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Drage Bežigrajčanke,  
dragi Bežigrajčani!

Dolga zima je nenadoma prešla v 
pomlad in kar na enkrat je tudi tu spet 
naše glasilo Naš Bežigrad z vrsto pris-
pevkov in zanimivosti iz naše četrtne 
skupnosti. 

Vprašali ste nas, ali je v času krize tako glasilo sploh 
potrebno. Ali ne bi raje denar za izdajo namenili tistim, ki 
pomoč potrebujejo?

Menimo, da je v času krize še kako pomembno, da ljudje 
komuniciramo med seboj, da ostanemo v stiku! Glasilo Naš 
Bežigrad je ena od možnosti, kako prebivalce Bežigrada pov-
ezati med seboj. 

Svetniki ČS Bežigrad želimo nekaj dobrega prispevati h 
kakovosti našega skupnega življenja. Kot predstavniki pre
bivalstva poskušamo s svojim prizadevanjem preseči strankar-
ske interese in delovati v splošno javno dobro. V glasilu boste 
našli poročila o delovanju več komisij, ki delujejo na različnih 
področjih in se ukvarjajo z različnimi problematikami. 

Večkrat smo poudaili, da lahko tudi vi prispevate k 
izboljšanju življenja. Vsak vaš predlog, problem je deležen 
resne obravnave na seji sveta ali v posameznih komisijah. 
Lahko nam pišete ali pa nam problem osebno predstavite na 
našem naslovu. 

Tokrat je v glasilu Naš Bežigrad predstavljena tudi 
možnost, da skupaj pomagamo vsaj nekaterim za Bežigradom, 
ki so se znašli v največji stiski. V sodelovanju z Zvezo Prijateljev 
Mladine Slovenije smo se v Četrtni skupnosti Bežigrad v ta na-
men odločili organizirati humanitarno akcijo »Sosed sosedu 
 ker nam je mar!«. Več o akciji lahko preberete v prispevku, 
ki ga je za naše glasilo pripravila ZPMS. Lepo vas prosimo za 
vaše skromne prispevke, hkrati pa k akciji vljudno vabimo tudi 
bežigrajska podjetja. Skupni znesek zbranih finančnih sred-
stev in prispevkov bomo javno objavili. Z akcijo se boste lahko 
seznanili tudi na našem že skoraj tradicionalnem praznova
nju Dneva Četrtne skupnosti, ki bo letos spet potekal v sklopu 
praznovanja Evropskega dneva sosedov, zadnji petek v maju. 

Celotni program praznovanja, ki bo tudi letos spet izjemno 
pester in na visoki ravni, boste našli na sredini našega glasila. 

Na koncu bi spet rad omenil našo vrlo službo za lokalno 
samoupravo, saj prav zaradi njih delo v Četrtni skupnosti 
Bežigrad tako gladko teče. 

Prijetno branje vam želim, priporočamo se za vaše prispe-
vke za naslednjo številko in nasvidenje 31. maja, na prazno-
vanju Dneva Četrtne skupnosti Bežigrad. 

Peter Rondaij 
Odgovorni urednik 
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Pregled izvedenih nalog in programov v letu 2012 in 
načrti za naprej

Pregled za leto 2012 - večje pridobitve in mala dela: 
• otvoritev I. faze RIC Sava 
• otvoritev novega dela Štajerske vpadnice (med 

krožiščem z Baragovo ulico in Kranjčevo ulico) 
• odkritje kopije ukradenega kipa Talca v Gramozni 

jami 
• obnova dela kolesarske steze ob Dunajski cesti 
• uvedba plačljivega parkiranja na območju 

Zupančičeve jame in ob Dunajski cesti 
• otvoritev obnovljene lekarne Soča 
• ureditev košarkarskega in otroškega igrišča pri Za-

vodu Janeza Levca (Kranjčeva/Dečkova ulica) 
• postavitev parkomatov na območju Bežigrad 4 (Brin-

je), Bežigrad 3 (Stadion) in Bežigrad 2 (Astra) ter 
uvedba plačljivega parkiranja s 1. decembrom 2012 

• ureditev nekaterih zelenih površin – za košnjo nekaj 
zelenic ter obrez grmičevja in dreves 

• postavitev dveh zunanjih fitnes naprav ob »otoku 
športa« v soseski BS3 

• pri Plečnikovem stadionu je pri prehodu za pešce 
v okviru malih del ponižan robnik pločnika za lažji 
dostop z invalidskimi in otroškimi vozički 

• oprema dveh otroških igrišč III. kategorije z novim 
igralom.

Svet Četrtne skupnosti Bežigrad je v letu 2012 organiziral 
ali sodeloval pri organizaciji naslednjih dogodkov in pro-
gramov: s Turističnim društvom Bežigrad smo pripravili 
spomladansko čistilno akcijo (23. in 24. marca), ki so se 
je udeležile vzgojno-izobraževalne ustanove in številni 
občani; 26. marca smo sodelovali pri izvedbi prireditve ob 
materinskem dnevu, ki sta jo DU Boris Kidrič in učenci OŠ 
dr. Vita Kraigherja pripravili v enoti Knjižnice Bežigrad-
MKL; tudi letos smo pripravili že tradicionalno razstavo 
Izvirna slovenska slikanica za nagrado Kristine Brenkove, 
ki je bila na ogled v enotah MKL-Knjižnice Bežigrad ter na 
prireditvi Otroški bazar; 26. maja smo izvedli celodnevno 
prireditev »Dan Četrtne skupnosti Bežigrad«, ki je potekala 
na ploščadi pred OŠ dr. Vita Kraigherja, ko so se v sklopu 
kulturnih, športnih, zabavnih in izobraževalnih vsebin 
predstavile osnovne šole in številna društva z območja 
četrtne skupnosti Bežigrad ter Zdravstveni dom Bežigrad 
z zdravstveno-svetovalnim programom; junija smo izvedli 
akcijo odstranjevanja ambrozije v Tomačevem; tudi letos 
smo soorganizirali programske točke na prireditvi Otroški 
bazar ter programske točke na prireditvi Študentska arena; 
v sodelovanju z Rugby clubom Bežigrad smo organizirali 
turnir v ragbiju za mladince; soorganizirali smo že tradi-
cionalnem pohodu »Kolednikov«, ki ga organizira OŠ Mi-
lana Šuštaršiča; v sodelovanju z DU z območja ČS Bežigrad 
smo pripravili že tradicionalno prireditev za upokojence z 
obdaritvijo; v okviru socialnega programa smo pomagali 
pri nakupu šolskih potrebščin in delovnih zvezkov, decem-

bra pa smo pripravili pakete pomoči za socialno ogrožene 
otroke in starejše; sodelovali smo pri izvedbi preventivnega 
zdravstvenega varstva starejših; v mesecu decembru smo 
so-organizirali dve predavanji za občane – na temo sosed-
skih odnosov ter na temo porabe in obračuna energije v 
večstanovanjskih objektih; v okviru izvajanja programa 
urejanja okolja smo obnovili spominsko obeležje pri sedežu 
četrtne skupnosti, uredili okolico fitnes naprav in obnovili 
zunanji koš za ločeno zbiranje odpadkov; spo mladi 2012 
je Svet ČS Bežigrad pričel izdajati glasilo »Naš Bežigrad« in 
izdal dve številki glasila, ki so ga brezplačno prejela gospod-
injstva na območju v ČS Bežigrad.

Načrti za naprej
Za leto 2013 smo si v Svetu Četrtne skupnosti Bežigrad za-
dali izdajo dveh številk glasila »Naš Bežigrad«; izvedbo pri-
reditve »Dan Četrtne skupnosti Bežigrad« s predstavitvijo 
društev, osnovnih šol in ustanov, ki delujejo v naši četrtni 
skupnosti; izvedbo socialnih in zdravstvenih programov s 
poudarkom na blaženju socialnih stisk otrok in starejših; 
izvedbo prireditve za starejše upokojence v sodelovanju 
z društvi upokojencev, izvedbo oz. sodelovanje pri izvedbi 
različnih kulturnih dogodkov ter izvedbo razstave Izvirna 
slovenska slikanica za nagrado Kristine Brenkove; v začetku 
septembra načrtujemo tudi akcijo odstranjevanja ambro-
zije, prav tako pa v letu 2013 v sodelovanju s Turističnim 
društvom Bežigrad načrtujemo izvedbo »garažnih prodaj«.

V okviru izvajanja malih del za leto 2013 bomo na-
daljevali z vzdrževanjem in urejanjem nekaterih zelenic, ki 
niso vključene v program rednega vzdrževanja MOL, ob-
novili bomo večjo ploščo na spominskem obeležju NOB pri 
sedežu ČS Bežigrad, v sodelovanju z Oddelkom za gospodar-
ske javne službe in promet MU MOL pa načrtujemo tudi ure-
ditev dodatnih parkirnih mest ob Majaronovi ulici.

K uresničitvi zastavljenih ciljev veliko prispeva tudi 
sodelovanje članov Sveta Četrtne skupnosti, občanov in od-
delkov mestne uprave MOL. Občanom naše četrtne skupnos-
ti se zahvaljujem za tvorno sodelovanje v preteklem letu. Za-
hvale gredo tudi oddelkom in službam mestne uprave MOL, 
s katerimi smo skupaj uresničili marsikateri projekt.

Kaj smo naredili in kako?

Predsednik sveta  
Četrtne skupnosti Bežigrad MOL

Jernej Zupanc
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Zap. št. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD Odgovori in pojasnila pristojnih oddelkov 
in služb mestne uprave MOL (20.9.2011)

STANJE PRIORITETNIH NALOG
JUNIJ 2012

1. Nadaljevanje nedokončanih projektov - prioritetnih nalog iz 
prejšnjega mandata: ureditev razmerij v Plavi laguni ter po-
pravilo oz. vgradnja novih tekočih stopnic pri tržnici; prometna 
študija Savsko naselje za ureditev enosmernega prometa z 
možnostjo parkiranja na cestišču, zmanjšanja tranzitnega pro-
meta (vozniki, ki se izogibanja gneči) in večje varnosti stanoval-
cev območja Savskega naselja

OGDP: 
Pridobitev prometne študije »Savsko na selje« 
v letu 2012.

OGDP:
Zaradi omejenih proračunskih mož-
nosti je projekt prestavljen v leto 2013 
(Savsko naselje).

Stopnice v Plavi laguni so v lasti JP 
Tržnice. MOL je sanirala vse stopnice, 
ki jih sicer vzdržuje.

2. Projekt preverjanja statike in protipožarne varnosti v vrtcih in 
šolah – v starejših in višjih objektih (npr. vrtec Jelka - enota 
Palčki/Lavričeva 5a; OŠ dr. Vita Kraigherja, vrtec Mladi rod – 
enota Mavrica/Savska c. 1) 

OPVI:
V OŠ V. Kraigherja je izvedena delna sana-
cija. Vrtca nista v planu, ker je ugotovljeno, 
da ni potrebe.

OPVI:
V OŠ V. Kraigherja je izvedena delna 
sanacija. Vrtca nista v načrtu, ker je 
bilo čugotovljeno, da je sta obnova in 
PP sanacija drugih objektov nujnejši.

3. Odstranitev razbitih betonskih korit, zarjavelih kolesarskih stojal 
in ostale cestne galanterije in nadomestitev z novimi

OGDP:
Stara korita bomo odstranili.
Postavitev kolesarskih stojal je trajna naloga 
MOL. ČS se prosi, da pošlje predlog z 
lokacijami za postavitev kolesarskih stojal.

