
SUPER HIŠKA JE SPET SUPER
 
Konec avgusta je Super hiška pri Super hribu 
zaživela v novi podobi. Vlaga in čas sta že poš-
teno načela leseni pod, zaradi česar hiška ni bila 
več varna za uporabo. Ker ste Savčani izrazili že-
ljo, da hiška ostane, smo z oblikovalcem Rokom 
Oblakom položili nov pod in ga premazali z eko-
loškim zaščitnim premazom pred vlago. Super 
hiška je tako spet pripravljena na otroško igro.

PRENOVLJENO OTROŠKO  IGRIŠČE 
NA MAJARONOVI 

Prenavljalo se je tudi na Majaronovi. Septembra je 
bilo s strani MOL na pobudo ČS Bežigrad obnovlje-
no tamkajšnje otroško igrišče. Stara dotrajana igra-
la se je nadomestilo z dvojno gugalnico, previsno 
gugalnico, plezalnim stolp s toboganom ter vzmet-
nim igralom. Če igral še niste preizkusili, so sončni 
jesenski dnevi kot nalašč za to.

Rok med prenovo hiške

Kako ti Savčani še lahko pomagajo na tvoji 
poti?
Spremljajo me lahko na igrišču pri Šerkcu in me 
še bolj podprejo z zbiranjem papirja ter osta-
lih surovin, ki se lahko prodajo. V novembru in 
decembru se bodo začeli prodajati koledarji in 
zeliščni paket zeliščna sol in čaj. Na voljo bosta 
dva različna koledarja, z risbami in fotografijami. 
Koledar sem oblikoval sam, sajenje, sušenje, pa-
kiranje in prodaja zelišč pa poteka pod mentor-
stvom Katje Temnik iz zeliščnega vrta Majnika. 
Katja mi je dala možnost, da pridobim izkušnje 
in možnost sodelovanja na trgu s prodajo.Zbrana 
sredstva od prodaje bodo v celotni namenjena 
delovanju Zavoda za razvoj socialne vključenosti, 
odprte karte.

Verjetno ste že kdaj na ulici srečali Tima. Mogoče 
je bil na poti do Šerkca, kjer redno kosi travo, morda 
ste kdaj poskusili njegove slastne palačinke  ali 
pa mu pomagate z zbiranjem starega papirja. Mi 
smo ga prosili, da za novo številko Savčana deli 
svojo življenjsko zgodbo.

Kako bi se predstavil Savčanom?
Star sem 27 let in imam rad različne izzive, pred-
vsem nove stvari. Nisem Savčan, ampak sem rad 
v Savskem naselju. Imam apertov sindrom, zanj 
je značilno, da imaš zraščene prste na rokah in 
nogah, ter posebna oblika lobanje. Kot oseba 
sem prijazen in vztrajen, rad pomagam ljudem, 
saj veliko delam kot prostovoljec.

Kaj te je pripeljalo v Savsko naselje?
Radovednost, sklepanje novih poznanstev in 
sodelovanje pri projektih, ki se odvijajo v tem 
delu Ljubljane.

Kako si začel s košnjo trave na Šerkcu?
V Savsko naselje sem prišel preko Mladih hišnih 
prijateljev,  ki so na pobudo Nejca Pokca začeli 
obnavljati in urejati  igrišče na Šerkcu. Nato sem 
na svojo pobudo nadaljeval s košnjo, kar delam 
še danes. Povezal sem se z lokalnimi prebivalci, 
nekateri zame zbirajo papir, ki ga prodam in si 
z izkupičkom lahko kupim bencin za kosilnico.

