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Uvodnik

Spremna beSeda urednIce

Nov dan. Odtekla sem jutranji tek, želela sem se pripraviti na 
izzive novega dne in prehiteti vremensko napoved. Končno 
bo sneg. Otroci so že v domači šoli pred računalniki. Sama 
pa sem si privoščila nekaj minut zase. S kavo in računalnikom 
sem se usedla v fotelj in se zazrla skozi okno, da zberem misli 
za uvodnik. Če sem bila še zgodaj zjutraj nervozna in sem 
se ponovno spraševala o koncu te nove realnosti, sem sedaj 
mirna. Uživam. Zunaj res pada sneg. Tisti prvi, nedolžen, bel. 
Snežinke se igrajo. Ptice zobajo zrna v svojih hišicah. Sosedov 
maček že pušča odtise tačk v svežem snegu. Že vidim, kako 
se bodo snega razveselili otroci po koncu pouka. Dan bo 
drugačen, poln upanja, veselja, sneženih mož in rdečih lic. 
Življenje bo dobilo smisel, dan nov zagon in večerni stisk na 
kavču bo poln vtisov optimističnega dne. 

Pred nami je še en konec leta. Drugačen. Seveda, saj je nov! A 
kljub drugačnosti je naš. Vzemimo ga takega, kot je. Bodimo 
veseli in zdravi. Radostni. Zadovoljni. Imejmo radi življenje in 
sebe, zato skrbimo zase. Poskrbimo tudi za druge. Najdimo 
nekaj dobrega v nas. Najdimo nekaj dobrega tudi v tem času. 
Prav zagotovo se najde kaj vzpodbudnega. Bodimo veseli za 
vsak nov dan in se ne bojmo vsakega dne. 

Optimizem naj nas vse spremlja v prihajajočih praznikih. 

Srečno!

Mateja Brus,
odgovorna urednica

Ljubeče naj usoda stke vam dneve v novem letu.
Skrbno trenutke naj izbira,

previdno naj poti utira,
da vam bo lepo v naslednjem letu.

(neznani avtor)

Mirne praznike in veliko sreče ter uspehov v 2021!

Četrtna skupnost Šentvid
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SKrb Za urejenO OKOLIcO je 
TImSKO deLO
Ravnanje z odpadki je timsko delo Voke Snage, ki skrbi za 
zbiranje odpadkov in njihovo pot v predelavo, ter občank in 
občanov, ki ste ključni pri tem, da nastane manj odpadkov in 
da za tiste, ki nastanejo, ustrezno poskrbite.

Obveznost vseh občanov je, da svoje odpadke pravilno 
ločujete in jih odlagate v ustrezne zabojnike. Pri tem si 
lahko pomagate z e-abecednikom odpadkov na www.
mojiodpadki.si. 

Na nepravilno ravnanje z odpadki vas bo z obvestilom na 
zabojniku opozorila Voka Snaga, za ponavljajoče nepravilno 
ravnanje pa lahko Inšpektorat MU MOL, ki je pristojen za 
nadzor, izda tudi globo.

Kadar imate bioloških in/ali mešanih komunalnih odpadkov 
več kot običajno, jih lahko pospravite v 50- ali 100-litrske 
Vokine Snagine tipizirane vreče in jih na dan odvoza 
postavite zraven ustreznega zabojnika. Naenkrat lahko 
pripravite do pet vreč, pri čemer teža posamezne vreče ne 
sme presegati 10 kilogramov. Vreče so naprodaj prek spleta 
(www.vsezaodpadke.si/vokasnaga) in v Centru ponovne 
uporabe na Povšetovi 4 v Ljubljani. 

Odlaganje odpadkov iz gospodinjstev je za občane brezplačno; 
arhiv: VoKa-Snaga

Zadnje čase se poleg zabojnikov na številnih lokacijah 
nabirajo odpadki, ki spadajo v zbirni center oziroma je zanje 
treba naročiti kosovni odvoz, številni odpadki pa so namesto 
v zabojnike odloženi poleg njih. Odlaganje odpadkov poleg 
zabojnikov je prepovedano.

V zbirnih centrih odpadke sprejemajo brezplačno, za 
nekatere pa veljajo količinske omejitve, in sicer za gradbene 
odpadke in izolacijske gradbene materiale (0,5 m3), 
pnevmatike (5 gum), kosovne odpadke (3 m3), zeleni odrez 
(1,5 m3), salonitne plošče (evropaleta do višine pol metra) in 
pohištveni les (2 m3). Gradbene odpadke sprejemajo samo v 
Zbirnem centru Barje.

ZBIRNI CENTER BARJE 
od 1. novembra do 31. marca: od ponedeljka do sobote od 
6. do 18. ure
od 1. aprila do 31. oktobra: od ponedeljka do sobote od 6. 
do 20. ure 

ZAČASNI ZBIRNI CENTER POVŠETOVA 
od torka do sobote od 11. do 18. ure, ob nedeljah, ponedeljkih 
in praznikih zaprto 

Zbirni centri so ob praznikih zaprti.

Odgovorno do okolja

Odvoz kosovnih odpadkov je enkrat na leto brezplačen, 
uporabniki pa ga naročite, ko ga potrebujete. To storite 
tako, da izpolnite e-naročilnico na www.mojiodpadki.si in 
počakate na klic, da se dogovorite za datum odvoza. 

Zabojniki na pločnikih, cestiščih in drugih javnih površinah so nevarni za pešce, 
kolesarje in voznike; arhiv: VoKa-Snaga

Občinska zakonodaja določa, da morajo vsi uporabnikovi 
zabojniki, tudi tisti za embalažo in papir, stati na zasebni 
površini. Zabojnik na dan odvoza do 6. ure zjutraj postavite 
na prevzemno mesto, to je na rob javne površine, kjer se 
smetarsko vozilo lahko ustavi in izprazni zabojnik. 

Na odvoz odpadkov vas lahko en dan prej opozori brezplačen 
SMS-opomnik. Nastavite si ga na spletni strani www.
mojiodpadki.si prek aplikacije Moji odvozi.

Več informacij na www.vokasnaga.si in www.mojiodpadki.si. 
Lahko jim tudi pišete na vokasnaga@vokasnaga.si ali 
pokličete v Center za pomoč in podporo uporabnikom na 
telefonsko število 01 477 96 00.
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Zavod sv. Stanislava

LeTO 2020 V ZaVOdu SV. STanISLaVa
Tako kot v vseh vzgojno-izobraževalnih in kulturnih 
ustanovah tudi v Zavodu sv. Stanislava utrip od marca naprej 
zaznamuje novi koronavirus. Dogajanje je ves čas živahno, se 
pa je moralo v veliki meri preseliti na splet. Okoliščine so nas 
spomladi prisilile v popolno zaprtje zavodske stavbe in njene 
okolice, podoben režim pa je zahteval tudi jesenski drugi val 
epidemije. 

Po spomladanski uvedbi pouka na daljavo so se otroci in 
mladi v vse enote zavoda – od vrtca do študentskega doma 
– vračali postopoma; ker so dijaki z izjemo maturantov šolsko 
leto zaključili na daljavo, smo bili v polni zasedbi ponovno 
zbrani šele septembra. 

V šolskem letu 2020/21 obeležujemo 100-letnico rojstva 
nadškofa dr. Alojzija Šuštarja, ki je bil tesno povezan z 
našim zavodom, saj je bil dijak predvojne Škofijske klasične 
gimnazije, kot ljubljanski nadškof pa je leta 1992 ponovno 
ustanovil Zavod sv. Stanislava in po upokojitvi leta 1997 tudi 
bival v njegovih prostorih. Za vodilno misel prazničnega 
leta smo izbrali Šuštarjevo škofovsko geslo »Božjo voljo 
spolnjevati«. 

13. novembra smo praznovali god zavetnika zavoda sv. 
Stanislava Kostke. Kljub medsebojni razdalji smo se povezali 
pri spremljanju prenosa praznične maše iz zavodske cerkve 
in ob slavnostni akademiji, ki je bila letos posneta vnaprej in 
je še vedno na voljo za ogled na YouTube kanalu Zavod sv. 
Stanislava. Na spletni strani www.stanislav.si smo objavili tudi 
elektronsko obliko zavodskega letnega zbornika Megaron – 
vabljeni k branju na spletu, še raje pa v tiskani obliki, ko bo to 
spet mogoče. 

