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Glasilo Naša skupnost izhaja
dvakrat letno. Brezplačno ga
prejmejo vsa gospodinjstva z

območja Četrtne skupnosti
Posavje Mestne občine Ljubljana. 

Glasilo raznaša Pošta Slovenije.
 

Članki izražajo stališča avtorjev in ne 
nujno tudi stališča uredništva.  

 
Naslednja številka glasila izide

predvidoma aprila 2023.

Vabljeni, da svoje prispevke za
naslednjo številko pošljete v

elektronski obliki na e-naslov:
glasilonasaskupnost@gmail.com 
najpozneje do 28. februarja 2023.

Če želite sodelovati s prispevkom, nam 
sporočite, da vam bomo posredovali
navodila avtorjem za pisanje člankov. 

Prispevki, ki bodo prispeli prepozno, ne 
bodo vključeni v aprilsko številko.

Objava komercialnih oglasov
V prihodnjih številkah glasila bomo 
prostor namenili tudi komercialnim 

oglasom. Če bi želeli objavo, sporočite 
to na e-naslov

mol.posavje@ljubljana.si.
Cena objave oglasov je v skladu s 
cenikom oglasnega prostora, ki ga 
je Svet Četrtne skupnosti Posavje 

Mestne občine Ljubljana sprejel na 
15. seji 9. aprila 2016.
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uvodNik
Na mladih svet stoji,

šele ko Njim dovolimo stati
Pred vami je peta številka glasila Naša skupnost, ki je tudi zadnja v tem man-
datu. Res je, hitro so minila štiri leta. Jeseni nas čakajo lokalne volitve in kdo 
ve, kakšen bo njihov razplet ter kakšna bo nova sestava Sveta ČS Posavje 
MOL. Čeprav je do konca mandata še tri mesece, lahko že podam oceno, 
da je bil uspešen in da smo večino zastavljenih ciljev tudi dosegli. Eden od 
njih je bil izdajanje Naše skupnosti, kar smo uresničili, srčno pa upam, da 
bo glasilo izhajalo tudi v prihodnje, saj smo od prve številke do danes prejeli 
številne pohvale ter zahvale krajank in krajanov.
Ni naključje, da v tokratni številki v ospredje postavljamo mlade, saj je leto 
2022 Evropska unija razglasila za evropsko leto mladih. Tudi Ljubljana ima 
mlado dušo, saj v njej biva prek 58.000 mladih v starosti od 15 do 29 let, 
kar je 18,8 odstotka vseh prebivalcev mesta. Če temu prištejemo še mlade, 
ki tu bivajo začasno, se tu izobražujejo ali delajo, je njihovo število še veliko 
večje. Mestna občina Ljubljana je leta 2012 zaradi politike za mlade, ki jo 
uresničujemo, prejela prvi certifikat »mladim prijazna občina«. Tudi v naši četr-
tni skupnosti mladim namenjamo veliko pozornosti. Podpiramo njihove ideje, 
projekte in si prizadevamo za gradnjo mladinskega centra, ki bi deloval v 
okviru javnega zavoda Mladi zmaji. Ekipo mladinskih uličnih delavcev – uličnih 
mladih zmajev – lahko vsako sredo srečate nekje v naši soseski, bodisi v pro-
storih četrtne skupnosti bodisi v enem od parkov, na igrišču. V Prosvetnem 
domu Savlje domuje BEŠTEKteater, nadarjena skupina mladih domačinov, 
ki bo prihodnje leto praznovala deseto leto delovanja. V vseh teh letih se je 
zvrstilo veliko gledaliških predstav, izkazali pa so se tudi pri pripravi razstav 
in okroglih miz. Njihov pomemben prispevek h kulturi in ohranjanju kulturne 
dediščine je prepoznala tudi Mestna občina Ljubljana, ki je letos med drugim 
tudi ob podpori Sveta ČS Posavje MOL prejela plaketo glavnega mesta Lju-
bljana. V Župniji Ježica se mladi enkrat letno srečajo na tradicionalnem Tednu 
mladih, ki vsako leto obravnava drugačno temo. Mladi se tako preizkusijo v 
organizaciji in vodenju delavnic in pridobivajo izkušnje, ki jim bodo koristile v 
nadaljnjem življenju. ČS Posavje MOL vse te projekte in programe z veseljem 
podpira že vrsto let.
Seveda smo v glasilu prostor namenili tudi temam, ki nagovarjajo vse ge-
neracije. Tako boste našli daljši prispevek o posavskem štehvanju pa o po-
membnem dogodku PGD Ježica, ne manjka tudi športnih vsebin, za konec 

pa še zanimiv članek o evropski skupni kmetijski politiki, ki ne zadeva zgolj 
kmete, pač pa vse nas, saj gre za pomemben dejavnik naše skupne 

prihodnosti. 
Vabimo vas tudi na številne dogodke, ki jih v sodelovanju z ne-

katerimi organizacijami pripravljamo v prihajajočem mesecu. 
Največji, Dan sosedov, bo v soboto, 17. septembra 2022, v 

Centralnem parku soseske Ruski car in bo kot vedno zani-
miv. Upam, da se srečamo.

Želim vam prijetne jesenske dni in uživajte v branju Naše 
skupnosti.

Amir Crnojević, glavni in odgovorni urednik 
predsednik ČS Posavje MOL

Četrtna skupnost Posavje
Mestne občine Ljubljana,
Bratovševa ploščad 30,
1131 Ljubljana 
T: (01) 306 46 14 in
(01) 306 46 15
E: mol.posavje@ljubljana.si
W: www.ljubljana.si / zavihek ČS 
Posavje 
FB: Četrtna skupnost Posavje

Uradne ure:
ponedeljek: od 8.30 do 13. ure
sreda: od 8.30 do 12. ure in od 13. 
do 17. ure
petek: od 8.30 do 12. ure

strokovna sodelavca:
mag. Hermina Rupnik in
Miran Vratanar 

Predsednik ČS Posavje Amir 
Crnojević je tudi osebno na voljo 
za pogovor s krajankami in krajani. 
Vljudno prosimo, da se na razgovor 
z njim prijavite v času uradnih ur na 
zgoraj navedeni telefonski številki ali 
prek e-pošte. Pogovori potekajo po 
predhodnem dogovoru na sedežu 
ČS Posavje.
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MaNdat 2018-2022
v številkah

