje znanje in izdelke pa bodo po-
kazali tik pred prvenstvom. 
Med samim prvenstvom bo kajakaško obarvano tudi osrčje Ljublja-
ne, kjer si bodo lahko vsi mimoidoči ogledali zanimivo razstavo, si ob 
začetku prvenstva na Prešernovem trgu ogledali spektakularno otvo-
ritev prvenstva, največ dogajanja pa bo zagotovo ob savskih brzicah, 
ki se bo začelo najprej na tekmovalnem prizorišču in nadaljevalo na 
prireditvenih prostorih lokalnih skupnosti.

ŽELItE BItI DEL ORgaNIZacIJSKE EKIpE SLOKa 2010?
Projekti, kot je Sloka 2010, so po organizacijski strani zelo zahtevni 
in za izvedbo vseh aktivnosti zahtevajo številne posameznike. Zato je 
ob tem izrednega pomena prostovoljstvo, ki ga v projekt SLOKA 2010 
vpeljuje tudi Kajakaška zveza Slovenije.

Če:
• imate divjo voljo,
• radi uživate,
• ljubite čisto vodo,
• iščete nove izkušnje,
• želite biti del najbolj divjega športnega dogodka in pomagati pri or-
ganizaciji svetovnega prvenstva v kajak kanu slalomu, Ljubljana 2010,
se pridružite ekipi PROSTOVOLJCEV SLOKA 2010.

Tudi vi lahko soustvarjate svetovno kajakaško zgodbo.

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.sloka.si, na kateri 
boste dobili obrazec za sodelovanje.

Tri mesece pred začetkom svetovnega prvenstva lahko rečemo, da bo 
SLOKA 2010 zagotovo največji športni dogodek v Sloveniji, ki bo s ce-
lotnim programom – tekmovalnim in spremljajočim, poskrbel za pravi 
kajakaški »festival« ob divji vodi za čisti užitek.

pREgLaSIMO SKUpaJ SaVSKE BRZIcE!

Ivo Tomc, 
generalni sekretar svetovnega prvenstva – SLoKA 2010   

predStavItev ŠportneGa druŠtva ŠentvId

Športno društvo Šentvid - Ljubljana si je s svojim dolgoletnim delo-
vanjem prislužilo naziv »Zdravo društvo«. V letu 2008 je društvo pra-
znovalo 100-letnico neprekinjenega delovanja. V tem času se je pod 

Aktualno
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njegovim okriljem razvilo precej športnikov, ki so uspešno tekmovali 
v raznih državnih tekmovanjih, hkrati pa je na svojih športnih objektih 
omogočilo športno rekreacijo številnim ljubiteljem športa. 

Društvo ima svoj športnorekreacijski center na Bokalovi ulici 14, Lju-
bljana-Šentvid, ki obsega devet peščenih teniških igrišč (pozimi so tri 
pokrita – šotor), rokometno igrišče oz. igrišče za mali nogomet, košar-
karsko igrišče in igrišče za odbojko na mivki ter upravno-garderobni 
objekt z društvenim bifejem. Ob objektu je tudi otroško igrišče z igrali.

Znak društva je 6 žog oziroma žogic, ki predsta-
vljajo osnovno dejavnost društva (pozimi tudi 
namizni tenis). Starši lahko pripeljejo otroke na 
otroško igrišče, kjer se igrajo in s pomočjo igral 
že osvajajo svoje prve elemente ravnotežja, na-
učijo se hoditi in tekati po travnatih površinah, 
naučijo se voziti kolesa in rolati; in kar je največ 
vredno - spoznavajo nove prijatelje. Ob objek-
tu je tudi otroško igrišče z igrali. Po opravljenih 
športnih aktivnostih ali pa kar tako, pa se lahko 
v miru okrepčate v gostinskem lokalu našega društva.

Z rednim športnim udejstvovanjem pozabimo na skrbi, stresi ob giba-
nju na zraku izpuhtijo, splošno psihofizično počutje človeka se občutno 
izboljša. Da pa je prisotno še malo adrenalina, društvo organizira rekre-
ativne turnirje v tenisu, košarki, odbojki na mivki in malem nogometu, 
ki temeljijo tudi na spoznavanju novih ljudi in novih partnerjev pri igrah. 

V oktobru se postavi šotor za igranje tenisa, ostala tekmovalna in re-
dna športna vadba pa se preseli v telovadnice, ki pa so na različnih 
lokacijah (šolske telovadnice). Rekreacijska košarka in mali nogomet 
se igrata tudi na zunanjih igriščih, dokler jim tega ne prepreči sneg.

V okviru društva deluje tudi košarkarska sekcija s šolo košarke za otro-
ke, kjer se otroci seznanjajo z veščinami košarke. V preteklem šolskem 
letu je bilo vključenih cca 250 otrok, v letošnjem letu pa pričakujemo 
še več košarkarskega znanja željnih otrok. 

Društvo za svojo promocijo poskrbi tudi z obiski znanih športnikov.
Osnovni cilj in največja želja članov društva pa je, da čimprej zgradimo 

lastno dvorano na lokaciji letnega ŠRC, ko bomo lahko še izboljšali 
naše delo tako z otroci kot tudi odraslimi.

