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Izvleček
Sprememba rabe zemljišč v lasti salezijanskega reda po letu 1991
Po letu 1991 so se z postopno denacionalizacijo odprle številne nove možnosti za pastoralno
delo. V skladu s salezijanskim duhovnim poslanstvom, ki je vzgojno in izobraževalno delo z
mladimi, je to vodilo v nekatere spremembe rabe zemljišč v lasti salezijanskega reda. V delu
poskušamo, na izbranem primeru salezijanske posesti na Kodeljevem, predstaviti potek teh
sprememb, predvsem pa najti vzroke zanje in vplive, ki jih puščajo v svojem okolju. Kljub
kratkosti obdobja je prišlo do prostorskih sprememb, ki so omogočile razvoj mnogih
dejavnosti in dogodkov, ki so opazno spremenili življenje župnije, s tem pa določene skupine
prebivalstva na Kodeljevem.
Ključne besede: salezijanci, denacionalizacija, župnija Kodeljevo, sprememba rabe, socialna
geografija

Abstract
Changed use of property in ownership of salesians after the year of 1991
After 1991 with evolving denationalization many oppurtunities have opened for pastoral
work. Connected with salesian priorities which are
After 1991, with the gradual denationalization opened up many new opportunities for
pastoral work. According to the Salesian spiritual mission which is educational work with
young people, this has led to some changes in land and properties owned by the Salesian
order. In this contribution we are focused at properties of Salesians in Kodeljevo, to present
the progress of these changes and to find causes and effects, they are leaving in their
environment. Despite the brevity of the period there has been a spatial changes that have
enabled the development of many activities and events that have noticeably changed the
life of the parish, and thus certain population groups in Kodeljevo.

Key words: Salesians, denationalization, Kodeljevo, change of use, social geography
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1. Uvod
1.1.
Izhodišča
Salezijanski red je rimskokatoliška kongregacija posvečena vzgoji revne mladine (Veliki
splošni leksikon, 2006, str. 3832). Leta 1859 ga je v Torinu ustanovil Giovanni Bosco, njegovo
ime slovenimo v Janez Bosko, ki je začel z mnogimi novimi oblikami pastoralnega dela,
predvsem v prid mladim. Ustanavljal je šole, mladinske domove in internate, zavzemal se je
za uporabo tiska pri evangelizaciji in za večjo skrb Cerkve na socialnem področju (Kolar,
2001, str. 12). Papež je njegovo prizadevanje in red potrdil leta 1869. Takoj naslednjega leta
se je red začel širiti iz Piemonta (Bosco, 1996, str. 194), leta 1875 pa se je že razširil izven
Italije. Kmalu so salezijanci postali tretje najštevilčnejši moški red znotraj Rimsko katoliške
Cerkve. Po zgledu svojega ustanovitelja in poslanstvu, ki so ga od njega prejeli, vodijo
številne vzgojne in izobraževalne ustanove, prav tako pa tudi športne in učiteljske zveze in
razne založbe (Veliki splošni leksikon, 2006, str. 3832). Na Slovensko ozemlje so prišli leta
1901 in se kmalu začeli udejstvovati na vzgojnem in karitativnem področju. Prevzeli in
ustanovili so vrsto šol, mladinskih in dijaških domov, kinematograf ter domove za bolnike. Do
leta 1922 so bili organizirani v inšpektoratu s sedežem v tujini, nato pa je bil ustanovljen nov
inšpektorat v Ljubljani. Red se je uspešno razvijal do konca druge svetovne vojne, takrat pa je
sledilo močno nazadovanje zaradi represivnega političnega sistema. Socialistična ureditev
zaradi ideoloških razlogov ni bila naklonjena religiji, še manj pa njeni sorazmerni ekonomski
moči in družbenemu vplivu. Veliko posesti v lasti verskih ustanov jso nacionalizirali. Mnogi
salezijanci so zapustili Slovenijo, drugi pa so se morali prilagoditi razmeram in tako jih je
veliko prevzelo vodenje župnij, saj so bile druge oblike salezijanskega dela nemogoče. Z
razpadom socialistične ureditve so nastopile spremembe, ki so salezijancem na novo dale
možnosti za delo z mladino (Kolar, 2001, str. 12-13). Danes salezijanci vodijo več župnij in
upravljajo z nekaj zemljišči izven obsega župnij (Veliki splošni leksikon, 2006, str. 3832). Na
krajevni ravni (kjer seveda obstajajo) so tako verske ustanove na splošno znova postale
pomemben dejavnik usmerjanja razvoja.
Zaključna seminarska naloga se posveča vprašanju družbenih in prostorskih učinkov verske
ustanove na lokalni ravni. Kot vzorčni primer je vzeta župnija Kodeljevo v Ljubljani, ki je v
upravljanju salezijanskega reda. Kot izhodišče pri delu sem vzel dejstvo, da so se po letu 1991
odprle številne nove možnosti za delo z mladino in druge pastoralne dejavnosti; torej
angažiranje na področjih, za katere so bili salezijanci kot red tudi ustanovljeni. To je
pomenilo tudi številne posege v prostor, da bi zagotovili čim boljše pogoje za vzgojno,
izobraževalno in karitativno delo. Svoje raziskovanje sem usmeril v salezijansko posest na
Kodeljevem v Ljubljani, za primerjavo z ostalimi salezijanskimi posestmi v Sloveniji, pa sem v
raziskovalno nalogo vključil tudi prikaz razvoja prostora na drugih salezijanskih
nepremičninah v Sloveniji. Tako je v ospredju raziskave prostorska razmestitev salezijanskih
posesti in ugotavljanje njihovih učinkov v lokalnih okoljih in širše.
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1.2. Cilji
Z raziskovalnim delom v okviru zaključne seminarske naloge je bil postavljen glavni cilj:
Prikazati prostorsko razmestitev in kapacitete salezijanskega reda v Sloveniji. Ta glavni cilj pa
obsega več manjših ciljev:
·
·
·
·

Prikazati spreminjanje rabe zemljišč oziroma nepremičnin skozi različna obdobja.
Opredeliti glavne dejavnike, ki so vplivali na te spremembe.
Pojasniti kakšna je vloga salezijanskih zemljišč v svojem okolju.
Ugotoviti odnose različnih socialnih skupin v mestni četrti Ljubljana Kodeljevo do
dejavnosti salezijanskega reda in njihovih načrtov. Pri tem so kot glavne akcijske
skupine izdvojeni: salezijanska skupnost sama, župljani na Kodeljevem in najbližji
stanovalci.

1.3. Metode dela
Zaključna seminarska naloga obsega predvsem področje dela socialne geografije, kjer je
težišče preučevanja različen odnos socialnih skupin do verskih objektov in ustanove ter
njihovega delovanja. Vsebina raziskave je zahtevala različne pristope oz. metode dela.
Strnem jih lahko v tri ključne dele: arhivsko delo, terensko delo in kabinetno delo.
Prvi del obsega podrobnejši pregled arhiva župnije Kodeljevo od leta 1919 dalje. Na tej
podlagi sem izdelal ustrezna kartografska prikaza; to sta karta denacionalizacije
salezijanskih posesti na Kodeljevem in karta funkcij prostorov v lasti salezijancev na
Kodeljevem. Razvoj, razmestitev in delovanje salezijanskih posesti v Sloveniji in na
Kodeljevem so prikazani po predhodnem študiju ustrezne literature ter že omenjenega
arhivskega dela.
Drugi del obsega terensko delo, ki je bilo časovno najbolj obsežno in je obsegalo intervjuje
ter anketiranje. Izvedeni so bili trije intervjuji in sicer s predstavniki župnije: župnikom in
ravnateljem salezijanske skupnosti na Kodeljevem dr. Francem Maršičem, s tajnikom
župnijskega pastoralnega sveta Lojzetom Zadravcem in vodjem civilne iniciative Triglav
Petrom Rojkom. Te tri predstavnike sem izbral, ker sem sklepal, da lahko preko njih dobim
dober vpogled v življenje župnije, prav tako pa različne poglede na njeno delovanje. Župnik in
ravnatelj salezijanske skupnosti na Kodeljevem, dr. Franc Maršič, je bil odličen sogovornik in
je v intervjuju podal vrsto podatkov, potrebnih za pojasnitev vseh podrobnosti v zvezi z
zemljišči in prostori v lasti salezijancev. Tajnika župnijskega pastoralnega sveta Lojzeta
Zadravca sem izbral zato, ker je po funkciji nekakšen vezni člen med župnikom in župljani, ki
bedi nad vključevanjem laikov v župniji ter, poleg župnika, skrbi za razvoj dejavnosti v okviru
župnije. Petra Rojka, vodjo civilne iniciative Triglav, sem izbral zato, ker me je zanimalo s
kakšnimi cilji in motivi so ustanovili to civilno iniciativo; poleg tega pa je tudi voditelj
župnijskega pevskega zbora in zelo vključen v življenje župnije, s tem pa ima tudi svoje
stališče do rabe prostorov. Vsi trije sogovorniki torej predstavljajo salezijansko skupnost
neposredno in posredno ter so aktivni v njenem delovanju.
Drugi del terenskega dela obsega anketiranje dveh različnih ciljnih socialnih skupin: na eni
strani župljanov Kodeljevega in na drugi stanovalce v bližini zadevnih prostorov. Obe skupini
imata posredne in neposredne interese do razvoja zadevnih posesti oziroma nepremičnin,
vendar z različnimi motivi. Pričakovati je bilo razlike v pogledih in stališčih. Z anketo sem
želel ugotoviti, kako prebivalstvo ocenjuje prostor salezijanskega doma Kodeljevo (SDK),
kako ga koristi in kako spremlja spremembe v prostoru. Želel sem izvedeti kateri prostori se
8

