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Uvodnik

SPREMNA BESEDA UREDNICE

Pred	nami	so	končno	spet	prazniki.	Na	vsakem	koraku	smo	obkroženi	z	nečim,	
kar	 nas	 spominja	 na	 njihov	 prihod.	 Trgovine	 so	 že	 več	 kot	 en	mesec	 polne	
prazničnih	dobrot,	okrašene	novoletne	jelke	z	darili	pod	njimi	se	bohotijo,	kjer	
je	le	mogoče.	V	naši	prestolnici	so	že	v	začetku	meseca,	točno	na	Prešernov	
rojstni	 dan,	 tradicionalno	 prižgali	 praznično	 osvetlitev	 in	 na	 ta	 dogodek	
privabili	ogromno	ljudi,	ki	so	si	želeli	biti	del	uvoda	v	praznovanja	v	Ljubljani.	
Vse	je	pripravljeno	na	božične	praznike	in	prihod	novega	leta	2014,	le	še	sneg	
manjka,	da	jih	naredi	bolj	pravljične	in	romantične.	
V	vsej	decembrski	evforiji	pa	ne	smemo	pozabiti	tudi	na	tiste,	ki	nimajo	sreče,	
da	 bi	 se	 lahko	 v	 polnosti	 veselili	 prihajajočih	 dni.	 Si	 predstavljate,	 da	 ste	 v	
stiski,	ker	si	ne	morete	privoščiti	normalnega	obroka	ali	še	hujše,	ne	morete	
ga	pripraviti	niti	za	svoje	otroke,	saj	enostavno	nimate	denarja,	da	bi	dali	kaj	v	
lonec?	Kje	je	tu	potem	šele	praznično	obdarovanje	in	kje	so	tu	obilne	večerje,	
ob	katerih	se	družimo	te	dni?	Mislim,	da	je	prav,	da	se	v	tem	času	spomnimo	
vseh	teh	družin	in	posameznikov,	ki	nimajo	sreče	in	jim	življenje	trenutno	ni	
naklonjeno.	Mislim,	 da	 je	 prav,	 da	 je	 vsak	med	 nami	 dobrodelen	 in	 podari	
nekaj	v	ta	namen.	Navadno	si	skušamo	zatisniti	oči	in	si	rečemo,	da	se	me	to	
ne	tiče	ali	pa	saj	imam	sam	dosti	problemov	oziroma	tudi	jaz	potrebujem	svoj	
trdo	prisluženi	denar.	Vsak	 ima	pravico	razmišljati	tako,	ampak,	ali	ni	prelep	
občutek,	ko	nekomu	z	malenkostjo	polepšaš	dan?	In	verjamem,	da	se	je	prav	
vsak	izmed	nas	v	življenju	že	srečal	z	neko	stisko,	ki	ni	vedno	samo	materialna	
in	mu	je	v	tistih	trenutkih	veliko	pomenila	pomoč	ali	nasvet	drugih.	Ta	trenutek	
tako	kot	vse	leto	poteka	mnogo	dobrodelnih	akcij,	postanimo	tudi	mi	del	njih	
in	si	z	dobrimi	deli	naredimo	še	lepše	praznike.
In	 sedaj	 je	 tudi	 čas,	 ko	 se	 oziramo	 nazaj.	 Hote	 ali	 nehote	 razmišljamo	 o	
preteklem	 letu,	kaj	smo	naredili	 in	kaj	bi	 lahko	spremenili.	Kaj	ni	 lepo,	če	si	
rečemo,	da	je	bilo	odhajajoče	leto	krasno	in	da	nas	niti	stresni	testi	in	vsi	ostali	
stresi	 in	 življenjski	 preizkusi	 niso	 pretresli,	 ampak	 nam	 vlivajo	 nove	 upe	 in	
izzive?
V	uredniškem	odboru	 smo	se	 tudi	 to	 leto	 trudili,	da	bi	 vam	v	glasilu	podali	
čim	več	uporabnih	in	zanimivih	informacij.	Zavedamo	se,	da	vsem	ne	moremo	
ugajati	in	da	ne	prebere	vsak	prebivalec	četrtne	skupnosti	celotnega	glasila,	
verjetno	jih	je	kar	nekaj,	ki	ga	tudi	odprejo	ne.	Po	odzivih	sodeč	pa	je	še	vedno	
več	tistih,	 ki	 ga	 komaj	 čakajo	 in	 ga	prelistajo	 v	upanju,	 da	najdejo	 kaj	 zase,	
mogoče	 se	celo	uspejo	 zagledati	na	kakšni	 fotografiji,	 ki	 je	bila	narejena	na	
dogodkih	v	okviru	četrtne	skupnosti.	In	za	vse	vas	se	bomo	trudili	še	naprej	in	
vas	tudi	v	prihodnjem	letu	razveseljevali	z	novicami.	In	saj	veste,	odprti	smo	za	
vse	predloge	in	kritike,	saj	se	tako	tudi	mi	še	vedno	najbolje	učimo.	Hvala	tudi	
vsem	soustvarjalcem	glasila,	tu	mislim	cel	uredniški	odbor	in	vse	tiste	krajane,	
ki	nam	v	vedno	večjem	številu	pošiljate	svoje	prispevke.	Tokrat	smo	bili	skupaj	
celo	tako	učinkoviti,	da	smo	decembrsko	glasilo	povečali	za	štiri	strani.
Lepe	 praznike	 ter	 veliko	 nasmehov	 in	majhnih	 pozornosti	 v	 letu	 2014	 vam	
želim.

Odgovorna	urednica	Mateja	Brus
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Na	naslovnici:
zimska	idila

Zlati časi bodo,  

če sivino vsakdana sami pozlatimo, 

s poštenim delom in dobroto, 

jim s smehom vdihnemo lepoto, 

in s prijateljstvom iskrenim 

nežnost, srečo, mir, toplino. 

V letu 2014 vam želimo veliko 

osebnih uspehov in sreče! 

Četrtna skupnost Šentvid 

Josip Čech: Šentvid nad Ljubljano 
Črnobela razglednica z napisom je izdelana v pravokotnem formatu na tršem 
papirju. Predstavlja naselje s cerkvijo v Šentvidu nad Ljubljano iz centralne 

perspektive. Hrbtna stran: dopisnica. 
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DELO SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠENTVID

Leto	se	počasi	izteka	in	vse	bolj	nas	prevzemajo	praznično	vzdušje	ter	
misli	in	načrti	za	prihodnje	leto.	Večina	nas	tudi	hiti	zaključiti	načrte,	ki	
smo	si	jih	zadali	za	letošnje	leto	in	tudi	Svet	Četrtne	skupnosti	Šentvid	
pri	tem	ni	izjema.	

Kot	 gre	 naravni	 cikel,	 smo	 tudi	 mi	 v	 jeseni	 obrali	 številne	 sadove	
celoletnega	 prizadevanja.	 Zaključena	 je	 bila	 povezava	 za	 pešce	 in	
kolesarje	 med	 Pot	 k	 igrišču	 za	 športno	 dvorano	 Gimnazije	 Šentvid	
do	 Ob	 zdravstvenem	 domu.	 Na	 Vrtnarski	 ulici	 pred	 Zavodom	 sv.	
Stanislava	smo	za	dobrih	100	metrov	podaljšali	asfalt	in	tako	številnim	
obiskovalcem	 omogočili	 nemoteno	 uporabo	 dodatnega	 parkirišča.	
Tudi	povsem	novo	otroško	igrišče	pod	skakalnico	v	Guncljah	štejemo	
za	veliko	pridobitev,	saj	krajani	Guncelj	niso	imeli	nobenega	otroškega	
igrišča,	 odkar	 je	 tisto	 na	 Kosijevi	 ulici	 postalo	 del	 površin,	 ki	 jih	
uporablja	 vrtec.	 Otroško	 igrišče	 je	 plod	 tako	 imenovanega	 'malega	
dela	Četrtne	skupnosti	Šentvid'.	Velik	del	pa	je	prispeval	tudi	Oddelek	
za	gospodarske	dejavnosti	in	promet	MU	MOL.	

Foto: Robert Golavšek

Jesen	 je	 tudi	 čas,	 ko	 se	 izvede	 večina	 programa	 sveta	 Četrtne	
skupnosti	 Šentvid.	 Največji	 dogodek	 je	 bilo	 brez	 dvoma	 »Jesensko	
srečanje	Četrtne	skupnosti	Šentvid«	v	mesecu	septembru	(dogodku	
je	 namenjen	 poseben	 članek).	 Nič	 manj	 pomembne	 pa	 niso	
ostale	 prireditve,	 kot	 Revija	 šentviških	 pevskih	 zborov,	 gledališka	
igra,	 predstave	 v	 okviru	 abonmaja	 za	 otroke	 Šodrček,	 slavnostna	
akademija	in	številne	druge,	da	ne	naštevam	vsake	posebej.	Poskrbeli	
smo	tudi,	da	bo	otroke	obiskal	Božiček/dedek	Mraz,	pa	tudi	Miklavžu	
smo	 priskočili	 na	 pomoč.	 Skratka,	 kot	 že	 vrsto	 leto	 do	 sedaj,	 smo	
ob	podpori	društev	 in	 z	 veliko	dobre	volje	 z	 razmeroma	skromnimi	
sredstvi	vzpodbudili	številne	dogodke,	ki	jih	sicer	ne	bi	bilo.

Foto: Robert Golavšek

Med	pomembnejše	pridobitve	v	Šentvidu	 štejemo	 tudi	pomembno	
posodobitev	 Ljudskega	 doma.	 Več	 si	 o	 tem	 preberite	 v	 članku	 v	
nadaljevanju,	tukaj	pa	le	to,	da	bomo	z	novimi	pridobitvami	še	

Svet CS Šentvida

Foto: Robert Golavšek

nekoliko	 lažje	 uresničevali	 svoja	 prizadevanja,	 da	 bi	 si	 Ljudski	 dom	
ponovno	 pridobil	 sloves	 pomembnega	 kulturnega	 in	 razvedrilnega	
centra.

Naj	zaključim	z	najboljšimi	željami	za	leto	2014	in	seveda	povabilom,	
da	naše	delo	spremljate	na	naši	spletni	strani	www.cs-sentvd.si.

Damijan	Volavšek,
predsednik	sveta	ČS	Šentvid

V A B I L O NA POSVET: PREHOD 220 KV OMREŽJA 
NA 400 KV BERIČEVO−DIVAČA   
SEVERNA VARIANTA BI ŠLA SKOZI BROD

Ministrstvo	 za	 infrastrukturo	 in	 prostor	 pripravlja	 državni	 prostorski	 načrt	
za	prehod	220	kV	omrežja	na	400	kV	od	Beričevega	do	Divače,	to	je	prehod	
z	 napetosti	220	 kV	na	 400	 kV.	V	postopku	priprave	državnega	prostorskega	
načrta	bosta	proučeni	dve	varianti	trase	daljnovoda:	

-	 severna varianta:	 obstoječ	 daljnovod	 220	 kV	 na	 odseku	 Beričevo–Kleče–
Divača	se	nadomesti	z	novim	dvosistemskim	400	kV	daljnovodom,	
-	 južna varianta:	 zgradi	 se	 dvosistemski	 400	 kV	 daljnovod	 vzporedno	 z	
obstoječim	400	kV	daljnovodom	na	odseku	Beričevo–Divača	in	vzanka	se	RTP	
Kleče	v	daljnovod	2	×	400	kV	Beričevo–Okroglo;	obstoječi	220	kV	daljnovod	na	
odseku	Beričevo−Kleče−Divača	pa	se	poruši.	
Proučena	bo	tudi	razširitev	stikališča	v	Klečah.
Posvetovanje z občani 
V	postopku	priprave	državnega	prostorskega	načrta	je	pomembno	vključevanje	
javnosti,	zato	že	v	zgodnji	fazi	umeščanja	v	prostor	organiziramo	predstavitve	
načrtov	za	prehod	220	kV	omrežja	na	400	kV.	S	tem	bo	omogočeno	soočenje	
mnenj	in	predlogov	lokalnih	skupnosti	glede	načrtovanega	daljnovoda.	
Za	prebivalce	ČS	Šentvid	in	ČS	Posavje	bo	posvet	organiziran	9. januarja 2013 
v	prostorih	Osnovne	šole	Vižmarje	Brod	(Na	gaju	2,	Ljubljana)	s	pričetkom	ob	
17. uri.
Na	posvetu	bodo	predstavljeni:	pomen	 in	razlogi	za	prehod	220	kV	omrežja	
na	 400	 kV,	 postopki	 priprave	 prostorske	 dokumentacije,	 načrtovani	 varianti	
poteka	trase,	načrtovana	izgradnja,	vplivi	daljnovoda	na	ljudi	in	okolje	in	drugi	
vidiki,	ki	utegnejo	zanimati	prebivalce	na	območju	trase.	
V	 skupni	 razpravi	 po	 predstavitvah	 boste	 občani	 lahko	 izrazili	 svoja	mnenja	
in	 morebitne	 predloge,	 ki	 bodo	 prispevali	 k	 temu,	 da	 bo	 nov	 daljnovod	 v	
lokalnem	okolju	čim	bolj	sprejemljiv.
Več	informacij	vam	je	na	voljo	na	spletni	strani	Ministrstva	za	 infrastrukturo	
in	prostor:	
http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/prostorski_nacrti/
drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/	 ter	 na	 spletni	
strani	ELES,	d.o.o.:	http://www.eles.si/prehod-bericevo-divaca.aspx.
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JESENSKO SREČANJE ČS ŠENTVID 2013

Še	predno	je	sonce	obsijalo	rugby	igrišče	Oval,	se	je	tam	14.	septembra	
že	začel	vrvež	priprav	na	letošnje	Jesensko	srečanje	Četrtne	skupnosti	
Šentvid.	In	čeprav	smo	bili	zgodnji,	je	bila	ura	kar	na	enkrat	11,	ko	so	
začeli	prihajati	prvi	obiskovalci.

Arhiv: ČS Šentvid

Ti	 so	 si	 lahko	 ogledali	 predstavitve	 dejavnosti	 društev	 in	 drugih	
organizacij	na	področju	t.	i.	nevladnih	organizacij.	Večina	je	pripravila	
tudi	praktične	delavnice,	na	katerih	so	se	lahko	obiskovalci	preizkusili	
v	plesu,	odbojki,	ročnih	delih,	športnih	spretnostih	in	številnih	drugih	
aktivnostih,	ki	jih	izvajajo	naša	društva	in	organizacije.	

Arhiv: ČS Šentvid

Za	 Slovenijo	 in	 Ljubljano	 nedvomno	 izredno	 pomembna	 športna	
prireditev	EuroBasket,	ki	je	potekala	sočasno,	nam	je	nehote	prinesla	
kar	nekaj	zadreg.	Tako	smo	se	letos	morali	sprijazniti	z	dejstvom,	da	
nam	Ljubljanske	tržnice	ne	morejo	posoditi	stojnic,	predvsem	pa	se	
je	prireditev	odrazila	v	udeležbi	nekaterih	javnih	služb	in	tudi	društev.	
In	 čeprav	 se	 je	 policija	 predstavila	 v	 precej	 okrnjenem	 sestavu,	 je	
bil	 obisk	 njihovega	 prostora	 vseeno	 zanimiv	 in	 poučen.	 Nam	 pa	 je	
uspelo	na	prireditev	povabiti	gorsko	reševalno	službo,	pokazal	pa	se	
je	tudi	zametek	šentviške	 lokalne	tržnice,	na	kateri	so	se	predstavili	
naši	 lokalni	kmetje	s	svojimi	 izdelki,	ki	 jih	 lahko	tudi	sicer	dobite	na	
njihovih	kmetijah.	

Arhiv: ČS Šentvid

Znova	 so	 nas	 presenetile	 osnovne	 šole	 s	 predstavitvijo	 bogatih	
obšolskih	 dejavnosti.	 Skoraj	 vse	 so	 se	 nam	 pridružile,	 tudi	 morda	
večini	manj	znana	šola	Alojzija	Šuštarja,	ki	deluje	v	Škofovih	zavodih,	
pogrešali	 pa	 smo	Osnovno	 šolo	 Vižmarje	 Brod.	 Svojo	 dejavnost	 so	
prikazali	tudi	obe	gimnaziji,	Glasbena	šola	Zavoda	sv.	Stanislava,	vrtec	
Šentvid	s	svojimi	štirimi	enotami	in	Waldorfski	vrtec.	

Arhiv: ČS Šentvid

Seveda	 pa	 so	 največ	 prostora	 zasedla	 lokalna	 društva.	 Ta	 s	 svojo	
dejavnostjo	 pokrivajo	 področje	 kulture	 (dve	 gledališki	 skupini	 in	
trije	 pevski	 zbori,	 tri	 folklorna	 društva),	 športa	 (nogomet,	 košarka,	
odbojka,	judo	in	druge	borilne	veščine,	boks,	tenis,	balinanje,	ples	…),	
aktivnega	preživljanja	prostega	časa,	če	naštejemo	samo	prevladujoče.	
Tudi	gasilska	tradicija	je	v	ČS	Šentvid	izredno	močna,	saj	 imamo	kar	
pet	 gasilskih	društev,	 ki	 so	nam	poleg	 vedno	 zanimive	predstavitve	
dejavnosti	v	veliki	meri	pomagala	pri	sami	izvedbi	prireditve.