Ostale informacije dobite na: www.sd-sentvid.si, tel.: 01 518 50 57, 
gsm: 031 745 795

Jožica markovič, Igor Povše

S KKK tacEN - pO VSEH REKaH SVEta

Kajak kanu klub (KKK Tacen) je mnogim znan predvsem po zname-
nitih savskih brzicah, po katerih se že več kot 50 let učijo prvih zave-
sljajev in kalijo tudi najboljši kajakaši in kanuisti sveta. Prav gotovo 
ste slišali za Andraža Vehovarja, Miho Terdiča, v zadnjem času se 
pogosto slišita imeni Benjamina Savška in Jošta Zakrajška. Vendar 
pravi kajakaš ne zraste kar čez noč. Osnovne zavesljaje in spretnosti 
s kajakom se najprej naučijo na mirnem delu reke. Da bi skrbeli za 
telesno kondicijo tudi pozimi, ko je voda premrzla za veslanje, razen 
rokovanja s čolnom in veslom, otroci pridobivajo raznovrstna znanja 
v bazenu. Naučijo se eskimski obrat (kako se s čolnom prevrneš in 
obrneš nazaj kar v vodi), veliko tečejo na smučeh, hodijo na planin-
ske pohode, vadijo v telovadnici. Poleti pa spoznavajo lepote narave 
tudi na drugih slovenskih rekah na kajakaških taborih.  Ste morda 
pomislili, da je kajakaštvo le za fante? Kaj pa še! Dekleta so ravno 
tako dobrodošla. Ker jih je manj, so velikokrat fantje do njih še bolj 
pozorni in prijazni. Pred počitnicami je zagotovo treba razmišljati 
tudi o tem, kako bi jih izrabili, da bi se naučili kaj novega – pa ne za 
šolo, pač pa za svojo športno rast. Če se ne bojite vode in čofotanja 
po njej, lahko izberete kakšno vodno dejavnost, denimo jadralsko 
šolo ob morju ali pa kajakaško šolo kje na celini. O tem so razmišljali 
tudi v Kajak kanu klubu Tacen. 

Kdaj? 
KKK Tacen je imel dan odprtih vrat 23.6. 2010 od 17h do 20h, kjer so 
otroci lahko videli, kako potekajo treningi in  na mirni vodi po želji po-
izkusili prvi stik z vodo v napihljivih čolnih.  Predstavitev kajakaškega 
športa bo potekala  tudi jeseni po Svetovnem članskem prvenstvu, ki 
ga bodo tacenske brzice gostile od 8.-12. septembra 2010 in sicer že 
tretjič. Predviden termin je ob 13. do 17.9.2010. 

Šola veslanja
Tacenski kajakaši in kanuisti na divjih vodah imajo z izpeljavo začetni-
ške kajakaške šole veliko izkušenj. Ko se bodo prijavili vsaj trije kandi-
dati, jim bodo priskrbeli učitelja kajaka. Cena za enotedenski veslaški 
tečaj znaša 70 evrov. Udeleženci imajo eno leto možnost brezplačne 
izposoje vse opreme v klubu. 
Info: www.kajakklubtacen.si ali www.kajak.tacen@siol.net ali 031 
365 383- Helena.

Spričevalo za veslanje
Po končani kajak šoli bodo tečajniki prejeli potrdilo, da so osvojili 
znanje po programu evropskih meril; akcija se imenuje Barvna vesla 
(Euro padlle Pass). Vsaka stopnja znanja bo obarvana po svoje. S ta-
kim potrdilom si boste lahko kajakaško opremo izposodili marsikje v 
Evropi. 

Aleš Vrabič

Šport
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SKOK ŠpORt – DOŽIVEtJa V NaRaVI 

Športni center Skok Šport se nahaja na Brodu tik ob reki Savi in Tacenskem 
kajakaškem poligonu, na obrobju Ljubljane pod Šmarno goro.  Vodijo ga nek-
danji kajakaši, reprezentanti na divjih vodah,  zato  so osrčje dejavnosti aktiv-
nosti na vodi - rafting in kajak.  Skok Šport nudi rafting in kajakaške izlete po 
vsej Sloveniji, po rekah nekdanje Jugoslavije in posebne izlete s potovalnimi 
kajaki po Jadranskem morju, tudi po KORNATIH, za kar potrebujete malo več 
časa.  Za krajšo sprostitev na vodi in ob njej pa je  poskrbljeno tudi v Ljubljani 
na reki Savi pod Šmarno goro. 

Doživetja na vodi in ob njej pod Šmarno goro
Na obrobju Ljubljane pod Šmarno 
goro se lahko podaste na RAFTING, 
ki je povsem varen in primeren za 
vsakogar, ob spremstvu staršev celo 
za najmlajše. Tisti, ki si želite pogo-
stejših  aktivnosti na vodi, se nauči-
te osnovnih kajakaških spretnosti v 
ENOTEDENSKI popoldanski  začetni 
šoli kajaka, nato pa lahko, kadar vam čas omogoča, pridete, si izposodite 
opremo in se podaste na osvežitev na reki Savi. 

