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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 marca 2022. 

Vabljeni, da svoje prispevke za

naslednjo številko pošljete v

elektronski obliki na e-naslov:

glasilonasaskupnost@gmail.com 

najpozneje do 31. januarja 2022. 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 naslednjo 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
Četrtna skupnost Posavje

Mestne občine Ljubljana,

Bratovševa ploščad 30,

1131 Ljubljana 

T: (01) 566 11 23

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

Strokovni sodelavki:
mag. Hermina Rupnik in

Tina Štupica 

Zaradi ukrepov za preprečevanje širje-

nja koronavirusa priporočamo, da se za 

osebni pogovor s strokovnima sodelav-

kama predhodno dogovorite po telefo-

nu ali prek e-pošte. Pri osebnem stiku 

upoštevajte vsa priporočila Nacionalne-

ga inštituta za javno zdravje! 

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 pote-

kajo po predhodnem dogovoru na se-

dežu ČS Posavje.

PROSVETNI DOM SAVLJE KLEČE 

Mestna občina Ljubljana ugotavlja, 

da prostori Prosvetnega doma Sa-

vlje Kleče niso dovolj zasedeni, saj 

se izvajajo le štirje programi. Krajan-

ke in krajane zato vabimo, da nam 

posredujejo predloge, s kakšnimi 

vsebinami bi bilo mogoče program 

popestriti in prostore dodatno za-

polniti. 

Svoje predloge nam lahko

posredujete na e-naslov

mol.posavje@ljubljana.si

ali prek običajne pošte na naslov 

Četrtna skupnost Posavje Mestne 

občine Ljubljana,

Bratovševa ploščad 30,

1131 Ljubljana,

do 30. novembra 2021. 

Veseli bomo vaših idej

in predlogov.

Skupaj za boljši danes in jutri

Zgodovina je naša najboljša učiteljica in iz nje se lahko veliko naučimo, da ne bi 

v prihodnje ponavljali svojih napak. Letošnje leto je tudi v naši četrtni skupnosti 

leto pomembnih mejnikov. Na državni ravni smo zaznamovali 30 let samostoj-

ne države, pomembnih mejnikov pa ne manjka niti v naši lokalni skupnosti.               

V Četrtni skupnosti Posavje (ČS Posavje) se tako letos spominjamo kar nekaj 

visokih obletnic. Pred 200 leti je ruski car Aleksander I. obiskal Ljubljano in se 

mimogrede ustavil tudi v znameniti gostilni na Ježici, ki je od takrat poimenovana 

po njem. Več o tem zgodovinskem dogodku leta 1821 in o družinski tradiciji te 

znamenite gostilne ter pomembnih osebnostih, ki so se v njej srečevale, mod-

rovale in se zabavale, si preberite na strani 7. 

V teh dneh mineva tudi 80 let od prvega oboroženega spopada, ki se je med 

drugo svetovno vojno zgodil na Ježici na območju sedanjega Spominskega 

parka 7. septembra. Pred 10 leti je takratni Svet ČS Posavje MOL v počastitev 

tega dogodka 7. september uradno razglasil za praznik ČS Posavje. 

Za vsako lokalno skupnost je nadvse pomembna tudi šola, saj v njej vzgajamo 

naše prihodnje rodove in kritične ume. V naši četrtni skupnosti že 60 let domuje 

Osnovna šola Danile Kumar, ki je med največjimi osnovnimi šolami v Ljubljani 

in edina v Sloveniji, ki že skoraj 40 let nepretrgoma izvaja javni osnovnošolski 

mednarodni program. Več o njeni zgodovini in razvoju si lahko preberete v član-

ku na strani 19. 

Tudi naša soseska BS 7 ali pogovorno soseska Ruski car se bliža visokemu 

jubileju. Pol stoletja mineva, odkar so zgradili prve večstanovanjske stavbe in se 

v njej naselili njeni prvi prebivalci. Soseska je v nasprotju s trditvami nepoznaval-

cev, ki radi rečejo, da jo je sam beton, primer dobre gradnje. To so v šolskem 

letu 2020/21 spoznavali tudi učenci Osnovne šole Danile Kumar. Seveda pa 

čas terja svoje. Potrebe ljudi so se z leti spremenile, zato se danes soočamo s 

povsem drugačnimi izzivi. Eden od teh je zagotovo mirujoči promet. Premislek 

o tem vprašanju si lahko preberete v prispevku na strani 6. 

