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Uvodnik

Spremna beseda uredniKA
Od zime se na prvi pomladni vikend ne bomo prav zares poslovili, saj
je letos niti ni bilo. Tako tudi kurenti niso imeli veliko dela.
Verjamem, da nam je toplo in sončno vreme zadnje tedne pasalo
in se nam večinoma niti ne kolca po pravi zimi. Kaj je lepšega kot
uživanje na soncu sredi zime, pa naj bo to doma, ob morju ali na
smučišču. Še nove zimske kolekcije oblačil človek ne potrebuje več.
Hm, potrošniško naravnanim gre to dejstvo nedvomno v nos, saj se
ne morejo niti pobahati z novim plaščem, škornji, kučmo ... Meni pa,
priznam, prav paše. Pogrešam pravo zimo, ne pogrešam pa hitenja
po nakupih.
Preveč segreto ozračje ni po godu naravi, saj si niti odpočiti več ne
more. Postalo je normalno, da spomladanske cvetlice nabiramo že
januarja. Očitno običajno postaja tudi srečevanje s komarji in muhami
še pred pomladjo. Kaj delamo z našim planetom, z našo okolico?
V skrbi za naš okraj v četrtni skupnosti spet pripravljamo spomladansko
čistilno akcijo. Z udeležbo bomo v mozaik ohranjanja čistega okolja
prispevali vsak svoj kamenček in upam si trditi, da je pomemben prav
vsak posebej. Se vidimo!

Neža Maurer
PESEM ZA MAMO

Mateja Brus,
odgovorna urednica

Ne bom lovila zvezdic –
na nebu naj žarijo.
Rož ne bom iskala –
kjer so, tam naj cvetijo.
Nič ptičk ne bom prosila,
da pesmice bi pele –
naj letajo, kjer hočejo
proste in vesele.
Sama bom zapela
pesem iz srca,
pa bo najbolj vesela
moja mamica!
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Svet CS Šentvida

SVET ČETRTNE SKUPNOSTI ŠENTVID V NOVI
SESTAVI

Imenovan je bil tudi uredniški odbor glasila ČS Šentvid Šentvid nad
Ljubljano, in sicer:

Na lokalnih volitvah v nedeljo, 18. novembra 2018, smo volili župana,
člane mestnega sveta Mestne občine Ljubljana in petnajst članov
sveta četrtne skupnosti Šentvid.

Mateja Brus – odgovorna urednica glasila,
Doroteja Mlakar – članica uredniškega odbora,
Andreja Bečan – zunanja članica uredniškega odbora,
Jože Sever – član uredniškega odbora in
Urša Sofranič Bogdanovič – članica uredniškega odbora.

SVET ČETRTNE SKUPNOSTI ŠENTVID V NOVI SESTAVI

Na podlagi podatkov iz poročila Volilne komisije Mestne občine
Na lokalnih volitvah
18. novembra
2018,skupnosti
smo volili župana,
članepravico
mestnega sveta
Ljubljana
je tegav nedeljo,
dne imelo
v četrtni
Šentvid
volitiMestneNa isti seji so člani sveta sprejeli tudi Izvedbeni finančni načrt sveta ČS
občine Ljubljana in petnajst članov sveta četrtne skupnosti Šentvid.
11.372
občanov. Svoj glas za člane sveta ČS je oddalo 5.585 volivcev
Šentvid za leto 2019. Ta je identičen Izvedbenemu finančnemu načrtu
Na podlagi
iz poročila
komisije Mestne
občineda
Ljubljana
tega dneniimelo
(49,12
%),podatkov
od tega
je biloVolilne
177 glasovnic
takšnih,
volje je
volivca
bilov četrtni
za leto 2018 in vključuje trideset različnih programov, ki bodo izvedeni
skupnosti Šentvid
pravico voliti 11.372 občanov. Svoj glas za člane sveta ČS je oddalo 5.585 volivcev
mogoče
ugotoviti.
v sodelovanju z lokalnimi društvi ali pa v lastni izvedbi.
(49,12 %), od tega je bilo 177 glasovnic takšnih, da volje volivca ni bilo mogoče ugotoviti.
Eden prvih dogodkov, ki jih pripravljamo, je pomladanska ČISTILNA
Posamezne listeliste
so prejele
naslednjenaslednje
število glasov:število glasov:
Posamezne
so prejele
AKCIJA 30. marca 2019. Seveda ste vsi lepo vabljeni, da se nam
pridružite v naporu, da bi vsaj malo polepšali našo četrtno skupnost.
Ime liste
Št. glasov
%
Št.
mandatov
Več podrobnosti najdete v prispevku v nadaljevanju tega časopisa.
1 SLOVENSKA DEMOKRATKSA STRANKA  SDS
1.273
23,54
4
Drug velik projekt, ki smo se ga lotili, je obeležitev 150. OBLETNICE
2 LISTA ZORANA JANKOVIČA
1.703
31,49
6
3 SMC  STRANKA MODERNEGA CENTRA
305
5,64
1
VIŽMARSKEGA TABORA. Ponosni smo lahko, da se je eden
4 LEVICA
420
7,77
1
najpomembnejših taborov v času oblikovanja nacionalne zavesti
5 SOCIALNI DEMOKRATI  SD
248
4,59
0
6 NOVA SLOVENIJA  KRŠČANSKI DEMOKRATI
260
4,81
0
zgodil prav na področju ČS Šentvid.
7 LISTA ZA ŠENTVID
925
17,10
3
Na pobudo Društva Blaž Potočnikova čitalnica smo prevzeli
8 DeSUS  DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
132
2,44
0
SLOVENIJE
koordinacijo odbora za pripravo obeležitve obletnice, v katerem
9 DAVKOPLAČEVALCI SE NE DAMO VEČ!
142
2,63
0
sodelujejo Osnovna šola Šentvid, Osnovna šola Franca Rozmana
Staneta, Osnovna šola Vižmarje - Brod, Osnovna šola Šmartno pod
svet ČS
so bili
(razvrščeno(razvrščeno
po priimku): po priimku):
VVsvet
ČSŠentvid
Šentvid
sotako
biliizvoljeni
tako izvoljeni
Šmarno goro, Vrtec Šentvid, Gimnazija Šentvid, Zavod sv. Stanislava,
KULT 316, MKL Knjižnica Šentvid, KUD Tacen, Janez Škrbinc in seveda
Matjaž BRIŠKI,
Mateja BRUS,
Matjaž
BRIŠKI, Mateja BRUS, Janez CEDILNIK, Cilka CIMPERMAN,
Društvo Blaž Potočnikova čitalnica ter ČS Šentvid.
Janez CEDILNIK,
Blaž
Obletnici Vižmarskega tabora je namenjeno kar nekaj prispevkov,
Cilka GREGORIN,
CIMPERMAN, Alojz HITIJ, Jože KEBER, Janez KREGAR, Mirta LUČIČ,
Blaž GREGORIN,
Doroteja
MLAKAR, Barbara MOŠKON, Aleš PERČIČ, Jože SEVER, Urša
tukaj morda le to, da je osrednja proslava načrtovana 17. maja 2019.
Alojz HITIJ,
SOFRANIČ
BOGDANOVIČ
in
Damijan
VOLAVŠEK.
Veliko je še načrtov in dogodkov, ki bi jih bilo potrebno omeniti, a o
Jože KEBER,
tem v naslednjih prispevkih.
Janez KREGAR,
Mirta LUČIČ,
Konstitutivno
sejo sveta ČS Šentvid je sklical župan Mestne občine
Doroteja MLAKAR,
Ljubljana,
g. Zoran Janković, po njegovem pooblastilu pa jo je vodil
In kot običajno še povabilo: spremljajte našo spletno stran http://
Barbara MOŠKON,
Aleš PERČIČ,Dejan Crnek. Seja je bila 10. januarja 2019.
podžupan
www.cs-sendvid.si, kjer lahko najdete najave dogodkov in druge
Jože SEVER,
novice iz naše četrtne skupnosti.
Urša SOFRANIČ BOGDANOVIČ in
Damijan
VOLAVŠEK.seji so bili potrjeni mandati vsem zgoraj naštetim
Na
konstitutivni
Damijan Volavšek,
članom sveta, za predsednika sveta pa je bil izvoljen Damijan Volavšek.
predsednik
Na
drugi seji,
24. januarja
je bilMestne
za podpredsednika
svetaJanković,
ČS po
Konstitutivno
sejo sveta
ČS Šentvid je2019,
sklical župan
občine Ljubljana, g. Zoran
njegovem izvoljen
pooblastilug.
paJože
jo je vodil
podžupan Dejan Crnek. Seja je bila 10. januarja 2019.
Šentvid
Sever.
Na konstitutivni seji so bili potrjeni mandati vsem zgoraj naštetim članom sveta, za predsednika sveta
BREZPLAČNO PREDAVANJE IN DEGUSTACIJA
pa je bil izvoljen Damijan Volavšek.

