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Uvodnik

Spremna beseda urednice

25. junija 1991 je slovenski parlament
sprejel Temeljno ustavno listino o
samostojnosti in neodvisnosti Slovenije.
V spomin na ta dan, ko je Slovenija tudi
formalno postala neodvisna, praznujemo
Dan državnosti.

Še nekaj tednov in bo konec šolskega leta. Spet! Kako hitro? Kam
je izpuhtelo še eno leto? Dodobra smo že zakorakali v pomlad. Le
sonca nam malo manjka zadnje tedne. Pa kaj potem! Nehajmo se
pritoževati, le pregovorno muhasti april je naredil svoje. Počakajmo,
da delo opravijo še ledeni možje in Zofka. Vsega lepega, kar nam
ponuja pomlad na vsakem koraku, pa se veselimo že danes. Vsaj jaz
se veselim. Nič posebnega ne rabim zato.

Letos je praznik še posebej slovesen,
saj obeležujemo tudi 150. obletnico
vižmarskega tabora – enega zelo
pomembnih korakov, ki so nas pripeljali
do samostojne države.

Letos imam neznansko srečo, da zaradi novega življenja v družini vsak
dan znova doživljam spreminjanje narave od blizu. Vsak dan sem del
nje. Z največjim užitkom dneve preživljam brez celodnevnega zrenja
v zaslon računalnika in instant pogledov skozi službeno okno ter
hrepenenja po svobodi slehernega dne. Vem, kmalu se bo vrnila tudi
ta rutina, a nekaj časa bom še del te prečudovite svobode.
Navdušujem se nad spreminjanjem okolja, po glavi mi švigajo
hvalospevi prelepi zeleni barvi pomladi. Vsa ta na novo ozelenela
drevesa, vsebarvne cvetlice, cvetoče jagode, regrat in divji šparglji.
Znanilci pomladi, prvi sadeži leta. Kar ne morem se dovolj naužiti vseh
teh lepot narave, najraje bi jo vsrkala vase kar na zalogo. Za slabe dni.
Za dni brez energije. Za dni, ko gre vse narobe. Saj je čisto zastonj. Le
videti jo je potrebno znati in vanjo verjeti, se z njo umiriti. Kot pravi
Mali princ v knjigi Antoina de Saint-Exupéryja: »Kdor želi videti, mora
gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno.«
Mateja Brus,
odgovorna urednica
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Svet CS Šentvid

Delo sveta ČS Šentvid
Kot smo že pisali, sta bili prvi dve seji sveta ČS Šentvid v prvi vrsti
namenjeni pripravi na delo. Izvoljen je bil predsednik sveta in na
drugi seji še podpredsednik. Sprejet je bil tudi načrt dela in z njim
tesno povezan finančni načrt ČS Šentvid za leto 2019, ki je bil rahlo
spremenjen z rebalansom proračuna MOL. Žal so bile spremembe
posledica spremembe relativnega deleža ČS Šentvid v kvoti, ki jo
mestni svet nameni za delovanje četrtnih skupnosti, druge obljube
pa so bile pozabljene.
30. marca 2019 smo organizirali že tradicionalno čistilno akcijo. Na
akciji so sodelovala številna društva, večina članov Sveta ČS Šentvid
ter številni posamezniki.
Na tovrstnih akcijah ni pričakovati prav velike udeležbe, saj nedvomno
drži, da se akcije udeležujejo tisti, ki si želijo čiste okolice in narave in
ne odmetavajo odpadkov na mesta, ki za to niso namenjena, in ne tisti,
zaradi katerih je čistilna akcija potrebna. Pa vendar se nas je nabralo
nekaj manj kot sto, ki vztrajno upamo, da bosta naša prizadevanje in
zgled pripomogla k dvigu zavesti, naj ne onesnažujemo svoje okolice
in svojih sprehajalnih poti.
Zvrhano poln Snagin kamion je bil najtehtnejši dokaz, da so čistilne
akcije (žal) še vedno potrebne.

Kar nekaj vreč, arhiv ČS Šentvid

Tudi v tem mandatu se predsedniki svetov četrtnih skupnosti mesečno
srečujemo na koordinacijah s podžupanom in občasno županom
Mestne občine Ljubljana.
Tokrat smo bili povabljeni, da predstavimo tri dolgoročne in tri manjše
projekte, ki bi jih bilo mogoče uresničiti v enem letu.
Med dolgoročnimi nalogami smo izpostavili: širitev pokopališča v
Šentvidu, razširitev Celovške ceste v štiripasovno vsaj do Medna, kar
vključuje ureditev uvoza v predor Šentvid, in izgradnjo kanalizacije in
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
plinovoda do Dvora, Stanežič in Medna.

V prihodnjem letu pa bi si želeli dokončanja ureditve šolske poti med
ulico Bratov Komel in ulico Pregnancev, asfaltiranje pločnika, ureditev
kolesarske steze in ureditev javne razsvetljave med Guncljami in
Stanežičami. Kot tretji projekt smo izpostavili ureditev kolesarske
poti med podvozom na Miheličevi cesti, mimo Kmetijske zadruge po
Tacenski do ulice na Gmajni.

Šentviški predor, vir: Dnevnik

Ko beremo odgovore, nismo ravno optimistični. Pa vendar bomo
v letošnjem (morda prihodnjem) letu dočakali izgradnjo težko
pričakovanega parkirišča P + R, od katerega si obetamo znatno
zmanjšanje prometa skozi našo ČS, še posebej po lokalnih cestah,
namenjenih predvsem tamkajšnjim prebivalcem.
Preverili smo tudi, kako bo urejen dostop do parkirišča. Zagotovljeno
nam je bilo, da bo ta načrtovan s Celovške ceste in ne po lokalnih
cestah skozi Gunclje in Stanežiče, kot je skrbelo mnoge krajane.
Najkasneje jeseni lahko pričakujemo tudi zaključek gradnje nove
športne dvorane pri osnovni šoli Vižmarje Brod. Nova dvorana bo
zagotovila ustrezne pogoje za delo osnovne šole, upamo pa tudi, da
bo močna vzpodbuda za razvoj športa v tem delu naše ČS.
In kaj je pred nami?
17. maja ste vabljeni na osrednjo proslavo ob 150. obletnici
vižmarskega tabora. Seveda si oglejte tudi razstavo v dvorani Na
gmajni 1.
Tudi letošnje 26. šentviške dneve med 13. aprilom in 8. junijem bo
zaznamovala pomembna obletnica. Več o teh dogodkih si preberite
v nadaljevanju.
In za konec še povabilo na JESENSKO SREČANJE 2019 v soboto, 8.
septembra 2019.
Spremljajte nas na www.cs-sentvid.si

Damijan Volavšek,
predsednik Sveta ČS Šentvid

VABI UPOKOJENCE NA

BREZPLAČNE RAČUNALNIŠKE
TEČAJE

BREZPLAČNO PREDAVANJE IN DEGUSTACIJA

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

ZAČETNI, NADALJEVALNI IN IZPOPOLNJEVALNI

VABI UPOKOJENCE NA

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

(WINDOWS, WORD, INTERNET, E-POŠTA, EXCEL,
DIGITALNA FOTOGRAFIJA, SOCIALNA OMREŢJA)

PRIJAVITE SE LAHKO NA SEDEŢU ČETRTNE SKUPNOSTI ŠENTVID - tel. št. 512 46 07, 512 41

22, ali V SLUŢBI ZA LOKALNO SAMOUPRAVO, tel. 306 48 62, GA. VESNA BOLLE.

BREZPLAČNE RAČUNALNIŠKE
PRISRČNO VABLJENI!
TEČAJE

VABLJENI NA

ZAČETNI, NADALJEVALNI IN IZPOPOLNJEVALNI
RAČUNALNIŠKI TEČAJI

35-URNE ZAČETNE
30-URNE NADALJEVALNE IN
PRIJAVITE SE LAHKO NA SEDEŽU ČETRTNE SKUPNOSTI ŠENTVID - tel. št. 512 46 07,
512 41 22,20-URNE
ali V SLUŽBI ZA LOKALNO
SAMOUPRAVO, tel. 306 48 62, GA.
VESNA BOLLE.
IZPOPOLNJEVALNE
TEČAJE
(WINDOWS, WORD, INTERNET, E-POŠTA, EXCEL,
DIGITALNA FOTOGRAFIJA, SOCIALNA OMREŽJA)

PRISRČNO VABLJENI!

Zdravi, prijazni
do živali in okolja
SREDA, 15. 5. 2019, OB 18.00,
ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID
Kosijeva ulica 1, 1000 Ljubljana
(prostor v pritličju)
Vsi želimo biti odgovorni in dobri, tako do sebe kot tudi do drugih okoli
nas. Na predavanju vam bodo predstavljene zdravstvene prednosti rastlinske prehrane ter njeno povezavo z okoljevarstvom. Dogodek je primeren
za vse, ki jih zanima zdrava hrana, zaščita narave in živali ter kulinarika. Po
predavanju namreč sledi zaključek s kuharskimi nasveti, brezplačnimi zloženkami s kar 28 recepti in degustacija jedi.