Uredniški odbor

12 zunanjih 
članov Sveta

32 rednih sej Sveta

11 izrednih sej Sveta

2 dopisni seji Sveta

214 sprejetih sklepov
Več kot 400 
posredovanih pobud

Amir Crnojević – več kot 80 pobud 

Dr. Boštjan Petelinc – več kot 50 pobud

Aljoša Masle – več kot 30 pobud 

Mihael Novak – več kot 20 pobud 

8 delovnih teles 

Več kot 100 podprtih 
programov in projektov

Več kot 75.000 
eur razdeljenih sredstev 

Več kot 40 
organiziranih 
dogodkov

5 številk glasila 
Naša skupnost

13 članov Sveta 
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slavNostNa akadeMija ob 
120-letNiCi pGd jeŽiCa

Janja Juršič,
predsednica PGD Ježica

prostovoljno gasilsko društvo ježica letos praznuje 120. obletnico obstoja. jubilej je bil zaznamovan s 
slavnostno akademijo, ki je potekala 13. maja 2022 v prostorih kulturno-prosvetnega društva savlje-kleče.

Navzoče na akademiji je pozdravila predsednica društva Janja Juršič in v govoru predstavila društveno zgodovino. 
Ustanovni občni zbor gasilskega društva je bil 10. avgusta 1902 v gostilni Pri Alešu. Na njem je sodelovalo 51 va-
ščanov, ki so se včlanili v novo društvo. Sprva je bilo treba nabaviti nujno orodje in si zgraditi orodišče. Za pridobiva-
nje potrebnih finančnih sredstev so dobrotniki v gostilnah Pri Alešu, Pri Florjančku in Pri Jožetu postavili nabiralnike, 
organizirali nabiralne akcije po vaseh in priredili veselico. Prvo leto obstoja so sicer sklenili s 1880 kron primanjkljaja, 
vendar so kupili vrsto stvari, potrebnih za delovanje društva. Prvo leto je bilo društvo celo brez strehe. Orodje je bilo 
shranjeno pri načelniku Vinku Ahlinu, sočasno pa so že začeli iskati posest in sredstva za gradnjo lastne orodjarne. 
Zemljišče so dobili pri domačinu Vinku Kosmaču, s katerim so 6. marca 1903 podpisali kupno pogodbo, in začela 
se je gradnja prvega gasilskega doma na mestu današnjega doma na Ježici. Med drugo svetovno vojno je društvo 
delovalo le v omejenem obsegu, po njenem koncu pa je društvena dejavnost kmalu zaživela na novo. Članstvo je 
nato 7. oktobra 1945 ustanovilo društvo za Posavje pod imenom Prostovoljno gasilsko društvo Ježica z dvema 
samostojnima četama – Stožice in Ježica. Četa Stožice se je po petih letih preoblikovala v samostojno društvo. Z 
razvojem društva je gasilski dom postal premajhen in leta 1949 so sklenili, da bodo za svoje potrebe zgradili nov 
dom. Gradnjo so začeli leta 1950. Zaradi pomanjkanja denarja so gradili devet let, do leta 1959. Današnjo velikost 
in obliko je dom dobil leta 1995 z dograditvijo prizidka.
Navzoče sta ob visoki obletnici nagovorila tudi namestnik poveljnika Gasilske zveze Ljubljana Cveto Šumec in vodja 
Oddelka za zaščito in reševanje Mestne občine Ljubljana mag. Robert Kus.
Na slovesnosti so bile podeljene spominske plakete za goste in sosednja društva, zaslužnim članom pa priznanja 
Gasilske zveze Ljubljana in odlikovanja Gasilske zveze Slovenije. Društvo je prejelo srebrno plaketo Gasilske zveze 
Slovenije.
Za kulturni program so poskrbeli ženska vokalna skupina Medenke, citrar Florjan Šinkovec in harmonikar Ažbe Flis.
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posavsko štehvaNje 2022

Zvone Milković,
predsednik KSSSKZ

Zgodovina štehvanja 
v Ziljski dolini

Ziljska dolina pod goro Dobrač s poruše-
nim južnim pobočjem zaradi strahovitega potresa 25. januarja 1348 

je nekaj posebnega predvsem zaradi zakladnice jezikovne, kulturne in 
naravne dediščine. Slovenska beseda na zahodu Koroške seže do sem. 

Štehvanje, tradicionalna ziljska fantovska 
igra, se je ohranilo v Bistrici na Zilji, kjer je pri-

reditev res množična, in v sosednjem dvojezičnem 
Zahomcu/Achomitzu, kraju, ki je znan po reji konj no-

riške pasme. Bistriško štehvanje je vsako leto na binko-
štni ponedeljek, zahomško pa zadnjo avgustovsko nedeljo; je 

manjše in bolj domače.
Od kod je prišel običaj, ko fantje na neosedlanih kobilah noriške pa-

sme drvijo skozi vas in z železnim kijem tolčejo po sodu, nasajenem na 
drogu sredi ceste, toliko časa, da se razleti, ni natančno znano. Nekateri viri 