Na drugi seji, 24. januarja 2019, je bil za podpredsednika sveta ČS Šentvid izvoljen g. Jože Sever.
Imenovan je bil tudi uredniški odbor glasila ČS Šentvid Šentvid nad
Ljubljano, in sicer:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mateja Brus – odgovorna urednica glasila,

VABI UPOKOJENCE NA

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
BREZPLAČNE RAČUNALNIŠKE
TEČAJE

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

BREZPLAČNE RAČUNALNIŠKE
TEČAJE

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

PRISRČNO VABLJENI!

VABLJENI NA

ZAČETNI, NADALJEVALNI IN IZPOPOLNJEVALNI

35-URNE ZAČETNE
RAČUNALNIŠKI
TEČAJI
(WINDOWS, WORD,
INTERNET, E-POŠTA, EXCEL, IN
30-URNE
NADALJEVALNE
DIGITALNA FOTOGRAFIJA, SOCIALNA OMREŽJA)
20-URNE IZPOPOLNJEVALNE TEČAJE

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.

PRIJAVITE SE LAHKO NA SEDEŽU ČETRTNE SKUPNOSTI ŠENTVID - tel. št. 512 46 07,
512 41 22, ali V SLUŽBI ZA LOKALNO SAMOUPRAVO, tel. 306 48 62, GA. VESNA BOLLE.

(WINDOWS, WORD, INTERNET, E-POŠTA, EXCEL, DIGITALNA
FOTOGRAFIJA,
SOCIALNA OMREŽJA)
PRISRČNO
VABLJENI!
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
Kje dom je moj? Na Slovenskem dom je moj!

150-LETNICA VIŽMARSKEGA TABORA

Vižmarski tabor

Kakšna je bila politična situacija Slovencev?
V revolucionarnem letu 1848 so Slovenci postavili zahtevo za
zedinjeno in avtonomno Slovenijo ter se tako pridružili želji ostalih
narodov Avstrijskega cesarstva za federativno urejeno državo. Zaradi
premoči nemških liberalcev je bil leta 1851 ponovno vzpostavljen t.
i. Bachov politični absolutizem (liberalno-kapitalistična gospodarska
politika, uvajanje cenzure, širjenje nemščine) in ostalo je pri
centralizmu. Le redki slovenski intelektualci so sledili narodnemu
duhu, a se je s širjenjem tiskane slovenske besede – najprej s strani
storoslovencev (Novice, Zgodnja Danica, celovški Glasnik), pozneje
tudi novoslovencev (celovški Slovenec in Slovenski narod) – skromno
število narodno zavednih Slovencev počasi začelo dvigati. Ko je bil leta
1867 najprej vpeljan dualizem (Avstro-Ogrska) in konec leta sprejeta
še centralistična ustava (ustavna monarhija), je bilo konec sanj o
enakopravnosti preostalih šestih narodov, ki so živeli v monarhiji.
Odpor, ki se je pojavil tudi pri Slovencih, se je med letoma 1868 in
1871 odrazil v veličastnih ljudskih taborih, tj. množičnih političnih
zborovanjih, ki so predstavljala prelomnico v političnem delovanju
Slovencev.

Plakat Vižmarskega tabora, Vir: arhiv dr. Jurija Šilca

Piramida, Vir: Andreja Bečan

Kaj so Slovenci delali na taborih?
Na taborih se je govorilo in glasovalo za združitev Slovencev v
administrativno-politično celoto, za narodno enakopravnost v šoli,
cerkvi in uradih; obenem pa se je razpravljalo o različnih gospodarskih
vprašanjih. Tabori so privabili najširše kmečko prebivalstvo in se
zanašali na narodno in politično zavednost. Udeležba je bila ogromna,
ker to niso bili le javni shodi pod milim nebom, marveč obenem
narodne svečanosti z zastavami in slavoloki, s petjem in godbo; zažigal
se je umetni ogenj, pokali so topiči, po gorah pa so žareli kresovi, kar
je mogočno vplivalo na ljudi in vnemalo navdušenje! Za spomin so se
razdeljevale tudi taborske spominske medalje.

Zemljevid Avstro - Ogrske
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Najveličastnejši med tabori je bil vižmarski 17. maja 1869 (na binkoštni
ponedeljek), ki je bil edini vseslovenski tabor (z večjim ali manjšim
številom so bile zastopane vse slovenske dežele: Kranjska, Primorska,
Štajerska in Koroška) in z okoli 30.000 zborovalci tudi največji (številka
je morda nekoliko pretirana, ni pa daleč od dejanske). Tabor je v celoti
pripravilo in organiziralo leta 1868 ustanovljeno ljubljansko Društvo
za brambo narodnih pravic Slovenija, v katerem so prevladovale
konservativne (staroslovenske) ideje. Pobudo zanj je na občnem
zboru društva 23. januarja 1869 dal Karol Bleiweis, sin društvenega
predsednika Janeza Bleiweisa. Med pomembnejšimi člani društva
Slovenija so bili že omenjeni, takrat 61-letni, publicist Janez
Bleiweis, pravnik in nekdanji ljubljanski župan Etbin Henrik Costa,
gospodarstvenik Jožef Poklukar, odvetnik Ivan Murnik in kartograf
Peter Kozler.
Za tabor je svoj travnik na vižmarski gmajni odstopil takrat 31-letni
posestnik Janez Sever, Rženov iz Vižmarij. Prostor je bil krog in krog
obdan z drevesi, na desni od odra je bila Šmarna gora, pred njim v
daljavi pa gorenjski vršaci. Nad prizoriščem je na visokem mlaju
plapolala slovenska zastava.
Javnost so na tabor vabili z objavami v časopisih, letaki in plakati;
najučinkovitejše propagandno sredstvo pa je bil nedvomno ljudski
glas. Novice so vabilo na tabor objavile 5. maja, torej že dan preden
ga je okrajni glavar Janez Pajk tudi dovolil, Slovenski narod pa 6.
maja. Odločilno besedo pri njegovi organizaciji je imelo Društvo za
brambo narodnih pravic Slovenija, ki je imelo med 102 podpisnikoma
vabila rezerviranih prvih deset mest (Janez Bleiweis, Etbin Henrik
Costa, Janez Ahačič, Janez Horak, Peter Kozler, Mihael Pakič, Franc
Papež, Jožef Poklukar, France Sovan in Ivan Murnik). Na vabilu zaman
iščemo vodilna imena takratnega slovenskega političnega življenja,
prevladovali pa so župani, člani občinskih odborov in svetovalci, saj
je kar 68 podpisnikov imelo eno od teh funkcij. Podpisniki so bili
predvsem iz današnje Ljubljane ali njene bližnje in bolj oddaljene
okolice: od Brezovice in Polhovega Gradca na zahodu, Trboj, Vodic, Rov
in Doba na severu, Dolskega na vzhodu, do Grosupljega in Iške vasi na
jugu. Med domačini so bili podpisniki župan Jože Planinšek, občinska
svetovalca Janez Sever iz Vižmarij in Alojzij Štrukelj iz Šentvida, poštar
Mihael Kraljič ter podobar Matevž Tomec, oba iz Šentvida.
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Aktualno
Zahteve vižmarskega tabora