Irena Jamnik
Fotografije: arhiv Zavoda sv. Stanislava

ČeTrTOŠOLcI OŠ aLOjZIja ŠuŠTarja 
SO SI V OKVIru SLOVenSKeGa 
Tedna fILma OGLedaLI fILm SreČa 
na VrVIcI  

V ponedeljek, 16. 11. 2020, so si četrtošolci v okviru 
Slovenskega tedna filma kar od doma ogledali mladinski film 
Sreča na vrvici, saj poteka pouk na daljavo. Med ogledom so 
bili posebej pozorni na različne odnose (npr. med dečkom in 
psom, med dečkom in mamo, med sovrstniki), na duhovite 
prigode in iskali morebitne razlike med »takrat« (v preteklosti) 
in zdaj.
Učenka Klara Jeromen iz 4. a je po filmu zapisala: Zdelo se 
mi je zelo nesramno od »indijancev«, da so Matica napadli, 
še bolj pa je bilo nesramno to, da sta dečka skrila Jakoba 
Maticu – še mene je bilo strah, kako se bo to razpletlo … 
Ampak pojdimo zdaj nazaj na začetek. Torej, Matic je srečal 
režiserja nekega filma in z dovoljenjem mame je sprejel vlogo 
v filmu. V tem filmu je bil igralec tudi kuža Jakob. Maticu je bil 
Jakob zelo všeč, zato mu ga je režiser, ob koncu snemanja, 
podaril. Že prej se je med Jakobom in Maticem spletlo 
prijateljstvo, nato pa se je spleto še bolj. Črni blisk, poglavar 
»indijancev«, se je norčeval iz Matičevega psa, šel je čez mejo, 
in Jakob ga je ugriznil. Matičeva mama je bila zaradi tega 
zelo jezna (po mojem mnenju malo preveč). Kmalu za tem 
so se nad Jakobom pritoževali še drugi Matičevi sostanovalci. 
Živeli so namreč v bloku in tudi meni se zdi, da je tako 
stanovanje za psa, kakršen je Jakob, premalo prostorno. Če 
malo skrajšam: Črni blisk z »indijanci« se je spoprijateljil z 
Maticem, stanovalci bloka pa so postali še bolj jezni. Sklicali 
so hišni svet zaradi Jakoba in kuža je moral iz bloka. Mama 
je dala oglas, Matic pa se s tem ni mogel sprijazniti in skupaj 
s prijatelji je skoval načrt: vse, ki so bili zainterisirani, da bi 
kupili Jakoba, so s svojimi potegavščinami nekako odvrnili od 
tega namena, Jakoba pa skrili na teraso bloka. Zaradi hudega 
neurja je bilo Matica strah za psa, odpravil se je na vrh bloka 
in poskušal pomagati Jakobu, ki je bil že čisto premražen. 
Zelo je lilo in veter je zaprl vrata v blok in Matic je ostal zaprt 
na terasi bloka. Staknil je hud prehlad. Jakoba pa je mama 
odpeljala k dreserju. Otroci so ga lahko vsak dan obiskovali, 
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Zavod sv. Stanislava

saj ni bilo daleč. Dirjali so po bližnjih travnikih. Na koncu je 
bila sreča brez vrvice.

Sreča na vrvici; arhiv: RTV Slovenija

Učencu Jakobu Jarcu iz 4. b se je zdelo zanimivo, da se je 
deček Matic, ko se je vračal iz trgovine ob napadu njegovih 
sovrstnikov, preoblečenih v indijance, branil tako, da jim je 
začel metati paradižnike in mleko, ki je bilo takrat še v vrečkah. 
Ko ni imel več nič v rokah, se je začel vračati domov in pred 
blokom je srečal filmskega režiserja, ki mu je predlagal, da bi 
igral v filmu. Matic je ponudbo sprejel. Tam je imel eden od 
asistentov velikega črnega psa, ki mu je bilo ime Jakob. Maticu 
je bil Jakob zelo všeč. Ko je Matic moral med snemanjem 
skočiti z mostu v vodo, je za njim skočil še Jakob. Ob koncu 
snemanja je režiser Maticu ponudil psa. Od takrat se Matic 
»indijancev« ni več bal. Ob srečanju je »indijanski« poglavar 
Črni blisk Jakoba izzival, zato ga je Jakob ugriznil. Iz jeze je 
Črni blisk s prijateljem skril Jakoba v garažo in Matic dolgo 
časa psa ni našel, zato je mama poklicala policijo. Na policiji 
so izvedeli, kdo ga je skril, in Črnega bliska in prijatelja so 
obsodili na zapor. Ko je Matic to slišal, je rekel, da se je Jakob 
le izgubil – tako ju je rešil pred zaporom in Črni blisk se mu 
je opravičil in postali so prijatelji. Vsi so imeli radi Jakoba, a 
Jakob je naredil veliko materialne škode: razbil je okno in lulal 
na gumo učiteljevega avta. Večina stanovalcev bloka je bila 
proti Jakobu, zato se je Matičeva mama odločila, da bo Jakoba 
prodala. Matic, Črni blisk in ostali prijatelji so držali skupaj in 
Jakoba reševali na vse mogoče načine: ljudem so govorili, da 
je pes nevaren in jih odvračali od nakupa Jakoba. Nazadnje so 
ga skrili na teraso na vrhu bloka. Ponoči je bila huda nevihta. 

Matic se je zbal za Jakoba in ga je šel sredi noči pogledat na 
teraso. Pozabil je ključ v ključavnici in veter je vrata zaprl. Tako 
so ga zjutraj našli na terasi čisto prehlajenega. Ko je okreval, 
mu ja mama povedala, da je šel Jakob k veterinarju. Na obisk 
je prišla njegova prijateljica Milena. Povedala mu je resnico, 
da je Jakob šel k dreserju. Matic je bil zelo jezen na mamo, a 
mu je obljubila, da ga bo lahko še videl. Med ogledom sem se 
zelo vživel v film in se mi je zdelo vse resnično. Zanimivo mi 
je bilo gledati starejši film, kako so bili oblečeni, kakšni so bili 
videti starejši avti, stanovanja in bloki. 

Sreča na vrvici; arhiv: RTV Slovenija

Učenka Maruša Kušar iz 4. b je mnenja, da je film na trenutke 
smešen, predvsem pa zanimiv. Všeč ji je bil način, kako so 
prikazali odnose med otroki in psom in odnose med otroki in 
odraslimi. Jakob je bil zelo ubogljiv pes, nekajkrat tudi malo 
poreden, ampak zelo zvest Maticu. Matic se ji je zdel zelo 
pogumen (sama si, na primer, ne bi upala skočiti z mostu). 
Tudi pesmi med različnimi deli so lepo povezale celoten film.  
Vidi se, da je film posnet v sedemdesetih, a to niti ne moti. 
Zanimivo je, da je nekakšen film v filmu. Priporoča ga na 
ogled vsem otrokom! 

Tina Šetina s pomočjo četrtošolcev

MEDICINSKA PEDIKURA
KLASIČNA PEDIKURA

LASERSKO ODSTRANJEVANJE GLIVIC
SPONKA ZA VRAŠČEN NOHT

Tacenska cesta 20
1210 Ljubljana Šentvid
     01 292 60 12
     info@salon20.si
     www.salon20.sikozmetični salon za nego in lepoto telesaNaročnik oglasa je HITELEKTRONIK d.o.o.
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Aktualno

nK arne TabOr '69 – uTrIp KLuba 
V nogometnem klubu Arne Tabor '69 smo s pripravami na 
novo sezono začeli že sredi julija (člani, mladinci in kadeti) 
oz. avgusta (vse ostale selekcije). Kljub temu da zaradi 
epidemije covid-19 spomladanskega dela prvenstva v sezoni 
2019/2020 ni bilo in so bili treningi samo v mesecu juniju, 
se je večina naših igralcev vrnila na nogometno zelenico. V 
poletnem prestopnem roku se nam je pridružilo tudi nekaj 
novih igralcev iz drugih klubov, zelo veseli pa smo tudi 
številnih novih članov, predvsem najmlajših cicibanov, ki so 
s prvimi nogometnimi koraki začeli prav pri nas. 
Trenutno je v klubu aktivnih 220 nogometašev, ki s trinajstimi 
ekipami v različnih starostnih kategorijah nastopajo v 
tekmovanjih pod okriljem Nogometne zveze Slovenije 
(mladinci in kadeti v 2. slovenski mladinski/kadetski ligi 
zahod) in Medobčinske nogometne zveze Ljubljana (cicibani 
U-8, U-9, U-10 in U-11, mlajši dečki U-12 in U-13 A ter U-13 B, 
starejši dečki U-15 A in U-15 B, mladinci U-19 B in člani).
Po obetavnih začetkih tekmovanj v vseh ligah, ki so se odvijala 
brez prisotnosti gledalcev in ob upoštevanju vseh ukrepov za 
preprečevanje širjenja nalezljive bolezni covid-19, pa so bila 
sredi oktobra vsa tekmovanja do nadaljnjega prekinjena in 
se bodo nadaljevala v letu 2021 oz. ko bodo to dopuščale 
epidemiološke razmere. V skladu s sprejetimi ukrepi so do 
nadaljnjega prepovedane tudi vse športne vadbe (treningi). 
Ker pa je tudi za nogometaše v tem času zelo pomembno, 
da ostanejo v gibanju, se treningi vseh naših selekcij po 
navodilih trenerjev izvajajo na daljavo. 