Savski ne-Savčan
Intervju s Timom Bučarjem

LOKALNI ČASOPIS, november 2019

KNJIŽNICA REČI + TI

Med nami se skrivajo posameznice in 
posamezniki, ki s svojimi super močmi lepšajo 
vsakdan ostalim prebivalcem naselja. Za svoj 
uspeh se ne zanašajo na letenje, herkulovsko 
moč ali potovanje v času. Namesto tega 
pospravijo smeti okoli klopi, opozarjajo na 
nepravilno parkirane avtomobile, kosijo 
zelenice med bloki, pošiljajo pobude na 
občino ali prostovoljno delijo svoje znanje s 
sosedi. Čeprav pogosto ostanejo anonimni, 
s svojimi gestami spreminjajo blok v dom 
in sosesko v skupnost. Temu lahko rečemo 
skupnostno vključevanje ali enostavno 
sosedska skrb. Ker jo želimo spodbujati, 
smo pripravili dve zanimivi pobudi.

Začeli smo z zbiranjem koristnih informacij 
o storitvah in dejavnostih v soseski, Savčan 
Savčanu (glej str. 3). Za aktivne Savčane 
pa smo pripravili poseben razpis Knjižnica 
REČI + TI, s katerim želimo podpreti vse, 
ki bi s svojimi znanjem in idejami radi 
oblikovali program v Knjižnici REČI. Če bi 
radi z drugimi delili svoje veščine in znanje, 
vam lahko pomagamo pri izvedbi vaših 
idej. Izbrali bomo šest aktivnosti ter jim 
pomagali pri izvedbi in kritju materialnih 
stroškov v višini 150€. Več o razpisu si lahko 
preberete na četrti strani Savčana. V časopisu 
vas tudi čaka prijavnica, ki nam jo lahko 
pustite v nabiralniku na Belokranjski 6 ali 
skenirano pošljete na info@knjiznicareci.si.
Veselimo se že vaših prijav!

Jošt Derlink, urednik tekoče številke Savčana

Avtorji prispevkov:  Jošt Derlink, Klara Otorepec, 
  Metka Drča, Janja Jazbec
Uredila in lektorirala: Jošt Derlink in Klara Otorepec
Oblikovna zasnova: Urša Kikelj
Pomoč pri oblikovanju: Vesna Skubic
Založil: KD ProstoRož
Kontakt: info@knjiznicareci.si  Tel.: 030 746 347
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KRALJI ULICE 
NA KNOBLEHARJEVI

Konec leta 2017 so se v stavbo na Knoble-
harjevi 24 vselili_e prvi stanovalci_ke. Javni 
stanovanjski sklad MOL je stavbo preno-
vil in v njej uredil 71 bivalnih enot, namen-
jenih začasni nastanitvi socialno najbolj 
ogroženih. Društvo za pomoč in samopomoč 
brezdomcev Kralji ulice je že leta 2012 dob-
ilo priložnost za sodelovanje s skladom, 
in sicer za izvedbo skupnih aktivnosti za 
stanovalce bivalnih enot na drugi lokaciji. 
Po enakem vzorcu delavke društva izvajamo 
aktivnosti tudi na Knobleharjevi ulici v klet-
nih prostorih, kjer imamo sobo za druženje 
s kuhinjo. Aktivnosti, ki se izvajajo, so na-
menjene spodbujanju skupnostnega duha 
med sostanovalci ter individualni pomoči 
pri reševanju trenutnih življenjskih situ-
acij. Delujemo preventivno in s svojo redno 
prisotnostjo smo si pridobile dovolj zau-
panja med stanovalci, da se na nas redno 
obrnejo za pomoč pri vsakodnevnih skrbeh. 

FILIPOVO IGRIŠČE DOBIVA NOVO 
PODOBO
V zadnjem času ste se številni spraševali, kam je 
izginila poslikava na Filipovem igrišču. Na igrišče 
je bil pred kratkim položen nov beton, ki pa ni bil 
pravilno poravnan, saj  so se  na njem začele nabi-
rati luže. V kratkem bo beton izravnan, črte zopet 
zarisane, igrišču  pa  se obetajo  tudi čisto novi 
košarkaški obroči. Obširnejšo reportažo bomo pri-
pravili v naslednji številki Savčana.

Za več aktualnih novic o dogajanju v Savskem 
naselju priporočamo tudi vključitev v Facebook 

skupino "Savčan". 

