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Zadeva: Preimenovanje Osnovne šole Dravlje  

 

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v svetniškem klubu Levica podajamo 

županu MOL pisno svetniško pobudo in prosimo za pisni odgovor do naslednje seje Mestnega sveta.   

 
Osnovna šola Dravlje s sedežem v Četrtni skupnosti Dravlje na Klopčičevi ulici 1 je bila ustanovljena 

22. 12. 1980. Ob ustanovitvi se je imenovala Osnovna šola Milana Mravljeta, po mladem 

Draveljčanu Milanu Mravljetu*, ki je odnesel pošto partizanom na Toško Čelo. V zasedi so ga ujeli 

in ubili.  

Šola se je preimenovala v OŠ Dravlje leta 1992, po osamosvojitvi Slovenije, s sklepom Skupščine 

občine Ljubljana Šiška. V paketu se je takrat preimenovalo enajst osnovnih šol s področja bivše 

občine Šiška, med drugim tudi  

 Osnovna šola Staneta Kosca, ki se je preimenovala v Osnovno šolo Šmartno pod Šmarno 

goro,  

 Osnovna šola Alojza Kebeta, ki se je preimenovala v Osnovno šolo Šentvid, 

 Osnovna šola Zvonka Runka, ki se je preimenovala v Osnovno šolo Spodnja Šiška. 

 

V predlogih za preimenovanje so se predlagatelji sklicevali na to, da se šolam, poimenovanih po 

slovenskih partizanih in narodnih herojih, vrnejo krajevna imena in se z njih odstranijo vsa politična 

in ideološka znamenja.  

V Levici smo ponosni na vrednote, ki nam jih je zapustil narodnoosvobodilni boj. Menimo, da je 

sprememba imena osnovne šole, ki jo je med drugim obiskoval tudi podpisani mestni svetnik Grega 

Ciglar, posredovala javnosti popolnoma napačno sporočilo: da nas je sram zgodovine. Skrbeti 

moramo za ohranitev imen hrabrih ljudi, ki so bili na strani zaveznikov, ki so premagali nacizem in 

fašizem – zmaga nad katerima dandanes nikakor ni več samoumevna.  

V Levici menimo, da bi bile finančne posledice preimenovanja v primerjavi s sporočilno vrednostjo 

zanemarljive, zato predlagamo preimenovanje Osnovne šole Dravlje v Osnovno šolo Milana 

Mravljeta.  

Tovariški pozdrav, 

Grega Ciglar,  

v imenu svetniškega kluba Levica  

 

 
*Milan Mravlje je bil doma iz Dravelj; bil je dijak 4. razreda gimnazije in skojevec. Maja 1942 se je priključil borcem 

Notranjskega odreda, nato je bil kurir Dolomitskega odreda. 28. 9. 1942 so ga domači izdajalci iz zasede teže ranili in ga po 

mučenju ubili. V njegov spomin je bil ob vznožju Toškega čela leta 1961 postavljen spomenik s skulpturo kurirčka, 

posvečen kurirjem Dolomitskega odreda; delo kiparja S. Keršiča. Ob Podutiški cesti, ob vznožju Pesk v Podutiku, kjer je 

padel, stoji spomenik v obliki odprte knjige; odkrit leta 1958, delo arhitekta M. Šlajmerja. 