OGDP:
Urejeno.
Postavitev kolesarskih stojal je trajna 
naloga MOL. ČS se prosi, da pošlje 
predlog z lokacijami za postavitev 
kolesarskih stojal.

4. Ureditev oz. sanacija štirih spominskih obeležij NOB – spomenik 
narodnemu heroju Kovačiču v križišču Tomačevske ceste in 
Clevelandske ulice; plošča športnih delavcev na Robbovi 15; 
plošča KD Vzajemnost in postojanke VOS-a na Vodovodni 26; 
plošča padlim pred tovarno TKG na Slovenčevi c.

OK:
MOL ni lastnica navedenih obeležij in spo-
menikov. V skladu s tretjim odstavkom 36. 
člena Zakona o varstvu kulturne dediščine 
(Ur. list RS, št. 16/08 in 123/089) je ohra-
njanje kulturne dediščine in spomenikov 
dolžnost lastnika.

OK:
MOL ni lastnica navedenih obeležij 
in spomenikov. V skladu s tretjim 
odstavkom 36. člena Zakona o var-
stvu kulturne dediščine (Ur. list RS, 
št. 16/08 in 123/089) je ohranjanje 
kulturne dediščine in spomenikov 
dolžnost lastnika.
NI V PRISTOJNOSTI MOL

5. Preplastitev najbolj dotrajanih/uničenih cest v četrtni skupno-
sti – predvsem na območju Savskega naselje, Parmova ulica, 
območje JZ dela Bežigrada

OGDP:
Preplastitev je v planu 2012-2014.

OGDP:
Vzdrževanje in izboljšave cest se vr-
šijo po prioritetah, frekventnosti cest 
in poškodb na cestišču, v okviru raz-
položljivih finančnih sredstev.
Na lokaciji se bo v bodoče gradila 
džamija, po izgradnji bomo cesto 
vključili v plan sanacije.

6. Izgradnja manjkajočega dela pločnika ob Tomačevski cesti 
(pribl. 200 m)

OGDP: Projekt pridobljen, zemljišče še ne. 
Po odprtju nove Titove ceste (oktober 2011) 
se bo promet preusmeri s Tomačevske, zato 
problematika ne bo več tako pereča. Takrat 
bodo nastopili pogoji za zaprtje Tomačevske 
ceste za tranzitni promet.
ORN:Najprej se bo pristopilo k postopku 
parcelacije zemljišča in po končani parce-
laciji k odkupu zemljišča, ki je v zasebni lasti.

OGDP:
Zemljišča je potrebno odkupiti.

ORN:
Naročena je parcelacija zemljišč.

7. Večja skrb za mestno drevje - redno obrezovanje že mlajših 
dreves 

OGDP: Obrezovanje vršimo skladno s pra-
vili stroke. Obrezovanje je sicer odvisno od 
vrste dreves, mlada drevesa obrezujemo 
v časovnih razmikih 3-5 let. Sredstva za 
vzdrževanje mestnega drevja smo v glede 
na leto 2010 povečali za 66.000 evrov.

OGDP:
Drevesa vzdržujemo v skladu z letnim 
planom.

8. Omejitev obratovalnega časa lokalov v stanovanjskih soseskah 
(do 22. ure)

OGDP: V letošnjem letu bomo pripravili 
predlog meril za določanje podaljšanega 
obratovalnega časa gostinskih obratov. Eno 
od osnovnih meril za določanje obratoval-
nega časa gostinskih obratov bo namenska 
raba območja, kot je določena z občinskim 
prostorskim načrtom

OGDP:
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je 
23. 4. 2012 sprejel osnutek Odloka 
o merilih za določitev obratovalnega 
časa gostinskih obratov. Predvidoma 
septembra bo obravnaval predlog 
odloka.

9. Številni investitorji zaradi gradenj posegajo na javne površine 
oz. se le-te, kakor tudi širša okolica, v času gradenj zelo 
obreme njeni. Posledica so velikokrat uničene cestne in peš-
če ve površine ter zelenice. Investitorji imajo sicer nalogo, da 
po končani gradnji poškodbe teh površin sanirajo. Žal so 
vplivi gradnje predvsem na prometnice mnogokrat na širšem 
območju in jih investitorji ne sanirajo. Prav tako sanacije niso 
kakovostne, kar se po navadi pokaže čez čas. Predlagamo 
uvedbo mehanizmov na nivoju celotne MOL in večji nadzor 
tako pri določanju površin, ki jih je zaradi posegov potrebno 
sanirati, kakor tudi nadzor nad kakovostjo in ustreznostjo 
sanacij.

OGDP:
Predlog ob sodelovanju z Inšpektoratom že 
upoštevamo.

OGDP:
Predlog ob sodelovanju z Inšpek tora-
tom že upoštevamo.

Prioritetne naloge Četrtne skupnosti Bežigrad za obdobje 2011-2014
Ob začetku mandata v Svetu Četrtne skupnosti Bežigrad MOL smo pripravili seznam prioritetnih nalog za obdobje 2011-2014. 
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Pri Svetu Četrtne skupnosti Bežigrad 
MOL deluje tudi Komisija za zdravje 
in socialno varstvo, ki je  v okviru svo-
jega delovanja v preteklem letu izvedla 
naslednje programe:
• Pomoč pri izvajanju pomoči na 
domu za starejše, ki so ga v različnem 
obsegu izvedla društva upokojencev na 
območju Četrtne skupnosti Bežigrad. 
Gre predvsem za pomoč starejšim in 
težko gibljivim občanom v obliki gos-
podinjske pomoči na domu, dostave 
živil iz trgovine in zdravil iz lekarne, 
spremstva k zdravniku in na fizio-
terapije, spremstva na pokopališče in 
pomoči pri urejanju grobov, dostava 
paketov pomoči Rdečega križa, sprem-
stva na sprehodih, druženja .  

Delovanje Komisije za zdravje in socialno varstvo pri 
Svetu Četrtne skupnosti Bežigrad MOL

• Nakup merilnih lističev za mer-
jenje holesterola, ki jih so jih prejela 
društva upokojencev, ki v četrtni skup-
nosti Bežigrad izvajajo program pre-
ventivnih merjenj krvnega sladkorja, 
holesterola in pritiska. 

• Izvedba tradicionalne prireditve 
za starejše upokojence, ki smo jo 
pripravili v sodelovanju z društvi upo-
kojencev  z območja ČS Bežigrad. Po-
leg prisrčnega kulturnega programa, 
ki so ga pripravili učenci osnovne šole 
Bežigrad in plesalke Folklorne skupine 
Pušelc, smo pripravili manjšo pogo-
stitev in priložnostna darila za pova-
bljene.

S prireditve za upokojence (26. november 2012)

• Ob koncu leta smo za pripravili 
30 paketov pomoči za socialno 
ogrožene učence in 36 manjših pa-
ketov pomoči za upokojence. Razde-
lili smo jih v sodelovanju z osnov-
nimi šolami in društvi upokojencev z 
območja naše četrtne skupnosti.

Naša komisija je obravnavala 
različne pobude: 

• o ureditvi parkiranja,
• o podaljšanju delovnega časa 

lokalov,
• o interveniranju glede pre-

ve li kega hrupa v lokalu 
(Cveličarna),

• o postavitvi  prometnih ogledal 
in grbin za umirjanje prometa.

Prizadevamo si biti v pomoč po-
budnikom in strokovnim službam 
MOL.  Pri vsaki pobudi iščemo načelo, 
po katerem naj bi bilo odločeno, in 
po katerem bi lahko urejali vse podo-
bne primere. Pri tem so nam v pomoč 
strokovne službe, ki so se do sedaj 
odzvale in nas seznanile s strokovni-

mi kriteriji, ki naj bodo upoštevani pri 
posamezni zadevi.  

Naša naloga je prisluhniti interesu 
vseh, ki jih pobuda zadeva. Pogosto 
gre za situacije, ko neka pobuda izraža 
interes ene strani, to pa je v naspro-
tju z interesom druge strani (npr. 
podaljšanje delovnega časa lokala 
čez 22. uro ni v interesu neposrednih 
sosedov).  

Pomemben vidik je legitimnost 
pobude. Če naj bi se nekaj spreme-
nilo za celo ulico, je pomembno, da 
pobuda vključuje pridobljena stališča 
večine stanovalcev. 

Na preskušnji je sposobnost do-
govarjanja stanovalcev.  Zdi se, da je 
bila v  času hišnih svetov in krajevnih 

skupnosti kultura takega dogovarja-
nja na višji ravni od sedanje. A to nas 
ne sme ustavljati, da si ne bi priza-
devali skupne stvari urejati v skladu z 
interesi večine. Zato si želimo pobud 
občanov, saj je vse namenjeno njim. 

Naj naštejemo še nekaj konkretnih 
obravnav: prometna problematika 
v Toma čevem, predlog za ukinitev 
parkomatov na Kolarjevi ulici, pred-
log za uvedbo enosmernega prometa 
in postavitev parkomatov na Lužiško-
srbski, Försterjevi in Zagrebški uli ci, 
problematika parkiranja v Zu pan-
čičevi jami, pobude za urejanje ze-
lenih površin in obrez dreves …

Marko Kiauta

Delo komisije za gospodarske javne službe in promet 
pri Svetu Četrtne skupnosti Bežigrad MOL

Edita Tomić
Predsednica 

Komisije za zdravje 
socialno varstvo 

pri Svetu Četrtne 
skupnosti Bežigrad 

MOL

Paket pomoči za otroke

Delo v letu 2012 ocenjujemo kot 
uspešno. Podoben program smo za-
stavili tudi za leto 2013.

• Pomoč socialno ogroženim učen -
cem z nakupom šolskih po trebščin 
in delovnih zvezkov. Tudi v letu 
2012 smo ob začetku šolskega leta v 
povezavi s šestimi osnovnimi šolami 
v naši četrtni skupnosti kupili šolske 
potrebščine oz. delovne zvezke. Za 
posamezno šolo je bila okvirna vred-
nost nakupa 50 evrov.
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Nagrada Krstine Brenkove za 
izvirno slovensko slikanico 2013
Upravni odbor Zbornice knjižnih za-
ložnikov in knjigotržcev je nedavno 
sprejel odločitev, da se Nagrada Izvirna 
slovenska slikanica za nagrado Kris-
tine Brenkove preimenuje v Nagrado 
Kristine Brenkove za izvirno slovensko 
slikanico. Podelitev nagrade bo letos in 
tudi v prihodnje na rojstni dan Kristine 
Brenkove, to je 22. oktobra. Nagrado 
bodo tokrat podelili v Ljubljani. 

Dr. Kristina Brenkova (1911-
2009) je bila pisateljica, pesnica, 
dramatičarka in urednica leposlovnih 
zbirk za otroke Čebelica, Zlata ptica, Ve-
lika slikanica. Skrbela je za načrtnost, 
dostojanstvo in vsebino, ki je še danes 
za vzgled in navdih.

Razstava Nagrada Kristine Bren-
ko ve za Izvirno slovensko slikanico 
bo na ogled od 4. do 23. novembra 
2013 v Mestni knjižnici Ljubljana – 

Napoved razstave

V prejšnji številki sem v članku »Kaj vemo o 
našem Bežigradu« napovedal, da se bomo 
znašli v 20. stoletju in prikazali razvoj naše 
industrijske cone, ki ga končujem nekje l. 
1940.