jim zdijo pomembni za življenje župnije, pa tudi Kodeljevega na splošno; poleg tega pa tudi
kakšne spremembe bi si v prostoru in funkcijah le tega želeli v prihodnje. Vprašalnik sestavlja
16 vprašanj, ki so odprtega in zaprtega tipa. Z vprašanji zaprtega tipa sem ugotavljal
predvsem katerim prostorom ljudje pripisujejo večji pomen in kako ocenjujejo rabo teh
prostorov. Z vprašanji odprtega tipa pa sem želel pridobiti kvalitativna mnenja oz. stališča,
obrazložitev teh in vrednotenje prostorov.
Ker sem želel ugotoviti ali obstaja pomembna razlika v dojemanju tega prostora med verniki,
ki koristijo prostor SDK in so dejavni v življenju župnije, ter prebivalci, ki bivajo v neposredni
okolici, sem anketo izvedel na dveh ločenih populacijah. Anketiranje sem izvedel v tednu od
3.6 do 9.6.2013. Skupaj sem anketiral 98 prebivalcev in sicer 45 iz bližnjih stanovanjskih
objektov (stanovanjskih blokov in hiš), ter 53 vernikov oz. dejavnih župljanov, ki so se v
tednu anketiranja udeležili kakšnega dogodka v župniji. Takšni dogodki so bili: večerne maše
med tednom, nedeljska maša, vaje pevskega zbora in vokalne skupine, srečanje šole za
animatorje in študentski verouk.
Kriteriji pri izbiri anketirancev so bili različni. Pri skupini vernikov, ki sem jih nameraval
anketirati, sem upošteval urejeno starostno in spolno sestavo vzorca, namerno pa sem
anketiral večje število mladih, saj so zaradi salezijanskega poslanstva župnije ti posebno
dejavni, in tako zelo pomemben člen v življenju župnije. Pri vzorcu okoliškega prebivalstva pa
sem v prvi vrsti želel odgovore čim večjega števila prebivalcev, ki biva v neposredni bližini. Na
koncu se je pokazalo, da se večina iz druge skupine ne udeležuje dogodkov v cerkvi in
prostorih v lasti salezijancev. Na koncu je sledila statistična analiza pridobljenih informacij,
skupaj s kvalitativnim vrednotenjem nekaterih odgovorov.
Kabinetno delo je obsegalo obdelavo in vrednotenje informacij pridobljenih s pomočjo
terenskega dela ter študij literature, ki se širše nanaša na raziskovalni problem.
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2. Pregled stanja salezijanskih posesti po Sloveniji
Da bi znali salezijanske posesti na Kodeljevem primerno umestiti v širši kontekst, bom v tem
poglavju najprej prikazal vse salezijanske posesti po Sloveniji. Iz vseh skupaj se namreč lahko
vidi nekatere trende in vplive na prostor, ki ga ta zemljišča imajo. Na pregledni karti so
označeni kraji v Sloveniji, kjer so salezijanska zemljišča in objekti. To so: Ljubljana Rakovnik,
Ljubljana Kodeljevo, Celje, Veržej, Maribor, Pohorje in Uskovnica. Poleg njih pa so označeni
tudi kraji, kjer imajo salezijanci v upravi župnije in so torej v njihovi začasni lasti.
Karta 1: Pregledna karta razporeditve salezijanskih zemljišč in objektov po Sloveniji

2.1. Salezijanska posest na Rakovniku
Graščina Rakovnik je bila zgrajena v začetku 17. stoletja. Severno in severovzhodno se je nad
graščino raztezal hrbet Golovca, južno in jugozahodno pa se je razpiralo Ljubljansko barje.
Graščina je zamenjala veliko lastnikov in bila večkrat povečana ter prezidana. Leta 1900 so jo
dobili v posest salezijanci, ki pa so se naselili tam šele naslednje leto. Ko je bila zgrajena je
bila umaknjena iz mesta, torej že na podeželju, kasneje, ko so se v njej naselili salezijanci, pa
je bil v njeni bližini zgrajen kolodvor (Kolar, 2001, str. 38-39). Danes salezijanska posest z
severne strani še vedno meji na gozdove Golovca, na južni strani pa je popolnoma obkrožena
s stanovanjskimi soseskami, ki so se oblikovale s prostorskim širjenjem Ljubljane, ki se je od
17. stoletja razširila sem. Zanimivo je spremljati dinamiko razvoja prostora po tem, ko je
prišel v posest salezijanskega reda. Opazimo lahko, da so salezijanci zelo hitro močno vplivali
na samo zemljišče. Spodnje slike prikazujejo kako so v letih od 1901 do 1918 salezijanci
10

Slika 1: Rakovnik ob prihodu salezijancev leta 1901

vir: Kolar, 2001, str. 39
Slika 2: Rakovnik eno leto po prihodu salezijancev, konec leta 1902

vir: Kolar, 2001, str. 41
Slika 3: Zavod na Rakovniku med prvo svetovno vojno

vir: Kolar, 2001, str. 59
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zgradili nove stavbe in razširili že pred tem obstoječe zgradbe. Glede na naravo
salezijanskega dela, skrb za zanemarjeno mladino, pa lahko sklepamo, da so vplivali na
prostor veliko širše, saj so v ta zavod prihajali mladi, ki bi drugače bili na ulicah (Kolar, 2001,
str. 58). Mestna oblast je dobesedno prisilila zavod, da je sprejemal le zanemarjene šolarje in
jim pomagal na poti k poštenosti (Kolar, 2001, str. 211). Kasneje, leta 1922, je bil na
Rakovniku ustanovljen sedež salezijanske inšpektorije; to je nekakšne province, ki obsega
ozemlje Slovenije in dveh slovenskih skupnosti v zamejstvu v Italiji in Avstriji, poleg tega pa je
razširjena še na področje Srbije in Črne Gore (Salezijanci1). Že iz tega lahko sklepamo, da so
salezijanci na Rakovniku pustili prav poseben pečat. Ta se odraža tudi v velikem številu otrok
pri verouku (Verouk), različnih vseslovenskih dogodkih za otroke in mladino; takšna dogodka
sta na primer Čarno jezero in Jesensko srečanje animatorjev Oratorija – JSAO (Čarno jezero;
JSAO). Ta posebni pečat lahko sedaj vidimo tudi v prostoru saj so po letu 1991 salezijanci
počasi dobili nazaj zemljišča, ki so jim bila leta 1945 odvzeta. V bivši tovarni pletenin Angora
so uredili prostore za župnijsko pastoralo in Salezijanski mladinski center (v nadaljevanju
SMC), poleg njega pa so uredili veliki površini igrišč (Salezijanci2).
Za predstavo o velikosti objekta nekdanje tovarne služi podatek o 900 kvadratnih metrih
župnijskih prostorov v enem nadstropju, ki so urejeni v 3 pisarne, 5 kabinetnih sob,
večnamensko dvorano ter sanitarije in prostor za vzdrževanje; v pritličju pa je enako velik
SMC. Poleg teh posegov je bilo v letih po 1991 postorjenih še veliko stvari, od sanacije
zunanjih stopnic pred cerkvijo do sanacije kletnih oken pod cerkvijo (Zgodovina župnije
Rakovnik). Zanimivo je, da »župnija kot taka nima svoje lastnine. Vse je last Salezijanskega
zavoda. Zato ima za gospodarske, finančne in podobne stvari glavno odgovornost ekonom
skupnosti«(Zgodovina župnije Rakovnik). Poleg cerkvenega objekta in z njim povezane
zgradbe so salezijanci v ločenem objektu v letu 1998/1999 ustanovili glasbeno šolo, ki
pomembno služi prebivalstvu tega območja. Obiskuje jo 110 učencev glasbene šole, kar ni
zanemarljiv vpliv na okolje (Glasbena šola). Ne gre pa spregledati prizidka, ki se razteza zadaj
za cerkvijo do prenovljene stavbe iz leta 2004. Ta prizidek pa služi kot prostor za bivanje
salezijanskih sodelavcev, je pa v bolj slabem stanju in še čakajo na sanacijo, ter na kakšno
bolj specifično funkcijo, ki mu jo bodo namenili.
Slika 4: SMC Rakovnik po prenovi leta 2004

vir: Salezijanci2
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Slika 5: Glasbena šola Rakovnik