pravijo, da gre za ostanek viteške igre, ki so jo v Ziljsko dolino prinesli furmani, 
ki so vozarili po furlanski ravnici, ime pa izvira iz nemškega glagola stechen – (za-
bosti) v sodček. Drugi trdijo, da na drog pritrjen lesen sodček predstavlja glavo 
turškega vojaka, ki jo je zaradi grozodejstev, ki so jih Turki počeli med vpadi na 
Koroško, treba razbiti. Kdor zada sodčku zadnji udarec, je zmagovalec. Nagrajen 
je z venčkom, vse štehvovce pa Ziljanke, oblečene v narodno nošo, povabijo na 
»rej« oziroma ples pod vaško lipo.
Tudi letos smo se prireditve na binkoštni ponedeljek 6. junija 2022 v Bistrici na 
Zilji udeležili in bili priča štehvanjema tako v Zgornji kot Spodnji Bistrici. Na vsaki 
prireditvi je bilo po osem štehvovcev z dečvami.
Vodja štehvanja je najprej pobral leskove obroče, jih drugega za drugim metal v 
zrak, štehvovci pa so jih morali ujeti na svoje kije. Nato je visoko dvignil še zmagovalni venček, ki ga je moral s kijem 
ujeti zmagovalec. Pod lipo so zaigrali godci. Štehvovci so zlezli s konj in z dekleti začeli »rej«, torej ples, pevci pa so 
peli stare slovenske ziljske pesmi.
Posavsko štehvanje je tradicionalna etnološka prireditev ljubljanskega Posavja, letos organizirana že oseminšestde-
setič. Zaradi izjemnega zanimanja med mladimi se je letos veliko fantov odločilo za sodelovanje. Prijavilo se je kar 
enajst mladih neporočenih fantov, ki so se počutili sposobni za nastop v vlogi štehvovca. Zaradi pomanjkanja opreme 
in konj smo število sodelujočih omejili. Letos na posavskem štehvanju tako sodelovalo devet štehvovcev in njihovih 
spremljevalk – dečev ter enako število konj in narodnih noš. 
Štehvovci so bili tokrat: Matic Kosmač, devet nastopov, dve zmagi na konju Iskri lastnika Mareta Kosmača z dečvo 
Nino Šteblaj; Matej Tomažič, osem nastopov, ena zmaga na kobili Žuži lastnika Mateja Tomažiča z dečvo Barbaro 
Čižman; Domen Jenko, šest nastopov, dve zmagi na kobili Miši lastnika Martina Kušarja z dečvo Katjo Klemenčič; 
Aleksander Merhar, dva nastopa na konju Alegra lastnika Marka Avšiča z dečvo Pio Marinček; Jan Kajdiž, dva nasto-
pa na konju Gaetanu lastnika Marka Avšiča z dečvo Evo Ipavec; Matej Novak, dva nastopa na kobili Živi lastnika Ivana 
Čerina z dečvo Ano Tomažič; Martin Štebej, dva nastopa na kobili Zori lastnika Gustava Zajca z dečvo Emo Peršolja; 
Jakob Dovč na kobili Souzi lastnika Feliksa Dovča z dečvo Anjo Kodrič in Martin Kajzar na konju Mikiju lastnice Jerce 
Bokal z dečvo Ano Poklukar.
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Štehvanje je torej igra, pri kateri neporočeni fantje jahajo na neosedlanih konjih in z železnimi kiji razbijajo leseni sod. 
Da bi vse potekalo čim bolj nemoteno, so se štehvovci že nekaj tednov pred tekmovanjem na prireditev začeli 
pripravljati. Za dober rezultat morata biti konj in štehvovec usklajena. Konj mora, na štehvovčevo zahtevo, začeti 
teči, preiti v galop in se na koncu ustaviti. Pri tem mora biti ubogljiv, da ne bi oviral drugih tekmovalcev in gledalcev. 
Štehvovec si sam za štehvanje izbere spremljevalko – dečvo. Oba sta oblečena v gorenjsko narodno nošo. Dečva 
med štehvanjem drži štehvovčev klobuk in ga spodbuja. 
Na dan štehvanja so štehvovci z dečvami in konji pred začetkom tekmovanja šli v sprevodu po Savljah, Klečah in 
Ježici, da so se pokazali vaščanom. Na čelu sprevoda je jahal štehvovec Martin Kajzar z zastavo, za njim zapravljiv-
ček – kočija, na kateri so bili mlad harmonikar Ažbe Flis in štehvovski mojster Martin Kušar z ženo Katjo ter letošnjo 
novostjo – njegovo visokostjo, proštom in prelatom Jožefom Lapom, zlatomašnikom v ljubljanski nadškofiji.
Za njimi so se na konjih zvrstili štehvovci, zadaj pa so se na vozu peljale še dečve z mladima harmonikarjema Titom 
in Tomom Dečmanom.
S povorko smo se ustavili na obračališču proge št. 14 LPP, kjer stoji kip konja in štehvovca, postavljen ob šestde-
setletnici štehvanja. 
Ko smo vsi prispeli na prireditveni prostor, je napovedovalka Barbara Imperl predstavila štehvovce, dečve in konje. 
Pozdravni nagovor je imel predsednik Kmečke strojne skupnosti Savlje-Kleče Zvone Milković, ki je poudaril, da mu 
je v veliko čast in veselje, da lahko pozdravi člane, ki s svojo pomočjo in sodelovanjem prispevajo k izvedbi in ohra-
njanju štehvanja, prireditve, ki je vpisana v register žive kulturne dediščine.
Posebej je pozdravil štehvovca, ki je sodeloval na prvem povojnem štehvanju leta 1954 – Srečka Čerina.

Pozdravil je tudi štehvovce in njihove dečve, štehvovskega mojstra z njegovo 
spremljevalko, kočijaže in lastnike konj ter se zahvalil številnim družbam, ustano-
vam in posameznikom, ki so omogočili izvedbo letošnje prireditve.
Zahvala je šla še članom KSSSKZ, občanom, krajanom, društvom in združenjem 
ter družbam in inštitucijam, ki s svojim delom in dejanji skrbijo za nadaljevanje in 
ohranjanje tradicije štehvanja. Prav tako so pri organizaciji in izvedbi pomembni 
donatorji in sponzorji.
Po končanem štehvanju je predsednik navzoče povabil k skupnem druženju na 
prireditvenem prostoru pred družbo Unibiro.
Štehvanje je predsednik nato predal v roke štehvovskemu mojstru in s tem odprl 
68. Posavsko štehvanje v Savljah, Klečah in na Ježici.
Štehvovcem je zaželel močno desnico, jeklen udarec, dober galop, varen 
spust, veliko počenih obročev in dog.
Štehvanje se je tako začelo. Štehvovci so jahali po izžrebanem vrstnem 
redu. V desnici je vsak držal kovan železni kij oziroma štehvanj, ki 
je dolg od 40 do 60 centimetrov. Z njim morajo tekmovalci rav-
nati previdno, saj so sicer zanje ali za konja lahko nevarni. 
Sod, ki so ga razbijali med jahanjem, je narejen iz lesenih 
dog in povezan z leskovimi obroči; teh je običajno 
štirinajst. Okrašen je z belimi, modrimi in rdečimi 
črtami, v zadnjem času je na njem zapisana 

tudi številka, ki opozarja na to, za katero štehvanje po vrsti gre. Sod je bil 
nasajen na lesen drog na višini dveh metrov. Nasadi se ga tik pred za-
četkom igre. Konji, s katerimi so štehvali, so praviloma kmečki, a je 
bilo letos med njimi tudi nekaj nekmečkih, 
celo dva lipicanca. Konji niso osedlani, 
so pa pregrnjeni z odejo, ki je nanje 
pripeta s pasom. Za štehvanje 
so konji olepšani z barvnimi 
trakovi, pripetimi na rep 
in grivo.