RaFtINg po reki Savi pod Šmarno goro
Za skupine, družine  in tudi za najmlajše Rafting po reki Savi je nezahteven 
in povsem varen, primeren za vsakogar od dveh do devetindevetdeset let. 
Udeležujejo se ga tako skupine podjetij na piknikih, šolske skupine na špor-
tnih dnevih, razne družbe - starejše in mlajše - na rojstnodnevnih prazno-
vanjih in drugih srečanjih kot tudi družine z namenom prijetnega druženja 
ob aktivnostih na vodi. Rafting se  začne v Medvodah pod elektrarno, ko 
vas seznanimo z osnovami veslanja in varnega vedenja na vodi. V približno 
uri in pol premagamo nekaj brzic II/III težavnostne stopnje, se poleg tega 
vrtimo, špricamo, zaletavamo, nekateri skačejo, drugi uživajo v razgledih. 
Vselej je tudi zabava na vodi, ne zgolj rafting. Dogajanje seveda prilagodimo 
starostni strukturi, slogu in željam gostov.  Najpogosteje veslamo z rafti za 8 
oseb, ki jih usmerja izkušen vodnik. Aktivnješi in večjih izzivov željni gostje 
lahko veslajo z mini rafti, ki so primerni za 2-3 odrasle osebe. Gostje lahko 
mini rafte usmerjajo sami, vodnik pa jih spremlja s kajakom in pove, kje in 
kako se preči brzice. Dogodivščina na vodi se po cca. uri in pol zaključi pri 
Skok Šport centru. V času poletnih počitnic nudimo posebne ugodnosti za 
družine. Aktivne babice in dedki lahko pridete z vnučki in  z njimi  doživite 
rafting na reki Savi.  Morda tudi za vas prvi.  Pri Skok športu poskrbimo za 
kompletno opremo: plavalni jopič, čelado, neoprensko obleko, neoprenske 
copate in kadar je potrebno še za anorak. Imamo posebno opremo tudi za 
najmlajše. Tako vaši malčki  dobijo otroško neoprensko oblekico, otroške 
neoprenske copate, otroški jopič in čelado. S seboj prinesete le  kopalke, 
majico in brisačo.

Kolesarjenje in rafting – krožni izlet
Zelo priljubljena kombinacija naših gostov sta kolesarjenje in rafting. Kom-
biniran izlet se prične v Skok Šport centru s kolesarjenjem do Medvod in 
se nadaljuje z zgoraj opisanim raftingom od Medvod do Skok Šport centra. 
Kolesarjenje je nezahtevno, brez vzponov in poteka po stranskih poteh 
med polji, skozi gozd. Na poti prečimo reko Savo preko visečega mostu, 
se malo ustavimo pri Toplem izviru in po cca 30 – 45 minutah prispemo 
v Medvode. Tu kolesa in čelade zamenjamo za rafting opremo in dogodi-
vščina na vodi se prične. Za kolesarjenje dobite v našem centru gorsko kolo 
in čelado. Imamo zgolj kolesa za odrasle (30 kom), tako da je kombinacija 
primerna predvsem za odrasle. Otroci se lahko pridružijo le s svojimi kolesi, 
če so že sposobni prevoziti cca 7-8 km po neasfaltiranih poteh. 

Začetna  5 - dnevna ŠOLa KaJaKa  za odrasle 
Šola kajaka poteka prav tako na reki Savi  pod Šmarno goro. Namenjena 
je tistim, ki bi želeli pogosteje veslati in se zato želite naučiti pravilnega in 
varnega veslanja – tako na mirni kot tudi na divji vodi.  Začetna šola kajaka 
traja 5 dni, en delovni teden, od ponedeljka do petka, ponavadi med 17. In 
19.  uro.  Poteka v manjših skupinah, do 6 oseb hkrati.  Začnemo s sezna-
njanjem z opremo in osnovami veslanja na mirni vodi, nato pa nadaljujemo 
in izpopolnjujmo pridobljeno znanje na vse hitreje tekoči vodi in brzicah. 

Zadnji dan šole kajaka je namenjen 
izletu po reki od Medvod do Skok 
Šport Centra, kjer pridobljeno zna-
nje in veščine uporabljamo in utr-
jujemo v novih, različnih situacijah, 
ves čas v spremstvu učitelja, ki sve-
tuje, opazuje in popravlja napake.  V 
Skok športu dobite kompletno opre-
mo za veslanje, tako da potrebujete 
le  kopalke, majico, brisačo. 

KONTAKTI: 
Tel: 01/ 512 44 02
Gsm: 040 217 00
e-mail: info@skok-sport.si
www.skok-sport.si

eva Ferjan

NK aRNE taBOR '69 - I. DEL

V Vižmarjih se je že leta 1967 v okviru Mladinskega društva ustanovil no-
gometni klub (poleg nogometnega tudi še dramska, strelska in glasbena 
ekipa), vendar pa je bil klub uradno ustanovljen šele dve leti kasneje.