Piknik Kraljev ulice pred Domom skupnosti

Idejni osnutek mobilne kuhinje

RAZVIJANJE 
FOTOGRAFIJ
---
VEČER LATINSKO-
AMERIŠKE 
GLASBE IN PLESA 
--- 

JOGA
---
GARAŽNA  
RAZPRODAJA IN 
KOSTANJEV
PIKNIK
--- 
DELAVNICA: 
PRAVILNO SEDENJE, 
ZDRAVA HRBTENICA 
---
ZAČETNI TEČAJ 
ČEŠĆINE
---
TAROK  
VEČER
---
ŠIVILJSKA  
DELAVNICA 
---
KNJIŽNI   
KLUB

Savski utrip
Dom skupnosti Savsko naselje

Belokranjska 6, 1000 Ljubljana

t:  030 746 347

fb:  facebook.com/DomSkupnosti

Koledar
dogodkov

KNJIŽNICA REČI + TI
PRIHAJA MOBILNA KUHINJA

Po novem letu v Knjižnico REČI prihaja mo-
bilna kuhinja! Na njej se bo lahko kuhalo, 
sekljalo, rezalo, mesilo in peklo. Mobilno 
kuhinjo se lahko uporabi za kulinarične 
delavnice, menjavo sadik in semen, sosedske 
in prijateljske piknike, pripravo in menjavo 
ozimnice, pripravo hrane za ljudi v stiski in 
še mnoge druge aktivnosti. Mobilna kuhinja 
nastaja v sodelovanju med študentoma ob-
likovanja ALUO - Akademija za likovno umet-
nost in oblikovanje Tjašo Mužina in Miho 
Hainom ter društvom Trajna. Oblikujejo jo 
v okviru projekta APPLAUSE, ki ga sofinan-
cira Evropski sklad za regionalni razvoj preko 
pobude Urban Innovative Actions. Kuhinja 
bo na voljo za izposojo v Knjižnici REČI, 
načrt zanjo pa si lahko ogledate na fotografiji.

JAVNA RAZPRAVA O PARKIRNI 
POLITIKI

Savsko naselje je bilo v osnovi zgrajeno za 500 
avtomobilov, danes pa jih na ulicah, pločnikih, 
travnikih, igriščih in dvoriščih naštejemo preko 
štiri tisoč. Potreba po parkirnih prostorih narašča 
hitreje kot je nanjo mogoče odgovoriti, avtomobili 
pa medtem zasedajo vsak prosti kotiček. Vabljeni 
na javno tribuno o problematiki parkiranja, ki se 
bo odvila 3. 12. 2019 ob 18h v Domu Skupnosti. 
Dogodek organizirata Levica in Lista Kolesarjev.

ob ponedeljkih, od 2. 12.,
17:00 - 19:00 
          
ob četrtkih in petkih, 
20:00 - 22:00

ob ponedeljkih, 
19:00 - 20:00 
(velika dvorana)

sobota, 16. 11., 
11:00 - 15:00

 
ponedeljek, 25. 11., 
18:00 - 19:00

sreda, 27. 11., 
17:00 - 18:30

sreda, 27. 11., 
19:00 - 21:00 

četrtek, 28. 11., 
18:00 - 20:00

torek, 10. 12.,  
19:00 - 21:00

Delavke društva smo na Knobleharjevi redno 
prisotne dvakrat tedensko ter po potrebi. 

Skupaj s stanovalci organiziramo obiske 
muzejev in razstav, nekajkrat letno pa se 
odpravimo tudi na izlet. Enkrat mesečno nek-
do izmed stanovalcev pripravi topel obrok za 
vse najemnike bivalnih enot. Če nas zagledate 
sedeti zunaj pred stavbo, se nam le pridružite 
na požirku kave in partiji Enke. 
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Garažna razprodaja na Šerkcu, 2013

DEMENCA  - PREPOZNAVANJE 
IN PRVI ZNAKI  

Mestna občina Ljubljana, Četrtna skupnost 
Bežigrad in Slovensko združenje za pomoč pri  
demenci »SPOMINČICA« vas vabijo na predavanje 
 
v sredo, 11. decembra 2019, ob 17. uri, v sejni 
sobi ČS Bežigrad, Vojkova cesta 1.

