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Spoštovane krajanke, 
spoštovani krajani ČS 
Bežigrad!

Krepko smo že zakorakali v zadnjo četrtino leta in glede 
na letošnje deževno poletje bi želel, da bo vsaj jesensko ob
dobje lepše.

Vsakič, ko se prikaže sonce iznad oblakov in nas malce 
ogreje s svojimi žarki, mnogi izmed nas takoj postanemo 
boljše volje in pozabimo na vsakdanje skrbi.

Šola se je že pričela in šolski otroci so že označevali z bar
vo srčke po pločnikih, kjer naj bi potekala varna pot v šolo. 
Učitelji s svojim delom in dobro voljo vsako leto poskrbijo za 
osveščanje staršev in otrok o varnih poteh v šolo. Še zmeraj 
pa je v urbanih naseljih Bežigrada težava stoječi promet – 
številna parkirana vozila na javnih poteh in pločnikih. Vzrok? 
Premalo parkirnih prostorov. Številna naselja so nastala v 
60ih, 70ih in 80ih letih in urbanisti niso predvideli prosto ra 
za tolikšno število vozil, kot jih je sedaj. Avtomobili po gosto 
zasedajo pločnike in druge površine, namenjene pešcem. 
Predvsem vrtci v ČS Bežigrad, kamor starši pripeljejo svoje 
malčke, imajo težave pri zagotavljanju varnih poti za svoje 
malčke. Od razpokanega asfalta na pločnikih zaradi dreves
nih korenin, slabo vzdrževane lokalne ceste, prehitre vožnje 
vozil skozi naselja, slabo vzdrževane kolesarske steze, po
manjkanje parkirišč in še kaj se bi našlo … In ker ni na voljo 
dovolj finančnih sredstev, se izvedba teh projektov in del zami
ka iz leta v leto. 

Pred vami je zadnja številka glasila Naš Bežigrad, ki ga je 
ustvaril uredniški odbor v tej sestavi. Ob tej priložnosti bi se 
zahvalil vsem članom tega odbora in sodelavcema Službe za 
lokalno samoupravo MU MOL pri pripravi našega glasila. Za
hvala gre tudi vsem bralcem, ki ste vzeli glasilo Naš Bežigrad v 
roke, ga prelistali, prebrali, pohvalili, pograjali in nam posre
dovali tudi nove zamisli za naslednje številke.

V upanju, da bo naslednjemu uredniškemu odboru uspelo 
narediti še boljše glasilo Naš Bežigrad, se ob tej priložnosti po
slavljam od vas.

Tomaž Škorjanc 
namestnik urednika
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Kaj smo naredili in kako?

Predsednik sveta  
Četrtne skupnosti Bežigrad MOL

Jernej Zupanc

POROČILO ZA OBDOBJE OKTOBER 
2010-SEPTEMBER 2014 – območje ČS Bežigrad MOL

1. IZVEDENI PROJEKTI MOL

2010
• otvoritev kegljišča na Staničevi ulici (oktober)
• otvoritev enote Žabica (vrtec Ciciban)na Vojkov i 73 

(december)

2011
• postavitev zapornic na dovoznih ulicah v naselju BS-3
• ureditev parkirišča pri AC
• otvoritev novega dela pokopališča Nove Žale
• otvoritev spomenika kulturnim delavcem, padlim v 

NOB, v Severnem mestnem parku
• enosmerna ureditev ulic na območju zahodno od 

Dunajske ceste
• postavitev parkomatov na delu ČS Bežigrad med ulico 

Bežigrad, Parmovo in Dunajsko cesto
• postajališča-izposojevalnice koles v okviru projekta 

Bicikelj

2012
• otvoritev I. faze Rekreacijsko izobraževalnega centra 

Sava
• dokončanje Štajerske vpadnice (med krožiščema z 

Baragovo ulico in Kranjčevo ulico)
• postavitev kopije ukradenega kipa Talca v Gramozni 

jami
• obnova dela kolesarske steze po Dunajski cesti
• uvedba parkomatov in plačljivega parkiranja na 

območju Zupančičeva jame in ob Dunajski cesti
• obnova in otvoritev Lekarne Soča
• delna obnova sedeža ČS Bežigrad
• ureditev košarkaškega in otroškega igrišča pri Zavodu 

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

• izvedba I. faze obnove igrišče in ureditve parkirišča 
pri OŠ Bežigrad 

2013
• sanacija dela cestišča Linhartove ceste
• uvedba rumenih pasov na delu Linhartove in Du naj-

ske ceste
• energetska sanacija Vrtca Ciciban, enota Lenka – za-

menjava oken
• obnova toplotne postaje in kotlovnice v Osnovni šoli 

Savsko naselje

2014
• uvedba plačljivega parkiranja na območju 

Bežigrajskega dvora in dela Vojkove ceste
• montaža avtomatskih defibrilatorjev na objektih 

MOL-Staničeva 41, Belokranjska 6 in Linhartova 13
• sanacija dela cestišča Topniške ulice
• ureditev prehoda za pešce pri Žalah

Spoštovane občanke in občani naše 
četrtne skupnosti!

Zaključuje se mandat Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad. Ob 
tej priložnosti bi se rad še enkrat zahvalil za zaupanje, ki ste 
nam ga izkazali pred štirimi leti. 

V četrtem mandatu (2010-2014) se je Svet Četrtne skup-
nosti Bežigrad MOL sestal na devetnajstih rednih, devet-
najstih korespondenčnih in treh izrednih sejah. Na sejah je 
svet obravnaval problematiko z območja naše četrtne skup-
nosti, prostorske načrte, finančne načrte in programe dela 
Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad. Največ problematike je 
obravnavala Komisija za gospodarske javne službe in pro-
met, zelo aktivna pa je bila tudi Komisija za zdravje in so-
cialno varstvo pri Svetu Četrtne skupnosti Bežigrad. 

V teh štirih letih smo prek malih del poskušali prispe-
vati k večji urejenosti naših zelenic ter k boljši opremljenosti 
otroških in športnih površin. Na realizacijo čaka še zadnja 
naloga s seznama malih del za lansko – ureditev dodatnih 
parkirnih mest med Majaronovo in Luize Pesjakove ulico.

Poleg številnih kulturnih in športnih točk, ki smo jih 
pripravili v tem mandatu, ter dobrega sodelovanja z osnov-
nimi šolami in društvi v naši četrtni skupnosti, smo ponosni 
tudi na uspešno delo pri izdajanju glasila Naš Bežigrad, s 
katerim smo občane poskušali obveščati o dogajanju v naši 
četrtni skupnosti ter društvom, šolam in ustanovam dali 
možnost, da se predstavijo.

Doseženo je rezultat skupnega dela in sodelovanja Sveta 
Četrtne skupnosti Bežigrad, strokovnih sodelavcev in od-
delkov MOL.

Kot delno rešena oz. nerešena ostaja problematika, ki 
smo jo »podedovali« in jo tudi sami predajamo naprej nove-
mu mandatu – gre za nerešeno problematiko Plave Lagune 
in prometno problematiko.

V tem mandatu je bil Bežigrad deležen številnih prido-
bitev in novih ureditev, pri čemer bi rad izpostavil urejanje 
mirujočega prometa, dokončanje nove Štajerske ceste ter 
ureditev novih rekreativnih površin ob reki Savi, ki našo 
četrtno skupnost povezujejo s sosedama – Četrtno skupnos-
tjo Posavje in Četrtno skupnostjo Jarše.
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• II. faza prenove stavbe in ureditev poslovnega dela 
ter bivalnih enot na Belokranjski 2 ter obnova enote 
knjižnice

• obnova kuhinje v OŠ dr. Vita Kraigherja

2. IZVEDENE PRIORITETNE NALOGE ČS

• odstranitev razbitih betonskih korit, zarjavelih kole-
sarskih stojal in ostale cestne galanterije in nadomes-
titev z novimi

• preplastitev najbolj dotrajanih/uničenih cest v četrtni 
skupnosti – predvsem na območju Savskega naselja, 
Parmove ulice, območju JZ dela Bežigrada – delno iz-
vedeno

• večja skrb za mestno drevje – redno obrezovanje že 
mlajših dreves – delno izvedeno

3. IZVEDENA MALA DELA ČS

• sanacija pešpoti pri vrtcu Ciciban (Šarhova ulica 29)
• postavitev količkov za preprečitev vožnje po pešpoti 

(pri Mislejevi ulici) in za preprečevanje parkiranja na 
zelenici ob Belokranjski ulici

• postavitev prometnega ogledala pri izvozu Puhove na 
Vojkovo cesto

• vsakoletne intervencijske košnje zelenic
• ureditev okolice spomenika v križišču Staničeve in 

Einspielerjeve ulice
• sodelovanje pri dobavi igral za otroško igrišče ob vrt-

cu Ciciban
• ponižanji robnikov pri prehodih za pešce za lažji 

dostop z invalidskimi vozički
• obrez grmovnic ob Baragovi ulici
• ureditev zelenice pri Majaronovi ulici
• postavitev novih igral na otroških igriščih III. kate-

gorije
• postavitev zunanjih fitnes naprav v soseski BS3
• obrez dreves in odstranitev suhih dreves pri otroških 

igriščih II. kategorije pri ul. Pohorskega bataljona ter 
pri Šarhovi ulici

• obnova večje plošče na spominskem obeležju pri 
sedežu ČS Bežigrad (II. faza) ter obnova napisov na 
spomenikih v parku Navje

4. IZVEDENI PROJEKTI, KI JIH JE FINANCIRALA ČS

• obnova spominskega obeležja pri sedežu ČS Bežigrad 
(I. faza – 2012)

• od leta 2012 izdaja glasila Naš Bežigrad – dve številki 
letno

• sodelovanje pri izvedbi »Garažnih prodaj« v letih 
2013 in 2014

• 
Vsakoletna izvedba naslednjih projektov in programov:

• akcije odstranjevanja ambrozije in čistilne akcije
• akcije kontrol krvnega sladkorja, holesterola in pri-

tiska za upokojence
• nakupi šolskih potrebščin in delovnih zvezkov za so-

cialno ogrožene učence 

• nakupi prehrambnih izdelkov za socialno ogrožene 
otroke in starejše

• izvedba programov pomoči na domu za starejše od 65 
let

• izvedba kulturnega programa: razstava Nagrada 
Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico, 
pravljične ure, organizacija nastopov osnovnih šol in 
vrtcev na prireditvah Otroški bazar, izvedba program-
skih točk na prireditvi Študentska arena, soorganiza-
cija predavanj in delavnic v MKL-Knjižnici Bežigrad

• izvedba prireditve za upokojence ČS Bežigrad
• izvedba prireditev »Dan Četrtne skupnosti Bežigrad« 
• soorganizacija športnih nastopov 
• soorganizacija turnirja v rugbyju
• soorganizacija izvedbe pohoda kolednikov
• obisk spominskih obeležij NOB s polaganjem vencev 

ob 1. novembru 

5. IZVEDENE DRUGE NALOGE (VSEBINSKE)

• sodelovanje (koordinacija udeležencev) pri izvedbi 
akcije Očistimo Slovenijo 2012

6. PROJEKTI MOL V IZVAJNJU

• obnova Zdravstvenega doma Ljubljana – enota 
Bežigrad 

• obnova prostorov Mladi zmaji – ČMC Bežigrad 
• Ureditev kolesarske steze ob Vojkovi cesti

7. DRUGI PROJEKTI IN PRIDOBITVE  
    (DRŽAVNI, ZASEBNI)

• septembra 2013 je bil položen temeljni kamen za Is-
lamski versko-kulturni center 

• dokončanje poslovno-stanovanjskih objektov Situla, 
Dunajska vertikala

• ureditev »Savskega hriba«
• revitalizacija športnega parka Savsko naselje (v teku)
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Hej, ti!  
Pridi na Blok Party!