1969 - UStaNOVItEV KLUBa taBOR '69
Leta 1969 so v Vižmarjih praznovali stoto obletnico pomembnega Vi-
žmarskega tabora – največjega na Slovenskem (17.7.1869 je bil veliki 
shod kmečkih množic na prostem. 
Udeležilo se ga je okoli 30.000 lju-
di, ki so zahtevali enakopravnost 
slovenščine in Zedinjeno Slove-
nijo. S tem so prebujali in krepili 
narodno zavest). Tako se je ob tej 
priložnosti porodila zamisel o poi-
menovanju in registraciji društva.  
18. julija 1969 so v Vižmarjih pri Ljubljani, v čast tabora ustanovili nogo-
metni klub »Tabor 69«. Glavni ustanovitelji so bili: Vili in Rajko Bizant, 
Andrej in Matija Medved, Srečko in Roman Flerin, Stane Dimnik, Janez 
Šimenc, Matjaž Rajer, Franc Zatler I – debeli in Franc Zatler II – suhi in še 
enkrat brata – tokrat Ptičar. Namen društva je bilo predvsem druženje 
in zabava. Poleg tega so morali fantje dohiteti okoliške vasi, ki so že ime-
le vsaka svoj registriran nogometni klub.

1970-1978 
Uradnim in tehničnim spremembah so sledile še prostorske. S starega – 
bolj improviziranega igrišča ob Savi – so se preselili na travnik na Gmajni 
na Brodu. Janez Šimenc se je dogovoril z lastnikom zemljišča kmetom Ma-
ksom, za najem igrišča. Zbirali so prispevke po 100 dinarjev, dokler niso 
zbrali 20.000 dinarjev, kar je bilo dovolj za najemnino. Lastnik je zahteval 
odškodnino le za seno, ki bi ga lahko na igrišču pridobil. Po lastniku so tudi 
poimenovali prostor, Maksov gaj. S tem, ko so pridobili lokacijo, je bilo po-
trebno igrišče še urediti. Celoten projekt je bil plod prostovoljnega dela. 
Fantje so sami priskrbeli vodo in elektriko. Pri samem urejanju igrišča so 
jim pomagali tudi vojaki iz bližnje vojašnice Borisa Kidriča v Šentvidu. V 
zameno so potem odigrali nekaj prijateljskih tekem. Osnovni problem, ki 
je omejeval in dolga leta spremljal delovanje kluba, je bila privatna lastni-
na zemljišča. Šele v poznih sedemdesetih ga je odkupila občina in je tako 
postalo last društva. Nogometna ekipa se je vključila v sorško nogometno 
ligo. To je bila spontana dejavnost mladine širšega okoliša od Vodic do 
Škofje Loke. Liga je bila vaška, neregistrirana. Pogosto so si igralci sodili 
kar sami med seboj. V njej so poleg njih sodelovali še nogometni klubi: 
Smlednik, Vodice, Godešič, Pirniče, Sava – Tacen, Sv. Duh, Medvode, Zbi-
lje, Rateče. Igralci so morali v tem času sami poskrbeti za opremo. Imeli so 
nekaj sponzorjev – očete ter nekatere obrtnike iz Vižmarij, Tacna in Broda 
(Mizarstvo Vižmarje, Sodarstvo Tacen, Šport oprema). Za čistočo športnih 
dresov je skrbela Bizantova mama.

matjaž Platiša

Šport
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Mladi in otroci

vrtec ŠentvId

Vrtec Šentvid je javni vzgojno-izobraževalni zavod za izvajanje javne 
službe predšolske vzgoje in varstva predšolskih otrok, katerega  je 
ustanovila Mestna občina Ljubljana, sedež vrtca je na Ul. pregnancev 
6. V vrtcu so za izvajanje programa za predšolske otroke na različnih 
lokacijah organizirane tri enote: 
Enota Sapramiška, ki deluje na lokacijah Ul. Pregnancev 6, Ljubljana,
Enota Mravljinček, ki deluje na lokaciji Martinova pot 16, Ljubljana in
Enota Vid, ki deluje na lokaciji Prušnikova 73a, in Ul. Bratov Učakar 
6, Ljubljana. 
V preteklem letu je v okviru Enote Vid (do 15.7.2009) deloval še odde-
lek na Kamnogoriški 39, Ljublja-
na, katerega smo morali zaradi 
zahtev stanovalcev v zgradbi, kjer 
se prostori MOL nahajajo, zapre-
ti. V vrtcu imamo že preko 600 
otrok, za katere skrbi 114 zapo-
slenih. Vrtec Šentvid, z enotami 
Sapramiška in Vid v Šentvidu in 
Mravljinček na Brodu, je vrtec, 
kjer s kakovostnimi projekti in odprtim kurikulom skrbimo za kako-
vost vrtca. EKO projekt vrtca je postal način življenja vrtca (ločevanje 
odpadkov, skrb za zdravje, dobri medsebojni odnosi..) ter omogoča 
celostno prepoznavanje in reševanje okoljskih problemov. Projekt 
Unicef spodbuja k solidarnosti, sistematični športni program nudi ve-
selje in nove gibalne spodbude za gibanje in učenje različnih športnih 
zvrsti. Mednarodni projekti med zaposlenimi in otroki spodbudbujajo 
sprejemanje, zanimanje in navduševanje za različnost kultur, navad, 
omogočajo ozaveščanje skupinskih razlik. Projekt Odprtega vrtca (za 
starše, ki so z otrokom na porodniškem dopustu) omogoča lažje uva-
janje otrok v vrtec, vrtčevi gledališki skupini omogočata prijetna doži-
vetja in uvajanje otrok v kulturo. Razvijamo razvojno-procesni pristop, 
otrokom iz ČS, ki niso vključeni v vrtec, omogočamo srečanja v popol-
danskih igralnih uricah. 

