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Drage Bežigrajčanke,
dragi Bežigrajčani!
Pred vami je prva številka glasila
Naš Bežigrad! Dandanes živimo v
času elektronskih medijev in skoraj
vse informacije, ki jih potrebujemo,
so dostopne na svetovnem spletu,
virtualno lahko potujemo, vidimo tuje kraje, elektronsko
tudi lahko komuniciramo med seboj. Vendar svetniki Četrtne
skupnosti Bežigrad menimo, da je prav, da ima tudi Četrtna
skupnost Bežigrad svoje glasilo. Številni med vami se boste
strinjali z menoj, da so ti elektronski mediji v sodobni družbi
v precejšnji meri osiromašili pristne odnose med ljudmi. Naš
Bežigrad nima višjega poslanstva kot združevati prebivalce
Bežigrada, jih medsebojno povezovati in skrbeti, da se skupaj
za Bežigradom dobro počutimo, kajti za Bežigradom smo
doma. V glasilu Naš Bežigrad boste našli številne zanimivosti
s področja zgodovine, kulture in športa. Našli boste tudi
marsikatero koristno informacijo o vsakdanjem življenju.
Vabim vas, da se nam pridružite in nam pomagate pri naših
prizadevanjih, da bi glasilo zaživelo in postalo tradicionalen
vir informacij, ki bo po možnosti dvakrat na leto dobrodošel
gost v vašem domu.
Ob tej priložnosti vas tudi vabimo, da se nam pridružite
na dnevu Četrtne skupnosti Bežigrad, ki ga bomo letos
praznovali 26. maja na trgu 9. maja (pred OŠ dr. Vita
Kraigherja). Dan Četrtne skupnosti Bežigrad bo letos prvič
v znamenju praznovanja Evropskega dneva sosedov. Naša
želja je, da bi ta dan postal tradicionalen praznik in da bomo
na tak način s prijetnim programom skupaj prispevali k
zmanjševanju odtujenosti, ki je pogosto prisotna med občani,
ki živijo v urbanem okolju. Vodeni program bo potekal med
10. in 15. uro. Več o vsebini programa boste našli na zadnji
strani glasila.
Na tem mestu bi se rad zahvalil uredniškemu odboru in
vsem, ki so pomagali pri nastanku prve številke.
Prijetno branje vam želim in kmalu nasvidenje!
Peter Rondaij
Glavni urednik

INFORMACIJE ZA KRAJANE
Četrtna skupnost Bežigrad MOL,
Vojkova ulica 1, Ljubljana
Tel: 01/ 236 25 37
Faks:01/236 25 38
e-pošta: mol.bezigrad@ljubljana.si
spletna stran:
www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/bezigrad/
Prispevke, obvestila, pripombe in predloge v zvezi z
glasilom NAŠ BEŽIGRAD pošljite na:
nas.bezigrad@gmail.com
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Predstavitev Četrtne skupnosti Bežigrad
Četrtna skupnost Bežigrad, kot ožji del Mestne občine Ljubljana (v
nadaljevanju MOL), kjer je 17 četrtnih skupnosti, deluje v skladu s
Statutom MOL.
Območje Četrtne skupnosti Bežigrad je določeno s prostorskimi okoliši in obsega 724 ha. Na tej površini živi 34.048 prebivalcev
(podatki na dan 1.1.2011,vir: SURS).
Meje naše četrtne skupnosti so:
• na jugu: Kurilniška ul., Vilharjeva c. do Savske c.
• na vzhodu: Savska c., Žalska c., mimo pokopališča, preko
Groblja in Save
• na severu: levi breg Save in nato do krožišča Tomačevo.
Območje zajema tudi del Jarš in Tomačevega.
• proti zahodu poteka meja po obvoznici do podvoza pod
kamniško progo
• na zahodu; vzdolž kamniške proge mimo gorenjske
železniške postaje do Kurilniške ulice, kjer se pentlja
zaključi.

Četrtna skupnost Bežigrad MOL zajema naselja:
Bežigrad, Savsko naselje, del Jarš, Tomačevo, BS 3, Študentsko
naselje, Brinje in Stadion.
Četrtna skupnost je pravna oseba javnega prava. Svet Četrtne
skupnosti Bežigrad MOL sestavlja 17 članov. Sedanji člani Sveta so
bili izvoljeni na lokalnih volitvah 10. oktobra 2010. Vsi člani sveta
opravljajo delo v svetu nepoklicno. Člani sveta izvolijo predsednika
sveta, ki zastopa svet četrtne skupnosti ter enega ali več podpredsednikov.
Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL sestavljamo:
Jernej Zupanc – predsednik,
Miran Bizjak – podpredsednik,
Lidija Drobnič – podpredsednica,
Avguština Zupančič – podpredsednica,
Ignacij Borštnar – član,
Drago Bratun – član,
Mag. Nives Cesar – članica,
Jožica Dolinar – članica,
Marko Kiauta – član,
Marinka Levičar – članica,
Gregor Makovec – član,
Peter Rondaij – član,
Marko Šiška – član,
Tomaž Škorjanc – član,
Edita Tomić – članica,
Željko Vasić – član,
Alenka Žibert – članica

Glavne naloge četrtne skupnosti so obveščanje krajanov o zadevah,
ki so pomembne za območje četrtne skupnosti, organiziranje kulturnih, športnih in drugih prireditev, izvajanje različnih programov s področja športa, kulture, sociale, urejanja in varstva okolja ter
priprava plana malih del. V okviru pristojnosti sveta četrtne skupnosti je sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev
mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost (oblikovanjem
in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj); sodelovanje z nepro
fitnimi organizacijami in ustanovami, ki delujejo na območju
četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture
in socialnega varstva; spremljanje problematik urejanja prometa
na območju četrtne skupnosti; obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov
in aktivnosti na območju četrtne skupnosti; sodelovanje četrtne
skupnosti pri ureditvi in vzdrževanju javnih površin v četrtni
skupnosti; sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi in
drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri izvedbi
programov na področju kulture in športa, razvijanje in spodbujanje družabnega, kulturnega in športnega življenja na območju
četrtne skupnosti, sodelovanje z vrtci in šolami.

Glasilo Četrtne skupnosti Bežigrad MOL · Letnik 1 · št. 1 · maj 2012

Pri Svetu Četrtne skupnosti Bežigrad MOL delujejo komisije in
odbori, ki podrobneje pokrivajo posamezna področja:
• Komisija za kulturo in šport ter društvene dejavnosti
– predsednik Ignacij Borštnar,
• Komisija za gospodarske javne službe in promet
– predsednik Marko Kiauta,
• Komisija za urbanizem in urejanje prostora
– predsednik Peter Rondaij,
• Komisija za zdravstvo in socialno varstvo
– predsednica Edita Tomić.
• Pri svetu delujejo tudi Finančna komisija, Odbor za odnose
z javnostmi in Sosvet za varnost občanov.
• Po odločitvi, da v l. 2012 začnemo izdajati glasilo četrtne
skupnosti, je bil imenovan tudi uredniški odbor, ki ga vodi
Peter Rondaij.

Delovanje Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad MOL
Članice in člani so se v tem mandatnem obdobju sestali, delovali,
in sprejemali zaključke ter spremljali njihovo izvedbo na desetih
rednih, eni izredni in osmih dopisnih sejah sveta, na kateri je Svet
Četrtne skupnosti Bežigrad MOL poleg problematike v četrtni
skupnosti, obravnaval pripombe na osnutkih Proračuna MOL za
leti 2011 in 2012, sprejel finančna načrta ČS ter plana malih del
za leti 2011 in 2012, sprejel finančno in poslovno poročilo za leto
2010 in 2011, izvedbeni načrt izvajanja programov projektov, v
sodelovanju z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet je
pripravil Plan prometnih ureditev 2011-2014.
V l. 2011 so se delovna telesa oz. komisije sestale na dvanajstih
sestankih, na katerih so obravnavala problematiko s svojega
področja.
Delo v letu 2011 ocenjujemo kot uspešno, saj so bili zastavljeni
cilji za leto 2011 doseženi.
Pri pripravi gradiva in delovanju našega sveta v okviru Stro
kovne službe za lokalno samoupravo MU MOL sodelujeta strokovna
sodelavca na sedežu ČS Bežigrad, Zorana Pust in Zvone Gaberšek.

Sedež Četrtne skupnosti Bežigrad MOL je na Vojkovi cesti 1.
v Ljubljani.
Uradne ure:
Ponedeljek 8-12 in 13-15
Sreda 8-12 in 13-16
Petek 8-12
Tel.: 01/236 25 37
Faks: 01/ 236 25 38

Naslov el. pošte: mol.bezigrad@ljubljana.si
Spletni naslov:
http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/bezigrad/