Poleg športnih aktivnosti, izpeljanih v skladu z vsemi 
omejitvami, smo v letošnjem letu veliko naredili tudi za 
izboljšanje infrastrukturnih pogojev. V spomladanskih 
mesecih smo prenovili spodnje garderobne prostore s 
kopalnicami in uredili okolico kluba, v jeseni pa smo končali 
z ureditvijo (postavitev ograje) in osvetlitvijo pomožnega 
nogometnega igrišča, kar nam omogoča izvedbo treningov 
tudi v večernih urah. 

Igrišči z naravno in umetno travo; arhiv: NK Arne Tabor 

Igrišče z naravno travo; arhiv: NK Arne Tabor

Epidemija koronavirusa je v letošnjem letu močno posegla 
na vsa področja našega življenja. Vplivala je na izvedbo 
naših športnih aktivnosti in nam onemogočila izvedbo 
tradicionalne zaključne prireditve ob koncu sezone. Ne glede 
na vse pa se v klubu ves čas trudimo, da v skladu z veljavnimi 
ukrepi in možnostmi, ki jih imamo, vsem selekcijam 
nogometašev omogočamo čim boljše pogoje za njihov 
športni in osebnostni razvoj. Pri tem so nam bili tudi letos 
v veliko pomoč vsi nogometaši in njihovi starši, sponzorji, 
donatorji, prostovoljci in številni drugi, ki so nam s finančnimi 
in materialnimi sredstvi, donacijami in prostovoljnim 
delom omogočili izvedbo nogometnih treningov in tekem, 
dodatnih brezplačnih tekaških treningov za otroke (projekt 
NLB Šport mladim) in izboljšanje infrastrukturnih pogojev za 
delo z mladimi.

Zato ... Hvala vsem in vsakemu posebej. Ostanite zdravi!

NK Arne tabor '69

pOKLOn žrTVam
KO ZZB za vrednote NOB Ljubljana Šentvid je zaradi 
nedovoljenih druženj letos prekinil dolgoletno tradicijo 
prireditve ob dnevu spomina na mrtve. S priložnostnim 
govorom smo se poklonili vsem žrtvam pri osrednjem 
obeležju v naši četrtni skupnosti – pri spomeniku 25 talcem 
(ustreljeni so bili krajani Šentvida z okolico , Medvod, 
Kamnika …, vse pa so pripeljali iz nemških koncentracijskih 
taborišč – največ iz Mauthausna nazaj v  Begunje in potem 
usodnega jutra v Šentvid). To se je zgodilo 31. 1. 1944, v 
spominskem parku pa stojita tudi spominski plošči padlim 
krajanom Šentvida. Ravno tako smo položili cvetje k 
spomeniku padlim krajanom iz Stanežič in okolice (spomenik 
stoji na »medanskem« klancu proti Medvodam) in na grob 
padlim borcem, ki se nahaja na pokopališču Šentvid.
Obiskali smo tudi spominski plošči bratov Komel in Franca 
Šveglja – Budinka. 

Arhiv: ZZB NOV Šentvid

Vsako leto smo položili venček tudi k doprsnemu kipu heroja 
Franca Rozmana Staneta, ker pa je gibanje v šoli dodatno 
omejeno, smo morali tudi to tradicijo opustiti.

Prepričani smo, da bomo naslednje leto lahko zopet izvedli 
spominsko slovesnost v skladu z našimi željami in predvsem 
v težnji obujanja spomina na kraj, ki ni bil zaznamovan le z 
ustrelitvijo talcev, ampak je ob njem potekal zunanji obroč  
z žico obdanega glavnega mesta. Mitnice, ki je stala na 
današnjem križišču ulice A. Bitenca, Celovške in Prušnikove, 
seveda ni več, so pa dogodki v spominu še živečih prič živi in 
srhljivi. Tu je bil ustreljen tudi pisatelj in borec Tone Čufar, ki 
mu ni uspel beg iz kamiona, ki je jetnike peljal proti Gorenjski.

Hvala za sodelovanje in tovariški pozdrav od 
KO ZZB NOB, Lj. Šentvid, Eva Košuljandić, predsednica
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O našem kraju

naŠ Kraj neKOČ In daneS

Stara razglednica; Arhiv: Jože Jager

Nisem populist, živim sam s seboj, v mislih z menoj je rojstni 
kraj, Št. Vid nad Ljubljano – danes Šentvid.

Še vemo, kje živimo? Na začetku 20. stoletja je v prijetni vasici, 
imenovani Št. Vid nad Ljubljano, in njeni širši okolici živelo 
okoli 3000 tisoč duš. Malo ljudi, veliko pridnih in delovnih rok, 
ki so živeli in ustvarjali zase in tukajšnji kraj. Vsak izmed njih 
je dodal svoj pečat v razvoj kraja, ki so ga ljubili in ga ljubimo 
tudi mi, njihovi nasledniki.

Vasica Št. Vid nad Ljubljano ni bila le vas pridnih ljudi, predanih 
obdelavi zemlje in pridelavi prehrambnih dobrin. Bila je vas 
nadarjenih  in ustvarjalnih ljudi, uspešnih »tišlarjev«, danes 
imenovanih mizarjev, izdelovalcev zvonov, ki pojejo svojo 
»noto« širom naše domovine, »špenglarjev« in krovcev, 
transportnih delavcev s konjsko vprego in motornimi vozili, 
trgovcev in brivcev, nenazadnje mesarjev in gostincev. Tak je 
bil naš kraj že davno nazaj.

Vsi mi, ki smo še tu, in vsi, ki ste prišli, bodimo ponosni na vse 
naših prednikov dni. Bodimo strpni in premišljeni, ohranimo 
njihovo vizijo, da ostane kraj spoštovan, kot je bil nekdaj.

Naj nas vodi gorska pot preko Šentviškega hriba na Toško 
čelo, k Bormesu in Slavkovemu domu, vse tja do Katarine. Od 
tu in tam se vračamo domov, v Šentvid ali bližnjo Ljubljano. 
Ni daleč tudi Šmarna gora, razgledna točka, ki je njim (npr. 
Prešernu) in tudi nam ob danih pogojih ponudila prelep 
pogled na Šentvid in Ljubljano, Polhograjsko hribovje, Medno 
in Medvode, nenazadnje na Šmartno, Vodice in kamniške 
vršace. Prežeti z vtisi smo se vsi lahkih src in sproščenih misli 
vračali domov, vsak s svojimi občutki.

Tako je bilo, ko so hodili peš, se vozili z vlakom, tramvajem in 
trolejbusom, sedaj se vozimo z avtobusi mestnega prometa, 
najpogosteje v avtu osebnega prestiža!

Naš kraj, posnet z »Grčka«, danes močno poraščene jase na robu Šentviškega 
hriba. 

Pogled na Šentvid; Arhiv: Jože Jager

Jože Jager

ŠenTVIŠKe meTamOrfOZe 1

Stara razglednica; Arhiv: Jože Jager

Tako je izgledal naš kraj Št. Vid nad Ljubljano pred 
katastrofalnim velikonočnim potresom leta 1895, ki je 
prizadel Ljubljano in njeno širšo okolico. Na ohranjeni 
razglednici, poslani iz Št. Vida ob koncu 19. stoletja, je vidna 
tedanja podoba cerkve in hiš v neposredni soseščini. Močan 
potres ni prizanesel kraju, tudi cerkvi ne. Porušil je prezbiterij 
in močno poškodoval zvonik. Potrebna je bila obnova in 
rekonstrukcija cerkve. Načrte klasicistične obnove je narisal 
arhitekt Raimund Jeblinger iz Linza, gradbena dela je izvedlo 
podjetje Faleschini, tesarska dela Ivan Zakotnik, kleparska 
Anton Belec, mizarske storitve je opravila šentviška mizarska 
zadruga. Na Vidovo nedeljo, 16. junija 1901, je škof dr. Anton 
Bonaventura Jeglič obnovljeno cerkev posvetil.
Poleg cerkve je na prikazani razglednici, posneti z jase, 
imenovane »Grček«, lepo vidna makedamska pot pod 
šentviškim hribom, ki je povezovala Št. Vid s Podgoro, 
Dolnicami in Podutikom. Ob poti so se razprostirale obdelane 
njive in travniki, vir preživetja tedanjega prebivalstva.
Druga slika prikazuje eno mogočnejših hiš tedanjega časa. 
V njej je domoval g. Kraljič, lastnik restavracije, v kateri so 
se družili tedanji krajevni veljaki in preprosti domačini z 
župnikom Blažem Potočnikom na čelu. Leta 1866 jim je le-
ta predlagal ustanovitev čitalnice v kraju. Še istega leta je s 
strani deželnega predsedstva dobil potrditev ustanovitve 
čitalniškega društva. Izvoljen je bil upravni odbor v sestavi 
Blaž Potočnik – župnik, Janez Kunovar – podobar in zlatar, 
Jernej Rožman – posestnik, Jakob Belec – posestnik in 
klamfar, Matevž Tomec – podobar in kaplan Anton Stare. 30. 
septembra 1866 je bila Narodna čitalnica šentviška slovesno 
razglašena v restavraciji »pri Kraljiču«, danes tu domuje 
glasbena šola Franca Šturma.
Opisani podatki so povzeti iz knjižice Ob 60-letnici Blaž 
Potočnikove čitalnice, izdani leta 1926, izpod peresa kronista 
Frana Erjavca, 900 let Župnije Šentvid iz leta 1991 in Župnija 
Šentvid nad Ljubljano skozi čas in prostor iz leta 2007. 
Slikovno gradivo pa je povzeto iz arhiva starih razglednic v 
lasti Jožeta Jagra.