Vrtec Šentvid je edini vrtec v Ljubljani, ki omogoča otrokom brezplačni 
nadstandardni športni program v 
vseh oddelkih 3-6 in program in-
tegriranega učenja angleškega je-
zika v vseh oddelkih 5-6. Progra-
ma se financirata iz Sklada vrtca, 
katerega si zaposleni prizadeva-
mo polniti zlasti v sodelovanju s 
starši, s katerimi tudi sicer dobro 
sodelujemo.  V vrtcu udejanjamo 
kakovostno  predšolsko vzgojo, kot  največjo naložbo v otrokov razvoj, 
učenje in izobraževanje, gledano z vidika vseživljenskega izobraževa-
nja, ker se zaposleni zavedamo, da je to obdobje, ki ga z vidika razvoja 
in učenja ni mogoče nadoknaditi. Več o vrtcu lahko preberete na sple-
tni strani www.vrtecsentvid.com

Navkljub novogradnjam v zadnjih letih je v vrtcih še vedno priso-
tna problematika premajhnih prostorskih možnosti, kar velja tudi 
za naš vrtec, kjer bi radi sprejeli vse otroke, katerih starši to želijo, 
ali vsaj tiste, ki stanujejo na našem območju. Kljub odprtju 4 od-
delkov v Mravljinčku pred šestimi leti, ter dveh v Sapramiški oz. 
Vidu v preteklih dveh letih, bi še potrebovali prostor, letos za 118 
odklonjenih ljubljanskih otrok. Vendar smo optimisti, MOL nam še 
v tem šolskem letu obeta gradnjo vrtca v Guncljah ter pripravo 
dokumentacije za prizidek s šestimi oddelki na Brodu, katerega 
izgradnja se zamika zaradi dolgotrajnega postopka sprejemanja 
prostorskih aktov. V vrtcu trenutno obnavljamo zunanje igralne 
atrije ob Enoti Sapramiška v Šentvidu (pri čemer naprošamo za 
veliko strpnosti vse v sosedstvu, ki jih moti ropot, parkiranje), v 
prihodnje pa se nadejamo še odkupa zemljišča za igrišče ob isti 
enoti vrtca, pri čemer imamo vso podporo MOL. Vsi vemo, da sami 
prostori, pa naj bodo še tako vrhunsko opremljeni, ne pomenijo 
veliko. Vrtcu dajo dušo, pravo vrednost ljudje – zaposleni v vrt-

NaVEŽIMO StIK Z OtROKOM

KaKO SE Z OtROKOM pOVEŽEMO/pOVEZUJEMO
Eden prijetnejših dni. Jutranji odhod v vrtec poteka brez zapletov, 
solz, nezadovoljstva. Še čopke uspemo narediti in namazati obraz 
s kremo. Poljubčki in vsaka v svojo skupino. To me navda z zado-
voljstvom in energijo za dnevne boje v službi, s pospravljanjem in s 
sedmimi opravki, za katere imam vmes ravno 16 minut časa. Razmi-
šljam, kaj je vzrok, podlaga za takšno jutro. Kaj je bilo drugače, da se 
odzoveta tako pri-
jetno, luštno…
Saj večino dni, ne 
samo zjutraj, doži-
vimo vsaj en izpad 
besa, agresivnosti 
in neobvladljivosti.  
Velikokrat imam 
občutek, da otrok 
ne obvladujem, da 
se ne razumemo, 
da nismo na isti va-
lovni dolžini. Rada 
bi, da imata obču-
tek, da ju imam rada. Tudi v procesu svetovanja posameznikom in 
družinam se dnevno srečujem s temi vprašanji. Zakaj je moj otrok 
agresiven, nezadovoljen, neubogljiv? In kaj lahko storim, da bo dru-
gače? Eden od razlogov za neprijetne situacije je, da zaradi različnih 
faktorjev izgubljamo stik z otrokom. Veliko dela, spremembe, nepre-
spanost, slabo počutje, bolezen otroka ali staršev lahko vplivajo na 
pomanjkanje pristnega odnosa, občutka bližine in  povezanosti.Če 
opažate, da z otrokom zgubljate stik, se boste z njim želeli ponovno 
povezati ali navezati nove povezave.

Nekaj predlogov za povezovanje:
• Glejte na svojega otroka z zadovoljstvom in nasmehom (najprej in 

predvsem!).
 Uživajte v njihovi družbi in to pokažite s tem, da jih povabite s seboj 

tudi  takrat, kadar ni nobenega drugega razloga kot  le njihova pri-
sotnost.