Organizatorji letošnjega tedenskega 
festivala Blok Party se ob izidu nove 
številke Našega Bežigrada zahvalju-
jemo vsem sponzorjem in donatorjem, 
ki so podprli festival. Zahvala gre Klubu 
Cvetličarna, MetalRock Akademiji, por-
talu Pobalinko, gospodu Marjanu Ben-
detu, ki na Savski cesti izdeluje ključe 

Hvala vsem, ki ste pomagali ustvarjati spomladanski festival Blok Party!
in popravlja čevlje, pekarni Savski 
kruh, krojaštvu in šiviljstvu Vesne Rau, 
cvetličarni Erija, piceriji Barjanka, Halo 
Katri ter podjetju Digesta.

Zahvala gre tudi vsem, ki ste ak-
tivno sodelovali in tako ali drugače 
pomagali pri organizaciji festivala. 
Hvala tudi vsem glasbenim skupinam, 

ki so navdušile občinstvo na koncertu 
ter vsem društvom in posameznikom, 
ki so pomagali soustvarjati festival.

Zaradi vas se veselimo novih do-
godkov in vam želimo vse dobro.

Organizatorji festivala  
Blok Party 5

V petek, 23. maja 2014, smo na ploščadi 
v Severnem mestnem parku pripravili 
prireditev »Dan Četrtne skupnosti«. V 
prijetnem okolju »našega« mestnega 
parka so se predstavila društva in us-
tanove iz naše četrtne skupnosti. Žal 
nam jo je tudi letos zagodlo vreme, saj 
nas je dež prisilil, da smo zastavljeni 
program predčasno zaključili.

Za sodelovanje na prireditvi se 
zahva ljujemo Javnemu podjetju Vodo-
vod-Kanalizacija d.o.o., Javnemu pod-
jetju Snaga d.o.o., Pionirskemu domu 
– centru za kulturo mladih, Javnemu 

Utrinki s prireditve  
Dan Četrtne skupnosti Bežigrad

zavodu Mladi zmaji – Četrtnemu 
mladinskemu centru Bežigrad, 
Turističnemu društvu Bežigrad, Folk-
lorni skupini Pušelc – Društvu upoko-
jencev Boris Kidrič, študentom medi-
cine, ki delujejo v okviru projekta Misli 
na srce, Združenju staršev in otrok 
Sezam, Zavodu Etnika, Zavodu Bob in 
Mladim hišnim prijateljem, še posebej 
pa članicam in članom Orkestra Man-
dolina Ljubljana, ki so z glasbo poskr-
beli za prijetno vzdušje. 

Svet Četrtne skupnosti  
Bežigrad MOLFoto: Katja Uran
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V soboto, 20. septembra, smo v Savskem 
naselju slavnostno in v športnem duhu 
odprli obnovljeno košarkarsko igrišče 
ob Mislejevi ulici. Igrišče, posvečeno 
Filipu Štembergerju, preminulemu 
savskemu košarkarju, trenerju in 
ko šarkarskemu sodniku, je odprl 
ljubljanski župan Zoran Janković. 

Središčno dogajanje je potekalo 
na samem igrišču, kjer se je štirinajst 
savskih ekip pomerilo na vznemir-
ljivem košarkarskem turnirju. Prenovo 
in organizacijo prireditve so prevzeli 

Odprtje obnovljenega košarkarskega 
igrišča v Savskem naselju

gospa Milesa Štemberger, Filipova 
mama, Rok Terkaj, društvo ProstoRož 
in društvo MHP. Omeniti velja, da se 
po obnovi igrišče ponaša z dvema 
umetniškima deloma, saj sta grafi tarja 
– umetnika Zuias in Azram iz 1107 
klana – poslikala tla in ograjo igrišča s 
portretom preminulega košarkarja. 

Vsa v Savskem naselju delujoča 
društva z gospo Štemberger na čelu so 
tako poskrbela za prijetno in zabavno 
sobotno popoldne ter s tem Savskemu 
naselju tudi uradno in slovesno poda-

rila lepšo in prijetnejšo javno površino. 
Čeprav je pred nami mrzla zima, vsi 
vpleteni v prenovo že načrtujejo nove 
projekte. S prihodnjim letom se bo eki-
pa lotila še obnove otroškega igrišča, ki 
leži za savskim hribom. 

Vse polne svežih idej in željne 
sodelovanja vabijo, naj se jim pridružijo 
in pomagajo soustvariti lepši prostor 
za vse okoliške otroke. 

Neža Grum  
za društvo ProstoRož

Sokol Bežigrad je eno najstarejših 
društev v naši četrtni skupnosti, mor-
da celo najstarejše sploh. Ustanovljeno 
je bilo leta 1930 in bo prihodnje leto 
praznovalo 85-letnico delovanja. Pred 
drugo svetovno vojno je imelo svoj te-
lovadni dom (na lokaciji sedanje Plave 
lagune) in v lasti veliko zemljišče, 
zadnjih 69 let pa deluje v telovadnici 
OŠ dr. V. Kraigherja. Glavna dejavnost 
društva so različne vrste gimnastike, 
od najmlajših začetnikov in sekcije za 
ritmično gimnastiko Zala do vrhunske-
ga Roka Klavore, prvega Bežigrajčana v 
državni reprezentanci. 

Za uspešno delo v preteklih letih 
je društvo 9. maja, na praznični pri-
reditvi na Ljubljanskem gradu, prejelo 
Priznanje mesta Ljubljane za leto 
2014. Na to odločitev MOL-a smo po-
leg društvenih članov ponosni tudi 
številni občani, ki že dolga leta spre m-
lja mo njihova prizadevanja. 

Verjetno je ta pohvala tudi prispe-
vala k zagonu, s katerim društvo vstopa 
v novo šolsko leto. Po poletnih nas-
topih v Tivoliju je novi društveni tajnik 
(v sodelovanju z vodstvom ČS in OŠ  

ŠD Sokol Bežigrad - živahno naprej
dr. V. Kraigherja) organiziral predsta-
vitev okoliških športnih in družbenih 
organizacij, imenovano Bejžparty ali 
“RAZGIBAJMO BEŽIGRAD”. Dogajanje 
je potekalo v soboto, 6. septembra 
2014 popoldne, na ploščadi pred os-
novno šolo. Nastopili so karateisti, di-
jaki srednje strokovne šole, telovadci, 
akrojoga, upokojenci, atleti, plesalci iz 
Bube itn. Kljub slabemu vremenu je 
prav takrat skoraj tri ure sijalo sonce; 
nastopajoči, upravljavci stojnic in 
gledalci so bili zadovoljni, tako da so na 
koncu že veselo razpravljali o načrtih 
za naslednje leto. Organizatorjem 

Sokolom je to bilo v veliko zadoščenje, 
kajti zamisel o začetku prireditve, ki bi 
dodatno povezovala prebivalce naše 
četrtne skupnosti, se je prijela. 

ŠD Sokol Bežigrad za letos načrtuje 
še naslednje večje dogodke: sodelova-
nje na veliki prireditvi v Brežicah, or-
ganizacijo lastnega izobraževalnega 
tečaja za vodnike, delo na pripravah za 
obeležitev svojega jubileja v letu 2015, 
več nastopov gimnastičnih veteranov 
in izvedbo javnega nastopa vseh svojih 
oddelkov decembra. 

A. Pregelj 
foto Peter Jerin
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Kam na vadbo?

Invazivne rastline se ne bodo kar same posušile

Čeprav prihajajo krajši in bolj mrzli dnevi, naj ostane tele-
sna dejavnost naša stalnica tudi v teh dneh. Športna zve-
za Ljubljane je pripravila pregled ponudnikov različnih 
športnih zvrsti. 
Obiščite spletno stran http://www.rekreacija.si/vadbe ali 
pa prelistajte mestno glasilo Ljubljana in izberite vadbo v 
vaši bližini, ki vam najbolj ustreza. 

Vabljeni!

Ponudniki športnih in gibalnih programov, pozor!
Če ste zamudili z oddajo podatkov za objavo v glasilu 

Ljubljana, še ni nič izgubljenega. Vaši vpisani programi bodo 
uporabnikom takoj vidni na portalih www.rtvslo.si/rekrea-
cija in www.rekreacija.si. Za dodatne informacije pokličite 
Žigo Černeta na 041 537 097 ali pišite na info@rekreacija.si.

Športna zveza Ljubljane

Tako smo v Četrtni skupnosti 
Bežigrad MOL letos že četrtič va-
bili na akcijo odstranjevanja ambro-
zije v Tomačevem. Akcija je poteka-
la v sodelovanju z Oddelkom za 
varstvo okolja MU MOL in ob pomoči 
Turističnega društva Bežigrad; prav 
tako pa so se nam letos že drugič 
pridružili udeleženci iz Četrtnih skup-
nosti Posavje in Črnuče. 

V Tomačevem – med Štajersko 
cesto, reko Savo in Raičevo ulico – je 

največje strnjeno rastišče ambrozije v 
naši četrtni skupnosti. Čeprav na tem 
območju zadnji dve leti redno kosijo, 
smo imeli udeleženci akcije še zmeraj 
polne roke dela, predvsem z manjšimi 
rastlinami, ki so se razvile v letošnjem 
precej deževnem poletju. 

Poleg ambrozije smo na območju 
akcije opazili tudi druge invazivne 
rastline: zlato rozgo, japonski dresnik, 
enoletno suholetnico ter žlezavo nedo-
tiko, ki jo je opaziti predvsem ob Savi.

Za DCA Puhova je oktober čas prazno-
vanja, praznujemo namreč 8. obletnico 
delovanja. To je čas, ko se spomnimo, 
kaj vse smo dosegli in pomislimo na 
vse, kar še želimo doseči. V osmih letih 
smo pridobili veliko znanja, novih 
spretnosti in veščin, predvsem pa smo 
stkali nerazdružljive vezi. Da smo na 
pravi poti priča tudi dejstvo, da imamo 
vsako leto več članov, več prostovoljcev 

in s tem tudi večje število različnih ak-
tivnosti. Prav našim članom in pros-
tovoljcem gre zahvala, da v Centru 
vlada sproščeno harmonično vzdušje. 
Zahvala gre tudi Mestni občini Ljublja-
na, ki vsa leta sofinancira program 
Dnevnih centrov aktivnosti za starejše, 
ki delujejo pod okriljem Mestne zveze 
upokojencev Ljubljana .