Nekoč restavracija »Pri Kraljiču«, danes tu domuje glasbena šola Franca Šturma.

Glasbena šola; Arhiv: Jože Jager

Jože Jager



Šentvid nAd LjubljaNo8

Aktualno

ali smrt na električnem stolu,
vendar takšno je pretresenje,

ki te pusti živega,
izpraznjenega, novega, nepopisanega.

Pretres do prestvarjenja.
Kjer vse staro umre in je novo izvirno,

neobremenjeno
zaradi enega perja preveč v vzglavniku;

in ni bila kavna usedlina tista,
ampak nesporno dejstvo,

zoper katerega je bil edini odgovor pretres,
da sem to usedlino zagledal na dnu skodelice čaja.

Avtor: Alen Štojs Goljar
Slika: Saatchi art

 

raZSTaVa deL naTeČaja »VSaKa 
Omara je bILa najprej dreVO« In 
ŠenTVIŠKI dneVI 2021
V Knjižnici Šentvid je postavljena razstava nagrajenih del 
spomladanskega natečaja »Vsaka omara je bila najprej 
drevo« ob praznovanju 120. letnice prve mizarske zadruge 
na Kranjskem. 
Ker so dela prvi mizarji opravljali tudi v šolah, smo izjemno 
veseli, da so v natečaju sodelovale štiri šole: Škofijska klasična 
gimnazija, OŠ Franca Rozmana Staneta, OŠ Alojzija Šuštarja 
in OŠ Šentvid.  
Na natečaj ob 120. letnici prve mizarske zadruge na Kranjskem 
je prišlo 87 izdelkov. Od tega 48 na likovnem področju, 9 na 
literarnem in 30 na tehničnem področju.
Razstava bo postavljena predvidoma do meseca januarja, 
vabljeni na ogled. 

Razstava v knjižnici Šentvid; arhiv: BPČ

Ob tem naznanjamo temo Šentviških dnevov 2021, ki je 
30-letnica samostojne Slovenije. Vse inštitucije, društva, 
organizacije v ČS Šentvid vabimo, da se nam v mesecu juniju 
pridružijo pri praznovanju s svojim dogodkom, prispevkom. 
Za možnost sodelovanja in nadaljnje informacije nam pišite 
na drustvobpc@gmail.com. 

Andreja Bečan, 
Društvo Blaž Potočnikova čitalnica

bpČ V ČaSu pandemIje
Trinajstega marca letos nas je zajela nepredvidljiva in 
nepredstavljiva era človeške zgodovine.  Skoraj sočasno se je 
po vsem planetu razširil virus covid-19,  ki je ohromil ali, bolje 
rečeno, zaustavil življenje prebivalcev na vseh kontinentih. 
S pohodom korone je nastopil tudi neke vrste kulturni molk. 
Vendar tokrat ne prostovoljni molk, pač pa so bili s strani 
odločevalcev z namenom zajezitve širjenja pandemije že v 
prvi fazi odpovedani vsi kulturni dogodki, koncerti, predstave, 
zaprti so muzeji, gledališča, knjižnice …
Prepoved izvajanja prireditev je okrnila tudi delovanje našega 
društva BPČ. Tako so bili že v  spomladanskem terminu 
odpovedani domala vsi načrtovani dogodki. Šentviški dnevi 
so bili okrnjeni, bili smo prisiljeni odpovedati program, ki smo 
ga želeli predstaviti na tradicionalnem Pozdravu domovini. 
Prav tako smo v zadnjem hipu preklicali načrtovani izlet ob 
začetku nove sezone delovanja društva. A nismo črnogledi. 
Vsa temačna obdobja človeške zgodovine so imela omejen 
rok trajanja in verjamemo, da bo s prihodom cepiva tudi ta 
virus premagan.  
Medtem pa smo, podvrženi novi realnosti, v upravnem 
odboru društva sklenili, da se moramo tudi mi prilagoditi 
razmeram in poiskati nove načine, ki bodo v tem času 
omogočili nadaljevanje našega poslanstva. Strnili smo glave 
in razmišljali, kako bi se ob podpori novih tehnologij in 
družbenih omrežij lahko lotili novih projektov.  
Tako smo v jesensko-zimskem obdobju spodbudili člane 
in naše zveste podpornike, da so na naši FB strani objavljali 
lastno poezijo, razmišljanja o pomenu kulture in jezika, 
delili spomine in fotografije minulih dogodkov pod okriljem 
društva BPČ. Preko Zoom aplikacije smo tudi že gostili 
zanimivega gosta, g. Martina Goloba,  in imeli večer branja 
poezije. Ti dogodki se odvijajo vsako 2. in 4. sredo v mesecu 
od 18.00 do 18.30. Povezava do srečanja bo tudi v bodoče 
objavljena na naši Facebook strani. Veseli bomo vsakršnega 
vašega sodelovanja.
Seveda nismo pozabili tudi na starejšo generacijo, ki ni 
vključena v družbena omrežja, zato bomo  informacije in 
članke objavljali tudi v pričujočem časopisu.
Zaključujemo s preprosto mislijo: »Naj bosta zavezništvo in 
prijateljstvo s kulturo v teh težkih časih še močnejša.«

Brane Kopač, 
predsednik Društva BPČ

Skodelica toplega čaja v zimskih 
dnevih ne pogreje le telesa, 
temveč tudi duha. Kakšen vonj ima 
čaj? Kako se razliva po ustnicah, 
kako ga okusijo brbončice, kako 
prijetna je toplina, ki pronica po 
telesu. Je v rožnati skodelici pravi 
čaj daljnega grma čajevca iz Azije, 
Afrike, Bližnjega vzhoda ali pa je to 

domača, slovenska, zeliščna oz. sadna fuzija? Kanček limone, 
malo medu in že je tu ... Pesem Alena Štojsa Goljarja. 

SKODELICA ČAJA

Ni bila kavna usedlina tista, 
ki me je pretresla;

ne pretresla tako nežno,
kot strese mati otroka,
ki se je skril med police

pralnih praškov, mandarin, flanelastih srajc,
ne, pretresla me je silno,

kot izbruh vulkana ali tsunami
ali oboje
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se pogovarjali o vplivu prometa na okolico ter načinu, kako 
bi lahko svoj delež k čistejšemu načinu bivanja dodali tudi 
otroci z družinami. 
Posvetili smo se tudi obeležju novega državnega praznika, 
dnevu slovenskega športa, ki smo ga praznovali 23. 
septembra. Gre za praznik s posebnim pomenom, posvečen 
slovenskemu športu in promociji športa v najširšem smislu. 
Obeležili smo ga z lastno aktivnostjo, ki jo dnevno izvajamo 
v okolju vrtca. Sledili smo uspehom naših športnikov, 
spoznavali različne športe in elemente »fair playa«. Veliko 
pozornosti smo preko njihovih uspehov namenili simbolom 
Slovenije. Naučili smo se in prepevali slovensko himno 
Zdravljico, risali zastavo in grb ter se pogovarjali o pomenu 
simbolov za identiteto Slovenije. 
S ciljem spodbujanja gibalnih aktivnosti družin v prostem 
času smo osvojili že marsikateri bližnji hrib (npr. Šentviški 
hrib, Bormes, Šmarno goro, izvedli smo izlet do Vižmarskega 
tabora ter spoznali nove poti širšega okoliša Šentvida). 

Tradicionalno smo opravili tudi jesenski tek za zdravje 
na igrišču enote Sapramiška. Letošnje leto smo pogrešali 
navijanje otrok drugih skupin, kar pa ni zmanjšalo 
intenzivnosti doživetja otroka ob pretečenih krogih in 
prejetju simbolične medalje. 