Arhiv: ČS Šentvid

Zagotovo	 pa	 je	 največ	 pozornosti	 pritegnilo	 dogajanje	 na	 glavnem	
odru,	kjer	so	se	društva	predstavila	s	svojim	programom,	ki	ga	je	letos,	
kot	 veleva	 slovenska	 tradicija,	 začel	 Pihalni	 orkester	 Litostroj,	 sicer	
redni	gost	v	Ljudskem	domu	v	Šentvidu.	Verjetno	po	zgornjem	opisu	
pestre	dejavnosti	v	Četrtni	skupnosti	Šentvid	ni	potrebno	omenjati,	da	
v	petih	urah,	kolikor	je	trajal	program,	ni	bilo	prostora	za	dolgočasje.
Prav	posebej	so	se	na	sredini	rugby	igrišča	predstavili	še	odbojkarice	
Ženskega	odbojkarskega	kluba	Šentvid,	fantje	iz	Rugby	kluba	Ljubljana	
in	ljubitelji	boksa	iz	kluba	Golden	Gloves.
Tudi	 letos	je	bilo	poskrbljeno	za	okrepčilo	po	zmerni	ceni.	Otroci	so	
bili	 gotovo	 najbolj	 navdušeni	 nad	 palačinkami	 iz	 palačinkomata	 ali	
sladkorno	peno,	ostali	pa	 so	 imeli	na	 razpolago	 tudi	bolj	 vsakdanjo	
gostinsko	ponudbo.
Ocenjujemo,	da	 je	prireditev	obiskalo	več	kot	tisoč	obiskovalcev,	 in	
upamo,	da	jih	bo	prihodnje	leto	še	več.	Po	izmenjanih	besedah	smo	
prepričani,	da	smo	bili	s	prireditvijo	vsi	zadovoljni,	in	se	strinjamo,	da	
je	potrebna.	Ponosni	smo,	da	je	v	Četrtni	skupnosti	Šentvid	še	vedno	
toliko	ljudi,	ki	so	pripravljeni	delati	in	ustvarjati	brez	misli	na	plačilo	
in	osebno	korist	in	vztrajajo,	čeprav	je	sodobna	družba	pozabila,	kako	
pomembna	je	tovrstna	dejavnost.

Robert	Golavšek

Aktivnosti v Šentvidu
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OPAZOVANJE VREMENSKIH POJAVOV V 
ŠENTVIDU

V	Šentvidu	so	domačini	vreme	sistematično	opazovali	v	obdobju	od	
leta	1984	do	2009.	Z	opazovanji	je	začela	ga.	Vida	Brank	iz	Vižmarij,	
nadaljeval	g.	Slavko	Poje	iz	Šentvida,	zadnji	pa	je	vreme	beležil	g.	Vlado	
Černoš	 iz	 Vižmarij.	 Gospod	 Poje	 je	 podatke	 pošiljal	 Agenciji	 RS	 za	
okolje	(ARSO)	18	let.	Vsako	jutro	je	ob	7.00	zabeležil	količino	padavin,	
ki	 se	 je	 natekla	 prejšnjega	 dne	 v	 dežemer,	 zapisoval	 si	 je	 nevihtne	
dni,	dneve	s	 točo,	maksimalno	višino	snežne	odeje,	meglene	dni	 in	
druge	vremenske	pojave.	Poročilo	 je	tako	na	Urad	za	meteorologijo	
pošiljal	 enkrat	 mesečno.	 Sestavljeno	 je	 bilo	
iz	 dogovorjenih	 simbolov.	 V	 primeru	 večjih	
nalivov	 je	 podatke	 sporočal	 preko	 telefona	
večkrat	dnevno.	Na	podlagi	omenjenih	meritev	
je	 bila	 za	 Šentvid	 izdelana	 meteorološka	
statistika	 za	 več	 vremenskih	 pojavov.	 Letna	
količina	padavin	se	je	gibala	med	1200	mm	in	
1800	mm	 letno.	 Glede	 na	 navedene	 podatke	
lahko	Šentvid	uvrščamo	med	namočene	kraje	
v	Sloveniji.

G. Slavko Poje, vir: Andreja Bečan

Mesečno poročilo, vir: družina Poje

Leto	2004	je	bilo	leto	z	največ	padavinami	v	tem	obdobju,	leto	2003	
pa	z	najmanj.	Maksimalna	višina	snežne	odeje	 je	 leta	1987	dosegla	
rekordnih	 109	 cm.	 Količina	 snega	 je	 začela	 upadati	 z	 letom	 2005,	
zadnjih	nekaj	zim,	z	izjemo	lanske,	pa	je	bilo	skoraj	zelenih.	Glede	na	
opazovanje	ima	višina	snežne	odeje	ustaljeno	periodo.	
Zmanjšalo	se	je	število	meglenih	dni	v	letu.	Od	rekordnih	107	v	letu	
1991	se	je	številka	prepolovila.	V	letu	2009	smo	imeli	47	dni	z	meglo,	
vmes	 pa	 je	 bilo	 tudi	 leto	 z	 le	 desetimi	meglenimi	 dnevi.	 Ozračje	 v	
ljubljanski	 kotlini	 se	 je	 po	 upadu	 težke	 industrije	 v	 začetku	 90.	 let	
spremenilo,	 hkrati	 pa	 se	 je	 promet	 v	 tem	 obdobju	 zelo	 povečal.	
Meritve	v	posameznih	krajih	so	velikega	pomena.		
Služijo	 za	 informacijo	 z	 namenom	 povrnitve	 škod	 ob	 ujmah,	 za	
načrtovanje	 vodnih	 zbiralnikov,	 namakanje	 in	 	 izdelavo	 statistike	
mikroklime	 nekega	 kraja	 v	 določenem	 obdobju.	 Z	 letošnjim	 letom	
bo	vremenske	pojave	Šentvida	z	okolico	spremljal	g.	Valentin	Sitar	s	
Pržana.	
 

Andreja	Bečan
(vir:	Zorko	Vičar,	ARSO,	družina	Poje)

 

Zgodovina

Služijo	 za	 informacijo	 z	 namenom	 povrnitve	 škod	 ob	 ujmah,	 za	 načrtovanje	 vodnih	 zbiralnikov,	
namakanje	 in	 	 izdelavo	statistike	mikroklime	nekega	kraja	v	določenem	obdobju.	Z	 letošnjim	 letom	
bo	vremenske	pojave	Šentvida	z	okolico	spremljal	g.	Valentin	Sitar	s	Pržana. 	

	

Andreja	Bečan	

(vir:	Zorko	Vičar,	ARSO,	družina	Poje)	
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Opazovanje vremenskih pojavov v Šentvidu 
	

V	Šentvidu	so	domačini	vreme	sistematično	opazovali	v	obdobju	od	leta	1984	do	2009.	Z	opazovanji	
je	začela	ga.	Vida	Brank	iz	Vižmarij,	nadaljeval	g.	Slavko	Poje	iz	Šentvida,	zadnji	pa	je	vreme	beležil	g.	
Vlado	Černoš	 iz	Vižmarij.	Gospod	Poje	 je	podatke	pošiljal	Agenciji	RS	za	okolje	(ARSO)	18	 let.	Vsako	
jutro	 je	ob	7.00	zabeležil	količino	padavin,	ki	se	 je	natekla	prejšnjega	dne	v	dežemer,	zapisoval	si	 je	
nevihtne	dni,	dneve	s	točo,	maksimalno	višino	snežne	odeje,	meglene	dni	in	druge	vremenske	pojave.	
Poročilo	 je	 tako	 na	 Urad	 za	 meteorologijo	 pošiljal	 enkrat	 mesečno.	
Sestavljeno	je	bilo	iz	dogovorjenih	simbolov.	V	primeru	večjih	nalivov	je	
podatke	 sporočal	 preko	 telefona	 večkrat	 dnevno.	 Na	 podlagi	
omenjenih	meritev	 je	bila	 za	Šentvid	 izdelana	meteorološka	 statistika	
za	 več	 vremenskih	 pojavov.	 Letna	 količina	 padavin	 se	 je	 gibala	med	
1200	mm	in	1800	mm	letno.	Glede	na	navedene	podatke	lahko	Šentvid		

	

uvrščamo	med	namočene	kraje	v	Sloveniji.	

Leto	2004	je	bilo	leto	z	največ	padavinami	v	tem	obdobju,	leto	2003	
pa	z	najmanj.	Maksimalna	višina	snežne	odeje	je	leta	1987	dosegla	

rekordnih	 109	 cm.	
Količina	snega	 je	začela	
upadati	 z	 letom	 2005,	
zadnjih	 nekaj	 zim,	 z	
izjemo	lanske,	pa	je	bilo	
skoraj	zelenih.	Glede	na	
opazovanje	 ima	 višina	
snežne	 odeje	 ustaljeno	
periodo.		

Zmanjšalo	se	je	število	meglenih	dni	v	letu.	Od	rekordnih	
107	 v	 letu	 1991	 se	 je	 številka	 prepolovila.	 V	 letu	 2009	
smo	 imeli	47	dni	 z	meglo,	vmes	pa	 je	bilo	 tudi	 leto	 z	 le	
desetimi	meglenimi	dnevi.	Ozračje	v	 ljubljanski	kotlini	se	
je	po	upadu	težke	industrije	v	začetku	90.	let	spremenilo,	
hkrati	 pa	 se	 je	 promet	 v	 tem	 obdobju	 zelo	 povečal.	
Meritve	 v	 posameznih	 krajih	 so	 velikega	 pomena.		 
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Aktualno

VRTEC ŠENTVID SKOZI ČAS

Ustanovitev	 otroškega	 vrtca	 v	 Šentvidu	 je	 bila	 v	 letu	 1952.	 Prvi	
ravnatelj	 vrtca	 in	 osnovne	 šole	 je	 bil	 gospod	Vilko	 Kolar.	Najprej	 je	
deloval	v	prostorih	nad	bivšo	trgovino	Merkur	v	Šentvidu.	Imenoval	
se	 je	 »Vrtec	 Rezke	 Dragarjeve«.	 Pozneje	 je	 bil	 razširjen	 z	 enoto	 v	
stanovanjskem	bloku	nasproti	tedanje	trgovine	Merkur.
V	 letu	1976	 je	bil	 zgrajen	velik	vrtec,	danes	 je	 to	Enota	Sapramiška	
ob	Ulici	pregnancev	z	več	oddelki	vseh	starostnih	skupin,	v	njem	je	
prostora	za	200	otrok.	Vrtec	ima	tudi	velik	zunanji	del,	ki	je	namenjen	
otrokom.
V	 letu	 1974	 je	 bil	 zgrajen	 vrtec,	 takrat	 samostojen	 vrtec	 Manice	
Komanove,	 danes	 Enota	 Mravljinček	 na	 Brodu,	 ob	 Martinovi	 poti	
za	 vse	 starostne	 skupine.	 V	 zadnjem	 času	 se	 je	 število	 prebivalcev	
na	 Brodu	 močno	 povečalo,	 predvsem	 mladih	 družin,	 in	 vrtec	 je	
postal	 premajhen.	 Zato	 je	 enota	 vrtca	 že	 pred	 desetimi	 leti	 dobila	
nov	 prizidek	 s	 štirimi	 oddelki	 in	 veliko	 športno	 igralnico.	 Zaradi	
kontinuiranega	 pomanjkanja	 mest	 na	 območju	 Broda	 je	 MOL	 v	
sodelovanju	 z	 vrtcem	že	 v	 letu	2010	načrtovala,	 da	 zgradi	 dodatne	
kapacitete	z	izgradnjo	prizidka	k	obstoječemu	vrtcu	na	Brodu.	Gradnja	
se	 je	pričela	 v	 letošnjem	 letu	 in	 je	 v	polnem	zamahu.	 Zgrajenih	bo	
šest	oddelkov	za	okrog	100	otrok	obeh	starostnih	skupin	(od	enega	do	
treh	let	in	od	treh	let	do	vstopa	v	šolo).	Gradnja	prizidka	vrtca	se	bo	
zaključila	spomladi	leta	2014,	za	otroke	pa	bo	vrtec	odprt	septembra	
2014.	 To	 bo	 najsodobnejši	 in	 najlepši	 vrtec	 v	 Ljubljani,	 ob	 vzhodni	
strani	bo	imel	zelo	velik	vrt	z	igrali	za	celosten	razvoj	otrok.	Za	varnost	
otrok	v	vrtcu	bo	posrbljeno	z	varovalno	ograjo.	Obstoječa	kuhinja	se	
bo	delno	razširila	in	posodobila,	tako	da	bo	ustrezala	najsodobnejšim	
standardom	in		predpisom	za	prehrano	otrok.

Gradnja vrtca na Brodu v polnem zamahu

Pogled na vrtec ob vzhodnem delu z velikim vrtom

Pogled na vrtec ob Tratnikovi ulici

Pogled na vrtec ob Martinovi poti

V	 letu	2011	 je	bil	 odprt	 vrtec	v	Guncljah,	 Enota	Mišmaš	 (47	otrok)	
na	Kosijevi	ulici,	pridobljeni	so	bili	trije	novi	oddelki.	Ta	vrtec	je	zelo	
sodoben	z	velikim	vrtom	z	igrali,	kar	je	zelo	pomembno	za	razvoj	otrok.	
Urejen	vrt	ob	vrtcu	pa	je	prispeval	tudi	k	lepšemu,	bolj	urejenemu	in	
zdravemu	okolju	na	tem	območju	(o	odprtju	tega	vrtca	smo	že	pisali	
v	našem	glasilu).

V	 letošnjem	 letu	 so	 bile	 v	 Enoti	 Vid	 (103	 otroci)	 na	 Prušnikovi	
dograjene	 požarne	 stopnice	 za	 varnost	 otrok,	 posodobljen	 je	 vhod	
in	zgrajeno	tovorno	dvigalo,	ki	služi	za	 lažje	dobavo	hrane	in	drugih	
potrebščin	za	vrtec.

Požarne stopnice »Enota Vid« na Prušnikovi
Nov vhod »Enota Vid« na Prušnikovi

Vrtec	 Šentvid	 v	 vseh	 svojih	 kuhinjah	 izboljšuje	 in	 bogati	 jedilnike	 v	
skladu	z	načeli	zdrave	in	uravnotežene	prehrane	otrok,	vključujejo	eko	
sadje,	pekovske	in	mlečne	izdelke	domačih	pridelovalcev.	Pripravljajo	
obroke	 iz	 svežih	 in	 kakovostnih	 sestavin,	 poskrbijo	 tudi	 za	 pripravo	
dietne	prehrane.		

V	 vrtcu	 otrokom	 nudijo	 bogato	 jezikovno	 okolje,	 kar	 je	 izjemnega	
pomena	 za	 razvoj	 zgodnje	 pismenosti.	Otroci	 poslušajo	 pravljice	 in	
razne	zgodbe,	dramatizirajo,	se	učijo	novih	pesmic	ter	so	vključeni	v	
bralno	značko,	kjer	sodelujejo	tudi	starši.	V	vrtcu	so	vključeni	v	eko	
projekt,	 mednarodni	 projekt,	 imajo	 bogate	 dejavnosti	 s	 področja	
družbe,	narave,	matematike,	umetnosti	in	gibanja,	kar	je	pomembno	
za	celostni	razvoj	otrok.	Vrtec	Šentvid	izvaja	tudi	dva	nadstandardna	
programa,	integrirano	učenje	angleškega	jezika	za	vse	otroke	5−6	let	
in	športni	program,	prav	tako	pa	dejavno	vključuje	v	program	starše	
v	 vrtec	 vključenih	 otrok.	 Za	MOL	 je	 v	 letu	 2013	Ninamedia	 izvedla	
raziskavo	o	 zadovoljstvu	 staršev	 z	 ljubljanskimi	 vrtci	 in	po	podatkih	
raziskave	sodi	Vrtec	Šentvid	v	sam	vrh	kakovostnih	vrtcev	v	Ljubljani.						
Več	o	vrtcu	lahko	preberete	na	spletni	strani;	www.vrtecsentvid.si

Jože	Sever
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LJUDSKI DOM OBNOVLJEN

21.	oktobra	2013	se	je	pričela	težko	pričakovana	in	dolgo	načrtovana	
prenova	Ljudskega	doma	v	Šentvidu.	Žal	termin	ni	bil	najugodnejši,	a	
se	zaradi	zapletenih	postopkov	javnega	naročanja	kljub	prizadevanju	
kolegov	v	Službi	za	lokalno	samoupravo	MU	MOL	prej	ni	dalo.

Pospravljanje Ljudskega doma

Začelo	se	je	z	zamenjavo	stare	in	dotrajane	peči	centralnega	ogrevanja	
na	 kurilno	 olje	 z	 novo,	 sodobno	 plinsko	 pečjo.	 Stara	 peč	 je	 bila	 že	
zelo	neučinkovita.	Čeprav	je	bilo	v	kurilni	sezoni	porabljeno	približno	
12.000	litrov	kurilnega	olja,	dom	ni	bil	nikoli	zares	topel.	Novost	bodo	
zagotovo	prvi	opazili	bližnji	sosedi,	saj	nova	plinska	peč	razen	pare	in	
CO2	ne	proizvaja	drugih	dimnih	plinov.

Foto: Robert Golavšek

Druga	 pomembna	 pridobitev	 je	 klimatska	 naprava.	 Z	 njo	 so	 minili	
časi,	ko	je	čez	čas	zrak	v	polni	dvorani	postal	postan,	zlasti	poleti	pa	
neprijetno	vroč.	Sodobna	klimatska	naprava	omogoča	prezračevanje	
dvorane	v	vseh	letnih	časih,	saj	svež	vpihan	zrak	ogreje	ali	pa	ohladi,	
kakor	je	to	potrebno	glede	na	zunanjo	temperaturo	zraka.