• Z majhnimi otroci glejte slikice in berite skupaj.
• Z njimi sedite na tla in se igrajte. Premetavajte se, valjajte se, smejte 

se in žgečkajte.
• Skupaj pojdite na pustolovščine, doživetja in ''nevarnosti''.
• Vzemite si 10 minut za ogled njihovega ustvarjanja na igrišču, v hiši-

ci na drevesu…
• Naj vam pokažejo svoje najnovejše dosežke na gugalnici.
• Skupaj naredite zmaja ali hišico za ptice.
• Mamice, učite svoje otroke vsega, kar mora biti narejeno doma. 

Naredite iz opravil zabavno dogodivščino. Ne izrabljajte najmlajših 
pretirano, ker bodo pregoreli. Lahko pa vam pomagajo narediti pre-
proste piškote pri treh letih. Ko šivate, naj na tleh izrezujejo oblike iz 
blaga. Ko barvate, naj vam pomagajo.

• Očetje, z vašo udeležbo in  pomočjo naj dečki začutijo, da so za-
ščitniki in skrbniki hiše ali družine. Če lahko hodijo, lahko nesejo 
manjše stvari iz trgovine ali les ter z vami zakurijo ogenj. 

HVaLItE SE Z NJIHOVIMI DOSEŽKI!
Pomembno in bistveno je, da občutijo, da so za vas dragoceni in da z 
velikim veseljem in zadovoljstvom delite z njimi življenje.

mag. Neja Samar Brenčič, Zavod IZRIIS

cu, otroci, starši, predstavniki lokalne skupnosti in vsi ostali, ki se 
občasno vključujejo v delo vrtca. In prav vsem se zahvaljujemo za 
veliko opravljenega dela, za kakovost, za dobrobit otrok ter pripo-
ročamo za sodelovanje tudi v prihodnje..

Jožica Pantar, ravnateljica Vrtca Šentvid
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paSJE pOČItNIcE

Psi in mačke so naši vsakodnevni spremljevalci, živijo z nami v stano-
vanjih in seveda jih jemljemo tudi s seboj na počitnice. Da bodo te 
čimbolj prijetne za lastnike in živali, je dobro upoštevati nekaj navodil.

Pred potovanjem v tujino preverimo, ali imamo za žival vse potrebne 
dokumente in ustrezna potrdila. Za  večino držav Evropske unije in 
Hrvaško zadošča evropski potni list z vpisanim cepljenjem stekline v 
zadnjem letu in mikročip ali tetovaža. Če potujemo na Švedsko, Irsko, 
Malto ali v Anglijo, moramo do šest mesecev pred odhodom  preveriti 
še titer protiteles proti steklini  v krvi . Enako potrdilo potrebujemo tudi, 
če nameravamo s psom ali mačko obiskati katero od držav bivše Jugo-
slavije (razen Hrvaške in BiH), drugače bomo imeli težave pri vrnitvi.

Če se na pot odpravimo z 
avtom, moramo predvsem 
poskrbeti za varnost. Mačko 
zapremo v ustrezno kletko, 
da se med vožnjo ne spreha-
ja po kabini. Pse praviloma 
vozimo zadaj, mreža naj deli 
prostor v kabini. Majhne pse 
lahko vozimo tudi na sedežu, 
najbolje pripete z oprsnico 
na varnostni pas. Če namreč 
pes ni privezan, bo v prime-
ru trka najverjetneje odletel 
v ali skozi šipo. Vsakih nekaj 
ur se moramo ustaviti in po-
nuditi živali vodo. Če v avtu 
nimamo klime, pazimo, da 
se z živalmi ne vozimo po 
vročini, če jo imamo, pa je pomembno, da pes ali mačka nista nepo-
sredno izpostavljena curku hladnega zraka.

Pri potovanju z letalom se moramo zavedati, da bo morala naša žival 
v poseben prostor v letalu, saj je višina kletke, ki je še dovoljena v 
potniški kabini, omejena na 20cm (in to je premalo za večino psov).

Včasih je bolje žival pustiti doma, kot jo jemati s seboj. Težave nasto-
pijo, če nimamo nikogar, ki žival pozna in jo je pripravljen čuvati v tem 
času. V tem primeru je edina možnost pustiti psa ali muco v pasjem 
hotelu. Izberite hotel pravočasno (Vsaj nekaj tednov ali celo mesecev 
prej - v času počitnic bo vse polno!), pozanimajte se pri prijateljih, kje 
so imeli dobre izkušnje in si  hotel  tudi sami prej oglejte.

Kadar se odpravimo s psom na morje ali na jug, je dobro pravoča-
sno poskrbeti tudi za preventivo nekaterih bolezni, ki se prenašajo 
s klopi, komarji ali peščenimi muhami. Lejšmanijoza (leishmanioza), 
babezioza (piroplazmoza) in dirofilarioza so tri bolezni, ki ogroža-
jo psa v mediteranskem območju. Zaščitimo ga lahko z ustreznimi 
ovratnicami ali ampulami, ki se namestijo na kožo na vratu in ščitijo 
našega psa pred  vbodi insektov, ki te bolezni prenašajo (Advantix, 
Scalibor...).

Če žival na počitnicah zboli ali se poškoduje in ne veste, kako v na-
stali situaciji ukrepati,  svetujemo, da po telefonu pokličete  svojega 
veterinarja, ki vam bo lahko svetoval. Zapišite si njegovo številko v 
svoj imenik! Zelo koristno pa se je  tudi že vnaprej  pozanimati, kje je 
najbližja veterinarska ambulanta in kdaj je odprta. Za manjše težave   
uporabite kar zdravila iz vaše počitniške lekarne, vendar samo tista, za 
katera veste, da se pri živalih  lahko uporabljajo.