(WINDOWS, WORD, INTERNET, E-POŠTA, EXCEL, DIGITALNA
FOTOGRAFIJA, SOCIALNA OMREŽJA)
Več na: http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/starejsi/
izobrazevanje-starejsih/

PRIJAVITE SE LAHKO NA VAŠI ČETRTNI SKUPNOSTI ŠENTVID
TEL. ŠT. 512 46 07 in 512 41 22 ALI V SLUŽBI ZA LOKALNO
SAMOUPRAVO, tel. 306 48 62, GA. VESNA BOLLE.
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Predavanje: Dani Sušnik, Kulinarični del: Maja Hrovat

Slovensko vegansko društvo

3

Aktualno

ŠENTVIŠKE PROMETNe ZAGATE IN KAKO IZ NJIH
S tem naslovom sem o prometni problematiki v naši četrtni skupnosti
Šentvid pisal v lanski majski številki našega glasila. V januarju 2017
je poslanec državnega zbora dr. Anže Logar postavil pisno poslansko
vprašanje takratnemu ministru za infrastrukturo Petru Gašperšiču v
zvezi z nedokončanim polnim priključkom predora v smeri Šentvid in
dokončanjem štiripasovne Celovške ceste od križišča Jelen do križišča
Metalka, vprašal pa je tudi, kdaj bo zgrajena štiripasovna cesta iz
Uredbe o državnem prostorskem načrtu štiripasovne ceste JeprcaStanežiče-Brod (DPN) iz leta 2011. Tudi poslanec državnega zbora
Žan Mahnič je postavil pisno poslansko vprašanje v zvezi z izgradnjo
štiripasovne ceste po DPN in predstavil problematiko prihoda vozil v
Ljubljano iz Poljanske doline, Selške doline in Škofjeloške kotline, ki
v vsakodnevnih prometnih zastojih po nepotrebnem onesnažujejo
okolje, predvsem Medno, Stanežiče, Dvor in Gunclje. Na pisno
vprašanje obeh poslancev je Vlada RS   odgovorila v začetku marca
2017. V odgovoru so nakazali možnost dograditve štiripasovne
Celovške   ceste, ki je v pristojnosti Direkcije RS za infrastrukturo
DARSA, in možnost etapne in fazne izgradnje štiripasovne ceste po
DPN na najbolj obremenjenih cestnih odsekih.
Ker se prometna problematika v dveh letih v Šentvidu ni obrnila na
bolje, je poslanec državnega zbora   dr. Anže Logar v januarju 2019
ponovno postavil pisno poslansko vprašanje sedaj aktualni ministrici
za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek. Odgovor prilagam na koncu
prispevka.

Načrt ureditve Celovške ceste

Vhod v predor iz Šentvida in izhod iz predora v Šentvid po 11 letih
še nista dokončana. Vozniki, ki želijo iz Šentvida priti na avtocestno
omrežje, se morajo voziti čez šest semaforiziranih križišč do
avtocestnega omrežja. S tem po nepotrebnem ustvarjajo zastoje v
prometu in dodatno onesnažujejo okolje. Upamo pa, da bo končno
prevladal tehten konstruktiven sporazum med državo in družino
Babnik, da  bo v naslednjem letu dokončan polni priključek predora
Šentvid v dobro krajanov.  

Celovška od Metalke do Medna

Ob tem pričakujemo, da bo družba DARS nadaljevala izgradnjo
štiripasovne Celovške ceste od križišča Jelen do križišča Metalka. V
ta namen so odkupljeni stanovanjski objekti na začetku Gunceljske
ceste levo in desno, predvsem pa desno ob Gunceljski cesti, kjer bo
zgrajena štiripasovna Celovška cesta. V toku je tudi odkup ostalih
zemljišč do križišča Metalka. Pričakujemo, da bo tudi tu prevladal
konstruktiven sporazum med državo in lastniki nepremičnin, da se
bo gradnja pričela v začetku prihodnjega leta. Ob tem pričakujemo
tudi, da se bo nadaljevala izgradnja štiripasovne ceste po DPN, vsaj
do križišča pri Stanežičah, ter dvopasovne ceste z mostom čez reko
Savo do krožišča Vikrče. Tudi ministrica je v odgovoru zapisala, da

4

bo najbolj obremenjeni odsek prva etapa izgradnje. S to izgradnjo bi
bila v celoti rešena prometna problematika naše četrtne skupnosti.
MOL bi bilo tudi omogočeno podaljšati mestni avtobusni promet na
progi št. 1 do težko pričakovanega P + R pri Stanežičah, s čimer bi se
zmanjšal prihod vozil v mesto in onesnaževanje okolja.
Jože Sever

MINISTRICA
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 80 00
F: 01 478 81 39
E: gp.mzip@gov.si
www.mzip.gov.si

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
mag. Dejan Židan, predsednik
Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana
gp@dz-rs.si

Številka:
Datum:

001-13/2018/31-021
6. 2. 2019

Zadeva:

Odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Anžeta Logarja v zvezi z
izgradnjo štiripasovnic v okolici Ljubljane

Spoštovani,
pošiljam vam odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Anžeta Logarja v zvezi z izgradnjo
štiripasovnic v okolici Ljubljane. V pisnem poslanskem vprašanju poslanec Državnega zbora dr.
Anže Logar sprašuje:
- Katere aktivnosti je Ministrstvo za infrastrukturo oziroma resorni organi in družbe
izvedlo do današnjega dne v zvezi z dokončanjem manjkajočega dela AC priključka v
Šentvidu?
- Kdaj ministrstvo ocenjuje, da bo projekt zaključen skladno s primarnimi načrti?
- Koliko sredstev je potrebno zagotoviti za izvedbo manjkajočega dela AC priključka
predora v Šentvidu?
- Kakšna je časovnica Ministrstva za infrastrukturo za dokončanje projekta (konkretno po
posameznih fazah)?
- Kdaj namerava ministrstvo začeti z aktivnostmi za izvedbo prostorskega načrta za
navezovalno cesto Jeprca-Stanežiče-Brod?
- Prosim, da ministrstvo poda konkretni odgovor z roki začetka in končanja gradnje
štiripasovne Celovške ceste do Metalke in štiripasovne ceste do priključka za Stanežiče
po DPN Jeprca-Stanežiče-Brod.
Investicija dokončanja polnega avtocestnega priključka Šentvid je v pristojnosti investitorja
DARS. Aktivnosti ovira nerešena problematika pridobivanja nepremičnin za potrebe gradnje.
DARS nam je o stanju in predvidenih aktivnostih na projektu posredoval informacije, ki jih
povzemamo v nadaljevanju. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je investitorja (DARS) dne
26.10.2018 pozvalo, da dopolni zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja z dokazilom o pravici
graditi oz. z novim potrdilom Okrajnega sodišča v Ljubljani, da zapuščinski postopek po
pokojnem lastniku nepremičnine, katero je še potrebno pridobiti, še ni pravnomočno zaključen.
DARS je navedeno potrdilo pridobil, čeprav v primerih, kjer se skladno z 2. alinejo 3. odst. 105.
člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) kot dokazilo o pravici graditi v postopku pridobitve
gradbenega dovoljena predloži potrdilo pristojnega sodišča o nedokončanem zapuščinskem
postopku, da je investitor dolžan upoštevati tudi 5. odst. istega člena in lastniku zagotoviti
denarno nadomestilo. Zato bo DARS pristopil k deponaciji odškodnine na sodišču, ki bo po
končanem dednem postopku pripadla dedičem po pokojnem lastniku zemljišča, kar pa mora
izvesti do konca marca 2019 in posledično obvestiti MOP, da nadaljuje s postopkom izdaje
gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja bo DARS lahko
pristopil k pripravi razpisa za novelacijo projektne dokumentacije ter na osnovi le-te pripravil
razpis za pridobitev izvajalca gradbenih del. Investicijska vrednost dokončanja polnega
priključka je po podatkih iz leta 2013 ocenjena na 10,5 mio evrov brez DDV. DARS pripravlja
terminski plan izvajanja aktivnosti glede na zadnje stanje pri odkupu za gradnjo potrebnih
nepremičnin.
Uredbo o državnem prostorskem načrtu za štiripasovno navezovalno cesto Jeprca - Stanežiče Brod (DPN) je Vlada RS izdala v letu 2011. Ker so načrtovane ureditve in ukrepi v DPN
obsežne in finančno zahtevne, je DARS naročil izdelavo Študije etapnosti in faznosti ter
proučitve možnih optimizacij načrtovanih ukrepov vzpostavitve štiripasovne povezave za
navezovalno cesto Jeprca-Stanežiče-Brod. Na Ministrstvu za infrastrukturo smo od izdelane
študije pričakovali rešitve optimiziranih ukrepov za čimprejšnjo odpravo ozkih grl in vzpostavitev
štiripasovne cestne povezave za tekoče odvijanje prometa. Proučene so bile možne
optimizacije z DPN načrtovanih rešitev ter faznost in etapnost gradnje navezovalne ceste, kar je
DARS izvedel skladno z veljavnim DPN. Z DPN predvidena štiripasovnica med Jeprco in
Stanežičami v pretežni meri poteka po koridorju obstoječe regionalne ceste (razen mimo
Medvod), kar pomeni, da načrtovana trasa sovpada z rekonstrukcijo obstoječe ceste. Študija je
bila zaključena v začetku leta 2018. Iz njenih zaključkov izhaja, da je glede na proučene možne
optimizacije in prometno-ekonomsko vrednotenje najustreznejša izvedba variante ceste, ki
vključuje:
- ureditve skladno po DPN na naslednjih odsekih: 4-pasovnico od križišča Metalka v
Ljubljani do križišča Medvode (Preska), navezavo 4-pasovne navezovalne ceste na
obstoječo 2-pasovno cesto pred Medvodami (območje Preske, nova prevezava),
izvedbo deviacij Preska-Medno in Petrol-Preska z ukinitvijo nivojskega prehoda čez
železnico v Preski in novo navezavo Medno-Vikrče in
- rekonstrukcijo/modernizacijo obstoječe dvopasovne ceste skozi Medvode do Jeprce.
V Študiji je predlagano, da se projektiranje in gradnja pričneta najprej na prometno najbolj
obremenjenih odsekih ter etapah, ki v naslednjih fazah omogočajo ustrezno navezavo
naslednje etape štiripasovnice. Navedeno v splošnem pomeni gradnjo iz Ljubljane navzven
proti Medvodam, pri čemer je predpogoj izgradnja predhodnega odseka med Jelenom in
Stanežičami (Metalka), kateri je v pristojnosti Direkcije RS za infrastrukturo. V prvi etapi gradnje
je predlagana tudi izgradnja povezave Medno-Vikrče. Cestna povezava ne bo cestninska,
izvedba del pa bo finančno zelo zahtevna in trenutno za izvedbo v študiji predlagane variante še
niso zagotovljena finančna sredstva. Glede na navedeno konkretnega odgovora z roki začetka
in končanja gradnje štiripasovne ceste od priključka za Stanežiče po DPN Jeprca-StanežičeBrod ne moremo podati.
V zvezi z gradnjo štiripasovnice R1-211/0212 Jeprca – Šentvid na odseku Jelen - Križišče
Metalka, ki je v pristojnosti Direkcije RS za infrastrukturo, trenutno potekajo odkupi
stanovanjskih objektov oziroma 21 stavbnih zemljišč. Od skupaj trinajstih so bili v letu 2018
odkupljeni trije objekti, z dvema pa je bila podpisana pogodba. Z ostalimi lastniki pogajanja še
potekajo. Če bodo pogajanja uspešna, bi lahko v letu 2019 Direkcija RS za infrastrukturo
odkupila vse objekte in zemljišča. Ker je projekt obsežen in finančno zahteven, s številnimi
odkupi nepremičnin, med katerimi so tudi stanovanjski objekti, je Direkcija RS za infrastrukturo
že sporočila, da obstaja možnost, da se bodo postopki pridobivanja nepremičnin še zavlekli.
Potrebno bo še novelirati projektno dokumentacijo, pridobiti gradbeno dovoljenje in izvesti
postopek javnega naročila za izbiro izvajalca gradnje. Če ne bo zapletov, bi lahko Direkcija RS
za infrastrukturo z gradnjo začela v letu 2020 oziroma 2021 in končala v letu 2022 oziroma
2023. Gradnja je ocenjena na cca 7,9 mio evrov.
S spoštovanjem,