Foto: Robert Golavšek

Tudi	dvorana	sama	se	je	zableščala	v	novi	preobleki.	Stene	in	ograja	
balkona	so	bile	na	novo	prepleskane,	pobrušen	in	prelakiran	je	bil	tudi	
parket.	Poskrbljeno	je	bilo	tudi	za	dodatno	ograjo	na	balkonu,	tako	da	
je	ta	sedaj	varen	in	uporaben	za	obiskovalce.
V	prihodnjem	letu	ali	morda	dveh	pa	se	načrtuje	še	prenova	fasade	in	
menjava	že	dolgo	dotrajanih	oken.

Foto: Robert Golavšek

Velja	povedati,	da	so	za	tolikšno	vlaganje	v	dvorano	Ljudskega	doma,	
kljub	 vedno	 skromnejšim	 proračunskim	 sredstvom,	 zaslužna	 tudi	
naša	 lokalna	društva,	saj	so	ob	podpori	Četrtne	skupnosti	Šentvid	s	
svojimi	predstavami	v	Ljudski	dom	poleg	krajanov	četrtne	skupnosti	
pritegnila	tudi	obiskovalce	iz	cele	Ljubljane	in	okolice	in	s	tem	domu	
vrnile	sloves	kulturnega	centra.

Robert	Golavšek

       

Moda za odrasle (tudi v zrelih letih) 
Velika ponudba ženskih in moških oblačil − tudi v večjih številkah (do 5XL). 

Tekstilna trgovina Stil Šentvid se nahaja v centru Šentvida nad Ljubljano. Ima 
dolgoletno tradicijo v ponudbi ženskih in moških oblačil. Na enem mestu vam 
nudimo spodnje perilo, nogavice, majice, srajce, športnoelegantne hlače, hlače za 
prosti čas, pletenine, pižame, ženske in moške trenirke (posebej ali v kompletu), 
udobne hlače na elastiko, ženske in moške kopalke, predpasnike in halje ter ostalo 
lahko konfekcijo. 

Oblačila so namenjena kupcem, ki cenijo kakovost za zmerno ceno. Stil oblačil je 
klasika z modernim pridihom. Na zalogi imamo vedno tudi ponudbo v večjih velikostih 
(za gospode do vel. 62, za gospe pa do 50). Pri nas se lahko kompletno v celoti 
oblečete športnoelegantno. 

 

STIL ŠENTVID 
Lanit d.o.o. 
Prušnikova 87, 
1210 Ljubljana Šentvid 

Telefon: 01 512 89 00 
Faks: 01 512 89 05 
E-pošta: lanit@t-2.net 

  

Več na www.lanit.si 
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Šport v Šentvidu

ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO-TACEN SE 
PREDSTAVLJA

Delujemo	 v	 javnem	 interesu	 na	 področju	 športa	 in	 v	mladinskem	 sektorju,	
ponujamo	programe	teniške	šole	za	ciljne	skupine	z	 različnim	predznanjem,	
organiziramo	 počitniške	 aktivnosti	 za	 osnovnošolske	 otroke	 in	mladostnike,	
staršem	 vključenih	 otrok	 omogočamo	 skupinsko	 počitniško	 varstvo	 otrok	
s	 ponudbo	 športno-gibalnih,	 ustvarjalnih	 in	 izletniških	 aktivnosti,	 izvajamo	
poletne	tabore	v	tujini,	vzgajamo	za	kakovostno	in	aktivno	preživljanje	prostega	
časa	 po	 načelu	 enakih	 možnosti,	 poudarjamo	 sinergijsko	 povezavo	 med	
telesno	dejavnostjo	 in	uravnoteženim	prehranjevanjem,	vključno	z	zadostno	
mero	 dnevno	 zaužite	 tekočine,	 izobražujemo	 mlade	 za	 samoiniciativno	
samouresničevanje	 znotraj	 (športnih)	 društev	 in	 jim	 nudimo	 tudi	 možnost	
usposabljanja	za	samostojno	samorealizacijo	v	(športnih)	društvih.
Dejavnosti	Športnega	društva	Šmartno-Tacen	prilagajamo	željam	in	potrebam	
ciljnih	 skupin	 od	 predšolskega	 obdobja	 do	 aktivnega	 upokojevanja.	 Med	
generacijami	 gradimo	 mostove	 in	 ne	 zidov,	 navdihujeta	 nas	 mladost	 in	
mladina.	Mladi	nam	pomagajo	razumeti	mlade	in	prispevajo	k	soustvarjanju	
okolja	za	rast	in	razvoj	mladih	v	(športnih)	društvih.
Razvijamo	model	samouresničevanja	koristnikov	v	okvirih	delovanja	društev.	
Povezujemo	 se	 in	 sodelujemo	 z	 regionalnimi	 stičišči	 za	 razvoj	 nevladnih	
organizacij	 na	 nacionalni	 ravni	 in	 prek	 nacionalne	mreže	 iščemo	 poti	 nazaj	
do	mladih	 na	 lokalnih	 nivojih.	Nismo	ena	od	 organizacij,	 ki	 »rešuje«	mlade	
pred	 pesimističnimi	 statistikami	 v	 državi	 –	 »reševanje«	 števila	 brezposelnih	
mladih,	 »reševanje«	 »aktivnih«	 iskalcev	 zaposlitve,	 oglaševanje	 jamstev	 za	
mlade,	 ki	 jih	 ni	…,	 ampak	 smo	organizacija,	 ki	 rešuje	 problem	 zaposlovanja	
mladih,	ki	 rešuje	problem	»neaktivnih«	 iskalcev	zaposlitve	 in	ki	ne	obljublja	
jamstev	za	mlade,	ki	obstajajo	 ...	Spodbujamo	(samo)zaposlitveni	most	med	
formalno	 pridobljenim	 znanjem	 za	 mlade,	 ki	 so	 se	 jim	 zaprla	 zaposlitvena	
vrata,	ki	ustrezajo	formalnim	referencam	za	opravljanje	poklica,	in	odpiramo	
(ustvarjamo)	(samo)zaposlitvena	okna,	ki	so	sinergijsko	skladna	z	zanimanjem	
in	delovanjem	koristnikov	znotraj	društev	in	so	hkrati	koristna	drugim.

Arhiv: ŠD Šmartno-Tacen

Izvajamo	 neformalno	 izobraževalne	 delavnice	 na	 temo	 iskanja	 priložnosti	
za	mladinsko	delo,	 za	 krepitev	 lokalnih	društev	 in	obogatitvenih	učinkov	na	
socialno	 lokalno	 okolje.	 Praksa	 društvenega	delovanja	 kaže,	 da	 imajo	mladi	
intelektualci	 sijajne	 izhodiščne	 ideje	 za	 samouresničevanje	 znotraj	 društev,	
a	 premalo	 drznosti	 in	 samoiniciativnosti,	 da	 bi	 ideje	 znali	 samouresničevati	
v	 praksi.	 S	 strani	 mladih	 je	 še	 vedno	 prisotno	 preveliko	 pričakovanje	 od	
podporega	 okolja	 za	 ustvarjanje	 zaposlitvenih	 orodij	 »od	 zunaj«	 (»posluha	
države«,	mladinskih	organizacij,	lokalnega	okolja	…)	in	premalo	samokritičnosti,	
vztrajnosti	in	vere	v	idejo	kot	odraz	notranjega	podpornega	okolja.
Angažiramo	 se	 za	prizadevanje	 vseh	 ciljnih	 skupin	 za	 aktivno	participacijo	 v	
društvenih	dejavnostih	in	za	prizadevanje	mladih	za	čim	hitrejšo	vključitev	na	
trg	dela.	Ni	dovolj,	da	se	le	organizacije	angažirajo	v	smeri,	da	mladim	ponujajo	
več	možnosti	 za	 delovanje	 (zaposlitev).	 Angažirati	 se	morajo	 tudi	mladi,	 da	
možnosti	za	delovanje	(zaposlitev)	hočejo	in/ali	znajo	realizirati.	Organizacije	
z	 izobraževalnimi	 aktivnostmi	 imamo	 večjo	 težo	 na	 ozaveščenost	 mladih	 o	
možnostih	 za	delo,	medtem	ko	morajo	možnosti	 za	delo	mladi	 uresničevati	
sami.	 In	 samo	mladi	 so	 tisti,	 ki	 lahko	 sebi	 ne	 dopustijo,	 da	 jim	 dolgotrajna	
brezposelnost	 ne	 povzroča	 apatičnosti	 in	 socialne	 izključenosti	 oziroma	 da	
sebi	ne	dopustijo,	da	jih	status	dolgotrajno	brezposelnih	oseb	na	kakršenkoli	
način	ne	determinira.	

Opomba:	 raba	 besedne	 zveze	 zaposlitev	 v	 društvu,	 v	 začetnem	 zagonu	
idejne	 realizacije,	 najverjetneje	 ne	 pomeni	 sklenitve	 delovnega	 razmerja.	
Običajno	pomeni	zaposlitveno	rast	od	prostovoljnega	dela,	dela	na	projektnih	
aktivnostih,	 dela	 na	 delih	 programov,	 honorarnega	 dela,	 usposabljanja	 za	
delovno	mesto,	delovnih	preizkusov,	javnih	del	do	želene	zaposlitve	na	najvišji	
stopnji	–	samorealizaciji	v	društvu.
Športno	društvo	Šmartno-Tacen	se	poslavlja	z	motivacijskim	motom	za	javni	
interes:
»LAHKO, KER SEM PRIMORAN. KER STA MOJE TELO IN ZNANJE − MOJA 
ODGOVORNOST«. 
Kontaktna	mesta:	sport.zajc@gmail.com;	manca.hace@gmail.com;	
																														www.srce-me-povezuje.si/sdsmartnotacen

Manca	Hace,	Športno	društvo	Šmartno-Tacen

ZIMSKI TRENINGI KAJAKAŠEV

Čeprav	so	se	začeli	hladni	dnevi,	kajakaši	pridno	treniramo.	Starejši	tekmovalci	
še	 vedno	 veliko	 veslajo,	 mlajši	 pa	 treninge	 opravijo	 na	 suhem.	 Hodimo	 v	
telovadnico,	tečemo,	gremo	na	Šmarno	goro,	treniramo	v	fitnesu,	tečemo	na	
smučeh	in	se	na	bazenu	učimo	eskimskega	obrata.	Skratka,	tudi	pozimi	nam	
ni	dolgčas.
Konec	 novembra,	 ko	 je	 zapadel	 sneg,	 smo	 odprli	 sezono	 teka	 na	 smučeh.	
Starejši	tekmovalci	so	najprej	osvežili	svoje	znanje,	nato	pa	so	se	pognali	po	
progah.	Nekateri	so	prvič	stali	na	tekaških	smučeh,	zato	smo	začeli	od	začetka,	
da	pa	ni	bilo	prehudo,	smo	se	na	koncu	še	kepali	in	sankali.

 Tek kajakašev na Pokljuki

Vsako	 leto	 v	 decembru	 Kajak	 kanu	 klub	 Tacen	 organizira	 »Miklavževe	
priprave«,	 kamor	 gredo	 vsi	 tekmovalci	 kluba,	 od	 najmlajših	 do	 najstarejših,	
ter	veliko	staršev	in	ostalih	članov	kluba.	Letos	smo	šli	v	Vrsar	in	imeli	super	
sončno	 vreme,	 bilo	 nas	 je	 okoli	 120.	Na	pripravah	 so	 tekmovalci	 trenirali	 3	
x	dnevno	(veslanje	dopoldne	in	popoldne,	nato	pa	tek	ali	nogomet	ali	fitnes	
…).	Mlajšim	 tekmovalcem	prilagodimo	program,	 tako	 da	 gremo	 zvečer	 tudi	
na	bazen	ali	na	ogled	mesta.	Starši	in	drugi	člani	kluba	pa	gredo	na	priprave	
uživat.	Nekateri	veslajo,	drugi	plezajo,	se	sprehajajo,	igrajo	tenis,	kolesarijo	ali	
pa	preprosto	uživajo	v	morskem	zraku.	Ker	so	to	Miklavževe	priprave,	je	pridne	
tekmovalce	obdarill	tudi	Miklavž.	:)

Jutranja telovadba na plaži

Do	poletja	je	še	daleč,	mi	pa	imamo	tudi	za	vnaprej	že	veliko	pripravljenega.	
Člani	bodo	pozimi	 trenirali	 v	Al	Ainu	 (Abu	Dhabi),	mladinci	 se	odpravljajo	v	
francoski	Pau,	mlajši	 tekmovalci	pa	bodo	čez	zimo	hodili	na	tek	na	smučeh,	
veslali	po	morju	in	trenirali	v	Tacnu.	
Otvoritev	 sezone	 tekem	 se	 začne	 s	 spust	 tekmo,	 v	 nedeljo,	 23.	 3.	 2014.	
Naslednji	vikend,	29.−30.	3.	2014,	pa	bo	v	Tacnu	mednarodni	slalom.	Vabljeni!
Če	 se	nam	želite	pridružiti,	bomo	 tudi	 v	 letu	2014	organizirali	 kajak	 šolo	 za	
otroke	stare,	od	7	do	11	let.	Šoli	bosta	predvidoma	konec	junija	in	avgusta.	Več	
datumov	ter	kontaktov	sledi	v	naslednji	številki	revije.

Manja	Zalaznik
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MESTNA VAJA EKIP PRVE POMOČI

V	sredini	 	 septembra	2013	smo	se	člani	ekip	prve	pomoči	zbrali	na	
mestni	vaji.	Namen	te	vaje	je	preverjanje	usposobljenosti	ekip	prvin	
posredovalcev	ob	nudenju	prve	pomoči.
Sodelovale	so	ekipe	Rdečega	križa	in	nekaj	enot	gasilcev	bolničarjev	
v	 okviru	 specialnosti	 nujne	 medicinske	 pomoči	 (NMP)	 iz	 Gasilske	
zveze	Ljubljana.	Naša	ekipa	iz	PGD	Medno	je	predhodno	sodelovala	
na	spomladanski	vaji	ekip	NMP	in	si	z	dobrim	izhodiščem	zagotovila	
sodelovanje	na	mestni	vaji.
Vaje	je	potekala	na	štirih	delovnih	točkah	po	centru	mesta	Ljubljane.	
Zjutraj	 nas	 je	 ob	 začetku	 vaje	 prišel	 pozdravit	 tudi	 g.	 župan	 Zoran	
Jankovič	in	nam	zaželel	čim	boljši	potek	vaje.	
Ekipe	 sodelujočih	 so	 bile	 sestavljene	 iz	 6	 članov.	 Vsaka	 ekipa	 je	
nastopala	 s	 svojo	 opremo,	 ki	 jo	 sestavljajo	 torba	 prve	 pomoči	 s	
pripadajočo	opremo,	vključno	s	kisikovo	jeklenko,	in	zajemalna	nosila.

Arhiv: PGD Medno

Na	začetku	smo	imeli	kar	nekaj	treme,	vendar	smo	vedeli,		da	imamo	
s	seboj	veliko	znanja,	 saj	 smo	ga	črpali	ob	pomoči	naših	strokovnih	
sodelavcev.	 Vsaka	 vaja	 je	 imela	 tudi	 časovno	omejitev	 10	minut	 za	
posredovanje	ekipe.
Na	prvi	vaji	nas	je	pričakal	scenarij	prometne	nesreče	med	kolesarko	
in	motoristom.	 Kolesarka	 je	 	 bila	 hudo	poškodovana	 s	 poškodbami	
trebuha	 z	 izpadlim	 črevesjem	 in	 v	 nezavesti.	 Motorist	 pa	 je	 imel	
sum	na	poškodbo	hrbtenice	in	je	kazal	očitne	znake	zmedenosti.		Ta	
vaja	nam	ni	delala	večjih	preglavic.	Odpraviti	pa		moramo	še	manjše	
pomanjkljivosti.	
Druga	 vaja	 je	 vsebovala	 večje	 število	 ponesrečencev.	 Šlo	 naj	 bi	 za	
eksplozijo	nevarne	snovi	med	večjim	številom	udeležencev	(okoli	20	
ljudi).	 Poudarek	 pri	 tej	 vaji	 je	 bil	 na	 poznavanju	 in	 izvajanju	 triaže.	
To	pomeni,	da	moramo	v	primeru	več	kot	10	poškodovancev	izvesti	
selekcijo	med	njimi,	kdo	bo	prej	deležen	pomoči	in	nadaljnje	oskrbe.	
Pomembna	 je	 tudi	 postavitev	 sektorjev	 od	 zelo	 poškodovanih	 do	
manj	poškodovanih	ali	 celo	preminulih.	 Sektorje	označimo	 z	 rdečo,	
rumeno,	zeleno	in	črno	barvo.	In	kako	nam	je	šlo?		Štala,	vam	rečem.
Pri	tej	vaji	smo	ugotovili,	da	nam	triaža	dela	kar	nekaj	preglavic.	Je	pa	
tudi	res,	da	so	imele	tudi	ostale	ekipe	veliko	težav	pri	tem.
Ampak	 mi	 smo	 šli	 pogumno	 naprej	 do	 tretje	 delovne	 točke.	 Tam	
nas	 je	 pričakal	 ponesrečenec	 (lutka),	 ki	 je	 doživel	 	 rop	 in	 ob	 tem	
šoku	doživel	motnje	srčnega	ritma.	Temu	pa	je	sledilo	oživljanje.	Na	
začetku	tega	scenarija	je	tudi	nas	pričakal	ropar	in	nam	grozil	z	nožem.	
Ampak	mi	se	nismo	pustili	 zmesti	 in	smo	najprej	počakali	na	varno	
območje.	Najbolj	pomembna	je	naša	varnost	pri	vseh	posredovanjih,	
ker	drugače	lahko	iz	ene	žrtve	nastane	več	le-teh.
Ko	je	bilo	varno,	smo	pristopili	do	poškodovanca	in	ga	začeli	oživljati	
(masaža	 srca	 in	 umetno	 dihanje).	 Zahtevali	 smo	 tudi	 defibrilator	
(AED).	Ko	je	AED	prispel,	smo	uporabili	tudi	to,	čez	nekaj	časa	pa	je	
aparat	 začel	 nagajati	 (s	 pomočjo	 	 prisotnega	 ocenjevalca).	 Ja,	 tudi	
to	 se	 lahko	 zgodi,	 ampak	 nas	 to	 ni	 zmedlo	 in	 smo	 nadaljevali	 po	
utečenem	postopku.
Na	četrti	delovni	točki	pa	sta	nas	pričakala	dva	poškodovanca,	otroka,	
ki	sta	doživela	napad	čebel.
En	otrok		se	je	ob	tem	spotaknil	in	grdo	padel,	si	poškodoval	gleženj	
in	utrpel	odrgnine	po	roki.	Tega	nam	ni	bilo	težko	oskrbeti.	Po	osnovni	
oskrbi	smo	ga	dali	tudi	na	zajemalna	nosila.
Oskrba	drugega	otroka	pa	je	bila	bolj	zahtevna.	Otrok	je	bil	alergičen	
na	 čebelje	 pike	 in	 je	 ob	 tem	 doživel	 hudo	 reakcijo	 (anafilaktični	
šok).	Padel	 je	v	nezavest	 in	 zopet	 je	 sledilo	oživljanje.	Pri	 tej	vaji	 je	
bil	poudarek	na	oživljanju	otroka,	ki		se	izvaja	malce	drugače	kot	pri	
odrasli	osebi.	