V sezoni 2014/2015 smo za naše 

člane pripravili širok nabor aktivnosti 
od gibalnih (jutranja telovadba, te-
lovadba za hrbtenico, Bothmer gim-
nastika, Biodanza, pilates, plesna 
telovadba, tai chi, namizni tenis, nor-
dijska hoja), do učenja tujih jezikov 
(angleščina, italijanščina, francoščina, 
nemščina, španščina, ruščina) ust-
varjalnih delavnic (slikarstvo, ročna 
dela, oblikovanje nakita, ustvarjanja z 

Nekaj utrinkov z letošnje akcije, ki je potekala v 
sredo, 3. septembra

8. obletnica delovanja Dnevnega  
centra aktivnosti za starejše  
Bežigrad – DCA Puhova
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Upokojenci, pridružite se nam!

o Želim postati član društva         o Želim postati prostovoljec/ka
o Želim  obisk  v okviru programa »Starejši za starejše«

Ime in priimek                                             

Naslov 

Telefon     

Datum                                                Podpis                    

PRIJAVNICA
%

Veseli smo, ko pridemo do zaslužene 
upokojitve, nekaj časa imamo občutek 
svobode in miru, toda kmalu se pojavi 
občutek, da nas nihče več ne potrebuje 
in da je konec našega razvoja. Ne pre-
pustite se malodušju! Raje se vključite 
v dejavnosti in društva, ki delujejo v 
vaši okolici. Razne oblike druženja ter 
pogovora vzdržujejo mentalno kon-
dicijo, kar se odraža tudi na fizičnem 
zdravju. 

Na območju Četrtne skupnosti 
Bežigrad deluje pet društev upoko-
jencev, v okviru katerih potekajo 
različne aktivnosti. Na voljo pa so vam 
tudi različne brezplačne dejavnosti:

• računalniški tečaji,
• telovadba,
• jezikovni tečaji (Javni za-

vod Cene Štupar – Center za 
izobraževanje Ljubljana),

• Dnevni center za aktivnosti 
starejših s svojimi vsebinami,

• vključevanje v društva in pomoč 
drugim.

V društvih upokojencev za 
Bežigradom izvajajo projekt »Starejši 
za starejše« in pohvala velja vsem 
prostovoljkam in prostovoljcem, ki v 
okviru projekta delujejo na terenu. Pri 
svojem delu se srečujejo z nemalo ovi-
rami, saj mnogokrat ne dobijo pravih 
informacij, kdo dejansko potrebuje 
njihovo pomoč. Vse, ki želijo sodelovati 
v društvih upokojencev ali bi želeli, da 
jih obiščejo prostovoljci iz programa 
Starejši za starejše, vabimo, da izpol-
nijo spodnjo informativno prijavnico 
in jo pošljejo na sedež Četrtne skup-
nosti Bežigrad, Vojkova c. 1, Ljubljana.

V okviru izvajanja socialnih pro-
gramov Komisija za zdravje in socialno 
pri Svetu Četrtne skupnosti Bežigrad 
vsako leto poskrbi za nakup prehram-
bnih izdelkov za socialno ogrožene 
upokojencev, ki jih razdelimo prek 
društev upokojencev. S paketi pomoči 
ter z nakupom šolskih potrebščin in 
delovnih zvezkov pa prek osnovnih 
šol prispevamo tudi k lažjemu prema-

govanju socialnih stisk družin v naši 
četrtni skupnosti 

Tudi letos bomo v sodelovanju z 
društvi upokojencev pripravili pred-
novoletno prireditev in pogostitev za 
starejše upokojence naše četrtne skup-
nosti.

Edita Tomić
Predsednica 

Komisije za zdravje 
in socialno varstvo

pri Svetu 
Četrtne skupnosti 

Bežigrad MOL

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! 

glino), astronomije, improvizirane za-
bave, vaj za urjenje spomina, literarno-
debatnega krožka, pogovorov o sreči, 
ljubiteljskega petja, geografije in psi-
hologije . 

Center lahko obiščete od ponedelj-
ka do četrtka med 7.30 in 18.00, ob 
petkih pa samo do 15.00. 

Več informacij dobite na spletni 
strani www.dca-ljubljana.org, pišete 
nam lahko na naslov: 

puhova@dca-ljubljana.org ali nas 
pokličete na številki 01 534 40 26 in 
051 664 810. Nikomur ni treba same-
vati, pri družite se nam!

Tanja Mijatovič
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Ljubljana, srcu prijazno mesto

MERITVE KRVNEGA TLAKA, 
SLADKORJA IN HOLESTEROLA

V DU Boris Kidrič, Vojkova c. 1 (pritl.) 
potekajo drugi četrtek v mesecu med 9. 
in 11. uro meritve krvnega tlaka, sladkorj a 
in holesterola s svetovanjem medicinske 
sestre.
DU Savsko naselje izvaja meritve drugo 
sredo v mesecu med 9. in 11. uro v 
dvorani MOL, Belokranjska ul. 6.
Zaradi omejenega števila meritev je 
zaželena predhodna najava na tel. št. 041 
939 741 (DU Boris Kidrič) oz. 041 856 802 
(DU Savsko naselje). Priporočamo, da 
pridete tešči.

DU Boris Kidrič in DU Savsko naselje

Ste že kdaj slišali za defibrilator? Ali 
veste, kaj je najbolj pogost vzrok smrti 
v Sloveniji? 

Po javno objavljenih podatkih zara-
di srčnega zastoja v Sloveniji vsak dan 
umre 5 do 6 ljudi. Zastoj srca se lahko 
»pozdravi« le s sunkom električnega 
toka, ki ga s pomočjo defibrilatorja 
spustimo skozi srce. Defibrilator je 
prenosna elektronska naprava, ki 
samodejno zazna motnjo srčnega 
ritma. S pomočjo električnega sunka 
lahko srce ponovno požene in s tem 
reši življenje. 

Ker v Mestni občini Ljubljana 
skrbimo za kakovostnejše življenje 
svojih meščanov in ker je Ljubljana 
Srcu prijazno mesto, smo v letošnjem 
letu nabavili več kot 40 avtomatskih 
eksternih defibrilatorjev (AED). S 
postavitvijo defibrilatorjev na uprav-
nih stavbah MOL in na 29 objektih, 
ki so v upravljanju Službe za lokalno 
samoupravo, želimo dopolniti mrežo 
javno dostopnih defibrilatorjev. 

Prebivalce Četrtne skupnosti 
Bežigrad obveščamo, da sta defibri-
latorja nameščena na objektih Belo-
kranj ska ul. 6 in Staničeva ul. 41.

Defibrilatorja na omenjenih lokaci-
jah sta javno dostopna 24 ur in eno-
stavna za uporabo. Slediti je treba zgolj 
napotkom, ki jih defibrila-
tor daje zvo kovno v slo-
venskem jeziku in za vsak 
korak posebej. 

Lokacije defibrilator-
jev so ozna čene s tablo, 
na ka teri je oznaka z 
urad nim simbolom za defibrilator. 

Defibrilator lahko reši življenje v primeru zastoja srca

Ažurirani seznami in zemljevid z ozna-
ko lokacij z defibrilatorji je objavljen 
na spletnem naslovu www.aed-baza.si.

Za varno rabo defibrilatorja je 
izjemno pomembno, da se čim več 
ljudi seznani z rokovanjem in upo-

rabo tega aparata, zato bomo 
v sodelovanju z Društvom 
študentov medicine Slo venije 
organizirali krajše delavnice, 
na katerih bomo udeležencem 
predstavili temeljne postopke 
oživljanja in prikazali pravilno 

rabo defibrilatorja. 
Usposabljanje bo namenjeno 

predvsem občanom, ki živijo v bližini 
postavitve defibrilatorja. 

O terminih in krajih izvedbe de-
lavnic vas bomo obveščali v lokalnem 
glasilu, glasilu Ljubljana in v oglasnih 
vitrinah.

Služba za lokalno samoupravo 
Mestne uprave MOL

Defibrilator na Belokranjski ulici 6

Defibrilator na Staničevi ulici 41
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100 let življenja podjetja Žale

Prvega avgusta 1914 je Ljubljana do-
bila svoj Mestni pogrebni zavod. S 
tem se je pričela stoletna zgodovina 
podjetja Žale, d.o.o. Na začetku 20. 
stoletja je bila pokopališka dejavnost 
v cerkvenih, pogrebna pa v zasebnih 
rokah. Zasebna pogrebna podjetja so 
prevoze in pogrebe v Ljubljani oprav-
ljala na podlagi dovoljenja deželne 
vlade. Ker pa občani in občina z nji-
hovim delom niso bili zadovoljni, saj so 
stremela le k dobičku, je mesto Ljublja-
na sklenilo, da bo zaščitilo meščane in 
javni interes z ustanovitvijo mestnega 
pogrebnega zavoda. Tako je ljubljan-
ski občinski svet 13. junija 1913 pri 
kranjski deželni vladi vložil prošnjo 
za podelitev koncesije, da bi lahko 

pogrebno obrt opravljala tudi občina. 
Deželna vlada je prošnji ugodila 27. 
oktobra 1913, ko je Mestni občini 
ljubljanski izdala koncesijo za oprav-
ljanje pogrebne dejavnosti. Mestni 
pogrebni zavod je začel poslovati 1. 
avgusta 1914, kar pomeni, da od tega 
prelomnega trenutka minilo že celih 
100 let. 

Ta visoka, okrogla obletnica obstoja 
že sama po sebi zgovorno priča o vseh 
preživetih zgodovinskih prelomnicah, 
številnih družbenih spremembah, od-
tisih velikih ustvarjalcev in naglem 
tehnološkem razvoju. Vse našteto je 
brez dvoma pomembno zaznamovalo 
razvoj podjetja vse do današnjega dne.

Žale so danes najstarejše in največje 
tako podjetje v Republiki Sloveniji, ki 
upravlja z 18 pokopališči, vzdržuje 
več kot 60 ha površin, z več kot 57.000 
grobovi, ki so dom že več kot 164.000 
pokojnikom. V podjetju dela 98 za-
poslenih. Žale niso več zgolj ograjeni 
prostori, namenjeni pokopavanju in 
spominu na umrle, pač pa mnogo več 
– so tudi kulturna dediščina, parki in 
turistične znamenitosti. So tisti pros-
tori, kjer se povezujejo in prepletajo 
sedanjost in preteklost, umetnost in 
narava. So muzeji na prostem. 

V počastitev 100. obletnice je pod-
jetje izdalo knjigo z naslovom 100 let 
življenja podjetja Žale, ki si jo lahko iz-

Predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva na Gospodarski zbornici  
g. Janko Kramžar in direktor družbe mag. Robert Martinčič, Foto: arhiv GZS
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posodite v knjižnicah Mestne knjižnice 
Ljubljana in je na ogled tudi na spletni 
strani podjetja www.zale.si. 