Del članov Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad
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Kaj vemo o našem Bežigradu?
V tem članku želim prikazati daljno zgodovino našega kraja, ne kot profesionalni zgodovinar, temveč kot
ljubitelj branja knjig s tovrstno vsebino in tudi zato, ker imam rad ta del naše lepe Ljubljane.
Dotaknil se bom predvsem glavne ceste, pa tudi za plenjenje na območju Drave in
sedanje Dunajske, ki je bila tudi Titova, pozneje tudi Donave.
Cesta je bila oštevilčena z rimsko
pa Tyrševa in nekoč prej že tudi Dunaj
ska, saj je peljala naravnost v cesarsko številko tri, del, ki je vodil iz Emone na se
ver, pa se je imenoval Via Celeia. Potekala
mesto.
Že v začetku naseljevanja na beži je preko Ogleja, Cola, Logatca, Vrhnike in
grajskem prostoru posebnih prazgo- Emone naprej proti Celju.
V drugem stoletju našega štetja je
dovinskih naselbin ni zaslediti, vendar pa
so skozi Bežigrad vodile prastare
poti, med katerimi se je ohranila
in utrdila, če hočete tudi uhodila
in zvozila prav glavna pot, ki je
vodila od juga proti severu. Predpostavljamo, da je bila del jantarske poti, zatem pa pot različnih
narodov in tujih gospostev.
Na območju Ljubljane je za
gotovo stala naselbina Venetov,
kasneje pa Ilirov, ilirsko-keltskih
Japodov in keltskih Tavriskov.
Konec prvega stoletja pr. n. št.,
so naše ozemlje osvojile rimske Fotografija Bežigrada okoli leta 1940
vojske, ki so postavile tudi svoj
legijski tabor. To je bila XV. legija Apol- morala biti zelo prometna, mogoče celo
linaris. Taborišče so Rimljani imenovali preobremenjena, saj je potekala preko
Celja tudi do Ptuja in naprej ob Podo
Emona.
Naš Bežigrad je ležal ob severnem navju do Osijeka in Beograda. Pot je
delu taborišča, pot pa je rimski legiji in vodila, kot rečeno na sever, do lesenega
ostalim služila za pohode in trgovanja, mostu čez Savo med Ježico in Črnučami.
Sledovi mostu so bili pred drugo svetovno vojno še vidni. Most je bil dolg
približno 300 m in širok 8 m. Počival je
na 26 nosilcih.
Ko so legijo na začetku prvega stoletja n. št. prestavili vzhodno od Dunaja, so
v Emoni ostali odsluženi vojaki in Emona je počasi postajala civilna naselbina.
Ob današnji Dunajski cesti je na obeh
straneh začelo nastajati pokopališče, o
čemer pričajo pretekla izkopavanja in
danes tudi izkopi za nove gradbene objekte.
Poleg grobov na Ajdovščini so bila
glavna najdišča na območju cerkve sv.
Krištofa, ki ga sedaj prekriva Gospodarsko razstavišče. Grobovi so se raztezali
Naslovnica knjige Naš Bežigrad iz leta 1940

nekako do Linhartove ceste. Predvideva
mo, da so tu in v bližnji okolici bile tudi
manjše naselbine, pristave ali celo vile.
V času preseljevanja narodov, to je
bilo v tretjem in četrtem stoletju n. št., je
bila Emona požgana in uničena. Po naši
cesti so se valili proti Italiji razni narodi,
kot so bili Goti, Huni, Avari, Longobardi
in na koncu tudi Slovani.
Ker uredništvo za letošnje leto
načrtuje še eno številko, bom ta
kratek zgodovinski prikaz omejil
na našo glavno cesto in z Rimljani
tudi končal. Prispevek v nasle
dnji številki bom posvetil prikazu
dogodkov, ki so zanimivi za naše
bralce.
Članek je povzet iz knjige Naš
Bežigrad, ki jo je založila Stavbna
zadruga Bežigrajski dom l. 1940. V
knjigi so članki različnih avtorjev,
ki jih bomo še uporabili.
Knjiga se še vedno najde pri
marsikateri hiši in daje zanimiv vpogled
v naš Bežigrad, njegov razvoj in na koncu
tudi v poimensko navedene prebivalce,
njihove poklice in bivališča po ulicah,
ki še obstajajo, nekatere pa smo seveda
tudi preimenovali.
Priznamo tudi, da smo se pri odločitvi
za ime svojega glasila zgledovali po
naslovu te knjige.

Jernej Zupanc
predsednik Sveta Četrtne
skupnosti Bežigrad MOL

Navje, prevečkrat prezrti spominski park

Če bi vas turist ustavil na železniški postaji in vas vprašal, kaj si velja ogledati v Ljubljani, kam bi ga napotili?
Center, staro mestno jedro, Tromostovje … Toda le podhod pod železniškimi tiri vas loči od prekrasnega
spominskega parka Navje. Ali bi se spomnili turista napotiti na ogled Navja? Velika večina ne. Zakaj? Ker je to
pokopališče ali ker se enostavno ne spomnimo na Navje.
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V vsevednega strica Googla vtipkam
Navje. Kratki, skopi podatki. Wikipedia
nam ponuja samo nekaj vrstic o Navju.
Lahko pa najdete kar šest video posnet
kov, nastalih med sprehodom po Navju.
Toda žal imajo ti videi malo ogleda. V letu
in pol borih sto ali pa tudi to ne.
Nekateri se večkrat dnevno peljejo
mimo Navja, pa niti ne vedo, da je to

Navje. Lep spominski park, oddaljen le
nekaj minut huje od samega mestnega
središča, nam ponuja kratek sprehod
skozi slovensko zgodovino, saj na Navju
počivajo znani Slovenci, umetniki, pi
satelji, izumitelji …
Današnja Dunajska cesta, ki vodi
iz mesta proti severu, je bila zadnje počivališče za pokojnike v rimski

Emoni. Ob tej cesti so v 18. stoletju
zgradili cerkev svetega Krištofa, ki je
bila pokopališka cerkev, in pokopališče
omejili z zidom. Pokopališče na mestu
današnjega Gospodarskega razstavišča
se je širilo proti vzhodu. Leta 1936 so
na Žalah odprli novo pokopališče. Usoda
starega pokopališča je postala negotova.
Ena prvih zamisli arhitekta Jožeta
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Plečnika je bila, da bi uredili spominski park z imenom
Pokopališče
nedolžnih
otrok. Leta 1932 si je
zamislil, da naj bi na starem
pokopališču naredil novo
monumentalno
cerkev,
hram slave oziroma slovenski Panteon.
Pokopališki park je dobil ime Navje leta 1938.
Preuredili so ga po načrtih
Jožeta Plečnika in Iva
Spinčiča. Pri urejanju je
sodeloval tudi vrtnar Anton
Lah.
Glavni vhod je kamnito stopnišče s kovanimi
vrati. Najstarejše grobove oziroma nagrobnike so premestili v klasicistični
paviljon z arkadami, nekaj so jih name
stili ob pokopališkem zidu, nekaj pa so
jih namestili po parku. Le redki grobovi
so ostali na prvotnem mestu. Med njimi
je grob Plečnikovih staršev. Po drugi
svetovni vojni je Plečnik dodal še štiri
stebre, ki so bili sprva namenjeni stavbi
Glasbene matice. Tako je park dobil
današnjo podobo.
V Slovarju slovenskega knjižnega je
zika preberemo, da je Panteon v nekaterih deželah poslopje z grobnico, grobnicami s posmrtnimi ostanki znamenitih

ljudi. Slovenci lahko re
čemo, da imamo svoj
Panteon – Navje.
Milena Piškur in Sonja
Žitko Durjava sta leta 1997
Navje podrobno opisali
in predstavili v knjigi z
naslovom Ljubljansko Na
vje.
Na tabli pred vhodom na Navje piše, da
je pokopališče Navje
kulturni in memorialni
spomenik ter spomenik
oblikovane narave. Leta
1987 je Navje pridobilo status kulturnega
spomenika. Mestni svet
mestne občine Ljubljana pa je leta 2001
sprejel sklep o razglasitvi pokopališča
Navje za kulturni spomenik lokalnega
pomena
Po naporni službi se sprehodite
do Navja. V senci starih ginkov, ki so
živi fosili, boste imeli občutek, da ste
daleč od mestnega vrveža. V miru boste
lahko prebrali kako stan iz knjige, ki jo
je napisal kateri od velikih in pomembnih slovenskih pisateljev ali pesnikov,
ki tu počivajo. Ali pa peljite svoje otroke
na poučen sprehod in spoznavanje slo
venske zgodovine – pesnikov, pisateljev,
slikarjev ... Valentin Vodnik je dosegel

uvedbo slovenščine v osnovnih in sred
njih šolah na Kranjskem, Tomaž Linhart je bil prvi slovenski dramatik, Josef
Ressel, po rodu Čeh, je zaslužen za
ladijski vijak. Prepričana sem, da tudi
današnji otroci poznajo Martina Krpana,
junaka, ki ga je ustvaril Fran Levstik.
Vsi ti in še veliko drugih pomemb
nežev je našlo zadnji mir na Navju.
Vse premalo se zavedamo velikih in
pomembnih mož, ki so pokopani v Navju,
vse premalo se zavedamo pomembnosti
Navja.
Andreja Čučnik

Navje - oaza miru v bližini centra

Naš stadion – naš ponos!

Pri Stadionu avtorja arhitekta Jožeta Plečnika gre za enega zgodnejših telesnokulturnih
objektov na Slovenskem, ki je bil v svojem času celo največji na Balkanu, kot so radi
poudarjali. V njegovi uresničitvi se zrcali razvojna usmeritev množičnega družbenega
pojava moderne dobe športa kot posebnega vidika moderno pojmovane telesne kulture.

Za zidavo stadiona je orlovska organizacija ustanovila zadrugo Stadion,
ki je imela nalogo zgraditi stadion in
ga potem vzdrževati. Denar so začeli
zbirati z zbiralnimi akcijami. Že leta
1923 so Plečnika zaprosili za izdelavo načrtov za Stadion, nalogo skrbnika zidave pa so poverili gradbenemu
inženirju Antonu Suhadolcu, ki je
postal tudi Plečnikov tesni sodelavec,
statik, svetovalec, vodja zidave in nadzornik izvedbe številnih njegovih del.
Ko je Plečnik začel razmišljati o podobi Stadiona, je imel pred seboj grobo
skicirani program: arena je morala biti
prilagojena za množične telovadne
nastope in shode ter tudi za neka
tere atletske discipline in skupinske
športne igre. Plečnik je tedaj že poznal
sodobno rešitev stadiona v Pragi, vendar se je odločil za nekoliko starejše
izhodišče v klasični Grčiji in Rimu,
seveda z upoštevanjem sodobnih zahtev športa na tedanji ravni razvoja.