Pomembne osebnosti vižmarskega tabora

Na Vižmarskem taboru so obravnavali teme, ki so bile pomembne
za ohranitev slovenske narodnosti (zedinjenje Slovencev, vpeljava
slovenskega jezika v šole in urade ter potreba po ustanovitvi
vseučilišča), ter zahteve za uvedbo podpornih bank za kmetijstvo in
obrt. Posebnost vižmarskega tabora je bila tudi, da se je prvi jasno
opredelil za ustanovitev slovenske univerze.
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
je navzoče pozdravil
tudi
predsednik
tolminske čitalnice
Janez Premerstein.
Pomembne osebnosti, Vir: arhiv dr. Jurija Šilca
Na taboru je bil
prisoten
tudi
ljubljanski Sokol, ki ga je na začetku v imenu tacenskih deklet
pozdravila Franja Malenšek (Koširjeva), prišli pa so tudi predstavniki
30 čitalnic, ki jih je ob zaključku tabora v imenu ljubljanskih Slovenk
pozdravila Ema Tomanova.
Glavne finančne stroške
tabora je krilo društvo
Slovenija, ki je za pomoč
prosilo tudi ljubljanski
Sokol. Ljubljanski fotograf
Ernest Pogorelec je za
prodajo izdelal fotografijo
Svetinjice, Vir: iz arhiva dr. Jurija Šilca
tabora s podobami vseh
govorcev. Tako kot tudi pri
drugih taborih so bile za vižmarski tabor izdelane posebne spominske
taborske medalje, tokrat z geslom: »Zedinimo se! Ne vdajmo se!«,
ki so jih fantje in možje s ponosom običajno nosili na urini verižici.
Zaradi tragičnega spopada 23. maja 1869 na Jančah in v Vevčah med
člani nemškega športnega društva Turnverein in skupino slovenskih
kmetov je ljubljanski župan Jožef Suppan izdal ukaz, da je po mestu
prepovedano nositi taborske svetinje.
Spomenik – taborska piramida

V spomin na vižmarski
tabor, s katerim je doseglo
taborsko gibanje svoj
vrhunec, naj bi iz preostanka
za tabor zbranega denarja
postavili spomenik na
vižmarskem polju. Pobudo
zanj je na občnem zboru
društva
Slovenija
27.
Neobnovljena piramida Vižmarskega
januarja 1870 dal dr. Jožef
tabora, Vir: Etnoložko društvo Vižmarje
Poklukar, ki je verjetno
še istega leta kamnoseku
Vincencu Čamerniku v Ljubljani naročil in plačal kamnito piramido iz
kraškega marmorja z napisom »V spomin na tabor v Vižmarjih dne 17.
maja 1869.« Spomenik je bil izdelan spomladi 1871, a ga nikoli niso
postavil in je vsaj še leta 1885 sameval na kamnosekovem dvorišču
pri Mesarskem (današnjem Čevljarskem) mostu. Takrat je Čamernik
prestavil svojo delavnico na Parne ulice (današnja Slomškova
ulica), piramido pa so, neznano zakaj in kako, razstavili v prostorih
Fakultete za šport. Današnji spomenik (na fotografiji) so postavili ob
praznovanju 100-letnice vižmarskega tabora, zasnoval ga je arhitekt
Janez Suhadolc.

Šentvid nAd LjubljaNo

Pomembne osebnosti na Vižmarskem taboru, Vir: arhiv dr. Jurija Šilca

Dogajanje ob 150-letnici vižmarskega tabora
V letošnjem letu bodo Šentviški dnevi
posvečeni vižmarskemu taboru. Odvile se
bodo številne prireditve, ki jih bodo pripravile
različne inštitucije naše četrtne skupnosti,
koordinacijo vodi Četrtna skupnost Šentvid.
Osrednja slovesnost, ki se bo odvila prav na
dan 150-letnice, to je 17. maja, bo potekala
pod častnim pokroviteljstvom predsednika
Republike Slovenije Boruta Pahorja. Ob tem se zahvaljujemo dr. Juriju
Šilcu (TD Šmarna gora) in Janiju Škrbincu (Etnološko društvo Vižmarje)
za vse zgodovinske prispevke o vižmarskem taboru.
Spremljajte Facebook stran https://www.facebook.com/vizmarski.
tabor/ in bodite na tekočem o dogajanju!
Besedilo: dr. Jurij Šilc (TD Šmarna gora)
Uredila: Andreja Bečan (Društvo Blaž Potočnikova čitalnica)

KMEČKI VOZOVI

Star kmečki voz, Vir: stare slike Cerknica

17. maja bo potekal prevoz
ljudi od trgovine Mercator
pod klancem do spomenika
piramide, tako kot je bilo to v
času vižmarskega tabora. Vse,
ki imate doma star kmečki
voz ali zapravljivčka s konjsko
vprego, vabimo, da se nam
pridružite. Več informacij na
tel. št. 031 298 496.
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NOVICE IZ GLASBENEGA CENTRA ZVOČNA
ZGODBA
Zimske počitnice so za nami in v našem glasbenem centru smo se
spet začeli zbirati k pouku. Kako lepo se je vrniti v okolje, kjer se
počutimo dobro in kjer vsi napredujemo tako na glasbenem kot tudi
na osebnem področju.
Šolsko leto 2018/19 se je prevesilo že v drugo polovico. Naši učenci
so že kar nekajkrat uspešno nastopili in dokazali sebi in drugim, da se
vztrajno delo vedno obrestuje. Posebej odmeven je bil Decembrski
koncert, ki je v pričakovanju božiča med nas natrosil polno
najrazličnejših komornih skupin, oblikovali pa smo tudi projektni
komorni orkester učencev GCZZ. Skupinsko igranje našim učencem
res veliko pomeni, saj skupaj muzicirajo in spoznavajo zakonitosti
drugih inštrumentov. Zahvala gre tudi našim mentorjem, ki srčno
vodijo mlade pri njihovih vajah, in staršem, ki nas podpirajo pri našem
delu …

Utrip društva DRAiSS
Letos bo že peto leto, odkar smo ustanovili naše društvo.
Kaj vse počnemo? Klepetamo pri tujih jezikih, družimo se, učimo se
plesati, seznanjamo se z zdravim načinom življenja, skupaj se veselimo
napredka in vitalnosti naših udeležencev, ki štejejo 50+++.

Pustovanje, Foto: Jaka Sadar

Tuji jeziki
Ob dopoldnevih se sestajajo seniorji pri klepetu v tujih jezikih. Tisti z
bolj, pa tudi z malo manj veščim besednim zakladom. Udeleženci se pogovarjajo, profesorica pa jih popravlja. Če dolgoročno načrtujete popotovanje ali dopust v tujini in bi si želeli znanja italijanskega ali angleškega
jezika, boste na naših srečanjih že kot začetnik zagotovo dobili toliko
znanja, da vas ne bodo mogli »prodati«. Italijani so sploh znani po tem,
da te hitro vzamejo za svojega, če znaš malce njihovega jezika. V večini
držav sveta pa se boste najbolje znašli z znanjem angleščine. Morda pa si
želite samo obnoviti ali ohraniti znanje? Ali doma lažje slediti računalniškim tečajem, pogledati kakšen film ali le poslušati in razumeti besedilo
tuje glasbe? Dobrodošli enkrat tedensko na naših srečanjih. Za informacije lahko pokličete na tel. št. 031 577 744.

Vir: arhiv GCZZ

Pred nami je Pomladni koncert, ki bo v soboto, 13. aprila, ob 11.00 v
Ljudskem domu. Nastopili bodo vsi učenci in učitelji Zvočne zgodbe
od najmlajših, ki so že skoraj stari štiri leta, pa vse do šestnajstletnikov.
Zelo raznolika druščina, se strinjate?