Vrtec Šentvid se aktivno vključuje tudi v mednarodne projekte. 
Zadnji dve leti smo bili nosilci projekta Erasmus+ Korenine 
Evrope (The roots of Europe), kjer smo ob sodelovanju 
držav Bolgarije, Portugalske, Romunije in Turčije spoznavali 
običaje lastne in partnerskih kultur. Preko aktivnosti so otroci, 
starši in strokovni delavci širili svoja obzorja o tradicijah, 
spretnostih, medkulturnem dialogu, izzivi drugačnosti ter 
se preko uporabe IKT tehnologij seznanjali z novimi načini 
komunikacije v današnjem času. Izzivi »koronaobdobja«, 
vse več svetovnih študij in vse večja osveščenost o pomenu 

peSTrOST aKTIVnOSTI V VrTcu ŠenTVId

Strokovni delavci smo veliko pozornosti posvetili novejšim 
raziskavam, ki potrjujejo, da ima aktivno preživljanje 
prostega časa številne pozitivne vplive, tako na telesno in 
psihološko komponento kot tudi splošno zdravje. V vrtcih 
opažamo, da se čas, ki ga otroci aktivno preživijo na prostem, 
zmanjšuje, kar še posebej do izraza prihaja v jesenskem ter 
zimskem času ter ob slabem vremenu. Še poseben upad 
gibalnih aktivnosti ter posledično gibalnih sposobnosti otrok 
smo zasledili v obdobju po razglašeni epidemiji covid-19, 
zato smo sklenili posebno pozornost nameniti spodbudam 
celotne družine predšolskega otroka za aktivno preživljanje 
prostega časa. Tako smo povabili družine na popoldanska 
druženja v naravo (upoštevajoč vsa priporočila). S takimi 
akcijami želimo spodbuditi dejaven življenjski slog, ozaveščati 
o pomembnosti raznolikega gibanja na prostem, spodbujati 
kvalitetno preživljanje prostega časa z igro in medsebojno 
druženje. Prispevati želimo tudi k širjenju socialnih mrež.
Letošnje koledarsko leto je zaradi okoliščin epidemije 
covid-19 prav gotovo posebno, izzivi nas zasledujejo na 
vsakem koraku. V Vrtcu Šentvid sistematično in strokovno 
načrtujemo naše delo z otroki, kjer izhajamo iz razvojno-
procesnega pristopa dela ter aktivne vloge in participacije 
otrok pri načrtovanju, pobudah in idejah ter skupni evalvaciji 
izvedenih dejavnosti. Aktivnosti smo izbirali na način, 
skladen s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
glede širjenja covid-19, ki hkrati omogoča izpolnjevanje 
zastavljanjih ciljev predšolskega vzgojno-izobraževalnega 
programa.
V mesecu septembru smo sodelovali v akciji Evropskega 
tedna mobilnosti, katere pobudnica je Mestna občina 
Ljubljana, ki otroke in starše preko različnih vsebin 
spodbuja k aktivnejšemu in trajnostnemu načinu življenju 
za izboljšanje zdravja in kakovosti bivanja. Akcija tedna 
mobilnosti predstavlja najbolj razširjeno kampanjo na 
področju trajnostne mobilnosti na svetu. Pod sloganom 
»Izberi čistejši način prevoza!« smo strokovni delavci vrtca 
pripravili raznolike aktivnosti. Tematiko smo obravnavali 
celostno, preko vseh področij dejavnosti. Tako smo npr. na 
gibalnem področju organizirali prometne poligone za vožnjo 
s kolesi, skiroji in poganjalci, kjer smo urili različne spretnosti 
in spodbujali zaznavanje in upoštevanje prometnih znakov, 
organizirali smo kolesarsko dopoldne, kotalkanje, rolanje z 
učiteljem športa.

Na umetnostnem področju smo izdelovali likovne makete 
prometnih križišč, podrobno smo proučili in natančno 
opazovali kolo ter ga nato po kolesarjenju in po taktilnem 
občutenju kolesa tudi umetniško podoživeli v risbi. Nato 
smo sodelovali na natečaju za temo trajnostne mobilnosti, 
učili smo se in prepevali pesmi o prevoznih sredstvih, 
posnemali zvoke in gibanje vozil preko ustvarjalnega giba, na 
matematičnem področju smo pripravljali različne stolpične 
diagrame, kjer smo tako otroke kot starše spodbujali k 
drugačnemu načinu prihoda v vrtec, poimenovali smo oblike 
in barve prometnih znakov. Na področju jezika, narave in 
družbe smo se učili o osnovah varnega vedenja v prometu, 
reševali uganke, pripravljali različne plakate, razmišljali in 

Novice iz vrtca Šentvid
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Tudi gasilci so aktivni

zamenjali s koritom z odcejalnikom ter zamenjali ploščice 
na steni za koritom. Električni grelnik vode smo prestavili 
v omaro pod korito in pridobili prostor za visečo omarico 
za shranjevanje čistil. V veliki garaži smo odstranili stare 
ploščice, stene prelepili z mrežico, izravnali in prebelili. V 
obeh garažah smo tudi zamenjali stare neonske svetilke z 
varčnimi in tankimi LED svetili. Na koncu smo še popravili 
epoksi premaz na tleh.

Odločili smo se, da bomo vsa dela, kar bo v naši moči, 
opravili sami z delovnimi akcijami. Z deli smo pričeli 14. 
maja in zaključili 14. novembra 2020 z montažo garderob v 
orodišče. V času največje zdravstvene in gospodarske krize 
po 2. svetovni vojni smo člani društva opravili preko 800 
prostovoljnih delovnih ur, za kar sem jim iskreno hvaležen.

Simon Višnovar, poveljnik PGD Stanežiče-Dvor
Avtor fotografije: David Purič

udeLežba GaSILceV na 
preVenTIVnem Tednu OŠ 
VIžmarje brOd
V okviru Evropskega tedna mobilnosti je na OŠ Vižmarje 
Brod od 14. 9. do 18. 9. 2020 potekal preventivni teden. Kot 
vsako leto smo se vabilu odzvali tudi gasilci PGD Vižmarje-
Brod. Dogodka smo se udeležili v torek, 15. 9., in četrtek, 17. 
9. 2020.

Arhiv: PGD Vižmarje-Brod

V torek smo bili na obisku na OŠ Vižmarje Brod, kjer smo 
učence 8. razredov seznanili z osnovami nudenja prve pomoči. 
Predstavili smo pomen številke 112, kdaj jo uporabimo in kaj 
operaterju povemo. Pogledali smo, kako se oskrbi krvavitve 
in naredi kompresijsko obvezo, kar so učenci poskusili tudi 
sami. Pokazali smo pristop in položaje za osebe v nezavesti 
ali šoku ter nudenje temeljnih postopkov oživljanja osebe 
brez znakov življenja. Te postopke smo prikazali na za to 
namenjeni lutki. Uporabili pa smo tudi šolski defibrilator, saj 
predhodno znanje ob morebitni nezgodi ne more škoditi.
V četrtek smo v naš gasilski dom povabili prvošolčke. 
Razkazali smo jim gasilski dom, gasilska vozila in gasilsko 
opremo. Z namenom, da otroci vidijo, kako izgleda gasilec, 
ko vstopa v gorečo hišo, si je eden izmed gasilcev nadel 
izolirni dihalni aparat in oblekel celotno opremo.
Po obisku prvošolčkov smo se odpravili na parkirišče OŠ 
Vižmarje Brod, kjer smo ob upoštevanju varnosti prikazali 
maščobno eksplozijo. V kuhinji pogosto pride do požarov 

gibanja v naravi pa so nas 
vodili k prijavi novega projekta 
Erasmus+ Otroci v naravi 
(Kids in nature). Otroci bodo 
v okviru projekta še aktivneje 
v naravi razvijali ustvarjalnost, 
intelektualni razvoj, sposobnost 
reševanja težav, medsebojno 
sodelovanje in empatijo. 
Erasmus+ mednarodni projekt 
bo trajal 2 leti, in sicer od 
septembra 2020 do septembra 
2022. Sodelovali bomo s šolami 

in vrtci partnerskih držav Litve, Latvije, Turčije, Romunije in 
Bolgarije. 

Kljub pestremu dogajanju pa nam tudi izzivov in načrtov za 
prihodnost prav gotovo ne manjka. 

Tanja Plevnik Peternelj, vzgojiteljica 

Fotografije: arhiv Vrtca Šentvid

prenOVa OrOdIŠČa 
prOSTOVOLjneGa GaSILSKeGa 
druŠTVa STanežIČe-dVOr
Ideja za prenovo orodišča je v našem društvu zorela že dlje 
časa. Pokazala se je potreba po zamenjavi garderobnih omar, 
saj je obstoječa garderoba postala neprimerna in premajhna. 
Standardi na področju osebne zaščitne opreme gasilca so 
se v zadnjih nekaj letih večkrat posodabljali in z njimi tudi 
oprema, ki smo jo v društvu redno menjali in nadgrajevali.
Garderobne omare so pri nas locirane v garaži, ki se uporablja 
za shranjevanje opreme in parkiranje gasilskega vozila. Služi 
pa tudi kot delavnica, pisarna, nenazadnje tudi kot družabni 
prostor. Tako morajo biti garderobne omare večfunkcijske. 
Poleg shranjevanja osebne opreme gasilca morajo omogočati 
še zračenje po uporabi, uporabiti pa jih je mogoče tudi kot 
zasilno klop za sedenje. Vse garderobe so tudi dvignjene od 
tal za lažje čiščenje. S povečanjem prostora, namenjenega 
garderobi, smo izgubili prostor za skladiščenje opreme, ki 
smo jo preselili v malo garažo, kjer smo postavili po višini 
nastavljive regale z nosilnostjo 100 kg/m.