Ko je za zidavo Stadiona zmanjkalo
denarja, so v letih 1927 in 1928 orga
nizirali veliki loteriji z vrsto privlačnih
dobitkov. Posebnost med nagradami
druge loterije je bila t. i. vila Stadion, ki
so jo zgradili v bližnji Mariborski ulici.
Toda dela so se leta 1929 ustavila, saj
so bile po šestojanuarski diktaturi, ki
jo je uvedel jugoslovanski kralj, ukinjene politične stranke in društva. Gra
dnja se je nadaljevala šele leta 1935, ko
so sklenili, da bo na Stadionu glavnina
dogajanja II. evharističnega kongresa
za Jugoslavijo. Prva faza graditve Stadiona je dotlej prinesla le ureditev arene
z igrišči in tekaško progo ter nekaj
stopnic s sedeži. Najpomembnejši del
te prve faze gradnje pa je bilo obzidje
s stebriščno lopo in s sedmimi vhodi.
Plečniku se je zdelo vredno veliko
truda in domišljije posvetiti tudi oblikovanju obodnega zidu. Med dvoj
nim polkrožno profiliranim vencem je
pustil prostor za perforacijo, ki jo je iz-
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vedel z ločno opeko. Motiv ločne opeke
srečamo že pri ograji ob vodnjaku v
kraju Lany na Češkem, kjer je le kako
leto pred tem urejal letno rezidenco
predsednika Češkoslovaške republike.
Na vsakih pet metrov je vrh ograjne
betonske plošče postavil kvadratne
plošče, nanje betonske kocke in vrh
njih betonske krogle, okrašene z ostro
stožčasto bakreno konico. Z notranje
strani obzidja je videti, kako stoji kompozicija kocke s kroglo in stožcem nad
pilastrom, ki v preprostem pravokotnem profilu izstopa iz gladkega zidu.
Motiv krogle na podstavkih se v istem
času v nekaj različicah pojavlja tudi pri
ureditvah na Hradčanih in v Ljubljani.
Zaradi zastoja v gradnji Stadiona
od leta 1929 do leta 1935 in zaradi
programa, ki ga je zahteval evharistični
kongres, je prišlo do bistvenih sprememb tako v zasnovi kot tudi v slogovnih prijemih, ki so dali končni pečat
stadionski podobi. Del načrtovanega
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prvotnega programa je prevzela zdaj
povsem na novo zasnovana osrednja
tribuna – glorieta. Ta naj bi služila
potrebam športa z manjšo telovadnico
v pritličju, s ploščadjo za častne goste v
nadstropju in glavnim pokritim oltarjem za potrebe cerkvenih slovesnosti,
ki so se napovedovale z evharističnim
kongresom.

času od II. evharističnega kongresa leta
1939 in do začetka 2. svetovne vojne,
zato nosi nekoliko drugačne slogovne
poteze od tistih v prvi gradbeni fazi.
Pri Stadionu tako lahko govorimo o dveh sklenjenih kompozi
cijskih obročih. Starejšega, ekspre
sionističnega in označenega kot
zunanjega, sestavljajo vhodna arkadna

Pozidava gloriete oz. glavne tribune
ter zaključkov sedežnih vrst z malima
tribunama oz. godbenima paviljonoma
z garderobami in sanitarijami na se
verni in južni strani, ki se je zgodila v

lopa na vzhodni strani, stadionski zid
z zahodnim povišanim vhodnim zidom
in jugozahodnim vhodom ter spominskim stebrom v bližini zaloma zidu na
južni strani, notranjega klasicističnega

pa osrednja tribuna na zahodni strani,
sedežne linije z obema malima tribunama (godbenima paviljonoma) ob
severni in južni stranici ter oval arene
s tekališči, površinami za druge atletske discipline in osrednjim nogometnim igriščem, ki je bilo sprva nasuto z
žlindrastimi ugaski.
Stadion je spomenik novejše slovenske arhitekture, ki kaže otipljive
in kvalitetne znake umetniških prizadevanj arhitekta Jožeta Plečnika
iz dveh slogovno povsem določljivih
obdobij njegovega opusa iz časa
med vojnama – ekspresionizma
in Plečnikovega “klasicizma”. Med
umetnikovimi deli gre tipološko za
povsem izjemen, zunajserijski izdelek.
V slovenskem spomeniškem patrimo
niju preprosto ni primerljive stvaritve.
V sklopu telesnokulturnih objektov iz
obdobja med vojnama se po kakovosti
lahko meri z njim le športno kopališče
Ilirija arhitekta Ivana Vurnika (1932),
medtem ko med stadioni svojega in
poznejšega časa, na Slovenskem nima
prave vzporednice. Stadion zategadelj
zahteva takšno ravnanje, kot pritiče
prvorazrednim spomenikom ne glede
na funkcijo, ki jo opravlja ali jo bo
opravljal.
povzeto po študiji dr. Petra Krečiča
UMETNOSTNOZGODOVINSKA
VALORIZACIJA OBJEKTA STADION
ARHITEKTA JOŽETA PLEČNIKA, 1993

Ime Bežigrad med ljudsko etimologijo in
imenoslovno znanostjo
Kaj se skriva za imenom Bežigrad: turški beg ali slovensko bežanje?
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Ime te današnje ljubljanske mestne
četrti v starih zgodovinskih virih ni
izpričano. Omenja se menda šele v
matičnih knjigah 18. stol. kot Beschegrad (Valenčič 1989). Na zemljevidu
franciscejskega katastra je l. 1825
dvakrat vpisano ledinsko ime Beshigrad oz. Beschigrad (vmes je cerkev
sv. Krištofa), nedaleč stran pa še ledinsko ime Za Beshigrad, vsi trije zapisi pa se nanašajo na njive (k.o. Sv.
Petra predmestje). Te njive, ki ležijo pri
gramoznici (pozneje imenovani tudi
Turška jama) se omenjajo že v turjaški
listini iz l. 1412, vendar še brez ime
na (Komatar 1907, Bizjak–Preinfalk
2009). Jezikoslovec Fran Metelko je

kljub temu, da je v prejetem seznamu
krajevnih imen (Metelkovo gradivo
1823) moral videti ime Beshigrad in
rodilniško obliko Beschigrada, v svoji
slovnici (1825) zapisal Beжji grad
(asylum), rod. Beжjiga grada. Ime si
je očitno razlagal kot 'pribežališče'.
Kartograf Henrik Freyer v svojem
dvojezičnem Abecednem seznamu
krajevnih imen na Kranjskem (1846)
navaja ime Beshigrad kot oznako za
imenje (nem. Gut) v župniji Šentpeter.
Leta 1869 je Bežigrad obsegal komaj
pet hiš z 58 prebivalci, takrat je bil
tu prazen prostor med mestom na
jugu in posavskimi vasmi na severu.
Po letu 1880 je tod nastala delavska

kolonija in z njo Hranilniška ulica, za
metek Bežigrajskega predmestja (Vrišer
1956). Bežigrad se je kot poimenovanje
mestnega predela začel uveljavljati šele
v 30. letih 20. stol. (prim. zbornik Naš
Bežigrad 1940), od l. 1892 je obstajala le
cesta Za Bežigradom. Za razliko od Šiške,
Viča, Most, Vodmata ipd. pa nikoli ni obstajalo vaško naselje z imenom Bežigrad.
Ljudsko izročilo trdi (KLS II 1971), da
je med obleganjem Ljubljane l. 1472
neki turški beg tod postavil šotor, ki so
mu rekli bežji grad, torej 'begov grad'.
Jezikoslovec Marko Snoj (2009) je to razlago brez zadržkov sprejel.
Glede na razpoložljive zgodovinske
vire je jasno, da je ime Bežigrad nastalo
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kot ledinsko ime, zato ni presenetljivo,
da se v tej kategoriji imen pojavi tudi
drugje po Sloveniji: ledinsko ime
Bežigrad v vasi Potok pri Vačah, k.o.
Vače, ime za njive v kraju Bukovžlak
ob vzhodnem robu Celja, FK 1825
Wischegrad (k.o. Bukovžlak) in dvorec
Bežigrad, prvič omenjen l. 1666 kot
Weschigrad. Leta 1825 izpričano ledinsko ime Beisidolina (Bežidolina)
v kraju Polana (k.o. Paneče, o. Laško)
razkriva naravo tovrstnih tvorjenk, ki
so očitno velelniške glagolske zloženke
z opuščenim predlogom. Bežigrad je
nastal iz skladenjske podstave grad, v
ali za katerega se beži, Bežidolina pa iz

podstave dolina, v katero se beži. Istega
tipa je toponim Skočidol na Koroškem:
razumeti ga moramo kot dól ('dolina'),
v katerega se skoči, ne pa iz skočiti dôl
('navzdol'), kot meni Snoj (2009). Proti
slednjemu govori zlasti stanovniško
ime Skočidolánci.
Verjetno smemo v isti tip imen
uvrstiti tudi toponim Pódigrac v Slovenskih goricah: 1265–1267 Podegraetz, 1311 Podgraetz, 1314 Podigretz,
1344 Peydigretz, 1357 Pograetz, 1359
Poydigraetz, 1444 Pottegrecz, 1454
Poydigretz, Podigretz, 1490 Potagricz,
1496 Podegraetz, 1780 Podigracz,
1822 Podegratz, 1824 Podigratz

(k.o. Podigrac), 1931 Podigrac, tudi
Podgrad, 1937 Podgrac. V prvotno
ledinskih imenih Bežigrad, Podigrac, Bežidolina, Skočidol, *Skočiles,
Skočigrm, Skočivir prepoznamo torej
besedne zveze 'beži (v, za) grad, 'pojdi
(v) gradec', 'beži (v) dolino', 'skoči (v)
dolino', 'skoči (v) les', 'skoči (v) grm',
'skoči (v) tolmun', v njih pa geografske
objekte grad, gradec, dolina, les, grm,
tolmun. Grad, ki tiči v imenu Bežigrad,
je najbrž metaforično poimenovanje
za cerkev sv. Krištofa, ki se v virih prvič
omenja leta 1476 (Lavrič 2012).
Silvo Torkar

ŠD Sokol Bežigrad

Športno društvo Sokol Bežigrad že več kot 80 let deluje v športu. Predvsem
gojimo bazični športni disciplini športno in ritmično gimnastiko. Poleg
tega naša dejavnost obsega tudi rekreacijo: košarko, odbojko, nogomet
ter starostnim skupinam prilagojeno vadbo.
Ustanovljeni smo bili leta 1930 kot
Sokol III, po 2. svetovni vojni smo
delovali pod imenom TVD Partizan
Bežigrad do leta 1997 , ko smo prevzeli
sedanje ime. Leta 1945 nam je bil
odvzet naš sokolski dom in precejšnje
zemljišče – trudimo se, da bi enkrat le
uspeli doseči vsaj delno popravo kri
vice, ki jo doživljamo.

