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Uvodnik

Spremna beseda urednice

slika iz vrtca šentvid

Našli smo ga. Ni se nam izneverilo. Poletje je končno tu, čeprav vam
moram priznati, da sem to leto že resno dvomila vanj.
Pred nekaj dnevi sem bila po dolgem, dolgem času v večernih urah v
centru Ljubljane. Nekako mi je čas ušel, pa saj veste, kako ob majhnih
otrocih kar ne najdemo časa niti volje, da bi se zvečer, ko jih spravimo
spat in zadihamo pet minut čistega miru, odpravili še kam. No, ne samo
čas in otroci, tudi vreme ni bilo primerno za posedanje ob Ljubljanici
in romantično pozibavanje s kozarcem vina v roki ob glasbi uličnih
glasbenikov. In ko sem končno spet doživela to večerno Ljubljano, sem
bila prav zares zadovoljna nad večernim utripom v središču mesta. Uro
ali dve manj spanja sem tisti večer hitro pozabila. Naše glavno mesto je
v vsej svoji majhnosti postalo res lepo. Ulice so polne ljudi, med njimi je
očitno veliko tujcev, za katere sem prepričana, da jim je naše malo mesto s
svojim dogajanjem všeč. Čeprav nas po velikosti prekaša večina evropskih
prestolnic in veliko preostalih mest v Evropi, je Ljubljana polna dogajanja v
poletnih mesecih. V njej se kar vrstijo festivali, ulični umetniki narekujejo
tempo mimoidočim, na tržnici kuharski mojstri kuhajo pred publiko in tako
predstavljajo slovenske in mednarodne jedi, ladjice plujejo po Ljubljanici,
na Kongresnem trgu in na drugih lokacijah potekajo brezplačne prireditve,
gledališke predstave in koncerti.
Res smo lahko ponosni na naše malo mesto in na našo malo Slovenijo, ki
je vedno bolj zanimiva nam in vsem turistom, ki si jo želijo ogledati.
Ob tako lepo doživeti večerni Ljubljani pa me je misel zanesla tudi na
njeno predmestje, nenazadnje tudi v našo četrtno skupnost, ki se po
najboljših močeh trudi, da bi polepšala življenje prebivalcem teh krajev. V
naši četrtni skupnosti veliko časa namenimo organiziranju dogodkov, ki bi
zanimali širno publiko. Mogoče bi bilo bolje, da se izrazim malo drugače.
Dogodkov je že veliko, le vemo ne zanje, zato se tudi v uredniškem odboru
trudimo, da vam dogajanje okoli nas čim bolj približamo. V nadaljevanju
glasila boste prebrali, da se že pripravlja Jesenska prireditev, ki je lansko
leto doživela svoj debi. Tokrat upamo na še večjo udeležbo, saj bomo
dogajanje v primerjavi s preteklim letom še bolj popestrili.
Do takrat vam želim čim bolj doživeto poletje, pa naj bo to na domačem
dvorišču v senci drevesa, ob bližnjem potoku, v prelepih slovenskih gorah
ali ob neskončnem morju.
Jeseni se, polni novih moči, ki jih bomo nabirali skozi to poletje, spet
vrnemo.
Odgovorna urednica Mateja Brus

Narisala Lara, 6 let
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Svet CS Šentvida

DELO SVETA ČS ŠENTVID
Tudi v svetu Četrtne skupnosti Šentvid imamo spomladansko čiščenje.
S tem mislim na številna poročila, ki smo jim morali pripraviti. Med
drugim smo ugotovili, da smo program dela za leto 2012  in posledično
finančni načrt realizirali v začrtanih okvirih in ga celo presegli, saj smo
ga obogatili z nekaj dodatnimi vsebinami.
Tudi v letu 2013 ostajamo zvesti sedaj že dolgoletni usmeritvi sveta
ČS Šentvid. Z razmeroma omejenimi sredstvi poskušamo vzpodbuditi
čim več dogajanja v obliki prireditev, predstav in drugih oblik
dejavnosti naših društev ter drugih organizacij krajanov. Seveda ima
vse to dogajanje smisel in namen le, če je tudi obisk ustrezen. Tako
si kot drugi cilj zastavljamo čim boljšo obveščenost prebivalcev naše
četrtne skupnosti. Oba cilja smo po najboljših močeh upoštevali pri
pripravi in sprejemu finančnega načrta za letošnje leto.

Veliko smo se ukvarjali tudi s pripravo predlogov za spremembo
prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana za del, ki se nanaša
na našo četrtno skupnost. Če bi moral izpostaviti glavne poudarke
predlogov, so ti gotovo želja po ureditvi vsaj ene obrtno-gospodarske
cone in ustrezna prostorska ureditev že obstoječih športnih površin.
Reševanja problemov na področju komunale je stalnica našega
delovanja. Čeprav so »škarje in platno« v rokah Oddelka za gospodarske
dejavnosti in promet Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
imamo občutek, da smo kar uspešni. Tako smo se dogovorili, da bo
letos vendarle dokončno urejeno obračališče mestnega avtobusa v
Stanežičah pred gasilskim domom, tako da bodo zarisana parkirišča in
potek cestišča. Trudimo se, da bi uredili prehod za pešce med na novo
asfaltirano Pot k igrišču in pločnikom ob športni dvorani Gimnazije
Šentvid. Dogovorili smo se tudi, da se uredi cestišče ob Zavodu sv.
Stanislava v smeri Vrtnarske ceste. Asfaltiranje ulice Pod daljnovodom
pa je žal prestavljeno v prihodnost, saj preprosto ni zadostnih sredstev.
Vsi, ki vas zanima, kaj se dogaja v naši četrtni skupnosti in s čim se
ukvarja Svet Četrtne skupnosti Šentvid, nas obiščite na naši spletni
strani www.cs-sentvid.si.

Damijan Volavšek,
predsednik sveta ČS Šentvid

Vir: Internet

Številni ste se nam pridružili na pomladni čistilni akciji. Žal je bila ta
manj obsežna kot lansko leto, kar pripisujemo predvsem bistveno
manjši medijski pozornosti in pomanjkanju skupnega organizatorja
na ravni mesta Ljubljane. Kljub temu smo bili uspešni. Več si lahko
preberete v članku v nadaljevanju časopisa.

Bodi zdrava domovina,
mili moj slovenski kraj!
Ti prekrasna, ti edina,
meni zemeljski si raj.

V maju se je uspešno zaključila prva sezona abonmaja »Šodrček«,
ki sta ga ob podpori četrtne skupnosti pripravila KUD Šentvid nad
Ljubljano – Šodr teater in Družinsko gledališče Kolenc. Če merimo po
obisku, je bil abonma zelo dobro sprejet pri otrocih in seveda tudi
starših. Upamo, da bo uspeh vzpodbudil organizatorje, da pripravijo
nadaljevanje v naslednji sezoni.

Vir: Internet

Ob dnevu državnosti
Vsem krajankam in krajanom iskreno čestitamo ter jim želimo prijetno  
in  dostojno praznovanje na način, s katerim izražamo svoj ponos in
podporo svoji domovini.
Svet Četrtne skupnosti Šentvid
Foto: Aleš Perčič
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Aktualno

ZEMLJEVID – VODNIK Šmarna gora & Rašica
Osnovna dejavnost družbe KARTOGRAFIJA, d. o. o. je izdelava vseh
oblik zemljevidov. Na tem področju so nedvomno med vodilnimi
v slovenskem prostoru; njihove reference segajo na področje
planinskih, turističnih, tematskih in ostalih zemljevidov in vodnikov.
Medtem ko je slovenski planinski svet tozadevno sorazmerno dobro
obdelan, smo pri pregledu razpoložljive tovrstne literature opazili
zanimivo vrzel – severozahodno področje ljubljanske kotline, ki
zajema širše področje Šmarne gore in Rašice, je v vsem tem času
ostalo neobdelano. Vzrok za to je verjetno specifično okolje – po eni
strani pohodniško izredno obljudeno področje Šmarne gore in Rašice
je obkroženo z naselji in kmetijskimi površinami, ki pa so bile do
nedavnega za tovrstno predstavitev popolnoma nezanimive. Dodaten
faktor, ki je verjetno pripomogel k temu, da območje do sedaj ni bilo
obdelano, je verjetno tudi dejstvo, da je področje razdeljeno na več
občin, tako da vsaka posebej ni bila zainteresirana, da bi predstavila
kaj več kot svoj teritorij.