6. junija 2014 je Zbornica komu-
nalnega gospodarstva na Gospodarski 
zbornici Slovenije podjetju Žale, d.o.o. 
podelila nagrado za 100 let uspešnega 
delovanja, 3. septembra pa je na 
Plečnikovih Žalah potekala slovesna 
prireditev. Zbrane goste so nagovorili 
župan Mestne občine Ljubljana, Zoran 
Janković, slavnostni govornik, minister 
za kulturo, dr. Uroš Grilc in direktor 
družbe, mag. Robert Martinčič. 

Slednji je v svojem govoru, 
med drugim, povedal: »Prav na tej 
častitljivi časovni prelomnici pa smo 
se znašli tudi pred izzivom – preprečiti 
ponovno liberalizacijo pogrebne de-
javnosti. Pogrebna dejavnost je v 
procesu izvajanja nerazdružljivo pre-
pletena s pokopališko. Gre za eno 
samo dejavnost, ki jo zaradi pietetnih, 
zdravstvenih in sanitarno-higienskih 
razlogov ni moč zagotavljati na pros-
tem trgu. Z ločevanjem obeh dejavnos-
ti in izvajanjem pogrebne dejavnosti 
na prostem trgu, bi interese občanov 
ponovno izrinil interes zasebnega ka-
pitala. S tem bi država dovolila, da se 
vrata priložnosti za korupcijo ter bo-
gatenje posameznikov na račun širših 
množic in stiske ljudi le še bolj odpre-
jo. Le gospodarska javna služba lahko 
vsakemu umrlemu zagotovi dostojen 
pogreb, ustrezno spoštovanje tako do 
umrlih kot njihovih svojcev ter storitev 

po najnižjih možnih cenah, saj je pri-
dobivanje dobička podrejeno zado-
voljevanju javnih potreb. 

Ob tej priložnosti je mag. Martinčič 
iz rok župana Mestne občine Ljubljana, 

Zorana Jankovića, prejel listino Mestne 
občine Ljubljana za 100 let uspešnega 
delovanja podjetja Žale v dobro obča-
nov in odgovorne skrbi za ohranjanje 
kulturne dediščine.

Mojca Hucman

Arhiv Žale, d.o.o.  Foto: Sunčan Stone

Arhiv Žale, d.o.o.
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Slovensko mladinsko gledališče in 
Baragovo semenišče

Slovensko mladinsko gledališče je bilo 
ustanovljeno leta 1955 kot poklicno 
gledališče, ki naj s svojimi kakovostni-
mi uprizoritvami razveseljuje in vzgaja 
predvsem otroke in mladino. Svoje prve 
predstave je uprizarjalo v Viteški dvo-
rani Križank – nekdanjega samostana 
Nemškega viteškega reda. 1. januarja 
1958 je prešlo v organizacijski okvir 
Ljubljanskega festivala, ki je deloval v 
prostorih obsežne zgradbe, prvotno 
namenjene semenišču ljubljanske 
škofije in zgrajene po načrtih arhitek-
ta Jožeta Plečnika (1872–1957). V 
petdesetih letih minulega stoletja je 
Plečnikov učenec Anton Bitenc (1922–
1977) preuredil Plečnikovo Baragovo 
semenišče v študentski dom (Akadem-
ski kolegij). Po njegovih načrtih so 
hkrati v osrednjem delu stavbe prostor, 
namenjen semeniški kapeli, preuredili 
v veliko festivalno dvorano za različne 
družabne prireditve. Prostor pod ka-
pelo pa je bil že sprva zamišljen kot 
dvorana za filmske predstave in je 
vrsto povojnih let kot Kino Soča služil 
temu namenu. V sezoni 1958/1959 je 
Slovensko mladinsko gledališče prese-
lilo svojo dejavnost v to dvorano. Sprva 
so se filmske predstave še izmenjevale 

z gledališkimi, pozneje so kino opusti li 
in dali s tem kolektivu odločilno spod-
budo za rast in preobrazbo v gledališče 
z vse zahtevnejšim repertoarjem za 
vse širše, ne zgolj mlajše občinstvo. 
1. januarja 1964 je postalo gledališče 
povsem samostojna enota v sklopu 
dejavnosti Pionirskega doma, to je 
profesionalno vodene organizacije 
z vrsto jezikovnih, likovnih in podo-
bnih tečajev za predšolsko in šolsko 
mladino. V osemdesetih letih je Slo-
vensko mladinsko gledališče s svojimi 
mejnimi gledališkimi raziskavami in 
tematizacijo politične subverzivnosti 
odigralo eno vodilnih vlog pri širjenju 
polja umetniške svobode in svobodne 
misli nasploh ter se ob vrsti drugih 
civilnih gibanj vpisalo med pomembne 
dejavnike demokratične preobrazbe 
slovenske družbe v času po padcu ber-
linskega zidu in nastanku Slovenije kot 
samostojne države. 

Skromni okvir male gledališke, prej 
kino dvorane je postajal pretesen za 
radikalno nove poglede na podobo in 
pomen gledališke igre v tistem času. 
Zlasti režiserji so v stavbi iskali nova 
morebitna prizorišča za vse bolj ne-
konvencionalne režijske prijeme in 

jih odkrivali vsepovsod, po hodnikih, 
stopniščih, v festivalni dvorani in ne 
nazadnje tudi v kletnih prostorih. 
Kletna dvorana je s svojimi konstruk-
cijskimi loki postala ena najbolj 
priljubljenih uprizoritvenih lokacij, 
a ne izključno. Pri novem tipu upri-
zoritev ni nihče, ne direktor gledališča, 
ne režiser, ne igralci, kaj šele občinstvo, 
nikoli vnaprej vedel, kam vse bo pred-
stava vsebinsko in prostorsko segla, 
tako da je treba novo odkrito in adapti-
rano kletno dvorano pod nekdanjim 
kinom pojmovati le kot novo jedro in 
izhodišče za predstavo brez natančno 
definirane zadnje meje.

Baragovo semenišče je nastalo 
v vzhodnem delu starega ljubljan-
skega pokopališča ob pokopališki 
cerkvi sv. Krištofa, nedaleč od novega 
bežigrajskega župnijskega komple-
ksa. Severni del Ljubljane, Bežigrad, 
se je namreč v letih po ljubljanskem 
potresu leta 1895 že tako razvil, da 
so prebivalci zahtevali svojo župnijo. 
Za njene potrebe je arhitekt Plečnik 
zasnoval obsežnejši prizidek k cerkvi 
sv. Krištofa, cerkev sv. Cirila in Metoda 
(1933–1934). Pozneje se je ljubljanska 
škofija odločila na tem območju pozi-
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dati še novo semenišče: poimenovala 
ga je po škofu Frideriku Ireneju Baragi 
(1800–1868), slovenskemu misijo-
narju med Indijanci ob Velikih jeze-
rih. Za izdelavo načrtov se je obrnila 
na Plečnika. Gradbena dela so zaupali 
gradbenemu podjetju Antona Mavriča, 
vodenje zidave pa Antonu Suhadolcu. 
Graditi so ga začeli leta 1936. 

Plečnikova zamisel semeniške 
zgrad be je bila po svoji obliki izjemna, 
saj je arhitekt poskušal na izviren način 
v njej združiti rimska motiva Koloseja 
in Angelskega gradu. V obodu obsežne 
valjaste stavbe je v štirih nadstrop-
jih načrtoval sobe za semeniščnike, v 
prečnem, orientiranem – povezoval-
nem – traktu pa v pritličju kino dvo-
rano in v nadstropju kapelo, ki bi 
zavzela dve etaži. Po Plečnikovem 
urbanističnem načrtu za severni del 
Ljubljane – Bežigrad bi nova Linharto-
va cesta potekala nekoliko južneje od 
današnje, tako da bi severni, upravni 
del Baragovega semenišča stal v novi 
ulični črti, oziroma bi z umaknjenim 
parterjem in spomenikom na vitki pi-
ramidi v stiku med obodno in upravno 
stavbo ob novo potegnjeni cesti ust-
varjal monumentalen poudarek. Do 
začetka vojne leta 1941 je bil zgrajen le 
valjasti del stavbe in to do dveh tretjin. 
Predvsem so si prizadevali izvesti 
celice za semeniščnike, druge dele 
stavb pa so pustili neopremljene ozi-
roma sploh nedokončane. Semenišče 
ni nikoli služilo svojemu namenu. Ko 
je izbruhnila vojna, so v sobe name-
stili begunce s Štajerskega, po njej 
je poslopje služilo vrsti različnih de-
javnosti, pa tudi okolica Baragovega se 
je začela naglo spreminjati. Leta 1956 
so župnijski kompleks dveh cerkva 
in župnišča podrli in na vsem širnem 
območju do Baragovega semenišča 
zgradili Gospodarsko razstavišče, v 
šestdesetih letih pa še obsežni stavbi 
Slovenijalesa. Plečnikovo zamisel nove 
Linhartove ceste so opustili in cesto 
potegnili znatno severneje. Baragovo 
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gledaliških stvaritev pridobilo velik 
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torskim razmeram skorajda povsem 
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se dalo denimo urediti kot pokrit am-
fiteater na novem severnem dvorišču 
Baragovega) v dozidanih prostorih pa 
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nujno potrebne za normalno delova-
nje gledališča, je legitimna, vredna 
Plečnikove izjemne arhitekture in pri-
hodnosti Slovenskega mladinskega 
gledališča. 

Besedilo in fotografije: Peter Krečič
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Bežigrajski dijaki v Celovcu
Projekt Give me five 2013! je bil prvi 
projekt Leonardo da Vinci – mo-
bilnost za dijake Šolskega centra 
za pošto, ekonomijo in telekomu-
nikacije. Načrtovali smo partner-
stvo z Dvojezično zvezno trgovsko 
akademijo iz Celovca. V projektu je 
sodelovalo 12 dijakov 3. letnika smeri 
tehnik elektronskih komunikacij in 
smeri ekonomski tehnik. Dijaki so 
v štirinajstdnevni mobilnosti aprila 
2014 imeli en teden praktičnega uspo-
sabljanja pri avstrijskih delodajalcih, 
kar je organizirala šola gostiteljica, 
drugi teden pa je bil namenjen skupne-
mu praktičnemu delu dijakov obeh šol. 

Cilji projekta:

• povezovanje dveh sorodnih šol,
• omogočanje mobilnosti ter 

novih delovnih in osebnih 
izkušenj za dijake,

• povečanje zaposlitvenih 
možnosti za dijake,

• izboljšanje jezikovnih znanj,
• nove izkušnje na področju 

športnega menedžmenta.

V nadaljevanju naši dijaki sami 
predstavljajo svoje vtise o projektu in o 
tem, kaj so pridobili v teh dveh tednih 
mobilnosti v Celovcu.