Scenariji	vaj	so	bili	zelo	dobro	pripravljeni	 in	tudi	ocenjevalci	so	bili	
super	(s	strani	reševalne	postaje	Ljubljane		in	Rdečega	križa).
Po	koncu	vaje	smo	ugotovili,	da	smo	res	del	najboljših	ekip,	kar	 jih	
premore	mesto	Ljubljana.
Bine,	Darja,	Ksenja,	Polona,	Rok	 	 in	 spodaj	podpisana.	Hvala	za	ves	
trud	in	znanje.

Za	Prostovoljno	gasilsko	društvo	Medno	
zapisala	Anita	Kopač	Rejec.

     

DNEVI ČS ŠENTVID  – KOŠARKARSKI TURNIR

Športno	društvo	 Šentvid	 –	 Ljubljana	 je	na	podlagi	 povabila	Četrtne	
skupnosti	Šentvid	tudi	letos	organiziralo	in	izvedlo	košarkarski	turnir,	
in	sicer	kot	del	športnega	programa	v	okviru	Dnevi	Četrtne	skupnosti	
Šentvid.

Arhiv: ŠD Šentvid

V	Športno-rekreacijskem	centru	ŠD	Šentvid	–	Ljubljana	je	bilo	v	soboto,	
23.	11.	2013,	izvedeno	srečanje	krajank	in	krajanov	ČS	na	turnirju	v	
košarki,	ki	je	potekalo	v	novi	dvorani	–	pokritem	košarkarskem	igrišču.	
Športne	prireditve	se	je	udeležilo	lepo	število	krajank	in	krajanov.	
Najprej	so	se	na	turnirju	predstavile		najmlajše	generacije	košarkarjev	
in	košarkaric,	sledil	 je	dvoboj	otroci	proti	staršem,	nato	pa	so	svoje	
košarkarsko	 znanje	 na	 turnirju	 pokazale	 še	 aktivne	 in	 nekdanje	
košarkarice,	 najmlajša	 tekmovalka	 je	 bila	 stara	 19	 let,	 najstarejša	
košarkarica	 pa	 je	 štela	 kar	 67	 let.	 Prireditev	 je	 izvrstno	 povezoval	
moderator	David	Taskov.
Po	zaključku	tekmovalnega	dela	se	je	nadaljevalo	družabno	srečanje.

DNEVI ČS ŠENTVID  – TURNIR TENISA 

Športno	društvo	 Šentvid	 –	 Ljubljana	 je	na	podlagi	 povabila	Četrtne	
skupnosti	Šentvid	tudi	letos	organiziralo	teniški	turnir	−	del	športnega	
programa	v	okviru	Dnevov	Četrtne	skupnosti	Šentvid.

Arhiv: ŠD Šentvid

V	 Športno-rekreacijskem	 centru	 ŠD	 Šentvid	 –	 Ljubljana	 je	 bilo	 v	
soboto,	23.	11.	2013,	izvedeno	srečanje	krajanov	ČS	s	predstavitvijo	
dejavnosti	društva	 (košarka	 ...	 ter	 posebej	 tenisa),	 ki	 se	 ga	 je	 kljub	
deževnemu	vremenu	udeležilo	lepo	število	krajanov,	v	tekmovalnem,	
teniškem	 delu	 na	 pokritih	 teniških	 igriščih	 (šotor)	 pa	 je	 sodelovalo	
20	tenisačic	in	tenisačev.	Tekme	so	bile	zelo	zanimive,	saj	so	bili	pari	
žrebani	in	večkrat	tudi	mešani	(ženske	in	moški).	
Po	zaključku	tekmovalnega	dela	se	je	nadaljevalo	družabno	srečanje.	

Zahvaljujemo	se	za	povabilo	in	vas	športno	pozdravljamo!
       

Predsednik	društva	Franc	Herman	Šimnovec
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Dnevi ČS Šentvid  – košarkarski turnir 
 
 
Športno društvo Šentvid – Ljubljana je na podlagi povabila Četrtne skupnosti Šentvid tudi letos 
organiziralo in izvedlo košarkarski turnir, in sicer kot del športnega programa v okviru Dnevi 
Četrtne skupnosti Šentvid. 
 
V Športno-rekreacijskem centru ŠD Šentvid – Ljubljana je bilo v soboto, 23. 11. 2013, izvedeno 
srečanje krajank in krajanov ČS na turnirju v košarki, ki je potekalo v novi dvorani – pokritem 
košarkarskem igrišču. Športne prireditve se je udeležilo lepo število krajank in krajanov.  
Najprej so se na turnirju predstavile  najmlajše generacije košarkarjev in košarkaric, sledil je dvoboj 
otroci proti staršem, nato pa so svoje košarkarsko znanje na turnirju pokazale še aktivne in nekdanje 
košarkarice, najmlajša tekmovalka je bila stara 19 let, najstarejša košarkarica pa je štela kar 67 let. 
Prireditev je izvrstno povezoval moderator David Taskov. 
 

     
 
Po zaključku tekmovalnega dela se je nadaljevalo družabno srečanje. 
 
 
Športni pozdrav! 
         Predsednik 
 
        Franc Herman Šimnovec 
                                                                                                
 

                                                          



Šport v Šentvidu

ŠPORTNO DRUŠTVO ŠENTVID – LJUBLJANA 
AKTIVNO OB SVOJI 105. OBLETNICI DELOVANJA

Športno	društvo	Šentvid	–	Ljubljana	je	letos	praznovalo	105.	obletnico	
uspešnega	delovanja.	Najbolj	dejavno	športno	društvo	v	Šentvidu	je	
svojo	 visoko	 obletnico	 obeležilo	 s	 športno-rekreativno	 prireditvijo	
DAN	ŠPORTA	V	ŠENTVIDU,	ki	se	je	odvijala	v	juniju	2013.	Obiskovalci	
so	se	lahko	pomerili	v	igranju	košarke	in	odbojke	na	mivki,	tekmovali	
v	krosu	in	tenisu.	Poleg	tega	so	lahko	igrali	mali	nogomet,	izvajali	trike	
na	rolerjih	na	Disco	rolanju	in	telovadili	na	vodeni	vadbi	na	prostem.	
Za	 prijetno	 športno	 vzdušje	 sta	 poskrbela	 odlični	 moderator	 Rado	
Trifkovič	in	živa	plesna	glasba	v	večernih	urah.	

Arhiv: ŠD Šentvid

Poleg	tega	ŠD	Šentvid	–	Ljubljana	vsako	leto	tradicionalno	organizira	
vrsto	 športno-rekreativnih	prireditev,	 kot	 so	Košarkarski	 turnir	 trojk	
ŠD	Šentvid,	Dan	tenisa	v	Šentvidu,	Dan	aerobike,	Kros,	Turnir	v	odbojki	
na	 mivki,	 Šentviški	 dan	 košarke,	 Dan	 ženske	 veteranske	 košarke,	
Šampanjc	turnir	v	tenisu	ipd.	Najboljši	tekmovalci	dobijo	medalje	in	
lepe	praktične	nagrade.	

Arhiv: ŠD Šentvid

Najbolj	množična	prireditev	Festival	VETER	V	LASEH,	ki	jo	ŠD	Šentvid	
–	 Ljubljana	 organizira	 v	 sodelovanju	 s	 Športno	 unijo	 Slovenije	 ter	
lokalnimi	športnimi	društvi	in	ostalimi	nevladnimi	organizacijami,	se	
je	že	drugo	leto	zapored	odvijala	v	začetku	oktobra.	Z	akcijo	otroke	in	
družine	spodbujamo	k	vsakodnevni	športni	dejavnosti,	ki	v	prvi	vrsti	
pomeni	zabavo, razvedrilo in druženje, hkrati pa ponuja alternativo 
vsem vrstam odvisnosti. Zaključni festival VETER V LASEH – DO 
ZABAVE BREZ ALKOHOLA je potekal v petek, 18. oktobra 2013, v 
športno-rekreacijskem centru ŠD Šentvid – Ljubljana. Na festivalu 
Veter v laseh – brez alkohola do zabave  smo otrokom pričarali 
nepozabne spomine, ko so uživali v športnih dogodivščinah in 
obšportnih kreativnih delavnicah. Prireditev	 je	 bila	 sestavljena	
iz	 zabavnih	 športnih	 animacij	 različnih	 športnih	 panog,	 kot	 so	
gimnastika,	atletika,	igriva	košarka,	tenis,	nogomet,	rugby,	capoeira,	
ameriški	nogomet,	odbojka	na	mivki,	floorball,	ples,	slackline,	ristanc,	
orientacijski	poligon.	Predstavili	so	se	tudi	gasilci	 in	taborniki.	Poleg	
športnih	aktivnosti	so	bile	na	prireditvi	organizirane	tudi	obšportne	
delavnice,	ki	prispevajo	k	ozaveščenosti	pomena	zdravega	in	aktivnega	

življenjskega	sloga	ter	negativnih	posledic	vseh	vrst	odvisnosti	(ljudske	
pripovedke	o	Ljubljani,	literarno	izražanje,	likovno	izražanje,	angleška	
delavnica,	glasbena	delavnica,	delavnica	Zdrava	prehrana,	delavnica	
Prva	 pomoč).	 S	 svojim	 obiskom	 sta	 nas	 razveselila	 tudi	 vrhunska 
športnika Matjaž Markič in Benjamin Savšek,	 ki	 sta	 zaposlena	 v	
slovenski	policiji.

Arhiv: ŠD Šentvid

Športno	 društvo	 Šentvid	 –	 Ljubljana	 nudi	 vrsto	 strokovno	 vodenih	
športno-rekreativnih	 programov,	 kot	 so	 Vodena	 vadba	 za	 ženske	
in	 moške,	 Funkcionalna	 vadba,	 Aerobika	 in	 Zdrava	 vadba	 ABC.	 V	
poletnih	mesecih	potekata	tudi	Vadba	na	prostem	in	Vadba	na	Trim	
stezi.	Poskrbljeno	je	tudi	za	rekreativce,	ki	uživajo	v	športih	z	žogo.	Le-
ti	redno	igrajo	košarko,	odbojko	ali	mali	nogomet.	Zelo	ponosni	smo	
na	naše	mlade	košarkarje	in	košarkarice,	ki	zelo	uspešno	nastopajo	v	
državnem	prvenstvu	Košarkarske	zveze	Slovenije	in	na	mednarodnih	
košarkarskih	turnirjih	v	tujini,	kjer	dosegajo	odlične	rezultate.	Otroci	
svoj	 trud	 in	motivirano	 delo	 na	 treningih	 nadgrajujejo	 z	 uspešnimi	
igrami	na	tekmah,	kjer	se	odlično	kosajo	s	svojimi	vrstniki	in	večinoma	
domov	prihajajo	z	zmago	v	žepu.	Košarkarska	šola	za	dečke	in	deklice	
poteka	na	več	osnovnih	šolah	v	Šentvidu	in	okolici	ter	je	brezplačna.
Športno-rekreacijski	center	ŠD	Šentvid	nudi	rekreativcem	raznovrstne	
športne	 užitke.	 Na	 voljo	 so	 igrišča	 za	 odbojko	 na	mivki	 ter	 teniška	
igrišča	(9	v	letni	in	3	pokrita	v	zimski	sezoni).	

Arhiv: ŠD Šentvid

Ob	svoji	105.	obletnici	se	ŠD	Šentvid	–	Ljubljana	veseli	novih	možnosti	
za	 športne	 aktivnosti	 in	 kvalitetno	 preživljanje	 prostega	 časa.	
Postavili	smo	montažno	dvorano	z	ogrevanjem,	kjer	je	možno	najeti	
košarkarsko	igrišče,	igrišče	za	odbojko	ter	3	igrišča	za	badminton	tudi	
v	zimskih	mesecih.	V	poletnih	mesecih	se	objekt	spremeni	v	pokrito	
igrišče	z	odprtimi	stranskimi	stenami,	tako	da	je	možno	športni	objekt	
uporabljati	vseh	12	mesecev	v	letu,	ne	glede	na	dež,	sneg	ali	poletno	
vročino.
Člani	 in	strokovni	delavci	Športnega	društva	Šentvid	–	Ljubljana	Vas	
prijazno	 vabimo,	da	 se	nam	pridružite	 in	 z	nami	uživate	 v	 športnih	
aktivnostih	 ter	 tako	 poskrbite	 za	 svoje	 zdravje,	 spoznate	 nove	
prijatelje	in	se	zabavate	s	svojimi	najdražjimi.

ŠD	Šentvid	–	Ljubljana
Že	od	1908	–	za	AKTIVNO	ŽIVLJENJE	
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34. TEK NA ŠMARNO GORO – 5. OKTOBER 2013

Šmarnogorska	pobočja	že	desetletja	služijo	Ljubljančanom	kot	poligon	
za	nabiranje	kondicije.	Konec	sedemdesetih	je	bilo	obdobje	rojevanja	
športno-rekreativnih	tekmovanj	in	Tek	na	Šmarno	goro	je	ena	redkih	
prireditev,	ki	se	je	ohranila	iz	tega	obdobja.

Proga Alice GAGGI the winner

Sprva	 povsem	 lokalna	 rekreativna	 prireditev	 se	 je	 v	 dobrih	 treh	
desetletjih	razvila	v	vrhunsko	športno	tekmovanje,	ki	v	zadnjih	 letih	
kot	 finale	WMRA	Grand	 Prixa	 zaznamuje	 zaključek	mednarodne	 in	
domače	sezone	gorskih	tekov.	Poleg	domačih	ljubiteljev	teka	čez	drn	
in	strn	Tek	zadnje	desetletje	privablja	smetano	svetovnega	gorskega	
teka.	 Svoj	 pečat	 so	 Teku	 pustili	 asi,	 kot	 so	 6-kratni	 svetovni	 prvak	
Novozelandec	 Wyatt,	 prav	 tako	 6-kratni	 svetovni	 prvak	 Degasperi,	
5-kratni	 evropski	 prvak	 Turek	 Arslan,	 legendarni	 Fregona,	 3-kratni	
svetovni	podprvak	Teklay,	pa	kraljice	 svetovnega	gorskega	 teka,	 kot	
so	Mayerjeva,	Pichrtova,	Bellotijeva,	Zatorska,	Mudge,	Rota-Gelpi	itd.	
Na	zmagovalni	stopnici	so	stali	tudi	naši	asi,	kot	so	Ines	Hižar,	Mitja	
in	Mateja	Kosovelj,	Lucija	Krkoč,	Lea	Einfalt	in	ne	nazadnje	tudi	Petra	
Majdič.Tako	kot	se	je	z	leti	spreminjala	konkurenca,	se	je	spreminjala	
tudi	proga	–	prva	 leta	 je	tekače	vodila	v	spirali	 iz	Tacna	preko	sedla	
na	Šmarno	goro,	 z	osamosvojitvijo	Slovenije	pa	 smo	progo	priredili	
zahtevam	za	prvo	državno	prvenstvo	novorojene	države	–	dodali	smo	
pentljo	 preko	 Grmade	 in	 tako	 progo	 podaljšali	 na	 10	 km.	 Sedanja	
proga	po	mnenju	poznavalcev	zahteva	res	popolnega	gorskega	tekača	
–	močnega	na	vzponu	na	Grmado,	spretnega	in	hrabrega	na	spustu	
in	vzdržljivega	na	ponovnem	vzponu	na	Šmarno	goro.	Z	leti	smo	širili	
tudi	 krog	 udeležencev	 –	 podmladku	 smo	 namenili	 njihovi	 starosti	
primerne	proge,	vse	s	ciljem	na	vsem	znanem	vrhu.