– le redko (mogoče nekajkrat na leto) si lahko vzamemo cel dan za
tovrstno aktivnost, veliko laže pa si za rekreacijo vzamemo nekaj uric,
torej popoldne med tednom ali nedeljsko dopoldne. In omenjeno
področje je desetini Slovencev dosegljivo za tovrstne podvige!
Pri tem pa se srečujemo z iskanjem ciljne skupine: po temeljitem
premisleku smo prišli do sklepa, da je nesmiselno izdajati namenski
»pohodniški« ali »tekaški« ali »gorsko-kolesarski« zemjevid/vodnik,
ker gre za iste ljudi, ki se na izlet danes podajo s svojo mlado
družino, jutri z družbo, ki je željna in sposobna prehoditi precej več,
pojutrišnjem pa se z gorskim kolesom podajo po istih ali vzporednih
poteh k istemu cilju. Torej ciljno skupino telesno aktivnih ljudi, ne
glede na starost, spol in telesno pripravljenost.
Področje želimo približati tako okoliškim prebivalcem kot turistom,
ki želijo preživeti par dni v osrednji Sloveniji. Domačini v glavnem
poznajo neposredno okolico svojega prebivališča in mogoče še katero
od bolj obljudenih poti na Šmarno goro; vsem tem bi želeli pokazati,
da le korak dlje obstajajo kilometri čudovitih poti, ki nudijo neskončne
možnosti za sprostitev.
Poleg tega je oddih v neposredni bližini doma še posebej dragocen –
zahteva relativno malo časa in je tudi okolju prijazen, saj ne zahteva
uporabe avtomobila.
Če se bo čas, ki ga preživi povprečni turist v našem koncu, zaradi te
in tej podobnih tiskovin podaljšal za četrt ure, ali z drugimi besedami
povedano, če vsak stoti turist podaljša bivanje v osrednji Sloveniji za
en dan, smo prav tako dosegli svoj cilj.
Tomo Šarf

JESENSKO SREČANJE ČS ŠENTVID 2013

Ožje področje Šmarne gore je bilo vključeno v zemljevid Polhograjskih
dolomitov, ki ga je PZS izdala pred več kot 30 leti; naklada je pošla,
poleg tega se je v tem času na terenu pojavilo precej sprememb.
Ob tem je Turistično društvo Šmarna gora leta 2004 zapolnilo vrzel
z izdajo povsem lokalno obarvanega turističnega zemljevida Šmarne
gore; naklada le-tega je prav tako pošla.

Uspeh lanskega Jesenskega srečanje nas je dodatno spodbudil za
ponovno organizacijo srečanja vseh, ki delujemo na področju tako
imenovane civilne družbene sfere.
Že lani smo se pogovarjali, da bi bil pomladni čas morda primernejši,
a se je izkazalo, da je v času, ko je že dovolj toplo za aktivnosti na
prostem, vse preveč drugih prireditev društev in šol, tako da smo
se navsezadnje odločili, da bo tudi letos Srečanje ČS Šentvid spet
Jesensko srečanje …

Foto: Robert Golavšek

Omenjeno področje ima za slovenske razmere veliko populacijsko
zaledje –  tako rekoč petini Slovencev predstavlja poligon, kamor se
dnevno zatekajo kot sprehajalci, pohodniki, tekači in gorski ali cestni
kolesarji.
Gre za področje, ki je vsem omenjenim skupinam dosegljivo za
»popoldanske izlete«. To poudarjamo predvsem iz lastnih izkušenj
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Lanske izkušnje so nam v veliko pomoč pri načrtovanju letošnjega
srečanja. Ostajamo pa zvesti lanski zasnovi, ko se bodo društva in
druge organizacije predstavili na stojnici, z delavnicami in večina tudi
s predstavitvijo svoje dejavnosti na odru.
Povabili bomo tudi številne goste, ki so s svojim delovanjem sami po
sebi zanimivi in tako še dodatno popestrili program srečanja.
Nedvomno bo spet živahno in zanimivo za obiskovalce vseh starosti.
Pridružite se nam 14. septembra 2013 od 9. ure dalje na ragbi igrišču
Oval v Guncljah, kjer smo se srečali že lani.
Robert Golavšek
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Šport

V Šentvidu se je odvijala že
Poletna Odbojkariada

druga

Na drugi junijski vikend, ki je po dolgem času postregel s pravimi
poletnimi temperaturami, je več kot 200 mladih odbojkaric in
odbojkarjev uživalo na peščenih in travnatih igriščih v Šentvidu pri
Ljubljani, kjer se je že drugič zapored odvijal festival odbojke na mivki
in travi, 2. Poletna Odbojkariada, ki je potekal v organizaciji Ženskega
odbojkarskega kluba Šentvid v sodelovanju z agencijo ProminaSport,
in ga je gostil ŠRC ŠD Šentvid.

V nedeljo sta mlade odbojkarice presenetila z obiskom dva odlična
slovenska odbojkarja in reprezentanta Gregor Ropret iz ACH Volley in
Jan Planinc iz Calcit Kamnik, ki sta podelila številne avtograme in ju
dekleta kar niso hotela izpustiti iz rok.

Naj mini

Odbojkariada

Sobotni turnir na mivki je potekal v kategoriji starejših deklic,
kadetinj in kadetov, v nedeljo pa so na svoj račun prišle še najmlajše
odbojkarice, ki so se med seboj pomerile v kategorijah male in mini
odbojke.

Igra

Organizatorji so bili  izredno veseli ponovno izjemno dobrega odziva
udeležencev ter številnih pohval staršev in obiskovalcev, podpore  
ŠD Šentvid, Četrtne skupnosti Šentvid in številnih podjetjih ter se že
pripravljajo na 3. Poletno Odbojkariado 2014.
Nedeljska skupinska

V sobotnem tekmovanju je sodelovalo rekordno število ekip, kar
osemintrideset. Pri kadetinjah je zmaga ostala v rokah domačink,
Maje Florjančič in Lare Škrinjar, pri kadetih pa sta prvo mesto osvojila
Jon Stele in Blaž Vilar. V najštevilčnejši kategoriji starejših deklic si je
prvo mesto zagotovila kamniško-ljubljanska naveza, ki sta jo sestavljali
Patricija Porovne Černe in Mojca Deželak. V nedeljo je v kategoriji
male odbojke sodelovalo dvaindvajset ekip, kjer je zmaga ponovno
odšla v Kamnik, in sicer igralkam Lucijani Kraljevič, Evi Pogačar in Neži
Ladinik. Pri najmlajših, v kategoriji mini odbojke, se je med seboj
pomerilo sedem ekip. Zlato medaljo so osvojile in s tem ubranile
lanskoletno zmago igralke Nina Zdešar, Tia Kralj in Neli Goršek.
Dogodek pa ni bil namenjen izključno odbojkarskim aktivnostim,
saj je bilo dogajanje popestreno s plesnim ogrevanjem in učenjem
plesnih koreografij pod budnim očesom plesnih učiteljic Plesne šole
Moje sanje, srečelovom in kolesom sreče, karaokami in vodnimi
vragolijami.

VREDNOSTNI

Plesna animacija

Ana Oblak in Karmen Jakob
(vse slike so arhiv Odbojkariade)

BON

za 2dl pijace

Strahec
Šentvid nAd LjubljaNo

Delovni čas:

pon - pet od 7h do 20h
sobota, nedelja in prazniki
zaprto

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

SD Dolomiti – skakalna sekcija
Zimski meseci so že nekaj časa za nami in kljub nizkim temperaturam
v maju smo vsi skupaj že v pričakovanju toplih poletnih počitniških
dni. Športniki skakalci v našem klubu pa že pridno trenirajo in potiho
razmišljajo o prihajajoči poletni in zimski sezoni, ki bo še posebej
zanimiva zaradi olimpijade v Sočiju.
Pretekla sezona je bila za Smučarsko društvo Dolomiti ena najbolj
uspešnih v vsej zgodovini. Med enaindvajsetimi slovenskimi klubi smo
v skupnem seštevku točkovanja za najuspešnejši smučarskoskakalni
klub zasedli visoko peto mesto. Za nami so zaostali tudi nekateri veliko
večji in predvsem finančno močnejši klubi. V mlajših kategorijah sta
vidnejše uvrstitve na domačih pokalnih in državnih tekmovanjih
dosegala Nejc Peklaj in Matevž Marinko.

druženje z Jurijem Tepešem, Petrom Prevcem in Goranom Janusom.
Prireditev je ob lepem sončnem vremenu in pestrem dogajanju
združila udeležence vseh generacij. Otroci so uživali v raznih
delavnicah, predstavitvah in izzivih. Odrasli pa smo se otrokom
pridružili na družinskem teku. Nekateri so izkoristili priložnost in
zaprosili za avtograme in skupno slikanje s skakalnimi junaki minule
zime, ki so si kljub napornemu urniku vzeli čas in nas obiskali. Učenci
so Jurija, Petra in Gorana povprašali o stvareh, ki so jih zanimale, nato
pa so jih razveselili s simboličnimi darili in tortama velikankama. Dobro
obiskana prireditev je zares odlično uspela. Mi pa smo se poslovili v
upanju, da bomo na naslednjem pomladnem druženje lahko zopet
proslavili odlične rezultate naših skakalcev.  

Arhiv: SD Dolomiti

Arhiv: SD Dolomiti

V članski kategoriji smo se vsi veselili uspehov v svetovnem merilu,
kjer že nekaj let zastopata slovenske barve Jurij in Anja Tepeš. Še
posebej smo uživali ob odličnih Jurijevih nastopih v Planici, kjer je tudi
prvič v karieri stal na najvišji stopnički zmagovalnega odra.  