Vir: arhiv GCZZ

Tudi letos se lahko osnovnošolci prijavite na Poletne glasbene
dneve, ki bodo od 1. do 7. julija. Program traja od 9.00 do 15.00
(možnost jutranjega in popoldanskega varstva). Zadnji dan je
nastop udeležencev. Prijavnice bodo na naši spletni strani: www.
zvocnazgodba.si.
Vabimo vse, ki jih zanima glasbeno izobraževanje po Willemsovih
pedagoških načelih, na katerih temelji naše glasbeno uvajanje in
vzgoja, da nam pišete ali pokličete. Z veseljem pridemo k vam, v
vrtec, šolo ali drugo ustanovo, in pripravimo kratek program. Vse po
dogovoru.
Ula Ulaga, direktorica GCZZ
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Ples v vrsti
Plesne aktivnosti so v Sloveniji v izjemnem porastu. Na naših plesnih
urah se učimo tako standardne plese, ki jih plešemo v vrsti: angleški valček, dunajski valček, blues, fokstrot, jive, techno, kot latino plese: samba, rumba, cha cha, bachata, salsa, tango. Tuj nam ni niti grški melos,
saj zaplešemo hasapiko ali sirtaki, znajdemo pa se tudi pri kavbojskem
plesu. Izvajamo različno dolge in zahtevne koreografije. Nekatere se da
naučiti v pol ure, za zahtevnejše je potrebno tudi petkrat več časa. Glasba in gibanje na ritem, pa naj bo to afriški ritem bobnov, ritem slovenske
polke in valčka, južnoameriški ritem sambe, rumbe in cha chaja ali ritem
angleškega valčka in country glasbe, nudita psihično in fizično sprostitev.
Fizioterapevti priporočajo ples pri težavah s hrbtenico, aktivnost naj bo
kar se da pogosta. Za stres pri plesu v vrsti ni prostora, je pa res, da so začetki občasno malo težji, še posebno, če si plesalka želi plesati, pa nima
ritma ali pa je obdobje plesne neaktivnosti predolgo. Vedno začnemo
z lažjimi plesi in ob redni udeležbi in morda z malce vajami doma vse
plesalke osvojijo znanje. Občasno tudi nastopamo. Pustno zabavo društva policistov smo letos popestrili z našimi plesi, se kdaj tudi zmotili,
a se odlično zabavali. V naše vrste vabljene vse, ki imate 50+++, bi radi
plesale, pa nimate plesnega partnerja. Pri učenju drug drugemu pomagamo, stkejo se nova prijateljstva, znanstva, čaka nas veliko lepih plesnih
ritmov, zanimivih melodij, veselja.
Druženje pri telovadbi
Druženje vodijo starejši za starejše, kajti po skoraj desetletju praktičnih
izkušenj smo ugotovili, da je to najboljši način seznanjanja z zdravim
načinom življenja. Druženje je prilagojeno starosti udeležencev. Ena od
naših prednosti je tudi ta, da imamo kombinacijo vaj, ki so primerne
za starejše, in da skušamo ohraniti ali izboljšati zdravstveno stanje po
prestani bolezni. Intenzivnih športnih vaj v našem programu ni. Lahko se
nam pridružite kadarkoli – morda ugotovite, da ste potrebovali ravno to
in postanete redni obiskovalec telovadnih uric.
Vabimo vse krajane, da se podrobneje seznanite z našim delom in nas
obiščete v prostorih Četrtne skupnosti Šentvid Na Gmajni 1. Aktivnosti
potekajo ob torkih in četrtkih dopoldne ter ob torkih in sredah v
večernih urah. Več informacij dobite na tel. št. 030 278 480.
Jaka Sadar,
predsednik društva DRAiSS
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prodajanega mestnega terenca v Evropi, s katerim se je še dodatno okrepila njegova
privlačnost.
Oglas
Izjemno učinkovit nov motor je na voljo v različicah s 140 KM in 160 KM ter zagotavlja
nižjo porabo goriva ter manjše izpuste CO2 . Temelji na odlikah in virih skupine RenaultNissan-Mitsubishi,
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Qashqaijevo privlačnost

je prvič vgrajen v Nissanov model serijske proizvodnje in kupcem
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v sodelovanju z družbo Daimler. Preizkuse in simulacije na njem so
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manjši.
na svetu.
mnogokrat
bistveno manjši.
NEDC-BT
140 KM in 160 KM z
ročnim menjalnikom
Poraba goriva

17-palčna kolesa

18-palčna/19-palčna
kolesa

5,3 l/100 km

5,7 l/100 km

CO2 emissions
NEDC-BT
160 KM DCT
Poraba goriva
Izpusti CO2

121 g/km
17-palčna kolesa

130 g/km
18-palčna/19-palčna
kolesa
5,8 l/100 km
131g /km

5,5 l/100 km
122 g/km

*Podatki pri DCT menjalniku so odvisni od končne homologacije.
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Zelena Knjižnica Šentvid (MKL)
na
mednarodni konferenci o zelenih
knjižnicah Zagreb/Brijoni, Hrvaška, 8-10.
november 2018

znanstveniki, strokovnjaki in aktivisti na različnih zelenih območjih
predstavili najnovejše dosežke na področju zelenih knjižnic in
ekologije. Razstavljavci in udeleženci iz več kot 20 držav po svetu so
si izmenjali izkušnje in primere dobre prakse glede na vlogo knjižnic
pri spodbujanju vprašanj, povezanih s trajnostnim razvojem, in
predstavili primerne rešitve.

Gasilska, Vir: Knjižnica Šentvid

Bodimo zeleni!, Vir: Knjižnica Šentvid

V prejšnji številki glasila smo že omenili, da se je zelena Knjižnica
Šentvid, enota Mestne knjižnice Ljubljana, na podlagi povabila in
izbora posebnega odbora predstavila na mednarodni konferenci o
zelenih knjižnicah Zagreb/Brijoni, Hrvaška, 8.–10. november 2018.
Nacionalna in univerzitetna knjižnica v Zagrebu je organizirala 1.
mednarodno konferenco o zelenih knjižnicah »Let’s Go Green!«.
Konferenca je potekala v okviru projekta Zelena knjižnica za zeleno
Hrvaško, ki ga je leta 2016 pripravila Nacionalna in univerzitetna
knjižnica v Zagrebu, da bi izobraževala svoje uporabnike, predvsem
študente, in ozaveščala javnost o pomembnosti varovanja in
ohranjanja naravnih virov Hrvaške kot pomembnega dejavnika
nacionalne kulturne dediščine.
V okviru konference so knjižničarji, mednarodno priznani

Program prve mednarodne konference (http://letsgogreen.nsk.hr/
program/) je postavil smernice in pogoje za usmerjanje knjižničarjev
glede potrebe po knjižničnih vsebinah in programih, ki so namenjeni
ozaveščanju o nacionalni in svetovni naravni dediščini in spodbujajo
ohranjanje okolja ter trajnostni razvoj. Poleg tega so udeleženci
izmenjali znanje o socialno-ekonomskem vplivu uporabniških
programov institucij, ki se ukvarjajo z dediščino, ter izboljšali
sodelovanje med njimi.
Na zadnji dan konference je bil organiziran strokovni izlet v Narodni
park Brioni, med katerim so udeležencem s strokovnim vodstvom
predstavili glavne značilnosti narodnega parka, nato pa so si ogledali
izjemne naravne lepote in kulturno-zgodovinsko dediščino otoka.

mag. Ana Zdravje
mag. Ana Zdravje,
vodja knjižnice
vodja knjižnice

Knjižnica
Šentvid
Knjižnica
Šentvid
Mestna knjižnicaMestna
Ljubljana knjižnica
| Knjižnica Šentvid
Ljubljana | Knjižnica Šent
Prušnikova 106 | 1210 Ljubljana Šentvid
T:
+386
(1)
308
52
10 | M: +386 (31) 311 4
T: +386 (1) 308 52 10 | M: +386 (31) 311 498 | www.mklj.si
mag. Ana Zdravje
vodja knjižnice

Knjižnica Šentvid
Mestna knjižnica Ljubljana | Knjižnica Šen
T: +386 (1) 308 52 10 | M: +386 (31) 311

Naročnik oglasa je HITELEKTRONIK d.o.o.
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Cistilna akcija

ČISTILNA
ŠENTVID

AKCIJA

V

Mestna občina
Ljubljana

ČETRTNI

Četrtna
skupnost
Šentvid

SKUPNOSTI

Prušnikova ulica 106
1210 Ljubljana Šentvid
telefon: 01 512 46 07
faks: 01 512 06 81
mol.sentvid@ljubljana.si
www.ljubljana.si

Tako kot pretekla leta bodo udeleženci na zbirnem mestu prejeli
rokavice in vreče, ki bodo tudi letos v dveh barvah: rumene (za
embalažo) in črne (za ostale odpadke).
RUMENA VREČA: za prazno in čisto (neblatno) embalažo (plastenke,
plastična embalaža, tetrapaki, pločevinke, plastične vrečke ...).
Priporoča se, da se votlo embalažo stisne (nanjo stopi), da bo v vrečo
mogoče spraviti več odpadkov. V te vrečo ne spadajo trda plastika,
vedra, polomljene igrače, vrtno pohištvo in drugi podobni, pokvarjeni
izdelki.

ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID
VAS VLJUDNO VABI,
ČRNA: za vse ostale odpadke, tudi za embalažno steklo, baterije,
DA SE PRIDRUŽITE
tonerje, čistila, zdravila, plenice, tkanine, stiropor, keramiko, kasete,
CD-je, avtomobilsko steklo in drugo.
ČISTILNI AKCIJI
V SOBOTO, 30. MARCA 2019,
Želimo si, da ŠENTVID
bi s skupnimi močmi in odgovornostjo do okolja očistili
ČISTILNA AKCIJA V ČETRTNI SKUPNOSTI
čim večji del naše okolice, zato ste lepo vabljeni prav vsi prebivalci ČS
OB 9.00.
Šentvid, da se nam pridružite.

Dragi krajani, bliža se pomlad, zato je napočil čas za spomladansko čiščenje in urejanje
Zaključek akcije bo na rugby igrišču Oval v Guncljah ob 11.00, kjer bo
okolice.
Četrtna
skupnost
Šentvid
tudi letos organizira že tradicionalno
spomladansko čistilno
ZBIRNA
MESTA ZA
UDELEŽENCE:
poskrbljeno za malico in skupno druženje.
Dragi krajani, bliža se pomlad, zato je napočil čas za spomladansko
akcijo,
potekala
v soboto,
aprilaŠentvid
2018, tudi
s pričetkom
ob 9.00.
ŠENTVID
–Četrtna
Ljudski14.
dom
čiščenje ki
in bo
urejanje
okolice.
skupnost
letos
Prisrčno vabljeni in upamo, da se vidimo!
organizira že tradicionalno
GUNCLJE spomladansko
– rugby igrišče čistilno akcijo, ki bo
potekala v soboto, 30. marca 2019, s pričetkom ob 9.00.
GUNCLJE
skakalnica
Vsi, ki želite, da
bi bilo –okolje,
v katerem živimo, čisto, ste vljudno vabljeni, da se akciji

ČS Šentvid

STANEŽIČE
Stanežiče
pridružite.
Odstranjevali
odpadke
na različnih
Vsi, ki želite, da
bi bilo okolje,–bomo
vPGD
katerem
živimo, čisto,
ste vljudno predelih ČS Šentvid, saj je naš cilj
vabljeni,
da
se
akciji
pridružite.
Odstranjevali
bomo
odpadke
na
MEDNO –s PGD
Medno
skrbno očistiti področja
smetmi.
Odpadke bomo odstranjevali
v bližini vrtcev, osnovnih šol,
različnih predelih ČS Šentvid, saj je naš cilj skrbno očistiti področja
VIŽMARJE-BROD
–
Vrtec
Mravljinček
gimnazij
in
drugih
izobraževalnih
ustanov,
v
okolici
športnih
objektov, na obrobjih cest in
s smetmi. Odpadke bomo odstranjevali v bližini vrtcev, osnovnih šol,
gimnazij
in drugihter
izobraževalnih
v okolici
športnih
objektov,
rek,
v naseljih
na zelenihustanov,
površinah.
Tudi
kosovne
odpadke, kot so kosi odpadne električne
ZAKLJUČEK AKCIJE BO V GUNCLJAH NA RUGBY IGRIŠČU »OVAL«,
na obrobjih
cest in rek, v naseljih ter na zelenih površinah. Tudi kosovne
in elektronskeKJER
opreme,
in plastični ostanki od kleparskih dejavnosti, pnevmatike in
BO kovinski
ČS ŠENTVID
POGOSTILA
odpadke, kot so kosi VAS
odpadne
električne
in elektronske opreme,
S
TOPLIM
OBROKOM.
podobno,
bomo
prinašali
na
dogovorjena
zbirna
mesta,inod koder bodo usmerjena v reciklažo.
kovinski in plastični ostanki od kleparskih dejavnosti,
pnevmatike
podobno, bomo
prinašali odpadki
na dogovorjena
od koder za nadaljnje delo s strani državnega
Gradbeni
in nevarni
pa sezbirna
bodomesta,
evidentirali
bodo usmerjena v reciklažo. Gradbeni in nevarni odpadki pa se bodo
inšpektorata.
evidentirali za nadaljnje delo državnega inšpektorata.
Tudi letos nam bodo na pomoč pri organizaciji in izvedbi čistilne
Na
dan
organizirane
čistilne
akcije
se
nam
lahko
ob
9.00
pridružite
na
Šentvid, svojo
podporo
bodo prav tako izrazili številni dona
Na dan organizirane čistilne akcije se nam lahko ob 9.00ČSpridružite
na eni
izmed pa
spodaj

eni izmed spodaj navedenih zbirnih mestih:

navedenih zbirnih mestih:
SE VIDIMO!

ZBIRNA MESTA ZA UDELEŽENCE:
ŠENTVID – Ljudski dom

Želimo si, da bi s skupnimi močmi in odgovornostjo do okolja
okolice, zato ste lepo vabljeni prav vsi prebivalci ČS Šentvid, da s
Vir: Arhiv ČS Šentvid

Zaključek akcije bo na Rugby igrišču Oval v Guncljah ob 11.00, k
in skupno druženje.
Prisrčno vabljeni in upamo, da se vidimo!

GUNCLJE – rugby igrišče
GUNCLJE – skakalnica
STANEŽIČE – PGD Stanežiče

Vse prebivalce ČS Šentvid prosimo, da čim prej sporočite
lokacije,
ki jih jeČS
potrebno
nada
telefonsko
številko lokacije
Vse prebivalce
Šentvid očistiti
prosimo,
čim prej sporočite
01
512
46
07
ali
pa
nam
informacijo
posredujte
po
na telefonsko številko 01/ 512 46 07 ali pa nam informacijo
posre
e-pošti: mol.sentvid@ljubljana.si.
mol.sentvid@ljubljana.si.

MEDNO – PGD Medno
VIŽMARJE-BROD – Vrtec Mravljinček
Tako kot pretekla leta bodo udeleženci na zbirnem mestu prejeli rokavice in vreče, ki bodo
tudi letos v dveh barvah: rumene (za embalažo) in črne vreče (za ostale odpadke).
Šentvid nAd LjubljaNo

RUMENA VREČA: za prazno in čisto (neblatno) embalažo (plastenke, plastična embalaža,
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Šport

PROJEKT S SRCEM – MONOSKI 2019

Monoski, Vir: ŠD Kepa

Smo Športno društvo Kepa iz Stanežič, ustanovljeno z namenom
organiziranja športnih dogodkov za vse, ki so željni zdravega in
kvalitetnega načina preživljanja prostega časa. Vsako leto organiziramo
ogromno dogodkov, predvsem pozimi – smučanje, poleg tega pa ne
manjka jadralskih regat, pohodov po Sloveniji, kolesarjenj …

ICF ranking tekma in ECA pokal v slalomu na divjih vodah, Tacen
	Kajakaški poligon Tacen
27. in 28. 4. 2019, dogodek poteka cel dan

Junija vas vabimo na tekmo slovenskega pokala za mlajše kategorije
ter na državno prvenstvo za mladince.
SLO pokal Tacen
	Kajakaški poligon Tacen
1. in 2. 6. 2019

