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Drage Bežigrajčanke,  
dragi Bežigrajčani!

Prav lep, še svež in spočit jesenski dan Vam želim. Prazni-
ki so za nami in šolarji že pridno gulijo klopi, naše življenje se 
vrača v bolj ali manj utečene tire. Po tirih se bomo pope ljali 
tudi v članku Slovenskih železnic. Pot nas bo vodila mimo 
evropskega prvenstva v košarki, kjer so naši košarkarji osvo-
jili peto mesto, temeljnega kamna za izgradnjo Islamskega 
kulturnega centra, spomnili bomo na garažno razprodajo in 
še na veliko drugih zanimivosti. Žal v tej številki ne moremo 
poročati o prireditvi Dan četrtne skupnosti Bežigrad, saj 
nam jo je letos obakrat, ko smo jo načrtovali, zagodlo vreme 
in smo jo morali odpovedati.

V časih, ki jih živimo, medsosedska pomoč in solidar-
nost žal ne štejeta za veliki vrednoti. Osebno menim, da je 
prišel čas, da se bolj povežemo, da živimo manj odtujeno, si 
pomagamo med seboj, skrbimo za bolj toplo in odkritosrčno 
medsosedsko pomoč in za lepši vsakdan naših otrok. Mediji 
prikazujejo, kako se nad nas zgrinjajo temni oblaki krize, 
zato upam, da boste ob prebiranju glasila Naš Bežigrad vsaj 
za trenutek pozabili na težave, skrbi in slabe stvari.

Leta 2011 sem pripravil načrt in na seji ČS Bežigrad 
predlagal, da bi tudi naša, druga največja četrtna skupnost 
po številu prebivalcev v Ljubljani, začela izdajati glasilo, saj 
bi tako bili prebivalci bolj obveščeni o minulih in prihod njih 
dogodkih. Prva številka glasila je izšla lani. Zahvalil bi se 
vsem članom Sveta ČS Bežigrada, saj so podprli moj načrt, 
ki ga zdaj uspešno uresničujemo. Vsekakor brez truda članov 
uredniškega odbora, svetnikov ČS Bežigrad in službe za 
lokalno samoupravo, ge. Zorane Pust in g. Zvoneta Gaberška, 
danes ne bi prebirali glasila Naš Bežigrad. 

Uredniški odbor Vas ponovno vabi, da še naprej sode-
lujete pri nastajanju glasila, lahko nam posredujete svoje 
prispevke, mnenja, pripombe, kritike in pohvale. Tako želimo 
izboljšati naše in vaše življenje za Bežigradom, saj brez Vas 
ne bi bilo nas. 

Tomaž Škorjanc
namestnik urednika
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Letos (do izdaje 4. številke našega glasila) se je Svet ČS 
Bežigrad sestal na treh rednih in štirih dopisnih sejah. De-
javna so bila tudi delovna telesa, ki delujejo pri Svetu Četrtne 
skupnosti Bežigrad, in so obravnavala različno problema-
tiko s svojih delovnih področij. 

Letos smo skupaj s krajani sodelovali v dveh javnih 
obravnavah prostorskih aktov: februarja sta bili javna 
razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPPN za 
del območja urejanja BO 1/1 Lesnina, ŠT 1/1 Območje ŽG in 
ŠO 1/1 Kurilnica (za islamski versko-kulturni center); sep-
tembra pa sta potekali javna razgrnitev in javna obravnava 
dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu 322 Parmova – muzej za del območja 
urejanja BE-546.

Upamo, da bo do konca leta izvedba malih del v celoti re-
alizirana – predvsem izgradnja dodatnih parkirnih mest ob 
»učnih delavnicah« v Savskem naselju.

Čeprav smo se dvakrat zelo trudili s pripravami na pri-
reditev »Dan Četrtne skupnosti Bežigrad«, nam jo je ob obeh 
predvidenih terminih zagodlo vreme, tako da je ta naloga v 
letošnjem letu ostala nerealizirana. Ob tej priložnosti bi se 
rad zahvalil vsem sodelujočim, predvsem pa Osnovni šoli 
dr. Vita Kraigherja, ki nam je ponovno stopila naproti in po-
nudila prostore za izvedbo prireditve. Zahvala gre tudi or-
ganizacijskemu odboru in njegovemu predsedniku, g. Petru 
Rondaiju.

Do konca leta načrtujemo še nekaj dejavnosti, predvsem 
na področju kulture, kjer skupaj z MKL Knjižnico Bežigrad 
načrtujemo izvedbo razstave Nagrada Kristine Brenkove 
2013 za izvirno slovensko slikanico ter delavnice izdelave 
okraskov v tehniki origami. Tako kot vsako leto, tudi letos 
načrtujemo nadaljevanje dejavnosti na področju socialnega 
varstva. 

Pred nami je zadnje leto štiriletnega mandata Sveta 
Četrtne skupnosti Bežigrad MOL v tej sestavi. Letos je zaradi 
selitve z območja Četrtne skupnosti Bežigrad s svojim ak-
tivnim delovanjem prenehal član sveta, g. Marko Kiauta. 
G. Kiauto bo v Svetu Četrtne skupnosti Bežigrad nadome-
stila ga. Meta Škufca. Upam, da bomo nadaljevali v duhu 
sodelovanja in opravičili vaše zaupanje, izkazano pred nekaj 
več kot tremi leti.

Želim vam uspešen zaključek leta 2013 in vesele de-
cembrske praznike. 

V prihajajočem letu 2014 vam želim obilo zadovoljstva 
in osebne sreče. 

Kaj smo naredili in kako?

Predsednik sveta  
Četrtne skupnosti Bežigrad MOL

Jernej Zupanc

OPRAVIČILO
V zadnji številki glasila »Naš Bežigrad«je na strani 7 
prišlo do napake pri navedbi avtorice članka »Gimnazija 
Bežigrad«. Članek je prispevala gospa Barbara Gostiša 
Pretnar. Avtorici se za napako opravičujemo.

Uredništvo

Pri izvedbi nalog smo sledili planom, ki smo si jih za-
stavili v začetku leta. Nekoliko manj po načrtih je šla izve dba 
malih del, kjer je prišlo do precejšnjih zamud. 
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Točka za podjetnike 

4

Ob Dunajski cesti, najbolj prometni 
povezavi proti severu naše dežele, 
so na levi in desni strani zgradili kar 
nekaj gostiln. Njihov nastanek je po-
vezan s furmanstvom in z željo, da bi se 
Ljubljančani in predvsem Bežigrajčani, 
ki so ob praznikih in nedeljah hodili v 
naravo, tam najedli in poveselili.

Prva gostilna na našem območju 
je bila pri Petercu, nasproti sedan-
jega Gospodarskega razstavišča, usta-
novljena nekje okoli l. 1860. Gostila 
je pogrebce, ki so končali obrede pri 
cerkvi sv. Krištofa, in seveda vse žejne 
popotnike.

V bližini je bila tudi gostilna 
Bežigrad lastnika Kolška, ki je imel tudi 
trgovino.

Če se pomikamo proti severu, 
gremo mimo kavarne Majcen, kjer so 
občasno prirejali plese. Te stavbe ni 
več. Nato pridemo do Plave lagune, kjer 
je bila gostilna Kačič z baliniščem in ze-
lenjavnim trgom. Tu so se zaključevale 

O gostilnah, ki jih ni več
Ostajajo samo še spomini, nostalgija po časih, ki so že minili.

vse večje bežigrajske prireditve. Ker 
radio še ni bil za vsakogar, so imeli tudi 
posebno radijsko sobo. Tudi to smo 
podrli in tam so sedaj sodobne trgo-
vine, banke in v podhodu tudi tržnica.

Nadaljujemo pot, nasproti topniške 
vojašnice je bila gostilna Kutni, pozne-
je tudi Planica in nazadnje Dva fazana, 
še naprej tudi Stadion, pa Rašica ...

Malo niže, ob Vodovodni cesti, ni 
več Fortune, zgradba je v zelo slabem 
stanju, pred kratkim pa so zaprli tudi 
dobro gostilno Brinje.

Naj zaključim:
Bežigrajčani imamo pesem: 

Po Dunajski cesti je furati fajn,  
so goste oštarije, 
pa kelnarice fajn ....

Bežigrajska pihalna godba jo je, kot 
udarno, odpihala in odigrala lani na 
dnevu naše četrtne skupnosti.

In kateri so lokali, ki obratujejo in 
so vredni obiska?
Za Bežigradom je gostilna Ravbar, v 
rokah novih lastnikov, ki odlično kuha-
jo in strežejo ter urejajo lokal in bližnjo 
okolico.

Če se gremo do Tomačevske, tam 
najdemo nekdanjo gostilno Rubin, zdaj 
se imenuje Pod kostanji, v Tomačevem 
je še Babnikov Kmečki hram, pa 
Gorjančeva gostilna, katere naslednica 
je gostilna Kovač. Vse te uspešno delu-
jejo še danes.

Tako je danes, ne spuščam se v 
množico bifejev, »kafičev«, restavracij, 
kjer te hitro postrežejo, manjka pa še 
vedno pravih gostiln in kavarn, kjer 
lokali imajo tradicijo in dušo, pred-
vsem pa stalne goste.

Pri opisu nisem zapustil meja naše 
Četrtne skupnosti, vredno pa je ome-
niti tudi Ruskega carja, ki nosi ime 
carja Aleksandra I., ki je prišel na kon-
gres svete alijanse l. 1821, posvečen 
Napoleonovemu porazu in razdelitvi 
ozemlja. Tukaj se je zadržal kar nekaj 
mesecev. 

Pravijo, da se je pred prihodom v 
naše mesto v omenjeni gostilni pre-
oblekel v pražnje obleke in nadaljeval 
pot v mesto.

Gostilne so se s časom pomikale na 
obrobje Ljubljane, v Stožice, na Ježico, 
Savlje, Črnuče, v Podgorico in ostale 
bližnje vasi našega Bežigrada, ki so 
sedaj v sosedskih Četrtnih skupnostih 
Mestne občine Ljubljana.