V SD Dolomiti jeseni zopet pričnemo z brezplačno splošno športno
vadbo za otroke stare od 4 do 9 let. V obnovljeni in opremljeni  
dvorani ČŠ Šentvid na Kosijevi 1 bodo naši trenerji, vaditelji in športni
pedagogi poskrbeli, da bo program pester, zanimiv in koristen.
Vse leto pa poteka vpis v športni program vadbe smučarskih skokov.
Za vprašanja in pojasnila smo vam na voljo preko maila sskdolomiti@
gmail.com. Lahko pa se tudi oglasite na skakalnicah v Guncljah v času
popoldanskih treningov. Posebno predstavitev vam pripravljamo za
Jesensko srečanje ČS v septembru.
SD Dolomiti

Promet v Šentvidu skozi zgodovino do
sedanjosti

Arhiv: SD Dolomiti

Ob takih rezultatih naših članov je veliko lažje črpati voljo za nadaljnje
delo. Čeprav klub deluje z minimalnimi sredstvi in skorajda v
nemogočih razmerah, nam ne bo zmanjkalo volje za premagovanje
novih izzivov in doseganje še boljših rezultatov. Naša velika želja je
obnova klubske hišice in skakalnega poligona, s čimer bi mladim
smučarjem skakalcem nudili boljše pogoje za treninge in tekmovanja.
O obnovi se že nekaj časa dogovarjamo z Mestno občino Ljubljana,
ki je tudi lastnik športnega parka. Starši in ostali klubski delavci pa
si prizadevamo, da s prostovoljnim delom vzdržujemo in ohranjamo
razpadajoče in dotrajane objekte.
Kljub omejenim možnostim smo v pretekli sezoni priredili nekaj
skakalnih srečanj in tekmovanj. Najbolj obiskano tekmovanje je
bilo šolsko državno prvenstvo na alpskih smučeh, na katerem je
nastopilo 140 otrok iz vse Slovenije. S tovrstnimi tekmovanji si skupaj
s Smučarsko zvezo Slovenije, ki je glavni pobudnik in soorganizator,
prizadevamo seznanjati in navduševati otroke za našo športno
panogo.
18. maja smo skupaj z Osnovno šolo Šentvid pripravili športno
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Zgodovina prometa Šentvida z okolico Ljubljane sega v zadnji dve
desetletji 19. stoletja in prva tri  desetletja 20. stoletja. Šentvid je bil
prehodna točka za številne avtobusne proge proti Gorenjski. Začela
so se pojavljati avtobusna podjetja, ki so povezovala center Ljubljane
s Šentvidom, Tacnom, Mednom, Medvodami, Gameljnami in drugimi
kraji. Banska uprava je bila temu naklonjena, koncesije je dajala
vsakemu prosilcu, ki je izpolnjeval vsaj delne pogoje za obratovanja.
Naj naštejem nekaj pogojev in pravil za obratovanje: kolesa avtobusov
morajo imeti zračne pnevmatike, voznik avtobusa mora pred vsako
vožnjo preizkusiti  obe zavori, vozilo mora ustaviti, ko sreča živali, če
je potrebno mora tudi ugasniti motor, dokler se te ne oddaljijo, hitrost
ne sme presegati 45 km/uro. Razkošno podeljevanje koncesij – voznih
dovoljenj je povzročalo tudi prometno zmedo, saj so se proge med
seboj prekrivale, kar je prineslo tudi manjše število potnikov, tako da
je podjetniški zaslužek kmalu kopnel. Večina uporabnikov prevoza so
bili delavci in maloštevilni uradniki, ki so koristili prevoze ob zgodnjih
jutranjih urah in poznih popoldanskih urah. Zato se je vozni red temu
tudi prilagodil.
Velik porast prometa na progah je bil ob nedeljah in praznikih, ko so
se Ljubljančani odpravili do različnih izletniških točk, Šmarne gore
in mnogih kopališč ob Savi. Povečan promet je bil tudi ob dnevih
sejma, raznih romanjih in drugih župnijskih praznovanjih. Med prvimi
avtobusnimi podjetji v Sloveniji je bilo tudi edino šentviško podjetje
AVTOPODJETJE MAGISTER, ki so ga vodili trije bratje Magister iz
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Zgodovina v Šentvidu
Vižmarij. Z dejavnostjo so pričeli v letu 1927. France Magister je bil
po poklicu mizar, zaposlen v podjetju Štori kot voznik tovarniškega
avtobusa, ki ga je kmalu prevzel v svojo last in začel z avtobusno
dejavnostjo. Podjetje je dobilo koncesijo za avtobusno progo
Ljubljana−Šentvid. Kmalu je pridobilo koncesijo še za proge Šentvid−
Tacen, Šmartno−Gameljne–Ježica−Ljubljana in kasneje še za druge
okoliške kraje Ljubljane. Zaradi zakonskih zahtev se je podjetje kmalu  
spremenilo v družbo »Avtopodjetje Magister d.z.oz.«, družabnika sta
postala France Magister in žena Frančiška Magister, obnovljeno je bilo  
tudi dovoljenje za prevoz potnikov in blaga. Hiter razvoj podjetja je
prinesel tudi nove zahteve, povečanje voznega parka, nove parkirne
površine, lastno delavnico za popravilo avtobusov.
Povečanje voznega parka je zahtevalo prostore za garažiranje in
vzdrževanje avtobusov. Začasno se je to opravljalo v lopah Antona
Belca v Šentvidu, ki so kmalu postale premajhne. Končno rešitev je
podjetje našlo z odkupom prostorov bivše mizarske delavnice Lipa v
takratni Podgori 37, današnji Prušnikovi ulici med gasilskim domom in
glavno cesto  proti Ljubljani.  

Vojna leta so pomenila konec podjetja Magister. Ko je nemška vojska
prišla v Šentvid, je v garaži podjetja Magister dobila le dva avtobusa.
Ostale avtobuse so tiste dni že garažirali po raznih koncih Ljubljane
in tako tam nadaljevali s prometom. Zaradi pomanjkanja goriva in
nadomestnih delov je oblast obratovanje skrajno omejila. Podjetje je
skušalo v Ljubljani vzdrževati prometno dejavnost vse vojno obdobje,
kljub zvišanju stroškov in izrabi vozil ni moglo ustaviti obratovanja,
ker bi bilo takoj obdolženo vojnega saboterstva. Garažo v Šentvidu je
takoj zasedla nemška vojska in jo začela uporabljati za svoje potrebe.
Ob koncu vojne je nova oblast zaplenila avtobuse in garažo v Šentvidu
in tako je bilo konec prometnega podjetja Magister in nasploh
privatnega prevoza.
Po vojni je bil promet med Šentvidom in Ljubljano le tramvaj in
po ukinitvi tramvaja leta 1959 v celotni Ljubljani je tramvajske
proge nadomestil trolejbus in pozneje avtobusni promet, še danes
prisoten v Ljubljani. V 80. letih prejšnjega stoletja se je promet v
Šentvidu in okolici močno spremenil in povečal. Zgrajena je bila nova
obvozna Celovška cesta, bivša Celovška cesta pa se je preimenovala
v Prušnikovo ulico. Dobili smo avtocestno povezavo za Gorenjsko in
leta 2008 je bil  končno  končan tudi predor v Šentvidu, ki je povezal
promet z avtocestnim obvozom in avtocestnim križem Slovenije. S  
tem je bil vsaj  malo razbremenjen promet v Šentvidu.
Jože Sever, vir šentviški zbornik

Garažna hiša v Šentvidu

Avtobus s prtljažnikom na strehi

Ko je prvo vozilo, ki ga je prevzel France od podjetja Štore, postalo
neuporabno, je bil primoran kupiti nov avtobus znamke Chevrolet,
takrat najmodernejši avtobus v Sloveniji. Ta je začel v februarju leta
1927 voziti na progi Ljubljana−Šentvid−Tacen. Zaradi potreb po še
modernejših avtobusih so bratje France, Jože in Albin Magister skupaj
z Jakobom Škrbincem, obiskali tovarno Avstro-Fiat na Dunaju. Tam so
kupili več avtobusov, največji je imel 35 sedežev in 20 stojišč.