To leto smo se povezali z Zvezo paraplegikov Slovenije, saj smo
mnenja, da rek »V slogi je moč« na vsak način drži. Tudi gibalno
oviranim osebam želimo namreč pokazati, kako lep šport je smučanje,
ter jim omogočiti brezskrbe užitke na smučišču, in sicer s prilagojeno
sedečo smučko, tako imenovano MONOSKI. En MONOSKI z dodatnim
sedalom stane nekaj manj kot 6.000 evrov, česar si večina gibalno
oviranih oseb žal ne more privoščiti.
V ta namen bomo 11. 5. 2019 organizirali dobrodelni piknik na RUGBY
igrišču Stanežiče, ki bo temeljil na zbiranju prostovoljnih prispevkov
za dober namen oziroma za nakup MONOSKIJEV. Vsi zbrani prispevki
bodo na dan dobrodelnega piknika predani Zvezi paraplegikov
Slovenije, katere člani se bodo dogodka prav tako udeležili.
Na pikniku bodo na voljo pijača in hrana ter obilo različnih športnih
aktivnosti, saj smo navsezadnje športno društvo, ki skrbi za kvalitetno
in zdravo preživljanje prostega časa.
Se vidimo!
Luka Ogrinc, ŠD Kepa

Junija pa naš klub gosti tudi svetovni pokal v slalomu na divjih vodah!
Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah
	Kajakaški poligon Tacen
28.–30. 6. 2019

Kajak Kanu Klub Tacen vabi
Kajakaški klub Tacen vas vabi na otvoritev tekmovalne sezone v
slalomu in spustu na divjih vodah. Na tej tekmi bodo nastopili tudi
naši najmlajši člani, ki si zelo želijo lokalne podpore in obilo navijačev
na tribunah.
OTVORITEV 2019
	Kajakaški poligon Tacen
23. in 24. 3. 2019, 9.45–14.00

Aprila vas vabimo tudi na mednarodno tekmo, ki jo bo gostil naš klub.
Greza ICF ranking tekmo, na kateri bodo nastopili najboljši kajakaši s
celega sveta.
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Vabimo vas tudi, da si ogledate našo spletno stran, http://kajak-tacen.
si/sola-kajaka/. Prav tako ste lepo vabljeni, da na poletno šolo kajaka,
ki bo potekala v treh terminih, prijavite svojega otroka. Na šoli kajaka
se posvečamo predvsem igri in osnovam kajaka. Celotna šola poteka
na mirni vodi in je povsem varna za vaše otroke. Šolo vodijo naši
dobro izobraženi in usposobljeni trenerji.
Vabljeni so vsi, od najmlajših (7 let) pa vse do srednješolcev, ki se ne
najdejo v nobenem drugem športu ali pa si le želijo malo sprostitve in
ohladitve v vročih poletnih dneh.

Če želite več informacij o delovanju našega kluba in dogodkih ter šoli
kajaka, smo dosegljivi na e-poštnem naslovu kajak.tace@siol.net ter
na telefonu 031 527 947. Vabljeni!
Jan Bregar, KKK Tacen
Fotografije: arhiv KKK Tacen

Šentvid nAd LjubljaNo

Kultura

Dogajanje v Zavodu sv. Stanislava:
Dekliški zbor sv. Stanislava Škofijske
klasične gimnazije na turneji v Kanadi in
ZDA

Zadnje v vrsti mednarodnih priznanj na najvišji ravni za Dekliški
pevski zbor sv. Stanislava Škofijske klasične gimnazije, v katerem pod
vodstvom Helene Fojkar Zupančič prepeva približno 40 dijakinj od 2.
do 4. letnika, je bilo sodelovanje na jubilejni 60. Nacionalni konferenci
ameriških dirigentov, ki je konec februarja in začetek marca potekala
v Kansas Cityju (Misuri, ZDA). Direktor ACDA je povedal, da se
je za vabilo zboru odločil takoj po nastopu deklet na Svetovnem
zborovskem simpoziju v Barceloni pred dvema letoma. Dekliški zbor
sv. Stanislava Škofijske klasične gimnazije je bil edini evropski zbor na
konferenci.
Pevke so skupaj z zborovodkinjo in ostalimi spremljevalci na
severnoameriški turneji preživele dva tedna. V prvem delu so obiskale
Kanado (Niagara, Hamilton in Toronto), potem pa pot nadaljevale v
Združene države Amerike (Cleveland in Kansas City). Poleg dveh
odmevnih nastopov na konferenci, ki sta navdušila publiko in
poskrbela za dolge stoječe ovacije, je imel zbor tudi več koncertov v
slovenskih župnijah.
Irena Jamnik
Fotografije: Janez Eržen

Renault MEGANE

Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Prihranek do

2.600 €*
200 € za nakup**
dodatne opreme

Brezplačno obvezno in osnovno
kasko zavarovanje za 1. leto***

*V prihranek je vključen redni popust višini 1000 € ki velja za vse verzije modela Megane, razen za Megane omejene serije Limited. Ob nakupu
avtomobila prejmete popust ob menjavi staro za novo v višini 600 €; v primeru nakupa avtomobila prek Renault Financiranja pa prejmete še dodatni
popust v višini 1000 €. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev bona v vrednosti 200 € za nakup dodatne opreme. ***Ob nakupu avtomobila
prek Renault Financiranja prejmete brezplačno obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 1.leto. 2. leto obvezno zavarovanje avtomobila prek Renault
Financiranja. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu 4,1–6,9 l/100 km. Emisije CO2 115–155 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0192–0,077
g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002–0,00073 g/km. Število delcev (x1011): 0,02–1,33. 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.
Renault priporoča

renault.si

Vaš trgovec v Ljubljani: AVTOHIŠA MALGAJ
Tržaška 108, 1000 Ljubljana, tel.: 01/2000 550

Šentvid nAd LjubljaNo
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Kultura

UTRINKI IZ UNIKATNE SANJALNICE

Metka Gosar
Fotografije: Špela Založnik

ČRKA ABECEDE
Obljuba, čista praznina,
brez žarka topline, sama sivina,
je slep privid,
izrečena v žaru moči!
Zamrla je iskrica mala,
ni modrine sever-nega neba,
misel ostala je nema,
ni besede brez črke abecede!
Se pogovarjam in govorim,
sestavljam besede in si želim,
da črka abecede izbriše sivino,
izrečeno v mislih šentviških ljudi.
Želim si topline,
ne iščem temine,
veselim se jasnine,
obsijane »Šentviške kotline«!

Tokrat nekaj malega, a hkrati mogočnega ... Med slikanjem se utrne
tudi kakšna globlja misel ...
Vzemi si čas za prijaznost, saj je pot k sreči.
Vzemi si čas za sanje, popeljejo te med zvezde.
Vzemi si čas in naslikaj lepo sliko, ozri se naokrog, dan je prekratek,
da bi bili sebični.
Vzemi si čas za smeh, ki je glasba duše.
Vzemi si čas za to, da ljubiš in si ljubljen, to je privilegij bogov.

Potek dela:
-

12 srečanj, 1x tedensko
pogovor, druženje, vaje
srečanja trajajo 2 uri
število udeležencev med 6
in 10
udeleženci na zaključnem
srečanju dobijo potrdilo o
udeležbi

(Jože Jager)

Kraj in termin srečanj:
Ljubljana
marecmaj oz.
april–junijstropje

DOBRO SEM! Pa ti?
brezplačen program za osebno
rast in krepitev duševnega
zdravja

Teme delavnic:
1. spoznavanje in samopodoba
2. stanje ega
3. temeljna prepričanja, vzorci
razmišljanja
4. izražanje čustev
5. komunikacija in asertivnost
6. konflikti in njihovo reševanje
7. reševanje problemov in
ustvarjalnost
8. odnosi
9. stres, izgorelost
10. sproščanje in čuječnost
11. postavljanje ciljev, motivacija
12. zaključek, ovrednotenje,
lasten načrt delovanja

Kdo se lahko vključi?
- mladi od 18 do 30 let,
vabljeni tudi tisti iz ranljivih
skupin, ki se soočajo z
nezaposlenostjo ali socialno
ter finančno negotovostjo
- starši, odrasli in starejši, ki
želijo spoznavati sebe, širiti
socialno mrežo ter usvajati
veščine prilagajanja
spremembam in reševanja
konfliktov

12

Program se izvaja pod okriljem
Zveze prijateljev mladine
Ljubljana Moste-Polje s podporo
Ministrstva za zdravje RS.

Prijavite se pri Katji Zorc
Dolenec preko telefona (041
786 819) ali
elektronske pošte
(katja.dolenec@gmail.com).
Zaradi omejitve mest v
skupini pohitite s prijavo!