Jernej Zupanc

Razglednica iz zbirke g. Aleksandra Czižka

Življenje vsake skupnosti je neločljivo 
povezano s poslovnimi dejavnostmi 
in kadar govorimo o teh, moramo 
omeniti tudi ustanove, ki delujejo kot 
podporno okolje za podjetništvo. Za 
Bežigradom je to vsekakor Območna 
obrtno-podjetniška zbornica Lju-
bljana Bežigrad, ki s svojimi pred-
hodnimi oblikami deluje neprekinjeno 
že od leta 1976 in trenutno združuje 

okrog 1.350 članov – obrtnikov in 
podjetnikov, pokriva pa območje nek-
danje Občine Ljubljana-Bežigrad 
(poleg Bežigrada sem spadajo še 
naselja Črnuče, Nadgorica, Šentjakob, 
Tomačevo, Beričevo in Dol pri Ljublja-
ni). 

Kot vstopna točka VEM (vse na 
enem mestu) predstavlja pomembno 
poslovno točko za Bežigradom, kjer 
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obstoječi podjetniki pa tudi tisti, ki šele 
razmišljajo o samostojni poslovni poti, 
lahko uredijo registracijske postopke 
(ustanovitev ali sprememba s.p. ali 
d.o.o., oddaja obrazcev za ZZZS itn.) ter 
pridobijo ustrezne informacije v zvezi 
s poslovanjem podjetja. 

Zbornica ima prostore na Nade 
Ovča kove ulici 13 (za poslovno stav-
bo Rotonda nasproti WTC), kjer 
posluje že tri leta, pred tem pa je do-
movala na Reboljevi 3. Prednost nove 
lokacije je predvsem zadostno število 
lastnih parkirnih mest, ki strankam 

omogočajo neoviran dostop, kar je bila 
prej v naselju BS3 ena večjih težav. 

Zbornica skupaj s krovno orga-
nizacijo – Obrtno-podjetniško zbor-
nico Slovenije – svojim članom ponuja 
poslovno podporo v različnih oblikah, 
od informiranja, svetovanja, organiza-
cije izobraževanj do različnih drugih 
storitev in ugodnosti, jih zastopa pred 
državo ter izvaja nekatera javna po-
oblastila (vodi obrtni register). Člani 
zbornice prejemajo tudi mesečno 
glasilo Mojster, ki ima podobno vlogo 
kot glasilo Naš Bežigrad – predsta-

vlja namreč komunikacijski most med 
zbornico ter člani in je informativno-
svetovalnega značaja.

Več informacij o delovanju zbornice 
lahko najdete na 

www.ooz-ljbezigrad.si, 
na telefonskih številkah  
01 5340 770 in 01 5653 450 ter na 
elektronskem naslovu 
oozljbezigrad@siol.net.

Magdalena Zupanc

Kaj lahko lokalna skupnost pridobi z mediacijo?
Uvedba mediacije kot metode pomoči 
pri sporazumnem razreševanju konf-
liktov, se obrestuje povsod, kjer do nje 
pride. Tako v podjetjih, v gospodarskih 
in okoljskih sporih, v državni upravi, 
med družinskimi člani, v šolah in seve-
da tudi v lokalni skupnosti.

Mediacija v lokalni skupnosti 
pomeni uporabo mediacije oz. pomoč 
pri razreševanju sporov med  člani 
skupnosti, občani in lokalno upravo, 
med zaposlenimi v upravni enoti ali 
občini, pa tudi posredovanje v sporih 
na šoli (npr. med učenci ali med učenci 
in učitelji).

Z mediacijo lokalna skupnost lahko 
veliko pridobi. Od zmanjšanja števila 
nesporazumov in sporov do upada 
kriminalitete na določenem območju. 
Uvedba mediacije oz. mediacijskega 
centra v skupnosti lahko ljudem po-
nudi tudi dodatno možnost v zvezi s 
konflikti namesto obstoječih, ki so v 
glavnem omejene na dve vrste odzivov, 
in sicer potrpeti in se prilagoditi ali pa 
zaostrovanje spora vključno s sodnimi 
postopki.

Ko imajo ljudje konstruktivno al-
ternativo, ki ne zaostruje spora in 

ne pomeni, da se morajo podrediti, 
se lahko stvari rešujejo na drugačen 
način. In spremeni se lahko tudi kultu-
ra komunikacije in razreševanja konf-
liktov.

Del mediacije v skupnosti lahko 
predstavlja tudi uvedba programa 
mediacije na osnovne (in srednje) 
šole v tej skupnosti, kar pomeni, da se 
drugačnega pristopa k obvladovanju 
konfliktov in pa pomoči pri tem učijo 
že otroci. To  pomeni dolgoročno 
naložbo v kakovost odnosov in komu-
nikacije v skupnosti. 
                                                                                                        

Marko Iršič, direktor zavoda Rakmo

Na OŠ dr. Vita Kraighjerja  smo v tem 
šolskem letu začeli spoznavati medi-
acijo – učinkovito metodo reševanja 
sporov. Izvedli smo že veliko medi-
acij pri sporih med sošolci. Učenci 
so začeli prevzemati odgovornost za 
svoja dejanja, poslušati drug druge-
ga, se vanj vživeti in sami reševati 
spore. Ne iščemo krivca, ampak vsak 
spoznava svoj delež krivde. Konflikti v 
razredu nastajajo zaradi drugačnosti, 

Mednarodna interaktivna razstava 
lepega življenja od 1950 do 1990

“Običajen človek” je vstal ob 6. uri 
zjutraj, si umil zobe z domačo zobno 
pasto, uporabil losjon “Pitralon”, stano-
vanje pa mu je dišalo po toplem mle-
ku. Vozil je novega “fička”, bral revijo 
“Start”, poslušal Iva Robića in “Siluete”. 

ljubosumja, pogosto pa so tarča tudi 
učenci, ki so se prešolali ali ponavljali 
razred. Na začetku leta smo reševali 
veliko konfliktov, sedaj pa opažam, 
da so je število konfliktov zmanjšalo. 
Po pogovoru z učenci sem ugotovila, 
da se je večina sporov rešila. Sošolec, 
ki je bil žrtev, je postal bolj samoza-
vesten. Spremembe so vidne. Bolj se 
je vključil v razred, več se pogovarja s 
sošolci, začel se je postavljati zase. Ko 
smo ta primer začeli reševati, sem ugo-
tovila, da se zamere vlečejo iz 3. razre-
da, sedaj pa obiskuje 7. razred. Veliko 
učencev je navdušenih nad mediacijo, 
želijo si postati vrstniški mediatorji. 
Kaj bi s tem pridobili? Težave bi zazna-
vali in reševali, učiteljem bi prihranili 
še kako dragocen čas in energijo, šola 
bi postala bolj prijetno, varno okolje. 
Sama kot mediatorka sem prepričana, 
da s tem načinom reševanja težav 
lahko izboljšamo kakovost odnosov 
in s tem kakovost šole. Želim si, da bi 
otroci radi in z veseljem hodili v šolo, 
starši pa bi  nam lahko še bolj zaupali.

                                                                                
Beti Vovko,  

učiteljica na OŠ dr. Vita Kraigherja

Naj živi življenje Edinstvena razstava, ki prikazuje življenje v Jugoslaviji v letih od 1950 do 1990 
skozi vsakdan običajnega človeka, je bila na ogled v ljubljanskih Stožicah od 12. 
septembra do 15. oktobra. V Beogradu, od koder je k nam prispela na obisk, si 
je razstavo NAJ ŽIVI ŽIVLJENJE – ŽIVEO ŽIVOT ogledalo 50 tisoč ljudi. 

V Trstu je nakupil tisto, česar ni do-
bil v domačih trgovinah, brez denarja 
je kampiral s prijatelji, veselil se je 
državnih praznikov ...

KONCEPT
Obiskovalci so lahko to obdobje 

doživeli z vsemi čutili, skozi posebne 
predmete, scenografijo, montažo, 

zvok, video, 3D projekcijo, ter celo 
skozi okuse in vonje. Vsak obiskovalec 
je imel priložnost, da sede v vozilo iz 
tega obdobja. Spomnil se je lahko vonja 
kolonjske vode “Pino Silvestre”, pre-
poznavnega vonja vsakega moškega iz 
70-ih, ter si ogledal znane televizijske 
oddaje in filme.
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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

PROSTOR
Razstava je bila postavljena v Centru 
Stožice v Ljubljani, kjer se je istočasno 
odvijalo tudi Evropsko prvenstvo v 
košarki. V sklopu razstave je bil na ogled 
tudi precejšen del pokalov in dre sov 
nekdanje jugoslovanske košarkarske 
reprezentance. Poudarek je bil na slo-
venskih športnikih, ki so v tem obdobju 
nastopali pod skupno zastavo.

OBISKOVALCI
Osrednja osebnost razstave je bil 
obi  sko valec. Za razliko od običajnih 
razstav, kjer je obiskovalec samo pa-
sivni opazovalec, je razstava Naj živi 
življenje omogočila dejaven odnos, pri 
katerem obiskovalec postane njen ses-
tavni del.

Razstava je bila namenjena vsem: 
mladi so imeli priložnost, da izkusijo 
življenje starejšega rodu, tisti, ki so v 
tem času živeli, pa so se spomnili lepe-
ga obdobja v svojem življenju.

TEMATSKI SKLOPI
Kakšne pričeske so bile v modi? Kako 
smo se prevažali? Kakšne jedi smo 
kuhali? Kakšne so bile tedaj trgovine? 
Kako smo uporabljali prve računalnike? 
Kateri filmi so bili priljubljeni? Kakšno 
glasbo smo poslušali? Kaj smo brali? 
Na koga smo bili ponosni? Odgovore 
na ta in druga vprašanja s področja 
športa, filma, znanosti, mode ... so 
obiskovalci lahko dobili na potovanju 
s svojevrstnim časovnim strojem, na 
mednarodni razstavi Naj živi življenje, 

ki je predstavila številne osebnosti iz 
kulturnega in družabnega življenja.

Z veseljem vam sporočamo, da bo 
zaradi velikega zanimanja edinstve
na interaktivna mednarodna raz
stava
NAJ ŽIVI ŽIVLJENJE – ŽIVEO ŽIVOT
v Ljubljani znova na ogled vBTC, 
Šmartinska cesta 152.Svoja vrata bo 
odprla v soboto, 9. novembra 2013, 
zaprla pa jih bo 31. januarja 2014.
Obiskali jo boste lahko v delovnem 
času Hale A.