Posavsko štehvaNje je tradicioNalNa 
etNološka Prireditev ljubljaNskega Posavja, 

letos orgaNiziraNa že osemiNšestdesetič. 
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Proga, po ka-
teri so štehvovci 

jahali – tekmovali, je 
na vsaki strani omejena 

z vrsto nizkih zelenih vej in 
ograjena z leseno ograjo. Posa-

vsko štehvanje je ocenjevala komi-
sija, sestavljena iz nekdanjih izkušenih 

štehvovcev, v sestavi Matija Čemažar, Filip 
Čemažar, Andrej Škerl in Boštjan Kunaver.

Tekmovalci dobijo točke za konjev galop, moč 
udarcev, spust ter razbitje obročev, dog in soda. 

Vsak član komisije ocenjuje eno prvino. Štehvanje je tok-
rat vodil in usmerjal štehvovski mojster, izkušeni štehvovec, 
navadno tisti, ki se je nazadnje poročil, letos Martin Kušar. S 
pomočniki je skrbel za red, dajal znak za začetek posame-
znega kroga štehvanja in odredil odmor. 
Štehvovec prosto jaha, ne drži se za vajeti, ampak ima roke 
dvignjene ter v desnici vihti kij. Ko pridirja do soda, z vso 
močjo udari po njem. V prvih krogih tekmovanja je bilo na 
sodu le nekaj sledi udarcev, kasneje so začeli odpadati obro-
či, doge in nazadnje še dno. Po šestih krogih je štehvovski 
mojster odredil odmor. Sod je popustil v petnajstem krogu, 
ko je popolnoma razpadel, na štebehu ni od njega ostalo nič. 
Z razbitjem soda se je tekmovalni del štehvanja končal. Ko je 
komisija seštevala točke, so štehvovci počivali ob svojih ko-
njih. Zmagovalca je razkrilo lovljenje venčka iz suhega cvetja. 
Štehvovci so vnovič dirjali mimo droga, za njim je stala žena 

štehvovskega mojstra, ki je edina vedela, kdo je osvojil največ točk in tako zma-
gal. Vsakemu je ponujala zmagovalni venček, vendar ga je zadnji hip odmaknila 
in ga po navadi v tretjem krogu nataknila na kij zmagovalca. 
Letošnji zmagovalec je Matej Novak s 131 točkami, ki je prejel zlati kij, drugi je bil 
Matej Tomažič s 123 točkami, tretji Domen Jenko s 118 točkami, naprej pa so se 
zvrstili: Matic Kosmač s 117 točkami, Aleksander Merhar s 114 točkami, Martin 
Štebej s 114 točkami, Jakob Dovč s 112 točkami, Jan Kajdiž s 110 točkami in 
Martin Kajzar s 102 točkama.
Štehvovci so se nato z dečvami in konji sprehodili mimo droga, štehvovski moj-
ster in žena ter organizator so jim čestitali, z njimi spili kozarec vina in jim podelili 
nagrade, zmagovalcu pa še zlati kij. Sledilo je neodložljivo fotografi ranje, posamič-
no in skupinsko.

Foto: Jerca Bokal8 naša skupnost



Štehvovci so konje odpeljali domov in prišli nazaj na veselico, kjer so zaplesali s svojimi dečvami.
Prireditve se je udeležilo približno osemsto obiskovalcev. Vsebinsko sta prireditev povezovala Barbara Imperl in 
Marko Avšič. Ob prireditvi je bil natisnjen tudi Bilten 68. Posavskega štehvanja. Predstavniki kulturnih društev so se 
predstavili s petjem in plesi s širšega območja Ljubljane, kulturni program pa se je nadaljeval z nastopom ljubljanskih 
mažoretk in glasbeno skupino z Vira, ki igra in pleše na kantri glasbo. Predstavili so se starodobni traktorji in avto-
mobili, organizatorji smo predstavili starodobno kmetijsko mehanizacijo (Društvo starodobni traktor Mengeš-OTK 
Soteska), prikazano je bilo okraševanje voz in konj z značilnim cvetjem, nageljni in zelenjem ter barvnimi trakovi za 
označitev štehvovcev in dečev. Predstavilo se je KD Barje z vozom; KSSSKZ s konji in vozovi; sledil je prvi ples 
štehvovcev in dečev. Na prireditvi sta bili tudi razstava lesenih krožnikov štehvanja in plakatna razstava o štehvanju. 
Predstavila so se še društva: Orgličarji, Društvo kmetijskih strojev, PGD Ježica, Društvo starodobni traktor Mengeš
-OTK Soteska in BEŠTEKteater.
Posavsko štehvanje so organizirali vaščani Savelj in Kleč. Izvedba te tradicionalne prireditve terja veliko priprav. Tako 
člani strojne skupnosti kot drugi vaščani morajo vložiti veliko prostovoljnega dela in svojega prostega časa, da se 
običaj lahko ohranja iz generacije v generacijo.

Pri prenosu štehvanja iz Ziljske doline v ljubljansko Posavje 
se je ta običaj malce spremenil. Izgubil je verski in dobil bolj 
tekmovalen značaj, postal je neke vrste kmečki šport. 
Če štehvovec na tekmovanju zmaga tri leta zapored, zlati kij 
ostane njegov, vendar pa se do zdaj to še ni zgodilo.
Stroške prireditve smo organizatorji poravnali iz donacij, pri-
hodka veselice, srečelova in podpore ČS Posavje MOL. 
Vstopnine za prireditev že nekaj let ni.
Štehvanje v Savljah, Klečah in na Ježici je po prenosu iz 
Ziljske doline v ljubljanskem Posavju pognalo korenine in se 
razvijalo v skladu z lokalnimi navadami, prepričanji in zmo-
žnostmi. 
Leta 2012 je bilo posavsko štehvanje vpisano v register 
nesnovne kulturne dediščine Slovenije. Za njegovo promo-
cijo skrbi Slovenski etnografski muzej v vlogi koordinatorja 
varstva nesnovne kulturne dediščine Slovenije, za ohranjanje 
štehvanja kot ene od ljubljanskih turističnih prireditev pa 
tudi Mestna občina Ljubljana.
Glede na velik pomen, ki ga ima štehvanje v lokal-
ni skupnosti, in glede na zavzetost za njegovo 
ohranjanje, tako starejših kot tudi mlajših 
prebivalcev in prebivalk Posavja, se ni 
bati, da bi ta tradicija prav kmalu 
zamrla.