Na to, da se Bežigrad ni tako hitro raz-
vijal, je gotovo vplivalo dejstvo, da smo tu 
ime li smodnišnico. Zato je marsikdo okle val 
pri vlaganju v objekte, ki bi bili v bližini teh 
skladišč. In res je l. 1917 prišlo do nesreče.

Šele ko seje začelo govoriti o preme stitvi 
smodnišnice na drugo lokacijo in ko je tudi 
mesto začelo z izgradnjo novih naselij, je 
Bežigrad zaživel.

Glavna os razvoja je seveda tekla proti 
severu, torej ob tedanji Tyrševi cesti, sedanji 
Dunajski.

Pomembni industrijski objekti so bili 
naslednji:

Strojne tovarne in livarne d.d. na št. 
37, ki so nastale iz Samassovih zvonarn 
in livarn, ter Žabkarjevih in Tonniesovih 
livarn.

Samassajeva družina je prišla v 
Ljubljano iz Benečije v začetku 18. sto le t-
ja. Bili so največja zvonarna v monarhiji. 
Izdelovali so tudi topove in drugo opremo.

Žabkar, partner v družbi, je izdeloval 
jeklene konstrukcije. V tovarni so izdelova-
li bencinske motorje, iz nje pa je pripeljal 
tudi prvi tovornjak.

Strojne tovarne in livarne so po 
združitvi teh partnerjev izdelovale tudi 
stroje za žaganje in obdelavo lesa, rudarsko 

Industrija, obrt in trgovina 
za Bežigradom.

Knjižnici Bežigrad. V četrtek, 21. no-
vembra dopoldne bo potekal tudi 
spremljajoči dogodek Pravljična ura 
na razstavi nagrajenih slikanic, vodila 
ga bo mag. Tilka Jamnik, promotorka 
branja.
Razstava bo gostovala tudi v enotah 
Knjižnice Bežigrad:
• Črnuče (januar in februar 2014),
• dr. France Škerl (marec in april 

2014),
• Glinškova ploščad (maj in junij 

2014), 
• Savsko naselje (julij in avgust 

2014).
Praznik Izvirne slovenske slikanice 
bo tudi tokrat zablestel v tisočerih 
barvah.

Ignacij Borštnar 
Predsednik Komi sije za kulturo in šport ter  

društvene dejavnosti pri Svetu  
ČS Bežigrad MOL

opremo, stroje za predelavo kož in drugo.
Tovarna, ali pa tudi drugače povedano, 

tvrdka, je sodelovala pri gradnji tobačne 
tovarne, železniških prog, podvoza na 
Šmartinski itn.

Svetovna gospodarska kriza v letih po 
prvi svetovni vojni je pripeljala do stečaja. 
Tovarno so delno podrli, stroje razdrli in 
prodali, enako tudi opeko. Stala je nekje 
med sedanjo Dunajsko in Smoletovo cesto.

Javna skladišča na št. 33 so v zgo-
dovini beležila številne lastnike, tam je 
bila najprej gostilna, pa vse do tovarne 
cikorije. Lastnika Krisper in Tomažič sta 
tu ustanovila skladišča, ki so po vojni pre-
rasla v Javna skladišča. Poleg skladiščenja 
so se ukvarjali tudi s špedicijo, prevozi in 
bančnimi posli. Lokacija je bila severno 
od kamniške proge, na območju sedanje 
tiskarne Delo.

Alpeko na št. 48 in ob Vilharjevi c. 
Nekaj stavb še stoji, verjetno so v lasti 
Gospodarskega razstavišča. Izdelovali so 
betonske izdelke, kot so fasadne plošče, 
stopnice, teraco plošče in drugo.

Pred njimi je bila tu Žabkarjeva tovarna 
kovinskih izdelkov.

Lesna industrija na Linhartovi 23, 
ali Ravnikarjeva žaga. Tu so izdelovali vse 
vrste tesarskih in mizarskih izdelkov. Med-
nje štejemo tudi prve montažne hiše.

F. Eifler, tekstilna tovarna na št. 75, 
kjer je danes Krka. Tu do izdelovali pliš in 
baržun.
Naj naštejem še nekaj uspešnih tvrdk:

Mavrič, gradbeno in tesarsko pod-
jetje z lastno gramoznico (Mavričeva 
jama) Zgradili so objekte, kot so bloki in 
semenišče (Pionirski dom, Soča).

Eka na Topniški, s proizvodnjo kovin-
ske galanterije iz žice in pločevine, z lastno 
orodjarno kalilnico, galvanizacijo in lakir-
nico. Tam je danes trgovina Metalka.

Belihar in Velepič na št. 35b, s proiz-
vodnjo modnih oblačil.

S področja prehrambne industrije sta 
bila poznani Roje Ivan – trgovec z moko 
in izdelava testenin na Triglavski ulici in 
Luščilnica riža na Linhartovi cesti.

Imeli pa smo tudi nekaj imenitnih 
trgovin z mešanim blagom, čisto svilo, 
pleteninami, radio aparati, tehničnim in 
elektrotehničnim materialom, žarnicami, 
špecerij, delikates, mesnic z mesarji in 
prekajevalci, foto ateljejev, prodajalci ce-
mentnih izdelkov, tesarskih in mizarskih 
izdelkov in bogato ponudbo storitev. Vsi 
so prodajali prvovrstno blago po nizkih 
cenah, znani so bili po solidni postrežbi ter 
natančni in solidni izvedbi naročil.

Danes za Bežigradom take ponudbe 
žal ne najdemo prav pogosto, odpraviti se 
moramo v BTC, v velike prodajne hiše na 
obrobju Ljubljane, izgubljamo čas v kopici 
izdelkov, med neprijaznimi prodajalci in 
množico drugih kupcev, s katerimi nimamo 
nič skupnega, razen nakupa.

Članek je povzet po knjigi Naš Bežigrad 
avtorja J. Langusa, izdani leta 1940.

Jernej Zupanc

Iz zbirke Aleksandra Czižka
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Gimnazija Bežigrad
Kje: Gimnazija Bežigrad je na Peričevi 
ulici 4 za Bežigradom v Ljubljani.

Vodstvo:
• Janez Šušteršič, direktor  

Gimnazije Bežigrad

• Mag. Ciril Dominko,  
ravnatelj OE Gimnazija 

• Dr. Mirko Mrčela,  
ravnatelj OE Mednarodna šola

Zgodovina: 
Predhodnica današnje Gimnazije 

Bežigrad naj bi najprej bila gimna-
zija z učnim jezikom v nemščini (od 
leta 1908), nato Realna gimnazija z 
učnim jezikom v slovenščini v središču 
mesta, končno, od leta 1936 v takrat 
izjemno moderni zgradbi pa I. Gim-
nazija Bežigrad. V času usmerjenega 
izobraževanja od leta 1982 do leta 
1990 se je imenovala Srednja nara-
voslovna šola (kratko SNŠ). V tistem 
času je bil poudarek na matematiki in 
naravoslovju. Dodatno so se na gim-
naziji izobraževali tudi dijaki geološke 
smeri. Od jeseni 1990 se šola spet ime-
nuje Gimnazija Bežigrad. 

Pogoji dela:
Gimnazija Bežigrad domuje v 

stari stavbi s prizidkom nad staro te-
lovadnico in dozidano novo telovad-
nico. Ponaša se z moderno knjižnico, 
laboratoriji za naravoslovje, dve-
ma računalniškima učilnicama in 
učilnicami, opremljenimi z moderno 
tehnologijo, kot na primer elektronski-
mi tablami, povezanimi z intranetom 
in internetom.

Učiteljski zbor:
Skoraj sto učiteljem navedeni 

pogoji omogočajo strokovni izziv. Upo-
raba nove tehnologije, izpopolnjevanje 
na pedagoškem področju in delo z mo-
tiviranimi mladimi ljudmi omogočajo 
kolektivu rast, pa tudi izjemno odgo-
vornost. 

OE Gimnazija je sestavljena iz 34 
gimnazijskih oddelkov. Dijaki si lahko 
izberejo splošni gimnazijski oddelek 
ali oddelek z različnimi usmeritvami, 
na primer s poglobljenim področjem 
matematike, z razširjenim programom 
pouka nemščine ali francoščine, ali 

pa se odločijo za športni razred, če 
dosegajo merila za pridobitev statusa 
športnika.

Gimnazijski program je splošno 
izobraževalni in je namenjen na-
daljevanju študija na univerzi. Zaključi 
se z obvezno maturo iz petih predme-
tov (slovenščina, tuj jezik, matematika 
in dva izbirna predmeta). Matura je 
eksterni izpit, ki pri omejitvi vpisa na 
univerzo predstavlja glavni kriterij za 
vpis. Priprave na maturo pri obveznih 
predmetih potekajo vsa štiri leta, pri 
izbirnih pa v tretjem in četrtem let-
niku.

V gimnazijski program na Gimna-
zijo Bežigrad se vpisujejo odlični dija-
ki, zato smo ponosni, da ostanejo moti-
virani in prav tako z odliko matu rirajo, 
saj je povprečna ocena na maturi več 
kot 24 od možnih 34 točk. Število zlatih 
maturantov (tistih, ki dosežejo 30 točk 
ali več) je približno četrt gene racije.

Gimnazija Bežigrad OE Mednar-
odna šola je sestavni del zavoda 
Gimnazije Bežigrad. Učni jezik je 
angleščina. V prvem in drugem let-
niku izvaja International Baccalaure-
ate Middle Years Program (ali kratko 
MYP), ki ga obiskujejo predvsem tuji 
državljani in Slovenci, ki so živeli štiri 
leta ali več v tujini. MYP je program, 
ki se razlikuje od nacionalnih pro-

gramov predvsem po načinu dela, upo-
rablja sodobne pedagoške principe 
in pomaga oblikovati dijake v samo-
stojne, razmišljujoče, kreativne in ak-
tivne mlade ljudi. V tretjem in četrtem 
letniku sta po en razred slovenskih 
dijakov, ki jih izberemo na razpisu, 
in tujcev, ki nadaljujejo šolanje do 
mature. V tretjem in četrtem letniku 
dijaki obiskujejo International Bacca-
lureate Diploma Program (ali kratko 
DP), ki je zelo zahteven in odlično 
pripravi bodoče študente na študij na 
univerzi. Pri obeh programih so sku-
pine manjše, več je komunikacije med 
učitelji in učenci, njihova motivacija 
in skupni napori, da bi dijaki čim bolj 
uspešno zaključili šolanje z diplomo 
mednarodne mature, pa pripomorejo 
k odličnim rezultatom na svetovni 
ravni.

Vrednote, ki jih razvijamo pri dija-
kih v obeh programih:

Poleg intelektualne odličnosti dija-
ki razvijajo vrednote, kot so na primer 
pozitiven odnos do soljudi, toleranca, 
sočutje, vedoželjnost, zdrava skepsa, 
spoštovanje drugih in drugačnih, ra-
zumevanje, spoznanje, da imajo tudi 
drugi ljudje prav, čeprav zagovarjajo 
drugačna stališča.

Barbara Gostiša
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V času, ko je tudi šola postala odvisna 
od tržnih zakonitosti, so postali zelo 
pomembni dejavniki ohranjanje kako-
vosti učenja in poučevanja, zagotav ljanje 
strokovnosti in usposobljenost za delo. 
Brez splošne razgledanosti, strokovne 
usposobljenosti, znanja jezi kov in brez 
osnovnega vedenja o družbi se je namreč 
težko uspešno vključiti v sodobno gospo-
darsko življenje, ki se vse bolj povezuje s 
svetom.