Pogled dijakinje Katje na projekt

Projekt mobilnosti pod okriljem 
programa Leonardo da Vinci so nam 
prvič predstavili na naši šoli okto-
bra lani. Meni se je to zdela zanimiva 
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Pogled dijakinje Katje na projekt 

Projekt  mobilnosti  pod  okriljem 
programa  Leonardo  da  Vinci  so 
nam  prvič  predstavili  na  naši  šoli 
oktobra  lani.  Meni  se  je  to  zdela 
zanimiva  izkušnja, zato sem se tudi 
prijavila,  čeprav  edina  iz  našega 
razreda.  Januarja  letos  so  mi 
sporočili,  da  sem  sprejeta  s  še 
enajstimi  dijaki  iz  drugih  razredov 
3.  letnika.  Tako  se  je  vse  začelo. 
Sprejetih nas je bilo deset fantov in 
dve dekleti. 

Slika 1: Skupinska  
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katerim smo se vozili okrog 20 minut. 
Tako smo prispeli v Celovec. V Ce-
lovcu smo počakali na avtobus, ki nas 
je odpeljal do hostla, v katerem smo 
stanovali dva tedna. Tam smo se nas-
tanili v sobe. Naslednji dan smo odšli 
vsak k svojemu delodajalcu. Larisa 
in jaz sva prvi teden delali pri Narod-
nem svetu koroških Slovencev. Tam so 
nama razložili svojo vlogo in delovanje. 
Peljali so naju na otvoritev obnovljene 
Zvezne dvojezične trgovske akade-
mije v Celovcu, predstavili in razkazali 
različne slovenske organizacije, kot 
npr. Slovensko športno zvezo (pisali 
vabilo Kevinu Kamplu), državni radio 
ORF (tam sva dali intervju), Krščansko 
kulturno zvezo … Prisotni sva bili tudi 
na sestanku za projekt Žogarija. Za-
dnji dan pa sva v arhivu iskali članke o 
glasbeni šoli ter jih fotokopirali. Teden 
je hitro minil in prišla je sobota. Vstali 
smo zgodaj zjutraj, nato pa odšli na srečanje z učenci dvojezične trgovske 

akademije. 
Skupaj smo si ogledali grbovno 

dvorano deželnega zbora v Celovcu, 
kjer stoji Knežji kamen, simbol slo-
venstva. Potem smo z avtobusom odšli 
na Gosposvetsko polje in na ogled iz-
kopanin na Štalensko goro, kjer smo 
imeli skupno kosilo.

Po kosilu smo odšli nazaj v hostel. 
Ob 18.00 pa smo se odpravili v sloven-
ski študentski klub, kjer so nam njihovi 
učenci predvajali filme ISKRICA, v ka-
terih so nastopili tudi sami. Po pred-
vajanju filmov smo skupaj odšli ven 
v »nočno življenje« Celovca. V nasle-
dnjih dneh smo bili na njihovi šoli. 
Razdelili smo se v dve skupini in odšli 
k različnim predmetom v različnih 
razredih. Tam smo spoznavali razliko 
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Pred odhodom smo imeli skupna sestanka, na katerih so nam predstavili podrobnosti v zvezi 
s projektom. 30. marca 2014 pa  je projekt  tudi  resnično  zaživel. Zbrali  smo  se ob 9.00 na 
železniški  postaji  v  Ljubljani. Vsi  smo  bili  polni  pričakovanj. Ob  9.30  smo  odšli  na  vlak  do 
Beljaka. Vozili smo se približno eno uro  in pol, nato pa smo v Beljaku prestopili na vlak za 
Celovec, s katerim smo se vozili okrog 20 minut. Tako smo prispeli v Celovec. V Celovcu smo 
počakali na avtobus, ki nas  je odpeljal do hostla, v katerem smo stanovali dva  tedna. Tam 
smo se nastanili v sobe. Naslednji dan smo odšli vsak k svojemu delodajalcu. Larisa in jaz sva 
prvi  teden  delali  pri  Narodnem  svetu  koroških  Slovencev.  Tam  so  nama  razložili  njihov 
pomen  in  delovanje.  Peljali  so  naju  na  otvoritev  obnovljene  Zvezne  dvojezične  trgovske 
akademije  v  Celovcu,  predstavili  in  razkazali  različne  slovenske  organizacije,  kot  npr. 
Slovensko  športno  zvezo  (pisali  vabilo  Kevinu  Kamplu),  državni  radio  ORF  (tam  sva  dali 
intervju), Krščansko kulturno  zvezo … Prisotni  sva bili  tudi na  sestanku  za projekt Žogarija. 
Zadnji dan pa sva v arhivu iskali članke o glasbeni šoli ter jih fotokopirali. Teden je hitro minil 
in prišla  je sobota. Vstali  smo  zgodaj zjutraj, nato pa odšli na  srečanje  z učenci dvojezične 
trgovske akademije.  

Skupaj smo si ogledali grbovno dvorano deželnega zbora v Celovcu, kjer stoji Knežji kamen, 
simbol  slovenstva.  Potem  smo  z  avtobusom  odšli  na  Gosposvetsko  polje  in  na  ogled 
izkopanin na Štalensko goro, kjer smo imeli skupno kosilo. 

Slika 3: Knežji kamenSlika 2: Dvorana grbov 
 

Po kosilu smo odšli nazaj v hostel. Ob 18.00 pa smo se odpravili v slovenski študentski klub, 
kjer  so  nam  njihovi  učenci  predvajali  filme  ISKRICA,  v  katerih  so  nastopili  tudi  sami.  Po 
predvajanju filmov smo skupaj odšli ven v »nočno življenje« Celovca. V naslednjih dneh smo 
bili na njihovi šoli. Razdelili smo se v dve skupini  in odšli k različnim predmetom v različnih 
razredih. Tam smo spoznavali razliko med njihovim in našim poukom. V sredo smo namesto 

k  pouku  odšli  v Minimundus.  Ker  smo  bili 
prva  skupina  letos  oz.  poizkusna  skupina, 
smo dobili brezplačno hrano in pijačo.  
Po ogledu Minimundusa  smo  spet odšli na 
šolo,  kjer  smo  se  skupaj  pripravljali  na 
zaključno  prireditev.  Pisali  smo  članke, 

pripravljali predstavitev Slovenije, kratek  filmček, dvojezični  slovarček … Petek  je bil  zadnji 

Slika 4: Opera v Sydneyju (1:25) –Minimundus
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k  pouku  odšli  v Minimundus.  Ker  smo  bili 
prva  skupina  letos  oz.  poizkusna  skupina, 
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Dvorana grbov

Knežji kamen

Opera v Sydneyju (1:25) – Minimundus
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med njihovim in našim poukom. V sre-
do smo namesto k pouku odšli v Mini-
mundus. Ker smo bili prva skupina 
letos oz. poizkusna skupina, smo dobili 
brezplačno hrano in pijačo. 

Po ogledu Minimundusa smo 
spet odšli na šolo, kjer smo se skupaj 
pripravljali na zaključno prireditev. 
Pisali smo članke, pripravljali pred-
stavitev Slovenije, kratek filmček, 
dvojezični slovarček … Petek je bil za-
dnji dan. Vstali smo zgodaj in pripravili 
prtljago. Ob 10.00 smo imeli zaključno 
prireditev, na katero smo povabili 
mentorje iz podjetij, v katerih smo 
bili na praktičnem usposabljanju prvi 
teden. Tam smo jim predstavili Slo-
venijo, pokazali naš filmček, se jim za-
hvalili za sodelovanje ter jih povabili 
na pogostitev s slovenskimi jedmi. Po 
končani prireditvi smo odšli v hostel 
po potovalke, nato pa smo se odpravili 
na železniško postajo, kjer smo se vsi 
polni vtisov z vlakom odpeljali nazaj v 
Ljubljano.

Ta izkušnja mi je prinesla veliko 
lepih trenutkov, novih poznanstev, 
izkušenj in veselja, zato bi jo z veseljem 
še kdaj ponovila.

Katja Valentan, 3. C

Vtisi dijakov

Nejc:
»Zelo mi je bilo všeč delo v podjetju, 

saj sem se naučil veliko novega in pri-
dobil nove izkušnje. V šoli smo vestno 
delali, vendar smo se tudi zabavali.«

Dejan:
»Bivanje in delo v tujini sta pustila 

močan pečat v mojem življenju, saj 
sem se naučil mnogo novih splošnih in 

strokovnih stvari, ki jih prej še nisem 
obvladal. Zelo mi je bilo všeč delo pri 
delodajalcu, saj je bil mentor zelo pri-
jazen in zahteven hkrati.«

Denis:
»Mislim, da je to zelo pozitivna 

izkušnja in da bi to morali doživeti vsi. 
S prvim trenutkom, ko sem prišel v Ce-
lovec, so me vsi lepo sprejeli. Všeč mi 
je bila tudi družba, ki smo jo spoznali 
in pa lepa dekleta, ki so nas z veseljem 
s seboj peljala ven in se z nami zaba-
vala.«

Domen:
»Mobilnost mi je bila zelo všeč, saj 

je vse potekalo v sproščenem vzdušju 
in smo se tako imeli zelo lepo.«

Džemajil:
»Prvi vtisi so bili zelo lepi, vesel 

sem bil dela v podjetju. Vzdušje je bilo 
zelo prijetno.«

Aladin:
»Tako kot vsi, sem se tudi jaz ve-

liko naučil in pridobil veliko koristnih 
izkušenj v našem projektu Leonardo. 
To je bilo nepozabnih 13 dni v mojem 
življenju.«

Ervin:
»Praktično usposabljanje z delom 

v tujini je bila zame prijetna izkušnja, 
ki me je veliko naučila. Upam, da bom 
imel še kdaj takšno priložnost. Vsem, 
ki dobijo priložnost, priporočam 
izkušnjo bivanja tujini.«

Andraž:
»Presenetil me je Celovec, saj je 

zelo tih in čist, vendar pa v večernih 
urah postane zelo glasen in živahen. 

Pred odhodom smo imeli skupna sestanka, na katerih so nam predstavili podrobnosti v zvezi 
s projektom. 30. marca 2014 pa  je projekt  tudi  resnično  zaživel. Zbrali  smo  se ob 9.00 na 
železniški  postaji  v  Ljubljani. Vsi  smo  bili  polni  pričakovanj. Ob  9.30  smo  odšli  na  vlak  do 
Beljaka. Vozili smo se približno eno uro  in pol, nato pa smo v Beljaku prestopili na vlak za 
Celovec, s katerim smo se vozili okrog 20 minut. Tako smo prispeli v Celovec. V Celovcu smo 
počakali na avtobus, ki nas  je odpeljal do hostla, v katerem smo stanovali dva  tedna. Tam 
smo se nastanili v sobe. Naslednji dan smo odšli vsak k svojemu delodajalcu. Larisa in jaz sva 
prvi  teden  delali  pri  Narodnem  svetu  koroških  Slovencev.  Tam  so  nama  razložili  njihov 
pomen  in  delovanje.  Peljali  so  naju  na  otvoritev  obnovljene  Zvezne  dvojezične  trgovske 
akademije  v  Celovcu,  predstavili  in  razkazali  različne  slovenske  organizacije,  kot  npr. 
Slovensko  športno  zvezo  (pisali  vabilo  Kevinu  Kamplu),  državni  radio  ORF  (tam  sva  dali 
intervju), Krščansko kulturno  zvezo … Prisotni  sva bili  tudi na  sestanku  za projekt Žogarija. 
Zadnji dan pa sva v arhivu iskali članke o glasbeni šoli ter jih fotokopirali. Teden je hitro minil 
in prišla  je sobota. Vstali  smo  zgodaj zjutraj, nato pa odšli na  srečanje  z učenci dvojezične 
trgovske akademije.  