Avtobus »Stadion«

Kmalu se je pojavila konkurenca novih avtoprevoznikov na progah,
kjer so vozili avtobusi podjetja Magister. Ta problem je bilo treba rešiti
z boljšimi uslugami ali z umikom iz konkurence, ki so jo predstavljali
Čarman iz Kosez, Oskar Žužek in Tone Pečnikar. Tej konkurenci se
je kmalu pridružila še nevarnejša ljubljanska cestna železnica s
tramvajem. Ko so bratje Magister na Dunaju kupovali avtobuse,
so se tam srečali s predstavniki ljubljanske občine, ki so tja prišli za
»cestno železnico« in kupovali tudi avtobuse za progo Ljubljana−
Šentvid−Medno. Tako je Mestna občina Ljubljana  pričela z izgradnjo
tramvajske proge do Šentvida in že spomladi leta 1932 je slavnostno,
s cvetjem okrašen, pripeljal prvi tramvaj v Šentvid, kjer so ga slovesno
sprejeli z zastavami in slavnostnimi govorci. Podjetje Magister je tako
s tramvajem tekmovalo le še nekaj mesecev. V zameno je dobilo
koncesijo za progo Ljubljana−Ježica−Črnuče, obdržali pa so tudi progo
med Šentvidom in Tacnom. Začele so se tudi ekonomske težave –
plačevanje taks za uporabo cest, ki je leta 1930 znašal 0,25 dinarja
za tonski kilometer. Takso je zahtevala tudi mitnica na progah, ki so
peljale preko mej ljubljanske občine. Narasli so tudi stroški prometa,
ki so bili povezani s stroški goriva, in stroški vzdrževanje vozil.
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Štiripasovna Celovška cesta
v projektu predora Šentvid

Državni prostorski načrt za cesto
Jeprca-Stanežiče-Brod
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20. Šentviški dnevi

Program SVIT za preprečevanje raka na debelem črevesju, ZD Šentvid
Srečanje zakonskih jubilantov, Karitas Šentvid
Foto: Foto Zvone

Zgibanka, Foto: Štefan Erman

V devetstoletnih sledeh so prepletene korenine naših prednikov, v
semenih njih bivanja so sledovi dandanašnji …
Govoriti o časih, ki so zastrti s prahom zgodovine,
katerih sledi je zametel veter pozabe in minevanja, v 21. stoletju –
v času, ko je tako poln sebe in navidezne moči, hkrati pa dvomljivih
vrednot?
Najbrž to ni ravno »IN«!
Ta Danes žal ni tako navdušujoč, kot je prepričanost vanj,
in če že obujanje preteklosti ni moderno, je dobro, koristno in poučno.
Bilo bi dobro − se ustaviti, preveriti smer in začrtati pot po soncu in
po zvezdah.
Naš resnični Jutri ima korenine v našem Včeraj.
Naši dedi so stali na tem delu naše lepe Domovine in ohranili jezik,
omiko, vero in kulturo.
V njihove stopinje gre naš korak, najsi se tega zavedamo, si priznamo
ali ne.
Na njih temeljih lahko postavljamo hišo dobrih ljudi,
Domov odprtih vrat.
Kjer se srečujejo v slogi, razumevanju, dopolnjujejo v resničnosti in
v širini sobivajo ter soustvarjajo prijazen svet za tiste, ki prihajajo …

Damski krojač«, gledališka skupina iz Mekinj
Premierni letni koncert ŽPZ Rozke Usenik

Odprtje razstave slikarja Marjana Zaletela - Janča
Odbojkarski turnir mladink, ŠD Šentvid

Foto: Foto Zvone

Srečanje z Martinom Krpanom, Jure Sešek

Foto: Foto Zvone

Tako nas je v lanskem letu nagovoril pokojni Šentvidčan Frane Erman. Kot
pobudnik Šentviških dni in predsednik Blaž Potočnikove čitalnice je združeval
skupnosti, institucije, društva, krožke in posameznike v šentviškem okraju.
Bil je ustanovitelj kulturno-umetniškega društva Šentvid in kasneje svojo
soustvarjalnost nadaljeval v društvu Blaž Potočnikova čitalnica. Od prvega
šentviškega tedna pred 19. leti, pa do letošnjega leta je kot idejni vodja
projekta bdel nad programom in povezovanjem vseh sodelujočih.

Foto: Foto Zvone

Frane Erman, Društvo Blaž Potočnikova čitalnica

Gasilska veselica, PGD Šentvid

Foto: Foto Zvone

Test hoje z demonstracijo nordijske hoje, ZD Šentvid

Koncert zborov Škofijske klasične gimnazije

Foto: Foto Zvone

Foto: Andrej Jerman

Svojo pripadnost kraju in narodu je izkazoval s ponosom in pripadnostjo.
Tradicijo, zgodovino in sledi naših prednikov je izražal skozi pesem,
recitale, akademije na čast slovenskih kulturnikov, razstave in z vsem tem
bogatil in razvedril navzoče občinstvo. Šentvidu je želel dihniti dušo, ki
prinaša veselje in povezanost, hkrati pa kraju poda svojo posebnost. Ali
mu je to uspelo, se lahko vprašamo skupaj ali pa vsak sam. Zavedamo pa
se, da smo izgubili človeka, ki je povezoval dobro in spregovoril zato, da
ne bi pozabili.
Sedaj je naša naloga, kot nas je nagovoril – da postavimo Dom odprtih
vrat, kjer se srečujemo v slogi in razumevanju, dopolnjujemo v različnosti,
sobivamo v širini in soustvarjamo prijazen svet za tiste, ki prihajajo …

Andreja Bečan
(besedilo je iz zgibanke o 20. Šentviških dnevih, napisala Urša Erman)

Koncert otroškega in mladinskega pevskega zbora ter folklorne skupine, OŠ Šentvid
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Kipenje rasti v Zavodu sv. Stanislava
Letos Zavod sv. Stanislava praznuje dve pomembni obletnici: 20.
obletnico ponovne ustanovitve Škofijske klasične gimnazije in 100.
obletnico prve mature v slovenskem jeziku
Škofijska klasična gimnazija je z izjemnim ugledom opravljala svoje
poslanstvo vzgoje in izobrazbe od 21. 9. 1905, ko se je začel pouk,
do konca 2. svetovne vojne, ko je Ministrstvo za prosveto 3. 9. 1945
ukinilo vse zasebne gimnazije. Z odlokom o ustanovitvi Zavoda sv.
Stanislava je nadškof Alojzij Šuštar ponovno ustanovil Škofijsko
klasično gimnazijo, ki je prve dijake sprejela 1. septembra 1993. Gre
za zasebno katoliško gimnazijo, ki v svojem programu uravnoteženo
obravnava družboslovne, naravoslovne in humanistične vsebine.
Vsebuje tudi predmet vera in kultura, ki ga javne šole nimajo, vsi dijaki
se učijo latinščino s klasično kulturo, nekateri se učijo tudi staro grščino.
Poslanstvo gimnazije je celostna izobrazba in vzgoja posameznika na
temelju krščanskih vrednost in klasičnosti v razgledano in plemenito
osebo, ki bo dejavno sooblikovala današnji svet. Zato posebno skrb v
vseh petih enotah v zavodu namenjamo duhovni rasti, klasični vzgoji,
prostovoljstvu in glasbeni ustvarjalnosti.
V počastitev jubileja se že celo šolsko leto vrstijo kulturni, športni in
drugi družabni dogodki, med njimi velja omeniti mednarodni simpozij
z naslovom Šola kot prostor dialoga med vero, znanostjo in kulturo,
ki je v zavodu potekal med 9. in 12. majem. Več kot 40 profesorjev,
učiteljev in umetnikov iz Slovenije in tujine je sodelovalo s prispevki
in diskusijo ter poskušalo prikazati medsebojno povezanost,
dopolnjevanje in interakcijo med vero, znanostjo in umetnostjo danes
ter kakšna je pri tem vloga katoliških šol. Tako evropski pogled kot
pričevanja alumnov (nekdanjih dijakov) dokazujejo, da imajo katoliške
šole in religijski pouk odgovorno nalogo pri postavljanju etičnih norm
v življenju mladih in so zato pomemben soustvarjalec družbene
klime danes. Simpozij se je zaključil z 20. letnim koncertom zborov in
orkestra v Cankarjevem domu, kjer smo med drugim slišali premierno
izvedbo Hvalnice stvarstvu skladatelja Damijana Močnika, vodje
umetniških dejavnosti na ŠKG. Slavnostni govornik je bil predsednik
RS g. Borut Pahor, ki je gimnaziji je čestital za dosedanje odlično
delo in vztrajanje na svoji poti kljub začetnim težavam in nekaterim
nasprotovanjem.
Prva slovenska matura je potekala v juniju in juliju 1913. Ta dogodek
smo v prostorih naše šole slovesno počastili s krajšo akademijo 18. 6.
2013 v Dvorani Matije Tomca in koncertom učencev Glasbene šole
Pod zvezdnim poletnim nebom.
Od ponovne ustanovitve do danes je na ŠKG maturiralo 2520
maturantov. Podatki o uspehu v teh letih kažejo, da je ŠKG med
najboljšimi slovenskimi gimnazijami. Njeni maturantje dosegajo
nadpovprečne dosežke tako pri znanju tujih jezikov kot na
matematično-naravoslovnem in družboslovnem področju.

Poleg krajanov so v akciji sodelovala številna društva, ki delujejo na
območju Četrtne skupnosti Šentvid:
PGD Stanežiče-Dvor,
PGD Vižmarje-Brod,
PGD Gunclje-Male Vižmarje,
PGD Šentvid,
PGD Medno,
Rugby klub Ljubljana,
Društvo tabornikov rod Beli Bober,
Društvo Blaž Potočnikova čitalnica,
ŽPZ Svoboda,
Smučarsko društvo Dolomiti,
Športno društvo Šentvid,
Športno društvo S-ŠPORT,
Športno društvo Stanežiče,
Športno društvo Tabor 69.