Med predelavo smo zazidali tri okna, vso elektroinštalacijo 
skrili v stene, prestavili centralo za hišno sireno in reflektorje. 
Odstranili smo en radiator ter prestavili cevi centralnega 
ogrevanja, ki sedaj ne potekajo po stropu, temveč ob steni. 
Tako smo pridobili še nekaj dodatnih centimetrov v višino 
za lažji dostop do opreme na strehi vozila. Umivalnik smo 
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Aktualno

Studio Burja; arhiv: Sorarmonica

Simona Perme in Vladimir Hrovat, Sorarmonica

zaradi pregretja olja, ki ga segrevamo in pozabimo na 
štedilniku. Ta se pri visoki temperaturi vžge in lahko zaneti 
požar. Če v tem primeru ravnamo napačno in na olje zlijemo 
vodo, lahko naredimo več škode kot koristi, saj pride do 
maščobne eksplozije. Tak začeten požar se lahko varno pogasi 
z gasilnim aparatom ali pa ogenj kar pokrijemo z vlažno krpo 
oziroma pokrovko in s tem ogenj zadušimo. Pokazali smo 
tudi pravilno in varno uporabo gasilnega aparata, kar so 
učenci 9. razredov tudi sami preizkusili in tako prebili strah 
pred njegovo uporabo. 

Nik Kerčmar, 
PGD Vižmarje-Brod

SOrarmOnIca ne pOpuŠČa

Kljub oviram, ki nam vsem in vsepovsod grenijo domala 
vsakršno življenje, gremo vsaj nekateri tudi v teh pogojih 
naprej. In tako Simona (Perme) in Vladimir (Hrovat) s svojimi 
dejanji ohranjava Sorarmonico pri življenju ter jo – in se – še 
bolj uveljavljava v svetu. Zadnje izjemno uspešno dejanje je 
bilo sodelovanje na tokrat virtualnem velikem angleškem 
festivalu ustnih harmonik, ki bi se sicer v živo moral dogajati 
v Birminghamu. Virtualni festival je bil od 8. do 11. oktobra 
in v zadnjem hipu sva se tudi midva vendarle odločila – kot 
sicer povabljena zvezdniška gosta (Star Guests) – sodelovati 
s svojim prispevkom. Tako sva se 6. oktobra odpravila v 
Dane pri Sežani v Studio Burja, k našemu preizkušenemu 
izvrstnemu snemalcu Janiju Rednaku, s katerim smo ustvarili 
že tri CD-je. 
Ob devetih zjutraj smo začeli s snemanjem in – ob vmesnem 
enournem okrepčilnem odmoru za kosilo – končali z delom 
ob pol desetih zvečer. S skupnimi napori smo ustvarili 
43-minutni videospot, ki je požel izjemno navdušenje tistih, 
ki so zadevo spremljali v času uradnega predvajanja v okviru 
festivala. Na ekran so ves čas prihajale takšne pripombe: 
kristalno čisto; briljantno; uau, tole je osupljiv zvok; resnično 
kolosalno igranje, hvala vama; sijajno!!!; kakovost produkcije 
je krasna prav tako kot brezhibno igranje; čudovito!; le uau!; 
čudovito izvajanje, Simona in Vladimir! Pozdravi iz Poljske; 
jaa, Slovenci; tako zelo vama hvala, prekrasno!; hvala vama, 
bilo je čudovito; čudovit Vivaldi, hvala; odlično igranje 
Vladimir in Simona, hvala; izjemno; itd. … itd. …; sijajna 
predstavitev danes na festivalu, tako zelo vama hvala – 
kakšna poslastica. Od organizacijskega odbora pa: Velika 
vama hvala za tako opažen in razvedrilen mojstrski tečaj na 
našem festivalu. Pripomogla sta, da je predstavljal velikanski 
uspeh. … Eden najljubših dogodkov, zahvaljujoč nemajhni 
vlogi kakovostnega snemanja kakor tudi igranju, ob katerem 
človek ostane brez besed.

Naš izdelek je na voljo za ogled na https://youtu.
be/1N7oy2kmYjY, celoten festival pa na  https://www.
harmonicauk.com/festival.

Ob ugotovitvi, da smo ob storjenem dejanju obenem 
pridobili kot »stransko korist« še posnetke za pol CD albuma 
– ki bo posvečen tudi legendarni 200-letnici nastanka prvih 
harmonik »na usta« in »na meh« –, zdaj delava še na naslednji 
polovici skladb za Intimne impresije velikih mojstrovin, ki naj 
bi zagledale luč dneva pred koncem februarja.
Kot KD Sorarmonica se nadejamo, da nam bo uspelo izpeljati 
tudi 7. tradicionalni božično-novoletni koncert v pirniški 
cerkvi, kot vedno – 27. decembra, tokrat v zelo intimni 
zasedbi: poleg najinega dua ustnih harmonik z gostoma, 
sopranistko Tino Debevec in izvrstnim mladim harfistom 
Jernejem Mišičem.
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Gre tudi drugace

pOSebne ure ŠpOrTne VZGOje na 
GImnaZIjI ŠenTVId

Na Gimnaziji Šentvid smo v času pouka na daljavo  pripravili 
posebne ure športne vzgoje. V okviru pouka športne vzgoje 
smo organizirali zanimive dogodke kar preko spleta.

Veleslalom z Žanom
ZOOM srečanje z našima bivšima dijakoma Žanom Kranj-
cem in Bojanom Križajem

Ura športne vzgoje je bila takšna, da smo se dijaki in 
profesorji srečali na spletu z našima bivšima dijakoma Žanom 
Kranjcem in Bojanom Križajem. Kot vsako uro športne vzgoje 
smo pričeli z ogrevanjem, za katerega je na tolkalih poskrbel 
Dejan Tamše (profesor tolkal in pobudnik antikorona bluza 
ob nedeljah). Pogovor je vodil Aleš Smrekar (novinar na radiu 
Slovenija), nastopal je naš dijak Lovrenc Primc, na koncu pa 
je dogodek popestril Franci Podbrežnik z retro smučarskim 
nastopom. V dogodek so se vključevali dijaki, ki so Žanu in 
Bojanu postavljali vprašanja. 
Spletno šolsko uro je zaključil šolski zvonec, ki je naznanil 
odmor za malico.
Malce drugačno spletno uro športne vzgoje sem pripravil 
Primož Praprotnik v sodelovanju s kolegi iz športnega aktiva.
 
Stari in mladi telovadimo radi 

ZOOM srečanje, na katerem smo izvedli uro športne vzgoje 
skupaj z dijaki in stanovalci doma upokojencev. Naši dijaki 
so skupaj s stanovalci Doma Danice Vogrinec iz Maribora 
telovadili, peli in plesali. Tudi v nezavidljivih okoliščinah 
epidemije, ki so vplivale na vsakega izmed nas, je čas, ko se 
soustvarjajo pozitivne zgodbe. 
Srečanje z bivšimi dijaki in dijakinjami, ki študirajo v tujini 
oziroma so se v tujini že zaposlili.
Svoje izkušnje so z nami delili:

- Ana Kobal, zaposlena v investicijski banki na Wall Streetu v 
New Yorku, 
- Nace Pleško, zaposlen kot računalniški programer v ZDA, 
- Jan Gerl Korenč, študent igre v Kanadi, 
- Kaja Škerl, študentka oblikovanja v ZDA,
- Žiga Trontelj, zaposlen preko mednarodnih projektov na 
Portugalskem.

Spletno srečanje z atletinjo Nejo Filipič 
Neja je uspešna atletinja, ki je v letošnjem letu dosegla 
rezultat, ki jo v naslednjem olimpijskem letu uvršča med 
trideset najboljših skakalk v troskoku. V kolikor bo ponovila 
dosežke iz letošnjega leta, bo imela priložnost nastopiti na 
olimpijskih igrah v Tokiju. Zelo uspešna je tudi pri študiju, 
saj je tik pred zagovorom magistrske naloge na fakulteti za 
farmacijo.

Gimnazija Šentvid si je z dobrim delom pouka športne vzgoje 
na daljavo prislužila tudi zlato priznanje za najbolj športno 
šolo, ki ga je podelilo ministrstvo za šolstvo in šport. Veseli 
smo bili tudi finančne nagrade, s katero smo lahko kupili nov 
sup.  

Lep pozdrav,
Primož Praprotnik, prof. športne vzgoje

Fotografije; arhiv Gimnazije Šentvid

druŠTVO  Za  SOdObnO  KLOVnOVSKO 
umeTnOST deLa S pOLnO parO!