vir: Glasbena šola

2.2. Salezijanska posest v Veržeju
Salezijanska posest v Veržeju leži ob glavni cesti, bolj na robu naselja, čeprav zdaj ni več čisto
na robu zaradi novozgrajenih hiš. V smeri proti središču Veržeja pa leži zemljišče ob
pokopališču in župnijski cerkvi, ki je že popolnoma znotraj vasi.
Zavod v Veržeju je začel delovati že leta 1900, vendar takrat še ni bil v lasti salezijancev,
temveč le v rokah njihovih simpatizerjev. Potem pa so leta 1912 blagoslovili prostore in
začeli z dejavnostmi, uradno pa so salezijanci dobili zavod šele leta 1917. Že takoj so ga želeli
uporabiti za vzgojo mladine preko učenja kmetijstva in obrti (Kolar, 2012, 50-52). Med prvo
svetovno vojno to ni bilo mogoče, nato pa se je dejavnost salezijancev močno razmahnila,
ustanovljena je bila tudi nižja gimnazija, ki je delovala do nemške zasedbe leta 1941. Zavoda
je odigral tudi veliko vlogo pri ohranjanju slovenstva preko Mure, saj so vanj prihajali tudi
Slovenci, ki so bili odrezani od domovine. Leta 1921 so dobili salezijanci v upravo tudi župnijo
Veržej, ki jo vodijo vse od takrat (Kolar, 2012, 66. 74. 86. 94). Sprejem župnije Veržej v
salezijansko upravo je bila velika izjema, v srednji Evropi tisti čas salezijanci niso vodili
nobene župnije, saj to ni bilo videno kot njihovo poslanstvo. V Veržeju se je tako zgodilo prav
zaradi izjemnega pomena zavoda, ki je pritegoval vse stanove in deloval v veliki povezanosti z
župnijo (Kolar, 2001, 271). Leta 1945 so nastopile nove razmere, prostori zavoda so bili
nacionalizirani. Zavod Marijanišče se je tako postopoma preusmeril v novo nalogo; ni se več
govorilo o salezijanskem zavodu, ampak o nekakšnem vzgajališču za vojne sirote iz vse
Slovenije, ki ga je ustanovilo ministrstvo za prosveto (Kolar, 2012, 116. 119). Leta 1992
salezijanci dobili Marijanišče nazaj, vendar so dovolili, da so bili v njihovih prostorih begunci
iz raznih delov Jugoslavije; zadnja skupina je zapustila njihove prostore leta 1997 (Kolar,
2012, 137). Prostori so bili v zelo slabem stanju, vendar so jih potem v šestih letih
popolnoma obnovili in tako uredili dom duhovnosti za skupine iz vse Slovenije, poleg tega pa
so se lotili še mnogih drugih dejavnosti, od vodenja penziona in lekarne do obdelave
kmetijskih površin, ki pridelujejo pridelke registrirane pod blagovno znamko Klošter
(Salezijanci v Veržeju).
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Slika 6: Marijanišče Veržej po obnovi leta 2006

vir: Salezijanci v Veržeju
Slika 7: Marijanišče Veržej z zadnje strani

vir: Marijanišče v Veržeju

Za regijo je ogromnega pomena Center domače in umetnostne obrti ,poznan kot Center
DUO, ki se je razvil iz velike potrebe okolja po ohranjanju in oživljanju bogate obrtne
dediščine Veržeja in drugih krajev na desnem bregu Mure, ki bi drugače lahko propadla
(Center DUO). Tudi s to inovativno potezo so salezijanci odločilno posegli v prostor
izobraževanja in na sam kulturni pomen širšega območja.
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Slika 8: Center domače in umetnostne obrti v Veržeju

vir: Center DUO

2.3. Salezijanska posest v Želimljem
V vasi Želimlje imajo salezijanci sorazmerno majhno, a zanje izjemno pomembno posest. Na
tej posesti v okviru Zavoda sv. Frančiška Saleškega delujejo Gimnazija Želimlje, Dom Janeza
Boska in Majcnov dom (Zavod Želimlje). Lokacija je odmaknjena od večjih naselij, kar je za
salezijance pravzaprav neobičajno, vendar pa neobičajna zgodovina tega zemljišča in objekta
na njem jasno razlagata zakaj je tako. Salezijanska posest v Želimljem ima namreč specifično
zgodovino v primerjavi z ostalimi zemljišči tega reda. Po rahli otoplitvi odnosov med Cerkvijo
in državo v 60-ih letih so salezijanci dobili privolitev za izgradnjo srednje verske šole. Takšno
šolo so potrebovali za kandidate za salezijance, torej za bodoči duhovniški kader, ki se je do
tedaj izobraževal na Hrvaškem (Kolar, 2001,str. 141-142).
Slika 9: Gradnja internata v Želimljem leta 1968

vir: Kolar, 2001, str. 143; Zavod Želimlje
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Poleg cerkve so dobili zemljišče za gradnjo in tako je bila srednja verska šola zgrajena prav v
Želimljem, ker v mestih takratne oblasti takšne šole niso dovolile. Za ljubljansko nadškofijo je
bila to praktično edina možnost. Tako je bila šola odprta v šolskem letu 1967-1968, dijaki pa
so morali do leta 1991 ob koncu leta opravljati izpite na državnih gimnazijah, saj spričevala
srednje verske šole niso veljala za javne listine (Gimnazija Želimlje). Nekako vzporedno s tem,
so salezijanci leta 1966 dobili v upravo tudi župnijo Želimlje. Od septembra 1967, ko so
zgradili poslopje ob župnišču, so do leta 1971 zgradili tri velika poslopja za internat, šolo in
skupne prostore. Poleg teh poslopij so v tem času uredili tudi igrišča. Do leta 1991 je smela
Cerkev ustanavljati samo šole za vzgojo duhovnikov, (Kolar, 2001, 103. 142. 144) nato pa je
bil marca 1991 sprejet zakon, ki je dovoljeval zasebno iniciativo pri ustanavljanju zavodov in
tako je bil mesec po tem sprejet akt za ustanovitev zavoda Gimnazija Želimlje. To je bila prva
registrirana zasebna gimnazija v Republiki Sloveniji, ki si je kmalu ustvarila dober ugled in
postala zelo zaželena med tistimi, ki so se vpisovali na srednjo šolo (Kolar, 2001, str. 146;
Gimnazija Želimlje). Že kmalu se je pokazal vpliv te ustanove na samo vas Želimlje, saj je
živahno dogajanje prineslo vrsto sprememb; od boljše avtobusne povezave z Ljubljano, do
telefona in bolj redne dostave pošte (Kolar, 2001, 146). Gimnazija in dijaški dom sta torej
opazno spremenila naselje Želimlje, saj je izobraževalna ustanova korenito spremenila
podobo in funkcijo ruralnega okolja. Sedaj si je nemogoče predstavljati kraja brez tega
elementa, saj mu daje mladinski utrip življenja in določeno prepoznavnost.
Slika 10: Gimnazija Želimlje

vir: Želimlje – slika1
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Slika 11: Vas Želimlje iz zraka

vir: Želimlje – slika2

2.4. Salezijanska posest v Celju
V Celju so salezijanski mladinski dom in kapelo odprli leta 1938. Načrtovali so, da bo v
prihodnje ta dom deloval kot zavod za notranje in zunanje gojence, kapela pa da bi se
razširila v cerkev, ki bi lahko postala župnijska.
Slika 12: Novozgrajeni salezijanski dom v Celju leta 1938

vir: Kolar, 2001, str. 166

Ker je bilo delovanje ustavljeno že leta 1941 ob nemški okupaciji tega dela Slovenije. Zavod
tedaj še ni bil dograjen v celoti, za cerkev pa so bili pripravljeni le načrti. Kljub temu je dom
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postal priljubljeno zbirališče mladih z veliko naklonjenostjo javnosti. Po drugi svetovni vojni
je bil zavod nacionaliziran (Kolar, 2001, str. 166. 179). Zavod so salezijanci dobili nazaj po
letu 1991. Zaradi stanovanjskih blokov (na sliki je viden je majhen del blokov v ozadju), kjer
prevladujejo priseljenci iz držav bivše Jugoslavije, so v Celju dali zelo velik poudarek izgradnji
igrišč, ki bi tako pritegnila mlade v SMC. Zopet se pripravljajo na gradnjo cerkve, po več kot
60 letih odkar so že imeli načrte zanjo. Ko bo zgrajena cerkev bo dala ta vtis o prisotnosti
neke cerkvene občine in ustanove, prostorsko pa so najbolj opazna številna igrišča.
Slika 13: SMC Celje

vir: SMC Celje

2.5 Druge salezijanske posesti
Poleg opisanih salezijanskih posesti imajo salezijanci v lasti še druge, kakor je razvidno z
karte. Tukaj bodo kratko predstavljene, zgolj toliko za oris. Tistih, ki pa so zgolj v upravi in ne
v lasti salezijancev pa ne bom našteval, ker niso več bistvenega pomena za to raziskavo.
Koča na Uskovnici je odmaknjena od vseh naselij in obkrožena z gozdom ter nudi dobre
možnosti za duhovne vaje in družabne vikende, ki jih organizirajo salezijanci. V njej med
poletnimi počitnicami že 28 let potekajo Uskovniški tedni, to je duhovno-družaben program
za mlade (Salezijanci na Uskovnici). Salezijanska posest na Pohorju, Dominikov dom z
pripadajočimi zemljišči, je prav tako malo odmaknjena od naselij, obkrožena z gozdom in
podobno kot na Uskovnici ponuja predvsem počitniške programe. Čez leto v Dominikov dom
pridejo razne skupine s svojim programom. Posest na Pohorju upravljajo salezijanci v
Mariboru (Dominikov dom). V Mariboru salezijanci vodijo župnijo, ki je bila ustanovljena leta
1986 in je tako ena mlajših v Mariboru. Župnija obsega območji Nove in Borove vasi, kjer živi
okoli deset tisoč ljudi, vendar pa še vedno nima svoje cerkve, tako da kot bogoslužni prostor
služi majhna kapela (Salezijanci v Mariboru). Poleg župnije vodijo salezijanci tudi SMC (SMC
Maribor).
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Slika 14: Salezijanska koča na Uskovnici