Poslati elektronsko:
- naslovniku

mag. Alenka Bratušek
MINISTRICA
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Beremo in pišemo

Noč knjige na OŠ Franca Rozmana - Staneta

Učiteljice OŠ Franca Rozmana - Staneta

Teden pisanja z roko na OŠ Šentvid
Teden pisanja z roko je potekal med 21. in 25. januarjem 2019. Sodelovalo
je 120 osnovnih in srednjih šol, knjižnic, ljudskih univerz, društev in drugih
ustanov, kar je največ doslej.
S tednom pisanja z roko želimo ozavestiti mlajše in starejše o pomenu pisanja
z roko, spodbuditi pisanje z roko, ne le na računalnik, vzpostaviti družbeno
pozitiven odnos do pisanja z roko, poudariti pomen razvoja individualnosti.
Pisava vsakega človeka je neponovljiva.
Na šoli smo z aktivnostmi začeli že v oktobru 2018, ko smo razobesili plakate.
Začeli smo tudi zbirati misli učiteljev. Na velik plakat so učitelji zapisovali svoje
misli in se niso podpisali.
Pred tednom pisanja z roko smo plakat obesili na pano na hodniku in učenci so
ugibali, kateri učitelj tako piše.
Plakat je bil deležen velikega zanimanja. Učenci so z velikim navdušenjem
ugibali, čigave so pisave.
V decembru smo razdelili razglednice in učence na različne načine opozarjali,
da je potrebno več pisati z roko, pisati čitljivo in biti ponosen na svojo pisavo.
V tednu pisanja z roko so bile učiteljice usmerjene, da pozornost posvetijo
čitljivi pisavi in se z učenci pogovarjajo o pomenu pisanja z roko.
Vzpostavili smo Potujoči zvezek, v katerega so učenci zapisali svoje misli.
Sodelovali so učenci cele šole.
Učenci vsakega razreda so na posebej pripravljene liste zapisovali svoje misli.
Vse smo zbrali v posebnem zvezku – dnevniku. Tudi ta naloga jim je bila všeč
in so zelo radi sodelovali.
Pisanje z roko je pomembna spretnost, saj se informacija, ki jo napišemo z
roko, v spominu zadrži dlje časa. Pri pisanju z roko se nam utrne več idej in
ohranjamo dolgotrajnejšo pozornost.
Karmen Novak, koordinatorka tedna pisanja z roko na OŠ Šentvid

NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOV

NAGRADNA IGRA
15.3 - 29.5.2019

10%

VELIKA

PON - PET od 10:00 do 22:00

SKUTER SOB od 11:00 do 22:00

NED in PRAZNIKI od 11:00 do 21:00

041508555
2. NAGRADA

ZVOČNIK
JBL

3. NAGRADA

SLUŠALKE
JBL

HALO TEA
Kosijeva ulica 4
1210 Ljubljana Šentvid

KUPON

DELOVNI ČAS:
1. NAGRADA

NA CELOTNO NAROČILO

Naroči PIZZO ali SOLATO in osvoji čisto nov SKUTER znen Cruise!

www.halotea.si

Žrebanje bo potekalo na facebook profilu Halo Tea, 29.5.2019. Splošne pogoje in pravila nagradne igre si lahko pogledate na spletni strani www.halotea.si.

NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOV
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Branje knjig vas bo vedno in povsod zabavalo. Z dobro knjigo v torbi vam nikoli
več ne bo dolgčas. Tako je pisalo na vabilu za noč knjige.
Ko nekdo razvije idejo, jo drugi dopolni, pristopi še tretji in ko začutiš neko
skupno energijo, je načrtovanje dogodka lažje.
Tako se je začela noč knjige, ki smo jo prvič in zagotovo ne zadnjič pripravili na
OŠ Franca Rozmana - Staneta. Navdušenje med učenci je naraščalo, ko so jih
oglasni plakati vabili na zanimivo noč. Prijavnice, ki so sledile nekaj dni kasneje,
so v hipu pošle. Vzbudile so želje po spoznavanju nečesa novega.
V torek, 23. 4. 2019, na deževen večer, je šola odprla svoja vrata. Učenci
so oprtani s potovalkami, spalnimi vrečami, torbami in, kar je bilo najbolj
pomembno, z nasmeški na obrazu prihajali v šolo.
Po uvodnem pozdravu gospoda ravnatelja so v prijetnem vzdušju učenci drug
drugemu prebirali citate iz knjig, ki so jim služili kot »vstopnica« na dogodek.
Nekatere »vstopnice« so bile res izvirne.
Kasneje so se razporedili v različne delavnice.
V umirjenem vzdušju v soju svečk so poslušali gospo Dušico Kunaver in
prepevali ljudske pesmi. Prisluhnili so potopisu Tonija Venclja, ki jim je opisal
svojo tekaško pot čez Saharo. Nešteta radovedna vprašanja so pričala, da
zavzeto in z občudovanjem sledijo njegovi pripovedi. Drugi so izdelali svoj
košček papirja, na katerega bodo zapisali svoje vtise. Nekateri so ob čarobnem
in skrivnostnem vodenju gospe Barbare Kanc kot orodje izražanja uporabili
svoje telo in odkrivali njegove skrite kotičke. Spet drugi so se pridno pripravljali
na dramsko igro – odlomek iz Jurčičevega Desetega brata.
Najmlajši so izdelali knjižno kazalko in se odpravili v knjižnico Šentvid, kjer so
jim pri branju knjig pomagale čelne lučke. Očarala jih je tudi pripovedovalka
kamišibaja gospa Irena Koudela, ki je v marsikateri otroški duši vzbudila željo
po izdelavi lastnega malega lutkovnega gledališča. Medtem je v kleti šole prav
skrivnostno nastajal naš novi šolski član – škrat Kuzma. Njegove podobe, ki bo
od sedaj naprej krasila steno pred knjižnico, smo se vsi zelo razveselili.
Lepo je bilo gledati nasmejane obraze učencev in učiteljic, ki so med odmori
klepetali, se sladkali in gasili žejo. Večer smo z igro, smehom, čestitkami in
aplavzi zaključili v skupnem prostoru. Ponosni, da nam je uspelo. Pozna ura
nas je klicala k počitku. Le kdo bi to noč zaspal brez knjige v roki? Zlezli smo v
spalne vreče, vzeli najljubšo knjigo, prižgali čelno lučko in se prepustili branju.

Marsikatere oči so se hitro zaprle, druge pa so bedele še pozno v noč, saj v
šoli res ne prespiš kar vsak dan. Jutro se je začelo s samopostrežnim zajtrkom
in spominski svinčnik je kar sam vabil, da napiše nekaj vtisov o preživeti noči.
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Aktualno

Gledališče Unikat razveseljuje otroke
četrtne skupnosti Šentvid že 31 let!
Prvo predstavo smo imeli decembra 1987, in sicer igro Leopolda
Suhodolčana Medvedek na obisku. V njej sva, med drugimi, igrala
tudi Mojca Weber in Tomaž Lapajne Dekleva, takrat še najstnika.
In gledališču za otroke sva predana še danes. Takrat si nisva niti
predstavljala, da naju bo čarovnija gledališča držala tudi v srednjih
letih. Z mlajšimi soigralci vztrajava pri rednih mesečnih predstavah
v dvoranici Vižmarje-Brod. Kljub vsem družbenim spremembam
dvorana še vedno ostaja center mnogih dejavnosti – družabno in
rekreacijsko zbirališče upokojencev, pevskega zbora in tudi prostor
prvih srečanj otrok z gledališčem. Hvaležni smo četrtni skupnosti
Šentvid, da tako lepo skrbi za to dvorano.  

veseli, da se še ohranja pripravljanje aleluje - repinih olupkov, katere
namen je bil v preteklosti nasititi družinske člane, da niso pojedli
preveč šunke in ostalih dobrot. Poleg tega so porabili repine olupke in
vodo, v kateri se je kuhalo suho meso. Jed aleluja naj bi naredila tudi
oblogo v želodcu, da kasnejše jedi zanj niso bile preobremenjujoče.
Hvala vsem razstavljavcem in obiskovalcem!
Na
povabilo
društva
Blaž
Potočnikova čitalnica je na
festivalu aleluje svoje stvaritve na
ogled postavil g. Franc Zavodnik.
Umetnost je njegov hobi, saj je
v resnici ostal zvest mizarskemu
poklicu. Uporablja odsluženo železo
in iz njega naredi umetnine, ki v
opazovalcu spodbudijo zgodbe
notranjosti. Na fotografijah je zajel
motive, ki jih pogosto spregledamo.
Celotno razstavo je posvetil
g. Franc Zavodnik, foto: Andreja Bečan
prijatelju Janezu Berniku. Umetnine
bodo še nekaj časa na voljo za ogled
v Domu sv. Vida nasproti cerkve v Šentvidu.
Andreja Bečan,
Društvo Blaž Potočnikova čitalnica

Simona Perme in Vladimir Hrovat solista v Celju

Gledališče Unikat, foto: Miha Fras

Trenutno je v Gledališču Unikat šest igralcev: poleg Mojce Weber in
Tomaža Lapajneta Dekleve še: Maja Nemec, Maja Dekleva Lapajne,
Marko Plantan in Rok Kosec. Pomembni so tudi naši drugi umetniški
sodelavci – režiserji, scenografi, kostumografi, dramaturgi … Ponosni
smo na njihove dosežke – Maja Smrekar, ki je oblikovala scenografijo
in kostumografijo za dve naši predstavi, je lanskoletna prejemnica
nagrade Prešernovega sklada. No, pa tudi Maja Dekleva Lapajne in
Tomaž Lapajne Dekleva sta, kot člana Kolektiva Narobov, pred leti
prejela Ježkovo nagrado …
Sezono 2018/2019 smo zaključili in že se pripravljamo na novo. V
dvorani Vižmarje-Brod pričnemo 20. septembra ob 18.00 s predstavo
Halo, Rdeča kapica?.
Pridete?
ustvarjalci Gledališča Unikat

Člana Kulturnega društva in Koncertnega ansambla ustnih harmonik
Sorarmonica sta 13. marca letos nastopila kot solista na tretjem
abonmajskem koncertu Celjskega godalnega orkestra v izvedbi
obsežne skladbe Vladimirja Hrovata, ki je kot posvetilo ob posebni
priložnosti nastala na osnovi Prvega violinskega koncerta Karola
Szymanowskega. V članku tednika Celjan med drugim zasledimo,
da »so v polni dvorani Narodnega doma pripravili izjemno glasbeno
poslastico.