Foto: Aleš Perčič

Tudi letos so se akciji priključili krajani ČS Šentvid, osnovne šole in
gimnazija. Dijaki in učitelji Gimnazije Šentvid so s čiščenjem okolice
pričeli že v petek, sobotne akcije pa so se udeležili učenci in mentorji
Osnovne šole Franca Rozmana Staneta ter Osnovne šole VižmarjeBrod.
Ocenjujemo, da se je čistilne akcije kljub slabemu vremenu udeležilo
približno 150 prostovoljcev. Nabralo se je cca. 15 m3 odpadkov,
nelegalna odlagališča kosovnih in gradbenih odpadkov pa smo  
evidentirali za nadaljnje delo s strani državnega inšpektorata. Podjetje
Snaga, d. o. o., je zbrane odpadke odpeljalo v torek dopoldne.

Lily Schweiger Kotar,
pomočnica direktorja v Zavodu sv. Stanislava
Foto: Simona Križanec

ČISTILNA AKCIJA 2013
Pa je za nami, uspešno zaključena Čistilna akcija 2013.
V soboto, 6. aprila, so se v ČS Šentvid ob 9. uri udeleženci zbrali na
šestih zbirnih mestih.  
V Šentvidu je bilo zbirno mesto pred Ljudskim domom, na Brodu pa
pred vrtcem Mravljinček, kjer je bil koordinator g. Blaž Gregorin.
V Guncljah smo imeli dve zbirni mesti, eno pred gasilskim domom
Gunclje-Male Vižmarje (g. Miro Sešek) in na Rugby igrišču (g. Goran
Djuratović).
V Stanežičah je bilo zbirno mesto pred gasilskim domom Stanežiče,
kjer je bila koordinatorka ga. Tatjana Fogec, v Mednem pa pri
gasilskem domu Medno, kjer je čiščenje okolice koordiniral g. Matjaž
Šušteršič.
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Čistilno akcijo Četrtne skupnosti Šentvid so podprla tudi naslednja
podjetja: Volavšek, d. o. o., Studio 86, d. o. o., Gostilna Mrežar,
Šendtvič, d. o. o.,  in Rugby klub Ljubljana.
Četrtna skupnost Šentvid je po uspešno zaključeni akciji vse
udeležence pogostila z bogračem, sendviči, kuhanim vinom in čajem
na Rugby igrišču v Guncljah.
Vsem udeležencem akcije se lepo zahvaljujemo za sodelovanje in
pomoč pri čiščenju za lepšo okolico. Upamo, da se prihodnje leto
ponovno vidimo.
Simona Križanec

9

Aktualno

Mi smo obiskali prve, dopoldanske delavnice: Sladice po svetu, Sadni
frapeji, Šah, Ruska delavnica, Iz kruha sončnice, Izdelava nakita in
Izdelava sladoleda s tekočim dušikom. Otroci so uživali v raziskovanju
tega kemijskega elementa. Za dober sladoled potrebuješ malo sadja,
čokolade, mleka, moči, metlico ali kuhalnico in tekoči dušik. Vse
sestavine zmešaš in si postrežeš v kornetu.

UTRINKI IZ 5. FESTIVALA NA GAJU
Na sončno soboto, 18. 5. 2013, smo obiskali  tradicionalni 5. Festival
na gaju. Učenci OŠ Vižmarje Brod so tako izpeljali delovno soboto
(nadomeščanje  3. maja). Najmlajši so se lahko igrali v vrtcu s kopico
igral od 10. do 19. ure.
Organizirali so tekmovanja v teku, nogometu, odbojki, košarki
in badmintonu. Prepletala so se z igrami brez meja, turnirjem v
namiznem nogometu in zabavnimi igrami.
Na šolskem igrišču so se predstavili policisti s konji in psom.

Izpeljano je bilo tudi predavanje: Afirmacije in moč pozitivnega
mišljenja ter bralni klub: Odnos film – knjiga.
Na voljo so bili skakalni gradovi, tobogani in lunapark. Bogat srečelov
pa je bil le še pika na i.

Obiskovalcem so pokazali še vozila in opremo za nemoteno delo.
Gasilci so prav tako natančno predstavili vozila in opremo.

Notranji oder je bil namenjen nastopom in aktivnostim med
delavnicami.
Na velikem zunanjem odru so se preko dneva vrstili nastopi vzhajajočih
glasbenih zvezd, mladih glasbenih skupin in nastopi učencev šole.
Nastopali so tudi plesna skupina The Artifex, akrobatska skupina,
plesalci akrobatskega rock'n'rolla iz Male šole Rock'n'Rolla.
Poskrbljeno je bilo tudi za dobro počutje vseh; sladkorna pena,
sladoledi za najmlajše, kavarnica za počitek, osvežitev po vseh
aktivnostih, okusna hrana in hladna pijača, ki so bili na voljo do poznih
večernih ur.

Izpeljali pa so še požarno vajo, ki je bila tekmovalnega značaja.
Delavnice za staro in mlado, razstave in izobraževalni dogodki so
potekali v sami šoli.

Zvečer je bila slovesna podelitev priznanj in medalj najboljšim v
športnih aktivnostih.
Dan se je zaključil z nastopom Adija Smolarja in Omarja Naberja.
Marjeta Bilban
(vse slike prispevala Marjeta Bilban)
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50-letnica rugby kluba ljubljana
Leta 1962 so se nekateri študenti dobivali in igrali slovenski javnosti
takrat še nepoznano igro imenovano  ragbi. Leto kasneje so uradno
ustanovili Rugby klub Ljubljana, ki je bil takrat prvi klub v Sloveniji.
Od ustanovitve pa do danes je RK Ljubljana tekmoval in osvajal
mednarodne lige in nastopal v tujih državnih prvenstvih. Letos,
ko mineva natanko 50 let od ustanovitve, je osvojil že 15. državno
prvenstvo v samostojni Sloveniji in 2. mesto v razširjenem avstrijskem
prvenstvu. Klub se lahko pohvali še z delujočo veteransko sekcijo ter
mladinci (od U-14 do U-19), ki nastopajo in zmagujejo v hrvaškem
prvenstvu.

potrdilo o ustanovitvi RK LJ 001
sportske novosti 64 001

V čast ustanovitve prvega slovenskega ragbi kluba, bo letos tudi
svečana 50-letnica, ki se je bodo udeležili tudi ustanovni člani kluba.
Med seboj bodo odigrali tekmo v podobni zasedbi kot pred 50 leti.
Dogodek bo sestavljen iz dveh delov. V petek, 21. 6. 2013, bo potekala
svečana akademija, namenjena ožjem izboru članov RK Ljubljana, s
podelitvami diplom in priznanj ter večerjo. V soboto, 22. 6. 2013,
pa bo vsesplošni ragbi praznik, ki bo potekal na stadionu Oval med
Guncljami in Stanežičami.
Na sobotnem dogodku se bodo zvrstile 3 tekme: veteranska,
mladinska in članska, s prijatelji iz zagrebškega kluba HARK Mladost.
Dogodek je namenjen širši javnosti, zato ragbijaši vabijo vse sosede, da
se pozabavajo in proslavijo z njimi, saj si želijo tesnejšega prijateljstva
z okoliškim prebivalstvom in njihove podpore.
RUGBY KLUB LJUBLJANA

Poletni tečaji kajaka
Pravi kajakaš ne zraste kar čez noč. Osnovne zavesljaje in spretnosti
s kajakom se najprej naučijo na mirnem delu reke pod strokovnim
vodstvom učiteljev in trenerjev kajaka.
19.−30. 8. 2013
Štirinajstdnevna kajak šola za otroke od 7. do 11. leta bo potekala
konec avgusta, pred začetkom novega šolskega leta. S sabo  
potrebujete kopalke, brisačo in obutev za v vodo. Udeleženci imajo
eno leto možnost brezplačne izposoje vse opreme v klubu. Po končani
kajak šoli bodo tečajniki prejeli potrdilo, da so osvojili znanje po
evropskih merilih; akcija se imenuje Barvna vesla (Euro padlle Pass).
Vsaka stopnja znanja bo obarvana po svoje. S takim potrdilom si boste
lahko kajakaško opremo izposodili marsikje v Evropi.
Za dodatne informacije o kajak šoli pokličite Aleša (041 686 660), se
oglasite pri nas v klubu, ali pa si poglejte našo spletno stran, www.
kajakklubtacen.si.
Dogodki čez poletje

KAJAK KANU KLUB TACEN – KLUB S TRADICIJO
Zgodovina kajakaštva na ozemlju pod Šmarno goro šteje že skoraj 80
let, če sklepamo po prejetih odličjih gospoda Branko Drofenik - Funa
še iz leta 1938, iz časov Kraljevine Jugoslavije, ki jih hranijo raziskovalci
športne zgodovine teh krajev. Za začetke kajakaštva v okolici Ljubljane
pa štejejo tudi leto 1930 z inž. Cirilom Pogačnikom.
Že nepopolnih 10 let kasneje je bilo v Tacnu pri Guzijevem mlinu (levi
breg Save) organizirano Prvenstvo Kraljevine Jugoslavije v kajakih in
kanujih na divjih vodah. Tri leta po koncu vojne pa je bilo prvenstvo
FLRJ organizirano že na desnem bregu Save, kjer je proga še danes.
Prvo svetovno prvenstvo v tem športu je Tacen gostil leta 1955.
Med kajakaškimi društvi v Ljubljani najstarejši viri omenjajo
Ljubljansko brodarsko društvo, leto 1965 pa naš klub šteje kot
ustanovno leto našega še danes delujočega društva. Takrat se je
to društvo imenovalo Kajak kanu klub Tacen, ko pa so se leta 1971
združili s Kajak kanu društvom Vikrče, so se skupaj poimenovali po
svojem novem velikem sponzorju: Kajak kanu klub Rašica. Leta 1999
je klub z menjavo svojega generalnega sponzorja preimenoval tudi
svoje ime v Kajak kanu klub AH Real Vižmarje-Brod, leta 2003 v Kajak
kanu klub Tacen-KD Slovenica, od leta 2010 pa se zopet imenujemo
Kajak kanu klub Tacen.
KKK Tacen je danes en od največjih slovenskih klubov. Člani kluba
dostojno zastopajo našo državo na vseh tekmovanjih najvišjega ranga,
tako na olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih kot mednarodnih
tekmah, prav tako pa mlajši tekmovalci dosegajo dobre uvrstitve na
tekmah slovenskega pokala in državnega prvenstva.