štehvaNje je torej igra, 
Pri kateri NePoročeNi faNtje jahajo 

Na NeosedlaNih koNjih iN z železNimi 
kiji razbijajo leseNi sod. 
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beštekteater

Skupina BEŠTEKteater

BEŠTEKteater je gledališka skupina, ki dejavno oblikuje kulturno in družabno življenje v Četrtni skup-
nosti Posavje. Kot pomemben del svojega poslanstva BEŠTEKteater pojmuje povezovanje lokalnih 
prebivalcev, dejavno kulturno življenje in poudarjanje bogastva kulturne dediščine. Čeprav je dvorana 
Prosvetnega doma v Savljah, kjer delujemo, malce oddaljena od središča mesta Ljubljane in tako od 
kulturnih institucij, se zavedamo, da mora biti kultura živa v vseh delih mesta. Ne želimo si zaspanih 
spalnih naselij, temveč si prizadevamo za povezane skupnosti, ki živijo in ohranjajo poseben značaj 
tega dela mesta. 
Ljubiteljska kultura ima v Savljah in Klečah močno tradicijo. Na začetku petdesetih letih 20. stoletja je 
bilo tu ustanovljeno Prosvetno društvo Savlje-Kleče. Njegovo delovanje s folklorno skupino, gledali-
škimi skupinami in drugimi dejavnostmi je zamrlo v začetku tega tisočletja. Ker smo pogrešali predsta-
ve in kulturno dogajanje v domačih vaseh, smo se 6. januarja 2013, na dan svetih treh kraljev, odločili, 
da se mora gledališka zgodba začeti znova, da se je je treba lotiti z novo vnemo in novim »priborom«, 
se pravi beštekom. Tako je še isto leto premiero doživela Burka o jezičnem dohtarju. Vstopili smo pod 
okrilje Kmečke strojne skupnosti Savlje-Kleče, v sklopu katere delujemo še danes.

Spodaj: Priklon po predstavi 
Tartuffe, 
foto: Luka Kotnik

Desno: Selfi pred premiero Treh 
snubcev, 
foto: Aljaž Munda

Zgoraj: Plešasta pevka, 
foto: Žan Zelič
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V naslednjih sezonah so burki sledile veseloigra Stari grehi (2015) Jozefa Štolbe, Trije snubci (2016) Frana Milčin-
skega, Ionescova klasika Plešasta pevka (2018), komedija Dohodnina (2019) Jeana Jacquesa Bricairea in Molièrjev 
Tartuffe (2020, 2021). Ob vsakokratnem gledališkem projektu se nas zbere od deset do petnajst navdušencev, ki se 
več mesecev pripravljamo na premiero – za okus: za uprizoritev Dohodnine smo imeli 37 vaj. Vsi člani BEŠTEKtea-
tra svoje delo opravljamo prostovoljno in s tem želimo bogatiti skupnost. Premiero in ponovitve predstave navadno 
obišče blizu petsto gledalcev.
Ob tem, da prirejamo lastne predstave, v goste vabimo tudi več amaterskih gledaliških skupin (iz Železnikov, Vodic, 
Domžal, Smlednika, Srbije itn.). 
Dvorana v Savljah je zaradi svoje zgodovine kot kino dvorana odličen prostor za nostalgično soočanje s slovensko 
filmsko ustvarjalnostjo. V sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom smo leta 2016 obudili Kino Savlje in organizirali 
projekciji slovenskih klasik Vesna in Ne čakaj na maj. Ob poplavi filmske ponudbe na digitalnih medijih ima kino ob 
zabavni še vedno pomembno povezovalno vlogo.

Kot pomemben del poslanstva v 
BEŠTEKteatru pojmujemo prav po-
vezovanje domačinov. Pomembna se 
nam zdi tudi fotografska razstava na-
šega člana Jerneja Rodiča Gremo na 
štehvanje, ki smo jo ob vaški lipi v Kle-
čah pripravili oktobra 2018. Odprtja se 
je udeležila velika večina vaščanov, ki 
so lahko v sproščenem razpoloženju 
podoživljali ta lokalni običaj. Tudi tako 
se razvijajo dobri medsosedski odno-
si ter medgeneracijsko sodelovanje in 
krepi lokalna identiteta. 

Njen pomemben element pa so v Savljah, Klečah in na Ježici tudi hišna imena, ki so se kljub bližini mesta skozi čas 
v govorici domačinov ohranila. Novembra 2021 smo zato v goste povabili domačina Mirka Ramovša, priznanega 
etnologa, in Klemena Klinarja, geografa ter poznavalca hišnih imen Gorenjske. Na okrogli mizi Hišna imena v vaseh 
ljubljanskega Posavja sta v pogovoru z občinstvom govorila o pojavu, ohranjanju in drugih vidikih te žive nesnovne 
kulturne dediščine.
Ker želimo, da so kulturne vsebine dostopne čim širšemu krogu obiskovalcev, je vstop na dogodke, ki jih pripravlja-
mo, vedno brezplačen. Večino omenjenih dogodkov je v delu finančno podprla Četrtna skupnost Posavje.
BEŠTEKteater ni samo ljubiteljska gledališka skupina, temveč skupina domačinov, ki jim je mar za kulturo in svoj do-
mači kraj, kar skušamo pokazati s kakovostnimi predstavami in drugimi umetniškimi dogodki. Veseli smo, da je naše 
delovanje in s tem tudi širše delovanje Kmečke strojne skupnosti Savlje-Kleče letos prepoznala tudi Mestna občina 
Ljubljana in BEŠTEKteatru 9. maja 2022 podelila plaketo glavnega mesta.
Pod črto lahko s ponosom ugotavljamo, da smo v devetih letih delovanja v Prosvetnem domu v Savljah pripravili in 
sooblikovali več kot štirideset dogodkov in – upamo – prinesli na naš konec mesta nekaj kulture in veliko veselja.
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Mladi ZMaji v soseski

Katarina Paska,
mladinska ulična delavka

kdo so Mladi zmaji

Javni zavod Mladi zmaji smo center za kakovostno preživljanje prostega 
časa mladih, ki deluje v Ljubljani. Imamo štiri mladinske centre, in sicer za 
Bežigradom, v Črnučah, Šiški in Zalogu. Najdete nas tudi na ulicah, saj 
ekipa mladinskih uličnih delavcev enkrat tedensko obiskuje Celovške dvore, 
Štepanjsko naselje, Posavje – na igrišču pri Forci, Vič in Gameljne. Imamo 
tudi mobilni mladinski center Ljuba in Drago ter DigiMC, ki je naš virtualni 
prostor za druženje. 