FESTIVAL ALELUJE Z RAZSTAVO FOTOGRAFIJ IN
SKULPTUR FRANCA ZAVODNIKA
Final applause, arhiv: Sorarmonica

Festival aleluje, foto: Simona Čarman

Tradicionalni velikonočni ponedeljek s festivalom aleluje je za nami!
Tokrat je razstavljalo sedem pripravljalcev te posebne slovenske
velikonočne jedi. V pokušino smo obiskovalci repine olupke lahko
dobili z domačij, katerih ledinska imena so še vedno aktualna. To so Pr’
Jernejčk, Pr’ Zajc, Pr’ Kopač, Pr’ Nemc, Pr’ Mošenk’, razstavljali pa sta
tudi družini Kopač in Konec. V društvu Blaž Potočnikova čitalnica smo
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Osrednja točka koncerta je bila krstna izvedba Concerta S … Skladba
je skrčena na godala in tolkala, solistični del pa prenesen na duo
ustnih harmonik, ki je z razdelitvijo na odrsko izvedbo z Vladimirjem
Hrovatom in manjšo balkonsko s Simono Perme, prinesla nebeško
vzdušje v dvorano«. Nadejati se je, seveda, da bo skladbo moč v
doglednem času slišati tudi drugod, vključno z Ljubljano.
V tem trenutku pa velja omeniti še, da bo Hrovat – do ne pred tako
davnim časom 35 let šentviški someščan –   v začetku maja gost
Svetovnih glasbenih dnevov, ki so letos v Estoniji, kjer bo po izboru
mednarodne žirije predstavljal Sekcijo ISCM (Mednarodno združenje
za sodobno glasbo) Društva slovenskih skladateljev. Izbrano zborovsko
skladbo na besedilo Miklavža Komelja Človek ni sam bo izvajal svetovno
priznani Estonski državni moški zbor. Ob zaključku svojega bivanja
v Estoniji bo Hrovat še gost vodje velikega ustnoharmonikarskega
festivala Baltic-Nordic Open v Pärnuju, kjer je ansambel Sorarmonica
ob dvakratnem sodelovanju prejel kopico medalj, z Grand Prixom in
lepo denarno nagrado estonskega Ministrstva za kulturo vred.

Šentvid nAd LjubljaNo
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Cestarjeva mama iz stanežič praznuje 100 let
Letošnji mesec maj je zelo poseben,
saj naša sovaščanka Angela Vesel, po
domače Cestarjeva mama, praznuje
100 let (29. 5.). O njej bi lahko napisali
knjigo, saj je v svojem življenju doživela
in preživela marsikaj. Nemalokrat ji ni
bilo prizaneseno, vendar se je borila
vedno do konca. In tako je še danes.
Kljub svojim letom se počuti odlično
in še vedno skrbi za svoj vrt in še kaj
sešije. Zelo rada ima šport in če je le
možno navija za naše športnike. Če na
Angela Vesel, foto: Osebni arhiv
sporedu ni športa, pa vsako nedeljo
igra tarok s svojim najbližjimi.
Ob tej priložnosti ji vsi njeni najbližji ter »Stanečani« želimo
predvsem veliko zdravja in da bi še dolgo pripovedovala svojo
zgodbo.
Mirjana Josipovič

dijaki gimnazije Šentvid šele v drugem polčasu strli odpor borbenih in
srčnih dijakov iz II. gimnazije Maribor.
In kaj bi bilo lepšega za zaključek tekmovanja kot dvoboj med dvema
tradicionalno rivalskima, a hkrati tudi prijateljskima gimnazijama,
šentviško in bežigrajsko? Začetek tekme je pripadel Bežigrajčanom, ki
so očitno lažje prenesli pritisk finala. Do polčasa so naši fantje strnili
vrste in v samem zaključku povedli. Drug polčas je bil šentviški, saj
so fantje končno pokazali, kakšna ekipa so, in prišli do zanesljivega
vodstva, ki so ga ohranili do konca tekme. Naslov državnih prvakov
srednjih šol v košarki za dijake je peti za našo šolo v zgodovini
tekmovanj. Na tega je bilo potrebno čakati vse od leta 2010, ko smo
dosegli tri zaporedne naslove. Drugače naša šola sodi med najbolj
uspešne, saj smo se v zadnjih štirih letih vselej uvrstili na finalni turnir,
kar ni uspelo nobeni drugi šoli.
Na koncu finalnega turnirja so proglasili tudi najboljše. Tako sta bila v
najboljšo peterko izbrana Nejc Grajzar in Dan Osrečki, za najboljšega
igralca turnirja pa je bil proglašen kapetan naše ekipe Jure Ličen.

Košarkarji gimnazije Šentvid državni prvaki
Tekmovanje srednjih šol za dijake poteka tako, da se šole najprej
pomerijo na mestni ravni, nato najboljše tri šole nastopijo na
četrtfinalnem turnirju in v primeru uspeha še na polfinalnem in
finalnem turnirju. Dijaki gimnazije Šentvid so v tem šolskem letu
najprej osvojili prvo mesto na mestnem tekmovanju in se nato brez
poraza uvrstili na finalni turnir srednjih šol v košarki za dijake, ki je
letos potekal 20. marca v športni dvorani Kodeljevo.
Najprej sta bili na sporedu polfinalni tekmi, kjer so dijaki gimnazije
Bežigrad, malce presenetljivo, a povsem zasluženo, premagali vrstnike
iz Srednje upravno-administrativne šole Ljubljana. V drugi tekmi pa so

Zmagovalna ekipa, arhiv: Gimnazija Šentvid

Renault KOLEOS
Izberi drugačno pot.

Že za

199 € /mesec

*Mesečni obrok velja za model Renault Koleos ZEN Energy dCi 175 X-Tronic ob obrestni meri 3,99 % ob nakupu prek Renault Financiranja z vključenim rednim popustom v višini 2000 € in bonusom staro za novo
1000 €. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
Poraba pri mešanem ciklu 8,2–8,4 l/100 km. Emisije CO2 163–168 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6C. Emisija NOx: 0,0373–0,0438 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00012–0,00017 g/km. Število delcev (x1011):
3,14–4,63. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih
oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

COPYRIGHT: JAN STEINHILBER

*

renault.si

Renault priporoča

Avtohiša Malgaj d.o.o.

PSC Ljubljana, Tržaška 108, 1000 Ljubljana, Prodaja novih vozil Tel.: 01 20 00 550,
Prodaja rabljenih vozil Tel.: 01 20 00 560, Servis Tel.: 01 20 00 570,
E-mail: prodaja.renault.lj@malgaj.com,
Odprto od pon. - pet. od 8.00 - 18.00 ure, sob. od 8.00 - 13.00 ure, ned. zaprto,

www.avtohisamalgaj.si
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150 let vižmarskega tabora

ZAČETEK SLOVESNEGA PRAZNOVANJA
150-LETNICE VIŽMARSKEGA TABORA
13. 4. 2019 smo pri piramidi v Vižmarjah s kratkim kulturnim
programom in novinarsko konferenco začeli praznovanje ob
150-letnici vižmarskega tabora.

se zgubljala v nepotrebni komercializaciji. Zahteva je bila tudi po
bankah, ki so osnova narodnega gospodarstva, po takratni presoji in
najbrž tudi po današnji. Bolje bi morali skrbeti, kako priti do tega, da
bi funkcija bank dejansko služila gospodarstvu v naši državi in da bodo
banke podpirale tudi Slovence v zamejstvu in njihovo gospodarstvo.
Tudi to je del dediščine vižmarskega tabora.
Več na www.facebook.com/vizmarski.tabor.
Andreja Bečan,
Društvo Blaž Potočnikova čitalnica

Začetek praznovanja 150-letnice, foto: Robert Vurušič
M estna občina L jubljana
Četrtna skupnost Lj.-Šentvid

Pot d.o.o.

Kampo d.o.o.

Kamiz d.o.o.

Edo Bučan s.p.

Lanit d.o.o. Volvo d.o.o.
CNC Robida d.o.o.
Zaletel P d.o.o.

Domiles d.o.o.

Zimicell d.o.o.

Iztok Križnar, dr. dent. med.

HVALA!