S kakovostnim izobraževanjem 
omogočamo pridobivanje celovitega 
znanja in veščin za potrebe družbe in 
boljše življenje posameznika. Ustvarjamo 
ga skupaj v stimulativnem in prijaznem 
okolju in na najboljši način. Strokovnost 
in usposabljanje za delo je poudarek 
izobraževanja na Srednji tehniški in 
strokovni šoli, pa tudi na Višji strokov-
ni šoli in Enoti za izobraževanje odras-
lih, in to že več kot šestdeset let. Dijakom 
in študentom omogočamo, da se splošna 
znanja tesno prepletajo s strokovnimi. 
Vse organiza cijske enote odlikuje pes-

ter in prožen program s splošnimi vse-
binami. Prilagojen je potrebam okolja 
in gospodarstva ter omogoča nemote no 
vertikalno prehodnost.

ŠC PET je tudi osrednja ustanova za 
izobraževanje na področju telekomu-
nikacij na srednjem in višješolskem ni-
voju izobraževanja. 

Naša močna področja so odlično 
delo z mladimi na športnem, kultur nem, 
raziskovalnem in družabnem področju, 
kar želimo nadaljevati tudi v prihodnje. 
Zlasti dijakom in študentom športnikom 
omogočamo, da so lahko vzporedno 
uspe šni na športnem po dro čju in v izo-
braževanju. 

V šolskem letu 2012/13 smo 
se vključili v program Ekošola, ki je 
mednarodno uveljavljen program ce-
lostne okoljske vzgoje in izobra ževanja, 
namenjen spodbujanju in večanju oza-
veščenosti o trajnostnem razvoju na 
področju okoljevarstvenega delovanja, 
skladno z mednarodnimi kriteriji FEE 
(Foundation for Environmental Edu-

Dobrodelna akcija Sosed sosedu – ker 
nam je mar! je akcija, s katero ob Ev-
ropskem dnevu sosedov, 31. maja 2013, 
Zveza prijateljev mladine Slovenije 
in Četrtna skupnost Bežigrad Mestne 
občine Ljubljana pozivata Bežigrajčane, 
da po svojih najboljših močeh prispevajo 
za otroke in družine v stiski.

Dan sosedov, praznik, ki ga bomo v 
letu 2013 obeležili že 13. leto zapored, 
se je rodil v Parizu leta 2000. Danes ga 
v več kot 30-ih evropskih državah, med 
njimi tudi v Sloveniji, praznuje več mili-
jonov ljudi. 

Po vsej Evropi so individualizem, 
umik vase in osamljenost v porastu. So-
cialne vezi so vedno šibkejše, zato na Ev-
ropski dan sosedov vabimo prebivalce, 
da s preprosto gesto naredijo nekaj do-
brega za svoje sosede.

V dobrodelni akciji Sosed sosedu – 
ker nam je mar! zbiramo sredstva za 
otroke in družine, ki jim je življenje 
obrnilo hrbet. V ta namen pozivamo 

vse ljudi dobre volje – posameznike in 
podjetja, da z donacijo na transakcijski 
račun Zveze prijateljev mladine Sloveni-
je, odprtem pri Delavski hranilnici, d. d.: 
SI56 6100 0000 3512 232, sklic 00 07-
0106, koda namena: CHAR, pomagate 
sosedom – otrokom in družinam v stiski.

Vse več otrok živi v hudi revščini 
in družinskih ter osebnih stiskah. Pri-
manjkljaji se izražajo v tem, da otroci 
nimajo dostopa do osnovne hrane, 
šolskih potrebščin, primernih oblačil in 
obutve, zdravstvenih in drugih potreb-
nih storitev. Doma nimajo dostopa 
do računalnika, ki je danes postal 
nepogrešljiv pripomoček za uspešno 
delo v šoli. Ker so njihovi straši ostali 
brez služb, njihovim družinam grozi 
deložacija, mnoge družine z otroki so 
ostale brez vode in elektrike. Za mnoge 
je zaradi deložacije edino bivališče 
skladišče, garaža ali klet. 

Mnogi otroci so zaradi slabih bivalnih 
razmer ali nezdrave in nezadostne pre-

Dobrodelna akcija  
Sosed sosedu – ker nam je mar!

hrane tudi bolni ter velikokrat duševno 
nestabilni. Prikrajšani so tudi za plačljive 
šolske dejavnosti, druženje z vrstniki 
… Pojavi se sram, saj se zaradi revščine 
počutijo manj vredne, močno je priza-
deta njihova samopodoba. Ta pa ključno 
vpliva tudi na šolski uspeh in kasnejše 
življenjske poti.

Tem otrokom in njihovim družinam 
želimo pokazati pot iz stiske ter jim 
sporočiti, da nam je mar zanje. Ne bomo 
mogli pomagati vsem, ki nas potrebujejo, 
toda z zbranimi sredstvi bomo nare-
dili največ, kar lahko. In če bomo rešili 
enega otroka, eno družino, bo naš trud 
poplačan.

Nad zbranimi sredstvi in njihovim 
razdeljevanjem bo bdela Komisija za so-
cialno – humanitarna vprašanja pri Zvezi 
prijateljev mladine Slovenije.

Karin Elena Sánchez,  
generalna sekretarka Zveze prijateljev 

mladine Slovenije

Šolski center za pošto, ekonomijo  
in telekomunikacije
»Mi se ne prilagajamo spremembam, mi spremembe ustvarjamo. Odgovornost do sebe, okolja in okolice je 
naše osnovno vodilo.«

cation). Program Ekošola je šola za 
življenje, zato v njem uresničujemo 
naslednja načela:

• skrb za človeka vključuje va ro-
vanje zdravja, izgradnjo medse-
bojnih odnosov ter skrb za okolje 
in naravo,

• okoljska vzgoja je sestavni del 
ciljev in vsebin vsakega predmeta 
v izobraževalnem programu,

• naravoslovne dejavnosti povezu-
jejo cilje in vsebine med predmeti,

• vrednostni cilji so sestavni del 
življenja šole,

• dejavnosti mladih so odraz ustva-
rjalnosti, novih idej in kon kretnih 
akcij oziroma projektov,

• vzgojno delo znotraj šole je celo-
vito in povezano z lokalno skup-
nostjo in odločevalci,

• prihodnost je v povezovanju mla-
dih med državami Evrope in sveta.

Elizabeta Hernaus Berlec
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Po štiridesetih letih smo se nekdanji 
telovadci ponovno združili leta 2005, 
z namenom, da bi ob 75-letnici usta-
novitve našega društva ŠD Sokol 
Bežigrad pripravili točko za slovesni 
nastop. Večina nas je aktivno telovadi-
la v obdobju 1958-1978, zdaj pa nas je 
omenjeni jubilej malo predramil. Eden 
izmed razlogov za ponovni začetek 
je bilo tudi vzdrževanje psihičnega 
in fizičnega zdravja in kondicije ter 
medsebojno druženje, saj ostajamo 
v dobrih odnosih tudi zunaj telovad-
nice. Živo jedro skupine sestavljamo 
Jule Kačič, Janez Prevc, Mirko Rupnik, 
Andrej Pregelj, Milan Krumpak, Mi-
ran Dernikovič in Željko Sambolec, 
občasno pa se nam priključi še kak so-
potnik. 

Omenjeni prvi nastop, ki smo ga 
izvedli na bradlji ob 75-letnici ustano-
vitve društva, nam je dobro uspel. 
Zaradi pozitivnega odziva občinstva 
se je zanimanje za naše vaje povečalo. 
Začela so prihajati povabila za nastope 
v različne kraje po Sloveniji in celo v 
tujino.

Tako smo štiri leta pozneje točko na 
bradlji pokazali na otvoritvi razstave v 
Pokrajinskem muzeju Kočevje. Razsta-
va je trajala dlje časa, tako da smo tam 
nastopili še dvakrat po otvoritvi, en-
krat poleti med trajanjem razstave ter 
še jeseni ob njenem zaključku.

Leta 2009 smo se predstavili v 
dvorani Leona Štuklja v Novem mestu 
poleg drugih precej mlajših športnih 
skupin. Našo točko je pospremilo 
bučno navdušenje v dvorani.

Bežigrajski telovadni veterani
Jeseni leta 2010 smo bili spet del 

velike jubilejne slavnosti našega Soko-
la Bežigrad v Športnem centru Triglav 
v Ljubljani.

Decembra 2010 smo na Ljubljan-
skem gradu poživili prireditev ob 
50-letnici Fakultete za šport; od tam 
hranimo fotografijo s predsednikom 
države dr. Danilom Türkom in olimpi-
onikom Mirom Cerarjem.

Od tu naprej so se nastopi vrstili po 
vsej Sloveniji, od Ormoža in Središča 
ob Dravi do Semiča in Trsta. Najbolj 
dejavno leto do sedaj je bilo 2012, ko 
smo našo vajo na bradlji še malo iz-
popolnili in jo predstavili med drugim 
tudi na gradu Brdo pri Kranju, v avdi-
toriju Portorož, pa na mednarodnem 

sokolskem zletu v Pragi, na jubilejni 
prireditvi srbskega Sokola v Beogradu 
in na prireditvi Vikendovi gongi v 
ljubljanski Operi. 

Dvakrat smo nastopili ob 
otvoritvah novih telovadnic v ljubljan-
skih šolah, in sicer na OŠ Bičevje in 
na gimnaziji Vič. Radi povemo, da so 
nas nekaj krat tudi snemali: novembra 
2011 za oddajo »Londonski Vrtiljak« 
na RTV SLO in januarja 2012 v oddaji 
»Dobro jutro« na RTV SLO, kjer so nas 
gledalci v neposrednem prenosu lahko 
spremljali v živo.

Vrhunec sodelovanja pri filmu je 
bilo letošnje snemanje televizijskega 
oglasa za »Si.mobil – orto za mlade«, 
3. februarja 2013, v telovadnici Tabor 
v Ljubljani, kjer smo na bradlji, parter-
ju in mali prožni ponjavi pokazali 
različna naša znanja. Oglas že predva-
jajo na te leviziji, utrinke s snemanja pa 
je možno poiskati na spletni strani.

Omenimo naj še to, da je Si-mobil 
z našim veteranom Juletom posnel 
spletno igrico, ki omogoča zabavno 
možgansko telovadbo s pravimi telo-
vadnimi elementi.

Vabimo vse, ki bi se želeli priklju-
čiti naši veteranski skupini, da se 
nam pridružijo. Vadba poteka vsak 
ponedeljek ob 21. uri v telovadnici OŠ 
dr. V. Kraigherja, trg 9. maja 1 (vhod iz 
jame), kjer je sedež ŠD Sokol Bežigrad. 
Za več informacij pokličite na številko 
041-695-350.

     
       Mirko Rupnik
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VABILO
Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL vabi vse krajane na  

prireditev 

DAN ČETRTNE SKUPNOSTI BEŽIGRAD,

 ki bo v SOBOTO, 1. junija 2013, 

na ploščadi pred Osnovno šolo dr. Vita Kraigherja.

Pričetek prireditve je ob 10. uri. V pestrem programu, ki smo 

ga pripravili za vas v sodelovanju z šolami, društvi in ustanovami iz 

naše četrtne skupnosti, se boste  zagotovo zabavali. Pripravili bomo 

zanimive delavnice za otroke in »poslikavo obraza«. Mladi hišni 

prijatelji bodo poskrbeli za peko palačink, člani Turističnega društva 

Bežigrad pa bodo pripravili znameniti »pražen krompir«.