Najboljši trije na poti navzdol - Tekle-Teklay-Baldaccini

S	 povsem	 mirno	 vestjo	 lahko	 zatrdimo,	 da	 je	 šmarnogorski	 tek	
spodbudil	 razvoj	 gorskih	 tekov	 kot	 tekmovalne	 zvrsti	 v	 Sloveniji.	
Pohvalimo	 se	 lahko	 tako	 s	 tekmovalnimi	 kot	 organizacijskimi	
dosežki	 –	 slovenski	 reprezentanti	 nas	 vsako	 leto	 razveseljujejo	 z	
medaljami	na	največjih	tekmovanjih,	Slovenci	pa	smo	v	zadnjih	letih	
gostili	vse	tekme	iz	mednarodnega	koledarja.	Letošnji	 tek	 je	minil	v	
znamenju	pričakovanega	dvoboja	med	lani	prvouvrščenim	Italijanom	
Baldacinijem	 in	drugouvrščenim	Eritrejcem	Teklayem.	Vse	 je	 kazalo	
na	 reprizo	 lanskega	finiša,	a	 je	v	dvoboj	posegel	mladinski	 svetovni	
prvak	 iz	 Kamnika	 2010,	 Teklayev	 učenec	 Tekle.	 Slovenski	 zrak	 mu	
očitno	 odgovarja,	 kot	 je	 kazal	 njegov	 nasmeh	 ob	 prečkanju	 ciljne	
črte.	V	izjemni	mednarodni	konkurenci	je	bil	naš	najboljši	tekač	Mitja	
Kosovelj,	aktualni	svetovni	prvak	v	gorskem	maratonu.

Med	 ženskami	 smo	 pričakovali	 spopad	med	Matejo	 Kosovelj,	 v	 tej	
sezoni	 najuspešnejšo	 gorsko	 tekačico	 sveta,	 aktualno	 svetovno	
prvakinjo	 Italijanko	 Alice	 Gaggi,	 aktualno	 svetovno	 prvakinjo	 v	
gorskem	 maratonu	 Antonelo	 Confortolo	 in	 dobitnico	 medalj	 na	
letošnjem	mladinskem	EP	in	SP	Leo	Einfalt.	Na	koncu	je	imela	največ	
moči	tekmovalka	z	najmanj	težkimi	nastopi	v	sezoni.
Letošnja	prireditev	je	po	spletu	naključij	dobila	še	dodaten	pomen	–	
bolj	ali	manj	slučajno	smo	izvedeli	za	žalostno	življenjsko	zgodbo	lani	
drugouvrščenega	na	Teku	in	 letos	vodilnega	v	Grand	Prixu,	Eritrejca	
Teklaya.	Odločili	 smo	 se,	 da	mu	 po	 svojih	močeh	 pomagamo	 in	 se	
tako	 njemu	 v	 korist	 odrekli	 pobrani	 startnini,	 poleg	 tega	 pa	 smo	
pristopili	k	dodatnemu	zbiranju	sredstev	zanj.	Kot	vemo,	smo	njemu	
in	njegovi	širši	družini	z	našo	akcijo	prihranili	ogromno	gorja,	njemu	
pa	najverjetneje	celo	rešili	življenje.	
Organizatorji	 v	 prihodnjih	 letih	 želijo	 ohraniti	 močno	 mednarodno	
tradicijo,	 hkrati	 pa	 želijo	 na	 šmarnogorske	 strmine	 privabiti	 več	
domačih	ljubiteljev	tovrstne	športne	rekreacije	–	v	Sloveniji	ni	veliko	
prireditev,	 kjer	 bi	 se	 lahko	 rekreativci	 z	 ramo	 ob	 rami	 pomerili	 s	
svetovnimi	asi.	Pečat	prireditvi	daje	tudi	župan	Jankovič,	ki	se	vsako	
leto	prvo	soboto	v	oktobru	povzpne	na	Goro	čestitat	zmagovalcem	

Teka.Tomo & Azerya - slovo

Podrobnosti	 si	 lahko	 ogledate	 na	 spletni	 strani	 www.smarnagora.
com.	

Tomo	Šarf

Proga 10 km – ženske  

1  GAGGI Alice  87  ITA  0:49:58

2	 CONFORTOLA Antonela	 75	 ITA	 0:50:43
3	 KOSOVELJ Mateja	 88	 SLO	 0:51:41
4	 GALASSI Samantha	 88	 ITA	 0:52:51
5	 MILESOVA Iva	 80	 CZE	 0:53:38
6	 EINFALT Lea	 94	 SLO	 0:53:55

7	 RICHES Laura	 93	 ENG	 0:54:08
8	 KOZJEK Katja	 92	 SLO	 0:56:27
9	 BRATINA Jana	 87	 SLO	 0:57:22
10	 RACE Petra	 75	 SLO	 0:57:51
11	 SORTINI Elisa	 84	 ITA	 0:58:05
12	 GODEC Andreja	 77	 SLO	 0:58:27
13	 CROOKES Lucy	 93	 ENG	 0:58:35
14	 ČUFER Ana	 95	 SLO	 0:59:06
15	 KODZSAGOGOV Zsaklin	 90	 HUN	 0:59:33

 

Proga 10 km – moški  

1  TEKLE Yossief  92  ERI  0:41:37

2	 TEKLAY Azerya	 78	 ERI	 0:41:49
3	 BALDACCINI Alex	 88	 ITA	 0:41:59
4	 SCHNEIDER David	 81	 SUI	 0:43:11

5	 KOSOVELJ Mitja	 84	 SLO	 0:43:41
6	 ABATE Gabriele	 79	 ITA	 0:44:41
7	 KUHAR Nejc	 85	 SLO	 0:45:35
8	 TOSH Sam	 91	 ENG	 0:45:38
9	 ADAMS Tom	 82	 ENG	 0:45:49
10	 BREGAR Gašper	 90	 SLO	 0:45:55
11	 HODKINSON Peter	 91	 ENG	 0:46:17
12	 DI GIOIA Massimiliano	 79	 ITA	 0:46:31
13	 ALIČ Simon	 71	 SLO	 0:46:52

14	 SZABÓ Sándor	 93	 HUN	 0:46:57
15	 LEANCA Andrei	 95	 ROU	 0:47:16
 
Zmagovalci po kategorijah: 
ml. deklice  1. PER Maja  4:05  2. ČIROVIČ Tjaša   4:22 3. VIRIANT Maša  4:26 
ml. dečki  1. PODBREGAR Miha  3:57  2. LUZNAR Aljaž  3:59 3. MOČNIK Martin  4:01 
deklice  1. MILOVIČ Ana  3:36  2. MOČNIK Karin  4:54 3. VOGRIČ Zala  5:48 
dečki  1. SUŠNIK Rok  3:39  2. ORAŽEM Miha  3:53 3. URANIČ Luka  4:00 
st. deklice  1. KLEMENČIČ Nina  15:14  2. PEVEC Lucija  15:45 3. ŠUŠTERŠIČ Lucija  16:19 
st. dečki  1. URŠIČ Blaž  13:30  2. GRŽE Jaka  13:47 3. HREN Tine  13:54 
mladinke  1. EINFALT Lea  53:55  2. ČUFER Ana  59:06 3. JESENKO Sara  61:31 
članice  1. GAGGI Alice  49:58  2. CONFORTOLA Antonela  50:43 3. KOSOVELJ Mateja  51:41 
veteranke  1. TROBEC Urša  60:34  2. TUŠAR Mihaela  61:00 3. MARTON Iildiko  76:11 
st. vet‐ke  1. ŠORLI Marta  66:41  2. MEŽA Boža  69:38 3. WOODS Sharon  86:59 
mladinci  1. LEANCA Andrei  *47:16  2. BRATINA Rok  47:54 3. BOŽIČ Anže  48:56 
člani  1. TEKLE Jossief  41:37  2. TEKLAY Azerya  41:49 3. BALDACCINI Alex  41:59 
veterani  1. ALIČ Simon  46:52  2. MORETTON Marco  49:42 3. BREGAR Metod  51:00 
st. vet.  1. TERAŽ Franci  50:14  2. MERNIK Igor  52:34 3. JESENKO Andrej  55:31 
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12	 GODEC Andreja	 77	 SLO	 0:58:27
13	 CROOKES Lucy	 93	 ENG	 0:58:35
14	 ČUFER Ana	 95	 SLO	 0:59:06
15	 KODZSAGOGOV Zsaklin	 90	 HUN	 0:59:33

 

Proga 10 km – moški  

1  TEKLE Yossief  92  ERI  0:41:37

2	 TEKLAY Azerya	 78	 ERI	 0:41:49
3	 BALDACCINI Alex	 88	 ITA	 0:41:59
4	 SCHNEIDER David	 81	 SUI	 0:43:11

5	 KOSOVELJ Mitja	 84	 SLO	 0:43:41
6	 ABATE Gabriele	 79	 ITA	 0:44:41
7	 KUHAR Nejc	 85	 SLO	 0:45:35
8	 TOSH Sam	 91	 ENG	 0:45:38
9	 ADAMS Tom	 82	 ENG	 0:45:49
10	 BREGAR Gašper	 90	 SLO	 0:45:55
11	 HODKINSON Peter	 91	 ENG	 0:46:17
12	 DI GIOIA Massimiliano	 79	 ITA	 0:46:31
13	 ALIČ Simon	 71	 SLO	 0:46:52

14	 SZABÓ Sándor	 93	 HUN	 0:46:57
15	 LEANCA Andrei	 95	 ROU	 0:47:16
 
Zmagovalci po kategorijah: 
ml. deklice  1. PER Maja  4:05  2. ČIROVIČ Tjaša   4:22 3. VIRIANT Maša  4:26 
ml. dečki  1. PODBREGAR Miha  3:57  2. LUZNAR Aljaž  3:59 3. MOČNIK Martin  4:01 
deklice  1. MILOVIČ Ana  3:36  2. MOČNIK Karin  4:54 3. VOGRIČ Zala  5:48 
dečki  1. SUŠNIK Rok  3:39  2. ORAŽEM Miha  3:53 3. URANIČ Luka  4:00 
st. deklice  1. KLEMENČIČ Nina  15:14  2. PEVEC Lucija  15:45 3. ŠUŠTERŠIČ Lucija  16:19 
st. dečki  1. URŠIČ Blaž  13:30  2. GRŽE Jaka  13:47 3. HREN Tine  13:54 
mladinke  1. EINFALT Lea  53:55  2. ČUFER Ana  59:06 3. JESENKO Sara  61:31 
članice  1. GAGGI Alice  49:58  2. CONFORTOLA Antonela  50:43 3. KOSOVELJ Mateja  51:41 
veteranke  1. TROBEC Urša  60:34  2. TUŠAR Mihaela  61:00 3. MARTON Iildiko  76:11 
st. vet‐ke  1. ŠORLI Marta  66:41  2. MEŽA Boža  69:38 3. WOODS Sharon  86:59 
mladinci  1. LEANCA Andrei  *47:16  2. BRATINA Rok  47:54 3. BOŽIČ Anže  48:56 
člani  1. TEKLE Jossief  41:37  2. TEKLAY Azerya  41:49 3. BALDACCINI Alex  41:59 
veterani  1. ALIČ Simon  46:52  2. MORETTON Marco  49:42 3. BREGAR Metod  51:00 
st. vet.  1. TERAŽ Franci  50:14  2. MERNIK Igor  52:34 3. JESENKO Andrej  55:31 

 
 

Proga 10 km – ženske  

1  GAGGI Alice  87  ITA  0:49:58

2	 CONFORTOLA Antonela	 75	 ITA	 0:50:43
3	 KOSOVELJ Mateja	 88	 SLO	 0:51:41
4	 GALASSI Samantha	 88	 ITA	 0:52:51
5	 MILESOVA Iva	 80	 CZE	 0:53:38
6	 EINFALT Lea	 94	 SLO	 0:53:55

7	 RICHES Laura	 93	 ENG	 0:54:08
8	 KOZJEK Katja	 92	 SLO	 0:56:27
9	 BRATINA Jana	 87	 SLO	 0:57:22

10	 RACE Petra	 75	 SLO	 0:57:51
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12	 GODEC Andreja	 77	 SLO	 0:58:27
13	 CROOKES Lucy	 93	 ENG	 0:58:35
14	 ČUFER Ana	 95	 SLO	 0:59:06
15	 KODZSAGOGOV Zsaklin	 90	 HUN	 0:59:33
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ml. deklice  1. PER Maja  4:05  2. ČIROVIČ Tjaša   4:22 3. VIRIANT Maša  4:26 
ml. dečki  1. PODBREGAR Miha  3:57  2. LUZNAR Aljaž  3:59 3. MOČNIK Martin  4:01 
deklice  1. MILOVIČ Ana  3:36  2. MOČNIK Karin  4:54 3. VOGRIČ Zala  5:48 
dečki  1. SUŠNIK Rok  3:39  2. ORAŽEM Miha  3:53 3. URANIČ Luka  4:00 
st. deklice  1. KLEMENČIČ Nina  15:14  2. PEVEC Lucija  15:45 3. ŠUŠTERŠIČ Lucija  16:19 
st. dečki  1. URŠIČ Blaž  13:30  2. GRŽE Jaka  13:47 3. HREN Tine  13:54 
mladinke  1. EINFALT Lea  53:55  2. ČUFER Ana  59:06 3. JESENKO Sara  61:31 
članice  1. GAGGI Alice  49:58  2. CONFORTOLA Antonela  50:43 3. KOSOVELJ Mateja  51:41 
veteranke  1. TROBEC Urša  60:34  2. TUŠAR Mihaela  61:00 3. MARTON Iildiko  76:11 
st. vet‐ke  1. ŠORLI Marta  66:41  2. MEŽA Boža  69:38 3. WOODS Sharon  86:59 
mladinci  1. LEANCA Andrei  *47:16  2. BRATINA Rok  47:54 3. BOŽIČ Anže  48:56 
člani  1. TEKLE Jossief  41:37  2. TEKLAY Azerya  41:49 3. BALDACCINI Alex  41:59 
veterani  1. ALIČ Simon  46:52  2. MORETTON Marco  49:42 3. BREGAR Metod  51:00 
st. vet.  1. TERAŽ Franci  50:14  2. MERNIK Igor  52:34 3. JESENKO Andrej  55:31 
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PRENOVA IGRIŠČA ZA GOLF 
NOVO IGRIŠČE ZA MLADINSKI GOLF

V	nekdanjem	peskokopu	na	obrobju	Ljubljane,	kjer	naj	bi	občina	po	
prvotnih	 načrtih	 gradila	 zajetno	 število	 stanovanj	 in	 kjer	 je	 poleg	
kmetijskih	površin	 tudi	 rugby	 igrišče,	nastaja	na	skoraj	 zapuščenem	
golf	igrišču	nov	golfski	center	za	mlade.	Septembra	se	je	začela	izvajati	
investicija,	vredna	približno	646	tisoč	evrov.	Prvo	fazo	projekta,	ki	je	
stala	215	tisoč	evrov,	je	na	javnem	razpisu	izbrano	podjetje	Arboretum	
Volčji	 Potok	 že	 končalo.	 Pogovarjali	 smo	 se	 z	 Dragom	 Banovićem,	
direktorjem	 javnega	 zavoda	 Šport	 Ljubljana,	 kjer	 upravljajo	 več	 kot	
osemdeset	športnih	objektov	v	ljubljanski	občini.	

Foto: Aleš Perčič

Zakaj ste se odločili obnoviti vadbišče za golf v Stanežičah oziroma 
na koncu vasi Gunclje?
Na	območju	MOL	je	veliko	število	objektov,	namenjenih	otrokom	in	
mladim.	V	njih	lahko	trenirajo	številne	športe.	Za	igranje	golfa	pa	ni	
nikjer	pri	nas	prostorov,		ki	bi	bili	namenjen	izključno	mlajšim	osebam	
−	 osnovnošolcem	 oziroma	 otrokom,	 ki	 bi	 se	 z	 golfom	 radi	 pobližje	
spoznali.
Mladi	golfisti	so	primorani	trenirati	na	velikih	igriščih,	kjer	pa	morajo	
za	 vadbo	 čakati	proste	 termine.	 Igrišče,	 ki	 ga	 sedaj	obnavljamo,	bo	
zato	 v	 prvi	 vrsti	 namenjeno	prav	 vadbi	mladih	 golfistov	 začetnikov.	
Uporabljali	ga	bodo	seveda		lahko	vsi,	a	bodo	imeli	otroci	prednost.	
Vadbišče	bo	imelo	devet	lukenj	in	osemnajst	odbijališč.	Vsaka	luknja	
bo	imela	dve	odbijališči.	Taka	struktura	igrišča	se	imenuje	pitch and 
putt.	Poleg	igrišča	bo	tudi	krajše	odbijališče,	putting green	in	možnost	
vadbe	udarjanja	žogice	iz	peska.

Foto: Aleš Perčič
Kdo je izdelal načrte za obnovo?
Za	Golfski	mladinski	 center	 Ljubljana	 smo	 iskali	 ustrezne	 rešitve,	 ki	
bi	zadostile	potrebam	vadbenega	igrišča.	Poleg	tega	smo	se	zavedali,	

da	obnova	ne	sme	biti	predraga,	dokončani	projekt	pa	mora	biti	vzor	
tudi	drugim	mestom,	ki	bi	si	želela	podobnega	vadbenega	centra.	K	
izdelavi	 projekta	 smo	 povabili	 priznanega	 golfskega	 arhitekta	 Petra	
Škofica.