Šentvid nAd LjubljaNo

Poleg kajak šol pa vas vabimo, da pridete in si ogledate tekmovanja:
6. 7. 2013: SLOVENSKI POKAL
Tekmovanje v slalomu za mlajše kategorije
16.−18. 8. 2013: SVETOVNI POKAL
Svetovni pokal v slalomu za člane
21. 9. 2013: DRŽAVNO PRVENSTVO
DP v slalomu za člane in U23
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Košarkarji Gimnazije Šentvid viceprvaki
na svetovnem prvenstvu srednjih šol

»Skoči z Jurijem Tepešem« na Osnovni šoli
Šentvid Ljubljana

Košarkarska ekipa fantov Gimnazije Šentvid   (letnik rojstva 1996 in
mlajši) se je v vrnila s Cipra, kjer se je udeležila svetovnega prvenstva
srednjih šol v košarki v organizaciji International School Sport
Federation. Tekmovanja, ki je potekalo v času od 28. marca do 4.
aprila 2013, se je udeležilo 24 ekip pri fantih in 24 ekip pri dekletih
iz 28 držav.

V soboto, 18. maja 2013, se je na igrišču Osnovne šole Šentvid
»dogajalo« kot že dolgo ne. Skupaj s skakalnim društvom Dolomiti
iz Guncelj, katerega član je tudi poseben gost tistega dne Jurij Tepeš,
smo pripravili praznovanje prav posebne vrste. Pa ne zato, ker je v
dnevu brez oblačka kraljevalo sonce kot le redko to pomlad, pač pa
zato, ker so šolsko igrišče preplavili športa željni učenci in učenke,
njihovi starši, bratje, sestre, prijatelji ter učiteljice in učitelji. Najprej
so se pomerili v sedaj že tradicionalnem družinskem teku, nato pa
še v dveh skupinskih tekih: na krajši in daljši razdalji. Skupaj z njimi
sta poleg letošnjega planiškega šampiona Jurija Tepeša tekla tudi
dobitnik dveh odličij z letošnjega svetovnega prvenstva v Predazzu
Peter Prevc in glavni trener slovenskih orlov Goran Janus. Jurij je bil
kot naš nekdanji učenec deležen prav posebne pozornosti. Učenci so
skupaj s svojimi mentorji na odru pred šolo pripravili nekaj zanimivih
vprašanj za Jurija, Petra in Gorana. Iskreni, kot znajo biti le otroci, so z
neposrednimi vprašanji iz njih izvabili nekaj zelo zabavnih odgovorov,
ki so praviloma imeli za posledico skupinski smeh, aplavz ali oboje
skupaj. Po opravljenem »ustnem izpitu« skakalnih asov je bil na vrsti
prvi vrhunec dneva – torta velikanka. Jurij, Peter in Goran si še niso
uspeli dobro »oblizniti prstov«, že je sledilo nadaljevanje športnozabavnega programa. Na petih postajah smo pripravili polžji, zajčji,
kengurujski in ptičji izziv ter izziv natančnega metanja žogic, da sta
se skakalca lahko izkazala še kje drugje in ne le na skakalnicah in
letalnicah. Pri vsakem od izzivov sta postavila rezultat, ki so ga potem
obiskovalci poizkušali preseči. In so ga presegli. Z obilo smeha in v
veselem razpoloženju so se navzoči lahko ustavili tudi ob skrbno
pripravljenih delavnicah: izdelovali so aviončke iz papirja, vetrnice,
zmaje, zrli v nebo skozi objektiv teleskopa ali si čas popestrili ob
igranju igre »Slovenija«. Lahko so si privoščili tudi oddih ob jogi
ali prebiranju knjig v knjižnici, nekaj pa se jih je odločilo tudi za
možgansko telovadbo v šahovski delavnici.

Ekipa Gimnazije Šentvid je v prvem nastopu premagala ekipo iz Čila s
111 proti 40.  Tudi v drugi tekmi proti domači ekipi je bilo hitro jasno,
kdo je boljši, tako da so Šentvidčani slavili s 129 proti 43. Tudi v tretji
tekmi proti ekipi s Kosova ni bilo nič drugače in fantje so s 109 proti 36
osvojili prvo mesto v skupini ter nastop v skupini zmagovalk vseh ekip,
ki so se pomerile za naslov svetovnega prvaka.
Če je bil žreb v prvem delu tekmovanja Šentvidčanom naklonjen, so
nato v enem dnevu morali odigrati kar dve tekmi. Najprej so igrali
tekmo proti ekipi iz Finske, ki je pravzaprav njihova reprezentanca
letnika 1996, in na koncu po dramatični končnici slavili z najmanjšo
možno razliko 77 proti 76. Štiri ure po koncu te tekme pa so fantje
ponovno stopili na parket proti ekipi iz Francije. Hitro so pozabili na
utrujenost in strli tudi njih s 67 proti 49, kar je pomenilo tudi uvrstitev
v veliki finale tekmovanja.
Ta pa je bil po mnenju dolgoletnih članov ISF-ja najlepši in najbolj
razburljiv v vsej njegovi zgodovini. Na eni strani je stala ekipa iz Turčije,
v kateri so bili skoraj vsi najboljši igralci letnika 96 iz te države, od
katerih imajo nekateri že profesionalne pogodbe. Na drugi strani pa
so stali skromni in predani fantje iz Šentvida, ki so na tekmi pokazali
največje srce na svetu.
V finalu, kjer so igrali prav vsi (pri nasprotni ekipi le 9), so premagali
sami sebe in šele v samem zaključku izgubili s 96 proti 92. Za Slovenijo
je navijala vsa dvorana, ki nas je na koncu kljub porazu slavila kot
svetovne prvake.
Gimnazijo Šentvid so zastopali naslednji dijaki: Domen Novak, Blaž
Mesiček (izbran v najboljšo peterko turnirja), Žan Đogić, Jan Bešter,
Filip Leskovar, Bruno Jurič, Blaž Rupnik, Luka Pirc, Gašper Jordan
Rojko, Miha Inocente, Darko Lovišček, Rok Škorjanc. Ekipo sta vodila
trenerja Nejc Višnikar, ki je bil deležen največ pohval drugih trenerjev
za vodenje tekem in prof. Slavko Vujin. Vodja ekipe pa je bil mag. Jaka
Fetih.

Arhiv: OŠ Šentvid

Dan smo sklenili z zabavno tekmo med dvema ognjema med učenci
in učitelji Osnovne šole Šentvid in skakalci ter njihovimi trenerji, za
konec pa so najpogumnejši zaplesali še skupinski improvizirani ples
»Harlem Shake«. Obilica pozitivne energije, smeha, toplih besed in
prijetnih doživetij, ki smo jim bili priča tisto soboto, je plačilo za ves
trud, ki smo ga organizatorji vložili v prireditev. Pravijo, da hrabre
spremlja sreča. Verjetno prav zato skakalci zmagujejo, nas pa je ves
dan prireditve v sicer deževnem tednu grelo majsko sonce.
Janko Rošelj