V dolgih letih delovanja je iz našega
društva izšlo že več državnih prvakov in članov državnih gimnastičnih
reprezentanc. V zadnjem času smo še
posebej ponosni na uspešnega vrhunskega telovadca, Roka Klavoro.
Sodelujemo s sorodnimi društvi, z
zamejci in smo aktivni člani športnih
zvez: GZS, SZS, ŠUS in ŠZL.
Delujemo v telovadnici OŠ dr. Vita
Kraigherja za Bežigradom, poleg Centralnega stadiona, in smo nepridobitna organizacija, ki deluje v javnem
interesu. Vsako leto prirejamo poleg
redne športne vadbe, tekmovanj in
nastopov, še praznovanja, kulturne
dneve, izobraževalni dan, nastope
ob različnih prireditvah, počitniško

letovanje in animacijo otrok, izlete,
prostovoljna dela za dobrobit društva
in okolice itn.
Svojim članom želimo omogočiti kakovostno in cenovno dostopno vadbo.

V letu 2012 bomo izvedli ali se udeležili
naslednjih dogodkov:
• 37. odprto prvenstvo Bežigrada
v skokih z male prožne ponjave
z mednarodno udeležbo,
• državno prvenstvo Bežigrada v
skokih na veliki prožni ponjavi,
• prvenstveno tekmovanje v
ritmični gimnastiki (A1 program),
• tekmovanje Ljubljanske gimna
stične lige,
• 5. odprto prvenstvo Bežigrada v
skokih na veliki prožni ponjavi,
• Teamgym Slovenija pod okriljem
ŠZL,
• Pokal Bežigrad v športni gimnastiki,
• letovanje na Fari,
• svetovni sokolski zlet v Pragi,
• izobraževalni dan za vodnike
društva.
Stalne točke ŠD Sokol Bežigrad, s
katerimi nastopamo na zunanjih
prireditvah:
• VETERANI (nastop starejših
članov na moški bradlji),
• SKOKICE (prikaz skokov na
akrobatskih hoduljah),
• AKROBATSKI NASTOP (skupin-
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•
•
•
•
•

ski skoki z male prožne ponjave
ali na zračni akrobatski stezi),
GIMNASTIČNA SESTAVA (plesno
akrobatski nastop mlajših de
klic),
RITMIČNA VAJA (nastop skupine
ali posameznice z rekvizitom),
ESTETSKA VAJA (ritmični na
stop deklet brez rekvizita),
TEAMGYM (nastop članic in
članov v parterni gimnastiki z
elementi akrobatike),
BEŽIGRAJSKA SOKOLSKA VAJA
(sinhroni
prikaz
osnovnih
gimnastičnih elementov v ritmu
koračnice).

Za podrobnejše informacije glede
vpisa ali možnosti sodelovanja nas
pokličite ali nam pišite na elektronsko
pošto: info@sokolbezigrad.si.
Jure Kern
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Veteranska telovadna
skupina ŠD Sokol Bežigrad
V telovadnem društvu za Beži
gradom, natančneje v športnem
društvu Sokol Bežigrad, že več kot
šest let uspešno vadi in z nastopi
po Sloveniji navdušuje veteran
ska telovadna skupina, imenovana
»Veterani«.
Sestavljajo jo Andrej, Mirko, Željko,
Milan, Jule, Miran, Janez, Damjan in
Hari, sami nekdanji telovadci, ki so se
z gimnastiko resneje ukvarjali v svoji
zgodnji mladosti. Zdaj štejejo od 47 do
72 let. V osnovi je njihova vadba prijetno druženje s čudovitim poslanstvom

Tudi mi smo čistili

»Naj človek star bo, mlad bo, gojiti
mora telovadbo«, hkrati pa člani obujajo spomine, krepijo telo in promovirajo telovadbo med starejšimi občani v
četrtni skupnosti Bežigrad.
Vadijo enkrat ali dvakrat na teden.
Njihovi treningi so primer pravilne
športne vadbe: uvodnemu ogrevanju
sledi raztegovanje, nekaj vaj za moč
in nato vadba na orodjih, ne samo na
bradlji. Svoj program nameravajo izpopolniti in popestriti, imajo veliko
zamisli za treninge in nove sestave, saj
je pred njimi še veliko prijetnih treningov. Osnova vsega je volja do vadbe, saj
se zaradi nje bolje počutijo in kako
vostneje živijo. V svoje vrste vabijo
nove člane, željne telovadbe.
Miran Dernikovič

V soboto, 24. marca 2012, se nas
je nekaj članov ŠD Sokol Bežigrad
udeležilo prostovoljne delovne
akcije “Očistimo Slovenijo”.
V lepem sobotnem dopoldnevu smo
se zbrali pred telovadnico OŠ dr. Vita
Kraigherja, kjer imamo svoje domovanje. Oboroženi z grabljami, žago
in škarjami za obrezovanje drevja smo
se lotili čiščenja žive meje ob ograji
ob Vodovodni cesti in brega pod njo.
Obrezali smo podivjano grmičje, pobrali odvrženo embalažo, pločevinke,
vejice in veje ter druge smeti in vse
pospravili v vreče različnih barv, katere so nam priskrbeli organizatorji
akcije iz Četrtne skupnosti. Z njimi
smo se domenili tudi za odvoz kupa
lesenih gradbenih odpadkov izza kontejnerja pod bregom. Ves kup smo
morali znositi gor na cesto, kamor so
ga pozneje prišli pobrat s tovornjakom.

Mladi udeleženci prostovoljne delovne akcije “Očistimo slovenijo”

Udeleženci, zelo različnih sta
rosti, smo delali skupaj in zagnano,
pri nošenju pa sta nam na pomoč
priskočila še dva mimoidoča fanta. Bili

smo veseli opravljenega dela in da je
bilo naše prizadevanje za skupno dobro opaženo. 		
Andrej Pregelj

Naš Bežigrad v dobrem in slabem

Odgovornost za KAJ in KAKO VIDIMO.
Ko si ustvarimo sliko o čemer koli, nosimo dve veliki odgovornosti: odgovornost, kaj od vsega izberemo v svoj
pogled in kako to vidimo: kot dobro ali kot slabo.
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Seveda je okoli nas polno dobrega
in slabega. Na nas je, da se odločimo,
kaj od tega bomo hoteli videti in tudi,
ali bomo ta »kaj« videli kot dobro ali
slabo. To je najpomembnejše za nas
same, saj si s tem izbiramo svet, v katerem živimo. Edini realni svet, v ka
terem živi vsak od nas, je tisti, ki si ga
vsak od nas zgradi v svoji zavesti.
Bežigrad in Slovenija na spletu

Google na predvečer kulturnega
praznika, 7. februarja 2012, na poizvedbo za »Slovenija« ponudi 116
milijonov zadetkov, na poizvedbo za
»Bežigrad« pa 6,29 milijona zadetkov
(za primerjavo: Celje 1,9 milijona,
Kranj 1,3 milijona zadetkov). Iz tega
lahko poenostavljeno zaključimo, da
je naš Bežigrad 3,2-krat bolj prisoten
na spletu, kot je povprečje za Slovenijo

(prebivalcev 1,7 % SLO, zadetkov pa je
5,4 % od zadetkov SLO).
Torej, če predpostavimo, da te objave niso pretežno o negativnih dogodkih in pojavih, je to dobro.

Kaj je dobrega (v zadetkih 7.
februarja 2012 v zadnjih 24 urah)

Da smo pretežno stanovanjska
četrt, je razvidno tudi iz tega, da je
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večina od 213 objav v zvezi s prodajo
ali najemom stanovanj. V veliki meri
so te objave povezane s potrebami
študentov. Torej smo četrt, v kateri živi
ali želi živeti mnogo mladih. Odlično.
Med objavami je predstavitev 4.b
razreda gimnazije Bežigrad. V naši
sredi so preživeli zelo pomemben
del svojega življenja in tudi doprinesli svoj mladostni utrip in pogled

Kaj je slabega (v zadetkih 7.
februarja 2012 v zadnjih 24 urah)

Četrtek, 2. Februar 2012 Štiridnevna
stavka Gradbenega podjetja Bežigrad
(GPB), ki je v postopku prisilne poravnave, se je včeraj končala, ne da bi
se zaposlenim sploh uspelo sestati z
vodstvom družbe.
Ali je res tako malo slabega?		
Kaj jaz vidim slabega? Ni informacij o

orodje za ustvarjanje dobrega v kulturi
sodelovanja, lahko pa ga uporabimo
kot orožje za ustvarjanje slabega v kulturi tekmovanja. V tem smislu lahko
razumemo svetopisemsko opozorilo
o odgovornosti, če »jemo« jabolko z
drevesa (spo)znanja. Deklica zraste
za en centimeter, kolikor je debela
kamnita plošča, ki jo vsako leto dodajo
pod podstavek deklice. Na vsaki plošči
je zapisana ena dobra misel. In tako z
novim znanjem raste. Na prvi plošči
piše:
»Naj ne mine dan, da ne bi naredili
česa dobrega zase, za družino, za svojo
ožjo in širšo skupnost«.
Na lanskem dnevu naše četrtne
skupnosti smo k srečanju ob Deklici
povabili predstavnike odborov poli
tičnih strank, ki delujejo na območju
naše četrtne skupnosti. Želeli smo si,
da bi spoštljivo prisluhnili predstavitvi
po ene pomembne vrednote vsake
od strank. Lansko leto je to naredil
le predsednik ČO ene od strank. Zelo