Lep pozdrav!                                                       

mag. Barbara Uršič, dr.vet.med.
Klinika Petvet

ŠpORtNO UStVaRJaLNE pOČItNIcE V ŠENtVIDU

Sovretova likovna šola in ŠD Šentvid – Ljubljana, Bokalova ulica 14

Dragi naši otroci in starši !
Vsako leto nas povprašujete po ustvarjalnem druženju v času poletnih 
počitnic. Združili smo ustvarjanje s športom in tudi za varstvo in pre-
hrano bo poskrbljeno. Tako vas z veseljem obveščamo in vabimo, da 
se nam pridružite v naslednjih delavnicah in terminih:

MORSKI TEDEN - termini od 28.6. do 2.7., od 26.7. do 30.7. in od 23.8. 
do 27.8.2010:
- malo morsko mesto, izdelava morskega mesteca iz gline, peska, 

akrilnih barv
- leteče ribe, izdelava visečega mobila iz žice, transparent papirja, 

kartona in akrilnih barv z bleščicami  
- morska slika, izdelava slike v kolaž tehniki z uporabo mavčnih ulit-

kov, peska, školjk ter barvanjem
- vaza, izdelava vaze iz gline in školjk
- akvarij, izdelava sobnega akvarija iz kartona, prozorne folije, 

mavčnih ulitkov, peska, školjk in kosmatih žičk 

OKOLI SVETA - termini od 5.7. do 9.7., od 2.8. do 6.8.2010:
- beneška maska, izdelava maske iz mavca, perja, blaga, bleščic..
- aboriginska slika, slikanje z akrilnimi barvami v aboriginski tehniki
- indijanski lovilec sanj, izdelava mobila iz žice, vrvice lesenih perl in 

perja 
- puščava, izdelava kaktusa iz žice in modelirne gaze
- koralni greben, izdelava eksotičnih ribic na obešanki v mešani teh-

niki

SLIKARSKI TEDEN - termini od 12.7 do 16.7., od 9.8. do 13.8.2010:
- tihožitje, slikanje tihožitja v akrilni tehniki
- kolaž slika, reliefna slika
- oglje, risanje z opazovanjem okolice
- pasteli, risanje s pasteli na barvno  podlago
- akvarel, upodobitev pokrajine z akvareli
  
MOJA SOBA - termini od 19.7. do 23.7., od 16.8. do 20.8.2010:
- moje osebno merilo, izdelava osebnega merila za beleženje rasti 

iz kartona, penaste gume in akrilnih barv
- podloga za pisalno mizo, lepljenje kolaž papirja v mozaik tehniki 

na sivo lepenko z uporabo lepljive prozorne folije
- lonček za rože, okrasitev glinenega lončka za rože z glino in akril-

nimi barvami
- šolski urnik, izdelava šolskega urnika za prihajajoče šolsko leto v 

mešani tehniki   
- obešalnik, izdelava obešalnika za oblačila iz lesene deske, mode-

lirne gaze in akrilnih barv

Toliko o ustvarjanju. Vsak dan pa bo z nami tudi športni mentor, ki 
bo poskrbel, da se v hladnejših dopoldanskih urah dobro razmigamo 
(spretnostne igre z žogo, košarka, odbojka, tenis itd).

Urnik dogajanja:
8:00 – 9:00  športne igre
9:00 – 9:30  malica
9:30 – 11:00  športne igre  
11:00-12:30  ustvarjalne delavnice
12:30 – 13:15  kosilo
13:15 – 14:00  ustvarjalne delavnice
14:00 – 15:30  varstvo- družabne igre

Aktivnosti se bodo odvijale v prostorih ŠD Šentvid - Ljubljana na Bo-
kalovi ulici 14 v Ljubljani ( za gostilno Žibert na Celovški cesti) in sicer 
v času od 8:00 do 15:30. Za vse dodatne informacije se obrnite na:
Svetlana Sovre, gsm: 041-288-311, svetlana@sovre.si
Barbara Gajser, gsm: 070-869-451, barbara.gajser@gmail.com

Zanimivosti
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112 - gaSILSKa DRUŠtVa V ŠENtVIDU

pGd ŠentvId; PRUŠNIKOVA 57 (ZALAZNIK ALEŠ 041/207 778)  
pgD VIŽMaRJE – BROD; VIŽMARSKA POT 9; (MIKLAVČIČ BOGDAN 
051/440 225)
pGd GunclJe; KOSIJEVA 13; 01/512-48-99
pGd medno; MEDNO 76; 01/512-55-35 
pgD StaNEŽIČE;  STANEŽIČE 64; (BRATUŠA BARBARA 041/391 182) 

113 - pOLIcIJa

zdravStvenI dom

Zdravstveni dom Ljubljana, Enota Šentvid
Ob zdravstvenem domu 1, Šentvid
Tel.:  01 58 37 400
Splošna nujna medicinska pomoč: 01 52 28 408
Zobna nujna medicinska pomoč: 01 47 23 718
Pediatrična nujna medicinska pomoč: 01 47 23 888