Avtor: Rok Rojko
Slika 7: Salezijanska posest na Pohorju - Dominikov dom

Avtor: Rok Rojko
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Slika 8: Salezijansko župnišče v Mariboru

Vir: Salezijanci v Mariboru

3. Salezijanska posest na Kodeljevem
3.1. Zgodovinski oris pred letom 1991
Ker predstavlja analiza salezijanske posesti na Kodeljevem v Ljubljani osrednji del naloge, je
predstavljena natančneje. Pričetek njihove dejavnosti na Kodeljevem sega v čas neposredno
po prvi svetovni vojni, ko je bil leta 1919 v barakah, ki so jih dale vojaške oblasti, ustanovljen
mladinski dom. Socialne razmere ob koncu prve svetovne vojne so bile zelo slabe, zato je
karitativna in vzgojna dejavnost dobila precejšnjo podporo in bila nasploh dobro sprejeta.
Salezijanci z Rakovnika so se, skladno z usmeritvijo reda, tedaj na robu Ljubljane lotili
oblikovanja središča, ki bi v polnosti omogočal uresničevanje poslanstva. Tu so od barona
Antona Codellija kupili zemljišča, kjer je salezijanska posest tudi danes. Leta 1925 je bil odprt
nov mladinski dom, ki je imel kapelo, gledališko dvorano, v katerem so redno predvajali tudi
filme (Kolar, 2001, str. 162; Kolar, 1994, str. 8). Salezijanski mladinski dom je deloval vse do
konca druge svetovne vojne, ko so bili prostori z nacionalizacijo odvzeti salezijancem in
izročeni različnim uporabnikom. Igrišča so bila razglašena za družbeno lastnino in kasneje
pozidana s stanovanjskimi bloki. V gledališki kinodvorani so se po vojni odvijale množične
politične prireditve, kasneje po nacionalizaciji, pa je bila kinodvorana vključena v dejavnost
ljubljanskih kinematografov (Kolar, 1994, str. 12; Kolar, 2001, str. 164).

20

Slika 9: Mladinski dom in kapela na Kodeljevem leta 1919

vir: župnijski arhiv; tudi Kolar, 2001
Slika 10: Stanje po nacionalizaciji leta 1950

vir: župnijski arhiv
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Poleg mladinskega doma so želeli salezijanci zgraditi še cerkev, sploh se je Ljubljana po prvi
svetovni vojni naglo širila tudi na območje današnjega Kodeljevega. Tako so zbirali sredstva
in leta 1937 zgradili cerkev, ki pa je bila namenjena predvsem kot romarsko središče v čast
sv. Tereziji deteta Jezusa in ne kot sedež župnije (Kolar, 1994, str. 13-18). Izredne razmere v
času druge svetovne vojne niso dopuščale, da bi svetišče dokončali, in vse do leta 1962 ni
bilo možnosti in ne pripravljenost s strani mesta za večja dela. Tega leta je nato cerkev dobila
tlak, v prizidku za cerkvijo pa so uredili prostore za salezijansko redovno skupnost. Dve leti
pred tem, torej 1960, je cerkev, na željo prebivalcev tega območja, postala župnijsko
središče. »Za župnijsko mejo so določili Ljubljanico od železniškega mostu pri vojaški bolnici
do Grubarjevega prekopa, železnico do Poljanske ceste in Grubarjev prekop do mostu na
Poljanski cesti. Celotno ozemlje nove župnije je bilo izločeno iz župnije sv. Petra. Na tako
izbranem prostoru je živelo okoli 3000 prebivalcev«(Kolar, 1994, str. 22). Leta 1970 je cerkev
dobila ogrevanje, naslednje leto pa sta bila zgrajena 30 metrov visok zvonik in portal, kar je
dalo cerkvi značilno arhitekturno podobo in zunanjo obliko (Kolar, 1994, str. 24). Leta 1985 je
cerkev dobila štiri nove zvonove, ki od takrat naprej redno zvonijo. Iz tega leta imamo tudi
podatek, da je na območju župnije živelo okoli 4500 ljudi, od tega 3500 krščenih v Rimsko
katoliški Cerkvi (Kolar, 1994, str. 27).
Na sliki zgoraj lahko vidimo, da se je še leta 1949 sedanja ulica Jana Husa imenovala
Salezijanska ulica, po drugih podatkih (slika iz leta 1934) pa se je ulici reklo tudi Ulica ob
mladinskem domu. To vsekakor, kljub drugačnim časom, odraža določen pomen, ki ga je
imelo salezijansko zemljišče v obdobju pred drugo svetovno vojno.
3.2. Denacionalizacijski procesi
Z koncem druge svetovne vojne so salezijanska zemljišča nacionalizirali, tako da je
salezijancem ostala le cerkev z nekaj najbližjimi zemljišči in skromnimi prostori za bivanje.
Vsa dejavnost salezijancev je bila tako omejena zgolj na župnijsko pastoralno dejavnost. Tako
je ostalo vse do leta 1991, ko so po sprejetju zakona o denacionalizaciji, salezijanci zopet
dobili realno upanje, da bodo dobili svoja zemljišča in prostore nazaj in da bodo z njimi lahko
razširili svojo pastoralno dejavnost, predvsem za otroke in mladino (Maršič, 2013).
Denacionalizacijski procesi so se aktivno nato začeli leta 1994 s sklepom neke poravnave. Po
tem letu pa konkretnega napredka dolgo ni bilo, saj so se vsi postopki zelo vlekli in bili, po
mnenju župnika župnije Ljubljana Kodeljevo Franca Maršiča, vedno znova tarča raznih »para
državnih skupin« (Maršič, 2013), ki so želele delovati proti salezijancem. Teh para državnih
skupin Franc Maršič ni bolj podrobno definiral, je pa rekel, da so njihovi vplivi opazni vse do
danes. Sklepam, da je s tem mislil kroge bolj vplivnih ljudi, ki nasprotujejo RKC v Sloveniji in si
prizadevajo zmanjšati njen vpliv ter pomen v družbi.
Leta 2001 so salezijanci dobili vrnjeno dvorano pod cerkvijo, v kateri je bilo v vmesnem
obdobju dolgo časa kegljišče. To dvorano so nato sorazmerno hitro preuredili v župnijsko
večnamensko dvorano. Leta 2004 so salezijanci dobili vrnjene prostore v katerih je osnovna
glasbena šola Moste – Polje, z sporazumom, da lahko glasbena šola še 10 let brezplačno
uporablja prostore. Pogodba poteče leta 2014, vendar se z nobene strani ne pričakuje večjih
problemov, da ne bi glasbena šola še naprej izvajala svojih dejavnosti, saj te spadajo med
izobraževalne in so zato tudi v skladu z željami salezijancev (Maršič, 2013). V postopku
vrednotenja nepremičnin med letoma 2005 in 2010 se je ugotovilo, da so objekti vredni
precej manj v primerjavi z njihovo vrednostjo pred nacionalizacijo. Povračilo države za to
škodo je bilo zelo skromno. Prav tako so leta 2008 v sodnem procesu ugotovili, da je velik del
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nekdanjih salezijanskih zemljišč nemogoče vrniti v naravi, saj so v vmesnem obdobju tam
zgradili stanovanjske bloke, ki so v lasti stanovalcev. Za površino preko 6000 kvadratnih
metrov so salezijanci dobili odškodnino v približni vrednosti enega stanovanja; za prostor na
katerem je sedaj preko 200 stanovanj. So pa leta 2008 salezijanci dobili vrnjene kletne
prostore pod glasbeno šolo, v katerih ima sedaj prostore SKALA, to je salezijanski socialni
projekt za delo z mladimi z ulice. Poleg kletnih prostorov pa so dobili tudi prizidek h kinu
Triglav; kino Triglav pa so salezijanci dobili v last leta 2010, vendar še danes niso vsi postopki
popolnoma zaključeni in tako prostorov še ni mogoče uporabljati in jim dokončno nameniti
neke določene funkcije (Maršič, 2013). »Največ težav v samem procesu denacionalizacije je v
spreminjanju zakonodaje in podzakonskih aktov, ki so ustvarjali vedno več nejasnosti,
namesto da bi stvari precizirali. Drugo tako področje pa je v sami volji upravnih in
pravosodnih organov, ki so salezijance vedno obravnavali kot šibkejši člen v postopku
denacionalizacije in jim s tem oteževali postopke«(Maršič, 2013).
Karta 2: Denacionalizacija salezijanskih posesti na Kodeljevem