Tomaž Škorjanc
Vir: napovednik

Foto: Tomaž Škorjanc

Poulični festival »Biti mlad je zakon«
Za nami je že peti poulični festival »Biti 
mlad je zakon«, ki ga vsako leto, konec 
avgusta, prireja Javni zavod Mladi zma-
ji, Četrtni mladinski center Bežigrad, 
med bloki v soseski BS3. Na festivalu 
se vsako leto poslovimo od počitnic in 
skupaj z zanosom pričakujemo prvi 
šolski dan. 

Prvi dan, 29. avgust, je bil športno 
obarvan. Obiskovalci so se preizkušali 
na nordijskih rolkah, na poligonu, 
turnirju v namiznem tenisu, v metu 
trojk, švedski igri »qubes«, učili so se 
cirkuških veščin, na voljo je bilo tudi 
mnogo drugih športnih rekvizitov in 
družabnih iger, ki so si jih obiskovalci 
lahko prosto izposojali. V senčki med 
drevesi je med tem veselim rajanjem 
potekal sproščen pogovor prostovoljk 
iz društva Drogart z našimi skoraj pol-
noletnimi obiskovalci, kjer je tekla de-
bata o drogah, alkoholu, varni vožnji in 
podobnih, za mlade pomembnih temah. 

Drugi dan, 30. avgust, je bil bolj v 
znamenju umetniškega ustvarjanja, 
za kar so poskrbeli izvajalke iz zavoda 
Enostavno prijatelji, Vesna in Gorazd 

iz Zavoda Lab Lar ter grafitar Miha Er-
javec. Obiskovalci so izdelovali nakit, 
slikali na platno, izdelovali kronice za 
male princeske, krasili lončke in sadili 
netresk, mladostniki pa so ustvarjali 
grafite, s katerimi bomo polepšali naš 
mladinski center. Najmlajši so se lahko 
preizkusili tudi na poligonu in v iskanju 
skritega zaklada. 

Ta dan nas je posebej razveselil 
obisk mladega, komaj trinajstletnega 
beatboxerja Tilna, samouka, ki smo mu 
z navdušenjem prisluhnili, prav tako 
pa smo bili veseli Klemna iz Četrtnega 
mladinskega centra Šiška, ki je s svojim 
glasom in kitaro obudil stare rokerske 

čase. Z mikrofonom so se po nastopih 
preizkusili tudi najpogumnejši mladi 
obiskovalci. 

Ker v Četrtnem mladinske centru 
stremimo k temu, da imajo naši do godki 
tudi dobrodelno noto, je tudi letos ves 
čas festivala potekal dobrodelni bazar, 
kjer so si obiskovalci v zameno za mini-
malni prispevek lahko izbrali katero od 
rabljenih oblačil ali igrač, ki so jih mla-
dinskemu centru podarili prebivalci 
naselja in otroci ter mladi, ki zahajajo v 
center. Zbrali smo 50 evrov. 

Letošnji festival ne bi bil tako 
uspešen, če nam na pomoč ne bi 
priskočile prostovoljke Valentina,Teja 
in Lara, ki so s svojo energijo dogaja-
nju dodale prav poseben pečat. Hvala! 
Zahvala gre tudi našemu EVS prosto-
voljcu iz Francije Jordanu ter seveda 
študentki Simoni in študentu Gašperju. 
Prepričana sem, da smo uspeli otrokom 
in mladim popestriti zadnja dva dni 
počitnic in jih tako v sproščenem in 
veselja polnem duhu pospremiti prve-
mu šolskemu dnevu naproti. 

Katarina Žugman 
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Pred 44 leti, 21. maja 1969, so musli-
mani prvič zaprosili uradne oblasti, naj 
jim dovolijo zgraditi džamijo v Ljublja-
ni, kjer bi lahko organizirali verske 
obrede in druge dejavnosti. Prvi zah-
te vek za izgradnjo džamije sta skupaj 
oddala Adil Begović, predsednik Od-
bora Islamske skupnosti Ljubljana, in 
tedanji reisu-l-ulema Sulejman Kemu-
ra. 

Ob koncu leta 2008 je Islamska 
skupnost kupila zemljišče med Par-
movo in Kurilniško ulico, v skupni iz-
meri 11.364 m².

Leta 2011 je Islamska skupnost 
razpisala mednarodni arhitekturni 
natečaj za idejno zasnovo džamije v 
Ljubljani. Devetčlanska komisija, ki 
so jo sestavljali predstavniki Mestne 
občine Ljubljana, stroke in Islamske 
skupnosti, se je odločila za projekt 

Islamski kulturni center – džamija v Ljubljani

arhitekturnega biroja Bevk&Perović 
arhitekti d.o.o. iz Ljubljane.

V začetku septembra 2013 je Is-
lamska skupnost v Republiki Sloveniji 
pridobila gradbeno dovoljenje za iz-
gradnjo Islamskega kulturnega centra 
v Ljubljani. Temeljni kamen za ljubljan-
sko džamijo so slovesno položili 14. 
septembra 2013. 

Trenutno se v Islamski skupnosti 
pripravljamo na izbor podjetja za 
inženiring, ki bo pripravilo razpis za iz-
vajalca del za Islamski kulturni center. 
Islamska skupnost se je obvezala, da 
bo zgradila novo cesto za dostop do 
IKC, ki se bo začela pri križišču med 
Parmovo in Livarsko ulico. 

Islamski kulturni center bo poleg 
verskega tudi prostor medsebojnega 
spoznavanja, druženja, dialoga in ra-
zumevanja. Poleg verskih se bodo v 

novozgrajenem objektu odvijale tudi 
druge dejavnosti – izobraževalne, kul-
turne, solidarnostne in športne.

Ljubljana z džamijo bo tudi plu-
ralno mesto, zasnovano na strpnosti in 
spoštovanju različnosti. Ta odprtost in 
stopnja strpnosti bosta še bolj okrepili 
naše skupno sodelovanje, ne samo v 
Ljubljani, ampak tudi v Sloveniji.

Islamska skupnost v Sloveniji je 
trdno odločena razvijati in promovira-
ti civilizacijske vrednote, ki bodo kre-
pile duh strpnosti, sožitja, sobivanja in 
ohranjanja življenja ter časti vsakega 
posameznika. 

Iskreno upamo, da bo Islamski kul-
turni center v Ljubljani zgrajen do leta 
2016.

Nevzet Porič
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Kdor pomaga, ta zmaga!
V Ljubljani se spreminja in dogaja! 
Pa ne mislimo samo na središče mes-
ta, kjer poteka večina prenov javnih 
površin. Dogaja se tudi v soseskah, 
ki so povečini odrinjene na rob po-
zornosti in prenov, čeprav v njih živi 
večina prebivalcev Ljubljane. Ena takih 
sosesk je tudi Savsko naselje, ki je letos 
zaživelo pod taktirko pobude Mla-
dih hišnih prijateljev, KD ProstoRož, 
Društva Saprabolt! ter društva V.I.B.E., 
za oživljanja javnih površin in dvig ka-
kovosti bivanja v soseski.

Od aprila do novembra smo 
pripravili več dogodkov, na katerih 

smo oživljali javne površine, jih spre-
minjali v prostor za druženje, sezna-
njali lokalno skupnost z nameni in cilji 
projekta, prisluhnili željam in mne-
njem Savčanov ter jih spodbujali, da se 
nam dejavno pridružijo pri revitaliza-
ciji naselja. Ko smo zastavili program 
dela in spomladi začeli z dejavnostmi, 
si nismo predstavljali, kam vse nas 
bodo zanesle in kaj vse bo iz njih na-
stalo. Številne zamisli so se porodile 

kot odraz odziva lokalnega prebival-
stva na našo prisotnost v naselju in 
tega smo več kot veseli, saj se zave-
damo, da brez tesnega sodelovanja ni 
mogoče priti do trajnejših rezultatov. 

In kaj vse smo počeli in ustvarili v 
letošnjem letu?

Dogodki
Igrišče za Mercatorjem na Šerkovi 

ulici je postalo prizorišče raznolikih 
dogodkov, ki so oživeli sobotne dopol-
dneve. Začeli smo s čistilno akcijo in 
urejanjem igrišča, nato pa površino 
prepustili družabnim in športnim de-
javnostim, ki so jih pripravili Mladi 
hišni prijatelji. Za poletno zabavo so 
ob zaključku šolskega leta in pred 
začetkom novega poskrbeli tudi z vod-
no drčo, vse dogodke pa so pospremili 
s sveže pečenimi palačinkami. Med do-
godki velja omeniti še dva bolšja sejma, 
na katerih so se prodajali, podarjali ali 
izmenjali obleke, nakit, knjige, kolesa ... 
Društvo V.I.B.E. je tudi letos pripravilo 
Blok party, ki mu ni mogel do živega 
niti mrzel deževen dan. Če ste letos 

zamudili katerega od ome njenih do-
godkov, se nam pridružite pri našem 
decembrskem druženju! 

Javne površine
Da bi oživili javne površine v 

naselju in jih namenili druženju 
lokalnega prebivalstva, smo ob igrišču 
postavili več rumenih klopi in miz. V 
ta namen smo postavili tudi manjši 
skupnostni vrt, ki je čez leto vabil 
Savčane, naj se pridružijo skrbi zanj in 
vrtnarjenje združijo z druženjem. Vrt 
je imel svoje »uradne« ure ob torkih, 
poleti pa ob ponedeljkih popoldne. 
Ob teh dnevih je bilo na volje orodje, 
poleg tega pa smo takrat pobirali tudi 
pridelke. In teh ni bilo malo: fižol, kore-
nje, bučke, solata, grah in krompir. Ker 
je bila postavitev vrta v letošnjem letu 
eksperiment tudi za nas, smo jeseni 
skupaj z zainteresiranimi prebivalci 
začeli razvijati načrte za podobo vrta v 
naslednjem letu. 