Zlatko Lipej, odvetnik

Pred dvigom zastave, foto: Robert
Vurušič

Zasaditev lipe, g. Janez Suhadolc,
foto: Robert Vurušič

Na dogodku so spregovorili predsednik in podpredsednica Društva
Blaž Potočnikova čitalnica, Brane Kopač in Andreja Bečan, ter član
organizacijskega odbora pri pripravi tabora Jurij Šilc. V kratkem
kulturnem programu so nastopili Katarina Ivančič, Brigita Brajkovič ter
Mešani pevski zbor Tacen. Lipo, ki je bila zasajena ob tej priložnosti, je
blagoslovil župnik v župniji Ljubljana Šentvid Ivan Jagodic. Na dogodku
sta bila prisotna tudi arhitekt Janez Suhadolc, ki je zrisal spominsko
piramido, ki stoji na mestu tabora, in organizator prireditve ob
100-letnici vižmarskega tabora Dušan Voglar.
Na vprašanje, zakaj je tako pomembno, da danes po 150 letih še vedno
govorimo o slovenstvu in slovenski govorici, je Jurij Šilc, ljubiteljski
zgodovinar, odgovoril, da določene stvari niso samoumevne. Dejstvo,
da dvomilijonski narod, vkleščen med germanske, romanske in druge
kulture, preživi tisočletja, ni samoumevno. Za to se je potrebno boriti,
truditi in nekaj narediti. Po njegovih besedah smo Slovenci zanimiv
narod. Nekdo, ki nas pozna malo bolj od blizu, bi morda rekel, da so
to neki prepirljivi ljudje, ki ne znajo stopiti skupaj.  Vendar, kadar je
potrebno, kadar gre zares, stopimo skupaj. Vedno smo in g. Šilc je
prepričan, da bomo tudi v prihodnje. Dušan Voglar  je dejal, da je bil
ob 100-letnici eden velikih organizatorjev kulturnega programa prof.
Rado Jan, ki je 17. maja organiziral proslavo v filharmoniji. Proslava
je združila vse Slovence, ne samo tiste, ki živimo v Sloveniji, temveč
tudi zamejske. Prišli so s Koroške, Tržaške, Goriške. Današnja država
ne predstavlja vsega, kar je zedinjena Slovenija pomenila, ne zajema
vseh Slovencev, zato je dolžnost matice, da še posebej skrbimo za
koroške Slovence, za Slovence na Madžarskem, v Italiji in tudi za tiste,
ki so kot manjšina na Hrvaškem.
Poslanica resolucij, ki so bile sprejete na vižmarskem taboru, je še
vedno živa. Naroča nam, da moramo skrbeti za svojo univerzo, jo
ustrezno financirati in vzdrževati, da ne bo propadala, razpadala ali
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Foto Zvone

Kajzer Andrej s.p., mizarstvo

Kaval Group

»KRUH PONOČI SPI, SO REKLI MATI MI«
Drage krajanke, dragi krajani,
sama ne vem, kako bi začela,
da ne bo pregrobo zvenelo. 30.
marca smo imeli čistilno akcijo, na
kateri je sodeloval tudi naš Ženski
pevski zbor Svoboda VižmarjeBrod. Pevke smo bile zgrožene ob
pogledu na odvržene odpadke ob
zbiralnikih Na gmajni. Sprašujem
Zavržena hrana, foto: Milena Bras
se, kakšen mora biti odnos do
hrane, da jo kar odvržeš na tla. Videle smo kruh, stročji fižol, korenje,
kostanj, slive in še mnogo drugih odpadkov – imam zadržek in sploh
ne morem napisati, kaj vse. Morda boste razbrali s slik!
Zelo nam je bilo hudo, ko smo to zagledale, najprej so nas oblile solze,
nato pa smo v sebi zbrale moč, da smo pričele z zbiranjem odpadkov
v za to določene vreče. Meni osebno je prišla na misel pesem: »Kruh
ponoči spi, so rekli mati mi.« Še dandanes marsikatera mama ne more
dati otrokom toliko kruha, kot ga bi potrebovali, in bi jim najraje rekla,
da »kruh   ponoči spi«. Morda nisem pravi naslov za ozaveščanje,
ampak s skupnimi močmi lahko marsikaj storimo v dobrobit nas vseh.
Ob čistilni akciji sem vse fotografirala – pred čiščenjem in po njem, pa
tudi čez 3 dni, ko so bili ob zbiralnikih ponovno odloženi odpadki! To
lahko spremenimo. Morda bo majsko glasilo četrtne skupnosti prišlo
v roke tudi tistemu, ki to dela, da bi se malo zamislil, koliko lačnih ust
bi lahko nasitil s to hrano, ki jo odvrže!!! V veliko zadoščenje mi bo, če
bo namen tega sporočila dosežen.
Raje bi napisala članek o lepih dogodkih, pa žal tokrat ne morem.
Milena Bras

Šentvid nAd LjubljaNo

... na vižmarski tabor spominja piramida sredi polja.
Postavljena je bila ob 100-letnici tabora. Spomenik
je zasnoval arhitekt Janez Suhadolc, postavilo pa
ga je gradbeno podjetje Megrad. Po prvotnih načrtih naj bi piramida v višino merila 18 metrov, a so
postavili pol manjšo. Piramida simbolizira trdnost
slovenskega naroda, proti vrhu se odpira v cvet, ki
ponazarja, kako so se Slovenci hoteli odpreti želji po
združitvi. Že leta 1870 so kot spomin na tabor izdelali manjšo piramido, ki pa nikoli ni bila postavljena.

V letošnjem letu obeležujemo 150-letnico izjemnega dogodka v zgodovini Slovencev.

Med govorniki na taboru so bili: Janez Bleiweis,
Valentin Zarnik, Radoslav Razlag, Josip Nolli in
Etbin Henrik Costa. V imenu štajerskih Slovencev
je tabor pozdravil Josip Vošnjak, v imenu goriških
Slovencev Josip Tonkli, na koncu pa je navzoče
pozdravil tudi predsednik tolminske čitalnice Janez
Premerstein.

Najveličastnejši med vsemi slovenskimi tabori je
bil zagotovo vižmarski, saj je v dobi, ko ni bilo mobilnih telefonov in druge informacijske tehnologije, privabil množico zborovalcev z vseh slovenskih
dežel (Kranjske, Primorske, Štajerske in Koroške).

Tabor je privabil najširše kmečko prebivalstvo in se
zanašal na narodno in politično zavednost. Udeležba je bila ogromna, ker to ni bil le javni shod pod
milim nebom, marveč obenem narodna svečanost
z zastavami in slavoloki, s petjem in godbo; zažigal
se je umetni ogenj, pokali so topiči, po gorah pa so
žareli kresovi, kar je vse mogočno vplivalo in vnemalo navdušenje! Za spomin so delili tudi taborske
spominske svetinjice.

Na mestu, kjer danes stoji taborska piramida, se je
17. maja omenjenega leta zbralo približno 30 000
ljudi, ki so v nemškem okolju avstro-ogrske monarhije javno izrazili določene želje, potrebe in zahteve
Slovencev. Med njimi so bile združitev slovenskih
dežel v zedinjeno Slovenijo, ustanovitev slovenske
univerze, uvedba slovenskega jezika v šole in javne inštitucije, govorilo in glasovalo pa se je tudi o
številnih, za Slovence pomembnih, gospodarskih
vprašanjih. Organizacijo tabora je prevzelo društvo
za brambo narodnih pravic Slovenija.

V Vižmarjah, v današnji četrtni skupnosti Ljubljana
Šentvid, se je leta 1869 zgodil vseslovenski tabor,
znan pod imenom vižmarski tabor.

Šentvid nAd LjubljaNo
Četrtna skupnost Šentvid

Mestna občina Ljubljana

Več o taboru tudi na https://www.facebook.com/
vizmarski.tabor/.

Spomenik sredi polja je torej opomnik, da se nastajanje Slovenije ni začelo v 20. stoletju, temveč ima
veliko globlje korenine. Piramida je mogočna utrdba, ki nas spodbuja, da ostajamo strumni v slovenski
kulturi, ki je potovala iz roda v rod v neugodnih časih in preživela, čeprav jo je stoletja prežemala nemščina. Ni le preživela, temveč se je tudi prekalila.
Slovenci se s tem nikoli nismo pretirano in odkrito
bahali. Prav pa je, da se tega spomnimo z odmevnimi dogodki in vedenjem o taboru ter spomeniku,
piramidi, ki to potrjuje, obeležuje, o tem izobražuje,
informira in nas bodri, ko je to potrebno.

DANES ...

VIŽMARSKI TABOR

Sl
Živela

Slovenija!

v

Dogodek poteka
pod častnim pokroviteljstvom
predsednika Republike Slovenije
Boruta Pahorja.

17. maj 2019

Osrednja slovesnost
ob 150-letnici vižmarskega tabora
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DATUM
Sob. 13. 4.

URA

Dom sv. Vida

LOKACIJA

Glasbeni center
zvočna zgodba

IZVAJALEC

26. ŠENTVIŠKI DNEVI Z DOGODKI OB 150-LETNICI VIŽMARSKEGA TABORA
PRIREDITEV

Telovadnica OŠ Franca OŠ Franca Rozmana
Rozmana Staneta
Staneta

7.30–19.00 Župnijska cerkev

Župnija Šentvid

Župnija Šentvid

DATUM

19.00

PGD Gameljne

Športno-zabavni program, tekma
veteranov in znanih osebnosti, nastop
znanega skritega gosta, bogat srečelov

Župnijska cerkev

Župnija Šentvid

IZVAJALEC

Zaključni koncert instrumentalistov

18.00

Gameljne

PGD Medno

LOKACIJA
Pon. 10. 6.

Ritem na parketu

19.00

Medno

URA

Tor. 11. 6.

Veselica

19.00

PRIREDITEV

Pet. 14. 6.

Veselica

Piramida v Vižmarjah BPČ,
MePZ KUD Tacen
KULT 316

Pet. 14. 6.

11.00

Etnološko društvo
Vižmarje, BPČ

Sob. 15. 6.

Celodnevno češčenje ob prazniku
sv. Vida

15.00

Župnijska cerkev

12.00–22.00 Restavracija
KULT 316
19.00

Dvorana ČS
Na Gmajni 1

Slovesna zasaditev in blagoslov lipe
ob piramidi, novinarska konferenca

13. 5.–17. 5. Ponudba posebnih jedi iz časa
vižmarskega tabora
Sre. 15. 5.

Odprtje razstava o vižmarskem taboru
in pogovor z gosti
Etnološko društvo
Vižmarje

Sob. 15. 6.

Zakonski jubilanti

10.00

Veselica Šentvid

Sob. 17. 5. Osrednja slovesnost ob
150-letnici vižmarskega tabora
Pet. 24. 5.

19.00

19.30

Ploščad za ZD Šentvid PGD Šentvid

Ploščad pred
BPČ, KUD Tacen,
OŠ Vižmarje Brod ČS Šentvid

NK Arne Tabor 69

Dvorana ČS
Na Gmajni 1

Sob. 15. 6.

Slovesna maša na čast sv. Vidu,
po maši druženje na trati za cerkvijo

od 11.00

ogled po
dogovoru

Ned. 16. 6.

Tor. 4. 6.
Narodno gibanje na šentviškopodšmarnogorskem območju
v drugi polovici 19. stoletja

18.00

PGD Stanežiče-Dvor

9.00–13.00 Ploščad pred Ljudskim ZD Šentvid
domom
Stanežiče

Igrišče nogometnega
kluba Tabor v
Vižmarjah

OŠ Šentvid

Priložnostna razstava
o vižmarskem taboru

15. 5.–24. 5. Razstava o vižmarskem taboru
etnolosko.drustvo.vizmarje@gmail.
com

Ljudski dom

17. 6.–1. 9.