vir: Župnijski arhiv Kodeljevo; avtor: Rok Kastelic

3.3. Sedanja raba salezijanskih zemljišč in prostorov na Kodeljevem
Salezijanski prostori na Kodeljevem so last salezijanskega doma Kodeljevo, s tem da se
prostori delijo na župnijske in na preostale prostore salezijanskega reda. Ti prostori naj bi, ko
bodo postopki denacionalizacije končani in prostori preurejeni, služili za specifične oblike
salezijanskega delovanja, kot so salezijanski mladinski center in druge prepoznavne
dejavnosti, tako izobraževalne kot tudi socialne. V okviru župnijskega področja je osrednji
prostor cerkev, ki služi obredom in praznovanjem. Župnijska dvorana pod cerkvijo služi
srečevanju mladine, družin in otrok, ter raznim dejavnostim, kot so verouk, izobraževanjem
animatorjev, kulturni večeri, duhovni večeri, pevskim zborom, ki v župniji delujejo kar trije
(mešani župnijski pevski zbor, mladinski mešani pevski zbor, otroški pevski zbor), poleg njih
pa še vokalna skupina (Maršič, 2013). Ostale prostore v lasti salezijanskega doma Kodeljevo
so dobili nazaj v last šele po denacionalizaciji, razen po obsegu skromnih prostorov za bivanje
salezijanske redovne skupnosti, ki so jih imeli že prej. Z denacionalizacijo pa so dobili nazaj
prostore za delovanje osnovne glasbene šole Ljubljana Moste – Polje. V kletnih prostorih
tega objekta deluje tudi socialni projekt SKALA, ki se ukvarja z mladimi z ulice.
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Slika 11: Vhod v objekt SKALE in glasbene šole

avtor: Rok Kastelic

V nadaljevanju objekta so prostori nekdanjega kina Triglav; po dvajsetih letih pravnih
postopkov, ti še niso popolnoma zaključeni. V prizidku h kinu deluje center za mladostnike s
posebnimi potrebami v okviru centra za socialno delo Ljubljana Moste – Polje. Zraven k temu
prizidku je bilo, v času po drugi svetovni vojni , dograjeno še poslopje, kjer je najprej deloval
otroški vrtec, nato pa je v tem poslopju deloval center za mladostnike Ljubljana Moste –
Polje, vendar tudi ti prostori še nimajo rešenih vprašanj glede lastništva (Maršič, 2013).
Karta 3: Funkcije prostorov v lasti salezijancev na Kodeljevem

vir: Župnijski arhiv Kodeljevo; avtor: Rok Kastelic
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Za delovanje župnije bodo še naprej skrbeli predvsem prebivalci tega okolja, torej župljani, s
svojim delom in darovi. Poleg tega pa je pomembno, da sami prepoznavajo potrebe okolja in
se nato za te potrebe zavzamejo. Za ostale prostore pa salezijanci razmišljajo, da bi prostore
adaptirali v smislu zaključene celote, predvsem v namen dela in vzgoje mladih, v skladu s
salezijanskim poslanstvom, ki ga imajo. Deli kompleksa bi se tako različno opredelili na
prostore za prostočasne, izobraževalne in kulturne dejavnosti za mlade iz področja vse
četrtne skupnosti Ljubljana Moste – Polje, tudi v sodelovanju z lokalno skupnostjo (Maršič,
2013).
3.4. Prenove in posegi v prostor
V nadaljevanju so predstavljene glavne prenove in posegi v prostor. V tej predstavitvi so
poleg rezultatov arhivskega dela vključeni tudi rezultati terenskega dela, saj so notri tako
rezultati ankete, kot podatki iz intervjujev ter slike s terena.
Za cerkvijo je majhno igrišče, ki je bilo do leta 1997 poraslo s travo, nato pa so na njem
uredili površino iz umetne trave, ki sedaj služi kot igrišče na katerem se igra predvsem
nogomet in med dvema ognjema. Na cerkvi so od leta 2012 nameščeni tudi reflektorji, ki
omogočajo igranje tudi v večernih urah, saj se mladina rada zadržuje na igrišču po večerni
maši, kadar pridejo v večjem številu. Z anketo sem ugotovil, da bi si mladi želeli boljših golov
ter višje ograje, da jim žoga ne bi uhajala v bližnjo Ljubljanico. Potreba po urejenem igrišču je
pri njih dobila sorazmerno visoko oceno, kljub temu da je igrišče že sedaj primerno urejeno.
Želijo si novih kvalitetnejših golov, ki bi bili bolj kompaktni, vendar jih župnik ne želi kupiti,
saj bi v primeru kakšne poškodbe otrok, nosil odgovornost on, in zato vztraja pri lažjih golih
slabše kakovosti. Rešitev tega problema bi imela velik pomen za igro na igrišču, saj bi dobri
goli omogočali boljšo igro nogometa in drugih iger z žogo, kjer so goli potrebni. Po drugi
strani pa je potrebno imeti premične gole, da lahko na igrišču potekajo tudi druge
dejavnosti.
Slika 20: Igrišče za cerkvijo

avtor: Rok Kastelic
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Na robu igrišča je urejenih tudi nekaj igral za manjše otroke, ki so v uporabi po vsaki nedeljski
maši, ko se odrasli družijo, da se njihovi otroci lahko igrajo. Uporabni so tudi ob raznih
projektih, kot so oratorij in oratorijske počitnice, ko se za cel teden zbere preko 90 otrok in
mladih, kar je za tako majhno župnijo izjemno veliko. Igrišče so kot zelo pozitivno označili
tudi nekateri okoliški prebivalci, ki so rekli, da je igrišče odprto vsem in da se na njem ne
igrajo le otroci vernih staršev.
Slika 21: Igrala za otroke

avtor: Rok Kastelic

Po letu 2001, ko so salezijanci dobili prostore pod cerkvijo nazaj, kjer je bilo kegljišče, so te
prostore leta 2004 preuredili v večnamensko župnijsko dvorano. Dvorana ima v sredini tudi
premično steno, da je tako mogoče v njej istočasno izvajati več dejavnosti, saj je župnijsko
življenje zelo pestro. Dejavnosti, ki se izvajajo v dvorani so: pevske vaje, verouk vseh
razredov osnovne šole ter mladinski in študentski verouk, plesne vaje, sestanki, srečanja
ostarelih, srečanja animatorjev, kulturno duhovni večeri itd. Velik pomen župnijske dvorane
so potrdile tudi ankete vernikov, ki pripisujejo dvorani izjemen pomen za življenje župnije;
povprečna ocena (od 1 do 5; 5 je izjemen pomen) pomena dvorane iz ankete je 4,8, kar je za
cerkvijo samo drugo največ. Več o samem pomenu prostorov v nadaljevanju. Izpostavljen je
bil tudi projekt oratorij, ki se izvaja na začetku poletnih počitnic in traja teden dni, saj se v
tem tednu dvorana popolnoma podredi programu oratorija in se v njej ne odvija praktično
nič drugega. Zaradi rekvizitov, ki so pripravljeni za oratorijski program, je to nemogoče.
Vendar tega nihče ni omenjal kot nekaj slabega, temveč je, po anketah in intervjujih sodeč,
vsa župnija ponosna na kvalitetno udejstvovanje mlajših generacij pri življenju župnije.
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Slika 22: Dvorana pod cerkvijo v času prenove

vir: župnijski arhiv
Slika 23: Župnijska dvorana pod cerkvijo

avtor: Rok Kastelic

Kljub pomembnosti in vsesplošni koristnosti župnijske dvorane pa so nekateri mnenja, da so
prostori sicer zadovoljivi, vendar da so ob prenovi salezijanci ravnali samovoljno in niso
upoštevali želja in potreb svojih župljanov. Župnijska dvorana sedaj odlično služi za množične
dogodke, ne ustreza pa potrebam manjših skupin, saj ima prehoden značaj. To se opazi ob
več dejavnostih hkrati, ko morajo ljudje za prehod iz enega dela dvorane do sanitarij ali do
izhoda, prečkati ostale prostore in tako pride do motenj, ki so npr. predvsem pri
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katehetskem delu izjemno moteče. Prav tako dvorana nima stalnega projektorja in platna, ki
bi prišel zelo prav ob kulturnih, izobraževalnih in raznih drugih dogodkih; tudi pri verouku je
delo zaradi tega na nižjem nivoju, kot bi sicer lahko bilo. Do takšne zasnove dvorane je prišlo,
po besedah Petra Rojka, zaradi ozkega zapiranja kroga odločanja, tako da pri njem župljani
(oz. ŽPS kot njihovo predstavniško telo) niso sodelovali, pa čeprav se je šlo za župnijsko
dvorano, katere prenova se je financirala iz prostovoljnih prispevkov župljanov (Rojko, 2013).
Istočasno z prenovo prostorov pod cerkvijo, se je prenovilo tudi župnišče. V prostoru pri
izhodu iz cerkve je sta bili do te prenove dve večnamenski sobi, ki sta služili vsem mogočim
dejavnostim, od verouka, vseh srečevanj itd. nato pa je vse te funkcije prevzela župnijska
dvorana. Ti sobi se je nato preuredilo v več funkcijsko določenih prostorov: sanitarije,
kurilnico in prostore za vzdrževanje, župnijsko kuhinjo, župnijsko pisarno, nad to pa ima
svoje bivalne prostore župnik.
Slika 24: Večnamenska soba pred obnovo