Ulični zmaji v Čs posavje

Ulični zmaji, ki smo mobilna ekipa Javnega zavoda Mladi zmaji, obiskujemo 
ČS Posavje vsako sredo vse leto. Med poletnimi počitnicami med 18. in 
20. uro se na igrišču pri baru Forca skupaj z mladimi v starosti od 10 in 29 
let družimo, igramo razne družabne igre, se pogovarjamo ali gojimo različne 
športe. Naše poslanstvo je mlade pripraviti za uresničevanje in izvedbo idej 
ter obveščati o dogodkih, programih in dejavnostih, ki so jim namenjeni v 
mestni občini, drugod po Sloveniji in v tujini. 
Vsako leto organiziramo Posavske igre, ki so bile letos na sporedu že šestič 
in jih ustvarjamo skupaj z mladimi, načeloma starejšimi od deset let, pri tem 
pa upoštevamo njihove želje in potrebe. Namen Posavskih iger je sodelova-
nje in povezovanje med mladimi, medgeneracijsko povezovanje v skupnosti 
ČS Posavje, spodbujanje zdravega načina življenja, povezovanje in predsta-
vljanje okoliških organizacij, s katerimi sodelujemo, ter seveda skrb za okolje, 
saj si prizadevamo za ohranjanje zelenega planeta. 
Vsako leto v sodelovanju s ČS Posavje izvedemo tudi druge dogodke, kot so 
lov na zaklad, turnirji, potopisna predavanja, ulične predstave, čistilne akcije, 
božične stojnice, kostanjevi pikniki. Zelo radi se pridružimo tudi dogodkom, 
kot so Dan sosedov, Božična tržnica, Kino med bloki in drugim dejavnostim 
ČS Posavje. Kadar nas preseneti vreme in predvsem v zimskem času, se 
zadržujemo v skupnih prostorih ČS Posavje, na Bratovševi ploščadi 30, ki 
nam jih ČS vsako sredo velikodušno odstopi za izvajanje programa.
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Foto: Nastja Kikec

aktualne dejavnosti Mladih zmajev

Poleg poletne avanture v času poletnih počitnic in drugih projektov, ki jih 
izvajamo mesečno, je trenutno aktualen dogodek Cuker na cuker Palača, 
ki ga Mladi zmaji načrtujemo 1. septembra 2022. Gre za cikel dogodkov 
na poti do novega osrednjega ljubljanskega mladinskega centra. Dogodki 
so namenjeni posvetovanju z meščani o vsebinah, ki bodo zasedle pros-
tor v Palači Cukrarna. V okviru septembrskega dogodka bo potekalo tudi 
zaključno srečanje udeležencev šeste sezone programa Mestnega inku-
batorja – Kaj je dobro in je lahko še boljše? z naslovom Sanjaj svoje mesto 
– posvet in druženje. 
Mestni inkubator je program, ki omogoča uresničevanje ambicioznih idej 
mladih od 18. do 29. leta ter jih mentorsko in finančno podpre. Vabimo 
vas na druženje na ploščad Galerije Cukrarna, ki ga bodo s kulturnim pro-
gramom popestrili idejalisti (udeleženci Mestnega inkubatorja). Z dogodkom 
tudi uradno odpiramo natečaj nove, sedme sezone Mestnega inkubatorja. 
Če želite uresničiti svojo ambiciozno idejo za ustvarjalno, solidarno in zeleno 
Ljubljano, ki prispeva v skupnost, jo prijavite od 1. do 30. septembra 2022 
ter se pridružite idejalistom Mestnega inkubatorja! Več informacij najdete na 
naši spletni strani. 
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite v centrih, na ulici ali prek spletnih 
omrežij, da bomo skupaj soustvarjali mestni utrip. 
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športNo društvo 
ljubljaNa jeŽiCa

športno društvo Ljubljana ježica je bilo ustanovljeno leta 
2009 in uspešno deluje že trinajsto leto. 

Saj poznate obljube tipa »Jutri pa začnem!« in »Spremeniti je tre-
ba navade, ki ne prinašajo nič dobrega« ali »Res je že čas, da 
poskrbim zase«. Kolikokrat ste si to že obljubili, pa potem ničesar 
storili? Ugotovitev, da je redna vadba ključ do zdravja, ni iz trte zvi-
ta in jo velja jemati resno. Poleg redne in uravnotežene prehrane 
ter izogibanja škodljivim razvadam nam prav redna telesna vadba 
pomaga, da bomo zdravi in srečni. Prav tako redno gibanje vpliva 
na možgane. Raziskave so pokazale, da lajša depresijo, fizično 
bolečino, izboljšuje spomin in zdravi ali preprečuje vrsto drugih 
bolezni in stanj, povezanih z delovanjem možganov. Vsi tisti, ki se 
z vadbo redno ukvarjamo, vemo, da deluje kot odvisnost, seveda 
v pozitivnem pomenu besede, ker se med vadbo izločajo tudi 
hormoni sreče – endorfini, ki blagodejno delujejo na počutje.
Skrb za zdravje je tudi najmočnejši razlog, zakaj se posameznik 
odloči za redno fizično vadbo. Na drugem mestu je dobro poču-
tje, sledijo energija, ki smo je polni, uživanje v telovadnici ali naravi, 
odpravljanje strahu pred boleznijo, sprostitev, uravnavanje telesne 
teže in dobra družba.

kako se motivirati

Najboljša motivacija je ozaveščanje vseh teh razlogov. Pogosto 
se zgodi, da začetno navdušenje izpuhti, takoj ko začutimo po-
manjkanje energije ali ugotovimo, da nimamo časa oziroma da 
se je po napornem delu udobneje zlekniti na kavč in uživati. Če 
se boste zavedali, da boste z redno vadbo vzdrževali ustrezno 
telesno težo, da boste po njej polni energije ter da bosta telesna 
in duševna vzdržljivost na visoki ravni, vam ne bo težko obleči 
športne opreme in se odpraviti v telovadnico. Ovire tičijo samo v 
naših glavah.
Poiščite si prijatelja za vadbo, ki vam bo olajšal odločitev, ko sami 
ne boste pri volji, saj ga ne boste hoteli pustiti na cedilu. Če lažje 
vadite v skupini, se vključite vanjo. Skupina vas vleče, tudi ko vam 
ni do tega. Poskrbi za socialno življenje in družabne dejavnosti.