Pod zvezdnatim poletnim nebom

Tor. 4. 6.

Zaključna akademija
ob 150-letnici vižmarskega tabora
s podelitvijo nagrad najboljšim
na natečajih

17.00–19.00 Piramida v Vižmarjah BPČ, ŽPZ Svoboda

17.00

ŽPZ Rozka Usenik

Tor. 18. 6.

Ogled piramide za obiskovalce

Koncert pevskega zbora

Ljudski dom

Organizator
OŠ Vižmarje Brod

Sob. 17. 5.

Sre. 29. 5.
20.00

Ljudski dom

Sre. 19. 6.

Čet. 6. 6.

Predstavitev preventivnih
zdrav. programov

19.00

BPČ

19.00

Tek in kolesarjenje
Franetov memorial

Trata za cerkvijo

Nadškofija Ljubljana

Atrij Škofijske klasične Glasbena šola
gimnazije
Zavoda sv.
Stanislava

Akademija znanja in ustvarjalnih
dosežkov

20.45

Stolnica sv. Nikolaja

Župnija Šentvid

Družina Erman
Čet. 20. 6.

Pozdrav domovini

9.00

Šentvid

Obronki Šentviškega
hriba

Ned. 23. 6.

Mašniško posvečenje
Gregorja Bregarja

10.00

Gimnazija Šentvid

Sob. 29. 6.

Nova maša Gregorja Bregarja

16.00–18.00 Športna dvorana
Gimnazije Šentvid

Ned. 30. 6.

17.00

Etnološko društvo
Vižmarje

Koncert ŽPZ Rozka Usenik
12.00

Knjižnica Šentvid

Knjižnica Šentvid,
TD Šmarna goraTacen

Pet. 7. 6.

Veselica Stanežiče

v delovnem Knjižnica Šentvid
času knjižnice

Sob. 1. 6.
Kviz osnovnih šol
o vižmarskem taboru

19.30

Ljudski dom

BPČ v sodelovanju
z ostalimi
institucijami

Sob. 8. 6.

Potep po Sloveniji

PRVA PREDSTAVITEV IZ CIKLA »PRELEPA SLOVENIJA«
VIPAVSKA DOLINA, ZADNJI BURBONSKI KRALJ IN VRTNICE BURBONKE

Na prvi predstavitvi »PRELEPA SLOVENIJA« se tokrat odločamo za
potep po Vipavski dolini s ciljem, da si v samostanu Kostanjevica nad
Novo Gorico ogledamo vrtnice burbonke, ki krasijo samostanski vrt.
Zapeljemo se proti Postojni in dalje na Vipavsko. Vipava z znamenitim
deltastim izvirom reke Vipava, ki je edinstven v Evropi, Ajdovščina, ki
nas z obliko mesta vrne v rimske čase, pa bogata dolina in okoliški griči
s trto in sadnim drevjem ter na koncu doline – Nova Gorica, mesto, ki
je nastalo v petdesetih letih prejšnjega stoletja in je danes pomembno
mlado mesto z univerzo ter priznano mesto vrtnic. Tu se pomudimo
najprej v ravninskem delu in uživamo v najlepšem drevoredu v
Sloveniji, pogledamo alejo slavnih mož, se sprehodimo po dvorcu
Coronini Cromberg  in na koncu pristanemo na samostanskem vrtu
Kostanjevica, kjer veliko izvemo o nastanku vrtnic burbonk, ki nosijo
isto ime kot pri nas pokopani zadnji francoski kralj iz družine Burbonov.
Kako bomo v mislih potovali in kaj bomo lahko videli na poti, bomo ob
kozarčku čaja iz vrtnic damaščank slišali na predstavitvi v četrtek, 16.
maja 2019, ob 19.30 v prostorih Knjižnice Šentvid, MKL, Prušnikova
106, Ljubljana. Lepo vabljeni!
Dunja Bohorič

Šentvid nAd LjubljaNo
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Dogodki v CS Šentvid

Unikatna Sanjalnica in Me Vi Art likovno
društvo iz Stanežič
Ob tem letnem času se zopet bližajo za nas pomembni doživljaji.
23. maja 2019 ob 18.00 bomo otvorili razstavo z zanimivo motiviko
Prebujenje v Centru Sonček v Šiški. Otvoritev bodo popestrili in
razveselili vsi iz Sončkovega zborčka.
Razstava bo na ogled v razstavnem prostoru do meseca septembra.
Vabljeni  na otvoritev in tudi na ogled razstave.

Vipava, Gimnazije Želimlje ter Osnovne šole Alojzija Šuštarja in
Škofijske klasične gimnazije (Ljubljana Šentvid). Na Radiu Ognjišče je
bil predvajan posnetek koncerta, skozi celoten teden pa so v različnih
radijskih oddajah sodelovali učenci, dijaki in zaposleni v katoliških
šolah.

Tekst in foto: Irena Jamnik, Zavod sv. Stanislava

NA MEDNARODNEM TEKMOVANJU V VARAŽDINU
Na začetku meseca aprila se je naš učenec klarineta Ivan Avanzo iz
razreda prof. Uroša Gorenca udeležil mednarodnega tekmovanja
Varaždin WOODWIND AND BRASS. Ivan je v svoji kategoriji dosegel 98
točk in s tem 1. nagrado. Na klavirju ga je spremljala Mojca K. Sušnik.

Če si boste vzeli kakšno urico prosto, bi bili nadvse veseli vašega
obiska tudi na naši že tradicionalni prireditvi Vrt, ki oživi 8. 6. 2019 od
10.00 do 15.00 na znani lokaciji ateljeja Unikatne Sanjalnice Stanežiče
4b, Ljubljana Šentvid. Mini butični sejem vam bo pričaral čarobnost
v srce, ogledali in kupili si boste lahko uporabne in unikatne izdelke
malih in velikih umetnikov.
V Unikatni Sanjalnici – ateljeju se vedno dogaja kaj inovativnega,
zanimivega in predvsem kreativnega. Tako v poletnih mesecih od julija
pa do konca avgusta organiziramo tudi ustvarjalno počitniško varstvo.
Vsak dan od ponedeljka do petka od 8.00 do 17.00. Poskrbljeno je
tudi za prigrizke in napitke ter topel obrok. Primerno za otroke od 5
do 12 let in tudi mladostnike.
Za mlade in najmlajše skozi celo šolsko leto potekajo likovne delavnice,
prav tako tudi programi za odrasle in starejše. Vse informacije
prejmete na tel. št. Metka 031 533 280 ali na e-mail: metkagosar1@
gmail.com.
Ob koncu še Epiktetova misel:
Nič velikega ne zraste
naenkrat, prav nič hitreje kot grozdje ali smokve.
Če mi rečeš, da želiš smokvo, ti odgovorim,
da je za to potreben čas.
Naj najprej vzcveti, obrodi in šele nato dozori
do svojega polnega okusa.
Metka Gosar,
mentorica in slikarka

1. mesto, foto: Polona Avanzo

V soboto, 13. 4., smo izvedli Pomladni koncert naše glasbene šole.
Nastopili so vsi inštrumentalisti in tudi otroci, ki sicer še obiskujejo
vrtec, a se pri nas že sistematično glasbeno vzgajajo. Ti najmlajši so
zapeli samostojno dve pesmici in sodelovali pri zaključni skladbi W.
A. Mozarta Papagenovi zvončki v priredbi mlade skladateljice Diane
Novak. Koncert nas je vse povezal in razveselil, saj smo se ponovno
zavedli, kakšno bogastvo so naši otroci in kako v nas vseh glasba
ustvarja posebno osrečujoča razpoloženja in občutke. K vsemu
temu nas je poleg harmoničnih blagoglasnih melodij vodila tudi
povezovalka programa gospa Mirjana Keber, ki se ji na tem mestu iz
srca zahvaljujemo za njene izbrane besede.

Nastop najmlajših, foto: Polona Avanzo

Dogajanje v Zavodu sv. Stanislava
Teden katoliškega šolstva
V dneh med 18. in 23. marcem 2019 je potekal Teden katoliškega
šolstva v vseh slovenskih katoliških šolah in na valovih Radia Ognjišče.
Namen tedna je bil predstaviti utrip in delo teh vzgojno-izobraževalnih
ustanov. Teden katoliškega šolstva ima vsako leto tudi dobrodelno
noto – zbiranje prostovoljnih darov za dijake in učence, ki so potrebni
finančne pomoči za svoje šolanje.
Osrednji dogodek je bil koncert v dvorani Matije Tomca (Zavod sv.
Stanislava), na katerem so sodelovali dijaki in učenci iz Škofijske
gimnazije Antona Martina Slomška (Maribor), Škofijske gimnazije
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Ples najmlajših, foto: Polona Avanzo

Ob koncu še vabilo, da nas obiščete na dnevu odprtih vrat naše
glasbene šole, ki bo v petek, 17. 5., ob 17.00. Najprej bo kratek nastop
naših učencev in učenk, potem pa se boste lahko spoznali s profesorji
inštrumentov, ki poučujejo pri nas in obiskali dve glasbeni delavnici,
kjer vam bomo predstavili načine dela in vsebino pri skupinskem
pouku predšolskih in šolskih otrok. Ta dan bo seveda možen tudi vpis
v naše programe.
Osnovnošolci vabljeni na naše poletne dneve, ki bodo kot vsako
leto na začetku julija. Prijavnice so na naši spletni strani: www.
zvocnazgodba.si.
Ula Ulaga

Šentvid nAd LjubljaNo

Dogodki v CS Šentvid

NOGOMETNI KLUB ARNE TABOR 69 SLAVI
50-LETNICO
Začetki delovanja ŠD Tabor 69, društvo ime nosi v spomin na
vižmarski tabor pred 150 leti, so bili skromni, pogoji zahtevni, a to
lokalnih športnih navdušencev ni odvrnilo od postopne izgradnje
infrastrukture in združitve balinarskega in nogometnega društva pod
isto streho.