Arhiv: Gimnazija Šentvid

Arhiv: OŠ Šentvid
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Comenius projekt
Alojzija Šuštarja

na

Osnovni

šoli

Pred dvema letoma smo se na šoli odločili, da bi se radi povezali tudi
s šolami izven naših meja. Zato smo se vključili v projekt Comenius, ki
je trajal dve leti in se bo zaključil z letošnjim julijem. Zadnja izmenjava
je bila v aprilu, ko smo na naši šoli gostili prijatelje iz Francije, Finske
in Poljske.
Glavni namen projekta je bil, da otroci poleg poznavanja kulture
svojega naroda spoznavajo tradicijo in kulturo ostalih držav, ki so
vključene v projekt. Ob tem iščejo podobnosti med državami in
spoznavajo ter sprejemajo razlike. Osnova za sodelovanje in druženje
so bile štiri glavne teme: ljudske pesmi in plesi, tradicionalna hrana,
ljudske pravljice in pripovedke ter tradicionalne igre. Tako so otroci
skozi petje, kuhanje in igranje spletali nove prijateljske vezi in hkrati
utrjevali znanje angleškega jezika. Sam način dela pa je bil v duhu
sodobnega časa in povezovanja evropskih narodov.
Ker so otroci med izmenjavo stanovali pri družinah, so lahko dodobra
spoznali tudi običaje in navade ljudi, pri čemer so se sporazumevali
zgolj v angleškem jeziku. Otroci so sodelovali tudi pri pouku in se
udeležili raznih zunajšolskih aktivnosti. Na Finskem so se lotili hokeja
na ledu in teka na smučeh, v Franciji so se odpravili na izlet na obalo,
na Poljskem pa so se družili ob plavanju in plesu.
V aprilu smo pripravili zanimivo in pestro izmenjavo tudi pri nas.
Gostje so bili nad Slovenijo navdušeni in med vožnjo z letališča
se niso mogli načuditi lepoti naših gora. V šoli smo jim pripravili
prisrčno dobrodošlico in počutili so se zelo domače. Tema izmenjave
so bile tradicionalne igre in ugotovili smo, da so si le-te po svetu
precej podobne. Sama izmenjava je potekala gladko in otroci so se
pri družinah odlično počutili. Pred odhodom smo jim razkazali še
Postojnsko jamo kot eno največjih slovenskih znamenitosti. Obljubili
so, da bodo v Slovenijo še prišli.
Projekt nas je vse, tako učitelje kot učence, obogatil z novimi
izkušnjami, znanjem in prijateljstvi, ki bodo trajala še dolgo po tem,
ko bo projekt zaključen.
Helena Horvat

Nastop na Finskem

aktivnosti v oš frs - MEHIŠKI DAN NA ŠOLI
Poznate evropsko kulturo? Še kar, kajne? Kaj pa srednjeameriško? Ja,
to pa bolj malo. Na OŠ Franca Rozmana - Staneta smo jo 22. maja
2013 kar cel popoldan spoznavali. Naprej smo potovali po Mehiki
danes in po Mehiki nekoč ob zgodovinskih stavbah, njihovih mogočnih
piramidah, ob običajih, ki jih še danes ohranjajo tamkajšnji prebivalci,
v razredu, ki nas je s svojimi razstavnimi eksponati prepeljal v samo
Mehiko. Mehičani te pritegnejo s svojimi barvnimi oblačili, ki te
kar zaslepijo, tako močne so. Ko pa zveš, kako kruti so bili Azteki v
svojih verovanjih in žrtvovanjih, pa ti prav zares zastane dih. Današnji
prebivalci Mehike so namreč potomci Aztekov in Majev. Da pa ne bi
ostalo samo pri besedah, smo kasneje izdelovali tudi zapestnice in pri
tem uporabili njihove žive barve. V svojih naseljih so imeli nekdanji
prebivalci na sredini naselja toteme – stebre, ki so nosili simbole
njihovih verovanj, in tudi te smo ustvarjali na eni od delavnic. Ste že
kdaj obiskali mehiško restavracijo? Ne morete zgrešiti vonja, ki prihaja
od tam. Koruza in fižol sta njihovi glavni sestavini, mi pa smo sami
zamesili tortilje, jih razvaljali, spekli in naredili salso ter guakamole
omako. Pa za mesojede je bilo prav tako poskrbljeno, saj so si lahko
dodali tudi piščančje meso. Za sladico smo prav tako poskrbeli: vroča
čokolada s smetano. Mljask, pa je ni bilo več. Na koncu smo si ogledali
fotografsko razstavo, ki je ob fantastičnih fotografijah zbujala željo, da
nekega dne, nekega dne pa prav zares, gremo tudi mi med te čarobne
ljudi.
                                                                                                 Helena Sirotka

Šola v naravi oš frs
Najlepši čas našega šolanja je vsako leto šola v naravi. Letos smo
jo   preživeli v Radencih ob Kolpi. Že prvi dan smo se povzpeli do
najvišje točke – Radenske stene, kjer je bil čudovit razgled na reko
Kolpo. Čofotanje po Kolpi v gumijastih škornjih nam je prineslo
novo doživetje. V mrežo smo ujeli vodne živalice ter jih pogledali
pod mikroskopom. Zvečer smo ob tabornem ognju spekli hrenovke
in prepevali taborniške pesmi. Vožnja s kanujem po reki je bila
osvežujoča in naporna, ker smo vijugali levo in desno in kar brez
potnega lista prestopili mejo s Hrvaško. Za konec smo preizkusili
kolesarske spretnosti. Zvečer   smo premagali strah pred pajkom in
kačo. Na šolo v naravi bo ostal lep spomin.

Učimo se kuhati za izmenjavo v Franciji
Učenci in učenke 5. a in b razreda OŠ Franca Rozmana Staneta

Uspeh mladih košarkarjev oš frs

Izmenjava na Poljskem

Košarkarska ekipa mlajših dečkov Osnovne šole Franca Rozmana
Staneta je uspešno zaključila državno tekmovanje »Košarkarski
superšolar«. V predtekmovanju so fantje zmagali prav se tekme. Prvi
in edini poraz je ekipa doživela na finalni tekmi, ki je bila v petek, 7.
junija 2013,  na Grosupljem. Poraz proti igralcem Osnovne šoli Brinje
je ekipi Osnovne šole Franca Rozmana Staneta prinesel končno drugo
mesto v državi.  
Ker fantje pridno trenirajo pod okriljem Športnega društva Šentvid, jim
želimo, da bi podobne rezultate dosegli tudi v klubskih tekmovanjih.

Zaključek v Sloveniji

Šentvid nAd LjubljaNo
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Stran za najmlajše

KOTIČEK ZA NAJMLAJŠE

Marjeta Bilban
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rožicami
in še pa
marsičim.
terasi.
Ko
na kamne
narišemo motiv,
to čudovit
dekorativni
hiši, na vrtunačinov.
ali na
čudovito
dekoracijo,
ki josolahko
uporabimo
naelement
velikov različnih
terasi.
Pomagaj
pot do obale.
Vse,najti
karbarčici
potrebujemo,

je nekaj kamnov, čopič in akrilno barvo ali vodoodporni
flomaster.
Pomagaj najti barčici pot do obale.
Prodnike obrišemo, da niso prašni.
Narišite na kamen sliko po lastni želji. Lahko narišemo cvetlične vzorce, otroška
domišljija pa se lahko sprehaja med punčkami, zajčki, psički, rožicami in še marsičim.
Ko na kamne narišemo motiv, so to čudovit dekorativni element
v hiši, na
vrtu
ali napot do obale.
Pomagaj
najti
barčici
terasi.

Iz uredništva se vam ponovno javimo v
naslednjem šolskem letu. Takrat bomo
skupaj stopili k novim nalogam, z novimi
močmi in spoznanji.
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Dogodki

Otroško ragbi igrišče v Guncljah
Otroško ragbi igrišče v Guncljah

letake po Šentvidu in okolici, sicer pa nas vedno lahko dobite na sodr.
teater@gmail.com ali pa na številki 040 472 224 (Tina). V ŠODR teatru
se že veselimo novega pravljičnega leta, potrebujemo samo še vas,
da nas obiščete in da se skupaj zavrtimo na vrtiljaku pravljic in pisane
domišlije!

Arhiv: Šodrček
Foto: Nik Rovan

Na travnati površini ob ragbi igrišču v Guncljah je sedem mladih iz
Nemčije v okviru mednarodnega projekta 'Take Off' v dobrih sedmih
dneh postavilo in opremilo otroško ragbi igrišče. Pripravili so gola,  
izdelali tribuno, uredili mivkasto površino, postavili stoječi tenis,
izdelali lesene loparje za tenis in stole.

NAVAJENI NA ŠOK

V mesecu decembru smo v ŠODR teatru premierno uprizorili rock
cabaret NAVAJENI NA ŠOK. Gre za avtorski projekt, za razmišljanja
mladih ustvarjalcev, glasbenikov, filozofov. Glasbo za projekt je
prispevala Srečna mladina, ki je pred kratkim za svoje delo prejela
priznanje za posebne dosežke s stani JSKD. Predstava se je uvrstila na
regijsko Linhartovo tekmovanje, saj je zaradi nenavadnega pristopa
in drugačnega podajanja vsebine resnično zanimiva za ogled. Rock
kabaret NAVAJENI NA ŠOK si boste lahko ogledali v naslednji gledališki
sezoni v Ljudskem domu, poleti pa tudi na nekaterih festivalih – bodite
pozorni v napovednikih.

tryout – preizkus ragbija

Foto: Nik Rovan

Otroško igrišče je 27. 5. 2013 slavnostno odprl župan g. Zoran Jankovič.  
Slovenija že drugo leto sodeluje v projektu 'Take off', katerega cilj
je tudi neformalno poklicno usposabljanje. Pri nas se mladi učijo
krajinskega oblikovanja in izdelovanja objektov iz naravnih materialov,
ki so potem umeščeni v krajino. Tekom bivanja v Sloveniji mladi
spoznavajo tudi slovensko kulturo, jezik in naravne danosti, s čimer
krepimo tudi evropsko sodelovanje.
Vljudno vabljeni na otroško igrišče v Guncljah!