vir: župnijski arhiv

Iz fotografije večnamenske sobe pred obnovo lahko vidimo, da so bili elementi v njej res zelo
natlačeni, soba pa je služila tako verouku kot druženju ostarelih, za kar ni bila ravno najbolj
primerna. Vse to je dolgo časa močno omejevalo župnijsko pastoralno dejavnost, kar so
potrdili tudi mnogi anketiranci. Anketirani verniki so z povprečno oceno 4,36 opozorili na
močno povečano število dogodkov sedaj v novih prostorih, tudi okoliški prebivalci pa so v
mnogih primerih opazili večje število ljudi; sicer je bila pri njih povprečna ocena 3,36, samo
med nekatoliškimi prebivalci iz okolice pa je bilo povprečje 3,09.
Zvonik in fasada celotnega kompleksa, ki ni bil obremenjen z denacionalizacijskimi procesi,
sta bila leta 2010 prenovljena. Zvonik je bil zaradi neprimerne konstrukcije že precej v
slabem stanju, saj so zvonovi po železni konstrukciji tresli temelje. Vse to je bilo potrebno
sanirati. To spremembo so opazili domala vsi okoliški prebivalci, kar je seveda logično, saj se
zvonik vidi že od daleč in močno vpliva na videz celotnega Kodeljevega.
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Slika 25: Zvonik pred obnovo

vir: župnijski arhiv

Poleg fasade celotnega kompleksa, so na vrhu zvonika pri zvonovih namestili žaluzije, ki
zakrivajo zvonove in jih ščitijo pred dežjem in snegom, po drugi strani pa dajo zvoniku
zaključen videz. Tudi zvonjenje zvonov je bilo, po župnikovih besedah, kasneje
ponastavljeno, tako da po 19.00 zvečer zvonijo tišje kakor čez dan, česar pa niso potrdili niti
okoliški prebivalci, niti verniki.
Slika 12: Cerkev po obnovi fasade

vir: župnijski arhiv
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Kot že napisano, je bila poleg zvonika obnovljena tudi fasada po celotnem župnijskem delu
salezijanske posesti na Kodeljevem. Poleg zunanje stene župnijske dvorane so bili nameščeni
količki, ki preprečujejo parkiranje, ter rešetke na okna dvorane, da se prepreči možnost
kraje.
Slika 13: Obnovljena fasada kompleksa z zaščitnimi rešetkami

avtor: Rok Kastelic
Slika 14: Ograja pred cerkvijo

avtor: Rok Kastelic
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Slika 15: Smetnjaki ob dovozu leta 1993

vir: župnijski arhiv
Slika 30: Smetnjaki ob dovozu leta 2004

vir: župnijski arhiv
Slika 31: Ograja pred dovozom

avtor: Rok Kastelic

31

Pred cerkvijo so leta 2006 postavili zunanjo ograjo, ki tako zamejuje zemljišče župnije
Kodeljevo od pločnika ulice Jana Husa. Tako se otroci lahko igrajo na notranji strani ograje,
direktno pred cerkvijo in je varnost veliko večja, saj ne morejo kar tako skočiti na ulico.
Ograja je seveda pomična in ima na vsaki strani tudi vrata; s tem se je zemljišče lepo
zamejilo, vendar pa ni zaradi tega nič bolj zaprt ali nedostopen. Poleg tega se je uredilo tudi
parkirna mesta in prost dostop do cerkve. Pri dovozu do salezijanskih objektov, pa so leta
2012 postavili ograjo in tako zaprli možnost, da bi se avtomobili samovoljno parkirali pred
glasbeno šolo in s tem zasedali prostor zaposlenim na SKALI ali pa salezijancem. Pred tem so
bili smetnjaki vse od časov pred 1991 postavljeni drugače in je bil dostop do notranjega
dvorišča/dovoza omejen le z verigo, ki je bila napeljana med dvema stebričkoma (vidno na
desnem robu slike iz leta 2004).

4. Odnos različnih socialnih skupin do prostorov salezijanskega
doma Kodeljevo
4.1. Splošni pogledi na življenje župnije
Z bivanjem v mestni četrti Kodeljevo so zelo zadovoljni skoraj vsi prebivalci, saj so jo v anketi
skoraj vsi ocenili z ocenama 4 ali 5. To velja tako za vernike kot za naključne prebivajoče v
okolici salezijanskih posesti. Tudi odnose in osebne izkušnje s salezijanci so tisti okoliški
prebivalci, ki so imeli kakšno izkušnjo z njimi, ocenili kot korektne. Velik del anketiranih iz
okolice pa z njimi ni imel nobenih izkušenj; na drugi strani pa so aktivni župljani označili svoje
odnose s salezijanci kot prijateljske, dobre in sproščene. Okoliški prebivalci, ki ne hodijo v
cerkev, so ugotavljali, da veliko število ljudi, ki se udeležuje dejavnosti in obredov v okviru
župnije Ljubljana Kodeljevo, kaže na to, da so verniki očitno zadovoljni z vodenjem in
delovanjem župnije. Na vprašanje ali salezijanci upravljajo župnijo Ljubljana Kodeljevo v
skladu z željami in potrebami okolice so okoliški prebivalci odgovorili s povprečno oceno 3,40
(od 1 do 5), aktivni župljani pa z 4,17 (od 1 do 5).
Veliko število mladostnikov in otrok kaže, da jim je v župniji všeč, kar se zdi neobičajno v
primerjavi z ostalimi župnijami; vsaj po mnenju nekaterih anketirancev (Anketa). Da je število
nedeljnikov zelo veliko, je poudarilo veliko okoliških prebivalcev, ki ne hodijo v cerkev, od
aktivnih župljanov pa ni nihče povedal tega. To kaže na to, da se katolikom zdi, da jih ni tako
veliko, nekatolikom pa se zdi, da je katolikov zelo veliko, kar je vsekakor zanimivo odkritje o
razmišljanju ljudi, ki ga je bilo mogoče razbrati iz ankete, ki sem jo opravil. Nekateri okoliški
prebivalci, ki ne hodijo v cerkev na Kodeljevem, so opazili, da je okoli cerkve sorazmerno
veliko otrok; ena anketiranka je tudi opazila povečano število le teh v mesecu maju, ko se po
večerni maši v večjem številu igrajo na igrišču za cerkvijo. Okoliškim prebivalcem projekt
oratorij ni nepoznan, saj ga je omenilo kar nekaj anketirancev, prav tako pa jih je nekaj
opozorilo, da v poštne nabiralnike prejemajo župnikovo pismo, običajno pred prazniki, v
katerem so nekatere novice iz življenja župnije in voščilo blagoslovljenih praznikov.
4.2. Pogled vernikov na življenje župnije in prostorov v lasti salezijancev
Kot je bilo že razloženo se posesti salezijanskega doma Kodeljevo delijo na tiste, ki so v
okviru župnije Ljubljana Kodeljevo, in na tiste, ki so izven tega okvira in z njimi razpolagajo
salezijanci sami. Glede uporabe teh prostorov je župnik razložil, da je takšna delitev primerna
tudi zaradi tega, ker se župnijski del napaja iz prostovoljnih prispevkov župljanov, za preostali
del pa skrbijo salezijanci sami s svojimi zaslužki. Glede jasnosti te razmejitve prostorov sem
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zastavil vprašanje tajniku ŽPS Lojzetu Zadravcu. Odgovoril mi je, da se na župnijskem
pastoralnem svetu pogovarjajo le o prostorih znotraj župnijskega okvira, o katerih si potem
tudi podelijo mnenja, kaj bi bilo potrebno, kako naprej itd.; o prostorih, ki niso župnijski ne
razpravljajo in se načelno ne opredeljujejo, saj to ni v pristojnosti ŽPS-ja, temveč zgolj in
samo salezijancev samih (Zadravec, 2013). S tem se ni strinjal moj drugi sogovornik, Peter
Rojko, ki je tudi član ŽPS-ja, ter vodi župnijski mešani pevski zbor, ter se udejstvuje na
gospodarskem področju župnije. Po njegovem mnenju, bi morale vse salezijanske posesti
dihati bolj z okolico, se v celoti povezovati z župnijo, ki je hrbtenica kakršnih koli dejavnosti,
ki bi se morda lahko razvile. Razložil je, da je upravljanje s prostori v glavnem odvisno od
vodstva - župnika, ki ali dovoli širšo debato, ali pa dela po svoje in brez širšega konsenza
aktivnih župljanov, torej vseh tistih, ki bi se želeli aktivno udejstvovati v življenju župnije z
raznimi dejavnostmi in pobudami (Rojko, 2013). Kakšen župnik je vodil zelo fleksibilno držo
do želja in pobud okolice, trenutni župnik Franc Maršič pa je nekoliko manj prilagodljiv, tako
je stanje opisal Peter Rojko. Tako so nekoč bili vsi prostori bolj odprtega tipa, vse kar je bilo
od salezijancev, je bilo praktično tudi od mladine, ki je prihajala k njim, danes pa temu ni več
tako, saj so si salezijanci pridobili svoje zasebne prostore, ki jih je po mnenju Petra Rojka
preveč in zasedajo prostore župljanom, ki bi jih tudi potrebovali za svoje aktivno krščansko
udejstvovanje, od gledališkega prostora za razne dramske uprizoritve, klubskih prostorov za
mladinsko druženje, do bolje urejenih veroučnih učilnic. Nekoč so se dohodki med salezijanci
in župnijo pretakali, največ je bilo prostovoljnih prispevkov pobranih v župniji, danes pa so
finance strogo ločene, razlog za to je verjetno tudi zaslužek salezijancev po službah, ki je
nekajkrat večji od prostovoljnih prispevkov, ki se naberejo skozi mesec (Rojko, 2013).
Moja ocena je, da je načelno ločevanje financ pravilna rešitev, saj salezijanci niso omejeni
zgolj na župnijsko pastoralno dejavnost, temveč naj bi bil njihov primarni namen vzgoja
mladih, za kar so potrebna velika sredstva – npr. vodenje socialnega projekta SKALA, vodenje
katoliške gimnazije Želimlje itd., vendar pa bi v kategorijo salezijanskega delovanja za mlade
spadale tudi vse investicije pri prenovi prostorov namenjenih mladini, ki jih v župniji
Ljubljana Kodeljevo praktično ni.
Na to je opozoril tudi Rojko, saj po njegovih besedah »mladina nima svojih prostorov, ki bi si
jih zelo želela« (Rojko, 2013). To je potrdila tudi anketa, ki sem jo izvedel. Poleg tega ni
prostora za ansambel ali band, torej nekakšne glasbene sobe, ki bi obogatila cerkveno petje
in glasbeno udejstvovanje. Poleg tega so salezijanci ob prenovi župnijske dvorane, poleg nje
zgradili veliko kuhinjo za salezijansko skupnost in s tem zasedli del župnijskih prostorov. To je
Rojko označil kot odraz nižje kvalitete salezijanskega redovnega življenja sedaj, v primerjavi z
nekaj desetletji prej (Rojko, 2013).
4.3. Pomen prostorov v lasti salezijancev
Glede pomena oz. potrebnosti salezijanskih prostorov za okolico, je bilo omenjeno
sodelovanje župnije Ljubljana Kodeljevo z OŠ Ketteja in Murna, ki ima vsako leto božičnonovoletni koncert v cerkvi na katerega pridejo tudi mnogi, ki drugače ne hodijo v cerkev.
Prav tako je izjemno pozitivno sprejeto delovanje osnovne glasbene šole Moste – Polje v
prostorih salezijancev, delovanju te izobraževalne ustanove prav tako priznavajo velik pomen
skoraj vsi okoliški prebivalci. Projekt SKALA, ki deluje v kletnih prostorih pod glasbeno šolo, je
med ljudmi manj poznan, tisti ki ga poznajo ga ocenjujejo kot zelo pomembnega in
koristnega za okolje, drugi pa so ga tako ocenili po moji kratki razlagi s čim se ukvarjajo,
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vendar prej tega niso poznali, razen pisanega kombija (»minibus veselja«), ki je pogosto
parkiran za ograjo in so ga tako lahko opazili.
Tabela 1: Pomembnost prostorov v lasti salezijanskega doma Kodeljeva
Ocena pomembnosti (od 1 do 5)