Robi Babič,
predsednik Športnega društva Ljubljana Ježica 
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VpliV telesne dejaVnosti na telesno zdraVje

•	 izboljša aerobne sposobnosti (vzdržljivost),
•	 poveča mišično moč,
•	 poveča mišično vzdržljivost,
•	 krepi vezivno tkivo (kite, vezi),
•	 izboljša gibljivost,
•	 zmanjša možnost za težave s hrbtenico,
•	 zmanjša možnost za poškodbe mišic in sklepov,
•	 varuje pred osteoporozo,
•	 izboljša krvni obtok,
•	 zmanjša tveganje za nastanek bolezni srca in žilja,
•	 znižuje krvni tlak,
•	 znižuje raven skupnega holesterola in trigliceridov v krvi,
•	 povečuje HDL (želeni holesterol),
•	 znižuje tvegane dejavnike za pojav diabetesa,
•	 vpliva na uravnavanje telesne mase.

Zgodaj jeseni 2022 začenjamo 
novo sezono vodene vadbe v 
dvorani Četrtne skupnosti Po-
savje na Bratovševi ploščadi 
30. Vadba je namenjena vsem 
tistim, ki so ali bi želeli povečati 
telesno dejavnost. Prilagojena 
in usmerjena je v razvoj splo-
šne moči in gibljivosti. Vadba 
poteka 60 minut. 

Ne glede na to, kako počasi 
greste, ko ste v stalnem giba-
nju, začnite, kjer ste, uporabi-
te to, kar imate, naredite, kar 
lahko.

Za kakovostno vadbo in dob-
ro počutje poskrbimo v Špor-
tnem društvu Ljubljana Ježica.

E-pošta: sdljezica@gmail.com 
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evropska skupNa kMetijska 
politika iN NjeNa 
prihodNost
Dr. Boštjan Petelinc,
podpredsednik ČS Posavje MOL

Naša četrtna skupnost je razgibana in je ena redkih, v kateri se urbani in ruralni 
del lepo povezujeta. Prebivalci mest se vse bolj zavedamo, kako pomembna je 
hrana, ki je pridelana lokalno, zato je skupna kmetijska politika (v nadaljevanju: 
SKP) pomemben dejavnik naše skupne prihodnosti. 
Kmetijstvo v Evropski uniji temelji na skupni kmetijski politiki, kar pomeni, da 
imajo vse države članice enak skupen cilj na področju kmetijstva. SKP je za vse 
države članice zavezujoča. Z njo se izvaja sistem kmetijskih subvencij in drugih 
programov. Začetki njenega oblikovanja segajo v leto 1962, ko se je oblikovala 
kot partnerstvo med kmetijstvom in družbo, med Evropo in njenimi kmeti. Cilji 
SKP so podpirati kmete, izboljšati kmetijsko proizvodnjo, zagotavljati stabilno 
ponudbo hrane po dostopnih cenah in kmetom v Evropski uniji zagotoviti ustre-
zne dohodke, pomagati v boju proti podnebnim spremembam in pri trajnostnem 
upravljanju naravnih virov, ohraniti podeželje in krajino po vsej EU ter podeželsko 
gospodarstvo s spodbujanjem zaposlovanja v kmetijstvu in na agroživilskem ter 
povezanih področjih. Za uresničevanje teh ciljev se upravljanje politike na evrop-
ski ravni zagotavlja s finančnimi sredstvi iz proračuna EU.
Kmetijstvo ima v nasprotju z večino drugih dejavnosti določene izzive: dohodek 
kmetov je namreč (za približno 40 odstotkov) nižji od dohodka v nekmetijskih 
dejavnostih. Nanj močno vplivajo podnebne spremembe, saj je kmetijski sektor 
bolj odvisen od vremena in podnebja kot številni drugi sektorji. Posebnost kme-
tijske panoge je tudi v tem, da je v primeru povečanega povpraševanje po proi-
zvodnji žita ali mleka potrebno več časa, da se povpraševanju zadosti. Ob vseh 
izzivih, ki jih prinaša kmetijska pridelava ali reja, morajo biti kmetje še stroškovno 
učinkoviti, hkrati pa morajo uporabljati trajnostne in okolju prijazne kmetijske pra-
kse ter ohranjati kakovostna tla in biotsko raznovrstnost.
SKP se izvaja z ukrepi, ki blažijo te pomanjkljivosti, in sicer z dohodkovno pod-
poro z neposrednimi plačili zagotavlja stabilnost dohodkov ter nagrajuje kmete 
za okolju prijazno kmetovanje in zagotavljanje javnih storitev. 
Do zdaj se je SKP imenoval Program za razvoj podeželja. Slovenija je od vstopa 
v EU do zdaj pristopila v tri programe, in sicer v obdobjih 2004—2006, 2007—
2013 in 2014—2020. Sedanji je bil je zaradi epidemije covida-19 podaljšan do 
konca letošnjega leta.
Nov program SKP se bo imenoval Strateški načrt skupne kmetijske politike za 
obdobje 2023—2027 (krajše SN). SN za Slovenijo vsebuje ključne strateške 
usmeritve za izvajanje SKP v Sloveniji ter nabor ukrepov za njihovo uspešno in 
učinkovito uvedbo. SN je sestavljen iz treh sklopov oziroma skupaj devet speci-
fičnih ciljev, ki se ločijo po vsebini in pomenu obveznosti, dodaten, deseti cilj pa 
je prenos znanja na sedanje in bodoče izvajalce SKP.
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Uspešno uresničevanje ciljev SKP je pomembno, zato da se Slo-
veniji zagotavlja varna in kakovostna hrana, da se varujejo naravni 
viri in da se ustrezno odzivamo na podnebne spremembe ter ohra-
njamo vitalno podeželje. SN zagotavlja ustrezne razmere za odpor-
no ter konkurenčno pridelavo in predelavo hrane, predvsem prek 
ohranjanja proizvodnega potenciala in obsega kmetijskih zemljišč 
ter zagotavljanja primernega in stabilnega dohodka kmetijskih go-
spodarstev, tudi na območjih z omejenimi dejavniki (OMD) in v 
sektorjih v težavah prek zagotavljanja varne in kakovostne hrane, 
krepitve agroživilskih verig in izboljšanja položaja kmeta v verigi, s 
spodbujanjem pridelave hrane z višjo dodano vrednostjo ter gene-
racijsko pomladitvijo. 
SN je usmerjen v varovanje in trajnostno upravljanje naravnih virov, 
blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam ter ohranjanje 
biotske raznovrstnosti. Temelj načrta so Pravila o pogojenosti, ki 
vsebujejo osnovne standarde kmetovanja, medtem ko plačila za 
sheme za podnebje in okolje (SOPO) v okviru neposrednih plačil ali 
kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP) pomenijo izvajanje 
nadstandardnih oblik kmetovanja. Sheme za podnebje in okolje so 
enoletne in širše dostopne, KOPOP pa so izrazito ciljno in k rezulta-
tom usmerjena v vsebinska področja in k posameznim območjem, 
ki terjajo ukrepanje zaradi vzdrževanja ali izboljševanja stanja okolja 
in blaženja posledic podnebnih sprememb in prilagajanja nanje. 
Posebna pozornost je namenjena ožjim naravovarstvenim (poseb-
ni habitati) in vodovarstvenim območjem ter območjem, na katerih 
okoljski cilji niso doseženi. Prvič se uvajajo tudi plačila za območja 
Nature 2000 in podpora k izvajanju ukrepov iz načrtov upravlja-
nja zavarovanih območij. Uvajajo se tudi neproizvodne naložbe, 
ki podpirajo okoljsko funkcijo kmetijstva in spodbujajo sonaravne 
kmetijske prakse. Še naprej se bodo podpirali tudi ohranjanje, traj-
nostna raba in razvoj rastlinskih genskih virov v kmetijstvu.
Pomemben cilj SKP je tudi dvig kakovosti življenja in krepitev go-
spodarske dejavnosti na podeželju za ohranjanje vitalnega pode-
želja in podeželskega gospodarstva s spodbujanjem zaposlovanja 
v kmetijstvu, agroživilstvu in drugih povezanih sektorjih. 
Poleg kmetijskih dejavnosti bo SN razvijal tudi dopolnilne dejav-
nosti, vključno z biogospodarstvom, ki pomembno pripomorejo k 
dvigu in stabilnosti dohodka kmetijskih gospodarstev. Nadaljevala 
se bo podpora za dejavnosti lokalnih pobud oziroma lokalnega ra-
zvoja, ki ga vodi skupnost (pristop LEADER/CLLD), predvsem z 
namenom spodbujanja zaposlovanja na podeželju, večje socialne 
vključenosti prebivalcev, ohranjanja dediščine na podeželju, trajno-
stnih oblik turizma, spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja 
in različnih socialnih ter »pametnih« storitev po konceptu pametnih 
vasi. 
Uspešen razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja je mogoč le 
ob povezovanju in sodelovanju vseh sodelujočih v panogi. To je 
zelo pomembno tako pri prenosu znanja in inovacij kot pri spod-
bujanju razvojnih mrež, partnerstva z raziskovalnimi institucijami in 
drugimi deležniki pri prenosu znanja. 
Za doseganje trajnostnega kmetijstva, okolju prijaznega oziroma 
neškodljivega z vidika rabe naravnih virov, ekonomsko upraviče-
nega, družbeno podprtega ter konkurenčnega, bo treba zagotoviti 
dosledno izvajanje Strateškega načrta 2023—2027, ki bo zagota-
vljal nadaljnji razvoj slovenskega kmetijstva kot tudi varno in kako-
vostno, v Sloveniji pridelano hrano.
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Uredniški odbor