Udeležili se boste lahko tudi tekmovanja v ulični  košarki (trojke). 

Prijave na www.szlj.si.

VLJUDNO VABLJENI!

V primeru dežja prireditev odpade.
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Utrinki z dneva Četrtne skupnosti Bežigrad 2012
Foto: Marko Cotič Trojer, Zvone Gaberšek
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Gimnastična sekcija ŠD Sokol Bežigrad, 
ki v svojih okvirih kuje in ustvarja 
mlade športne upe, odpira vrata za 
nove člane. Dejavnost združuje pri-
jetno spoznavanje telesnih spretnosti 
in zanimivo vadbo, krepi telo in duha, 
ponuja možnosti za nova spoznanja in 
prijateljstva. Na tem mestu se najde 
tako tisti, ki si želi narediti nekaj za 
sebe, kot tisti ki želi nekaj narediti iz 
sebe. 

Mitja Petkovšek, Sašo Bertoncelj, 
Rok Klavora in Alen Dimic so le neka-
tera od najbolj uspešnih ter doma in v 
tujini poznanih imen slovenske gim-
nastike. Skupna sta jim ljubezen do 
tega lepega športa in dejstvo, da fantje 
prihajajo iz vrst slovenske gimnastične 
šole, ki je usmerjena v vrhunski šport. 
Po načelih te šole deluje tudi sekcija v 
našem društvu.

ŠD Sokol Bežigrad, ki se ponaša z 
osemdesetletno tradicijo, uporablja 

Bežigrad – ugleden gimnastični center

za vadbo gimnastike dve telovadnici. 
Prva je na OŠ Vita Kraigherja (tu je 
tudi sedež društva), druga pa v tako 
imenovani »študijski telovadnici«, ki 
jo sedaj predstavlja dvorana društva 
GIB v Spodnji Šiški. Obe sta postali 
drugi dom za našega Roka Klavoro 
(parteraš svetovnega formata), za vse 
naše mlajše telovadce in tudi za nji-
hove trenerje. Ponosni smo na njihovo 
znanje in na uspehe, ki so v zadnjem 
obdobju kar pogosti. Roku Klavori še 
posebej čestitamo za doseženo odlično 
4. mesto na svetovnem pokalu koncem 
letošnjega aprila v Ljubljani.

Vsi aktivni bežigrajski telovadci 
se redno izobražujejo in preverjajo 
napredek v telovadnem znanju na 
ustreznih tekmovanjih. Posebno se 
jih dotaknejo tekme v tujini, ki sicer 
zahtevajo veliko dodatnih priprav, a 
udeležence obogatijo s širšimi obzorji 
in pripomorejo k njihovi športni in 

oseb nostni rasti. Vzgoja mlaših poteka 
v skupinah sovrstnikov, ob učenju os-
novnih in nato vse zahtevnejših prvin. 
K temu prispevajo dobro načrtovani 
treningi, ki so prilagojeni posameznim 
starostnim stopnjam in kategorijam, 
pa tudi šolskim in drugim obvezno-
stim. 

Kdor bi želel razviti svoje telesne 
spretnosti, pridobiti na moči, obliko-
vati svojo postavo, okrepiti zdravje 
itn., naj mu ne bo žal časa v ta na-
men. V naših skupinah je prostor 
tudi za popolne novince, pa tudi za 
starejše in najstarejše letnike. Če se 
prepoznaš v opisanem gibalnem in 
mišljenjskem okolju, potem je čas, da 
se nam pridružiš in postaneš del naše 
telovadne družine v Športnem društvu 
Sokol Bežigrad.

Franci Rojc

Na hipodromu omogočamo namestitev 
60 konjem. Kasaški konji se lahko za 
svoja tekmovanja pripravljajo na tek-
movalni stezi dolžine 1000 metrov (in 
široki pribl. 20 m) in za lažje treninge 
uporabljajo sodniško pot dolžine 800 
metrov na notranjem delu steze. Na 
hipodromu je dobro poskrbljeno tudi 
za vadbo konj in njihovih jezdecev, ki 
se udeležujejo tekmovanj v dresurnem 
jahanju ali preskakovanju ovir. Njim 
je namenjeno glavno jahališče s po-
vsem novo podlago iz mivke, šolsko 
jahališče.

Območje želimo oživiti, ga vsebin-
sko obogatiti z novimi vsebinami ali 

zgolj urediti kot zeleno srce na obrobju 
Ljubljane. Pred kratkim so tako svoj 
prostor za treninge na robu hipodro-
ma dobili kandidati in člani slovenskih 
lokostrelskih reprezentanc. Vseka-
kor bomo tudi v prihodnje strmeli 
k obogatitvi, predvsem konjeniške 
ponudbe, zato imamo v načrtu tudi 
postavitev proge za novo disciplino – 
military. Pozitivno in uspešno prihod-
nost vidimo v sodelovanju z Mestno 
občino Ljubljana (Oddelek za šport). 
Skupaj se želimo posvetiti razvoju 
javno-zasebnega partnerstva in ure-
ditvi regulative, ki bo omogočila igre 
na srečo na kasaških dirkah. Hipo-

Hipodrom Stožice in Rekreacijski  
in izobraževalni center Sava
Sanjajte v svetu doživetij ob Savi.
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drom je, s svojimi objekti in ponudbo, 
seveda zanimiv tudi za obiske otrok iz 
okoliških vrtcev in osnovnih šol, zato 
upamo, da bomo tudi tako povečali 
zanimanje za ta lep šport.

Na območju med reko Savo in 
stanovanjskim naseljem Tomačevo 
naj dete tudi  prijeten prostor za dru-

V Četrtni skupnosti Bežigrad si prizadevamo povečati 
dostopnost do informacij o programih športa, v katere se 
lahko vključite krajani. Tak ukrep je izrednega pomena tudi 
za Ljubljano in Ljubljančane, zato ga podpirata tudi Mestna 
občina Ljubljana in glasilo Ljubljana, z objavo pa ga bomo 
podprli tudi v našem glasilu. V naši oktobrski številki bomo 
objavili podatke o takih in drugačnih gibalnih in športnih 
programih v četrtni skupnosti, zato za sodelovanje prosi-
mo organizatorje, da vpišejo ali sporočijo podatke o lastni 

Bežigrajski stadion, ki ga večina pozna 
kot »Plečnikovega«, je že nekaj časa 
pod ključem in prepuščen naravi, 
občasnim vandalom in propadanju. 
Pogled nanj ne priča o bogati in pestri 
zgodovini. Objekt, delo znamenitega 
arhitekta Jožeta Plečnika, je bil zasno-
van in oblikovan kot orlovski stadion 
in je že v svoji prvi razvojni fazi nasta-
jal dobro desetletje in nato bil bolj ali 
manj v uporabi vse do konca minulega 
stoletja. Telovadišče, ki je po letu 1923 
zraslo v nekdanji gramoznici, je že 
tedaj služilo tudi drugim namenom. 
Nepravilno obliko zemljišča so po 
Plečnikovih načrtih obzidali z opečnim 

ženje, rekreacijo in izobraževanje.
Rekreacijske in izobraževalne 

površine ob reki Savi potekajo od 
Tomačevega do Sneberij in obse-
gajo 144.618 m², namenjene pa so 
otrokom, invalidom ter drugim pre-
bivalcem regije, obiskovalcem in tu-
ristom. Center omogoča rekreacijo in 
sprostitev v naravi, poudarek pa je na 
jahalnih športih, vzgoji mladih v tem 
športu in odgovornem odnosu do na-
rave in okolja.

Center leži le streljaj od mesta, kjer 
so pred ureditvijo prostora bili ba-
rakarsko naselje ter črna odlagališča 
odpadkov. Naravno okolje ob reki Savi 
ponuja idiličen prostor za sprostitev, 
rekreacijo, izobraževanje in aktivni 
oddih. Obiskovalcem s prostori za pik-
nike, otroškim igriščem, malo živalsko 
farmo, kolesarskimi in pešpotmi ter 

konjeniškimi dejavnostmi ponuja 
zatočišče pred mestnim vrvežem.

Veliko otroško igrišče je opre-
mljeno z raznolikimi lesenimi igrali,  ki 
popeljejo najmlajše in njihove starše v 
svet domišljije. Igrala v osrčju narave 
ne omogočajo le druženja, saj so zasno-
vana zelo premišljeno. Otroci lahko os-
vajajo in razvijajo osnovno motoriko, 
kar je izrednega pomena v prvih letih 
življenja. Igrišče je le streljaj od reke 
Save, islandskih konj, učilnic in piknik 
prostorov in je kot tako zelo primerno 
tudi za rojstnodnevne zabave.

Informacije na spletni strani: 
www.sport-ljubljana.si/sava  

ŠPORT LJUBLJANA

Živa Kasagić
vodja za stike z javnostmi

zidom. V času evharističnega kongresa 
leta 1935 so na zahodni strani arene 
zgradili častno tribuno, odprto tribu-
no, stavbo z rustiko in z zunanjim obo-
dom kolosalnih stebrov ter notranjim 
stebriščem. Betonske sedeže ob areni 
na vzhodni strani ustavljata nizka ob-
jekta s stranišči in terasama. Na južni 
strani pa je Plečnik postavil simbolični 
zidani steber z vetrnico. Tudi pozneje 
je stadion, poleg športnih, gostil tudi 
številne druge kulturne dogodke.

Po drugi svetovni vojni je beži-
grajski stadion zadihal predvsem z 
nogometnimi pljuči. Kmalu je postal 
dom nogometne Olimpije, ki je na ze-
lenici pred Plečnikovimi tribunami 
igrala na različnih ravneh, v najboljših 
in najbolj odmevnih časih tudi v Evropi 
in prvi jugoslovanski ligi. 

V srca novejšega nogometnega 
rodu se je Bežigrad zasidral pred-
vsem kot kultni stadion prerojene 
nogometne reprezentance samostojne 
Slovenije.

Leta 2013 je Bežigrajski stadion 
ponovno zaživel, ne nogometno, am-
pak hokejsko. Žal samo za pet dni.

Plečnikov stadion, nekdaj ponos 
Slovenije, Ljubljane, predvsem pa na-
šega Bežigrada, se neuspešno upira 
zobu časa propada. Arhitekt Plečnik in 
verjetno tudi Bežigrajčani si ga nismo 
želeli videti takega, kakršen se nam 
kaže danes.

Zakaj je takšen, kakršen je in ali bo 
sploh kdaj v lepši preobleki, je pa žal 
druga zgodba. 

Tomaž Škorjanc
FOTO: Tomaž Škorjanc

VIRI: članek rtv.slo,  
Športni dnevnik Ekipa, Siol.net

Vabilo Športne zveze Ljubljana: Zbiramo podatke o ljubljanski športni ponudbi

Bežigrajski stadion

ponudbi in si zagotovijo brezplačno predstavitev ciljnim 
skupinam. Klube, društva, podjetja in posameznike vabimo, 
da nam osnovne podatke o ponudbi sporočijo do 1. junija.
Podrobnosti so na 
 
www.rekreacija.si in na www.szlj.si, z zbiranjem pa 
začenjamo ZDAJ!