Za umetnike, ki se posvečamo scenskim umetnostim, so 
zdaj res težki časi. Ustvarjalci klovnovske umetnosti se 
zadnje tedne redno dobivamo po spletu – ker tako težje 
vadimo našo umetnost, zdaj več pišemo o tem, kako vidimo 
klovna in kako ga delamo. Odpira se nam novo vznemirljivo 
področje teoretične refleksije in komaj čakamo, da bomo 
naša razmišljanja tako dobro uredili, da vam jih bomo lahko 
tudi predstavili. Ne vemo še v kakšni obliki, a zagotovo jih 
bomo. Čas smo izkoristili tudi za pripravo pravilnika in razpisa 
za nagrade za dosežke v sodobnem klovnovstvu – strokovne 
nagrade, ki jih področje nujno potrebuje, pa nekako nikoli ni 
bilo časa, da stvar res izvedemo.

V jeseni, ko smo še lahko delali predstave, smo izpeljali tri 
gostovanja: Cankarjada – Vrhnika, CSK France Prešeren – 
Ljubljana in Festival odklonskih identitet – Ljubljana. Na 
vseh smo čutili podporo občinstva in veselje do predstav, 
navdušenje nad klovnom in močno potrebo po tem, da 
se dobivamo na odrskih dogodkih. Da smo skupaj. Takoj, 
ko bodo razmere dopuščale, izvedemo predstavo tudi v 
Ljudskem domu Šentvid! Takrat se bomo skupaj nasmejali 
neumnostim tega sveta! Ker v vsaki tragičnosti je tudi nekaj 
komičnega!

Za crknt smo: David 
Dolamič, Eva Škofič-
Maurer, Luka Piletič, 
Jošt Jesenovec, 
Gergely Dózsa, 
Simeon Huzun, 
Tina Janežič, Tomaž 
Lapajne Dekleva in 
Neža Trobec. 
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SLIKarSKa ŠOLa 2021
Prisrčno povabljeni v svet barv in čopičev …
Slikarska šola 2021, Unikatna Sanjalnica

V mesecu januarju 2021 ponovno vabim k vpisu v slikarski 
atelje Unikatna Sanjalnica v Stanežiče. Slikarske urice 
potekajo za otroke in mlade ter odrasle. Vsak dan od 17.00 do 
21.00 oz. po dogovoru. Skupine so majhne, le na tak način se 
zagotovi individualni pristop. Fleksibilni programi in priprave 
za sprejemne izpite, osnove risanja in slikanja, spoznavanje 
različnih slikarskih tehnik, kreativnost in reciklaža, umet. 
terapija ... 

Informacije: Metka Gosar, mentorica in slikarka, 
metkagosar1@gmail.com ali 031 533 280

maGIČnI pOTpurIjI

Ker se bliža čas obdarovanj in če ste imeli možnost pripraviti 
tudi mešanice cvetja (vrtnice, suhe cvetne liste, posušena 
dišavna zelišča, začimbe ...), vam zaupam recepte za čarobne 
praznične potpurije, ki so čudovito darilo. Ustvarimo lahko 
nežne vonjave, ki bodo gotovo privlačnejše od kupljenih. 
Potreben je bežen pridih cvetličnega vonja, pa nas že 
objame nedoločljiv čar.

Vrtnični potpuri

2 litra posušenih vrtnic, rožnate, rdeče ali nežno rumene 
vrtnice
300 g grobe soli
3 žlice posušene limonine lupine
1 žlica zmletega ingverja
2 žlici mehkega rjavega sladkorja
4 kaplje rožnega olja
4 kapljice esence grenivke ali cimeta

Naložimo v plasteh v steklen kozarec, med plasti natresemo 
grobo sol. Zapremo in pustimo stati 10 dni. Nato dodamo 
začimbe, esence. Ponovno zapremo in kozarec vsak dan 
pretresemo (8 tednov). Ko želimo potpuri uporabiti, ga 
damo v zabojček za potpurije ali pa ga okrasimo z ljubkimi 
posušenimi cvetlicami in listi.

Metka Gosar

Šcepec umetnosti
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Stran za najmlajše

Pobarvaj me! 
        
 
 
 
 

Uganka: 
 
 
 

V lep papir in pisan trak zavito; 
le kdo bi vedel, kaj je notri skrito. 
 
(darilo) 

 
 
 
 
       Pomagaj miški do sira (vendar  

mimo muce! ) 
 
 
 
 
 
 
 
Reši križanko! 
         

Za konec pa le še misel, ki naj obogati leto 2021. 

NOVO LETO, NOVI ČAS, 
KAJ V TEM LETU ČAKA NAS? 
ZDAJ VSE BUŠKE IN SOLZICE, 

VSE PREPIRČKE IN JEZICE, 
VSE TEŽAVE POZABIMO, 

NOVIH DNI SE VESELIMO.

Hvala za druženje z mano v kotičku za najmlajše. Srečno na poti v 
letu 2021 vam želi uredništvo časopisa!

Marjeta Bilban
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nOVa prIdObITeV ŠpOrTneGa 
druŠTVa ŠenTVId – LjubLjana

Športno društvo Šentvid – Ljubljana že desetletja ponuja 
raznovrstne športne in rekreativne programe za prebivalce 
Šentvida in okolice, med drugim tudi urejena teniška igrišča. 
Društvo je načrtovalo zamenjavo starega teniškega šotora 
v športno-rekreacijskem centru Šentvid v naslednjem letu, 
saj je ta v dvaindvajsetih letih odslužil svojemu namenu. 
Septembra pa se je pokazala ugodna možnost nakupa in 
zamenjave šotora že v letošnjem letu. Gospodarska komisija 
v okviru društva je pripravila ureditveni in finančni načrt, ki ga 
je zbor članov društva potrdil. Nato so se pričele intenzivne 
priprave in akcije za postavitev novega šotora nad tremi 
teniškimi igrišči, saj je bila pred postavitvijo šotora potrebna 
tudi prenova teniških igrišč. S pomočjo angažiranosti in 
učinkovitega dela prostovoljcev društva je bil šotor uspešno 
postavljen še pred zaostritvijo koronskih ukrepov in tako so 
ga najaktivnejši tenisači društva že lahko preizkusili. Z novo 
pridobitvijo so bili zelo zadovoljni, žal pa nam je trenutna 
zdravstvena situacija začasno onemogočila normalno 
uporabo teniških igrišč. Sedaj vsi z optimizmom pričakujemo 
izboljšanje stanja in sprostitev ukrepov na področju športne 
dejavnosti, da bo ponovno mogoče uporabljati teniški šotor 
in tudi ostale športne objekte ŠRC Šentvid.  
Kljub občasnim prekinitvam zaradi epidemije je Športno 
društvo Šentvid – Ljubljana  v letošnjem letu v ŠRC Šentvid 
uspešno organiziralo treninge košarke za dekleta in fante 
od najmlajših do članov, ki uspešno tekmujejo v državnem 
prvenstvu pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije. V času 
prepovedi izvedbe vadbe v živo trenerji za košarkarje in 
košarkarice skrbijo z vodenjem vadbe na daljavo z uporabo 
digitalnih orodij.

Ker je staranje prebivalstva vse večji izziv sodobne 
družbe, društvo posebno pozornost namenja tudi telesni 
vadbi starejših. Za rekreacijo starostnic in starostnikov je 
organizirana celoletna vadba v telovadnicah OŠ Šentvid in v 
ŠRC Šentvid.
Prav tako smo s sodelovanjem in na podlagi povabila Četrtne 
skupnosti Šentvid tudi letos organizirali ter izvedli teniški 
turnir ter turnirja v košarki za ženske in za pionirje, ki so se 
odvili v ŠRC Šentvid, Bokalova ulica 14. Vse aktivnosti smo 
izvajali skladno z ukrepi in priporočili pristojnih institucij za 
zajezitev širjenja koronavirusa.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo MO Ljubljana, posebej ČS 
Šentvid, ter vsem prostovoljkam in prostovoljcem Športnega 
društva Šentvid – Ljubljana za njihovo sodelovanje in pomoč 
pri delovanju društva. 
Člani društva srčno upamo, da se bodo razmere v zvezi z 
koronavirusom kmalu umirile ter da se bomo lahko srečali še 
letos na božično-novoletnem teniškem turnirju v soboto, 26. 
decembra.     
Lepo vabljeni, da se nam pridružite ter z redno telesno vadbo 
poskrbite za svoje zdravje. 
Športni pozdrav!

Jožica Markovič,
Fotografije: arhiv ŠD Šentvid

Šd ŠenTVId - dOGOdKI V 2021:

• V aprilu 2021 bo potekal mednarodni košarkarski turnir 
v okviru mednarodnega projekta Network For Basketball 
Clubs, ki je sofinanciran s sredstvi programa Erasmus+ Sport.