Šentvid nAd LjubljaNo

Aktualno

Obiski 90-letnikov Društva upokojencev
Vižmarje-Brod
Upravni odbor Društva upokojencev Vižmarje-Brod tradicionalno
obišče svoje članice in člane ob praznovanju njihovih 90-letnic. Prej
jim napovemo obisk s pripisom na voščilnici, kar uredi referentka za
socialo, Martina Glavan, st. V nekaterih primerih se zgodi, da obisk ni
zaželen, kar nam običajno sporočijo svojci, predvsem ko je jubilant
zdravstveno preslab, da bi sprejemal obiske.
V letu 2018 smo od devetih 90-letnikov obiskali pet slavljencev: članici
Karmelo Mihalić Klemen in Kristino Škrbinc ter člane Vlada Pozniča,
Štefana Goršeta in Franca Obaho. Jubilante obiščemo v zasedbi:
predsednik društva, referentka za socialo in pristojna poverjenica za
območje, v katerem prebiva obiskana oseba. Ob prihodu slavljencu
oz. slavljenki izročimo priložnostno darilo. Pa voščimo seveda tudi …
Snidenja so vsakokrat prijetna za vse. Obiskani članice in člani se
vedno razveselijo snidenja z delom vodstva našega društva. Običajno
se pogovor kar zavleče in pogosto se zgodi, da spregledamo, kako
hitro tečejo minute ob takih snidenjih.
V letu 2019 med člani DU Vižmarje-Brod praznuje osem 90-letnikov
in trideset 80-letnikov. V društvu je letos 250 članov, starih 80 ali več,
kar predstavlja že 58,14 % vsega članstva. Ta starostna skupina ima
povprečno starost 85,13 leta, medtem ko je povprečna starost vsega
članstva 79,6 leta. Upamo, da se bo med letom včlanilo nekaj mlajših
od te številke in bo na ta način naša povprečna starost na koncu leta
vsaj malo nižja.
Marko Koračin,
predsednik DU Vižmarje-Brod

foto: M. Koračin

Slavljenec Vlado Poznič; ob njem
žena Majda in referentka za socialo
Martina, na njegovi levi strani pa
poverjenica Lojzka Vide

Pustovanje DU Vižmarje-Brod
Letošnje leto je že krepko zakorakalo v zadnji mesec prvega četrtletja,
pa je naše društvo izvedlo šele prvi avtobusni izlet. Kar zmanjkuje
nam časa …
Toda posebne jeze med članstvom zaradi tega ni bilo videti. Je pa res,
da smo nekateri kar komaj čakali, da bomo za velik del dneva pozabili
na vsakdanje skrbi in se razposajeno poveselili v znani dobri družbi.
Šli smo namreč na pustovanje. Običajno imamo izlete na tretjo sredo
v mesecu, marčevskega pa smo opravili prav na pustni torek. Čeprav
je bila skupina izletnikov skoraj 50-članska, praznika norčij nismo
obhajali sami; pustovali smo skupaj z DU Notranje Gorice-Plešivica.
Pred leti smo se po naključju srečali v isti gostinski dvorani prav na
pustovanju in odtlej si precej redno izmenjujemo izkušnje, ideje in –
kot tokrat – dogovorno organiziramo izlet na skupno lokacijo.
Za pustovanje je takšna soorganizacija še posebej primerna zato, ker
smo mi ocenjevali njihove maske, oni pa naše. Tako smo povsem
izključili očitke o povezavah, saj je marsikoga lahko prepoznati tudi
pod masko. Vsako od društev je pripravilo po tri simbolične nagrade
za najbolj izvirne maske, podeljevala pa sta jih predsednica in
predsednik: naše nagrade za naše maske je podelila predsednica DU
Notranje gorice-Plešivica Metka Marinčič, njihove nagrade njihovim
maskam pa naš predsednik.
Po tako uspešnem izletu je res pravo zadoščenje, če se vsi vrnemo
domov dobre volje. Nikogar ni motilo, da smo bili skoraj vsi do
konca utrujeni zaradi popoldanskega plesa, za katerega je z glasbeno
spremljavo in petjem poskrbel član našega društva.
Marko Koračin,
predsednik DU Vižmarje-Brod

Slavljenec Štefan Gorše v pogovoru s
poverjenico Vido Ulaga in referentko
za socialo Martino; posluša žena
Majda

Prvonagrajene maske obeh društev, foto: M. Koračin

Slavljenka Karmela Klemen Mihalić
z referentko za socialo Martino in
poverjenico Marijo Volč

Slavljenec Franc Obaha z ženo Evo, v
ozadju njuna hči Dušica

Slavljenka Kristina
možem Janezom

Škrbinc

z

Najbolje ocenjene maske iz DU Vižmarje-Brod, foto: M. Koračin

Šentvid nAd LjubljaNo
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Stran za najmlajše

KOTIČEK ZA NAJMLAJŠE
Pozdravljeni, dragi mladi bralci. Pomlad se je prebudila in nato spet malo zaspala. Drevesa so ozelenela. Žuželke pa že bogatijo naše ozračje.
Vreme nas kar vabi, da gremo v naravo. Pred nami je veliko lepega. V naravi je veliko lepega za ustvarjati. Ponuja se nam kar sama. Samo videti
moramo.
Napnimo možgane in naj vsak izmed vas tele uganke ugane. Pomagaj s slikami in poveži pravilne uganke s pravilnim odgovorom.
Od jutra do noči nabira, leta,
koške za cvetni prah ometa ...
Od jutra do noči:
zum, zum, zum brenči.
Polno nog ima,
a ni stonoga.
Potem dobi krila,
a ni ptica.
Ta pastirček lahkokril,
krav ne pase, ne kobil,
a na paši nad povirjem
rad pridruži se pastirjem.
(vir: http://igramose.blogspot.com/p/uganke.html)
Pred vami je že en manjši izziv za pozno pomlad. Z metulji lahko
okrasite velikonočno košarico. Bodite ustvarjalni in naredite svojo
žuželko po načrtu, kot ga kaže slika. Spodaj so sheme za izdelavo
origami metuljev. Za opravljanje dela boste potrebovali majhne in
zelo ostre škarje, pa tudi potrpljenje.

Vzorec za tisk in rezanje. (vir: internet)
Pobarvaj metulja s pomladnimi barvami. Na pobarvanki uporabi
paleto barv, ki jih poznaš.

Poveži pike na sliki. Začni pri številu 1, zaključi pa pri največjem številu.
Žuželko pobarvaj, kot kaže slika zgoraj.

Za konec pa še nekaj želja in zgodnje velikonočno voščilo.
Želim vam čim bolj toplo vreme, pa tudi malo deževno, saj mora biti
mesec april muhast.
Naj vam uspejo lepi pirhi.
Zgodaj, ampak iz srca voščimo vam in vašim staršem:
Z žarkom luninega krajca
zajček barva zlata jajca.
Zlata jajca so čarobna,
tudi če so čisto drobna.
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Zgodilo se je

GASILSKO-TABORNIŠKA ORIENTACIJA ŠENTVID
PGD Šentvid in taborniški rod Beli
bober letos zopet pripravljata
Gasilsko-taborniško orientacijo. Ta
bo potekala v soboto, 4. 5. 2019,
v Šentvidu in njegovi okolici. Da
se bomo imeli še boljše, bomo na
dogodek povabili tudi gasilce iz
sektorja Ljubljana zahod in ostale
ljubljanske tabornike.
Orientacijska proga bo postavljena
v obliki proge preživetja, kjer bodo člani obeh organizacij spoznavali
veščine in znanja druge organizacije.
Orientacija je namenjena spoznavanju, sodelovanju, druženju, zabavi
in športno obarvanemu sobotnemu preživljanju prostega časa.
Če vas o dogodku zanima še kaj, nas lahko najdete na Facebook strani
Gasilsko-taborniška orientacija Šentvid.

pri Gorici, v Kranju in seveda z vrsto predstav tudi v naši domači
Ljubljani. Toliko nasmejanih otroških obrazov, toliko lepih trenutkov,
ki se vtisnejo v srce! Še posebej pa se veselimo mladega občinstva iz
Četrtne skupnosti Šentvid, saj je dvorana vedno polna. To nam daje
spodbudo, da delamo naprej!