Nogometni pikado, arhiv Arne Tabor

Klub bo poskrbel za bogat kulturno-športni program. Igralcem
slovenskega tretjeligaša, mladinskega in kadetskega drugoligaša ter
igralcem vse številčnejših deških selekcij se bodo na proslavi pridružili
člani pihalnega orkestra Litostroj, skrivnostni znani pevec iz lokalnega
okolja in stand up komedijant, taborski nogometni veterani bodo
zaigrali tekmo proti znanim Slovencem, vsi udeleženci pa se bodo
lahko pomerili tudi v nogometnem pikadu in nogometnem biljardu.  
VABLJENI!
Iztok Cimperman
Stari Taborci, arhiv: Arne Tabor

Nekateri od ustanovitvenih članov društva, ki trenutno združuje preko
250 nogometašev in nekaj 10 balinarjev, bodo skupaj z nami obeležili
praznovanje jubileja, 50-letnice ustanovitve društva, ki bo v soboto,
15. 6. 2019, potekalo od 11. ure naprej na nogometnih zelenicah
Maksovega gaja.

Šentvid nAd LjubljaNo
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Koticek za najmlajše

KOTIČEK ZA NAJMLAJŠE
Pozdravljeni mladi bralci, prišel je mesec maj. Mesec ljubezni ali tudi veliki traven je peti mesec v letu.   Maja godujejo trije ledeni možje,
Pankracij, Servacij in Bonifacij, ki jim sledi mokra Zofka (15. maj). Če na ta dan dežuje, se napoveduje lepo, toplo poletje.
Preberi uganke in jih poveži s sliko.
Sama sebi lučko nosi,
drobno, plaho se iskri:
»Dajte mi poletja!« prosi,
»saj v jeseni več me ni!«
Čisto majhna je živalca,
komaj za stotinko palca,
vidiš jo samo poleti,
v tihi noči z lučko sveti.

Še nekaj dela za polepšanje vaše sobe ali drugih prostorov v vašem
domu. Preprost, zelo vsestranski origami. Origami lahko prilagodite
za katerokoli žuželko. Uporabite zelen kolaž papir, da naredite zeleno
žuželko. Če uporabite rumen in črn papir, dobite čebelo ali oso. Rdeč
papir uporabite za pikapolonico in druge rdeče hrošče. Krila in obliko
telesa lahko spreminjate tako, da prilagodite kot nagiba pri korakih
2 in 6 spodaj. (vir: https://www.origami-resource-center.com/easyorigami-bug.html)

Ljubka je rastlina,
dišeča dama fina.
V mesecu maju bo zacvetela,
v belo obleko cvetove odela.  
Prvega maja zagori,
ob njem pleše veliko ljudi.

LEPI MESEC MAJ                  
Glej, v deželo že prihaja
lepi mesec maj.
S sabo ptičkov spev prinaša
in zelenja v gaj.
Zopet so se razcvetele
v gozdu za vasjo
šmarnice prelepe, bele,
ki dehte sladko.
Rad bi zopet v gozd zahajal,
kakor sem nekoč.
Rad bi tiho sanje sanjal
cvetke trgajoč.
Spet nabral bi šopek cvetja
in Mariji v dar
bi v kapelici na vasi
dal ga na oltar.

Oblikujte žuželke iz papirja. Okrasite svoje sobe. Pojdite na vrt, polje
ali travnik. Ukvarjajte se čim več s športom. Vdihnite mesec maj,
mesec ljubezni, ki prinaša daljše dni, nekaj padavin in polno cvetočih
rastlin.
Lep pozdrav iz uredništva.
Marjeta Bilban
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Poletje s knjigo v roki
V POLETNEM ČASU LAHKO KNJIŽNICO OBIŠČETE v ponedeljek in sredo med 8. in 15. uro ter v

Dejavnosti Knjižnice Šentvid, MKL
MESTO BERE
V osmi sezoni projekta Mesto bere smo med 3. decembrom 2018 in 3.
majem 2019 prebirali pripovedi iz Afrike. Tudi na letošnjem bralnem
seznamu je 60 zanimivih knjižnih naslovov. Na seznamu knjig so,
med drugimi, Bookerjevi, Goncourtovi nagrajenci in drugi prejemniki
nagrad za književnost ter štirje prejemniki Nobelove nagrade za
književnost: Wole Soyinka, Najib Mahfuz, Nadine Gordimer in J. M.
Coetzee. Na seznamu afriških zgodb so tudi drugi prepoznavni pisci
afriške književnosti, med njimi Ben Okri (Nigerija), Laye Camara
(Gvineja), Marima Bâ (Senegal), Tahar Ben Jelloun (Maroko), Ngugi wa
Thiong'o (Kenija), Chinua Achebe (Nigerija), al-Tayyib Salih (Sudan),
Ama Ata Aidoo (Gana), Mia Couto (Mozambik) in mnogi drugi. Člani
Mestne knjižnice Ljubljana (16+) so v času trajanja projekta prebrali
vsaj 5 knjig z aktualnega seznama knjig in nam do 3. maja 2019
poslali izpolnjen obrazec ali izpolnili spletni obrazec. Tudi letos bomo
enemu med vami podarili nagrado našega sponzorja, vikend paket
za dve osebi v Bohinj ECO Hotelu. Projekt Mesto bere ... pripovedi iz
Afrike tudi letos pripravljamo tudi v sodelovanju z Mladinsko knjigo,
Knjigarno Konzorcij. Projekt zaključujemo s prireditvijo in podelitvijo
nagrad junija 2019. Lepo vabljeni tudi na zaključno prireditev!
POLETAVCI IN NAJPOLETAVCI
Poletavci – poletni bralci
Pol ure branja na dan prežene dolgčas stran!
Če si star(-a) med 7 in 12 let, zelo rad(-a) bereš ali pa malo manj,
si pravi(-a) za med Poletavce! V času poletnih počitnic se lahko
pridružiš skupini poletnih bralcev tako, da 30 dni vsak dan pol ure
bereš karkoli: knjige, stripe, časopisne članke, revije, recepte. Jeseni
pa boš vabljen(-a) na zaključno prireditev, kjer boš prejel(-a) majico in
priznanje ter sodeloval(-a) v nagradnem žrebanju.
Najpoletavci
Če šteješ vsaj 13 let in ne več kot 16 ter si član Mestne knjižnice
Ljubljana, se poleti pridruži NajPoletavcem – najstnikom, ki so
najboljši poletni bralci in sploh naj, naj, naj. Spremljaj nas na našem
Facebook profilu, kjer boš pravočasno obveščen o začetku branja.

Maček v Žaklju, arhiv MKL

MAČEK V ŽAKLJU
V Knjižnici Šentvid pripravljamo skrita poletna
branja Maček v žaklju, ki ponuja nekoliko
starejšo literaturo, a gre za med. Bralci si
izposodijo zapakirane vrečke po izboru
knjižničarja in šele doma ugotovijo, kaj so dobili.
Paketi so oblikovani po zvrsteh, namenjeni so
otrokom, mladostnikom in odraslim. Izposoja
traja tri tedne z možnostjo podaljšanja.

19.30
(velja in
odpetek
24. med
6. do12.30
24.in8.19.30
2019).
torek, četrtek
(velja od 24. 6. do 24. 8. 2019).
Ko boste izbirali počitniško branje ali zagrabili »Mačka v žaklju«, naj
Ko boste izbirali počitniško branje ali zagrabili »Mačka v žaklju«, naj se vam oko pomudi tudi
se
vam oko pomudi tudi na razstavi ob 150-letnici vižmarskega tabora
na razstavi ob 150-letnici vižmarskega tabora v Knjižnici Šentvid.
v Knjižnici Šentvid.
mag. Ana Zdravje
vodja knjižnice
Knjižnica Šentvid
Mestna knjižnica Ljubljana | Knjižnica Šentvid | Prušnikova 106 | 1210 Ljubljana Šentvid
T: +386 (1) 308 52 10 | M: +386 (31) 311 498 | www.mklj.si

STROKOVNO PREDAVANJE OB 150-LETNICI
VIŽMARSKEGA TABORA IN KONCERT
Predavanje narodno gibanje na šentviško-podšmarnogorskem
območju v drugi polovici 19. stoletja – dr. Jurij Šilc
Koncert ansambla ustnih harmonik SORARMONICA
torek, 4. junij, ob 19.30 Knjižnica Šentvid
V okviru slavnostne prireditve bo dr. Jurij Šilc predstavil narodno
gibanje na šentviško-podšmarnogorskem območju v drugi polovici
19. stoletja, večer pa bomo popestrili s koncertom ansambla ustnih
harmonik SORARMONICA.
V duhu letošnjega leta, ko praznujemo 150-letnico vižmarskega
tabora, se bomo povrnili v čas po marčni revoluciji 1848. Ta je v
zgodovini slovenskega naroda zaznamovan z nemirnim političnim
dogajanjem. Narodno gibanje je takrat zajelo tudi območje Šentvida
in krajev pod Šmarno goro. Med drugim bomo spoznali tudi dve
pomembni nosilki tukajšnjega narodnega gibanja, Lucinko Kraljič in
Franjo Malenšek.
Koncertni ansambel ustnih harmonik Sorarmonica izvaja zlasti
klasično glasbo, prav tako pa izvaja tudi umetniške obdelave ljudske
in lahke glasbe, v zasedbah od sola do okteta. Do zdaj je izdal že dve
zgoščenki: SORARMONICA V SVETU KLASIKE in SORARMONICA ET(H)NO.
Spored: N. Paganini – FANFARE; G. F. Händel – AIR; W. A. Mozart
– SERENADA (K 439b, 1. st.);   R. Schumann – SANJARJENJE ; S.
in V. Avsenik – IGRAL SEM NA ORGLICE + NA GOLICI; R. Rodgers –
EDELWEISS; Lennon-McCartney – MICHELLE
Lepo vabljeni!