KNJIŽNIca

Prušnikova ulica 106, Šentvid
Tel.: 01 51 24 608, 01 51 23 454
Odpiralni čas: Ponedeljek, torek, sreda, petek: od 8.00 do 19.30
Četrtek: od 10.00 do 19.30

leKarne

Lekarna Ljubljana, enota Šentvid
Prušnikova 45, Šentvid
Tel.: 01 23 06 100
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 7.15 do 19.15
                          ob sobotah od 8.00 do 13.00
  nedelja in prazniki zaprto

Lekarna Barbka Babnik – Lekarna Brod
Tacenska 120, Ljubljana
Tel.: 01 51 20 357
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 8.00 do 19.15
                          ob sobotah od 8.00 do 13.00
             nedelja in prazniki zaprto

Dežurna lekarna
Prisojna ulica 7, Ljubljana
Tel.: 01 23 06 100
Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje  24 ur
V času dežurne službe (od pon.-pet. od 20. do 7. ure, v soboto od 13. 
ure naprej in v nedeljo ves dan) izdaja zdravil na recept, predpisanih 
istega dne in nujnih zdravil preko dežurnega okenca.

NagRaDNa IgRa - NaJLEpŠI VRt ŠENtVIDa, 
NaJLEpŠI BaLKON ŠENtVIDa!

Že sprehod po ulicah našega kraja nam pove, da tu živijo ljudje, ki 
imajo radi urejene vrtove in balkone. Zato smo se odločili, da skupaj 
poiščemo »najlepši vrt in najlpši balkon« Šentvida. Vabljeni torej, da 
na spletni naslov: helena@zavodpika.net in na naslov Zavod pIKa, 
tratnikova 44, Ljubljana pošljete fotografije vašega vrta ali balkona. 
Pregledala jih bo sokrajanka mag. Jelka Stopar Metelko, direktorica 
maloprodajne verige Kalia. Kalia je tudi sponzor našega natečaja, saj 
bomo za najlepši vrt, katerega fotografijo bomo objavili v naslednji 
številki, podarili bon za 30% popust pri nakupu v Kalii. Poleg glavne 
nagrade, bomo za podelili še nagrade za drugo oz. tretje mesto. Kalia 
vam bo podarila bon za 20% oz. 10% popust. Z velikim veseljem priča-
kujemo vaše fotografije. Pogum velja!

Kalia je specializirana veriga vrtnih centrov 
in vodilni ponudnik izdelkov za vrt, dom, 
kmetijstvo in oskrbo hišnih ljubljencev v 
Sloveniji in nekaterih sosednjih državah. 
Naša ponudba temelji na spoštovanju tra-
dicije in dolgoletnih izkušnjah. Z odgovor-
nim odnosom do okolja in sprejemanja sve-
tovnih trendov soustvarjamo boljše bivalno 
okolje. Z znanjem, strokovnim svetovanjem 
in celovito ponudbo pa ustvarjamo dolgo-
ročno zadovoljstvo svojih kupcev.

WELLNESS CENTER zgrajen 
po FENG SHUI-ju vam nudi:
 

* Svet savn s 5 različnimi savnami
* sprostitvene in terapevtske masaže
* nege obraza in telesa
* kraljevske pedikure in manikure
* 2 VIP prostora za intimna razvajanje
 

HARMONIJA ŠPORTA
 

* 3 tenis igrišča
* 5 badminton igrišč

* 4 Power plate naprave
* skupinske vadbe in spinning

* 2 odbojkarski igrišči na mivki
* 2 nogometni igrišči

* speedminton
*  športni tereni primerni 

za klube

HARMONIJA PRENOČIŠČ
 

* 12 hotelskih sob
 
HARMONIJA ČUTIL
 

* restavracija 
* Time out pub

ORGANIZACIJA PIKNIKOV
TEAMBUILDINGI
OTROŠKI ROJSTNI DNEVI
KONFERENČNA DVORANA

Dobro je vedeti

ZaKaJ NaS IZBRatI?

Moje sanje niso le običajno varstvo otrok, ampak skušajo ustvariti 
stimulativno okolje za otroka. Z otroki preživljajo dneve diplomira-
ne vzgojiteljice, ki so se še dodatno izobraževale na štirih področjih, 
ključnih za otrokov razvoj, in na katerih sloni naš celoviti program: 
glasba, likovna umetnost, šport in angleščina.  Otroci se bodo gibali 
v dvojezičnem okolju, saj je ena od vzgojiteljic “Native Speaker” an-
gleškega jezika.Tako bodo imeli otrci priložnost spoznavati tudi druge 
kulture in se prilagajati na drugačnost.

www.mojesanje.si

polIcIJSKa poStaJa lJublJana ŠIŠKa
Ljubljana,  Podutiška cesta 88
tel: (01) 583 37 00
faks: (01) 583 37 02
Elektronski naslov:  
pp_siska.pulj@policija.si

»ZA mALo doBre VoLJe«  

»Iranec, Romun in Kitajec sedijo v avtu. Kdo vozi?«
»Policist vendar!«
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