Anketirana populacija:
Vprašanje:
Cerkev
Zvonik
Župnijska dvorana
Igrišče za cerkvijo
Prostori glasbene šole
Prostori SKALE

Aktivni župljani

Neposredna okolica

Potrebnost
prostora za
celotno
Kodeljevo

Potrebnost
prostora za
vernike na
Kodeljevem

Potrebnost
prostora za
celotno
Kodeljevo

Potrebnost
prostora za
vernike na
Kodeljevem

3,64
3,21
3,57
3,32
4,43
3,36

4,98
4,15
4,80
4,60
3,89
3,47

3,11
2,42
2,51
2,96
4,27
3,87

4,87
4,36
4,58
4,38
4,16
4,20

Vir: Anketa

Opazno je, da se okoliškim prebivalcem zdi zvonik manj pomemben kot cerkev in da tako
ocenjujejo tudi za vernike. Cerkev je s povprečno oceno 3,64 za Kodeljevo pomembna, za
vernike pa so jo vsi označili kot izjemno pomembno razen dve osebi, ki sta bili že kar
sovražno nastrojeni do cerkve, predvsem zaradi zvonjenja. Nizka ocena pomembnosti
zvonika tako izvira predvsem iz nezadovoljstva nad zvonjenjem, ki ga je izrazilo veliko število
okoliških prebivalcev. Nekateri drugi pa, nasprotno, ocenjujejo zvonik kot pomemben
dejavnik v prostoru, saj je po njem prepoznavno celotno Kodeljevo. Zvonik se namreč vidi
daleč naokrog, njegova značilna rdečkasta barva pa ga dela edinstvenega v Ljubljani, tako da
mnogi ljudje prepoznajo Kodeljevo po fakulteti za šport in rdeči cerkvi. Skratka, mnenja okoli
zvonika so deljena tudi med nekatoliškimi prebivalci okolice cerkve; verniki pa ga ocenjujejo
kot pomemben element za njihovo župnijo, čeprav je ena anketiranka priznala, da bi jo zelo
motilo, če bi kje v bližini bil kakšen minaret, s katerega bi muslimani klicali k molitvi.
Zanimivo je, da je ena anketiranka iz okolice vedela, da ima v zvoniku Simobil svojo bazno
postajo, iz populacije anketiranih aktivnih župljanov pa ni tega omenil nihče. Potem sem v
pogovoru z Petrom Rojkom, dolgoletnim vodjem župnijskega pevskega zbora, izvedel, da
imata svoji bazni postaji v zvoniku tudi Mobitel in Tušmobil, morda pa še kakšen operater.
Župnija na ta način dobi kar precejšen finančni priliv, saj so postavili sorazmerno visoko ceno
mobilnim operaterjem, da imajo lahko tu svoje bazne postaje. Glede igrišča za cerkvijo so
mnenja okoliških prebivalcev tudi deljena, saj nekateri menijo, da je igrišče odprto vsem, in
da je tako tudi v praksi, drugi pa so mnenja, da je igrišče bolj ali manj zaprto in se na njem
igrajo zgolj in samo otroci aktivnih župljanov oz. tisti otroci, ki hodijo v cerkev. Zaradi tega so
ocenili pomembnost tega zemljišča za celotno Kodeljevo sorazmerno nizko, za vernike pa so
predvideli, da ima to igrišče, kljub svojemu primarnemu neverskemu značaju, pomembno
vlogo in da je zanje zelo potrebno.
4.4. Predlogi za prihodnjo rabo salezijanskih prostorov in zemljišč
Želje so od posameznika zelo različne, kar je seveda logično, opazimo pa lahko nekaj
zanimivih posplošenih mnenj, kako naj se bi uporabilo prostore, ki so trenutno prazni, lahko
pa tudi kakšnega od tistih, katerega dejavnost se bo morda preselila kam drugam. Zanimivo
je opazovati podobnost mnenj aktivnih župljanov in prebivalcev neposredne okolice, ki se
pravzaprav v ničemer pomembno ne razlikujejo.
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Tabela 2: Predlogi rabe prostorov salezijanskega doma Kodeljevo v prihodnje
Ocena predloga (od 1 do 5)

Anketirana populacija:

Aktivni
župljani
2,74
2,77
4,28
2,87
3,02
2,89
3,13
1,43

Narediti otroški vrtec
Narediti kulturni dom
Narediti mladinski center
Narediti dijaški dom
Narediti študentski dom
Narediti športno dvorano
Urediti igrišče za cerkvijo
Povečati cerkev