Skupnostna dnevna soba – Lokalc
Oktobra je na ulici Luize Pesjakove 

zaživel Lokalc – dnevna soba Savskega 
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naselja. Namenjen je dejavnemu udej-
s tvo vanju lokalne skupnosti, hkrati 
pa predstavlja tudi info točko našega 
projekta revitalizacije naselja. Prostor 
je namenjen najrazličnejšim dogod-
kom in druženju lokalnih prebivalcev, 
brezplačno pa ga lahko uporabljajo 
tudi najrazličnejše skupine iz naselja 
za svoje neprofitne dejavnosti. Veseli 
nas, da ima Lokalc že bogat program 
dejavnosti (bralne ure, vaje pevskega 
zbora, ure sproščanja, otroške de-
lavnice, ….), zato pridite pogledat na 
tablo ob vhodu, mogoče najdete kaj za 
svoj prosti čas in dušo. Dobrodošli tudi 
vsi, ki bi želeli s svojimi aktivnostmi in 
znanji soustvarjati program v Lokalcu.

Delovne skupine za Savsko naselje
Oktobra smo ob četrtkih pripravili 

več srečanj, na katerih smo s pre bivalci 
naselja zbirali želje, prepoznavali 
ključne probleme naselja, snovali pred-
loge za njihovo reševanje ter konkret-
ne akcije, s katerimi smo in bomo tudi 

snovala potrebno infrastrukturo, ki 
bo oživela javne površine. S takšnimi 
delovnimi skupinami želimo omogočiti 
vključenost lokalnega prebivalstva v 
reševanje problemov v naselju, s tem 
pa tudi spodbuditi in krepiti njegovo 
dejavno vlogo. 

In kaj smo prihranili za zaključek?
Savska iniciativa si ne bo privoščila 

popolnega zimskega spanja in bo de-
javna tudi pozimi. Na pobudo pre bi-
valke naselja bomo poskrbeli za no-
voletno okrasitev naselja in pripravili 
praznično dogajanje, ki bo popestrilo 
čarobni december. Naše delovne sku-
pine bodo pridno snovale ideje za 
naslednje leto, v Lokalcu se bo dogajalo 
marsikaj zanimivega. Med drugim ste 
novembra vabljeni na ogled razstave, 
kjer bodo prikazani utrinki s skup nost-

nega vrta skozi oči savskih otrok. 
Naj vas na koncu povabim, da 

nas obiščete v Lokalcu, se pridružite 
kakšni od delovnih skupin ali pa pride-
te na dogodke, ki jih pripravljamo, ter 
se nam s svojo prisotnostjo pridružite 
pri oživljanju Savskega naselja!

Saša Starec, saprabolt!
Fotografije: Mihaela Majerhold,  
Saša Starec in Alenka Korenjak

v prihodnosti dvigali kakovost bivanja 
v soseski. Glede na zabeležene prob-
leme so nastale naslednje delovne sku-
pine: skupina za promet se bo ukvar-
jala zlasti s pro blematiko parkiranja v 
naselju, skupina za dogodke bo bedela 
nad tem, da bo življenje v Savskem 
naselju polno zanimivih priložnosti 
za druženje, skupina za zelenice se 
bo posvečala zelenim površinam v 
naselju, skupina za opremo pa so 
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Za Bežigradom, le deset minut hoje od 
ljubljanske glavne železniške postaje, 
nastaja v nekdanji Kurilnici Ljubljana-
Šiška železniški muzej. Nekoliko 
skrit je, vendar je vredno truda, da 
ga poiščemo. Vhod je odmaknjen od 
Parmove ceste, a označen s tablami, 
tako da zlahka najdemo. Že od daleč 
ga je mogoče spoznati po starinskih 
železniških signalih, ki nam izpred 
glavnega poslopja muzeja strumno 
pošiljajo pozdrav.

Glavno poslopje muzeja, polkrožna 
rotunda nekdanje kurilnice, je tehniški 
spomenik. Nastala je že davnega leta 
1894 in v svojih zidovih ter tleh hrani 
tisoče sporočil iz preteklosti. Nekoč 
je bila zavetišče parnih lokomotiv, ki 

Železniški muzej Slovenskih železnic
so se utrujene vračale z voženj, da so 
jih tu napojili, nahranili in očistili, pa 
tudi popravili, če je bilo treba. Že dav-
nega leta 1972, ko se je pokazalo, da 
se doba parnih lokomotiv izteka, so se 
slovenski železničarji odločili, da tu us-
tanovijo svoj muzej. Njegovo snovanje 
je zahtevalo zelo veliko časa in sred-
stev in še danes ni zaključeno. Zdaj so 
tu razstavljene najpomembnejše loko-
motive iz muzejske zbirke. In zbirka 
vozil je, upoštevajoč velikost Slovenije, 

velikanska: obsega 60 lokomotiv in več 
kot 50 drugih vozil. Seveda vseh ni naj-
ti na območju muzeja, številne loko-
motive so razpostavljene po vsej Slove-
niji, nekatere kot tehniški spomeniki, 
druge odstavljene čakajo na boljše 

čase, na obnovo. Na območju nekdanje 
kurilnice jih je le slaba polovica, pa še 
od teh je le ducat najpomembnejših že 
urejenih v stanje, vredno tehniškega 
spomenika. Ostale še čakajo, da jih re-
stavratorji vzamejo v roke. 

V nekdanji kurilnici, ki je po izteku 
dobe parnih lokomotiv postala od-
delek železniških centralnih delavnic, 
se trudijo obdržati in negovati znanje 
in veščine vzdrževanja parnih loko-
motiv v voznem stanju, »pri življenju«, 
kar je ključnega pomena za železniško 
poslovno storitev »muzejski vlak«. 
Ta je stekla leta 1986 in se ob ugod-
nem odzivu turistov razveseljivo 
razvila. Trenutno je v voznem stanju 
le ena parna lokomotiva in petnajst 
historičnih vagonov v dveh vlakih. 

Najvažnejše parne loko moti-
ve so predstavljene tudi s kratkim, 
20-minutnim filmom, ki si ga obisko-
valci lahko ogledajo v prostoru za vi-
deo projekcije, ki lahko sprejme do 30 
odraslih obiskovalcev.

Muzej sicer hrani več kot 8000 
predmetov in drugih muzealij iz 
železniške dediščine. Poleg ohra-
njanja vozil predstavlja tudi posebna 
železniška področja, potrebna, da 
organizem, imenovan železnica, živi. 
Stalna postavitev le-teh v bližnjem 
pomožnem objektu rotunde je bila 
dokončana leta 2004. Ogled muzeja 
je zasnovan kot krožna pot, pri čemer 
obiskovalci najprej vstopijo v rotundo 
z muzejskimi lokomotivami, po ogledu 
le-teh pa obiščejo sosednje poslopje. 
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Tako se jim ni bati, da bi kaj izpustili.
Tu, v objektu B muzeja, je v pred-

prostoru počivališče za obiskovalce, 
opremljeno s historičnimi lesenimi 
vagonskimi klopmi. Takoj zraven je 
imeniten prometni urad iz zadnjih 
let avstro-ogrske monarhije, kjer je 
mogoče podoživeti vzdušje manjše 
železniške postaje kmalu po prelomu 
stoletja. Opremljen je z vsem potreb-
nim za vodenje prometa in prodajo 
vozovnic. V prvem nadstropju, kamor 
vodijo železne polžaste stopnice, tudi 
same železniška muzealija, je majhna 
umetnostna galerija, kjer so predstav-
ljena likovna dela na temo železnica.

Naslednji prostor, v pritličju, je na-
menjen tiru, njegovemu razvoju, rasti 
in vzdrževanju. Tu je zbranih devet 
tipov tirnih polj iz različnih obdobij 
in železniških uprav, kot so se pač me-
njavali oblastniki pri nas. Mala tirna 
vozila, drezine, ki stojijo na njih, so 
nekoč služila nadzornikom proge in 
drugim vzdrževalcem. O nekdanjem 
težavnem vzdrževanju pričajo ročna 
orodja in pripomočki, pa tudi stenske 
slike, ki spoštljivo predstavljajo napore 
progovnih delavcev, danes skoraj poza-
bljeno tlako na železnici. Tu je pred-
stavljen še razvoj železniškega omrežja 
na Slovenskem, ilustriran s sedmimi 
zemljevidi iz različnih časovnih obdo-
bij, ob katerih kot priče iz preteklosti 
stojijo stari železniški mejniki.

Zveze so pri železniškem prometu 
nepogrešljive. Naslednji muzejski 
prostor je zato namenjen osnovnim 
napravam za prenos sporočil, kot so 
telegrafi, telefoni in teleprinterji, pa 
tudi aparatom višjega nivoja, namreč 
kratkovalovnim in UKV radijskim 
postajam, napravam za registriranje 
telefonskih pogovorov, postajnemu 
ozvočenju in še sistemu železniških ur.

Poseben prostor je odmerjen 
železniški uniformi – “častnemu 
oblačilu” in sredstvu za označitev ose-

be z uradno funkcijo, kakor se je ob-
likovala skozi čas. Enajst različnih uni-
form sega v času vse od Avstro-Ogrske 
do samostojnih Slovenskih železnic. 
Tu so zbrani tudi nekateri delovni 
pripomočki železničarja, med njimi 
simpatične železniške ročne svetilke, 
časovno usklajene z uniformami. 

Področje signalno varnost-
nih naprav obsega reprezentativ-
no zbirko elektromehanskih in 
elektrodinamičnih bločnih aparatov, 
kjer so zbrane tako naprave Južne 
železnice in C.kr. avstrijskih državnih 
železnic kot jugoslovanski licenčni 
izdelki in izdelki Signalnih delavnic v 
Ljubljani, tako naprave iz najstarejše 
kot tiste iz polpretekle dobe. Tu so 
zastopani najbolj razširjeni aparati, 
pa tudi posebnosti in unikati, tako da 
se je posrečilo ustreči dvema sicer 
izključujočima se muzejskima kriteri-
jema. Družbo jim delajo historična za-
pornica s cestnega prehoda in v njeni 
bližini cela zbirka pogonov zanjo. Kdor 
si je v mladosti želel, da bi smel vsaj 
enkrat spustiti zapornice, ima zdaj 
priložnost za to. Prav tako lahko poiz-
kusi »postaviti« katerega od likovnih 
signalov, postavljenih pred glavnim 

poslopjem muzeja. Toda pozor, takoj 
zraven postavljal svarijo starinske sten-
ske table uporabnike potnih prehodov 
pred lahkomiselnim obnašanjem in 
še posebej pred tem, da bi se »upirali 
železničnim služabnikom« ...