V POLETNEM ČASU LAHKO KNJIŽNICO OBIŠČETE v ponedeljek in
sredo med 8. in 15. uro ter v torek, četrtek in petek med 12.30 in

Ilustrirani Slovenec 16. 5. 1926

PEDIKURA

V pomlad z urejenimi stopali!

kozmetični salon za nego in lepoto telesa
www.salon20.si

Tacenska cesta 20
1210 Ljubljana Šentvid
01 292 60 12
info@salon20.si
www.salon20.si

KLASIČNA ALI ZAHTEVNA PEDIKURA
SANACIJA OTIŠČANCEV
VRAŠČENI NOHTI
LASERSKO ODSTRANJEVANJE GLIVIC NA NOHTIH
IBX SISTEM ZA POŠKODOVANE NOHTE
Šentvid nAd LjubljaNo

Naročnik oglasa je HITELEKTRONIK d.o.o.
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Napovednik - Kaj dogaja

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Četrtna skupnost Šentvid

NAPOVEDNIK MAJ−JULIJ 2017

NAPOVEDNIK
NAPOVEDNIK MAJAVGUST 2019 SVITOV KOTIČEK,
meritve krvn

KONCERT BIG BAND ZASEDBE
ORKESTRA SV

Torek, 31. 5. 2016, ob 20.00 na ploščadi
RAZPLETANJE
ZGODB
– roman
Zlato
pred
Ljudskim
domom
pisatelja Chrisa
Cleava
Društvo
BPČ in Slovenska vojska
Torek, 14. 5. 2019, ob 19.30 v Knjižnici Šentvid
MKL, Knjižnica Šentvid

»NAJ SIJE V OČEH« – otvoritvena
slovesnost ob 150. obletnici
šolstva– in
čitalništva v Šentvidu
KNJIGE VELIKANKE
abonma
ŠODRČEK

Sreda, 1. 6. 2016, ob 17.00

Sreda, 15. 5. 2019,
ob 18.00 v Ljudskem
v Ljudskem
domu domu

tlaka, sladkorja in prikaz

NAVAJENI
ŠOK – rock
nordijske
POLETNI JEZIKOVNI
TEDEN NA hoje
cabaret
Četrtek,
9.
6.
2016,
3. 6.med 9.00 in 16.00 n
ANGLEŠKEGA JEZIKA – prijave do
Sobota,
13. 4.pred
2013,Ljudskim
ob 20. uri domom
ploščadi
2019!
LJUDSKI
Od 8. do 14. 7. 2019 v Zavodu
sv.DOM
Stanislava
Zavod sv. Stanislava

ŠODR teater

OTVORITEV PRVE ŠOLSKE
MIKROPIVOVARNE V SLOVENIJI

PREDAVANJE OB 150-LETNICI
Četrtek, 9.
6. 2016,
obR&R
14.00, BIC Ljubl
KONCERT
MALE
ŠOLE
VIŽMARSKEGA TABORA
IN KONCERT
−
Center
kulinarike
in
turizma
KULT31
Četrtek,
18.
4.
2013,
ob
18.
uri
ANSAMBLA SORARMONICA
OŠ VIŽMARJE-BROD
Torek, 4. 6. 2019, ob 19.30
v Knjižnici Šentvid

Čarovnik Sam Sebastian

Skupina Mala Šola Rock'nRolla

KONCERT PEVSKIH ZBOROV IN
VIPAVSKA DOLINA,
ZADNJI
NASTOP
FOLKLORNE SKUPINE

BURBONSKI KRALJ IN VRTNICE
Četrtek, 2. 6. 2016, ob 17.00 v Ljudskem
BURBONKE

domu
Četrtek, 16. 5. 2019,
ob 19.30 v Knjižnici
Šentvid
MKL, Knjižnica Šentvid in Dunja Bohorič

PRAZNOVANJE S KNJIŽNICO
ŠENTVID:
150.–obletnici
KAKO SE PRIPRAVITI
NA ob
CAMINO
strokovno predavanje
Tine
Balant
šolstva in
čitalništva
v Šentvidu
Torek, 21. 5. 2019,
ob 19.30
Knjižnici
Šentvid
Petek,
3. 6.v 2016,
med
16.30

in 21.00 na
parkirišču pred Knjižnico Šentvid

MKL, Knjižnica Šentvid

SLAVNOSTNA ZAKLJUČNA
AKADEMIJA
ZGODBE DREVES – razstava
slik ob 150. obletnici
Zdenke Kokalj
šolstva
čitalništva v Šentvid
CESARJEV in
SLAVEC
Razstava je na ogled do 10.
6. 2019 9.
v Knjižnici
Četrtek,
6. 2016,
Sreda,
24. 4. 2013,
ob 18. ob
uri 19.30
Šentvid
domu
LJUDSKI
DOM
MKL, Knjižnica Šentvid, vodi Maša Uran

v Ljudskem

Abonma ŠODRČEK in izven

LETNI KONCERT ŽPZ Rozka Us

RITEM NA PARKETUPetek, 10. 6. 2016, ob 20.00 v dvorani O
Torek, 11. 6. 2019, ob 18.00 v telovadnici OŠ
TOVižmarje
GADIBrod
Osnovna šola Franca Rozmana
-SO
Staneta
KUD8.Šentvid
nad
Sreda,
5. 2013,
obLjubljano
20. uri
LJUDSKI DOM ŠENTVID
KUD Šentvid – ŠODR teater

Predstavitev »Kultura
projekta INTEGRIRAN
in prosveta, to naša bo
PRISTOP OSKRBE STAREJŠIH LJUDI
osveta!«
KAVA Z MANCO KOŠIR
NA DOMU (CrossCare)

POD ZVEZDNIM POLETNIM NEBOM –
zaključni koncert GŠKoncert
v ZavoduPOD
sv. ZVEZDNIM NEBOM
Stanislava
Četrtek, 16. 6. 2016, ob 19.30 v Atriju

Mestna občina Ljubljana

Glasbena šola Zavoda sv. Stanislava

Ponedeljek,
6. 6.prostorih
2016, ob
Sreda, 22. 5. 2019,
ob 10.00 v novih
v
Ljubljana
− KULT316
pritličju na Kosijevi
1

19.00 v BIC

LETNI KONCERT (Z)MEŠANEGA ZBORA,
DEKLIŠKEGA IN
FANTOVSKEGA
ZBORA
1.
JEZERSKI
ZMAJ,
glasbena
bajka
LETNIKA ŠKG Ponedeljek, 6. 6. 2016, ob 19.00 v Domu
Četrtek, 23. 5. 2019, ob 19.00 v Zavodu sv.
sv. Vida
Stanislava

Glasbeni
Zavod sv. Stanislava

center Zvočna zgodba

PLESMUSKA – premierni koncert
KDO JE
NAPRAVIL
Pihalnega orkestra
Litostroj

VIDKU
Sobota, 25. 5. 2019,
ob 20.00 v športni
SRAJČICO
− lutkovna igrica
dvorani Gimnazije Šentvid

Torek,
Pihalni orkester Litostroj

7. 6. 2016, ob 9.30 v Vrtcu
Dobrega pastirja

Torek, 18. 6. 2019, ob 19.00
v dvorani
Matije
Zavoda
sv.
Stanislava
Tomca, Zavod sv. Stanislava
GŠ Franca Šturma - Zavod sv. Stanislava

GASILSKA VESELICA Z DEJANOM
VUNJAKOM – PGD GUNCLJE-MALE
RITEM NA PARKETU
VIŽMARJE

21. 6. domu,
2016, ob 18.00 v
Petek, 5. 7. 2019, ob 19.00Torek,
pri gasilskem
OŠ Franca Rozmana Staneta
Kosijeva 13
PGD Gunclje-Male Vižmarje

Sobota, 6. 7. 2019, ob 19.00
pri gasilskem
kolesarjenje
domu, Vižmarska pot 9

Vrtec Dobrega pastirja

OTVORITEV RAZSTAVE
FOTOGRAFSKIH IN LIKOVNIH
CINDI
DEL

Enota Šentvid, Ob Zdravstvenem domu 1
Zdravstveno vzgojni center Lj.-Šentvid

predavanja
in učne
delavnice
Torek,
7. 6. 2016,
ob 17.00
v Meršolovem atriju
Maj(Zavod
2019 sv. Stanislava)

ZAKLJUČNI
NASTOP
Vsak tiho zori,
počasi in z leti,UČENCEV
a kamor že greš,
GŠ FRANCA
ŠTURMA
vse poti je treba
na novo začeti.

Torek, 7. 6. 2016,
ob 18.00 v dvorani GŠ
(Tone Pavček)
Franca Šturma

V želji po ohranjanju in krepitvi zdravja ste vljudno vabljeni, da se
Glasbena šola Franca Šturma
udeležite brezplačnih predavanj in učnih delavnic Cindi.
13. maj 2019

KVIZ
OSNOVNOŠOLCEV
ob 18.00h učna
delavnica
Spoprijemanje z depresijoIN

17. maj 2019 ob 10.00h
20. maj 2019 ob 16.30h

OŠ Franca Rozmana Staneta

GASILSKA VESELICA PGD VIŽMARJEFRANETOV MEMORIAL
BROD
PGD Vižmarje-Brod

SREDNJEŠOLCEV OB 150.
učna delavnica Tehnike sproščanja
OBLETNICI ŠOLSTVA IN
ČITALNIŠTVA
ŠENTVIDU
učna
delavnica Zdrava V
prehrana

Sreda, 8. 6. 2016, ob 18.00 v Ljudskem domu

27. maj 2019 od 17.00- 19.00h
v Šentvidu Test hoje
telesne–zmogljivosti
Abonmatestiranje
ŠODRČEK
ŠODR Teater

LITERARNI VEČER
S PESNIKOM MILANOM JESIHOM
Sreda, 8. 6. 2016, ob 19.30 v Knjižnici
Šentvid
Učne delavnice potekajo v sejni sobi ZD Šentvid ( II. nad. levo). Individualno
Test hoje bo potekal na Brodu, start bo 200m od Taborske piramide, hoja bo
usmerjena po makedamu proti Mednu in nazaj. Bodite športno oblečeni in obuti.

svetovanje za opuščanje kajenja poteka v dogovoru z udeležencem.

− tek in

Sreda, 22. 6. 2016, ob 17.00 − križišče
nasproti NLB Šentvid
Društvo BPČ

KONCERT ADIJA SMOLARJA

Sreda, 22. 6. 2016, ob 20.00 v Ljudske
domu
Društvo BPČ in Adi Smolar

PROSLAVA OB 40-LETNICI OŠ
VIŽMARJE BROD

Petek, 24. 6. 2016, ob 10.30 v avli šole
OŠ Vižmarje Brod

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

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

Društvo BPČ

AKADEMIJA − POZDRAV
DOMOVINI

Nedelja, 26. 6. 2016, ob 20.30 na trati z
šentviško cerkvijo
Društvo BPČ

Podrobnejše informacije o dogodkih na www.cs-sentvid.si
Informacije: tel. 01/ 58 37 435 ( Petra Globočnik).
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