Bežigrajski Severni mestni park

našemu vsakdanu - dobro. Verjetno
od mladih in za mlade objavljena
je ponudba samoorganizirane skupine Prevoz, za prevoze mladih, ki se
začenjajo ali končujejo za Bežigradom
(npr.: Koper – Ljubljana ob 20h30 za
5 EUR). Splet tu pomaga do cenejšega
in učinkovitejšega prevoza mladih.
Zeleno, dobro.
Tu so objave tekmo
vanj ekip izza Bežigrada v malem
nogometu in še nekaj drugih objav o
športnih dogodkih, pri katerih sodelujejo bežigrajski športniki. Tu so elek
tronske storitve javne uprave Ljubljana – izpostava Bežigrad za podaljšanje
veljavnosti prometnega dovoljenja in
za plačilo uporabe cest. Super. Bilo bi
zanimivo vedeti, koliko krajanov že
uporablja to možnost. Center za socialno delo Ljubljana – Bežigrad pojasnjuje prakso skupnega starševstva
v primerih, ko ločena starša sporazumno še vedno skupaj skrbita za
svoje otroke. Vsekakor zelo dragoceno.
Predčasnih parlamentarnih volitev
smo se v primerjavi s preostankom
Slovenije udeležili nadpovprečno.
Kar je dobro. Ljudje verjamejo, da je
sodelovanje smiselno. So voljni sodelovati. Povprečna udeležba v Sloveniji
je bila 64,65 %, za Bežigrad I. 74 % in
Bežigrad II 69 %.

samoorganiziranosti občanov pri urejanju skupnih zadev. Pa ne, da teh ni.
Vem za zelo dober primer povezovanj
stanovalcev Fondovih blokov pri prizadevanju za urejanje njihovih skupnih zadev. A tega je še vse premalo.
Nove boljše družbe ne bodo ustvarili
novi, boljši politiki. Ustvarili jo bomo
aktivnejši, bolj sodelujoči, bolj zaupljivi in spoštljivi krajani. Če se malo
pošalim: propadanje izkrivljenega kapitalizma samo po sebi še ne prinaša
boljšega družbenega sistema. Morali
bi ustvariti »novo«, ki bo zamenjalo
»staro«. Dokler ni volje za novo, tudi
napadanje starega nima nobenega
smisla.

Bežigrad za DOBRO

Več in več je ljudi, ki jih ne zanima le
njihova lastna korist in usoda. Vedno
več je ljudi, ki so pripravljeni prispevati k zmanjševanju slabega in
ustvarjanju dobrega. Tudi mi, za našim
Bežigradom, smo del tega. Leta 2000
smo v novem parku v Zupančičevi jami
dobili Deklico z rastočo knjigo. Namenjena je ideji iskanja, prepoznavanja in
razširjanja znanja in koristne uporabe
tega znanja. Vemo, da vsako znanje
prinaša odgovornost načina njegove
uporabe. Lahko ga uporabimo kot

Glasilo Četrtne skupnosti Bežigrad MOL · Letnik 1 · št. 1 · maj 2012

Deklica z rastočo knjigo

lepo je opozoril na domoljubje kot
vrednoto. Prisluhnili smo Cankar
jevemu besedilu o hvaležnosti za lepote Slovenije. Želim si, da bi vsako
leto bolj spoštljivo prepoznavali in
predstavljali ključne vrednote, po katerih se naše stranke razlikujejo med
seboj. Prepričan sem, da so vrednote
vseh spoštovane od vseh, le prioritete
so različne. In te razlike so nujne, saj
le tako vidimo svet z različnih zornih
kotov. Če bi bili obe očesi v sredini
skupaj, ne bi imeli občutka za prostor.
Ne sredina, spoštovanje in različnost
nam bosta pokazala pot naprej. Delo
v svetu naše ČS vidim kot spoštljivo
sodelovanje vseh strank in se tega
veselim. Ne-sprejemanje različnosti,
ali celo sovraštvo, je pravzaprav nedomoljubno dejanje.
Marko Kiauta
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Prvi pasji park v Sloveniji je
v Zupančičevi jami
Park za naše štirinožne prijatelje in njihove spremljevalce ni tako stara
pogruntavščina. Prvi uradni pasji park so v ZDA odprli leta 1979 v
Barkeleyu v Kaliforniji.
Če imaš psa in potuješ po svetu, te
seveda zanima tudi, kje boš psa sprehodil, ga spustil s povodca, da se boš
lahko poigral z njim ali pa bo našel pasje prijatelje. Parki se zelo razlikujejo
med seboj. So veliki ali manjši, travnati
ali posuti s peskom. Nekateri so namenjeni samo velikim psom, drugi
samo majhnim. Najlepši pa so tisti, ki
imajo tudi pasja igrala. Za vstop v pasji
park pa je potrebno ponekod v tujini
tudi plačati vstopnino. Res pa je, da so
taki parki v večini zasebna lastnina in
lastnik oceni, ali lahko vstopite s psom
v park ali ne.

dan. Župan je slovesno odprl otroško
igrišče in s tem tudi podaljšek parka
s pasjim igriščem. Pasji park je dovolj
velik, da lahko pes teka in se lahko
druži s pasjimi prijatelji. V park lahko
vstopate s treh strani. Pomembno je,
da so vrata dvojna. Ko vstopite skozi
prva, ta zaprete in šele nato odprete
notranja vrata. Tako preprečimo, da bi
kak preveč vesel kuža, ko je zagledal
novega prijatelja, stekel iz parka na
nezavarovan prostor. Vrata so široka
in medprostor dovolj velik, tako da
je lahko dostopen tudi invalidom na
vozičkih. Na vhodnih vratih so znaki,

Ljubljana, kot naš župan Zoran
Janković pogosto in rad poudarja,
najlepše mesto na svetu, se lahko tudi
po tej plati kosa s svetovnimi prestolnicami. Dobili smo prvi pasji park v
Sloveniji.
Pasjim prijateljem je bil dodeljen
kos zemljišča v sklopu Severnega parka, med Vilharjevo in Železno cesto,
nasproti železniškega podhoda. Park
je bil najprej samo ograjen prostor,
toda lastnikom psov se je hitro posvetilo, da smo dobili park, namenjen
psom, ki bodo tu lahko prosto tekali in
se igrali. In končno smo dočakali veliki

ki nam dajo vedeti, da so psi lahko na
tem prostoru brez povodcev, spuščeni,
da otrokom vstop v park ni dovoljen,
razen v spremstvu odraslih, in da je
potrebno počistiti za svojim psom.
Park je opremljen s koši za smeti, koši
za pasje iztrebke in vrečkami za pobiranje iztrebkov. Na novo posajena
drevesa sicer še ne dajejo sence, toda
naslednja generacija psov se bo lahko
hladila tudi v senci dreves. Po nekaj
mesecih je park dobil tudi klopi, tako
da lastniki lahko posedajo in klepetajo,
medtem ko se njihovi psi igrajo.
Kaj je potrebno vedeti pred vsto
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pom v pasji park? Poskrbeti moramo,
da je pes dovolj socializiran. Tudi če je
prostor ograjen, je dobro, da spremljajmo svojega psa. Igra lahko včasih
kaj hitro preraste v pasji ravs. Tega
si pač nihče ne želi. Psa spremljamo
tudi zato, da vidimo, če se slučajno iztrebi. Seveda je obvezno, da se za svojim psom takoj počistite in pravilno

odvržete. Pes, ki pride v pasji park,
mora biti zdrav, saj do okužbe lahko
pride tudi brez stika z obolelim. Tega
si pa nihče ne želi. Nekatere bolezni se
namreč hitreje širijo po pasjih parkih.
Psi, ki naj bi hodili v pasji park, naj bi
bili tudi očiščeni notranjih zajedavcev.
Psi ovohavajo iztrebke, se ližejo med
seboj in tako se lahko nič hudega sluteč
okužijo z notranjimi zajedavci. Enako
je tudi z zunanjimi zajedavci, ki pa se še
hitreje prenašajo z gostitelja na gosti
telja. Za to moramo poskrbeti, preden
se odpravimo v park. Naš pasji park ni
opremljen z vodo. Tudi v tujini niso vsi.
Zato je pomembno in nujno, da predvsem v poletnih mesecih prinesete s
seboj vodo in posodico za psa. V pasji
park navadno ne pridemo le za nekaj
minut. Pes bo tekal in postal bo žejen.
Naravno je, da se psi družijo, saj to
izhaja še iz volčjega krdela. Pasji park
je tako idealen kraj, kjer se dobivajo
psi, kjer lahko tudi kaj malega povadite
s psom ali pa vi in vaš pes počivate v
nadzorovanem okolju, ne da bi se kdo
jezil, ker vaš pes ni na vrvici in vznemirja mimoidoče.
Po prijetnem druženju v pasjem
parku lastniki zavijejo v katerega od
lokalčkov, ki jih v Zupančičevi jami ne
manjka. Uporabniki pasjega parka radi
zahajamo v lokal, kjer imajo dobro
kavo za lastnike in več pasjih posod za
naše vedno žejne pasje prijatelje. Prijazne natakarice takoj prinesejo vodo
žejnim pesjanom.
Andreja Čučnik
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Mestno redarstvo MOL v letu 2011
Mestno redarstvo je v letu 2011 nadaljevalo intenzivno delo v skladu s svojimi pristojnostmi, s poudarkom na
ukrepanju na področju mirujočega prometa, kjer so opazili upad števila zaznanih prekrškov.
Pooblaščene uradne osebe so se
srečevale tudi s kršitvami s področja
javnega reda in miru. Meritve s samo
dejnimi merilnimi napravami so na
daljevali na najbolj kritičnih točkah,
ki so jih predlagale četrtne skupnosti,
šole, vrtci in tudi občani.