Železniški muzej sprejema 
na vo den obisk posameznike, po 
vnaprejšnjem dogovoru pa tudi večje, 
predvsem šolske skupine. Program 
traja uro in pol. Največja skupina, ki jo 
muzej lahko sprejme, je šolski razred 
oziroma do 30 oseb.

Muzej je odprt od 10. do 18. ure vsak 
dan, razen ponedeljka, za skupine pa 
se je mogoče dogovoriti tudi drugače.

Telefon: (01) 29 12 641
Faks: (01) 29 12 922
www.burger.si/MuzejiInGalerije/
ZelezniskiMuzej/index.html 

Skupaj z ljubljanskih društvom lju-
biteljev železnic »Železna cesta« v 
toplem letnem času, vsako tretjo so-
boto v mesecu, prirejamo srečanje 
v mu zeju, ko deluje vse, kar je le 
mogoče: ozkotirna parna lokomoti-
va, majhna dizelka, majhna motorna 
drezina, vrtna železnica širine 184 
mm (7,25 palca) – z vsemi naštetimi 
se je mogoče popeljati po območju 
muzeja – pa modelna železnica LGB 
v merilu G na ploščadnem vagonu, 
modularna železnica H0 in še kaj. 
Na ta dan je mogoče polno doživeti 
in živeti železnico. Prvo naslednje 
srečanje bo 19. aprila 2014. 

Mladen Bogić, prof.,
ravnatelj Železniškega muzeja

Slovenskih železnic
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Svetovna zdravstvena organizacija 
opredeljuje ustno zdravje kot stanje 
brez bolečin v območju ust, obraza 
in žrela, odsotnost prirojenih okvar, 
parodontalne bolezni, zobne gnilobe, 
izgube zob in drugih bolezni, ki vpliva-
jo na funkcionalnost ustne votline. Ob 
pozornem prebiranju opredelitve bi 
že lahko pomislili, da je to nemogoče 
doseči in še prav bi imeli, če bi poznali 
ugotovitve raziskav, ki kažejo na zelo 
nizko stopnjo skrbi za ustno zdravje in 
zelo visoko pojavnost kariesa in paro-
dontalne bolezni. 

A vendar lahko vsak posameznik 
s preprostimi ukrepi vzdržuje in 
dosega odlično ustno zdravje. Poznate 
te ukrepe? Se jih spomnite še iz vrtca 
ali šole, ko vas je obiskovala preven-
tivna medicinska sestra? Vam je vaš 
zobozdravnik povedal kaj o tem?

V ZD Bežigrad sta preventivna 
zobozdravstvena dejavnost in vzgo-
ja temeljno usmerjeni k otrokom in 
mladostnikom. Tej dejavnosti so na-
menjeni obiski s predavanjem in pri-

Kako pa kaj vaše ustno zdravje?
kazom v vrtcih. V osnovni šoli se z 
otroki mesečno srečujemo v okviru 
tekmovanja za čiste zobe od 1. do 5. 
razreda, izvajamo predavanja in pri-
kaze v 1. in 4. razredu ter obnovitveno 
predavanje v 8. razredu. Srednješolci 
so deležni obnovitvenega predavanja 
v 1. letniku. In kaj želimo doseči s 
tovrstnimi dejavnostmi? Želimo si, da 
bi otroci oblikovali primeren odnos in 
navade za vzdrževanje zdrave ustne 
votline za vse življenje. Nam bo uspe-
lo? Brez dejavnega prispevka in zgleda 
staršev bo težko. 

Otroci sami povedo: »Zjutraj se 
nam je mudilo,« »oči/mami mi noče 
pomagati pri umivanju zob,« »sem bil 
pri babici/dedku in si nisem umil zob.« 
… Otroci sicer vedno najdejo še kakšen 
sočen izgovor, toda nekaj resnice v nji-
hovih »opravičilih« vendarle je.

Če se zavedamo, da ustno zdravje 
pomembno vpliva na splošno zdravje 
in počutje ter da obstaja povezava 
med ustnim zdravjem in razvojem ter 
nastankom srčno-žilnih obolenj, slad-

korne bolezni, prezgodnjega poroda, 
nam je skrb za dobro ustno higieno 
bolj blizu. Spomnite se tudi na bolečino 
pri zobozdravniku ali pa »bolečino«, 
ko je treba odpreti denarnico za nov 
protetični nadomestek.

Če se vrnemo na bolj praktičen del 
tega prispevka … Kako s preprostimi 
ukrepi varujemo ustno zdravje? Os-
novni pripomočki so zobna ščetka z 
mehkimi ščetinami, zobna pasta, med-
zobne ščetke in zobne nitke. Osnovne 
pripomočke uporabljamo zjutraj in 
zvečer, otrokom do desetega leta 
(odvisno tudi od otrokove spretnosti) 
pa morajo starši pri umivanju zob 
pomagati. Čez dan si usta po obroku 
splakujemo, izogibamo se pitju slad-
kih pijač in jih nadomestimo z vodo, 
privoščimo si sezonsko sadje in zele-
njavo, izogibamo se lepljivim, sladkim 
ali slanim prigrizkom, tudi uživanje 
alkohola in kajenje sta dejavnika, ka-
terima se jima je pametno odpovedati. 
Nikakor pa ne smemo pozabiti tudi na 
redne obiske pri zobozdravniku. Prvi 
obisk je tako treba opraviti v otrokovi 
starosti 6 – 12 mesecev (starši naročijo 
otroka pri pedontologu), kasneje pa 
pri izbranem zobozdravniku. Za vse, 
za otroke in odrasle, je priporočljivo 
opraviti pregled pri zobozdravniku 
vsakih šest mesecev, tudi če ni-
mamo težav (ali jih ne zaznavamo). 
Zobozdravnik namreč ne pregleda 
samo zob, ampak tudi mehka tkiva, 
kjer se včasih lahko pojavijo druge 
pogoste težave (parodontalna bolezen, 
rak in druge spremembe na sluznici 
…). V ZD Bežigrad imate odrasli tudi 
možnost obiska ustnega higienika, 
ki vam bo svetoval, kako primerno 
vzdrževati dobro ustno higieno, opravil 
pregled obzobnih tkiv in odstranil trde 
zobne obloge ter s tem prispeval k 
preprečevanju parodontalne bolezni, 
ki lahko vodi v izgubo zob.

In koliko časa si bomo morali umi-
vati zobe? Dokler jih bomo imeli? 
Dokler jih bomo potrebovali? Ne poza-
bimo, da skrbimo za celotno ustno vot-
lino, zato velja skrb zanjo vse življenje. 
Iz dneva v dan torej in toliko časa, do-
kler nismo umili vseh površin.

Pri ustnem zdravju imate zdravje 
dobesedno v svojih rokah!

Primož Brovč, dipl. zdravstvenik
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Tujerodna zlata rozga in pelinolistna  
ambrozija – ju (pre)poznate?
Tujerodne invazivne vrste veljajo 
za drugo največjo grožnjo biotski 
raznovrstnosti, ki predstavlja osnovo 
za naše življenje na zemlji. V Sloveniji 
poleg številnih živalskih najdemo tudi 
29 invazivnih tujerodnih rastlinskih 
vrst. Dve severnoameriški pritepenki, 
ki ju ljudje pogosto zamenjujejo, pred-
stavljamo v tem prispevku. 

Zlato rozgo (pri nas poleg do-
morodne navadne zlate rozge uspevata 
dve tujerodni vrsti: kanadska in orjaška 
zlata rozga) prepoznamo po značilnih 
rumenih razvejanih socvetjih, ki se po-
javljajo od avgusta do oktobra. Rastlina 
je trajnica s podolgovatimi listi in lahko 
v višino zraste tudi več kot dva metra. 
Tvori goste sestoje. Razširja se s semeni 
in korenikami, iz katerih izraščajo novi 
in novi poganjki. Rastlina se s pomočjo 
korenik razširja tudi na daljše razdalje, 
saj lahko s prenosom delčka korenine 
ustvarimo novo žarišče. Zlata rozga 
se pojavlja ob cestah in železniških 
progah, na bregovih rek in potokov 
ter na drugih površinah, kjer je človek 
odstranil vegetacijo. Uspešno jo lahko 
odstranjujemo z izkopavanjem ali 
večletno redno košnjo pred cvetenjem. 
Zlata rozga vpliva na biodiverziteto, saj 
izpodriva domorodne rastlinske vrste 
in hkrati zmanjšuje vrstno pestrost 
opraševalcev ter uničuje življenjski 
prostor ogroženih travniških ptic. 

Pelinolistna ambrozija ali žvrklja 

se od zlate rozge precej razlikuje. Je 
enoletnica, ki ima vpliv predvsem na 
zdravje ljudi. Njen pelod je močno aler-
gen in je glavni povzročitelj pozno po-
letne in jesenske oblike senenega na-
hoda. Ambrozija ima klasasto socvetje 
neizrazitih barv, kar kaže na to, da je 
rastlina vetrocvetka. Moški cvetovi 
izraščajo na vrhu socvetja, ženski pa v 
zalistju gornjih listov. Listi ambrozije 
so dvakrat deljeni z ozkimi suličastimi 
roglji in spominjajo na liste pelina. 
Rastlina zraste od nekaj decimetrov 
do 1,5 metra. Pojavlja se na opuščenih 
kmetijskih zemljiščih, ob cestah in 
železnicah, na smetiščih in gradbiščih. 
Širi se s transportom, s semeni krmnih 
rastlin in tudi s ptičjo krmo. Semena 
so zelo dolgoživeča, v prsti ostanejo 
nekatera kaljiva celo več desetletij. 
Ambrozijo uničujemo mehansko, 
kemično ali z obdelavo tal. Manjše 
populacije je priporočljivo izpuliti v 
stadiju, ko so rastline visoke 10 do 12 
cm. Poleg vpliva na zdravje ambrozija 

vpliva tudi na kmetijstvo, saj velja za 
trdoživ plevel. Lastniki zemljišč, na ka-
terih se ambrozija pojavlja, so dolžni 
to invazivno rastlino odstraniti, saj 
jim obvezno odstranitev od leta 2010 
nalaga Odredba o ukrepih za zatiranje 
škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia.

Če ste invazivni rastlini prepo-
zna li na svojih zemljiščih, ustrezno 
ukrepajte in preprečite njuno širjenje 
ter s tem pomagajte pri ohranjanju 
biodiverzitete in zmanjševanju aler-
genov v okolju. 