Kdo financira ta projekt?
Obnovo	vadbišča	pokrivata	Šport	Ljubljana	pod	okriljem	 ljubljanske	
občine	in	Fundacija	za	šport.	Pri	slednji	so	zaznali	potrebo	po	objektu,	
ki	ga	v	državi	še	ni,	 in	se	odločili	za	sofinanciranje.	Močno	podporo	
smo	dobili	tudi	s	strani	Golf	zveze	Slovenije,	ki	je	zelo	zainteresirana,	
da	bi	se	v	zaključni	fazi	priključila	investiciji.	Zanjo	nam	je	izrekla	tudi	
priznanje.

Kaj pa je v okviru te investicije še treba postoriti? Prva faza del je 
opravljena. Ali sledi izgradnja kakšnih objektov?
Končali	 smo	 z	 zemeljskimi	 in	ureditvenimi	deli.	 Zdaj	 čakamo,	da	 se	
zemlja	posede	in	zraste	trava.	Položene	so	drenažne	cevi.	
Z	 izbranim	 izvajalcem	 del	 smo	 zelo	 zadovoljni.	 Za	 planiranje	 in	
konfiguracijo	igrišča	je	povabil	celo	strokovnjaka	iz	Anglije.	
Posebnost	 tega	 igrišča	 je,	da	nameravamo	postaviti	umetne	greene 
in	 umetna	 odbijališča,	 kar	 pomeni,	 da	 bo	 z	 vzdrževanjem	 veliko	
manj	 dela.	Umetna	 trava	 je	 tako	 kvalitetna,	 da	 se	 razlika	 skoraj	 ne	
opazi.	Trenutno	so	vsa	gradbena	dela	za	ta	del	projekta	opravljena.	
Predvidena	 je	 tudi	 postavitev	 objekta,	 v	 katerem	 bodo	 recepcija,	
garderobe	in	kakšen	dodaten	prostor	za	nemoteno	delovanje	centra.	
Za	 izvedbo	druge	faze	del	pa	bomo	po	novem	letu	objavili	 razpis,	s	
katerim	bomo	izbirali	ponudnike	umetne	trave,	namenjene	greenom	
in	odbijališčem.	

Kdaj bo mladinski golfski center odprl svoja vrata?
Otvoritev	 je	 odvisna	 od	 poteka	 izvedbe	 druge	 faze	 projekta	 in	
vremenskih	razmer,	a	predvidevamo,	da	bi	igrišče	lahko	odprli	maja	
drugo	leto.	

Kaj bi povedali za zaključek? Morda kakšno beseda spodbude?
Rad	 bi	 pozdravil	 sodelovanje	 z	 Rugby	 klubom	 Ljubljana.	 Graditi	
skušamo	dober	medsebojni	odnos	in	se	trudimo,	da	bi	bilo	sobivanje	
dveh	športnih	panog	prijetno.	Prav	tako	lepo	sodelujemo	s	šentviško	
četrtno	skupnostjo.	Verjamem,	da	bo	urejena	površina	 lepša	za	vse	
krajane.
Naša	največja	želja	pa	je,	da	bi	otroci,	tako	kot	spoznavajo	plavanje,	
drsanje	in	druge	športe,	spoznali	tudi	lepote	golfa.	Upamo,	da	se	bo	
za	športne	dneve	na	tem	prostoru	odločilo	čim	več	ljubljanskih	šol,	da	
bodo	mladi	lahko	odkrivali,	ali	jim	je	ta	šport	pri	srcu.

Aleš	Perčič
Brigite	Ferlič	Žgajnar,	novinarka	Dela

Arhiv Šport Ljubljana
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nas	 je	 vodilo	načelo	medgeneracijskega	 sodelovanja,	 zato	 smo	vse	
igre	oziroma	aktivnosti	 zasnovali	 tako,	da	 so	bile	namenjene	vsem	
generacijam.	Tako	je	tekmovanje	v	balinanju	potekalo	v	naključnih,	
mešanih	 skupinah.	 Vzporedno	 je	 potekal	 srečelov,	 za	 katerega	 so	
sosedje	sami	prispevali	prispevke.	Mrežo	sosedov	smo	ustvarjali	tudi	
s	t.	 i.	“talnim	scrabblom”:	vsakdo	je	bil	povabljen,	da	najprej	izdela	
črke	svojega	imena	in	jih	nato	doda	v	mrežo	vseh	imen.	Tako	smo	se	
spoznavali	in	hkrati	povezovali	v	novo	mrežo	sosedov.	Najmlajši	pa	so	
bili	povabljeni,	da	so	si	sami	izdelali	svoj	stol:	s	pomočjo	barvnih	vrvic	
so	oblekli	lupine	stolov	in	tako	izdelali	svojo	urbano	opremo.	Otroci	
so	ustvarjali	in	vsak	stol	je	bil	nekaj	posebnega.	

Zabava	se	je	nadaljevala	s	plesom	do	poznih	večernih	ur,	in	sicer	od	
valčka	do	 račk,	 vlakca	 idr.	 Tudi	 če	 smo	organizatorji	dvomili,	 koliko	
sosedov	 bo	 prišlo,	 in	 tudi	 če	 vreme	 ni	 bilo	 najbolj	 idealno,	 smo	
bili	 nad	odzivom	prijetno	presenečeni,	 saj	 se	nas	 je	nabralo	 skoraj	
osemdeset.	Iz	tega	lahko	sklepamo,	da	si	vsi	želimo	poznati	svojega	
soseda	in	da	si	vsi	želimo	takih	in	podobnih	aktivnosti.	

Na	koncu	bi	se	radi	zahvalili	še	vsem,	ki	so	tako	ali	drugače	pomagali	
pri	izvedbi	tega	dogodka	z	dobitki	za	srečelov,	materialom	za	izvedbo	
arhitekturne	delavnice	za	otroke,	svojim	časom	in	delom.	Naš	cilj	je	
bil	dosežen:	skupaj	smo	za	en	dan	oživeli	ulico!

Anja	Jutraž

Slike so arhiv prebivalcev Hodoščkove ulice.

DAN ULICE: SPOZNAJMO SVOJE SOSEDE!

Se	 vam	 kdaj	 zgodi,	 da	 se	 sprehajate	 po	 soseski,	 pozdravite	
mimoidočega	in	nato	ugotovite,	da	je	vaš	sosed?	Kolikokrat	greste	do	
soseda,	ko	vam	zmanjka	sladkorja	pri	peki	peciva?	In	kolikokrat	prosite	
soseda	za	pomoč?	Ali	svoje	sosede	poznate	ali	jih	le	pozdravljate?	V	
vsej	tej	naglici	in	modernem	načinu	življenja	večino	časa	preživljamo	v	
službi,	preostali	čas	preživljamo	doma,	na	vrtu	ali	pa	se	odpeljemo	na	
nedeljski	izlet,	redkokdaj	pa	si	vzamemo	čas	za	sosede.	Z	namenom,	
da	 spoznamo	 svoje	 sosede	 in	 zgradimo	globlje	 sosedske	 vezi,	 se	 je	
zbrala	 druščina	 sosedov	 Hodoščkove	 ulice	 in	 skupaj	 ustvarila	 prav	
posebno	jesensko	popoldansko	druženje.	Ideja	je	zorela	že	nekaj	časa,	
letošnje	poletje	pa	je	padla	odločitev	o	realizaciji	Dneva	ulice.	Sledili	
so	številni	sestanki,	kjer	smo	izmenjavali	ideje,	znanja,	se	dopolnjevali	
in	s	skupnimi	močmi	organizirali	Dan	Hodoščkove	ulice	v	Vižmarjah	
pod	 klancem.	 Dan	 ulice	 je	 bil	 namenjen	 predvsem	 spoznavanju	 in	
povezovanju	sosedov.	Ulica	namreč	ni	le	prostor	avtomobilov,	ampak	
je	lahko	tudi	prostor	druženja,	igre	in	zabave.	Je	naš	skupni	prostor,	
za	 katerega	 skrbimo	 vsi,	 in	 zato	 je	 prav,	 da	 se	 s	 sosedi	 povežemo,	
spoznamo	 in	 skupaj	 skrbimo	 za	 naše	 urejeno	 in	 kvalitetno	 bivalno	
okolje.

Dan	ulice	se	je	zgodil	28.	septembra.	Zjutraj	so	nas	še	močile	dežne	
kaplje,	a	že	dopoldan	so	se	začele	intenzivne	priprave	organizacijskega	
odbora,	prihajali	 pa	 so	 tudi	ostali	 sosedje	 in	ponudili	 svojo	pomoč.	
Ulico	smo	okrasili,	pripravili	smo	klopi,	sosede	pa	so	doma	pekle	sladke	
dobrote.	Točno	ob	15.00	smo	del	ulice	zaprli	za	promet	in	jo	vsi	skupaj	
zasedli:	na	ulico	smo	postavili	klopi	 in	mize,	del	ulice	smo	namenili	
tekmovanju	 v	 balinanju,	 del	 pa	 arhitekturni	 delavnici	 za	 otroke	 in	
ostalim	talnim	igram.	Dogodek	je	popestrila	tudi	pevska	točka	moške	
skupine.	Ob	dobri	hrani	in	pijači	smo	tako	skupaj	preživeli	popoldan,	
se	spoznavali,	družili	in	ustvarjali	mrežo	sosedov.

Seveda	je	bilo	poskrbljeno	tudi	za	dodatne	aktivnosti,	ki	so	spodbujale	
povezovanje	in	pripomogle	k	spoznavanju	sosedov.	Pri	vseh	aktivnostih	

VREDNOSTNI BON

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

Delovni čas: 
pon - pet od 7h do 20h

sobota, nedelja in prazniki 
zaprto

www.sendtvic.com10 %

40 %

popusta na 
celoten nakup

ali popusta za 
plastenko 1,5 L 
domacega piva   
4,50€  =  3,00€        
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PO POTEH PRETEKLOSTI  V LEPŠO PRIHODNOST

Krajevni	 odbor	 Zveze	 združenj	 borcev	 za	 vrednote	 NOB	 Ljubljana	
Šentvid	že	desetletja	združuje	krajane,	ki	so	sodelovali	v	partizanskih	
vrstah	v	času	druge	svetovne	vojne,	in	somišljenike,	ki	cenijo	vrednote	
osvobodilnega	 boja,	 tako	 v	 Sloveniji	 kot	 na	 širšem	 območju	 naše	
nekdanje	 skupne	 države.	 Pred	 nekaj	 leti	 smo	 se	 odločili,	 da	 poleg	
rednih	 aktivnosti	 pričnemo	 obiskovati	 partizanska	 obeležja	 in	 se	
s	 kratkim	 kulturnim	 programom	 pokloniti	 žrtvam,	 ob	 tem	 pa	 tudi	
spoznavati	druge	znamenitosti	in	pridobitve	posameznega	kraja.
Prvi	 kraj,	 ki	 smo	 ga	 obiskali,	 je	 bila	 vas	 Javorovica,	 najvišje	 ležeče	
naselje	na	Gorjancih.	Ob	spomeniku,	ki	 je	postavljen	v	 spomin	113	
padlim	partizanom	 IV.	bataljona	Cankarjeve	brigade,	 smo	se	 srečali	
z	očividcem	tega	dogodka.	Še	po	toliko	letih	je	z	gnevom	in	solzami	
v	 očeh	 opisoval	 tragične	 dogodke,	 ki	 so	 bili	 posledica	 domačega	
izdajstva.

Zbrani sredi loških gozdov

Obisk	 zloglasnih	 zaporov	 v	 Begunjah	 in	 grobišč	 v	 njihovi	 okolici.	
Dogodek,	 ko	 se	 je	marsikateremu	udeležencu	orosilo	 oko,	 saj	 	 je	 v	
knjigah	 zapornikov	 našel	 svoje	 ime	 ali	 imena	 svojih	 sosedov.	 Kako	
otožno	 so	 odmevale	 naše	 pesmi	 med	 zidovi,	 ki	 so	 bili	 priča	 tudi	
zadnjim	dnevom	25	talcev,	ki	so	bili	31.	1.	1944	ustreljeni	v	Šentvidu.	
Tistega	dne	smo	se	popeljali	»po	poti	kulture«	pod	Karavankami	 in	
ob	 predavanju	 s	 kustosinjo	 v	 prostorih	 Čopove	 rojstne	 hiše	 obujali	
spomine	na	čase	Franceta	Prešerna,	Matije	Čopa	in	Janeza	Jalna.
Bela	 krajina,	 vsa	 nežno	 ujeta	 v	 belino	 brezovih	 gajev,	 opevana	 in	
objokovana.	 Ko	 smo	 zapustili	 gostoljubnega	 ljudskega	godca	Tinčka	
in	šolske	klopi	Osnovne	šole	Brihtna	glava	v	Radovici	pri	Metliki,	kjer	
ohranjajo	spomin	na	šolske	dni	pred	davnimi	desetletji,	smo	odšli	k	
veličastnemu	spomeniku	na	Gričku	nad	Črnomljem,	ki	 je	postavljen	
v	 spomin	 1250	 padlim	 borcem	 in	 žrtvam	 druge	 svetovne	 vojne.	
Besede	otožnih	pesnitev	 in	pesem	poguma	so	bile	namenjene	njim	

in	 tudi	 vsem,	 ki	 so	 s	 svojim	 delom	
in	 ljubeznijo	 pomagali	 preživelim	
borcem,	 ki	 so	 jih	 iz	 bližnjega	
partizanskega	 letališča	 prepeljali	 	 v	
Bari.	Tam	tudi	danes	stoji	 letalo	DC	
3	 kot	 svojevrsten	 spomenik	 sredi	
Otoškega	 polja.	 Nedaleč	 stran	 v	
objemu	brez	stoji	obeležje	v	spomin	
heroju	Francu	Rozmanu	Stanetu,	po	
katerem	nosi	ime	tudi	osnovna	šola	
v	 naši	 ČS.	 Še	 se	bomo	vrnili	 v	 Belo	
krajino,	 kraj	 mnogih	 pomembnih	
dogodkov,	ki	 so	postali	del	mozaika	
naše	samostojnosti.
Prečudovit	 jesenski	 dan	 pa	 je	 bil	
le	 okvir	 letošnjemu	 obisku	 Loške	
doline,	 veličastne	 kraške	 globeli,	
vpete	 med	 skalnata	 pobočja	 Blok,	

Snežnika	in	Javornikov.	Obiskali	smo	obnovljena	obeležja	partizanskih	
bolnišnic,	leseni	spomenik,	ki	ponazarja	prenos	ranjencev,	in	grobišča	
padlih	 borcev,	 obdana	 z	 veličastnimi	 gozdovi.	 Spomenik	 padlim	
iz	 Loške	doline	nad	Starim	trgom	–	Ulaka	pa	kot	 stražar	 stoji	 v	vsej	
svoji	impozantnosti	nad	dolino,	kjer	ostrnice	dopolnjujejo	slikovitost	
pokrajine.	Še	marsikaj	zanimivega	in	lepega	so	nam	povedali	člani	KO	
ZZB	Loška	dolina	in	nas	na	koncu	povabili	v	obnovljeni	grad	Snežnik.
Bliža	se	konec	leta	in	kmalu	se	bomo	srečali	na	redni	letni	skupščini.	
Izbrali	bomo	nov	cilj,	nov	dogodek.	Toda	pred	tem	vse	skupaj	vabimo,	
da	se	v	zadnjih	dnevih	januarja	2014	zberemo	na	spominski	svečanosti	
ob	70.	obletnici	ustrelitve	25	talcev	v	Šentvidu.

za	KO	ZZB	za	vrednote	NOB	Lj.	Šentvid
zapisala	predsednica	Eva	Košuljandić

60 LET DELA (IN OBSTOJA) DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV ŠENTVID

Pred	60	leti	je	bilo	v	Šentvidu	ustanovljeno	društvo	upokojencev,	saj	so	
si	mnogi	upokojenci	želeli	aktivnega	življenja	in	druženja.	V	Ljudskem	
domu	smo	dobili	ustrezne	prostore	in	društvo	je	zaživelo.	Razvili	smo	
različne	dejavnosti	(streljanje,	šah,	balinanje,	kegljanje,	kolesarjenje,	
pohodništvo,	 izlete,	 zdravstvene	 preglede	 in	 pomoč	 upokojenih	
pedagogov).	Vsak	je	našel	sebi	primernega	konjička.	Zanesenjaštvo	in	
dobra	volja	sta	delovala	v	vsaki	poti	druženja.	V	odborih,	ki	so	skrbeli	
za	dejavnost	društva,	 se	 je	 zvrstilo	kar	 lepo	 število	predsednikov	 in	
odbornikov,	ki	so	prizadevno	vodili	delo	posameznih	športnih	in	drugih	
dejavnosti.	Želi	 smo	 lepe	uspehe	 in	 se	 srečavali	 z	upokojenci	 širom	
naše	domovine.	Na	področju	športa	smo	sodelovali	v	občinskem	 in	
republiškem	tekmovanju.	Prirejali	smo	izlete,	predavanja,	 letovanja.	
Delo	društva	upokojencev		je	potekalo	lepo,	brez	zapletov	več	kot	pol	
stoletja.	Društvo	upokojencev	Šentvid	je	štelo	prek	700	članov.	Aktivni	
so	bili	mnogi,	da	ne	rečem	skoraj	vsi,	ki	nismo	imeli	težav	z	zdravjem,	
pa	še	ti	so	se	udeleževali	 izletov,	ki	smo	jih	na	 leto	pripravili	vsaj	9-	
do	10-krat.	Vsaj	dva	izleta	smo	vedno	organizirali	tako,	da	smo	peljali	
izletnike	preko	naših	meja.