ali ste vedeli?

ježica je bila prvič omenjena 
leta 1359 z imenom Jessitz 
in kasneje tudi Jesischa. Vas 
je nastala na terasi, da se je 
izognila poplavam, ki jih je 
povzročala reka Sava.

V 12. stoletju se prvič ome-
nja šempetrska fara v katero 
je spadala Ljubljana. Ustano-
vitev Ježiške fare pa je tesno 
povezana s šempetrsko faro, 
katere podružnica je bila tudi 
Ježica. Cerkev na Ježici je 
prvič omenjena leta 1451.

Do 30. let 20. stoletja je Je-
žica, skupaj z vasmi Savlje, 
Kleče, Stožice, Tomačevo in 
Jarše pripadala enakoimenski 
Občini Ježica. Nato so bile 
vasi priključene Mestni občini 
Ljubljana. Leta 1964 so bile 
na ljubljanskem Posavju usta-
novljene krajevne skupnosti 
Savlje-Kleče, Posavje in To-
mačevo-Jarše. Največja med 
njimi je bila Posavje pod kate-
rega so spadale Ježica, Mala 
vas in Stožice. Po letu 2001 je 
Ježica del Četrtne skupnosti 
Posavje, ki je nastala z zdru-
žitvijo več krajevnih skupnosti.

Vir: Wikipedija, prosta 
enciklopedija, 2022

Foto: Jernej Rodič

V Župniji Ježica vsako leto pripravljamo oratorij (lat. orare – moliti), teden 
mladih, počitniške duhovne dneve za osnovnošolske otroke, ki jih priprav-
ljajo naši animatorji.
Pri izvedbi oratorija se zgledujemo po sv. Janezu Bosku, ki je v Torinu spoz-
nal, da so dečki brez vzgoje prepuščeni ulici. Začel jih je zbirati in jih prek 
igre ter športa vzgajal za nadaljnje življenje, hkrati pa jih je poučeval o evan-
geljskih vrednotah.
Tako kot po mnogih župnijah po Sloveniji oratorij postaja nekakšna stalnica 
župnijskega življenja, tudi kot del mladinske pastorale. Na Ježici se vsako 
poletje na oratoriju zbere približno sto otrok, zato je projekt še kako treba 
uskladiti in se nanj pripraviti. Poleg tega imamo tudi vrsto prostovoljcev, ki 
nam v tem času priskočijo na pomoč.
Glavni junak, ki ga vsako leto spoznavamo, je bodisi svetopisemska ose-
ba, svetnik ali pravljični junak. Letos se bomo navdihovali po zgledih sv. 
Ignacija Lojolskega, ustanovitelja jezuitov, katerega 500 let spreobrnjenja 
obhajamo.

Hvaležni smo staršem in otrokom, s katerimi doživljamo nepozab-
ne trenutke. Hvala tudi ČS Posavje MOL, ki nas vsa leta podpi-
ra, ter vsem drugim, ki svoj čas namenjate mladim!

Sebastjan Likar,
župnik 

tedeN Mladih – 
oratorij v ŽupNiji 
ljubljaNa jeŽiCa
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