Ozaveščanje o tujerodnih inva ziv-
nih vrstah poteka v sklopu projekta 
Ohranimo biodiverziteto Ljubljanske-
ga barja, ki ga izvaja Lutra, Inštitut za 
ohranjanje naravne dediščine, sofinan-
cira pa Mestna občina Ljubljana. 

Več o projektu si lahko ogledate na 
http://lutra.si.

Petra Hladnik in Igor Nekrep
Lutra, Inštitut za ohranjanje  

naravne dediščine

Orjaška zlata rozga Pelinolistna ambrozija
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Šport je pomemben dejavnik, ki 
blagodejno vpliva na človeka. Ima 
neposredne učinke na zdravje in pozi-
tivno samopodobo. Predsta vlja vez 
med ljudmi. Kot smo videli ob evrop-
skem prvenstvu v košarki, ima šport 
multiplikativne učinke. Ti se zrcalijo 
v pomenu športa za turizem in gos-
podarski napredek. Šport ima tudi 
promocijsko vlogo za mesto in državo. 
Zato si tudi za Bežigradom želimo 
rekreativni, kakovostni in vrhunski 
šport. Ter odmevne, množične in ka-
kovostno organizirane športne pri-
reditve. Te ponudijo športne užitke 
ljudem, ki tekmujejo, pa tudi obisko-
valcem prireditev.

Srce rekreativnega in vrhunskega 
športa predstavljajo športna društva, 
klubi in zveze, vsak s svojo vsebino in 
programom. Kljub težkim razmeram 
nosilcev športa zaradi recesije se ti 

Šport je doma za Bežigradom
trudijo po svojih najboljših močeh po-
nuditi ljudem vseh starosti kakovostne 
vsebine.

Rekreativne lige imajo poseben 
pomen na področju športa za vse. 
Številnim športnim udeležencem je 
na voljo zelo pestra ponudba različnih 
zvrsti rekreacije, kjer lahko prikažejo 
svoje znanje in sposobnosti, predvsem 
pa s psihofizično energijo obogatijo 
svoje telo. Šport otrok in mladine je 
zelo pomemben pri celostnem raz-
voju mladih. Mladim je treba ponuditi 
takšne vsebine, ki bodo imele za cilj 
druženje in hkrati krepitev gibalnih 
sposobnosti. Ob tem pa je treba vzbu-
diti zavedanje o pomenu športa za 
zdravje in graditev prijateljstva med 
mladimi. Številni občani in občanke 
so športno aktivni tudi po upokojitvi. 
V okviru delujočih društev upoko-
jencev poteka redna vadba v številnih 

športnih panogah, primernih za to 
starostno kategorijo. Generacija sre-
dnji let pa je tista, ki predstavlja vez 
med prej omenjenima generacijama 
ter je motor rekreativnega športa in 
vzor mladim.

Šport je pomemben dejavnik še 
posebej v teh stresnih časih. Tega se 
zaveda tudi ČS Bežigrad. Zato pred-
lagam, da se na ČS obrnete z vprašanji, 
kako se še bolj dejavno vključiti v 
programe športa. Dobili boste tudi 
informacije o lokacijah, kjer se odvi-
jajo športne dejavnosti in prireditve, 
ki jih je na območju Bežigrada vse več. 
Naj bo šport ena od tistih dejavnosti, 
ki bo družila ljudi vseh starosti za 
Bežigradom.

Marko Šiška
Mestni in četrtni svetnik MOL

 
 Julijsko neurje

V slovenski prestolnici se je 29. ju-
lija razdivjalo neurje. Močan veter je 
razkril velik del strehe študentskega 
doma Akademski kolegij. Kot je za STA 
povedala direktorica Študentskega 
doma Ljubljana Meta Škufca, so gasilci 
že naslednji dan za silo pokrili streho. 

Veter je odkril tudi streho sosed-
njega Pionirskega doma. Na objektu so 
gasilci streho zaščitili s folijo.

Na območju MOL je sicer javna 
gasilska služba na pomoč priskočila 
128-krat. Na 55 objektih je bilo potreb-
no odstraniti poškodovano kritino 
in prekriti odkrite strehe objektov, v 
66 primerih so odstranjevali padla 
drevesa. Na intervencijah je skupno 
sodelovalo 270 gasilcev iz prosto-
voljnih gasilskih enot in Gasilske bri-
gade Ljubljana ter trije uslužbenci 
oddelka za zaščito, reševanje in civilno 
obrambo Mestne občine Ljubljana. 
V ČS Bežigrad so povzročila škodo 
predvsem padla drevesa. Pristojne 
službe so v najkrajšem možnem času 
odstranile poškodovana drevesa in 
uredile okolico.

Tomaž Škorjanc
Vir: Dnevnik

Foto: Siniša Colić
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Eurobasket

Ob koncu še enega velikega košarkar-
skega večera na evropskem prven-
stvu je realnost ujela slovensko repre-
zentanco, sanje izjemno pogumne 
dvanajsterice in nekega naroda, ki 
je kot eden stal za njo, so obležale na 
parketu ljubljanske dvorane Stožice, 
razbite, razsute, pomešane z znojem, 
krvjo, solzami, željami, ambicijami, 
njihovo dušo. Slovenski košarkarji so 
na parketu pustili vse, ampak zares 
čisto vse, kar so nosili v sebi, in četudi 
so bili prekratki, četudi niso osvojili 
kolajne, so lahko spali mirno, pred se-
boj, Bogom in narodom so ostali čisti. 
Junaki, ki so z velikim zanosom nosili 
slovenski dres, junaki, zaradi katerih 
je bila Slovenija nekaj tednov ponosna, 
v svojem najtežjem obdobju po osa-
mosvojitvi, junaki, s katerimi je vsakič 
polna dvorana pela slovensko himno. 
Ponosno, z zavedanjem, da so ti fantje 
najboljše, kar premoremo, da smo na 
nek način vsi skupaj v tem projektu in 
ta projekt, projekt Eurobasket 2013, je 
pokazal, kako bi morala Slovenija iz-
gledati, kakšna je njena realnost in da 
so ta realnost predvsem njeni čudoviti 
ljudje in njihova pripravljenost sodelo-
vati in graditi znova, ko iz sistema neki 
novi časi počasi odplakujejo kvazi 
elito, ki jih je prej dve desetletji ne-
marno imela za norca, jim črpala 
substanco in bila popolno nasprotje 
Gorana Dragića in tega moštva, moštva 
Božidarja Maljkovića, moštva popol-
nega in iskrenega poštenja. Moštva, po 
energijskem vložku katerega bi se mo-
rala zgledovati Slovenija, ko bo gradila 
novo državo, prvič zares doslej. 

Francozi, reprezentanca, ki je šele 
proti Sloveniji na Eurobasketu 2013 

SLOVENIJA IZJEMNA, FRANCIJA NAJBOLJŠA

Na evropskem prvenstvu v košarki, na Eurobasketu 2013, je dala Slovenija vse od sebe. Ustavila jo je Francija, 
ki je prvič osvojila naslov najboljšega moštva na stari celini.

zaigrala povsem osredotočeno, z jas-
no izraženo ambicijo, seveda ni izgo-
revala v preveliki želji za kolajno, ab-
solutne pripadnosti dresu z državnim 
grbom njeni igralci sploh ne poznajo, 
preveč je neenakosti in trenj v fran-
coski družbi, da bi ga igralci v glavnem 
afriških korenin povsem posvojili. 
Skoraj brezbrižni so bili ob veliki pred-
nosti v tekmi izjemnih vložkov, pred-
vsem za Slove nijo. A Francozi so imeli 
dovolj znanja za preboj v polfinale, to 
ni bilo naključje, ni šlo za posebej slab 
dan slovenske reprezentance, šlo je za 
razliko v kakovosti. Selektor Maljković 
je namreč že po porazu proti Poljski 
ugotavljal, da slovenska ni reprezen-
tanca, ki bi tekme zmagovala rutin-
sko. Niti proti Poljski, niti proti Finski 
ne. Na obeh tekmah je Goran Dragić v 
glavnem počival, odnos soigralcev je 
bil tudi na tekmah proti Poljski in Fin-
ski pošten, a videlo se je, da jim manj-
ka ritem, ki ga narekuje Goran, in ko je 
šlo Goranu, je praviloma energetsko 
eksplodiral brat Zoran in potem še vsi 
drugi. Tako je bilo proti Španiji, Italiji in 

Grčiji in bilo je fantastično. Privilegij je 
bilo te tekme spremljati kot Slovenec.

Goran Dragić je proti Franciji gorel 
z obeh koncev, padal je in se dvigoval, 
hitel, celo pretirano prevzemal odgo-
vornost, saj ni bil njegov dan, a takega 
košarkarja slovenska reprezentanca 
doslej še ni imela. Tudi to je bil privi-
legij, imeti v reprezentanci, za katero 
navijaš, igralca, kot je Goran Dragić. Bil 
je izjemen vodja. In njegovi soigralci 
izjemni borci. Vsi skupaj junaki, prav 
zares.

Da je na koncu zmagala Fran-
cija, ni bilo veliko presenečenje. Tony 
Parker, vendarle najboljši evrop-
ski košarkar, po naslovu v Ljubljani 
morda celo najboljši vseh časov, saj je 
tudi večkratni prvak NBA, je najboljše 
partije odigral, ko je bilo to potrebno. 
Tega, eksplodirati, ko gre za naslov, se 
je naučil v NBA. Soigralci so ga v finalu 
nadgradili v izjemnem slogu, ponosni 
Parker je z zlato kolajno okoli vratu 
dejal, da je to bila najboljša predstava 
francoske reprezentance vseh časov.

Jaka Lucu
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Na OŠ Savsko naselje že več let športno 
vzgojo delno izvajamo v šolskem bazenu. 
Za vse naše učence od 1. do 5. razreda 
poteka učenje plavanja in drugih ak-
tivnosti v vodi v obliki 10-urnih tečajev 
(3-krat letno). 