Informacije: 041 537 097, info@rekreacija.si



14 Glasilo Četrtne skupnosti Bežigrad MOL · Letnik 2 · št. 1 · maj 2013

V Knjižnici dr. France Škerl že od leta 
1988 deluje igroteka, urejena zbirka 
igrač, namenjena izposoji na dom. Njen 
namen je ponuditi kakovosten nabor 
igrač za otroke, starše, vzgojitelje in 
učitelje. Igrače si lahko izposodi vsak 
član knjižnice, res pa je, da otrokom 
brez spremstva staršev igrač ne more-
mo izposoditi.

Igrače so prosto dostopne in si 
jih uporabniki lahko izberejo sami. 
Zložene so po omarah in označene z 
oznakami, ki povedo, za katero star-
ost otrok so primerne. Uporabniki si 
lahko izposodijo pet igrač za tri tedne 
in lahko po preteku roka izposojo 
podaljšajo še za tri tedne. Od uporab-
nikov pričakujemo, da vrnejo igračo 
tako, kot so si jo izposodili: urejeno, 
popolno in čisto. 

Starši se zavedajo, da je nesmiselno 
kupiti otroku vsako igračo, za katero 
pokaže zanimanje, saj kmalu ni več za-
nimiva ali pa jo preraste. Večina igrač, 
ki jih ponuja igroteka, ni na prostem 
trgu in je tudi višjega cenovnega razre-
da. Na voljo je več kot 1800 igrač za 
različne starostne skupine, od enega 
leta naprej, nekatere pa so primerne 
tudi za odrasle. Ponujamo raznovrstne 
igrače, ki jih razporejamo v naslednje 
skupine: didaktične igrače, motorične 
igrače, konstrukcijske igrače, sen-

zorične igrače, družabne igrače in imi-
tativne igrače.

V našo igroteko zahajajo tudi 
babice in varuške, ki čuvajo otroke, 
ter vzgojitelji in učitelji, ki z našimi 
didaktičnimi igračami popestrijo izo-
braževalni proces. Tudi odrasli, ki še 
vedno skrivajo otroka v sebi, v naši 
zbirki najdejo igrače ali igre svoje 
mladosti ter poskušajo podoživeti čar 
otroštva. Tudi na uporabnike tretjega 
življenjskega obdobja nismo poza-
bili: zanje so na voljo miselne igre za 
krepitev spomina ali družabne igre za 
preganjanje dolgčasa in preživljanje 
kakovostnega časa drug z drugim.

Otroci se radi zadržujejo v knjižnici 
in se igrajo v kotičku, ki je namenjen 
prav njim. Enkrat mesečno prirejamo 
igralne urice za otroke od tretjega do 
šestega leta. Takrat se otroci igrajo z 
igračami iz naše zbirke. Prav tako en -

krat mesečno organiziramo delavnico, 
kjer otroci po dopolnjenem sedmem 
letu starosti izdelujejo igrače.

Pri nakupu smo zelo pozorni na ka-
kovost. Igrača mora biti izdelana iz ka-
kovostnih in neškodljivih snovi. Spod-
bujati mora domišljijo, biti estetskih 
oblik in barv, predvsem pa mora biti 
varna. V zadnjem času opažamo, da 
imajo naši otroci preveč igrač, zaradi 
česar se ne znajo igrati, pogrešajo pa 
tudi igranje s starši in vrstniki. Igra je 
za otroka zelo pomembna, saj spod-
buja njegov razvoj in krepi njegove 
sposobnosti. Moto naše igroteke je: 
Pridi se igrat z mano!, s čimer želimo 
povedati, da ni dovolj, da otroku igračo 
kupimo ali si jo izposodimo, temveč da 
se z njim igramo, da preživimo čas z 
njim in da se mu posvetimo. Skozi igro 
najbolje spoznamo svojega otroka.

Otroke želimo naučiti, da si je 
potrebno igrače deliti. Ko si igračo iz-
posodijo, tudi vedo, da jo bodo morali 
prinesti nazaj, zato morajo na igračo 
paziti in jo vrniti v dogovorjenem roku. 
Če otroku stalno ponujamo dobre 
igrače, začnejo tako starši kot otroci 
ločevati dobro igračo od slabe in ra-
zumeti pravi pomen otroške igre.

Mateja Klarič, vodja Knjižnice dr. 
France Škerl

MKL, Knjižnica Bežigrad – Igroteka v 
Knjižnici dr. France Škerl v naselju BS3

Pionirski dom – Center za kulturo mladih je sestavljen 
iz štirih oddelkov: kulturnega oddelka, oddelka za 
pouk tujih jezikov in kultur, Festivalne dvorane in 
Plesnega centra Jenko. 

S številnimi priznanimi pedagogi otrokom in mladim 
omogočamo vključitev v ustvarjalno – kulturne in je-
zikovne delavnice, obiske gledaliških predstav, ustvarjalno 
preživljanje počitnic, obisk glasbenih in gledaliških matinej, 
aktivno sodelovanje na kulturnih dnevih. Že 50 let sta nam 
pri ustvarjanju bogatih in pestrih programov vodili tradicija 
in kakovost. 

POLETNO POČITNIŠKO VARSTVO ZA VAŠE OTROKE 
TUDI LETOS
V času poletnih počitnic organiziramo počitniško varstvo za 
otroke, ki v sproščenem vzdušju raziskujejo, spoznavajo tuje 
jezike, kulture različnih dežel, ustvarjajo, predvsem pa se za-

Pionirski dom – Center za kulturo mladih
bavajo. Različne delavnice (didaktične igre, branje pravljic, 
namizne igre, ustvarjalnica, delavnica tujih jezikov in kultur, 
kulturno-ustvarjalna delavnica) so namenjene otrokom od  
šestega leta naprej.

TERMINI POLETNEGA VARSTVA: od 24. junija do 12. julija 
in od 19. do 30. avgusta 2013

IZBIRATE LAHKO MED: POČITNICAMI S KULTURO IN 
JEZIKI, POLETNO GLEDALIŠKO ŠOLO, POLETNO LIKO-
VNO ŠOLO, DELAVNICO ANIMIRANEGA FILMA (avgust), 
POČITNICAMI Z JEZIKOVNIMI TEČAJI
Prijave sprejemamo v tajništvu Pionirskega doma, vsak de-
lavnik med 8. in 15. uro, po telefonu 01 2348 200 ali na elek-
tronskem naslovu tajnistvo@pionirski-dom.si
Svetujemo vam, da s prijavami pohitite. 
PIONIRSKI DOM IZVAJA PROGRAME ZA OTROKE VSE 
LETO
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Festivalnice
Koncertni cikel ponuja koncerte enkrat mesečno, matinejo 
za otroke in družine. Cikel predstavlja najbolj kakovostno 
glasbo iz različnih obdobij glasbene zgodovine, tudi jazza, 
v izvedbi domačih in tujih uveljavljenih glasbenikov in 
uspešnih mladih ustvarjalcev. 

V nedeljo, 19. maja, nas bo obiskala glasbena skupina 
Šukar. Pripravila bo kratek koncert in predstavitev 
tamburaških glasbil.

Z otroškimi gledališkimi matinejami, ki potekajo enkrat 
mesečno, želi Pionirski dom otrokom in mladim ponuditi 
možnost spoznavanja z različnimi gledališkimi predsta-

vami. Po predstavi se gledalci pogovarjajo z igralci o nasta-
janju predstave in sporočilnost le-te.

Sobotne delavnice v Art centru
Otroci in njihovi starši lahko ustvarjajo na različnih področjih 
umetniškega udejstvovanja – kiparstvo, slikarstvo, grafika. 
Skozi eksperimentiranje na delavnicah spoznajo delova-
nje Art centra in se srečajo s priznano osebo iz sveta krea-
tivnosti. Delavnice so brezplačne. 

Pionirski dom – Center za kulturo mladih 
Vilharjeva cesta 11, 1000 Ljubljana
(01) 234 82 00, www.pionirski-dom.si

Bojan Martinec

S pomladjo je zaživela ustvarjalnost v 
Otroškem kulturnem centru ETNIKA 
na Vojkovi 87. Z otroki smo se naj-
prej lotili likovne opreme prostora, 
ki sicer še traja, a je prostor že pisan 
in prijazen do otrok. Pričeli smo tudi 
s plesnimi delavnicami, za okoliške 

otroke smo pripravili predpremiero 
predstave GRDI RAČEK (produkcija 
Etnika – Otroško plesno gledališče), ki 
je bila v aprilu na Festivalu Otroških 
gledaliških sanj nominirana za najbolj 
izvirno otroško predstavo. 

V okviru spremljevalnega pro-
grama festivala Pravljice danes smo v 
Otroškem kulturnem centru pripravili 

dva pravljična dogodka in nanju pova-
bili otroke vrtcev in šol v četrtni skup-
nosti Bežigrad, pravljično urico za 
malčke in mamice ter celodnevno de-
lavnico Ljudska pravljica in ljudski ples 
za vzgojitelje in učitelje okoliških šol in 
vrtcev.

Maja in junija bomo nadaljevali 
z razvijanjem ideje ETNIKINEGA 
PRAVLJIČNEGA IGRIŠČA, najprej s 
četrtkovimi ustvarjalnimi uricami 
pod vodstvom ilustratorke Mojce 
Sekulič Fo, ki je pripravila program 
OD PRAVLJICE DO KNJIGE za otroke 
in LIKOVNICE FO za njihove ustvar-
jalne starše, babice ... Z mlado modno 

oblikovalko NUŠO SMOLIČ pa bodo 
otroci ob torkih lahko razvijali svojo 
ustvarjalnost v programu OBLECIMO 
PRAVLJICO. Vsako sredo bodo otroci v 
našem centru lahko prepevali s Tajdo 
in Rebeko, ob petkih bomo z Moniko 
pravljice brali, risali, in poslušali v tujih 
jezikih oziroma v jezikih naših sosedov 

– za začetek nam bo zven pravljice v 
madžarščini predstavila Martika Feldi. 
Tajda, Rebeka, Monika in Marti so us-
posobljene animatorke Etnikinih pro-
gramov.

Junija, ko v sodelovanju s SLO-
VENSKIM ETNOGRAFSKIM MUZEJEM 
potekajo Predpočitniški kresni dnevi 
SONCE, ZEMLJA, MESEC, želimo pro-
gram tega vsakoletnega dogodka 
razširiti tudi na Vojkovo 87 in, če bodo 
dopuščala sredstva, pripraviti pred-
poletno druženje otrok in odraslih ob 
pravljicah, plesu in glasbi. Upamo, da 
nam uspe.

Otroški kulturni center ETNIKA se 
bo s svojimi dejavnostmi predstavil na 
Festivalu Igraj se z mano maja in na 
Luninem festivalu junija.

ETNIKA – Otroški kulturni center,  
Vojkova 87, www.etnika-slo.si   

www.ljudskiples.si
etnika@siol.net;  

etnikaljubljana@gmail.com
Mojca Leben Milavec, 041 806 533

ETNIKA – Otroški kulturni center



16 Glasilo Četrtne skupnosti Bežigrad MOL · Letnik 2 · št. 1 · maj 2013

Leta 1951 je bilo čutiti močne spre-
membe v takratnem mladinskem giba-
nju. Mladi so imeli vedno močnejšo željo 
po spoznavanju narave. Tako je 22. aprila 
v takratni kinodvorani Union potekal 
ustanovni zbor Združenja tabornikov 
Slovenije, ki se je kasneje preimenovalo 
v Zvezo tabornikov Slovenije. Organ-
izacija, ki danes vključuje skoraj 10.000 
otrok in mladih, nas vzgaja v odgovorne, 
nesebične odrasle, ki znamo iznajdljivo 
reševati probleme in od govorno voditi 
prihodnje generacije. V Rodu Bičkova 
skala letos praznujemo že 60 let ne-
prekinjenega delovanja.