Otroški abonma ŠODRČEK
Velecenjeni otroci, spoštovane mame, očki, babice in dedki!
V ŠODR teatru smo letos prvič organizirali otroški abonma. Naša želja
je bila, da bi našim otrokom, velikim in malim prijateljem, ponudili
kakovostne, zabavne, poučne in animacijske predstave, ki ne bi
samo nasmejale, ampak bi v otroku pustile globje doživljanje. Na
Šodrčkovem odru ste si tako lahko ogledali predstave Družinskega
gledališča Kolenc, gledališča Unikat in KŠD Štumf. Z nami so se igrali
Čebelica Maja in Vili, Volk in sedem kozličkov, Obuti maček, odšli
smo na vlak, se posladkali z Ljubim kruhkom, obiskal nas je Cesarjev
slavec pa Dedek Mraz in še še. Pravi mali vrtiljak doživetij. Člani
smo bili iskreno veseli vsakega obiska, predvsem pa nasmejanega
otroškega obraza, zato imamo za naslednje leto že nove načrte in še
več želja. Pripravljamo še bolj raznolik program, k sodelovanju vabimo
kvalitetna gledališča za otroke, da bo vsaka predstava res doživetje
zase.
K sodelovanju pa vabimo seveda tudi vse vas. Vpis v abonma
ŠODRČEK bo v mesecu septembru, bodite pozorni na plakate in

Šentvid nAd LjubljaNo

Arhiv: RK Ljubljana

Rugby klub Ljubljana je organizirala že svoj 4. tryout − preizkus ragbija,
ki je bil za vse udeležence brezplačen. Tryout je  potekal v četrtek, 23.
5. 2013, na stadionu Oval v Guncljah in je bil prvotno namenjen vsem,
ki so želeli preizkusiti ta olimpijski šport. Kandidati so pod vodstvom
trenerjev in članov slovenske ragbi reprezentance preizkusili vse
elemente tega športa ter spoznali nekaj dejstev iz zgodovine in teorije.
Namen dogodka je približanje tega športa javnosti, saj ni tako grob,
kot morda izgleda na prvi pogled, prav tako je pri ragbiju bistveno
manj poškodb kot pri drugih športih. Ljudem si tudi želijo predstaviti
vrednote, kot so spoštovanje soigralcev in nasprotnikov, disciplina,
pomoč in viteštvo, ki jih uči ta šport.
Ragbijaši si želijo tudi čim več mlajših članov med 10 in 15 let, saj
mladinske selekcije tekmujejo v hrvaškem prvenstvu in potrebujejo
igralce.

Arhiv: RK Ljubljana
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MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Četrtna skupnost Šentvid

Napovednik - Kaj dogaja
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Četrtna skupnost Šentvid

NAPOVEDNIK APRIL−JUNIJ 2013

NAPOVEDNIK
- POČITNIŠKE
AKTIVNOSTI
2013
NAPOVEDNIK
APRIL−JUNIJ
2013
NAVAJENI NA ŠOK – rock
cabaret

PREDSTAVA PRES

Sreda, 22. 5. 2013, ob
Sobota, 13. 4. 2013, ob 20. uri
LJUDSKI DOM ŠENTV
Ukvarjali se bomoPREDSTAVA
s športom, peli,PRESENEČENJA
ustvarjali in se učili
različnih
Abonma
ŠODRČEK in izv
veščin, se igrali socialne
namizne  igre,
ogledali
Sreda,in22.
5. 2013, obsi18.
uri kakšen film, šli
2013,Ljubljana
ob 20. uri
Od 25. do 29.Sobota,
6. se bo13.
v 4.
župniji
Šentvid odvijal poletni
na izlet v okoliške LJUDSKI
hribe, se pogovarjali
in spoznali zanimive tujce, ki
DOM ŠENTVID
LJUDSKI DOM
ŠODRČEK
in izven marsikatero
oratorij. Letošnja rdeča nit je pravljična dežela Narnija, natančneje
živijo v naši bližnji Abonma
okolici, hkrati  pa
premagali
jezikovno
PREMIERNI
KONC
ŠODR teater
njeni junaki. Skupaj z njimi se bodo otroci odpravili na nepozabno
predvsem pa ZBOR
KONCERT MALEprepreko.
ŠOLE Naučili
R&R se bomo novega besedišča in izrazov, PEVSKEGA
pustolovščino skozi ustvarjalne delavnice, izlet, glasbo,
športne
igre
sproščeno
v angleščini.
USENIK
Četrtek,
18. 4.
2013,seob
18. uri pogovarjati
PREMIERNI
Program
bo
potekal
vsak
dan od KONCERT
8.00 do 15.00 v prostorih
in molitev. Otrokom želimo z veseljem obarvane prve
počitniške
dni.
Sobota,PGD
8. 6. 2013, ob
OŠ VIŽMARJE-BROD
PEVSKEGA
ZBORA ROZKALJUDSKI DOM ŠENTV
Medno. Poskrbljeno
bo tudi za kosilo.
KONCERT MALE ŠOLE R&R
Skupina Mala Šola Rock'nRolla
USENIKangleščine, Katarina ČepičKUD
Šentvid – Ženski pevsk
Vodile ga bodo profesorica
in študentki
Četrtek, 18. 4. 2013, ob 18. uri
2013,Kržišnik.
ob 19.30. uri
razrednega pouka, Sobota,
Ana Skalar8.in6.Sabina
OŠ VIŽMARJE-BROD
DOM
Skupina Mala Šola Rock'nRolla
Prijave zbiramo odLJUDSKI
20. 6. do  10.
7. ŠENTVID
2013 na email: prijave.medno@
KUD Šentvid
– Ženski
pevski
zbor
Usenik
RITEM
gmail.com, za vsa vprašanja
smo
dosegljiv
tudi
naRozka
telefon
040 327NA
250 PARKET
CESARJEV SLAVEC
Četrtek, 20. 6. 2013, ob
vsak delovnik med 9. in 17. uro.
Sreda, 24. 4. 2013, ob 18. uri
VELIKA
O dogodku in utrinkih boste obveščeni sproti tudi preko
spleta. TELOVADNIC
LJUDSKI DOM
RITEM NA PARKETU
ROZMANA
STANETA
CESARJEV SLAVEC
Abonma ŠODRČEK in izven
Četrtek, 20. 6. 2013, ob 18. uri OŠ Franca Rozmana S
Sreda, 24. 4. 2013, ob 18. uri
VELIKA
TELOVADNICA
FRANCA sv.
13. poletna
jezikovna
šolaOŠ
v Zavodu
LJUDSKI DOM
STANETA
StanislavaROZMANA
za osnovnošolce
od 6. do 13.
Abonma ŠODRČEK in izven
OŠ Franca Rozmana Staneta

NAVAJENI
ŠOK – rock
POLETNINA
ORATORIJ
2013LJUDSKI DOM
cabaret
ŠODR teater

julija 2013

TO SO GADI

Lepo vabljeni  vsi, ki bodo v tem šolskem letu končali 6., 7., 8. ali 9.
Sreda, 8. 5. 2013, ob
20. uri
razred
in želijo svoje znanje angleškega jezika nadgraditi ter to združiti
LJUDSKI DOM ŠENTVID
s prijetnim druženjem.

TO SO GADI

Sreda, 8. 5. 2013, ob 20. uri
LJUDSKI DOM ŠENTVID

KUD Šentvid – ŠODR teater

KUD Šentvid – ŠODR teater

Okrogla miza Hrana za zdravje in
delovna mesta z evropsko poslanko
Zofijo Mazej Kukovič
19. septembra 2013 bo Zofija Mazej Kukovič v Zavodu sv. Stanislava
gostila okroglo mizo v okviru njenega projekta Hrana za zdravje in
delovna mesta. Na okrogli mizi bo spregovorila o tem, kako med
mlade vrniti ljubezen do zemlje, o nujnosti spodbujanja lokalne
pridelave in zdravega načina življenja ter o tem, da je potrebno na
tem področju prepoznavati tudi podjetniške ideje in priložnosti.
Vabljeni v Zavod sv. Stanislava (Štula 23, Ljubljana Šentvid),
19. septembra, ob 18.00.
Dogodek je odprte narave, zatorej vabljeni vsi, ki vas zanima zdrava,
lokalno pridelana hrana in priložnosti na tem področju.

13. poletna jezikovna šola v Zavodu sv.
Stanislava za srednješolce od 12. do 17.
avgusta 2013
Namenjena je dijakom vseh letnikov in vseh srednjih šol, ki želijo na
intenzivnem enotedenskem tečaju pred začetkom novega šolskega
leta ponoviti, obnoviti, utrditi ali izboljšati svoje znanje angleškega
jezika.
Več o programu tečajev, njihovih ciljih in cenah lahko preberete na:
http://www.stanislav.si/dejavnosti/jezikovna-sola/poletna-jezikovnasola

TEDEN ANGLEŠČINE v MEDNU
V gasilskem društvu Medno organizirajo v avgustu med 19. 8. in 23.
8. 2013 teden angleščine za osnovnošolce in srednješolce. Njihov namen je ponuditi zabaven, raznolik program dejavnosti, ki bo potekal
izključno v  angleškem jeziku.

20. 9. 2013 – koncert zabavne glasbe
alumnov ŠKG – športna dvorana

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