Da je Mestno redarstvo vseskozi
na očeh javnosti, potrjuje kar 2.153
izhodnih elektronskih sporočil, ki so
jih poslali z elektronskega naslova
info.mr@ljubljana.si. Z navedenega
elektronskega naslova posredujejo
vse odgovore strankam, odgovore na
vprašanja, ki jim jih občani zastavijo
preko spletnega servisa, ter pobude in
odgovore na novinarska vprašanja, ki
jim jih v reševanje posreduje Odsek za
odnose z javnostmi.
Mestno redarstvo je v letu 2011
izvajalo nadzor nad ustavljenimi in
parkiranimi vozili, nad zapuščenimi
vozili ter ovirami v naseljih, nad pre
koračitvami hitrosti, nad ravnanjem
udeležencev cestnega prometa na
območjih za pešce in območjih umirjenega prometa ter ugotavljalo kršitve
o varstvu cest in okolja na območju
MOL.
Iz podatkov je opazno zmanjšanje
števila izrečenih represivnih ukrepov
v primerjavi z letom 2010, in sicer
za 9892 kršitev oz. 15,77 %. Slednje
pripisujejo dejstvu, da se je varnostna
situacija na področju mirujočega prometa nekoliko izboljšala, saj vozniki v
večji meri upoštevajo prepovedi in se
tudi zavedajo, da obstaja visoka stop-

nja verjetnosti, da bodo sankcionirani.
Izboljšanje problematike pripisujejo
tudi ureditvi območij v smislu sprememb prometnih ureditev (območja
za pešce, fizične ovire, zagotovitev
novih parkirnih mest, …).
V preteklem letu je prišlo do velikega premika v spremembah ope
rativnega dela, saj je le-to vedno bolj
kompleksno in vezano na sodelovanje
z zunanjimi subjekti (policija, JP LPT,
JP LPP, JP Snaga …). Ena od vsako
dnevnih oblik dela je sestava mešane
policijsko-redarske patrulje, ki jih izvajamo skupaj s policijskimi postajami.
Prav tako je Mestno redarstvo v letu
2011 izvajalo vedno bolj raznovrstne
naloge (delo z radarskimi sistemi, delo
v nočni izmeni v obliki patruljiranja,
dežurna služba 24 ur na dan), ka
tere so tudi pripomogle k zmanjšanju
števila ukrepov v tem segmentu. V letu
2011 so več pozornosti usmerili v preventivno delovanje, to pa se bo v prihodnje še povečalo. V ta namen je MR
MOL pristopilo k izdelavi Strategije v
skupnost usmerjenega dela Mestnega
redarstva, ki je bila sprejeta na 12. seji
mestnega sveta dne 19. 12. 2011, in si
jo je mogoče ogledati na spletni strani
MR (http://www.ljubljana.si/si/mol/
mestna-uprava/prekrskovna-organa/
mestno-redarstvo/). Velik poudarek
je bil dan tudi področju urejanja prometa in sodelovanju s policijo pri zagotavljanju javne in prometne varnosti v
času kompleksnih prireditev.
Mestni redarji lahko poleg globe
odredijo tudi odvoz vozila s pajkom ali
priklenitev z lisicami. Storitve za MOL
izvaja JP LPT. Pri izrečenih upravnih
ukrepih odvozov vozil s pajkom je razvidno malo manjše število odvozov kot
leto poprej, vendar pa je delež glede na
vse izrečene represivne ukrepe višji
zaradi manjšega skupnega števila za
znanih prekrškov v letu 2011.
Na področju zapuščenih vo
zil je opazen trend padca prijav in
posledično obravnav, saj so v letu 2011
obravnavali 662 prijav zapuščenih vo
zil, kar v primerjavi z letom 2010 predstavlja zmanjšanje za 24,08 %. Dejstvo
pripisujejo intenzivnemu in dosle
dnemu delu na področju problematike
zapuščenih vozili v zadnjih dveh letih
in ne nazadnje tudi dejstvu, da je bila
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v sredstvih javnega obveščanja večkrat
poudarjena informacija, da je razgradnja teh vozil brezplačna.
V Mestnem redarstvu so v letu
2011 nadaljevali z izvajanjem meritev
hitrosti s samodejnimi merilnimi napravami za nadzor prometa, s katerimi
se prekrški slikovno dokumentirajo
(radarji). Leta 2011 so zabeležili
kar 47,96 % zmanjšanje zaznanih
prekoračitev v primerjavi z letom
2010. Največ prekoračitev je bilo do
10 km/h, natančneje 66,44 % vseh zaznanih prekoračitev v letu 2011. Manj
je bilo najvišjih prekoračitev (21 km/h
in več) in sicer za kar 82,77 odstotne
točke. Mestnemu redarstvu je tako s
stalno prisotnostjo uspelo zmanjšati
število vseh kršitev, predvsem pa so
znižali hitrost na odsekih, kjer so izvajali meritve.
Na Mestnem redarstvu se še vedno soočajo s pomanjkanjem kadrov,
saj je kljub zaposlovanju novih delavcev še vedno opaziti neskladje
med sistemiziranimi in zasedenimi
delovnimi mesti. Kadrovski primanj
kljaj se posebej odraža pri uniformiranih redarjih. Ne glede na vse zgoraj
napisano bodo na Mestnem redarstvu
svoje delo še naprej opravljali profe-

sionalno in skladno s pooblastili ter
še naprej skrbeli za ugled dela tako
Mestnega redarstva kot Mestne občine
Ljubljana. Skladno s sprejeto Strategijo
v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva pa bodo poskrbeli tudi
za vzajemno sodelovanje z občani in
obiskovalci mesta Ljubljane ter se
posvečali preventivnemu delovanju.
Alenka Žibert
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Poročilo o varnosti v ČS Bežigrad
za leto 2011
Poročilo sta predstavila vodji policijskega okoliša Boštjan Prosenc in Dejan Slana. Vloga vodij okolišev je
preventivna in temelji na poznavanju lokalnega prebivalstva, lastnikov gostinskih lokalov, podjetij, nadaljujejo
se stiki z vodstvi OŠ, VVZ, posameznih podjetjih in organizacij. Vodje okolišev izvajajo nadzor kriminalnih
žarišč, pomembnejših objektov ter pomagajo pri raziskovanju hujših kaznivih dejanj.
V sodelovanju s šolami, vrtci in tudi domovih starejših občanov izvajajo preventivne aktivnosti, prisotni so na pri
reditvah, kot je npr. Dan ČS Bežigrad.
Poudarek je na samozaščitnem ravnanju občanov s ciljem zmanjševanja deviantnih dejanj in povečanja varnosti na
območju celotne ČS Bežigrad.
Varnost je dobrina, kateri je treba
posvečati veliko pozornosti. Občutek
varnosti je subjektiven. Zagotavljanje
varnosti ni samo odgovornost policije,
ampak vseh, ki na določnem območju
delajo, živijo, so naključni obiskovalci … Gre za partnerski odnos med
občani in policijo. Občani s svojim
samozaščitnim ravnanjem lahko veliko
pripomorejo k varnosti oz. občutku
varnosti.
Policija pri svojih preventivnih dejavnostih obvešča posameznike, podje
tja, državne organe o značilnostih
kriminalitete na določenem območju
(npr. vlomi v vozila na točno določenem
parkirnem prostoru, z namenom odtujitve navigacijske opreme. Ali tatvine iz
pisarn, kjer zaposleni puščajo denarnice, mobilne telefone na vidnih mestih in brez nadzora ...). V nadaljevanju
je od posameznika odvisno, kako bo
samozaščitno ravnal in posledično
odpravil okoliščine, ki vplivajo na
odločitev storilca za izvršitev kaznivega dejanja.
Območje Četrtne skupnosti Beži
grad je veliko in pokriva sedem policijskih okolišev, ki zajemajo nekdanje KS
Boris Ziherl, Boris Kidrič, Anton Tomaž
Linhart (1. PO), Miran Jarc (2. PO),
Savsko naselje I, II, III in Žale (3. PO),
KS Jože Štembal, Ivan Kavčič (4. PO),
KS Tomačevo, Jarše (5. PO), Stadion,
Koroških partizanov, Triglav in Brinje
(6. PO) ter KS Bežigrad Jug in Sever (7.
PO).
Stanje varnosti v ČS Bežigrad na
splošno je zadovoljivo. Podatki kažejo,
da na območju ČS Bežigrad leta 2011
nismo zabeležili kaznivega dejanja
umora ali poskusa umora. V porastu
je kriminaliteta – zabeleženih je bilo
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za osem odstotkov več drznih tatvin,
ropov oziroma roparskih tatvin. Z
razširjenostjo interneta, mobitelov,
bančnih avtomatov itn. je v porastu
tudi gospodarska kriminaliteta, tudi
na področju ponarejanja uradnih listin.
Na področju javne varnosti je bilo
na območju ČS Bežigrad v letu 2011
opravljenih 644 intervencij, pri katerih

je bila ugotovljena kršitev javnega reda
in miru. Pri tem je bilo ugotovljenih
380 kršitev na javnem kraju. Ugoto
vljenih je bilo tudi 24 kršitev v gostinskih prostorih, 107 kršitev na javnih
prireditvah in 133 kršitev v zasebnih prostorih. Zoper kršitelje so bili v
večini primerov izdani plačilni nalogi
oziroma odločbe. Podanih je bilo več
poročil na inšpekcijske službe zaradi
prekoračitve obratovalnega časa lokalov.
Pri pregledu za leto 2011 je bilo
ugotovljeno, da so se zmanjšale kršitve
v zasebnih prostorih, močno v porastu pa je trend kršitev na javnih
prireditvah, saj se je z odprtjem ŠRC
Stožice močno povečalo število javnih
prireditev ter s tem povezanih kršitev
na prireditvah.
Na področju prometne varnosti
je bilo v letu 2011 zabeleženih 522
nesreč (manj kot leta 2010), prometnih nesreč I. kategorije, kjer je nastala samo materialna škoda, je bilo
492. V letu 2011 je bilo v prometnih
nesrečah lažje telesno poškodovanih