Predava: Matejka Šmit, dipl. soc. del., 
Spominčica-Alzheimer Slovenija

Demenca je kronična napredujoča bolezen, ki prizad-
ene možganske celice, odgovorne za spomin, mišljenje, 
orientacijo, razumevanje, računske in učne sposob-
nosti, govorno izražanje ter presojo. Najpogostejša ob-
lika demence je Alzheimerjeva bolezen, ki predstavlja 
več kot 2/3 demenc.  Svojci osebe z demenco potrebu-
jejo čimveč informacij o poteku bolezni in o tem, kako 
ravnati z osebo z demenco.  

Vstop prost, vabljeni!

 

SAVČAN SAVČANU
Iščemo lokalna priporočila

Popravljaš računalnike? Znaš hitro zašiti 
razparano krilo? Veš, kje dobiti najbolj 
sočna domača jabolka? Poznaš res dobre-
ga frizerja?

Sporoči nam, na koga in kam se v Savskem 
naselju obrniti za kvalitetno storitev, izdelek ali 
pomoč. Lahko storitev ponujaš ti, lahko poznaš 
dobrega obrtnika ali pa poznaš sosedo, za  
katero veš, da ti lahko hitro priskoči na pomoč. 
Zbiramo vse predloge, nasvete in priporočila!

Na info@knjiznicareci.si ali 030 746 347 nam 
sporoči, če ponujaš storitev/pomoč ali pa z 
nami deli svoje lokalno znanje.

Zbrane informacije in priporočila bomo objavili 
v prihodnji številki Savčana.

JESEN V KNJIŽNICI SAVSKO 
NASELJE 

Jeseni, ko se drevesa začnejo preoblačiti v 
mavrične plašče, se začne nakazovati konec 
leta. Za Knjižnico Savsko naselje pa je bil to 
vedno čas, ki je pomenil začetek nečesa nove-
ga. Zametek knjižnice sega v daljno leto 1977, 
ko je bilo novembra odprto izposojevališče, 
ki je kmalu preraslo v pravo knjižnico. Drugi 
mejnik je bil postavljen pred petimi leti, ko 
smo na prelep sončen jesenski dan odprli 
prenovljeno knjižnico, kot jo poznate danes. 
Poleg tega, da smo vas pozdravili v novi pre-
obleki, smo zasnovali tudi bolj pester koncept 
dogodkov in dejavnosti, predvsem pa nas 
veseli, da smo sedaj s klančino lažje dostopni 
tudi za funkcionalno ovirane osebe in starše 
z otroškimi vozički.

Letošnji praznični oktober smo namenili 
družinam, saj smo poleg že ustaljenih deja-
vnosti (ure pravljic, tečaj pletenja in kvačkanja) 
ob naši obletnici pripravili 5 delavnic za 5 

let prenovljene knjižnice. Na petih srečanjih 
smo v okviru družinskih delavnic preverjali 
jezikovne ter ustvarjalne veščine otrok, obis-
kali so nas kača, ščurek in podgana, izdelali 
smo svoje amulete za srečo, se preizkusili v 
izdelavi pravih robotkov in narisali najbolj 
zabavno stripovsko zgodbo.

Konec leta prinaša novo sezono bralne akcije 
Mesto bere, že zdaj vas vabimo na tradicio-
nalno praznično čajanko v decembru. Več 
informacij o vseh dogodkih pa boste našli v 
tiskanem Napovedniku MKL in na spletni 
strani Mestne knjižnice Ljubljana. Poleg vseh 
naštetih dejavnosti primarno skrbimo za 
najnovejše knjižno gradivo, s katerim boste 
lahko potešili svoje bralne razvade. 

Upamo, da smo vas z naštetim uspešno pov-
abili v naše prostore, kjer pestrega dogajanja 
vsekakor ne manjka. 