Skupaj smo si ogledali grbovno dvorano deželnega zbora v Celovcu, kjer stoji Knežji kamen, 
simbol  slovenstva.  Potem  smo  z  avtobusom  odšli  na  Gosposvetsko  polje  in  na  ogled 
izkopanin na Štalensko goro, kjer smo imeli skupno kosilo. 

Slika 3: Knežji kamenSlika 2: Dvorana grbov 
 

Po kosilu smo odšli nazaj v hostel. Ob 18.00 pa smo se odpravili v slovenski študentski klub, 
kjer  so  nam  njihovi  učenci  predvajali  filme  ISKRICA,  v  katerih  so  nastopili  tudi  sami.  Po 
predvajanju filmov smo skupaj odšli ven v »nočno življenje« Celovca. V naslednjih dneh smo 
bili na njihovi šoli. Razdelili smo se v dve skupini  in odšli k različnim predmetom v različnih 
razredih. Tam smo spoznavali razliko med njihovim in našim poukom. V sredo smo namesto 

k  pouku  odšli  v Minimundus.  Ker  smo  bili 
prva  skupina  letos  oz.  poizkusna  skupina, 
smo dobili brezplačno hrano in pijačo.  
Po ogledu Minimundusa  smo  spet odšli na 
šolo,  kjer  smo  se  skupaj  pripravljali  na 
zaključno  prireditev.  Pisali  smo  članke, 

pripravljali predstavitev Slovenije, kratek  filmček, dvojezični  slovarček … Petek  je bil  zadnji 
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Prijatelji iz Avstrije so bili zelo prijazni 
in vedno pripravljeni pomagati, pred-
vsem punce so bile zelo luštne.«

Larisa:
»Zelo sem vesela, da sem se lahko 

udeležila projekta Leonardo. To je bila 
samo še ena izkušnja več na poti do us-
peha. Spoznala sem veliko pomembnih 
ljudi, za katere je mogoče, da mi nekoč 
ponudijo delovno mesto.«

Miha:
»V mestu sem pričakoval več ljudi 

(mladih), a ko sem prišel v stik z njimi, 
so mi bili tako všeč, da ni bilo težav, 
če jih je bilo malo. Prav tako mi je bilo 
všeč v šoli, kjer je pouk zelo sproščen, 
pa vendar učni program bolj obsežen.«

Aleksa:
»Zelo mi je bil všeč sproščen 

nogometni turnir in druženje s punco, 
v katero sem se zaljubil v Avstriji. Zelo 
sem vesel, da sem bil del tega projekta. 
Vesel sem tudi, da smo skupaj prazno-
vali mojih 18 let. Izkušnje, ki sem jih 
nabral, mi bodo zelo koristile.«

Kot smo dijaki povedali že s svojimi 
vtisi, je bil projekt Leonardo da Vinci, 
Give me five 2013! nadvse uspešen in 
zanimiv. Naučili smo se veliko novega 
in sklenili nova znanstva ter prido-
bili izkušnje. Vsi se že zelo veselimo 
srečanja z dijaki iz Celovca, ki bodo 
septembra 2014 prišli v Ljubljano. 
Projekt bomo zagotovo ponovili tudi 
v naslednjih letih, saj je to odlična 
priložnost za dijake pri širjenju njihove 
splošne razgledanosti in možnosti za-
poslitve.

Dijaki iz projekta GIVE ME FIVE 
2013!

“Izvedba tega projekta je financirana s strani Ev
ropske komisije. Vsebina publikacije (komunikaci
je) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem 
primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”

dan.  Vstali  smo  zgodaj  in  pripravili  prtljago. Ob  10.00  smo  imeli  zaključno  prireditev,  na 
katero smo povabili mentorje iz podjetij, v katerih smo bili na praktičnem usposabljanju prvi 
teden. Tam smo jim predstavili Slovenijo, pokazali naš filmček, se jim zahvalili za sodelovanje 
ter jih povabili na pogostitev s slovenskimi jedmi. Po končani prireditvi smo odšli v hostel po 
potovalke,  nato  pa  smo  se  odpravili  na  železniško  postajo,  kjer  smo  se  vsi  polni  vtisov  z 
vlakom odpeljali nazaj v Ljubljano. 

Ta izkušnja mi je prinesla veliko lepih trenutkov, novih poznanstev, izkušenj in veselja, zato bi 
jo z veseljem še kdaj ponovila. 

 

Katja Valentan, 3. C 

Vtisi dijakov 

 
Nejc: 
»Zelo mi  je  bilo  všeč  delo  v  podjetju,  saj  sem  se  naučil 
veliko novega in pridobil nove izkušnje. V šoli smo vestno 
delali, vendar smo se tudi zabavali.« 

 
Dejan: 
»Bivanje in delo v tujini sta pustila močan pečat v mojem 
življenju,  saj  sem  se  naučil  mnogo  novih  splošnih  in 
strokovnih stvari, ki jih prej še nisem obvladal. Zelo mi je 
bilo  všeč  delo  pri  delodajalcu,  saj  je  bil  mentor  zelo 
prijazen in zahteven hkrati.« 

 

 
 
 
Denis: 
»Mislim, da je to zelo pozitivna izkušnja in da bi to morali doživeti vsi. S prvim trenutkom, ko 
sem prišel v Celovec, so me vsi lepo sprejeli. Všeč mi je bila tudi družba, ki smo jo spoznali in 
pa  lepa dekleta, ki so nas z veseljem s 
seboj  peljala  ven  in  se  z  nami 
zabavala.« 

 
Domen: 
»Mobilnost mi  je bila zelo všeč, saj  je 
vse potekalo v sproščenem vzdušju  in 
smo se tako imeli zelo lepo.« 
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Aladin: 
»Tako  kot  vsi  sem  se  tudi  jaz  veliko  naučil  in  pridobil  veliko  koristnih  izkušenj  v  našem 
projektu Leonardo. To je bilo nepozabnih 13 dni v mojem življenju.« 
 

Ervin: 
»Praktično usposabljanje  z delom  v  tujini  je bila  zame 
prijetna izkušnja, ki me je veliko naučila. Upam, da bom 
imel  še  kdaj  takšno  priložnost.  Vsem,  ki  dobijo 
priložnost, priporočam izkušnjo bivanja tujini.« 

 

 
Andraž: 
»Presenetil me je Celovec, saj je zelo tih  in čist, vendar 
pa  v  večernih  urah  postane  zelo  glasen  in  živahen. 
Prijatelji  iz  Avstrije  so  bili  zelo  prijazni  in  vedno 
pripravljeni  pomagati,  predvsem  punce  so  bile  zelo 
luštne.« 

 
 
Larisa: 
»Zelo  sem  vesela,  da  sem  se  lahko  udeležila 
projekta  Leonardo.  To  je  bila  samo  še  ena 
izkušnja  več  na  poti  do  uspeha.  Spoznala  sem 
veliko pomembnih ljudi, za katere je mogoče, da 
mi nekoč ponudijo delovno mesto.« 

 
 
 
 

 
Džemajil: 
»Prvi  vtisi  so  bili  zelo  lepi,  vesel 
sem bil dela v podjetju. Vzdušje  je 
bilo zelo prijetno.« 

 

 
 
 
 
 
 
Aladin: 
»Tako  kot  vsi  sem  se  tudi  jaz  veliko  naučil  in  pridobil  veliko  koristnih  izkušenj  v  našem 
projektu Leonardo. To je bilo nepozabnih 13 dni v mojem življenju.« 
 

Ervin: 
»Praktično usposabljanje  z delom  v  tujini  je bila  zame 
prijetna izkušnja, ki me je veliko naučila. Upam, da bom 
imel  še  kdaj  takšno  priložnost.  Vsem,  ki  dobijo 
priložnost, priporočam izkušnjo bivanja tujini.« 

 

 
Andraž: 
»Presenetil me je Celovec, saj je zelo tih  in čist, vendar 
pa  v  večernih  urah  postane  zelo  glasen  in  živahen. 
Prijatelji  iz  Avstrije  so  bili  zelo  prijazni  in  vedno 
pripravljeni  pomagati,  predvsem  punce  so  bile  zelo 
luštne.« 

 
 
Larisa: 
»Zelo  sem  vesela,  da  sem  se  lahko  udeležila 
projekta  Leonardo.  To  je  bila  samo  še  ena 
izkušnja  več  na  poti  do  uspeha.  Spoznala  sem 
veliko pomembnih ljudi, za katere je mogoče, da 
mi nekoč ponudijo delovno mesto.« 
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Ustvarjaj in se otresi stresa v 
Zupančičevi jami
V poletnih mesecih je v Zupančičevi 
jami našlo svoj novi dom Društvo 
Ustvarjalni svet, kmalu pa se mu je 
pridružil še Klub tukaj&zdaj. Združili 
smo moči in ponudili aktivnosti za ka-
kovostno preživljanje prostega časa. Z 
vami sva Manja in Darja, dve nadebud-
ni duši, ki ju zanima vse in še več. Najin 
namen je pomagati vsakomur, ki bi si 
v življenju rad ustvaril kaj več kakor le 
vsakodnevno rutino, ki se želi poglo-
biti sam vase, se sprostiti ob ustvarjal-
nem delu ali pa zgolj ob kakovostnem 
druženju preživeti prosti čas.

Brezplačne delavnice za brez-
poselne

Med našimi dejavnostmi je kar 
nekaj brezplačnih, ena izmed tistih, 
ki jih želimo še posebej izpostaviti, so 
brezplačne delavnice za brezposelne. 
Namenjene so vsem, ki v stresnem ob-
dobju iskanja službe potrebujejo nekaj 
sprostitve, ustvarjanja in druženja. 
Trudimo se, da bi izdelali čim več upo-
rabnih izdelkov, se naučili recikliranja 
ter predelali in koristno uporabili 
predmete iz vsakdanjega življenja. 

Brezplačne delavnice za brez-
poselne potekajo vsak ponedeljek in 
sredo (od 12.30 do 14.00) ter vsak 
četrtek (15.30 do 17.00). Če se nam 
želite pridružiti, se prijavite, vse infor-
macije in program pa najdete na splet-
ni strani www.ustvarjalnisvet.si, lahko 
pa nas pokličete na 031 335 409.