Po besedah Romana Mlakarja, enega 
od ustanoviteljev rodu, se je taborništvo 
za Bežigradom začelo leta 1952, ko se 
je na taborjenju ob Sori, tam so tabo-
rili telovadci TVD Partizan – Bežigrad, 
porodila zamisel o taborniškem rodu. 
Glavni pobudnik za ustanovitev novega 
rodu je bil takratni taborovodja Pavel 
Lešnjak. Na sedanji osnovni šoli dr. Vita 
Krai gherja, je 8. marca 1953 potekal us-

tanovni zbor, na katerem so izbrali ime 
rodu, Bičkova skala, v spomin na legen-
darno dražgoško bitko, ki je potekala 
od 9. do 11. januarja 1942. Na svoje ime 
smo po nosni, zato Dražgoše in Bičkovo 
skalo vsakoletno obiskujemo. 

Rod Bičkova skala se je skozi leta 
razvijal, pripravljal različne taborniške 
akcije, izlete in taborjenja. Izgradnja 
taborniškega doma Črički na ulici Po-
horskega bataljona za Bežigradom leta 
1975, je bil eden najobsežnejših pro-
jektov tega rodu. Še danes združuje 
tabornike vseh starosti in mladim 
omogoča aktivno preživljanje prostega 
časa. 

V sklopu uspešnega dela v Rodu 
Bičkova skala načrtujemo prenovo oz. iz-
gradnjo urbanega taborniškega centra, ki 
bo predstavljal vzorčno gradnjo pametne, 
pasivne, do okolja in skupnosti prijazne 
hiše. Prostori bodo namenjeni aktivno-
stim našega društva, za izobraževalne 
potrebe pa tudi za potrebe Mestne zveze 
tabornikov Ljubljana in Zveze tabornik-
ov Slovenije – nacionalne skavtske or-
ganizacije. Novi center bo različnim 
generacijam tabornikov iz vse Slovenije, 
pa tudi v mednarodnem merilu, ponudil 
priložnosti za druženje, mreženja, prav 
tako pa tudi za pomembnejša usposa-
bljanja in izobraževanja sorodnih mla-
dinskih organizacij. K projektu je že pri-
stopilo nekaj podjetij, zbranih imamo že 
petino sredstev za izgradnjo.

Za 60. rojstni dan Rodu Bičkova skala 
smo 7. marca 2013 pripravili proslavo na 

OŠ Franceta Bevka, kjer smo z zanimivimi 
točkami predstavili današnje delovanje 
rodu. Poslušali smo nagovor ustano-
vitelja Romana Mlakarja, za komične 
vložke sta skrbela voditelja Miha Brajnik 
in Sašo Weilgoni, slišali smo spodbudne 
besede župana MOL, g. Zorana Jankovića, 
načelnika Zveze tabornikov Slovenije, 
Tadeja Beočanina, in starešine rodu, Ja-
neza Kumšeta. Na proslavi, kjer se nas je 
zbralo okrog 400, sta nastopila tudi pev-
ka Nika Manevski in vsem znani Vlado 
Kreslin, ki je na samem koncu dogodka 
poskrbel za odlično vzdušje.

V prihodnosti želimo nadaljevati z 
delom, ki so ga začeli Ernest Tompson 
Seton v ZDA, leta 1902, Baden Powell 
v Veliki Britaniji, leta 1907, in Roman 
Mlakar z ostalimi ustanovitelji Bičkove 
skale, leta 1953 – z naravo stremeti k 
odgovornejšemu, zavednejšemu, orga-
niziranemu človeku, ki je zmožen ak-
tivno sodelovati v sodobni družbi, a še 
vseeno ohraniti prvotne človeške vred-
note, ki ponovno pridobivajo družbeno 
pozornost.

Nina Štefe
Foto: Blaž Verbič

Taborniki za bežigradom
60 let Rodu Bičkova skala

Delavnice NARAVOSLOVJE ni ZMAJ z  
Društvom PEST FIŽOLA 
Postali bomo mladi raziskovalci, spoznavali živali,  
delali naravoslovne poskuse…

Delavnice Pa dajmo! BONTONČEK  z  
Društvom YHD
Spoznavali bomo življenje hendikepiranih oseb, se 
učili o pravicah in o vključevanju v družbeno okolje  

TURNIRJA V NAMIZNEM  
TENISU IN NOGOMETU 
ob začetku poletnih počitnic 

1000 Ljubljana , Vojkova 73                                                                                                                                               
051/659-025 ali 051/659-030 
http://www.bezigrad.mladizmaji.si/                         

Odpiralni čas mladinca: 
od PON do PET: 14.00 do 19.00 ure, 
SOBOTE od 10.00 do 14.00 ure

ČETRTNI MLADINSKI CENTER BEŽIGRAD

JUNIJ v MLADINCU

Več o programu na: http://www.mladizmaji.si/bezigrad/

Strateške igre z Društvom KIND
Z društvom KIND se bomo spoznali

z različnimi družabnimi igrami
                                            

Žongliranje v soseski BS z društvom KUMŠT 
V družbi cirkuškega artista Otona se bomo 

učili izdelovati cirkuške pripomočke in različni 
cirkuških trikov in spretnosti.  

KLEPETALNICA z društvom PEST FIŽOLA
S poročenim parom se bomo pogovarjali o odnosih,  

zaljubljenosti, spolnosti, o telesu, puberteti,… 
in še čem, kar vas matra.
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Savsko naselje je ena izmed večjih 
ljubljanskih stanovanjskih sosesk, na-
stalih kot povojno delavsko naselje. V 
tovrstnih soseskah prebiva polovica 
vseh meščanov in so za Ljubljano vi-
talnega pomena. Savsko naselje kot 
ena izmed teh sosesk je v zadnjih de-
setletjih nazadovalo tako v socialnem 

kot prostorskem smislu. Nekdaj pro-
stor srečevanja in druženja je postal 
prostor boja za parkirna mesta. So-
cialna skupnost je šibka. Propadanje 
teh sosesk v principu vodi v koncen-
tracijo ekonomsko šibkih gospodin-
jstev, veliko nezaposlenost, socialno 
izključenost. Javni prostori so zaradi 
nedefiniranega upravljanja zanemar-
jeni in bistveno slabše vzdrževani 
kot sami bloki oz. stanovanja. Ker vse 
javne površine niso v mestni lasti, je 
mesto težko pobudnik prenove, lokalni 
prebivalci pa se le redko povežejo in 
začnejo z urejanjem. 

V projektu revitalizacije Savske-
ga naselja smo združeni društva in 
posamezniki, ki bomo vsak na svojem 
področju prispevali k oživitvi in dvigu 
kakovosti bivanja v soseski. Naš namen 
je graditi na pozitivni identiteti soseske, 
povečati raznovrstnost in urejenost 
javnih površin ter zgraditi močno lokalno 
socialno skupnost, ki bo sama zmožna 
prevzeti skrb in odločanje o skupnem 
prostoru. Delovanje skupine je zasno-
vano za triletno obdobje, želimo pa ga 
nadaljevati tudi dlje. Začenjamo z vrsto 

dejavnosti, ki bodo potekale vsako drugo 
soboto v parku ob Majaronovi ulici. 

V društvu ProstoRož bomo z urbanimi 
ambientalnimi intervencijami prebivalce 
opogumili, da pridejo na plano in se nam 
pridružijo pri urejanju in uporabi javnih 
površin (začeli smo s postavitvijo miz 
za piknike, maketo želja, objavo Savskih 
zgodb, senčnico …). Naš naloga bo obli-
kovati seznam pobud, jih delno uresničiti 
skozi projekt, delno pa nam bodo 
pomagale tudi mestna občina in druge 
inštitucije. Z nami sodeluje sociolog 
Aidan Cerar, ki proučuje vključevanje 
meščanov v procese urejanje mesta in 
nas seznanja s primeri iz tujine. 

V skupini Mladi hišni prijatelji (MHP) 
bomo po načelih socialnega podjetništva 
mladim z manj priložnostmi iz lokalnega 
okolja omogočili vstop v družbeno 
življenje ter živeli za trajnostni razvoj 
skupnosti: zagotavljali avtonomijo na 
področju določenih socialnih storitev, 
spodbujali solidarnost, prostovoljstvo 
in skrbeli za skupnostni javni pros-
tor. V Savskem naselju že dober mesec 
urejamo igrišče in neposredno okolico, 
postavili smo skupnostne gredice za 
sajenje zelenjave, obnovili košarkarski 
koš in izvedli čistilno akcijo.

V društvu Saprabolt! bomo skrbeli 
za nove skupnostne urbane vrtove in 
spodbujali razvoj urbanega vrtnarjenja 
v soseski. 

Kreativni center V.I.B.E. je lokalno 
društvo, čigar gonilna sila je savski raper 
Rok Trkaj. Kot že tri leta zapored, bomo 
tudi letos 25. maja ob osnovni šoli orga-
nizirali Blok Party, zabavo za vse gene-
racije Savčanov.

Gre za pilotni projekt oživljanja naše 
povojne soseske, v katerem na eni strani 
nastopamo kot spodbujevalci lokalnih 
prebivalcev, na drugi pa vzpo stavljamo 
most med njimi in mestnimi inštitucijami. 
Ker Ljubljana in Slove nija nimata ob-

likovane politike preno ve teh sosesk, je 
spodbujanje razvoja lokalne skupnosti 
in izboljšava javnega prostora skozi naš 
pilotni projekt prvi in verjetno nujni 
korak tega procesa. Redki tuji primeri 
pristopanja k prenovi javnih prostorov 
znotraj sosesk kažejo, da najboljše re-
zultate ponavadi prinese horizontalno 
povezovanje različnih ne vladnih organ-
izacij ter njihovo vertikalno povezovanje 
z mestnimi institucijami in prebivalci ter 
skupnostmi soseske. Pri tem je dobro, 
da so nekatere organizacije (v našem 
primeru društvo V.I.B.E. in MHP) iz same 
soseske, saj so tako v sosesko že vpete. 

Vrsto dejavnosti smo začeli 6. aprila v 
parku ob Majaronovi (ob pošti) s čistilno 
akcijo, urejanjem igrišča, postavlja-
njem prve gredice, peko palačink ... 20. 
aprila smo postavili še dve gredici, štiri 
živo rumene mize s klopmi za piknike, 
očistili igrišče, prebarvali koše, ob veliki 

maketi zbirali želje in predvsem priteg-
nili že kar precej prebivalcev. Upamo, 
da jih bo še več na prihodnjih srečanjih, 
ki se bodo odvijala 25. maja (sobota), 
8. junija (sobota), 13. junija (četrtek), 
26. junija (sreda), ter nadaljevala julija 
in avgusta ter vse do 21. septembra. Še 
naprej bomo zbirali predloge za ureditev 
soseske, postavili pa bomo tudi senčnico, 
telovadna orodja, oglasno tablo ... Veseli 
bomo aktivne udeležbe!

Besedilo: Janja Brodar
Foto: Saša Starc

Savsko naselje

Konec leta 2012 je Turistično društvo 
Bežigrad na Linhartovi promenadi v 
Zupančičevi jami pripravilo prvo »garažno 
prodajo«. Kljub dobrim namenom, da  ak-
cija ponovimo vsak mesec, so nam slabe 
vremenske razmere preprečile, da bi načrt 
uresničili v začetku leta 2013.