Arhiv: Društvo upokojencev Šentvid

V	letu	1998	sta	iz	Društva	upokojencev	Šentvid	nastali	dve	društvi	in	
članstvo	 se	 je	 občutno	 zmanjšalo.	 Novih	 članov	 je	malo,	mnogi	 pa	
so	 zaradi	 starosti	 in	bolezni	prenehali	 z	aktivnim	delom.	Vsem	smo	
iz	srca	hvaležni	za	vse	delo	v	Društvu	upokojencev	Šentvid.	Družimo	
se	 še	 vedno	 na	 izletih,	 kjer	 pogosto	 obujamo	 lepe	 spomine	 in	 se	
prepuščamo	novim	doživetjem.	Vendar	nas	je	malo.	V	upanju,	da	nas	
bo	nekoč	 spet	 veliko	 in	bo	 spet	 lepo,	bomo	 še	naprej	 iskali	možne	
aktivnosti,	ki	bi	nas	ponovno	bolj	povezale	med	seboj.	Naj	nihče	ne	
ostane	sam	in	zagrenjen	–	to	naj	bo	naše	vodilo	v	prihodnosti.	Čeprav	
težko	in	pogosto	brez	razumevanja	okolice	bomo	po	svojih	možnostih	
nadaljevali	z	delom	v	našem	Društvu	upokojencev	Šentvid.

Stana	FurarSpomenik 25 talcev
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WALDORFSKI VRTEC MAVRICA V ŠENTVIDU SE 
PREDSTAVLJA

Waldorfski	vrtec	Mavrica	se	nahaja	na	Prušnikovi	60.	V	vrtcu	sledimo	
dvema	temeljnima	otrokovima	potrebama,	to	sta	potreba	po	varnosti	
in	ljubezni.	Imamo	dve	skupini	otrok	v	starosti	od	2	do	6	let.	Sobivanje	
otrok	različnih	starosti	omogoča	naravno	krepitev	socialnih	veščin,	saj	
se	mlajši	otroci	s	posnemanjem	učijo	od	starejših,	le-ti	pa	z	veseljem	
nudijo	pomoč	mlajšim	pri	oblačenju,	igri	…	

Jesenska slika Peka poškotov

Našim	otrokom	nudimo	polno	otroštvo,	v	katerem	je	veliko	prostora	
za	 prosto	 igro.	 Otroke	 varujemo	 v	 toplem	 okolju	 ter	 jih	 pri	 njihovi	
rasti	podpiramo	z	doslednostjo.	Poskrbimo,	da	se	otroci	vsakodnevno	
gibajo	 na	 prostem	 ter	 ob	 pravljici	 zaspijo.	 V	 vrtcu	 nudimo	 veliko	
ustvarjalnih	dejavnosti,	petja,	lutkovnih	igric	ter	praznovanj.	

Ana	Ogrin

PROSTO MESTO ZA ŠOLSKO LETO 2013/14

Zaupajte	svojega	otroka	v	VARNO	in	LJUBEČE	okolje	vrtca	
Mavrica,	 ki	 deluje	 že	 od	 leta	 1996.	 Značilnosti	 našega	
vrtca	so:	manjša	skupina	otrok,	program	je	sofinanciran	s	
strani	 občin,	 ustvarjalne	 dejavnosti	 (slikanje,	 oblikovanje	
z	 voskom,	 petje,	 ples,	 peka	 kruha,	 risanje),	 prijetna	
ureditev	vrtca,	za	otroke	izvajamo	lutkovne	igre,	pravljice,	
praznovanja.	 Toplo	 vabljeni	 na	 ogled	 in	 predstavitev	
pedagoškega	dela.	

Za	več	informacij	pokličite	051	304	319.
 

Waldorfski	vrtec	Mavrica
Prušnikova	60
1210	LJUBLJANA	ŠENTVID		 (www.waldorfski-vrtec.si)

PETARDE? NE, HVALA!

Petarde	 so	 od	 aprila	 2008	 prepovedane,	 ker	 so	 nevarne	 ljudem	 in	
živalim.	 Pa	 vendar	 smo	 vsak	 december	 priča	 novim	 poškodbam	 in	
glasnemu	pokanju,	ki	ni	prijetno	niti	za	ljudi,	kaj	šele	za	živali,	ki	slišijo	
veliko	bolje	kot	ljudje.

Zato	je	družba	TAM-TAM	dala	pobudo	za	akcijo,	ki	z	mestnimi	plakati	
na	 prostem	 do	 januarja	 opozarja,	 da	 je	 uporaba	 petard	 in	 drugih	
pirotehničnih	 sredstev	 nevarna	 živalim.	 Njihova	 plakatna	 mesta	
se	 namreč	 nahajajo	 v	 središčih	 mest	 in	 krajev	 Slovenije,	 tam,	 kjer	
so	petarde	doma.	Realizacije	 ideje	 se	 je,	 v	 sodelovanju	 z	 različnimi	
partnerji	 in	 pokrovitelji,	 lotilo	 Društvo	 za	 zaščito	 živali	 Ljubljana,	 ki	
bo	 tudi	 poskrbelo	 za	 čim	 bolj	 podrobno,	 raznovrstno	 in	 strokovno	
obveščanje	javnosti	o	sami	problematiki.
Ko	 govorimo	 o	 strahu	 pred	 glasnim	 pokanjem,	 navadno	 govorimo	
predvsem	o	 psih,	 zaradi	 česar	 je	 bil	 prestrašen	 kuža	 tudi	 izbran	 za	
'maskoto'	akcije.	Pa	vendar	imajo	zaradi	tega	veliko	težav	tudi	mačke,	
kunci,	dihurčki,	ptice	in	drugi	hišni	ljubljenci,	ki	ob	pokanju	doživljajo	
velik	stres.	Nekateri	kazalci	celo	kažejo,	da	krave,	ki	so	izpostavljene	
močnemu	 hrupu,	 dajejo	manj	mleka,	 podobno	 kokoši	 dajejo	manj	
jajc.	Še	hujši	problem	so	divje	živali,	pri	katerih	v	teh	dneh,	ko	v	naravi	
primanjkuje	 hrane,	 že	 najmanjši	 nepotreben	 stres	 lahko	 pomeni	
življenje	 ali	 smrt.	 Izpostaviti	 velja	 še	 delovne	 živali	 (psi	 vodiči,	 psi	
pomočniki),	ki	zaradi	prevelikega	strahu	ne	morejo	opravljati	svojega	
dela,	in	ptice,	ki	se	zaradi	občutljivih	dihalnih	sistemov,	ujete	v	bližini	
eksplozij	pirotehničnih	sredstev,	dostikrat	tudi	zadušijo.
Živalim	 je	 drugače	 prav	 malo	 mar,	 ali	 pirotehnično	 sredstvo	 zgolj	
poči	ali	pa	pred	tem	še	zažari	–	če	se	pokov	bojijo,	se	bodo	ustrašile	
v	vsakem	primeru,	zato	imajo	lastniki	živali	 lahko	težave	tako	zaradi	
prepovedanih	petard	kot	tudi	zaradi	ognjemetov.
Ena	plakatna	akcija	najbrž	ne	bo	preprečila	pokanja	s	pirotehničnimi	
sredstvi,	 bo	 pa	 zagotovo	 naredila	 korak	 naprej	 k	 ozaveščanju	
in	 izobraževanju	 mlajših	 generacij	 prebivalcev,	 saj	 s	 petardami	
vznemirjamo	 tako	 živali	 kot	 ljudi	 (starejše,	 otroke),	 sebe	 pa	
postavljamo	v	neposredno	nevarnost.
Naredimo	kraval,	glasnejši	od	petard!
 
Za	več	informacij:	www.dzzz.si/ne-petarde

	Blaž	Gregorin
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KRATKA PREDSTAVITEV IN RAZMIŠLJANJA 
LIKOVNEGA DRUŠTVA ME VI ART IN 
SLIKARSKEGA ATELJEJA UNIKATNA SANJALNICA 
IZ STANEŽIČ

Društvo	ME	VI	ART	je	društvo	za	kreativne	dejavnosti,	prostovoljno,	
samostojno,	nepridobitno	združenje	sanjavih	in	občutljivih	oseb,	ki	so	
se	povezale	z	namenom	pospešiti	in	omogočiti	lažji	pristop	do	vseh	
kulturnih	dejavnosti	na	področju	likovne	umetnosti.	Ustanovljeno	je	
bilo	leta	2005	na	pobudo	mentorice	in	slikarke	Metke	Gosar.	
Društvo	v	sklopu	slikarske	šole	organizira	likovne	razstave	(tri	na	leto),	
prav	 tako	 tudi	 sobotne	delavnice	 znanj	 iz	 rokodelstva	 in	 kiparjenja,	
znanj	 o	 zeliščih	 in	 seveda	 uporabnih	 predmetov,	 sitotisk,	 grafika,	
polstenje	...

Enkrat letno je v okviru društva organizirana slikarska kolonija, ex 
tempore in ogled ene izmed slikarskih razstav v  tujini. Slikarska šola 
oziroma delo v ateljeju Unikatna sanjalnica poteka za vsako skupino 
enkrat tedensko (en semester je sestavljen iz desetih srečanj, letno 
pa se odvijajo trije semestri).
Ustvarjajo	 in	 skupaj	 rastejo	 skupina	 otrok	 in	 odraslih,	 torej	mali	 in	
veliki	umetniki.	Za	nami	je	že	veliko	odmevnih	in	izpeljanih	projektov,	
med	 katerimi	 naj	 omenim	 le	 nekatere	 najbolj	 odmevne:	 modna	
revija	 unikatnih	 klobukov	 leta	 2006	 v	 Cafe	 galeriji	 v	 Ljubljani,	 ex	
tempore,	slikarska	kolonija	v	Stonu	na	Pelješcu,	likovno	glasilo	Likovna	
ustarjalnica,	razstave	likovnih	del	v	knjižnicah	Medvode	in	Grosuplje,	
razstava	likovnih	del	motivike	angelov	v	Besnici	pri	Kranju,	Vrt,	ki	oživi,	
kompletno	opremljanje	vile	Bled	s	slikami	v	letu	2011/2012,	razstave	
tematskih	opusov	na	Šmarni	gori,	razstava	slikarskih	del	v	Mercator	
Centru	Šiška	(Frida),		Zdravilišču	Topolšica	in	Galeriji	Dolsko	Pr'Krač	in	
še	mnogo	drugih	projektov.	Smo	marljivi	in	polni	idej.	
Z	 letošnjim	 letom	 pa	 smo	 s	 pomočjo	 Mestne	 občine	 Ljubljana	

oživeli	 projekt	 umetniške	 tržnice	 Staneče	 plac,	 ki	 bo	 v	 prihodnjem	
letu	 potekala	 ob	 lepem	 vremenu	 vsako	 3.	 soboto	 v	 mesecu	 od	
meseca	 marca	 do	 decembra.	 Staneče	 plac	 poteka	 na	 ploščadi	 oz.	
obračališču	 avtobusa	 št.	 15	 pred	 gasilskim	 domom,	 Stanežiče	 64,	
Ljubljana	Šentvid.	Vabljeni	vsi	umetniki	in	rokodelci,	permakulturniki,	
kmetovalci,	slaščičarji.	
Vabljeni	 k	 vpisu	 v	 slikarsko	 šolo	 najmlajši	 9–18	 let,	 nato	 mladi	
19–30	 let,	 30–50	 let	 in	 ljudje	 v	 zlatih	 letih	 svojega	 življenja.	
Predznanje	 ni	 potrebno,	 saj	 se	 mentorica	 in	 program	 prilagodita	
vsakemu	posamezniku.	Programi	so	fleksibilni	 in	polni	domišljije	ter	
spoznavanja	novih	slikarskih	tehnik.
Pestrost,	igrivost	fantazija,	dinamika	so	naše	vodilo	v	vseh	teh	letih.

V	 primeru	 dodatnih	 vprašanj	 lahko	 pošljete	mail	 na	metkagosar@
gmail.com	ali	pokličete	na	gsm	031	533	280	(Metka).

Metka	Gosar Arhiv: Likovno društvo ME VI ART
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MATEJA KRAJNCA

Mateja	Krajnca,	ki	živi	in	ustvarja	v	Šentvidu,	smo	spoznali	na	letošnjem	
Jesenskem	srečanju	Četrtne	skupnosti	Šentvid,	kjer	se	je	predstavil	s	
svojim	 kulturnim	 društvom	 Lema.	Matej,	 sicer	 diplomirani	 literarni	
komparativist,	 je	 izjemno	 plodovit	 pisatelj,	 kantavtor	 in	 prevajalec.	
Je	avtor	60	knjig	(pesniških	zbirk,	knjig	proze	in	strokovnih	knjig),	34	
knjižnih	prevodov,	35	glasbenih	CD-jev,	sodeloval	je	pri	12	glasbenih	
zbirkah.	 Kot	 publicist	 piše	 literarne	 in	 glasbene	 kritike,	 recenzije	 in	
eseje	 za	 več	 »fizičnih«	 in	 spletnih	 medijev	 (Književni	 listi,	 Pogledi,	
Glasna,	Odzven,	Nova	nuska	…).	Je	član	Društva	slovenskih	pisateljev	
in	Društva	slovenskih	književnih	prevajalcev.

Foto: Lenka Kranjc

Krajnc	prevaja	večinoma	starejše	klasične	pesnike	in	pesnike,	ki	svoja	
dela	tudi	uglasbujejo	in	jih	sicer	povezujemo	z	zgodovino	popularne	
glasbe.	Tako	je	v	samostojnih	knjigah	objavil	denimo	pesmi	Leonarda	
Cohena,	 Toma	 Waitsa,	 Samuela	 Taylorja	 Coleridgea	 idr.,	 redno	 pa	
prevaja	tudi	novejšo	alternativno	hrvaško	poezijo	(Zdenko	Franjić,	Lou	
Profa)	 in	srbsko	prozo	(Dragan	Velikić).	Poleg	književnega	prevajanja	
se	 Krajnc	 ukvarja	 tudi	 s	 tehničnim	 prevajanjem	 (zlasti)	 programske	
opreme,	kot	 certificirani	asistent	 tonske	 tehnike	 in	glasbeni	novinar	
pa	je	med	drugim	sodeloval	tudi	z	nacionalno	radijsko	hišo	in	Radiom	
Študent.

                   Oto Pestner: Ciganska kri                       Knjiga Poplava

Njegovi	najnovejši	knjižni	izdaji	sta	monografija	o	glasbi	Ota	Pestnerja	
in	 roman	 Poplava.	 Prva	 na	 podroben	 način	 obravnava	 glasbeno	
pot	Ota	 Pestnerja	 in	 ga	umešča	 v	 okvire	 zgodovine	domače	 in	 tuje	
popularne	glasbe	in	popularnoglasbenih	tokov	20.	stoletja,	druga	pa	
skozi	zgodbo	o	zloglasni	celjski	poplavi	iz	leta	1990	razmišlja	o	usodah	
nekaterih	družin,	ki	jih	je	poplava	prizadela,	in	še	posebej	o	psiholoških	
razmerjih	vračanja	v	mesto	mladosti	in	odraščanja.	Krajnc	romanom	
redno	dodaja	glasbeno	dimenzijo	v	obliki	 songov,	ki	nadgrajujejo	 in	
dopolnjujejo	vsebino.	Najnovejši	glasbeni	projekt	z	naslovom	Na	meji,	
ki	ga	pripravlja	z	dolgoletno	spremljevalno	skupino	Sužnji	sendvičev,	
bo	izšel	v	začetku	leta	2014.

Blaž	Gregorin

TOPLOTA BEŽI SKOZI OKNA …
ZLASTI NEZATESNJENA

Tudi	 v	 Sloveniji	 v	 zadnjih	 letih	 po	 vzoru	 razvitejših	 držav	 čedalje	
več	 pozornosti	 namenjamo	 učinkovitejši	 porabi	 energije	 tako	 v	
gospodinjstvih	kot	v	industriji.	Že	z	nekaterimi	razmeroma	enostavnimi	
ukrepi	je	to	namreč	mogoče.
Eden	 izmed	 enostavnih	 ukrepov	 za	 zmanjšano	 rabo	 energije	 je	
zatesnitev	že	obstoječih	oken	in	vrat.
Pri	 oknih	 in	 vhodnih	 vratih	 dobro	 tesnjenje	 z	 nadzorovanim	
prezračevanjem	 veliko	 prispeva	 k	 zmanjšanju	 konvekcijskih	 izgub	
(nekontroliran	pretok	zraka	skozi	prepire).	Skozi	vsak	meter	netesnih	
oken	in	vrat	namreč	v	eni	ogrevani	sezoni	uhaja	cca.	40	kWh	energije.	
Če	vgradimo	kakovostna	silikonska	tesnila,	lahko	pri	stroških	ogrevanja	
prihranimo	tudi	do	20	%,	kar	je	še	posebej	pomembno	takrat,	kadar	je	
površina	oken	glede	na	prostornino	prostora	velika.	Z	zmanjševanjem	
izmenjave	zraka	lahko	prihranimo	pri	hiši	s	prostornino	300	m3	letno	
okrog	3.200	kWh	energije	oziroma	330	litrov	kurilnega	olja.	