92 oseb, sedem ljudi se je hudo telesno
poškodovalo. V letu 2011 ne beležimo
smrtnih žrtev.
Pri pregledu statistike policija tako
ugotavlja, da se število prometnih
nesreč, predvsem tistih s telesnimi
poškodbami, zmanjšuje, prav tako se
je zmanjšalo število prometnih nesreč
z najtežjimi posledicami, kot so smrt
in hude telesne poškodbe. Vzroki za
nesreče ostajajo isti.
Policisti policijske postaje Bežigrad
v sodelovanju z Mestnim redarstvom
in postajo prometne policije tudi v
letošnjem letu nadaljujejo z nadzorom prometa na vseh kritičnih točkah,
katere sproti ugotavljajo, prav tako
na omenjenem področju sodelujejo z
Mestno občino Ljubljana in izvajajo
preventivne projekte.
Splošna varnostna ocena za
območje ČS Bežigrad: četrtna skupnost je z vidika kriminalitete varna,
problematična so zlasti kazniva dejanja
vlomov v vozila in objekte ter kazniva
dejanja ropov, ki postajajo čedalje bolje
organizirana. Pričakujemo tudi nada
ljnji porast gospodarskega kriminala
ter kršitve delovno pravne zakonodaje,
predvsem na škodo delavcev.
Na področju javne varnosti je sta
nje zadovoljivo, saj se število kršitev iz
leta v leto počasi zmanjšuje. Zasluga za
to gre vodjem policijskih okolišev, ki z
vzdrževanjem stikov z lastniki in najemniki lokalov in sprotnim opozarja
njem na spoštovanje zakona skrbijo,
da ne prihaja do kršitev. Je pa tudi res,
da na območju ČS Bežigrad ni večjih di
skotek oziroma klubov, kljub vsemu pa
ostajajo kršitve v zasebnih prostorih in
na javnih krajih. Prometna varnost se
je v letu 2011 izboljšala, kar je verjetno
tudi posledica spremenjene zakonodaje. Število nesreč je v upadanju, ostaja
pa problem mirujočega prometa, ki pa
je v veliki meri posledica dnevnih migracij.
Splošno stanje je tako zadovoljivo.
Alenka Žibert
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Projekt Starejši za starejše
Raziskave so pokazale, da si večina starejših želi preživeti jesen življenja doma ob ustreznih oblikah pomoči na domu.
To je vodilo strokovnjake Slovenske
filantropije in ZDUS- a k razvijanju organiziranih oblik medsebojne pomoči
starejšim. Nastal je projekt, ki so ga
podprli Socialna zbornica Slovenije,
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter FIHO (Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij).

starejših za organizacijo medsebojne pomoči;
• izboljšati pretok informacij o
pomoči potrebnih;
• razširiti skrb za kakovost ži
vljenja na vso starejšo populacijo od članov društev upokojencev na vse starejše prebivalce

Projekt »Starejši za starejše« je
razpisala ZDUS in je od leta 2005 do
konca leta 2011 potekal kar v 293
društvih upokojencev v Sloveniji. Tako
smo v Sloveniji obiskali prvič 140.181
in ponovno 176.694 starejših od 69 let,
pomoč pa smo nudili 59.988 starejšim.
Vse to smo postorili s 3.967 prostovoljci.

v lokalni skupnosti;
• zvišati kakovost pomoči sta
rejšim na domovih;
• povečati obseg medsebojne po
moči;
• povečati pretok informacij o
potrebah starejših med genera
cijami;
• povečati vpliv civilne družbe pri
odločanju starejših.

Namen projekta je:
• spoznati potrebe starejših od 69
let, ki živijo doma;
• poiskati tiste, ki ne znajo, ne
morejo ali nočejo iskati pomoči;
• skušamo jim organizirati pomoč,
če na to pristanejo;
• skušamo vzpostaviti stalen stik
z javnimi službami in drugimi
nevladnimi organizacijami, ki
skrbijo za kakovost življenja
starejših, ki živijo v svojem
domačem okolju. Če tisti, ki
potrebujejo pomoč in na to
pisno pristanejo, posredujemo
odgovornim službam podatke o
potrebah in seveda preverimo,
ali je pomoč prišla.

Laično pomoč (drobne usluge, dru
ženje, branje, sprehodi, vključevanje v
krožke, skupine za samopomoč …) in
pomoč prostovoljcev – strokovnjakov
(pravno svetovanje, zdravstveni na
sveti, psihološka pomoč) organiziramo
tudi v lastnih vrstah.
Cilji projekta:
• izrabiti znanja in bogate izkušnje

Nekaj dejstev in pričakovanj:
• vsi starejši bi radi čim dlje ostali v svojem domačem okolju in
tam dočakali starost;
• s starostjo raste potreba po
pomoči;
• z organizirano pomočjo družbe
bi starejši lahko mnogo dlje
ostali doma, njihova kakovost
življenja bi se izboljšala;
• pri nas je veliko žensk, ki so
starejše in osamljene, in jih
samota potiska v bolezen pa
tudi v prezgodnjo smrt;
• starejši si želijo umreti doma, v
krogu svojcev in prijateljev, to
je njim največje darilo, ki jim ga
lahko damo.
Možnosti DU:
• imamo dobro pokrit teren z
mrežo DU,
• v članih imamo ogromno znanja
in izkušenj ter še veliko energije
za razne vrste laične pomoči;
• v DU smo že brez projekta obis
kovali člane za rojstne dneve in
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novo leto, kaj pa tisti starejši, ki
niso člani naših društev?
• Starejši se lažje družimo s
starejšimi in jim priskočimo na
pomoč.

Kot rečeno – obiskali bomo vse starejše
od 69 let, ne glede na to, ali so člani
društev ali ne.
Z njimi se bomo pogovorili in ugotovili potrebe po pomoči.
Ustvarili bomo bazo podatkov o
potrebah po pomoči.
Organizirali bomo pomoč strokovnih služb, kot so center za socialno
delo, patronažna služba, Rdeči križ,
Karitas.
Organizirali bomo tudi laično
pomoč, kot so pogovori, branje, spremljanje k zdravniku, občasni manjši
nakupi, spremljali bomo kakovost
pomoči.
V Četrtni skupnosti Bežigrad pri
projektu sodelujejo tri društva: DU Stadion, DU Bežigrad in DU Boris Kidrič.
Od začetka delovanja projekta
smo obiskali 3389 starejših od 69
let, skupaj smo do konca leta 2011
starejšim 4366-krat ponudili pomoč.
Opravili smo 3533 ponovnih obiskov.
Vse to pa je izvedlo 24 prostovoljcev.
Starejši vemo, kako težko se
preživlja osamljen starostnik, kako
težko je prositi mlade za pomoč, ko
jo potrebujemo. Zato smo zelo resnopristopili k temu projektu in opazili,
da so starejši največkrat osamljeni in
zaradi vse večje poklicne obremenitve
otrok nimajo nikogar, ki bi jim v njihovih domovih nudili osnovno pomoč
za življenje. Mi smo tu za to, da jim
pomagamo s pomočjo prostovoljcev.
Seveda pa imamo v Ljubljani težave
s pridobivanjem seznamov starejših,
zato jih obiskujemo od vrat do vrat.
Prosim vse starejše, ki imajo malo
časa in volje, da se nam pridružijo
in nas pokličejo na tel. 051 442 467
(Tjaša Šimnovec).
Mreža medčloveških odnosov, s
katero smo ljudje povezani med seboj,
sega prek zidov in ograj naših domov,
zato sem vesela, da vsako leto na novo
obiščemo starejše v projektu »Starejši
za višjo kakovost življenja doma«. Le
tako bomo obiskali ne samo člane
društev, ampak tudi tiste starejše ljudi, ki niso vključeni v društva upokojencev, pa vseeno potrebujejo pomoč.
Tjaša Šimnovec
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Predstavitev dejavnosti društev
upokojencev v ČS Bežigrad na področju
sociale in zdravstva
Na območju ČS Bežigrad deluje kar
nekaj društev upokojencev. Društva izvajajo različne programe, kot so:
• merjenje sladkorja, holesterola
in pritiska,
• telovadba za starejše
(na več lokacijah),
• telovadba s poudarkom na fizio
terapiji,
• vaje za spomin,
• razna tematska predavanja, na
primer o demenci,
• pevsko društvo,
• folklorna skupina …
V naši četrtni skupnosti deluje tudi
Dnevni center za aktivnosti za starejše
na Puhovi ulici 6 z zanimivimi dejavnostmi za starejše.
Za to, da tudi našim starejšim ob
čanom računalnik ni več neznanka,
skrbi Služba za lokalno samoupravo
MU MOL z izvajanjem brezplačnih
računalniških tečajev za starejše. Tečaji
potekajo na sedežu četrtne skupnosti.

Določene programe izvajajo dru
štva s pomočjo ČS Bežigrad.
V letu 2011 je bilo v okviru ČS izvedenih kar nekaj projektov in pomoči
najbolj socialno šibkim, kot so:
• nakup paketov ob koncu leta za
starejše,
• izvedba izleta za socialno najbolj
ogrožene upokojence,
• pogostitev ob koncu leta,
• prispevek društvom za izvajanje
pomoči na domu.
Na četrtni skupnosti pa smo prek osno
vnih šol pomagali tudi socialno ogro
ženim otrokom z nakupom šolskih
potrebščin in paketov ob koncu leta.
Našteli smo le nekaj dejavnosti, ki
smo jih v okviru Komisije za zdravje in
socialno varstvo pri Svetu ČS Bežigrad
MOL izvedli v letu 2011. Seveda pa je
treba poudariti, da gre največja za
sluga ljudem, ki prostovoljno delajo na
terenu in so pripravljeni prisluhniti in
pomagati ljudem v stiski.

Vabimo vse, ki ste pripravljeni
sodelovati ali se včlaniti v katero od
društev, da nam se pridružite.

Izpolnite spodnjo prijavnico in jo
pošljite na naslov:
Mestna občina Ljubljana
Četrtna skupnost Bežigrad
Vojkova cesta 1
1000 Ljubljana

Podatke lahko sporočite tudi po telefonu na št.: 01/ 23625 37 ali po e-pošti
na: mol.bezigrad@ljubljana.si

Vabilo je namenjeno vsem starostnim
skupinam, veseli bomo vseh vaših
predlogov in pripomb.