Sredini večeri so namenjeni 
druženju. Vsako prvo sredo v mesecu 
se v poznejših popoldanskih urah do-
bimo na Čajanki za ustvarjalce. Čajanka 
je namenjena ustvarjalcem in vsem, ki 
jih življenje pelje v to smer. Zberemo 
se ob čaju in se pomenkujemo o uve-
ljavljanju slovenskih ustvarjalcev na 
trgu, o tem, kako pričeti, izmenjamo 
mnenja in delimo napotke glede ure-
janja pravno-formalnih obveznosti in 
še več koristnih nasvetov povezanih 
z marketingom in aktivnostmi na slo-
venskem tržišču in tudi o tem, kako se 
podati na tuje.

Zadnja sreda v mesecu je na-
menjena pogovorom o aktualnih in 
drugače zanimivih družbenih temah. 
Na pogovornem večeru, imenovanem 
Družboslovna sreda, se krešejo mne-

nja in izmenjujejo ideje, k sodelovanju 
v debati ste vabljeni prav vsi, ne glede 
na izobrazbo, prepričanje, starost, spol. 
Pogovorni večer je namreč namenjen 
vsem, ki bi si radi vzeli čas zase, za 
svojo domišljijo ter razvijanje lastnih 
ustvarjalnih in idejnih potencialov, 
vsem, ki uživate v plodnem, živahnem 
pogovoru, radi delite lastne izkušnje 
in poglede ter vas veseli pridobivanje 
novih znanj in poznanstev – gre torej 
za druženje v pravem pomenu besede.

Preostale sredine popoldneve in 
večere pa popestrimo še z družabnimi 
večeri, ko igramo družabne igre in se 
zabavamo. 

Vsi družabni dogodki so brezplačni, 
zadovoljni udeleženci pa lahko naše 
dejavnosti podprejo s prostovoljnimi 
prispevki. Več informacij najdete ne 
spletni strani www.tukajzdaj.si.

Poleg naštetih aktivnosti boste 
v našem programu našli mnoge, na-
menjene ustvarjanju – ustvarjalne de-
lavnice nakita in tečaje slikanja, risan-
ja, klekljanja, kaligrafije. Vsak četrtek 
popoldne potekajo Ustvarjalnice, na-
menjene odraslim, kamor lahko pride-
jo sami ali z otroki. Pri nas se lahko 
naučite meditacije ali pa se udeležite 
Igrališča, zabavnega treninga socialnih 
veščin in interakcije.

Vljudno vas vabiva Manja, Klub 
tukaj&zdaj in Darja, Društvo Ustvar-
jalni svet.

Kontaktni telefonski številki: 
031 335 409 Darja, 040 800 895 Manja

Besedilo in fotografije: 
Darja Gabrijel
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Skupaj do
rešitve brez 
sodišča
Mediacija je prijaznejša, cenejša in 
hitrejša rešitev.

ZA OBČANE
MESTNE
OBČINE

LJUBLJANA

Po več kot petih letih, s sosedom Francijem spet pijeva kavo in klepetava. Dogovorila sva se,
kako bomo skupaj asfaltirali skupno dovozno pot. Za njegovo greznico, iz katere je neznansko 

smrdelo in me je smrad zelo motil, sva našla rešitev, ki je sprejemljiva za oba. Ni bilo lahko 
pričeti pogovor o stvareh, ki so me motile. Zdaj pa sem vesel, da se s sosedom lahko tudi kaj 
prijetnega pogovorim ...

         Besede konflikt, spor, prepir marsikomu povzročajo neprijetne 
občutke in celo mili izraz nesporazum pogosto predstavlja 

nekaj nezaželenega, bolečega, škodljivega, čeprav bi na to 
lahko gledali povsem drugače.

V mediacijskem procesu kreativnega iskanja novih 
rešitev poskušamo najti način, kako bi bili zadovoljeni 
interesi vseh strani pri raznovrstnih sporih kot so: spori 
med sosedi, spori glede meje, motenja miru in posesti, 

spori zaradi uporabe služnostne poti, spori v zvezi z 
dedovanjem, spori pri delitvi skupnega premoženja 

zakoncev oz. izvenzakonskih partnerjev, spori, ki izvirajo iz 
različnih pogodb, potrošniški in okoljski spori, spori s področja 

prostorskega načrtovanja, medvrstniški sporih, kjer se rešujejo 
konflikti med vrstniki v šolah in drugih izobraževalnih ustanovah, ....

KJE NAS NAJDETE?
Mediacijski center Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1. nadstropje, soba 142

KDAJ?
Ponedeljek, torek, četrtek in petek od 09.00 do 13.00 
Sreda med 14.00 in 18.00

!

Z mediacijo 
želimo vzpostaviti 

novo kulturo odnosov 
pri reševanja sporov, 
kjer ni zmagovalca in 

poraženca, kjer vzamemo 
spor v lastne roke in 
ga kot odrasli sami 

rešimo.

TELEfON:
01 306 10 74

E-pOšTA:
mediacija@ljubljana.si 

SpLETNA STrAN:
www.mediacije.si
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Knjižnico v Savskem naselju najdemo 
na Belokranjski ulici, kjer je v poletnih 
mesecih zasijala prenovljena stavba. 
Nova podoba pa ni samo zunanja, saj 
smo celotno knjižnico preoblekli in 
tudi vsebinsko prenovili.

Prvi prostori Knjižnice Savsko 
naselje so bili v leta 1977 zgrajenem 
Družbenem domu Krajevne skupnosti 
Savsko naselje in že takrat je delovala 
v majhnih prostorih. Skozi leta se je 
število knjig večalo, prav tako pa tudi 
zahteve knjižnice. Izposojevališče ni 
več zadoščalo, zato smo bralcem na-
menili še čitalniške prostore, razstav-
ni prostor ter prostor za izposojo 
neknjižnega gradiva. Knjižnica je rasla 

skupaj z naseljem in skušala slediti 
potrebam sodobnega Savčana.

Ob vstopu v prenovljeno knjižnico 
vas bo najprej pozdravil otroški od-
delek, ki je po novem postavljen v 
pritličje. Tu bodo otroci lahko, brez 
učne ure plezanja po stopnišču, iz-
brali knjige, pesmice in risanke ter pri-
sluhnili pravljici v novem pravljičnem 
kotičku. 

Naša knjižnica želi povezovati z 
besedami, tako s prebrano besedo 
starih klasikov kot z aktualno vsebino. 
Tako smo v nadstropju opremili prijet-
no čitalnico, kjer boste ob velikih oknih 
prebirali časopise, knjige ali pokle-
petali z znanci. Beseda, ki ji prisluh-

fotografija  rezan 
je traku še dobimo

nemo v prijateljskem ozračju, polepša 
dan. V čitalnici bomo občasno priprav-
ljali predavanja in različne delavnice. 
Knjižničarji vam bomo z veseljem sve-
tovali pri izbiri gradiva in pomagali pri 
uporabi računalnikov. V novi knjižnici 
sta dve računalniški mesti namenjeni 
brskanju po spletu in pisanju razisko-
valnih nalog.

Opazna novost knjižnice je 
klančina. Tako smo po več letih pri-
zadevanj olajšali dostop staršem z 
otroškimi vozički in funkcionalno ovi-
ranim. 

V nove, svetle prostore knjižnice 
vabimo družine, starejše, vse Beži-
grajčane, da skupaj spletemo prijetno, 
medgeneracijsko povezano knjižnico.

Mestna knjižnica Ljubljana-
Knjižnica Savsko naselje
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Vabljeni v enote Mestne knjižnice  
Ljubljana za Bežigradom
Predstavitvena delavnica
Skupina starih ljudi za samopomoč – Medgeneracijsko društvo 
Tromostovje iz Ljubljane
13. oktober ob 10.00 Knjižnica Bežigrad, dvorana, Einspielerjeva 1

Delavnica je namenjena informiranju o delu Skupin starih ljudi 
za samopomoč. V skupinah se starejši družijo enkrat tedensko 
po uro in pol. Skupino vodita dva usposobljena prostovoljca – 
voditelja z namenom vzpostavitve zaupanja in spoštovanja ter 
tkanja prijateljskih vezi med člani. Temeljna dejavnost v skupini je 
pogovor o temah, o katerih ve vsakdo nekaj povedati. Obenem je 
to priložnost za druženje ter širjenje kroga prijateljev in navezovanja 
stikov ter lažje soočanje z izzivi, ki jih prinašajo zrela leta.

Predstavitev knjige
Dvoživke umirajo dvakrat – Zoran Knežević
14. oktober ob 19.00 Knjižnica Bežigrad, dvorana, Einspielerjeva 1

Knjižni prvenec sestavljajo raznovrstne kratke zgodbe, ki jih 
prevevajo občutki odtujenosti od sveta, tradicije in družine. V 
zbirki se prepletajo tako bolečine kot humornosti situacij, v katerih 
se znajdejo liki, zaznamovani z izkušnjo priseljevanja. Avtor je 
zmagovalec lanskih proznih mnogobojev. Nekatere njegove zgodbe 
so bile objavljene tudi v reviji Literatura in predvajane na Radiu 
Slovenija in Radiu Študent. Večer bodo obogatili učenci Glasbene 
šole Franca Šturma.

Okrogla miza
Depresija – bolezen ali potreba po umiku
15. oktober ob 19.00 Knjižnica Bežigrad, dvorana, Einspielerjeva 1

Depresija postaja ena najbolj razširjenih bolezni v današnjem 
času, skoraj vsi pa smo tu in tam depresivni. Na pogovor o tej 
spremljevalki smo povabili Vesno Švab, psihiatrinjo, Majo Valič, vodjo 
Inštituta Karakter, ter Dušana Enovo, specialista klinične psihologije 
na Interni kliniki UKCL. Okroglo mizo bo vodila psihologinja Diana P. 
Cimprič, ki v Ljubljani vodi Holistični center Rasika.

Predstavitev knjige
100 najlepših sobnih rastlin – Slavko Zgonec
16. oktober ob 18.00 Knjižnica Bežigrad, dvorana, Einspielerjeva 1

Priznani slovenski strokovnjak za sobne rastline je svoje bogato 
znanje in ljubezen do zelenih in cvetočih lepotic strnil v priročnik za 
vse, ki si stanovanja brez zelenega in cvetočega okrasja ne morete 
niti predstavljati, in za vse, ki bi radi prave lončnice za točno določene 
kotičke svojega doma. 

Strokovno predavanje
Večeri za osebno rast – Katjuša Jakšič
17. oktober ob 16.30 Knjižnica Bežigrad, dvorana, Einspielerjeva 1

Predpogoj dobrih medosebnih odnosov je predvsem poznavanje 
svoje notranjosti, zato se bomo tudi tokrat spraševali o tem, kdo 
smo, kako čutimo in posledično reagiramo v različnih situacijah; 
kaj nas hrani in kaj rani. Poudarek bo predvsem na komunikaciji, ki 
je proces tako znotraj človeka kot tudi v interakciji z drugimi. Prvo 
srečanje smo naslovili: Povej, kaj čutiš, in povem ti, kdo si.