30 let Gledališča Unikat, Foto: Miha Fras

Včasih se zdi, da je gledališče nekaj zastarelega in da otroci dobijo
dovolj estetskih užitkov iz televizijskih, tabličnih in telefonskih vsebin,
a živost gledališkega dogodka, kjer otroci skupaj doživljajo zgodbo, je
nekaj, česar elektronski mediji ne morejo dati.

Kontrolna točka prve pomoči, Vir: PGD Šentvid

Ker že nekaj let nimamo sofinanciranja programa predstav za otroke v
naši domači dvorani Vižmarje-Brod in je vstopnina naš edini vir, bomo
tudi v prihodnji sezoni predstavljali predvsem svoje predstave in si
gostovanja drugih gledališč privoščili le občasno. Polna dvorana otrok,
ki se glasno odziva na predstavo, ter topel aplavz na koncu nam dajeta
potrditev, da ustvarjamo lepa in dragocena doživetja. In gremo polni
energije v novo sezono!
Ustvarjalci Gledališča Unikat

Lea Ulčar,
predstavnica mentorjev gasilske mladine

Gledališče Unikat že misli na novo
sezono!

! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! N

Reševanje topografskih znakov, Vir: PGD Šentvid

VELIKA

NAGRADNA IGRA
15.3 - 29.5.2019

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

1. NAGRADA

SKUTER

DOSTAVA HRANE:
Gunclje
Vižmarje
Dvor
Šentvid
Stanežiče
Tacen
Medno
Brod

DELOVNI ČAS:

PON - PET od 10:00 do 22:00
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
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! NOVO!

OVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO!

NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO

V Gledališču Unikat se že pripravljamo na novo sezono predstav za
otroke. V dvorani Vižmarje-Brod pričnemo 20. septembra s predstavo
Halo, Rdeča kapica?.
Sezono 2018/2019 pa počasi zaključujemo in s ponosom lahko
rečemo, da je bila uspešna. Gostovali smo na Dunaju, v Trstu, na
Jesenicah, v Vuzenici, v Domžalah, na Dobrni, v Breznici, v Šempetru

Šentvid nAd LjubljaNo
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Napovednik - Kaj dogaja

NAPOVEDNIK MARECMAJ 2019
ČISTILNA AKCIJA ČS ŠENTVID

Sobota, 30. 3. 2019, ob 9.00 na zbirnih mestih
(glej članek str. 9)

BORELIOZA, RASTLINE IN MOČ –
strokovno predavanje

NAPOVEDNIK MARE

Četrtna skupnost Šentvid

Sreda, 17. 4. 2019, ob 19.30 v Knjižnici Šentvid
(Prušnikova ul. 106)

RUGBY RK LJUBLJANA : RAK
OLIMPIJA

ČISTILNA AKCIJA ČS ŠENTVID
30.POŠASTIM
3. 2019, ob 9.00
na zbirnih mestih
SPREJSobota,
PROTI
– abonma
(glej članek str. 9)
ŠODRČEK
Četrtna skupnost Šentvid

prijateljska tekma

Miškino gledališče

MKL, Knjižnica Šentvid, predava Dario Kortese

Sobota, 30. 3. 2019, ob 14.00 na rugby igrišču
Oval

DOHODNINA – gledališka predstava
Petek, 5. 4. 2019, ob 19.00 v Ljudskem domu
(Prušnikova ul. 99)
KUD Fran Govekar Ig

Sreda, 18. 4. 2019, ob 18.00 v Ljudskem domu
(Prušnikova ul. 99)

RUGBY RK LJUBLJANA : RAK
OLIMPIJA

Sobota, 30. 3. 2019, ob 14.00 na rugby igrišču

CVETOČI
Oval GRM – ustvarjalna delavnica

Četrtek,prijateljska
18. 4. 2019,
tekmaob 17.00 v Knjižnici Šentvid
(Prušnikova 106)
MKL, Knjižnica Šentvid, vodi Anastazija Babič

DOHODNINA – gledališka predstava
Petek, 5. 4. 2019, ob 19.00 v Ljudskem domu

RUGBY RK LJUBLJANA : RK MARIBOR
Sobota, 6. 4. 2019, ob 14.00 na igrišču Oval
državno prvenstvo

(Prušnikova
ul. 99) – ustvarjalna
MEDOVITE
RASTLINE
KUD Fran Govekar Ig
delavnica

Petek, 19. 4. 2019, ob 17.00 v Knjižnici Šentvid
(Prušnikova ul. 106)
MKL, Knjižnica Šentvid, vodi Maša Uran

RUGBY RK LJUBLJANA : RK MARIBOR
Sobota, 6. 4. 2019, ob 14.00 na igrišču Oval

ŽIVALSKA FARMA – gledališka
predstava

prvenstvo
RUGBYdržavno
RK LJUBLJANA
: RT ZAGREB

ŠODR teater – abonma ljubiteljske kulture

regionalnaŽIVALSKA
liga

KONCERT UČENCEV Glasbenega
centra zvočna zgodba

domu
ul. 99)
RUGBY
RK (Prušnikova
LJUBLJANA
: RK NADA
SPLIT ŠODR teater – abonma ljubiteljske kulture

Glasbeni center zvočna zgodba

regionalna liga

Četrtek, 11. 4. 2019, ob 19.00 v Ljudskem
domu (Prušnikova ul. 99)

Sobota, 20. 4. 2019, ob 14.00 na rugby igrišču
Oval

predstava

Sobota, 13. 4. 2019, ob 11.00 v Ljudskem domu
(Prušnikova ul. 99)

FARMA – gledališka

Četrtek, 11. 4. 2019, ob 19.00 v Ljudskem

Sobota, 27. 4. 2019, ob 14.00 na rugby igrišču
Oval KONCERT UČENCEV Glasbenega

centra zvočna zgodba

RAZPLETANJE ZGODB – roman
Bralec
Torek, 16. 4. 2019, ob 19.30 v Knjižnici
Šentvid (Prušnikova ul. 106)
MKL, Knjižnica Šentvid, vodi Mateja Kobal

Sobota, 13. 4. 2019, ob 11.00 v Ljudskem domu

PRIMULA
– koncert
(Prušnikova
ul. 99)in odprtje
Glasbeni
center zvočna zgodba
razstave
ustvarjalnosti
Jegličevega
dijaškega doma
Torek, 7.
5. 2019, ob 19.00ZGODB
v Zavodu
sv.
RAZPLETANJE
– roman
Stanislava (Štula 23)
Bralec
Zavod sv. Stanislava
Torek, 16. 4. 2019, ob 19.30 v Knjižnici

Šentvid
(PrušnikovaZBOROV
ul. 106)
26. LETNI
KONCERT
IN
MKL, Knjižnica Šentvid, vodi Mateja Kobal
ORKESTRA
ZAVODA SV.
STANISALAVA

Sobota, 11. 5. 2019, ob 18.00 v Cankarjevem
domu v Ljubljani
Zavod sv. Stanislava

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

CINDI
predavanja in učne delavnice

April 2019
V želji po ohranjanju in krepitvi zdravja ste
vljudno vabljeni, da se udeležite brezplačnih
predavanj in učnih delavnic Cindi.

8. 4. 2019, ob 16.00 učna delavnica

10. 4. 2019, ob 10.00 učna delavnica

Spoprijemanje s stresom

Tehnike sproščanja

KNJIGE VELIKANKE – abonma
ŠODRČEK

Sreda, 15. 5. 2019, ob 18.00 v Ljudskem domu
(Prušnikova ul. 99)
čarodej Sam Sebastijan

ZDRAVI IN PRIJAZNI DO ŽIVALI IN
OKOLJA – strokovno predavanje

Sreda, 15. 5. 2019, ob 18.00 v prostorih MOL,
Kosijeva 1 v pritličju (bivša trgovina)

Mestna občina Ljubljana in Slovensko vegansko društvo

RUGBY SLOVENIJA : SLOVAŠKA

Sobota, 18. 5. 2019, ob 16.00 na rugby igrišču
Oval
reprezentanca

Srečanje bo potekalo v sejni sobi ZD Šentvid ( II.nad. Levo). Individualno
svetovanje za opuščanje kajenja poteka v dogovoru z udeležencem.

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