Pred nami je toplejše obdobje leta, zato 
načrtuje društvo v sodelovanju s Četrtno 
skupnostjo Bežigrad MOL in Turizmom 
Ljubljana izvedbo »garažnih prodaj« na 
isti lokaciji -  predvidoma drugo soboto 
v mesecu. Za več informacij o poteku 

Garažna prodaja

»GARAŽNIH PRODAJ«  in o drugih akcijah Turističnega društva Bežigrad pokličite na tel. 
št. 040 374 344 ali pišite na elektronski naslov turisticnodrustvo.bezigrad@gmail.com . 

Če bo vreme dopuščalo, bo »otvoritvena garažna prodaja« v soboto, 25. maja.

Delavnice NARAVOSLOVJE ni ZMAJ z  
Društvom PEST FIŽOLA 
Postali bomo mladi raziskovalci, spoznavali živali,  
delali naravoslovne poskuse…

Delavnice Pa dajmo! BONTONČEK  z  
Društvom YHD
Spoznavali bomo življenje hendikepiranih oseb, se 
učili o pravicah in o vključevanju v družbeno okolje  

TURNIRJA V NAMIZNEM  
TENISU IN NOGOMETU 
ob začetku poletnih počitnic 
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V nedeljo, 3. februarja 2013, je 100. 
rojstni dan praznovala naša sokra-
janka, gospa Vera Popadić s Peričeve 
7. Gospa Popadić je vdova, ima 73-let-
nega sina in dva vnuka. Še pred krat-
kim je bivala sama, zdaj pa ima pomoč. 
Je zdrava, vesela in zelo bistrega duha. 
Vsak dan se odpravi na kavico v bližnjo 
slaščičarno in poklepeta s sosedi. 

Za ilustracijo objavljamo fotografijo 
z obiska na predvečer ča stitljive ob-
letnice, ko smo sosedje iskrivi gospe 
pripravili manjše slavje s torto, otroci 
pa so ji zaigrali in zapeli nekaj pesmi.

Mateja Drobnič

Naša 100-letnica Vera Popadić

V življenju človek večkrat pade. A neka-
tere padce na srečo lahko preprečimo. 
Dober primer, kje bi lahko omejili pad-
ce s kolesom, je del Vodovodne ceste na 
mestu, kjer jo prečka železniška proga 
Ljubljana – Domžale (pri Ljubljanskih 
mlekarnah).

Po Vodovodni, ki prek železniške 
proge povezuje Šiško in Bežigrad, sem 
se že v rani mladosti večkrat peljala 
s kolesom in takrat tudi doživela ne-
prijeten padec, katerega posledica so 
bili bilo odrgnjeno koleno, praske po 
rokah, zvite vilice kolesa. Od takrat 
naprej stalen strah in »rešpekt« pred 
tem delom ceste in podobnimi odseki.

Če z Verovškove ulice zaviješ na 
Vodovodno cesto in tako prečkaš 
železniško progo, se cesta proti tirom 
spusti in hkrati zavija v desno, kar je – v 
kombinaciji z luknjami na cesti ob tirih 
in s peskom ob njih – krasen pogoj, da 
se s prvim kolesom nesrečno znajdeš 
v utorih med cesto in tiri, od koder se 

težko rešiš in padec je neizogiben. 
Od padca v najstniških letih se mi 

je torej zasidral strah pred tem odse-
kom ceste, zato se sedaj, ko grem po 
njej vsak dan v službo (in iz nje), tam 
s kolesom peljem zelo počasi in pre-
vidno. Poleg utorov med tiri in cesto, 
nevarnost predstavljajo tudi mimo 
vozeči avtomobili, saj cesta ni dovolj 
široka za kolo in avto na vsaki strani. 
Če grem peš, se v tem delu asfalta z 
veseljem ognem in grem raje po pesku 
ob njem in neposredno čez tire. In ko 
razmišljam, v kateri vrtec bi lahko 
vpisala sinčka, tisti ob službi, v Šiški, 
definitivno odpade, saj otroka zaradi 
nevarnosti čez železniške tire po Vo-
dovodni cesti pod nobenim pogojem 
ne bi rada vozila, razen v avtu. 

Del Vodovodne ceste, od 
Slovenčeve ulice pa do Verovškove, je z 
izjemo dela, kjer seka železniško pro-
go, primerno urejen s pločnikom. Del 
ob progi pa ni urejen in je nevaren za 
pešce, še pa bolj za kolesarje, zato bi ga 
bilo potrebno obnoviti in urediti. Me-
nim, da bi na ta način zagotovili varno 
pot in povezavo med Bežigradom in 
Šiško predvsem vsem kolesarjem in 
pešcem. Slednjih je vedno več, saj 
je poleg prebivalcev iz obeh delov 
Ljubljane, ki tam prečkajo železniško 
progo, vedno več tudi potnikov z vla-
kov, ki ustavljajo v neposredni bližini 
sečišča, na postaji Brinje.

Ker velja: bolje preprečiti kot 
zdraviti, predlagam, da se za pred-
metni odsek čim prej najde ustrezno 
rešitev.

Neža Penca, Ljubljana

Kritična točka

Mestna občina Ljubljana
vabi upokojence na 

BREZPLAČNE  
RAČUNALNIŠKE  
TEČAJE
Začetni, nadaljevalni  in izpopolnjevalni 
računalniški tečaji  
(Windows, Word, internet, e-pošta, Excel, 
digitalna fotografija, socialna omrežja)
Prijavite se lahko na sedežu  
Četrtne skupnosti Bežigrad  
tel. št. 01-236-25-37    
ali v službi za lokalno  
samoupravo,  
tel. 01-306-48-62, ga. Vesna Bolle.
Prisrčno vabljeni! 

Vabimo vas na 
TEST HOJE na 2 km,
ki bo v četrtek, 13. 6. 2013.

Zglasite se lahko kadarkoli med 16.00 in 
18.00 uro.

Zbirališče in začetek bo na parkirišču Nove 
Žale, na Poti spominov, proti Gramozni 
jami (štirje visoki stebri).

Pridite športno oblečeni in obuti, preverite 
svojo telesno zmogljivost in naredite nekaj 
za dobro počutje.

Test hoje je preizkus hoje na dva kilometra. 
Je enostaven, natančen, varen in ponovljiv. 

V naravi vam bomo na osnovi hitre hoje, 
kot jo zmorete, da pri tem ne ogrožate 
zdravja, določili vašo telesno zmogljivost. 
Pri tem bomo upoštevali spol, starost, tele-
sno maso in višino, čas hoje in srčni utrip.

Na osnovi ugotovljene telesne zmogljivosti 
vam bomo svetovali ustrezno telesno de-
javnost in športno vadbo, ki bo izboljšala 
vaše zdravje in dobro počutje.

Predvideni datumi za teste hoje so:

13. junija 2013 od 16.00 do 18.00

5. septembra 2013 od 16.00 do 18.00

17. oktobra 2013 od 15.00 do 17.00

V ekipi sodelujemo: 

dr. med, dipl. m. s., prof. zdr. vzg. in dipl. 
fiziot.

Za informacije smo vam na voljo na tel. št.

030/645 216 (Danijela), 

040/729 185 (Tina).

Ekipa testa hoje ZD Bežigrad

Na obisku pri slavljenki.  
Z leve: dr. Tratnik, ga. Popadić, g. Zupanc, ga. Drobnič
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Program akcije 4. septembra
• ob 16. uri zbor udeležencev akcije - na koncu Raičeve 

ulice
• od 16.10-16.30 izobraževanje udeležencev akcije o 

prepoznavanju, škodljivosti in odstranjevanju ambrozije
• 16.30 ogled rastišč in pričetek odstranjevanja ambrozije
• 19.00-19.30 zaključek akcije in manjša pogostitev 

sodelujočih.
               

Akcija odstranjevanja 
alergene rastline  
– pelinolistne  
ambrozije

Četrtna skupnost Bežigrad

Pelinolistna ambrozija se vse pogosteje pojavlja tudi  v našem okolju. 
Ob lanskoletnem popisu rastišč Pelinolistna ambrozije, ki ga je orga-
niziral Oddelek za varstvo okolja MU MOL, je bilo tudi na območju 
Bežigrad zabeleženih nekaj manjših in srednje velikih rastišč ter 
največje rastišče ambrozije – na območju Tomačevega. Cvetenje te 
invazivne rastline povzroča alergene reakcije, ki zagrenijo poletni 
čas marsikateremu posamezniku. Najbolj učinkovit način odstra-
njevanja ambrozije je puljenje oz. večkratna košnja – tam, kjer je to 
mogoče.

K zmanjševanju širjenja ambrozije lahko veliko pripomoremo 
sami. Z odstranitvijo posameznih rastlin, preden le-ta razvije seme-
na, preprečujemo njeno nadaljnje širjenje.

V akciji odstranjevanja ambrozije v Tomačevem, ki jo načrtujemo 
v sredo, 4. septembra ob 16. uri, bomo pripravili tudi kratko 
izobraževanje/predstavitev o prepoznavanju in zatiranju te rastline.

Zbirno mesto bo  koncu Raičeve ulice v Tomačevem. V  primeru 
spremembe termina bo datum akcije objavljen v glasilu Ljubljana oz. 
na spletni strani http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnos-
ti/bezigrad/ .

Vabljeni!

Muzej organizira skupaj z ljubljan-
skim Društvom ljubiteljev železnic 
»Železna cesta« razne zanimive do-
godke za stare in mlade. Žal je objava 
glasila prepozna za najzanimivejši do-
godek, sejem modelnih železnic, ki je 
bil 18. maja. Veliko pa se bo dogajalo 
tudi 15. junija, ko bo najprej dopoldne 
srečanje društev ljubiteljev železnic iz 
sosednjih držav, popoldne pa bo vse 
do poznega večera potekala muzejska 
poletna noč (na kateri sicer sodeluje 
večina ljubljanskih muzejev).  Za mu-
zejsko noč spet pripravljamo zanimive 
dejavnosti:

• vodenja po razstavah  
želez niškega muzeja;

• vrtna železnica širine 7.25 
palca, na kateri se vozijo majhni 
in veliki otroci;

• velika modelna železnica LGB 
na starem ploščadnem vagonu;

• modularna železnica H0 v 1. 
nadstropju muzeja;

• vožnja z majhno motorno 
drezino po dvorišču muzeja;

Železniški muzej Slovenskih železnic
Malo skrit, vendar odločno prisoten za Bežigradom, je Železniški muzej Slovenskih železnic na Parmovi 35.

• vožnja z miniaturnim parnim 
traktorjem po dvorišču muzeja;

• aktivna ozkotirna parna loko-
motiva 71-012

• izjemoma bo tudi aktivna parna 
lokomotiva muzejskega vlaka 
– če je navzoča na območju 
muzeja.

Vabimo Vas, da nas vsekakor obiščete 
15. junija in se še sami prepričate o 
pomembnosti tega, kar se dogaja na 
območju četrtne skupnosti Bežigrad. 

Bralci tega glasila boste informacijo o 
tem zagotovo s hvaležnostjo sprejeli. 

Obiščete spletno stran mu zeja  
http://www.slo-zeleznice.si/ 
podjetje/onas/zelezniskimuzej. 

Vesel bom tudi osebnega stika z Vami. 
Kadarkoli me lahko pokličete na  
GSM 041 558 389

Mladen Bogić, prof.,
Ravnatelj železniškega muzeja  

Slovenskih železnic
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