Predstavitev knjige
Pax Putina – Andrej Stopar
22. oktober ob 19.00 Knjižnica Bežigrad, dvorana, Einspielerjeva 1

Andrej Stopar je bil med letoma 2005 in 2013 dopisnik RTV 
Slovenija iz Rusije. Njegova knjiga Pax Putina prinaša skrben izbor 
besedil, napisanih v teh letih za RTV in dnevnik Večer, ki v kronološkem 
zaporedju zarišejo čas vladanja enigmatičnega Putinovega kroga, 
čas, ko je Rusija iz ekonomsko zlomljenega ostanka Sovjetske zveze 
ponovno postala imperialna sila. Stoparjeva slika Rusije je zapleten 
mozaik, izpisan v privlačnem slogu. 

Potopisno predavanje
Japonska – Andrej Morelj
23. oktober ob 19.00 Knjižnica Bežigrad, dvorana, Einspielerjeva 1

Dežela vzhajajočega sonca te popolnoma prevzame s svojo 
drugačnostjo. Njeno število kulturnih znamenitosti je ogromno, 
krasijo jo nadvse prijazni ljudje, čudovita narava, enkratno urejen 
javni prevoz – vlaki, avtobusi, red in čistoča se pišeta z velikimi in 
odebeljenimi črkami.

Predstavitev knjige
[psi] – Eros
24. oktober ob 19.00 Knjižnica Bežigrad, dvorana, Einspielerjeva 1

Knjigo [psi] je napisal povsem neznani pisec, ki ne hrepeni po 
slavi in se zato tudi ne želi izpostaviti. Rdeča nit knjige je nova teorija 
psihologije – REI, ki pojasnjuje razumevanje našega razuma.

Pogovori ob knjigi
Knjižna doživetja – Léon in Louise: Alex Capus
29. oktober ob 18.30 Knjižnica Bežigrad, dvorana, Einspielerjeva 1

Nevsakdanja ljubezenska zgodba vzplamti, ko sedemnajstletni 
Léon na kolesu sreča lepo in živahno Louise, ki v hipu očara 
mladeniča. Kmalu postaneta par, vendar vihra prve svetovne vojne 
kruto prekine ljubezensko idilo. Po desetih letih se znova naključno 
srečata v Parizu ... Roman poleg večne ljubezni zanimivo opisuje 
tudi življenje Parižanov pod nemško okupacijo med drugo svetovno 
vojno. Pogovor bo vodila psihologinja Tanja Grünfeld. 

Natečaj 
Instagram RAST!
29. september – 22. november Knjižnica Bežigrad, stopnišče, 
Einspielerjeva 1 

V mesecu septembru, mesecu RASTI, so mladi dijaki neodvisno 
ustvarili cikel najrazličnejših dogodkov za mlade in mlade po 
srcu. V okviru natečaja so povabili vse udeležence k tekmovanju 
za najboljšo fotografijo, risbo, film in pesem. Predstavili bomo 
zmagovalce in izbor najboljših.

Razstava
Ne-varna igrala učijo varnosti
1. september–30. oktober Knjižnica dr. France Škerl, Vojkova 87a

Živobarvna igrala, plastični tobogani in že sestavljeni gradovi so 
v zadnjih desetletjih postali normativ za dobro in varno igro otrok. 
Strokovnjaki opozarjajo, da mora otroška igra vsebovati kreativnost, 
iznajdljivost, sodelovanje in tveganje, ki jih ta igrala ne spodbujajo. 
Kot rešitev so se pričela pojavljati »nevarna« igrala oziroma 
pustolovska igrišča, na katerih si otroci sami določajo igro, iz različnih 
materialov sami sestavljajo igrala. 

Predstavitev knjige
Varuhi izročila: naša kulturna dediščina v dobrih rokah –  
Iztok Ilich
5. november, ob 19.00 Knjižnica Bežigrad, dvorana, 
Einspielerjeva 1

Publicist, urednik in prevajalec se že več kot štirideset let oglaša 
v slovenskih časnikih in revijah z zapisi s področja kulturne zgodovine 
in etnologije. Tokrat se je skozi zgodbe o ljudskih šegah in običajih 
spomnil predvsem požrtvovalnih ljudi, ki skrbijo za posamezne 
elemente dediščine, jih hranijo in varujejo. Knjiga govori o pustnih 
likih, poletnih venčkih in šopkih, slovenskem morju, etnoloških 
muzejih in zbirkah, tradicionalnih obrteh in veščinah, Kraški ohceti, 
ziljskem štehvanju in o ljudeh, ki ohranjajo to bogato dediščino in 
živijo zanjo.
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Potopisno predavanje
Okrog Sveta – Andrej Morelj
4. november, ob 18.00 Knjižnica Dr. France Škerl, Vojkova 87a

»Pot okrog sveta me je vodila najprej po Evropi in preko Turčije v 
Afriko. Od tu sem se odpravil v deželo tam spodaj – Avstralijo. Zatem 
pa Azija, Japonska in obe Ameriki. Poti nisem opravil naenkrat in 
manjka mi le delček morskih poti, da bi bil krog sklenjen.« Avtor in 
popotnik Andrej Morelj potuje že vrsto let in bo svoje izkušnje strnil 
v čudovito potovanje okrog našega planeta.

Strokovno predavanje
Skrivnosti pristajanja z jadrnico – Igor orlov
11. november, ob 19.00 Knjižnica Bežigrad, dvorana, 
Einspielerjeva 1

Tema predavanja skiperja, inštruktorja jadranja, yachtmastra 
(RYA) in meteorologa Igorja Orlova bodo krmarjenje jadrnice, vpliv 
vrtenja vijaka, manevriranje na omejenem prostoru, obrat na mestu 
(brez stranskega propelerja) ter drugi manevri, ki vam bodo pomagali 
varno zaključiti jadranje.

Strokovno predavanje
Blagor iz črevesja – Iztok Ostan
19. november, ob 18.00 Knjižnica Bežigrad dvorana, 
Einspielerjeva 1

Znanost potrjuje staro vzhodnjaško modrost, da bolezen nastaja 
v črevesju. V prebavnem traktu imamo kar 1,5 kg mikrobov. Med 
njimi bi moralo biti več kot 80 % dobrih bakterij, a pri večini ljudi 
prevladujejo slabe, kar se kaže najbolj očitno v neprijetnem vonju 
blata, znaku gnitja. V prvem delu predavanja avtor predstavi 
zdravstvene posledice prevladovanja slabih črevesnih bakterij, v 
nadaljevanju pa rezultate znanstvenih raziskav o vplivu (dobrih) 
mlečnokislinskih bakterij na zdravljenje mnogih bolezni. Take 
bakterije dobimo tudi ob običajnih probiotičnih živilih, a v znanstvenih 
preizkusih so dosegli ozdravitev osteoporoze, raka, izboljšanje stanja 
sladkorne bolezni in drugih resnih obolenj z uživanjem mnogo večjih 
količin dobrih bakterij, kot jih vsebuje npr. lonček jogurta. Zdi se, da 
z uživanjem zadostne količine koncentriranih probiotičnih živil lahko 
dosežemo krepkejše zdravje in več življenjskih moči. 

Potopisno predavanje
Svilena cesta – Janez Mihovec
20. november, ob 19.00 Knjižnica Bežigrad dvorana, 
Einspielerjeva 1

Popotnik Janez Mihovec nas bo popeljal po prostranih pokrajinah 
svilene ceste – legendarnem prepletu poti med Kitajsko, Indijo in 
Sredozemljem.

Ure pravljic – Knjižnica Bežigrad – sreda ob 17.00

Igralna ura v angleškem jeziku
Angleščina skozi igro – Metka Kovačič
6. november, ob 17.00 Knjižnica Bežigrad
Predšolski otroci in otroci prve triade OŠ so toplo vabljeni na angle-
ško igralno urico z Meto Kovačič. Angleščine se bomo učili s prepe-
vanjem pesmic in skozi igro vsak prvi četrtek v mesecu. Zaželene so 
prijave v knjižnici, na številki 01/ 23 63 800 ali na bezigrad@mklj.si. 
Welcome!

Izobraževalne delavnice
Logična pošast – Mathema
23. oktober, ob 17.00 Knjižnica Bežigrad
13. november, ob 17.00 Knjižnica Bežigrad
27. november, ob 17.00 Knjižnica Bežigrad
Na delavnici logike, namenjeni učencem od 1. do 7. razreda OŠ, 
bodo otroci spoznali, da je logika uporabna in zabavna veda. Delav-
nice, ki jih organizira Mathema, zavod za popularizacijo matemati-
ke, bodo potekale redno, dvakrat mesečno, od oktobra do februar-
ja. Zaželene so prijave v knjižnici, na številki 01/ 23 63 800 ali na  
bezigrad@mklj.si.

Igralna ura
Pridi se igrat! – Lavra Tinta
11. november, ob 17.00 Knjižnica Bežigrad
Vse otroke, stare od 3 do 6 let, vabimo v našo igroteko na igralne 
urice s knjižničarko Lavro. Na igralnih uricah, ki bodo potekale en-
krat mesečno, se bomo igrali z igračami iz naše Igroteke. Zažele-
ne so prijave v knjižnici na telefonski številki 01/ 53 49 985 ali na  
bezigrad@mklj.si.

Izobraževalne delavnice
Tačke pomagačke – Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov
16. oktober, ob 17.00 Knjižnica Bežigrad
20. november, ob 17.00 Knjižnica Bežigrad
Na delavnicah se bodo otroci vsak tretji četrtek v mesecu družili s 
terapevtskimi kužki in se učili pravilnega, spoštljivega in odgovor-
nega odnosa do psa in drugih živali. Zaželene so prijave v knjižnici, 
na številki 01/ 23 63 800 ali na bezigrad@mklj.si.

Izobraževalne delavnice
Premagaj tremo pred testi (izpiti) in bodi kul – Darja Cerkvenik
12. november, ob 16.00 Knjižnica Bežigrad
Bi rad/-a spoznal/-a metodo, ki je že tisočim pomagala odpraviti 
tremo pred testi / izpiti? Ki ti pomaga, da se osvobodiš tistega zo-
prnega občutka, ko pomisliš na šolo oz. težke predmete in prezah-
tevne učitelje? Vsi osnovnošolci in srednješolci vabljeni na predsta-
vitveno delavnico metode EFT (Emotional Freedom Techniques), 
po slovensko Tehnike za doseganje čustvene svobode. Prednost te 
metode je v tem, da si z njo lahko pomagaš kjer koli in kadar koli. 
Vse, kar potrebuješ, so tvoji prsti in znanje, kako se metodo upora-
blja. Zaželene so prijave v knjižnici, na številki 01/ 23 63 800 ali na 
bezigrad@mklj.si

Počitniške delavnice
Krompirjeve počitniške delavnice
27. – 30. oktober, med 10.00 in 12.00 uro Knjižnica Bežigrad
V času krompirjevih počitnic bomo v knjižnici pripravili razno-
liko ponudbo dopoldanskih delavnic za osnovnošolske otroke. 
Zaželene so prijave v knjižnici, na številki 01/ 23 63 800 ali na  
bezigrad@mklj.si