Edita Tomič
Predsednica Komisije za zdravje
in socialno varstvo pri Svetu ČS
Bežigrad MOL

P R I J AV N I C A
o Želim postati član društva
Ime
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o Želim sodelovati
Priimek

Naslov									

Datum

Telefon

Podpis
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Računalniški tečaji tudi v Četrtni
skupnosti Bežigrad
V začetku letošnjega leta so se starejši
krajani Četrtne skupnosti Bežigrad
skupaj s krajani Četrtnih skupnosti
Jarše in Posavje udeležili začetnih in
nadaljevalnih računalniških tečajev, ki
jih organizira Mestna občina Ljubljana. V januarskem in februarskem

roku smo organizirali pet začetnih,
šest nadaljevalnih in izpopolnjevalni
računalniški tečaj. Tečaji so potekali
v sejni sobi na sedežu Četrtne skupnosti Bežigrad (Vojkova 1), obiskovalo jih je 126 krajank in krajanov.
Poprečna starost tečajnikov je bila 66

let, najmlajša je imela 57, najstarejši
tečajnik pa 84 let. Njihova izobrazba je
večinoma srednješolska.
Zanimanje krajanov za obisk
brezplačnih računalniških tečajev je
veliko, zato kar nekaj prijavljenih še
čaka, da pridejo na vrsto za tečaj.
Tečaji so potekali v izjemno prijetnem in sproščenem vzdušju, kar je
v veliki meri zasluga predavateljev in
asistentov. Tečajniki so pohvalili njihovo strokovnost, odnos do starejših
ter prijaznost. S sproščenim načinom
dela so pregnali strah pred delom z
računalnikom, tako da so tečajniki osvojili posredovana znanja in z nestrpnostjo pričakovali učenje novih korakov v svetu računalništva.
Na nadaljevalnih tečajih so
udeleženci spoznali poleg interneta in
elektronske pošte tudi osnove urejanje
digitalne fotografije.
Vesna Bolle

Utrinki z računalniškega tečaja v ČS Bežigrad, januar 2012

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!
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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
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Razstava Izvirna slovenska slikanica za
nagrado Kristine Brenkove
Tudi letos smo že tradicionalno razstavo Izvirna slovenska slikanica za nagrado Kristine Brenkove uredili v
sodelovanju z GZS in Mestno knjižnico Ljubljana – Knjižnico Bežigrad.
Na razstavi, ki je odlična spodbuda
staršem, da bi se še bolj usmerili k izbiri kakovostnih izvirnih slovenskih
slikanic, so ob razstavljenih slikanicah
tudi likovni in vsebinski poudarki o
nominiranih in nagrajeni slikanici z
utemeljitvami strokovne žirije pa tudi
o namenu razstave, ki je zablestela le
nekaj dni po podelitvi nagrade, ki je
bila 2. aprila letos v Kulturnem centru

v Semiču in je bila v Knjižnici Bežigrad
na ogled do 11. maja 2012. Tokrat je
zmagala slikanica Pravljica o črnem
šejku z rdečo rožo, Vitomila Zupana z
ilustracijami Danijela Stepančiča. Nagrajena slikanica je izšla pri založbi
Miš.
Razstava Izvirna slovenska slikanica za nagrado Kristine Brenkove bo poleti gostovala v MKL – Knjižnici Otona
Zupančiča. Od 6. do 8. septembra letos
pa bo na ogled na Otroškem bazarju
na GR, največji sejemski prireditvi za

starše iz vse Slovenije. In naposled bo
razstava tudi na ogled 1., 2. in 3. oktobra v Cankarjevem domu za vse gene
racije na Festivalu za tretje življenjsko
obdobje.
Praznik Izvirne slovenske slika
nice je poslikan s tisočerimi barvami
in posvečen osrednjim dogodkom o
literaturi za najmlajše. V času razstave
poteka tudi Bralni krog – medgeneracijsko srečanja in pogovor ob odprti
knjigi.
Ignacij Borštnar

Naslovnice nominiranih slikanic, zmagovalka letošnjega natečaja je slikanica Pravljica o črnem šejku z rdečo rožo, Vitomila Zupana z ilustracijami Danijela Stepančiča

GLEDALIŠČE
POD LIPO
Sklop petih delavnic na skupno temo »drama je biti otrok«

Severni mestni park Navje
junij - september 2012

1. »ROJSTVO«, delavnica + lutkovna predstava
izvajalka: Martina F. Štirn
petek, 25. maj, dopoldne od 10. do 13. ure/primerno za vrtce
Od kod pa prihaja vsak od nas? Ogledali si bomo predstavo, ki občuteno
spregovori o začetku zgodbe vsakega od nas. Nato se bomo o videnem pogovorili
in se v gledališkem kotičku »igrali« mamice, očke, dedke, babice; svoje dojenčke
bomo previjali, jih dojili, peljali na sprehod po parku ipd.

4. »DEŽELA PREDNIKOV«, delavnica + senčno gledališče
izvajalka: Ana Kravanja
petek, 15. junij
Naši daljni predniki so verjeli v mite in si na ta način
razlagali svet. Najprej bomo prebrali nekaj mitov oz. legend
iz slovenskih pokrajin. Nato bomo izdelali senčne lutke in z
njimi zaigrali, kako si predstavljamo, da je nastal svet.

* »POKOPANE ZGODBE«, ogled pokopališča Navje za najmlajše/primerno za
vrtčevske in šolske otroke
Tjaša Zidarič, diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja, bo otroke
in njihove starše popeljala po pokopališču Navje. Skupaj bodo odkrivali plasti
preteklosti, spoznavali, kdo vse je pokopan na Navju, kaj vse so ti ljudje včasih
delali in kaj pomenijo za slovensko zgodovino in za današnji čas.

*termini bodo objavljeni na spletni strani
http://zdruzenje-sezam.si/sezam/

*2. »SUPER JUNAKI«, delavnica + poslikava obraza/primerno za vse
izvajalka: Alenka Novšak
Pogovarjali se bomo o tem, kdo so (super)junaki in junakinje iz filmov, risank,
knjig, stripov, ki nas navdihujejo. Potem se bomo tudi sami prelevili v enega od
njih in pokazali, kakšna »junaštva« bi počeli, če bi imeli super moči.

3. »KO BOM VELIK-a, BOM ...«, delavnica + risanje s kredami na tla in
animacija
izvajalka: Andreja Goetz
petek, 1. junij
Pogovarjali se bomo o tem, kaj bi radi postali, ko bomo veliki. V kakšno službo
bi želeli hoditi, s kakšnimi hobiji bi se ukvarjali, v kakšne kraje potovali ... Svoje
želje bomo s kredami risali na tla in jih sproti beležili s kamero. Tako bo nastala
zanimiva animacija.
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5.»KRASNI NOVI SVET«, delavnica + stop motion
animacija lutk izvajalka: Mateja Lukežič
petek, 8., 22. ali 29. junij
V kakšnem svetu bi želeli živeti? Po čem bi se razlikoval od
našega? Kaj bi spremenili? Izdelali bomo lutke, se jih naučili
animirati s stop motion animacijo in z njihovo pomočjo
»napisali« zgodbo o »krasnem novem svetu«.

Maša Ogrizek
SEZAM
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Akcija odstranjevanja alergene rastline –
pelinolistne ambrozije
Oktobra lani je Četrtna skupnost Bežigrad v sodelovanju s Turističnim društvom Bežigrad in Oddelkom za
varstvo okolja MU MOL pripravila akcijo odstranjevanja pelinolistne ambrozije na delu zemljišča v Tomačevem.
Akcija je potekala v četrtek, 6. oktobra, od 16. do 20. ure. Uvodoma je dr.
Jogan z Biotehniške fakultete predstavil rastlino, njen razvojni krog,
najprimernejši čas odstranjevanja in
načine odstranjevanja te trdovratne
rastline.
Po izobraževalnem delu je trideset
udeležencev akcije začelo z odstranjevanjem rastline na območju med
Štajersko cesto, reko Savo in naseljem

Tomačevo. Do 19. ure smo udeleženci
akcije napolnili dvajset vreč oz. nabrali
okrog 120 kg alergene rastline.
Napornemu delu je sledilo druženje
ob pogostitvi, ki so jo pripravili člani
Turističnega društva Bežigrad. Po
uspešni akciji pa smo skovali načrte
tudi za prihodnje akcije – ponovitev
akcije v Tomačevem in izvedba akcije
odstranjevanja pelinolistne ambrozije v bližini Železniškega muzeja in

»Plečnikovega stadiona«.
Poudarek pri izvedbi akcij je bil
predvsem na izobraževanju občanov.

Akcija odstranjevanja ambrozije v
Tomačevem bo predvidoma v četrtek,
14. junija ob 16. uri (zbirno mesto na
koncu Raičeve ulice).
V primeru dežja bo akcija teden dni
pozneje.
Zorana Pust

Utrinki iz akcije odstranjevanja alergene rastline – pelinolistne ambrozije

VABIMO VAS
NA AKCIJO
ODSTRANJEVANJA
AMBROZIJE

Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL in
Turistično društvo Bežigrad
vabita krajane na izobraževanje o
prepoznavanju in uničevanju ambrozije in
akcijo odstranjevanja ambrozije, ki bo
potekala v Tomačevem v četrtek, 14. junija
2012, med 16. in 19. uro.
Program akcije:
• ob 16. uri zbor udeležencev akcije - na koncu
Raičeve ulice
• od 16.10-16.30 izobraževanje udeležencev
akcije o prepoznavanju, škodljivosti in
odstranjevanju ambrozije

• 16.30 ogled rastišč in pričetek odstranjevanja
ambrozije

Četrtna skupnost Bežigrad
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• 19.00-19.30 zaključek akcije in manjša
pogostitev sodelujočih.

VABLJENI
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