Vir: Internet

Silikonska	 tesnila,	 ki	 jih	brez	 lepljenja	 vgrajujemo	v	na	novo	vrezan	
utor	v	okenskem	ali	vratnem	okvirju,	so	najkakovostnejša	kombinacija	
tehnologije	in	materialov	za	obnovo	tesnjenja	obstoječih	oken	in	vrat.	
Taka	 vgradnja	 silikonskih	 tesnil	 	 je	 učinkovita	 zaščita	 pred	mrazom,	
vročino,	prepihom,	hrupom,	prahom,	vonjavami	 in	rošenjem	stekel,	
obenem	pa	izboljša	počutje	v	prostoru.	Naložba	v	tesnjenje	oken	in	
vrat	se	pri	sedanji	ceni	goriv	povrne	že	v	dveh,	treh	mesecih.
Silikonska	 tesnila	 po	 svojih	 lastnostih	 presegajo	 tesnila	 iz	 drugih	
materialov,	 saj	 so	 odporna	 proti	 vremenskim	 vplivom,	 sončnim	
žarkom	 in	 staranju,	 so	 trajno	 elastična	 in	 barvno	 stabilna,	 odporna	
na	 pregibanje	 in	 stiskanje	 ter	 prilagodljiva	 vsaki	 obliki	 in	 velikosti	
reže,	so	vodotesna,	 tesnijo	vse	površine	 in	so	kompatibilna	z	vsemi	
konstrukcijskimi	 materiali,	 imajo	 dolgo	 življenjsko	 dobo	 in	 ne	
potrebujejo	 nikakršnega	 vzdrževanja,	 v	 ekstremnih	 temperaturnih	
pogojih	 se	 ne	 zlepijo,	 ne	 otrdijo	 in	 ne	 razpokajo,	 temveč	 ohranijo	
vse	 svoje	 lastnosti,	 medtem	 ko	 plastična	 in	 gumijasta	 tesnila	 ob	
nizkih	 temperaturah	 otrdijo	 in	 lahko	 razpokajo.	 Zaradi	 vseh	 teh	
dobrih	lastnosti	proizvajalec	za	silikonska	tesnila	zagotavlja	10-letno	
garancijo	ob	normalnih	pogojih	uporabe.	
Tovrstna	tesnila	niso	primerna	le	za	obnovo	tesnjenja	pri	starih	oknih	
in	vratih,	temveč	tudi	za	izdelavo	novega	stavbnega	pohištva.	Veliko	je	
primerov,	ko	projektant	ali	arhitekt	celo	predpiše	uporabo	silikonskih	
tesnil	pri	izdelavi	novih	oken	in	vrat,	še	posebej	v	tujini.	
Doma	 je	 opazen	 premik	 k	 uporabi	 silikonskih	 tesnil	 pri	 izdelavi	
stavbnega	 pohištva	 predvsem	 pri	 večjih	 proizvajalcih,	 ki	 želijo	
zagotoviti	100-odstotno	kvaliteto	svojih	proizvodov.
Podjetje	 ROSIL	 iz	 Ljubljane	 je	 najbrž	 prvo	 v	 Sloveniji	 na	 področju	
izdelovanja	silikonskih	tesnil,	tesnjenja	oken	in	vrat	v	zgradbah	brez	
tesnil	 kot	 tudi	 zamenjave	 dotrajanih	 tesnil	 v	 vseh	 vrstah	 zgradb.	
Poleg	tega	je	bil	ROSIL	tudi	edini	izvajalec	tesnjenja	oken	in	vrat,	ko	je	
Ministrstvo	za	okolje	in	prostor	RS	tri	 leta	subvencioniralo	tesnjenje	
po	celi	državi.	
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Stran za najmlajše

KOTIČEK ZA NAJMLAJŠE                                             Marjeta Bilban                     

Dragi	najmlajši,	Miklavž	nas	je	že	obiskal.	Rekli	smo	mu	hvala	za	vsa	darila.	Zimski	dnevi	so	tu.		
V	velikem	pričakovanju	dveh	mož,	ki	obdarujeta.	Ste	napisali	pismo	za	dedka	Mraza	in	sešili	
nogavico	za	Božička?		Če	še	niste,	pohitite!	Tu	je	še	en	debelušen	mož,	ki	bi	rad	prišel	do	
svoje	prijateljice.	Snežak	vam	bo	hvaležen,	če	ga	popeljete	do	snežinke.	
	
	

	
 
PRESENETIMO SVOJE DRUŽINSKE ČLANE Z NENAVADNIM DRUŽINSKIM‐BOŽIČNIM 
DREVEŠČKOM. 
	
Božič	je	družinski	praznik,	ko	se	zbere	vsa	družina.	Naredimo	nenavadno	božično	drevo.	
Njegova	posebnost	bo	v	okraskih.	Hkrati	pa	je	to	tudi	družinsko	drevo.	Predstaviti	ga	boš	
moral	tudi	v	šoli.		
Naj	bo	tvoja	predstavitev	nekaj	posebnega.		
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ZA IZDELEK POTREBUJEŠ:  
	

 Zelen	in	rumen	trši	papir	ali	šeleshamer,		
 karton	za	oporo,	
 fotografije	družinskih	članov,	
 škarje,	navadno	lepilo	in	lepilo	z	bleščicami,	
 bel	šeleshamer.	

	
	

	
	
	
NAVODILA:  
Vsak	družinski	član	postavi	svojo	dlan	na	zelen	papir.	S	svinčnikom	jo	obrišeš	in	izrežeš.		Prosi	
starše,	da	ti	priskrbijo	fotografije	družinskih	članov	(natisnejo	ali	kopirajo).	Vse	dlani	obrneš	
kot	kaže	slika.	Nato	slike	nalepiš	na	trši	karton	okrogle	oblike		in	okrasiš	z	lepilom,	ki	vsebuje	
bleščice.	Pazi,	da	se	lastnik	dlani	in	fotografija	ujemata.		
Svojo	okrašeno	fotografijo	na	tršem	kartonu	nalepiš	na	zvezdo	rumene	barve.		Vse	skupaj	
nalepiš	na	bel	šeleshamer.		Družinski	poster	lahko	dela	družbo	novoletni	jelki.	Verjemi,	da	bo	
vredno	ogleda	in	lep	spomin	na	zaključek	leta	2013.		
	
Iz	uredništva	kotička	za	najmlajše	vam	ob	tem,	ko	se	staro	leto	izteka,	iz	srca	izrekam	voščilo:		
	
Le	nekaj	veselih	decembrskih	dni	je	še	do	novega	leta.	
V	tem	času	si	vsak	le	najboljše	obeta.	
Vse,	kar	je	dobrega,	si	zaželimo,	
v	prihodnosti	pa	od	sreče	in	zdravja	žarimo!	
SREČNO	2014!	
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Iz	 uredništva	 kotička	 za	 najmlajše	 vam	 ob	 tem,	 ko	 se	
staro	leto	izteka,	iz	srca	izrekam	voščilo:	

Le	nekaj	veselih	decembrskih	dni	je	še	do	novega	leta.
V	tem	času	si	vsak	le	najboljše	obeta.
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SREČNO	2014!
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ORATORIJ

V	soboto,	30.	novembra,	se		je	malo	pred	deseto	zjutraj	na	adventnem	
oratoriju	 z	naslovom	Z	nasmehom	v	očeh	 zbralo	 skoraj	75	otrok	 in	
20	animatorjev.	Temo	letošnjega	adventnega	oratorija	 	 je	predstavil	
klovn	 Pepi,	 ki	 sprva	 ni	 znal	 razveseliti	 svojega	 občinstva,	 potem	pa	
je	našel	pravo	veselje	 in	ga	podelil	 tudi	naprej.	 	Otroci	so	 izdelovali	
različne	adventne	venčke,	smrečice,	lampijončke,	zimske	pingvinčke,	
adventne	koledarje,	nekateri	pa	so	si	naredili	celo	čisto	prave	bakle,	
s	katerimi	si	bodo	lahko	razsvetljevali	pot	k	polnočnici.	Po	kosilu	je	bil	
čas	za	raznovrstne	igre	v	prostorih	Doma	sv.	Vida.	Čisto	na	koncu	pa	
so	otroci	skupaj	z	animatorji	ustvarili	še	sliko	Marijinega	oznanjenja,	
ki	predstavlja	letošnjo	adventno	akcijo	v	župniji.	

Arhiv: Oratorij

MIKLAVŽ

V	četrtek,	5.	12.,	nas	je	v	Ljudskem	domu	v	Šentvidu	obiskal	Miklavž.	
Mladinci	 in	otroški	pevski	 zborček	 so	mu	pripravili	 sprejem	z	 igrico	
zmešnjave	v	nebesih.	Tudi	tam	so	angelčki	uporabljali	velik	računalnik	
za	 naročila	 daril	 z	 Zemlje,	 prišlo	 je	 do	 kratkega	 stika	 in	 gasilci	 s	 sv.	
Florjanom	na	čelu	so	ga	morali	pogasiti.	Zaplet	se	je	uspešno	rešil	za	
polno	dvorano	otrok,	ki	so	veseli	prejeli	Miklavževa	darila.	

Miklavž

AKADEMIJA V SPOMIN NA ROJSTVO FRANCETA 
PREŠERNA

V	 soboto,	 7.	 12.,	 so	 nastopajoči	 v	 okviru	 društva	 Blaž	 Potočnikova	
čitalnica	uprizorili	5	črtic	Ivana	Cankarja	v	spomin	na	rojstvo	našega	
prvega	moža	kulture,	Franceta	Prešerna.	Z	brano	prozo	Ivana	Cankarja	
smo	 ponovno	 doživeli	 skodelico	 kave,	 sinovo	 zatajitev	 pred	 šolo,	
materin	boj	za	vsakdanji	kruh,	njeno	bolezen	in	smrt.	

Zapisala	Andreja	Bečan

KRVODAJALSKA AKCIJA

Člani	 Rugby	 kluba	 Ljubljana	 že	 tradicionalno	 ob	 zaključku	 leta	
organizirajo	krvodajalsko	akcijo.	Po	zaključku	uspešne	sezone	(sezono	
so	 končali	 brez	 poraza	 v	 razširjenem	 avstrijskem	 prvenstvu)	 so	 se	
tokrat	zbrali	že	sedmo	leto	zapored	in	skupaj	darovali	nekaj	več	kot	
8	litrov	krvi.
»To	 je	 najmanj,	 kar	 lahko	 storimo.	 Vsako	 leto	 se	 skoraj	 vsa	 ekipa	
udeleži	 te	 akcije.	 Občutek,	 da	 si	 nekomu	 pomagal	 ali	 celo	 rešil	
življenje,	je	res	neprecenljiv,«	je	ob	zaključku	akcije	povedal	kapetan	
ekipe	Peter	Kavčič.

 Arhiv: Rugby kluba Ljubljana

Cilj	 je,	da	bi	 se	akcija	darovanja	krvi	 razširila	 tudi	na	ostale	športne	
kolektive	v	Sloveniji.

Dogodki

Obveščamo vas, da je za izvajanje zimske službe kot koncesionar 
pripravljeno podjetje KPL d.d.,
za morebitne pritožbe je  dežurni dosegljiv na tel. 01 4769 213 
ali 041 700 300.
Tako kot vsako zimo smo tudi letos občankam in občanom MOL 
omogočili, da dobijo brezplačno sol za posipanje poledenelih 
tal v zimskih mesecih.
Prebivalci Mestne občine Ljubljana lahko od ponedeljka, 18. 
novembra, dalje na sedežu KPL, Tbilisijska 61, brezplačno 
prevzamejo 15 kg soli za posipanje proti poledici.
Izkazati se morajo z osebnim dokumentom, iz katerega je 
razvidno, da so občani Mestne občine Ljubljana in s seboj 
prinesti ustrezno posodo za prenos soli.
Upravniki ne morejo prevzemati soli za občane.
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 MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
 Četrtna skupnost Šentvid 

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

ČAROVNICA LILI V CIRKUSU – 
Abonma ŠODRČEK in izven 
Sreda, 23. 1. 2014, ob 18. uri 
LJUDSKI DOM 
Družinsko gledališče Kolenc 

PRAVLJIČNA URA BABICE PRA, KI 
SPLOH NE PRIČAKUJE TIGRA –  
Predstava za otroke 
Petek, 14. 2. 2014, ob 18. uri  
Dvorana Na Gmajni 1 
KUD Unikat 

OD KOD SI KRUHEK –  
Predstava za otroke 
Petek, 31. 1. 2014, ob 18. uri  
Dvorana Na Gmajni 1 
KUD Unikat 

HALO, RDEČA KAPICA? – 
Abonma ŠODRČEK in izven 
Sreda, 12. 3. 2014, ob 18. uri 
LJUDSKI DOM 
KUD Unikat 

ČEBELICA DEBELICA – 
Abonma ŠODRČEK in izven 
Sreda, 12. 2. 2014, ob 18. uri 
LJUDSKI DOM 
Gledališče KU KUC 

ZAVOD SV. STANISLAVA 
VABI: 

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT,  
8. 1. 2014 bo 19.00 uri v cerkvi sv. Stanislava 
Nastopili bodo zbori Škofijske klasične gimnazije, Ženski zbor Mens 
Sonora, Godalni orkester Glasbene šole v Zavodu sv. Stanislava ter 
vokalni in inštrumentalni solisti glasbene šole. Na sporedu bodo 
slovenske in tuje božične pesmi ter dela baročnih in romantičnih 
skladateljev.  

EMONEC SEM – EMONENSIS SUM,  
24. 1. 2014 od 9.00 do 13.00 v dvorani Matije Tomca in atriju
Ob 9.00 v dvorani in atriju – Predstavitve delavnic antičnih dni 
(retorika, vojaško življenje v antiki, družina, glasba in ples, verovanje, 
slikanje, freske, mozaiki, izdelava nakita  …) 
Ob 11.00 v dvorani – antični dramski festival v sodelovanju z  
gimnazijami in osnovnimi šolami v Sloveniji, kjer se učenci učijo 
latinščine 
ob zaključku v atriju – emonska pojedina (predstavitev delavnice 
kuhinja v antiki) 

LATINSKI VEČER,  
28. 1. 2014 ob 18.00 uri v dvorani Matije Tomca:  
Učenci OŠ Alojzija Šuštarja bodo z recitacijami in dramskimi 
uprizoritvami predstavili nekatera klasična dela in mite.  

INFORMATIVNI DAN NA ŠKOFIJSKI KLASIČNI 
GIMNAZIJI IN JEGLIČEVEM DIJAŠKEM DOMU,  
14. 2. 2014 ob 9.00 in 15.00 ter 15. 2. 2014 ob 9.00 
Na informativnih dnevih boste lahko pridobili vse pomembne informacije 
za vpis na gimnazijo in dijaški dom ter spoznali njun program. Možen 
bo ogled šole in doma, obe enoti bosta predstavljeni tudi s strani 
dijakov.   

SLIKARSKE RAZSTAVE: 
Rudija Simčiča »Sončni zahod« bo na ogled do 31. 1. 2014 v 
Meršolovem atriju . 
Marte Jakopič Kunaver »Angeli« bo na ogled do 31. 1. 2014 v 
Kregarjevem atriju. 

Napovednik - Kaj dogajaNapovednik - Kaj dogaja

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 JANUAR–MAREC 2014

	Zavod	sv.	Stanislava	
 

AMOR MAGISTER OPTIMUS 
 
 

Škofijska	klasična	gimnazija	
Jegličev	dijaški	dom	

	
	

DAN ODPRTIH VRAT 
  

sobota,	1.	februar	2014	
PROGRAM:	
	
 Obisk	pouka	v	gimnaziji:	za	ogled	obiskovalci	pridobite	 vstopnice	v	 atriju	

zavoda	 na	 dan	 dogodka,	 lahko	 pa	 samo	 pokukate	 v	 učilnice,	 kjer	 so	 vrata	
odprta.	

	 	
	 1.	ura	 2.	ura	 3.	ura	 4.	ura	 5.	ura	
	 8.00–8.35	 8.40–9.15	 9.20–9.55	 10.45–

11.20	
11.25–
12.00	

	
 Vodeni	ogledi	po	gimnaziji:			ob		8.00,		8.45,		9.30		in	11.00		
	
 Vodeni	ogledi	dijaškega	doma:				ob		8.35,		9.20,		10.35,		11.35	in	12.10	
	
 Predstavitve	in	ostali	dogodki:	

8.30 Predstavitev Zavoda  sv. Stanislava dvorana M. Tomca 
9.00–10.00 Odprta vaja pevskega zbora dvorana M. Tomca 

10.00 Okrepčilo v atriju Zavoda   
10.15 Film o gimnaziji in Zavodu dvorana M. Tomca 
10.45 Odprta vaja godalnega orkestra dvorana M. Tomca 

	
 Osnovne	informacije	na	stojnicah	za	vse	enote:	Škofijska	klasična	

gimnazija,	Jegličev	dijaški	dom,	Osnovna	šola	Alojzija	Šuštarja,	Glasbena	šola	
v	Zavodu	sv.	Stanislava	in	Študentski	dom	Janeza	F.	Gnidovca	

	
	
	

Informativna	dneva	za	vpis	bosta	
v	petek,	14.	2.	2014,	ob	9.00	in	15.00,	in	v	soboto,	15.	2.	2014,	ob	9.00.	

 