Veseli nas, da imamo optimalne 
pogoje za izvedbo prilagajanja na vodo 
in učenja plavanja kar na naši šoli. Bazen 
je velik 6 x 12 m, globok pa od 70 do 120 
cm. Temperatura vode je 32º C – idealna 
za učenje plavanja. Na bazenu imamo 
tudi vrsto didaktičnih pripomočkov 
(deske, valjčki, penasti črvi …) in 
športnih rekvizitov (napihljive žoge, bla-
zine, napihljivi goli, mreža za odbojko …), 
ki popestrijo učenje in igro. 

Pohvalimo se lahko tudi s strokovnim 
in visoko motiviranim kadrom. Tečaje 
izvajajo učitelji naše šole, ki so tudi 
izkušeni učitelji oz. vaditelji plavanja. Z 
napredkom otrok na področju plavanja 

Plavanje na OŠ Savsko naselje
in športa nasploh smo zelo zadovoljni, 
zadovoljni pa so tudi naši učenci in nji-
hovi starši.

Naloge in cilji v 1. in 2. razredu:
• spoznati pravila vedenja na bazenu; 
• opozarjati na higieno;
• seznaniti tudi z nevarnostmi, ki so 

prisotne ob morju, bazenih in rekah;
• prilagoditi učence na vodo: prilagodi-

ti na odpor vode, potapljanje glave, 
gledanje pod vodo, izdihovanje v vodo, 
plovnost in drsenje;

• povezovati različne sestavine prilaga-
janja na vodo v plitvi vodi s pomočjo 
učnih pripomočkov in brez njih skozi 
različne igre (povodni mož, bratec reši 
me, mačka in miška, iskanje zaklada 
…);

• naučiti zavestno sprostiti telo in se ori-
entirati v plitvi vodi;

• skočiti na noge v globoko vodo;
• seznaniti učence z osnovami prsne 

tehnike plavanja;
• osvojiti pravila nekaterih družabnih in 

štafetnih iger v vodi.

Naloge in cilji v 3., 4. in 5. razredu:
• osvojiti udarce in zaveslaje prsne teh-

nike ter koordinirano preplavati krajšo 
razdaljo; 

• osvojiti podvodni zaveslaj in obrat 
prsno;

• učence 4. in 5. razreda naučiti osnovne 

udarce, zaveslaje in koordinacijo krav-
la in hrbtnega kravla;

• naučiti skok na noge v vodo in obvla-
dati reševalni skok;

• nadgraditi znanje družabnih in 
štafetnih iger v vodi; 

• vodna aerobika;
• naučiti se igrati odbojko v vodi in 

vaterpolo s prilagojenimi pravili;
• upoštevati pravila vedenja na bazenu 

ter seznaniti s higieno;
• seznaniti z nevarnostmi, ki so prisotne 

ob morju, bazenih in rekah ter opo-
zarjati, kako se obvarujemo pred njimi;

• pripraviti najboljše učence na med-
šolsko tekmovanje v plavanju.

Na bazenu izvajamo tudi preverjanje 
znanja plavanja za 6. razred. Po merilih 
za ocenjevanje znanja plavanja v Slo-
veniji lahko učenec osvoji naziv bronasti 
delfin. Plavalec preplava 50 m, tako da 
skoči v vodo na noge in plava 25 m. Med 
plavanjem drugih 25 m se plavalec v 
sredini plavališča zaustavi in opravi t. i. 
vajo za varnost.

Plavanje in aktivnosti v vodi učencem 
predstavlja koristno in hkrati zabavno 
dejavnost!

Tadeja Kržan, prof. šp. vzgoje
OŠ Savsko naselje, Ljubljana
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Nedavno je po elektronski pošti krožilo sporočilo na temo 

Feng šuj. In kakšno misel je nosilo to sporočilo? Znebite 

se navlake, ki zaseda vaše stanovanje in vas posredno tudi 

obremenjuje. Ne glede na razlog, zaradi katerega kopičite 

doma stvari, ki jih ne uporabljate več, se je treba vsake toliko 

časa odločiti in se jih znebiti. Eden od učinkovitih načinov je 

garažna razprodaja, ki ima celo vrsto prednosti. V prvi vrsti 

je to učinkovit način praznjenja stanovanja in kleti. Potem je 

tu družabna nota, saj je to izredno družaben dogodek, kjer 

ljudje sklepajo nova poznanstva. Seveda ne smemo pozabiti 

tudi na finančno plat. Vsak evro prav pride. Po drugi stra-

ni pa je garažna razprodaja tudi možnost poceni nakupov. 

Ker vsi nimamo garaž, si je Turistično društvo Bežigrad ob 

pomoči Četrtne skupnosti Bežigrad in Turizma Ljubljana 

domislilo garažne prodaje tudi za blokovska naselja. Garažo 

smo prenesli na čudovito Linhartovo promenado, ki je ide-

alen prostor za postavitev stojnic. Promenada kar kliče po 

garažni razprodaji in podobnih dogodkih. V bližini je veliko 

blokovsko naselje – Zupančičeva jama – kjer se v stanova-

njih in kleteh skriva neusahljiv vir predmetov, primernih za 

prodajo. Želimo, da bi poleg praznjenja stanovanj in kleti 

postala garažna prodaja tudi središče druženja okoliških 

prebivalcev. Za boljše razpoloženje vsake toliko časa poskr-

bi tudi TDB – Turistično društvo Bežigrad – z legendarnim 

praženim krompirjem.

Djordje Pejanovič

Garažna razprodaja

Linhartova promenada

Legendarni pražen krompir
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MERITVE KRVNEGA TLAKA, 
SLADKORJA IN HOLESTEROLA

V Društvu upokojencev Boris Kidrič,  
Vojkova c. 1 (pritličje) potekajo vsak mesec 
meritve krvnega tlaka, sladkor ja in holeste
rola s svetovanjem medicinske sestre. Me
ritve potekajo drugi četrtek v mesecu v 
prostorih društva med 9. in 11. uro. 

Vabljeni!

Zaradi omejenega števila meritev vas 
prosimo za predhodno najavo na tel. št.  
041 939 741. Priporočamo, da pridete na 
meritev tešči.

DU Boris Kidrič

Obveščamo vas, da na sedežu 

Četrtne skupnosti Bežigrad 

na Vojkovi 1 deluje tako 

imenovana e-točka, kjer lahko 

krajani brezplačno dostopate 

do interneta in “brskate” po 

spletu. E-točke so dostopne 

v času poslovanja Službe za 

lokalno samoupravo. 

VABLJENI!

Služba za lokalno samoupravo

 
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. 236 25 37    
ali V SLUŽBI ZA LOKALNO  
SAMOUPRAVO,  
tel. 306 48 62, GA. VESNA BOLLE.

PRISRČNO VABLJENI! 

Po Sloveniji poteka program pomoči in svetovan-
ja Starejši za starejše, ki ga je zastavila Zveza 
društev upokojencev Slovenije, izvaja pa ga tudi 
Društvo upo kojencev Boris Kidrič.

Vabimo vse starejše prebivalce ČS Bežigrad, 
da se oglasijo v pisarni našega društva na Vojkovi 
cesti 1, v Ljubljani, ob četrtkih med 9. in 11. uro.

DU Boris Kidrič

o Želim postati član društva         o Želim sodelovati

Ime                                                                             

Priimek                                             

Naslov        

Datum                            

Telefon                                              

Podpis

PRIJAVNICA Društvo upokojencev Boris Kidrič
%

STAREJŠI OBČANI, VABLJENI!
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s t r o ko v n o  p r e d ava n j e  
strokovno predavanje 

V pričakovanju kometa – Ludvik Jevšenak 
7. november, ob 18.00 Knjižnica Bežigrad, dvorana 

Konec letošnjega leta pričakujemo pojav kometa po imenu Ison. 
Gre za najlepšo repatico, ki jo bo mogoče videti s prostimi očmi 
in hkrati uvrstiti med najlepše v zadnjih desetletjih. Na predavan-
ju se bomo seznanili z napotki za opazovanje tega izjemnega 
dogodka in izvedeli več o tem, kaj nam zvezdnato nebo ponuja v 
letu 2014. 

strokovno predavanje 
Templjarji – društvo Nova Akropola 

13. november, ob 19.00 Knjižnica Bežigrad, dvorana 
Prvi viteški red templjarjev se pojavi nekje okoli 12. stoletja, 
kmalu po prvi križarski vojni. Po njihovem nastanku so jih začeli 
povezovati s številnimi miti in legendami: legenda o svetem Gra-
lu, Skrinji zaveze, ogromnem izgubljenem bogastvu in nekaterih 
skrivnostih graditeljstva so le nekatere od najbolj poznanih. Tudi 
prekletstvo petka trinajstega naj bi bilo povezano z njimi. 

strokovno predavanje in delavnica 
Okrepimo zavedanje o komunikaciji – Nina Koselj 

15. november, ob 17.30 Knjižnica Bežigrad, dvorana 
Nina Koselj, predavateljica, diplomirana psihologinja in specialist-
ka klinične psihologije, se bo v ciklu predavanj in delavnic posve-
tila krepitvi zavedanja. V luči tega spoznanja bomo na drugem 
predavanju in delavnicah spregovorili o tem, kako okrepimo 
zavedanje o komunikaciji in kako komuniciramo. 

strokovno predavanje 
Stres in bolezni – prof. dr. Radovan Starc 

19. november, ob 18.00 Knjižnica Bežigrad, dvorana 
Stres ni samo stanje preobremenjenosti ali izčrpanosti, kot ga 
dojemajo nekatere stroke. Stres je zapletena biološka reakcija, ki 
zajame celo telo in jo imenujemo stresna reakcija. To je odziv 
našega uma, živčnega sistema in hormonov na izziv v okolju ali 
na izziv v naši notranjosti. Kako se s stresom soočimo in ga obvla-
damo nam bo pojasnil prof. dr. Radovan Starc, dr. med., specia-
list internist in kardiolog. 

strokovno predavanje 
O presni prehrani, zdravju in boleznih – Milan Hervol 

26. november, ob 18.00 Knjižnica Bežigrad, dvorana 
Milan Hervol, presnojedec in učitelj, se že dve desetletji prehran-
juje izključno s presno hrano. Za tovrstno prehranjevanje se ni 
odločil iz zdravstvenih razlogov kot številni drugi, ampak zato, 
ker je prepričan, da je najbolj optimalno za človeka. Predavanju 
bo sledila degustacija naravnih izdelkov, presnih tort, kroglic, 
krekerjev in pit. 

strokovno predavanje in predstavitev knjige 
Žive vode – dr. Iztok Ostan 

28. november, ob 18.00 Knjižnica Bežigrad, dvorana 
Iztok Ostan nam bo predstavil izsledke raziskav različnih vrst živih 
vod, ki jih je strnil v knjigi Žive vode. Na predavanju bomo spoz-
nali tudi osnovne značilnosti živih vod, lastnosti sveže stisnjenih 
zelenjavnih in sadnih sokov ter sok pšeničnih bilk. Udeleženci 
predavanja bodo dobili praktična navodila za pripravo sokov in 
uživanje žive vode. 