• 18. in 19. junija 2021 bodo v športno-rekreativnem centru 
ŠD Šentvid – Ljubljana v okviru programa Razgibajmo 
Ljubljano organizirane sledeče športno-rekreativne 
prireditve:
                  - košarkarski turnir, 
                  - odbojka na mivki,
                  - tenis turnir.

• V avgustu 2021 bosta izvedena športno-rekreativna 
dogodka Junaki plaže in Festival aktivnega staranja.

• V septembru 2021 bodo pod okriljem ČS Šentvid 
organizirani naslednji športno-rekreativni turnirji:
- tenis, 
- košarka za pionirje in 
- košarka za ženske.

Jožica Markovič

Fotografije: 
arhiv ŠD Šentvid

Pridobitve in nacrti ŠD Šentvid Ljubljana
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Podrobnejše informacije o dogodkih na www.cs-sentvid.si 

NAPOVEDNIK MAJ−JULIJ 2017 

 KONCERT BIG BAND ZASEDBE 
ORKESTRA SV 
Torek, 31. 5. 2016, ob 20.00 na ploščadi 
pred Ljudskim domom 
Društvo BPČ in Slovenska vojska

SVITOV KOTIČEK, meritve krvnega 
tlaka, sladkorja in prikaz 
nordijske hoje 
Četrtek, 9. 6. 2016, med 9.00 in 16.00 na 
ploščadi pred Ljudskim domom 

 »NAJ SIJE V OČEH« – otvoritvena 
slovesnost ob 150. obletnici 
šolstva in čitalništva v Šentvidu 
Sreda, 1. 6. 2016, ob 17.00 
v Ljudskem domu 

OTVORITEV PRVE ŠOLSKE 
MIKROPIVOVARNE V SLOVENIJI 
Četrtek, 9. 6. 2016, ob 14.00, BIC Ljubljana 
− Center kulinarike in turizma KULT316 

KONCERT PEVSKIH ZBOROV IN 
NASTOP FOLKLORNE SKUPINE 
Četrtek, 2. 6. 2016, ob 17.00 v Ljudskem 
domu 

SLAVNOSTNA ZAKLJUČNA 
AKADEMIJA ob 150. obletnici 
šolstva in čitalništva v Šentvidu 
Četrtek, 9. 6. 2016, ob 19.30 v Ljudskem 
domu 

PRAZNOVANJE S KNJIŽNICO 
ŠENTVID: ob 150. obletnici 
šolstva in čitalništva v Šentvidu 
Petek, 3. 6. 2016, med 16.30 in 21.00 na 
parkirišču pred Knjižnico Šentvid 

LETNI KONCERT ŽPZ Rozka Usenik 
Petek, 10. 6. 2016, ob 20.00 v dvorani OŠ 
Vižmarje Brod 
KUD Šentvid nad Ljubljano

»Kultura in prosveta, to naša bo 
osveta!«   KAVA Z MANCO KOŠIR 
Ponedeljek, 6. 6. 2016, ob 19.00 v BIC 
Ljubljana  − KULT316  

Koncert POD ZVEZDNIM NEBOM 
Četrtek, 16. 6. 2016, ob 19.30 v Atriju 
Zavoda sv. Stanislava 
GŠ Franca Šturma - Zavod sv. Stanislava 

JEZERSKI ZMAJ, glasbena bajka 
Ponedeljek, 6. 6. 2016, ob 19.00 v Domu 
sv. Vida
Glasbeni center Zvočna zgodba

RITEM NA PARKETU  
Torek, 21. 6. 2016, ob 18.00 v telovadnici 
OŠ Franca Rozmana Staneta 
OŠ Franca Rozmana Staneta

KDO JE NAPRAVIL VIDKU 
SRAJČICO − lutkovna igrica 
Torek, 7. 6. 2016, ob 9.30 v Vrtcu 
Dobrega pastirja 
Vrtec Dobrega pastirja

FRANETOV MEMORIAL − tek in 
kolesarjenje 
Sreda, 22. 6. 2016, ob 17.00 − križišče 
nasproti NLB Šentvid 
Društvo BPČ

OTVORITEV RAZSTAVE 
FOTOGRAFSKIH IN LIKOVNIH 
DEL 
Torek, 7. 6. 2016, ob 17.00 v Meršo-
lovem atriju (Zavod sv. Stanislava) 

KONCERT ADIJA SMOLARJA 
Sreda, 22. 6. 2016, ob 20.00 v Ljudskem 
domu 
Društvo BPČ in Adi Smolar

ZAKLJUČNI NASTOP UČENCEV 
GŠ FRANCA ŠTURMA 
Torek, 7. 6. 2016, ob 18.00 v dvorani GŠ 
Franca Šturma  
Glasbena šola Franca Šturma

PROSLAVA OB 40-LETNICI OŠ 
VIŽMARJE BROD 
Petek, 24. 6. 2016, ob 10.30 v avli šole 
OŠ Vižmarje Brod

KVIZ OSNOVNOŠOLCEV IN 
SREDNJEŠOLCEV OB 150. 
OBLETNICI ŠOLSTVA IN 
ČITALNIŠTVA V ŠENTVIDU 
Sreda, 8. 6. 2016, ob 18.00 v Ljudskem domu 
v Šentvidu 
Abonma ŠODRČEK – ŠODR Teater

RAZSTAVA ŠENTVIŠKIH 
STARODOBNIKOV − 'oldtimerjev' 
Nedelja, 26. 6. 2016, ob 11.00 na 
parkirišču pri šentviški cerkvi 
Društvo BPČ

LITERARNI VEČER  
S PESNIKOM MILANOM JESIHOM 
Sreda, 8. 6. 2016, ob 19.30 v Knjižnici 
Šentvid 

AKADEMIJA − POZDRAV 
DOMOVINI 
Nedelja, 26. 6. 2016, ob 20.30 na trati za 
šentviško cerkvijo 
Društvo BPČ

dedeK mraZ prIde TudI LeTOS!
 

Otroci, Dedek Mraz se že pripravlja, da vas obišče! Letos vas 
ne bo mogel vzeti na koleno, ampak boste pa vseeno lahko 
pokramljali z njim po Zoomu. Čakal vas bo:

29. decembra od 17.00 do 18.00, zatem pa bo posnetek 
predstave Gledališča Unikat.

30. decembra od 17.00 do 18.00, zatem pa bo posnetek 
druge predstave Gledališča Unikat.

Povezava na Zoom je objavljena na spletni strani Četrtne 
skupnosti Šentvid (www.cs-sentvid.si) in na spletni strani 
(www.gledalisce-unikat.si) in FB profilu Gledališča Unikat. 
Lahko pa jo tudi pretipkate v spletni brskalnik: 
https://us02web.zoom.us/j/82393330083. 

Tudi letos je za vas Dedek Mraz pripravil sladka darilca in vam 
jih bo rad poslal po pošti! Vi pa le pripravite kakšno pesmico 
zanj! Te ima zelo rad!

V novem letu pa si najbolj želimo, da se spet srečamo v živo 
in se skupaj veselimo dogodivščin gledaliških junakov in 
junakinj! In decembra 2021 vas bo Dedek Mraz lahko tudi 
dvignil na koleno in objel! Obljubimo!

Ostanite zdravi in veseli!

ustvarjalci Gledališča Unikat in ČS Šentvid

SV. mIKLaVž prIhaja IZ SVeTeGa raja

V soboto, 5. 12., bo, kot vsako leto, ob 17.00 prišel v Šentvid. 
Tokrat s pomočjo programa Zoom. Prinesel bo tudi darila za 
otroke do vključno 3. razreda, ki jih boste lahko prišli iskat. 
Kam in kdaj vam pove v soboto.
Miklavževemu prihodu se bo bosta pridružila g. župnik z 
nagovorom otrokom in ga. Dušica Kunaver z zgodbo za 
otroke.
Na spodnji povezavi lahko spremljate Miklavžev prihod (5. 
12. ob 17.00).
Zoom povezava: https://us04web.zoom.us/j/77804398602?
pwd=L20zVytaK1JYTUNaTkN2V1lVblVadz09 Meeting ID: 778 
0439 8602 Passcode: 3c7tut  

Razširite vest tudi drugim družinam, upamo, da se srečamo!
 

V imenu pripravljalcev Miklavževanja,
Andreja Bečan

Na brezplačni obisk bolnišničnih klovnes in 
klovnov na daljavo se lahko prijavite na:

 041 355 814 
 nasmeh@rdecinoski.org
V Društvu Rdeči noski svoje poslanstvo nadaljujemo na varen način. 
Obiski otrok in mladostnikov v bolnišnicah in drugih zdravstvenih 
ustanovah se zato začasno selijo na splet in potekajo prek spletnih 
aplikacij Zoom in Facebook (Messenger).

SE VIDIMO NA RDECENOSEM SPLETU!
Več informacij na www.rdecinoski.org

»EDINA STVAR, KI SE JE Z VESELJEM
NALEZEM, JE – SMEH!«
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HALO, 
KLOVN! @digitalno

#se vidimo

#online