GARAŽNA RAZPRODAJA IN 
KOSTANJEV PIKNIK V KNJIŽNICI 
REČI
sobota, 16. 11. 2019 od 11:00 do 15:00

Z letošnjo jesenjo smo vstopili že v 5. sezono  
delovanja Knjižnice REČI! Obeležili jo 
bomo z jesenskimi dobrotami in garažno 
razprodajo za Savčane. Na dvorišču pred 
knjižnico bomo pekli kostanje in kuhali to-
pel čaj, Tim pa nam bo pekel palačinke.   
Vabljeni na sosedsko druženje in brskanje za 
“novimi” starimi predmeti!

Za vse, ki bi želeli prodajati svoje predmete na 
garažni razprodaji, je OBVEZNA prijava na  
info@knjiznicareci.si 
ali na 030 746 347 do 9.11.2019. 

Prijava je brezplačna.

*V primeru slabega vremena bo dogodek potekal v 
prostorih Knjižnice REČI.

Knjižnica Savsko naselje



Š ŠKnjiZnica RECI + TI

PRIJAVE DO: 
25. 11. 2019HEJ, TI!

Š

Š Š

ZACNI NEKAJ 
NOVEGA 
V KNJIZNICI RECI!

PRIJAVI SVOJO IDEJO, KI 

JO BOMO PODPRLI S 150€!FILMSKI 

VEČER? 

PREDAVANJE? 

UMETNIŠKA 

DELAVNICA? 

Podpiramo aktivnosti v Knjižnici 
REČI

IMAŠ IDEJO ZA AKTIVNOST V 
KNJIŽNICI REČI?

Imaš idejo za filmski večer, ki bi se 
odvil enkrat na mesec? Te zanima 
organizirati umetniško delavnico? 
Opažaš, da je v Savskem naselju 
veliko zagrizenih vrtičkarjev, ki na 
balkonih gojijo zelenjavo in potrebu-
jejo dober nasvet? Mogoče obvladaš 
tuj jezik in ga želiš naučiti tudi druge? 
Misliš, da je čas, da Savsko naselje 
dobi svojo garažno razprodajo?

KAJ JE KNJIŽNICA REČI + TI?

Projekt Knjižnica REČI + TI ti lahko 
pomaga, da svojo idejo uresničiš! 
Do konca novembra bomo izbrali 6 
novih aktivnosti, ki se bodo odvile v 
Knjižnici REČI. Izbranim aktivnost-
nim bomo pomagali z nasveti in s 
kritjem do 150€ za nakup materialov. 
Vse, kar moraš storiti, je izpolniti  
preprosto prijavnico.

KDO SE LAHKO PRIJAVI?

Prijavi se lahko prav vsak iz Savskega 
naselja, ki ima dobro idejo za ak-
tivnost! Prijaviš lahko aktivnost, ki se 
bo odvila samo enkrat ali pa načrtuješ 
več srečanj. Aktivnost lahko poteka 
med decembrom 2019 in majem 2020. 
Med prejetimi prijavami bo posebna 
komisija do konca novembra izbrala 
šest najboljših predlogov.

KAKO PRIJAVIM SVOJO 
AKTIVNOST?

Prijaviš se tako, da izpolniš priloženo 
prijavnico in nam jo oddaš v nabiral-
nik Knjižnica REČI (Belokranjska 6). 
Prijavnico najdeš tudi na 
knjiznicareci.si/knjižnicareči+ti/ 
in jo pošlješ na 
info@knjiznicareci.si.

POTREBUJEŠ POMOČ PRI PRIJAVI? 

Pokliči nas na 030 746 347 ali nam piši 
na info@knjiznicareci.si. Lahko nas 
tudi obiščeš v Knjižnici REČI 
(pon. in sre., 16:00-19:00) in z veseljem 
ti bomo pomagali. 

Za pomoč pri prijavi ti bomo na voljo 
tudi v soboto, 16. 11. 2019, od 11:00 do 
15:00 na Garažni razprodaji in  
kostanjevem pikniku v Knjižnici 
REČI.