PRIPOROČILNI SEZNAMI BRANJA ZA ODRASLE  
z n a n i  B E R E j o  i n  p r i P O R O Č A j o .  

V  s e p t e m b r u  p r i p o r o č a t a   
M A N I C A  J A N E Ž I Č  i n  I G O R  Š T E R K  

d e l av n i c e  
ustvarjalna delavnica borze znanja  
Pletenja šala na prste  – Mojca Bartolič 

12. november, od 14.00 do 17.00 Knjižnica Bežigrad, preddverje 
Vabljeni na delavnico pletenja na prste. Iz ostankov volne in bla-
ga si boste izdelali mehke šale, ovratnice in pasove za mrzle zim-
ske dni, za darila svojim bližnjim ali prijateljem. Prijave na 01 600 
13 20 ali ljubljana@borzaznanja.si. 

izobraževalna delavnica borze dela 
Govorica telesa. Obraz – Lilijana Pahor 

20. november, od 15.00 do 17.00 Knjižnica Bežigrad, dvorana  
Naš obraz marsikaj razkriva. Ali se da s potez obraza razbrati 
misli? Prijave zbiramo do 19. novembra na bd@mklj.si. 

l i t e r a r n e  p r i r e d i t v e  
 
 
 
 
 

pogovor z avtorjem 
Kdo je Avgust Demšar? – Tomaž Zupančič 

20. november, ob 19.00 Knjižnica Bežigrad, dvorana 
Avgust Demšar je psevdonim! Gre za Mariborčana, zbiralca dete-
ktivsko kriminalnih zgodb z dokaj obsežno knjižnico in natrpano 
videoteko klasičnih in sodobnih detektivskih primerov. Kdo prav-
zaprav je Avgust Demšar in kdo stoji v njegovi senci, nam bo v 
literarnem pogovoru razkril avtor Tomaž Zupančič. Pogovor bo 
vodila psihologinja Tanja Grünfeld. 

bralna skupina 
Knjižna doživetja – Nina Novak Oiseau 

27. november, ob 18.30 Knjižnica Bežigrad, dvorana 
O tem, kako je biti bralec in pisatelj ter pesnik, poslušalec in izva-
jalec, izpraševanec in izprašanec, kritik in tisti, ki je kritiziran, bo 
spregovorila pesnica, pisateljica, kantavtorica in publicistka Nina 
Novak Oiseau. Pogovor bo vodila psihologinja Tanja Grünfeld. 

pogovorni večer z demetrom bitencem  
Š e  v e d n o  s e m  t u k a j ,  š e  v e d n o  i g r a m .  

5. november, ob 19.00 Knjižnica Bežigrad, dvorana  

Z Demetrom Bitencem se bo pogovarjal Sergej Ferrari. 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 
I N  D O G O D KOV  

M e s t n a  k n j ižn i c a  L j u b l j a n a  
Knjižnica Bežigrad  

 
 

novembernovember  
20132013  
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Razstava igroteke 
25 let se igrate z nami 

30. oktober – 2. januar Knjižnica dr. France Škerl 
Ob 25-letnici igroteke pripravljamo razstavo, ki bo predstavila 
našo dejavnost na področju igranja in izposoji igrač. Predstavili 
bomo to, kako so se igrače skozi tisočletja spremenile, a je način 
igranja ostal podoben in njihov namen isti. Izpostavili bomo 
igrače za različne starostne skupine, različnih materialov, barv in 
oblik. 

Biografska razstava 
Dražen Petrovič – Košarkarski Mozart 
30. oktober – 2. januar Knjižnica Črnuče 

Dražen Petrović je bil eden najboljših igralcev košarke 
osemdesetih let 20. stoletja in hrvaških športnikov nasploh. S 
svojim klubom KK Cibona je postal dvakratni prvak evrolige, 
poleg tega pa velja za košarkarja, ki je utrdil pot drugim 
neameriškim igralcem v do tedaj zelo izolirano ligo NBA. Njegovo 
kariero je prekinila prezgodnja smrt v avtomobilski nesreči leta 
1993. Biografsko razstavo posvečamo športniku v spomin, na 
dvajseto obletnico njegove smrti. 

Slovensko planinstvo 
120 let Planinske zveze Slovenije 

30. oktober – 2. januar Knjižnica Glinškova ploščad 
120. obletnico ustanovitve Slovenskega planinskega društva 
bomo obeležili z razstavo, ki bo pripovedovala zgodovino 
organiziranega planinstva in življenja pod Triglavom. Spoznali 
bomo tudi bogato zgodovino planinske organizacije, ki si je 
planinstvo kot način življenja zadala za svoj moto.  

Biografska razstava 
Richard Wagner in Giuseppe Verdi, mojstra opere 
2. november - 2. januar Knjižnica Bežigrad, stopnišče 

Letos mineva 200 let od rojstva glasbenih genijev Richarda 
Wagnerja in Giuseppeja Verdija. Na razstavi bomo predstavili 
glavne prelomnice v njunem življenju in delu ter osvetlili 
nastanke izbranih oper. Obiskovalcem bodo na voljo bogate 
zbirke njunih glasbenih del na tiskanem, zvočnem in filmskem 
zapisu, biografije in strokovna literatura. 

Knjižna razstava 
Nagrada Kristine Brenkove  

za izvirno slovensko slikanico 2013 
4. – 23. november Knjižnica Bežigrad, preddverje 

Združenje knjižnih založnikov in knjigotržcev Slovenije podeljuje, 
na dan rojstva slovenske pisateljice in prevajalke Kristine Brenk, 
»Nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico 2013. 
Na razstavi bomo predstavili slikanice, ki so prispele na razpis 
Zbornice založništva, knjigotrštva, grafične dejavnosti in 
radiodifuznih medijev ter izpostavili nagrajeno slikanico za leto 
2013. 

Fotografska razstava 
Pohod na Washington – The March on Washington 

4. – 23. november Knjižnica Bežigrad, preddverje 
Letos mineva 50 let od protestnega shoda za državljanske 
pravice – pohoda na Washington, ki se je 28. avgusta 1963 
končal z zgodovinskim govorom borca za pravice državljanov 
Martina Luthra Kinga. Na razstavi si bo moč ogledati 
dokumentarne fotografije zgodovinskega shoda za državljanske 
pravice, ki jih danes hrani Ameriški narodni arhiv. 

r a z s t a v e  

z a  ot r o k e  

u s t v a r j a l n a  d e l a v n i c a  
Izdelovanje prstnih lutk – Jana Maja Valentinčič 

12. november, ob 17.00 Knjižnica dr. France Škerl 

i g r a l n a  u r a  
Pridi se igrat! – Lavra Tinta 

19. november, ob 17.00, Knjižnica dr. France Škerl  

i g r a l n a  u r a  v  a n g l e š k e m  j e z i k u  
Angleščina skozi igro – Metka Kovačič 

21. november, ob 17.00 Knjižnica Bežigrad, dvorana 

u s t v a r j a l n a  d e l a v n i c a  
Moja igrača – Mojca Bartolič 

26. november, ob 17.00, Knjižnica dr. France Škerl  
 

 

u r e  p r a v l j i c  
Knjižnica Bežigrad in Knjižnica Črnuče: SREDA ob 17.00 

Knjižnica dr. F. Škerl in Knjižnica Glinškova pl.:  ČETRTEK ob 17.00 

razstava ilustracij maje lubi  

7. november – 9. januar Knjižnica Glinškova ploščad 
Avtorica ilustracij je likovna pedagoginja, ki je delo ilustra-
torke sprva spoznavala preko ilustriranja šolskih učbeni-
kov. Trenutno pa je Maja samostojna ustvarjalka, zaposle-
na z oživljanjem pravljičnih junakov v slikanicah, pesniških 
zbirkah in otroških revijah.  

Otvoritev razstave bo v četrtek, 7. novembra, ob 18. uri.  

p oto p i s n a  p r e d ava n j a   
Tasmanija – Štefan Rehar 

5. november, ob 18.00 Knjižnica dr. France Škerl, dvorana 
Tasmanija, najmanjša zvezna avstralska država, je otok prav pose-
bne sorte. Njeni prvi naseljenci so bili angleški kriminalci, ki so 
zdesetkali domorodce in si jo podredili kot lasten plen. Danes pa 
je Tasmanija uspešna država, ki se ponaša z množičnim gojenjem 
zelenjave in sadje. 

Romunija, dežela grofa Drakule – Ksenja Čermelj 
21. november, ob 19.00 Knjižnica Bežigrad, dvorana 

Romunijo krasijo prelepa srednjeveška mesta, od katerih najbolj 
izstopa grad nadvojvoda Vlada Tepaša, bolj znanega pod imenom 
Drakula. Romunski vampirji pa vas lahko pospremi preko ruralne-
ga dela države na vzhod, do turističnega Črnega morja. Država pa 
je poznana tudi po prigodah diktatorja Ceauseuska, ki je v Bukare-
šti dal zgraditi drugo največjo stavbo na svetu. 

t e č a j  o r i g a m i j a  
Božično-novoletna okrasitev – Nataša Brunec  

5 .  n o v e m b e r ,  o b  1 7 . 0 0  K n j i ž n i c a  B e ž i g r a d  
1 2 .  n o v e m b e r ,  o b  1 7 . 0 0  K n j i ž n i c a  B e ž i g r a d  
1 9 .  n o v e m b e r ,  o b  1 7 . 0 0  K n j i ž n i c a  B e ž i g r a d  

Tečaj organiziramo v sodelovanju z Ars Origami in ČS Bežigrad. 
Prijave na 031 313 607 ali ArsOrigami@gmail.com 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV IN DOGODKOV        Mestna knjižnica Ljubljana Knjižnica Bežigrad