Neposredna
okolica
3,44
3,64
4,22
2,98
2,98
2,96
3,33
1,11

Vir: Anketa

Dodatnih komentarjev na to vprašanje ni bilo veliko. Anketiranka iz okolice je opozorila, da ni
prav, da bi se preveč vtikali v to kaj Cerkev dela in da je njihovo lastnino pač potrebno
prepustiti njim; da ljudje prevečkrat kar nekaj ocenjujejo kaj bi bilo treba, in da to pravzaprav
ni primerno, če lastnina ni njihova. Mlajši moški z otrokom, ki ne obiskuje dejavnosti v okviru
župnije, je svoje mnenje izrazil tako: »Da je potrebno gledati, da bo rešitev dobra za otroke.
Okolje je za njih najbolj pomembno in zato bi bilo najpomembnejše, da se jim zagotovi dobro
bivalno okolje, kar vključuje tako vrtec kot igrišče za otroke« (Anketa). Neka druga
anketiranka je opozorila: » Vrtec je sicer zelo dobra možnost, zelo bi bil dobrodošel. Vendar
se ne strinjam s tem, da bi Cerkev vplivala na otroke in jim vbijala v glave svoje ideje«
(Anketa). Zato je vrtec ocenila z 3, čeprav bi se ji sicer zdel zelo pomemben. Iz navedenih
odgovorov je mogoče slutiti kako različno dojemajo okoliški prebivalci delovanje
salezijancev. Prav tako je potrebno izpostaviti, da so tudi drugi anketiranci izrazili veliko skrb
in zanimanje za dejavnosti za otroke, mladino in socialno ogrožene; to velja tako za okoliške
prebivalce kot aktivne župljane (Anketa).
Že ocena predloga za mladinski center kaže na to, da si tudi okoliški prebivalci najbolj želijo
mladinski center, kjer bodo lahko mladostniki preživljali svoj prosti čas. Ta želja je vsekakor
zanimiva saj je bilo anketiranih le 20% mladih od populacije okoliških prebivalcev, v
populaciji aktivnih župljanov pa je bilo 38% mladih tako da je ta predlog kljub temu
prepričljivo zmagal in dobil popolnoma primerljiv odstotek kot so ga dobili pri anketi v
populaciji aktivnih župljanov.
Veliko okoliških prebivalcev je izrazilo željo, da bi zopet zaživel kino Triglav. Trije so to
možnost videli kot edino primerno, mnogo drugih pa je le omenilo, da bi bilo dobro, če bi
kino znova deloval in ne bi ponujal verskih programov, saj to pač ni v interesu večine
okoliškega prebivalstva, pač pa bi deloval kot tržno kinematografsko podjetje. Glede
prostorov kina Triglav je dobro omeniti tudi nedavne dogodke, ko so nekakšni protestniki
zasedli te prostore.
4.5. Zasedba kina Triglav
Zanimivo dogajanje, ki ga pri obravnavanju zemljišč v lasti salezijanskega reda na Kodeljevem
moramo omeniti, je zasedba kina Triglav dne 27.4.2013. Do dogodka je prišlo, ko je del
protestnikov z »vseslovenske vstaje«, bilo jih je okoli 200, zasedel nekdanji kino Triglav, ki je
sedaj (tako kot pred nacionalizacijo leta 1945) v lasti salezijancev in ga razglasil za skupno
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last. S to akcijo so želeli, po besedah pobudnikov akcije, osvoboditi prostore, ki so zapuščeni
in propadajo iz rok kapitala in jih dati v uporabo ljudem. Konkretni prostori kina Triglav bi
tako služili kot prostori za sestankovanje protestnikov (Dnevnik).
Slika 162: Zasedba kina Triglav dne 27.4.2013

vir: Župnijski arhiv

Po tem, ko so protestniki zasedli prostor v lasti salezijancev, se je na Kodeljevem v znak
nestrinjanja hitro ustanovila civilna iniciativa Triglav, ki je zahtevala, da se protestniki javno
opravičijo za akcijo. Vodja iniciative in pooblaščeni predstavnik salezijanske skupnosti
Kodeljevo, Peter Rojko, je zahteval, da se vodstvo protestov v prihodnje odpove podobnim
dejanjem (Dnevnik). Močan odpor lokalnega prebivalstva na Kodeljevem, oz. to, da so takoj
stopili v bran salezijancem in v dveh dneh imeli okoli 100 članov iniciative kaže na to, da so
salezijanci v svojem okolju dobro sprejeti in da ljudje čutijo njihova zemljišča in prostore, kot
nekaj, od česar imajo tudi oni korist. Zato je civilna iniciativa nastala zelo hitro po zasedbi, saj
je bil trenutek takšen, da je bilo treba odločno pokazati, da stojijo za salezijanci tudi ljudje iz
okolice in da se mnogo okoliških prebivalcev nebi strinjalo s kakšno revolucionarno akcijo
(Rojko, 2013). To je potrdila tudi moja anketa, ki sem jo izvedel tako v okolici salezijanskih
posesti, kot tudi med aktivnimi župljani župnije Kodeljevo. V tej populaciji so bili vsi vprašani
proti zahtevam protestnikov, v anketirani populaciji iz okolice pa niso bili čisto vsi takšnega
mnenja, vendar pa je to mnenje močno prevladovalo. Kljub vsemu je zaskrbljujoč opazen
odstotek vprašanih, ki so odgovorili, da jim je vseeno kako se zgodi, da naj se le nekaj naredi
s prostori, da bodo služili vsem ljudem. Problem pri tem je, da se ti ljudje očitno ne zavedajo
kaj pomeni pojem pravna država, kjer se ne da kar kršiti zakonov in delati protipravnih stvari,
samo zato ker bodo ugodile malo širši populaciji oz. določenemu krogu ljudi, ki goji določena
nasprotja do določenih pravnih objektov, npr. v tem primeru salezijancev. Zaskrbljujoč je
podatek iz ankete, da sta se dve (od treh) osebi z najvišjo stopnjo izobrazbe opredelili za
zahteve protestnikov in za protipraven odvzem lastnine salezijancem. Kljub vsemu lahko
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zaključimo, da zahteva protestnikov zaradi svoje protipravnosti ni imela večinske podpore
niti med okoliškim prebivalstvom, ki ne hodi v cerkev; sploh pa so bili daleč od podpore
večine celotnega okoliškega prebivalstva.

Zaključek
V pričujočem delu sem obravnaval spremembo rabe zemljišč in prostorov v lasti salezijancev
na Kodeljevem. Z študijem literature, arhivskim delom, nato pa obsežnim terenskim delom,
ki je obsegalo anketiranje in intervjuje, sem med 7.5.2013 in 8.9.2013 prišel do sledečih
zaključkov.
Ker so se po letu 1991 z procesi denacionalizacije odprle nove možnosti v župnijskem
pastoralnem delu, pa tudi prav posebno v delu z otroki in mladino, se je na zemljiščih in v
prostorih salezijancev na Kodeljevem to močno poznalo. Veliko število prostorov ima tako
sedaj dobre pogoje za raznoliko delo, spet drugi prostori pa še vedno čakajo na prenovo.
Raba prostora se je spreminjala ob predpogoju sprememb lastništva, ki jih je prinesla
denacionalizacija. Funkcija in raba prostorov sta se tako pri nekaterih prostorih popolnoma
spremenili, pri drugih pa sta ostali enaki, kar je glede na kratek časovni obseg vsega
obravnavanega prostorska razvoja seveda logično, večina sprememb pa je bila izvedena v
smeri salezijanskega duhovnega poslanstva. Kljub sorazmerni kratkosti obdobja 22 let, je
prišlo do prostorskih sprememb, ki so omogočile razvoj mnogih dejavnosti; brez primernih
prostorov si tudi župljani ne predstavljajo kako bi lahko delovali projekti in druženje vseh
skupin, ki sedaj obstajajo v okviru župnije Kodeljevo. Pred spremembami prostorov so imeli
ljudje različne želje in pričakovanja, ki so jih prenove v večji ali manjši meri prinesle, vsekakor
pa so do neke mere poživile dinamiko prostora, kar je opazila tudi večina okoliških
prebivalcev, tudi nevernih. Število in pestrost različnih dogodkov, ki jih omogočajo novi
prostori, sta pomembna razloga, da so župljani z delovanjem župnije v večini zelo zadovoljni.
Kljub temu so glede učinkovitosti in koristnosti rabe prostorov, v takšen namen kot mu
služijo sedaj, mnenja med župljani deljena.
Salezijanski prostori so načeloma v veliki meri odprti vsem ljudem, ki bi si želeli udeleževati
dogodkov v njihovem okviru, ki niso zgolj strogo verski temveč tudi kulturni in socialni. Ta
odprtost pa očitno ni dovolj jasno izražena oz. je preveč omejena le na načelno raven, saj
kljub temu večina okoliškega prebivalstva, ki ne hodi v cerkev, te odprtosti ni zaznala in tako
ostajajo župnijske dejavnosti precej omejene le na vernike.

Summary
In the present article I discussed about the changed use of land and properties owned by the
Salesians in Kodeljevo. By studying literature, archival work, and then extensive fieldwork,
which consisted of a survey and interviews, I came to the following conclusions between
7.5.2013 and 8.9.2013
After 1991, with the processes of denationalization, new opportunities opened in parish
pastoral work. In connection with salesian spiritual objectives it led to effects on land and
premises of the Salesians in Kodeljevo. A large number of places so far has good conditions
for varied work, and some premises are still awaiting renovation. The use of space is
changing at a pre-condition change of ownership brought about by the denationalization.
37

The function and use of the premises were, in some places completely changed , while
others have remained the same, which is, due to a short time span of all the spatial
development of course logical. Most of the changes has been made in the direction of the
Salesian spiritual mission. Despite the relative shortness of the period of 22 years, there has
been a spatial changes that have enabled the development of many activities, without
adequate facilities are also parishioners do not imagine how they could work projects and
gathering of all the groups that currently exist within the parish Kodeljevo. Before changes in
places people had different aspirations and expectations, which renovations to a greater or
lesser extent, brought, but certainly to some extent enliven the dynamics of space , which is
also noted by the majority of local residents, including unbelievers. The number and variety
of events offered by the new premises is an important reason that the parishioners of the
paris are highly satisfied with the work of parish. Nevertheless, the effectiveness and utility
of the use of the premises in such a purpose as they serve now the opinions are divided
among the parishioners.
Salesian facilities are generally largely open to all people who would like to attend events in
their proper context, which are not strictly religious but also cultural and social. This
openness is obviously not sufficiently explicit or is too limited to the level of principle, since ,
the majority of the local population , who do not attend church, did not dectect this openess
and that's why parish activities remain pretty much limited to belivers.
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Priloge
Slika 33: Salezijanska posest na Kodeljevem leta 1934

vir: Župnijski arhiv
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Slika 34: Stanje po nacionalizaciji leta 1949, druga skica

vir: župnijski arhiv
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Priloga: Anketa o rabi zemljišč župnije Kodeljevo
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