Ne pozabimo pa tudi na nadvse pomemben člen posamezne lokalne skupnosti 

– gasilce. In prav njim v tej številki namenjamo posebno pozornost. Gasilstvo 

ima v Ljubljani bogato in dolgoletno tradicijo. Tako Gasilska brigada Ljubljana, ki 

deluje poklicno, kot številna prostovoljna gasilska društva (PDG) skrbijo, da se 

Ljubljančanke in Ljubljančani ter obiskovalci mesta počutimo varno. Letno opra-

vijo številne intervencije, med katerimi pa niso samo požari, ampak tudi marsi-

katere zagate lokalnih prebivalcev, od izgubljenih ključev, zagozdenih mačk do 

padlega vejevja. Za njihovo srčnost in požrtvovalnost smo jim nadvse hvaležni. 

Več o tem pa si preberite v člankih od 8. do 12. strani.

September je tudi mesec, ko je v naši četrtni skupnosti vsako leto zelo pestro. 

Spet bomo 7. septembra 2021 zaznamovali praznik ČS Posavje, 9. septembra 

2021 bo v Mestni knjižnici Ljubljana odprtje razstave o Ljubljanskem Posav-

ju, 12. septembra 2021 za vas organiziramo že tradicionalni Dan sosedov,                  

18. septembra 2021 pa se lahko s kolesi podate na kolesarski izlet Po poti 

dobrot, v okviru katerega bomo skupaj počastili Evropski teden mobilnosti. 

V upanju, da se na katerem od teh dogodkov srečamo, tokratni uvodnik kon-

čujem s staro modrostjo, da narod, ki ne spoštuje svoje preteklosti, nima  pri-

hodnosti. V četrtni skupnosti si zato prizadevamo, da bi iz preteklosti črpali moč 

tako za boljšo sedanjost kot prihodnost vseh prebivalcev in obiskovalcev naše 

skupnosti.

Amir Crnojević, glavni in odgovorni urednik 

predsednik ČS Posavje MOL
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Predaja nogometne
štafete

V sklopu Evropskega prvenstva v nogometu do 

21 let smo v Četrtni skupnosti Posavje Mestne 

občine Ljubljana 3. junija 2021 v Športnem parku 

Tesovnikova pripravili krajšo slovesnost s predajo 

štafetne žoge.

Predsednik Četrtne skupnosti Posavje Amir Crno-

jević je žogo prejel od predsednika Četrtne skup-

nosti Moste Igorja Boleta, s krajšim nagovorom pa 

je dogodek pospremil podžupan Mestne občine 

Ljubljana Dejan Crnek.

V spremljevalnem programu so se na nogomet-

nem igrišču NK IB 1975 Ljubljana predstavile se-

lekcije nogometašev U12, obiskovalci so se lahko 

preizkusili na nogometnem poligonu, vsi skupaj pa 

so si ogledali likovno razstavo Rad igram nogo-

met, na kateri je bilo razstavljenih prek dvesto li-

kovnih del otrok in mladostnikov OŠ Danile Kumar 

ter štirih enot vrtca Ciciban.

Na dogodku je nato ravnateljica Osnovne šole 

Danile Kumar Mojca Mihelič prevzela uradno žogo 

evropskega prvenstva UEFA U21, ki je namenjena 

licitaciji na dobrodelni prireditvi Pomoč sošolcu.

Tomaž Pišlar,

predsednik odbora za kulturo in šport pri Svetu ČS Posavje MOL
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Odgovor na to vprašanje je konec šolskega leta že 

dobilo blizu dvesto učencev Osnovne šole Danile 

Kumar, ki se nahaja v srcu soseske Ruski car. Ogle-

de z obširno razlago zgodovinskih dejstev in pojasnili 

je omogočila Četrtna skupnost Posavje z uradno tu-

ristično vodnico Lidijo Deu.

Moderni materiali in tehnologija so pred več kot 40 

leti omogočali gradnjo soseske z veliko stanovanj-

skimi enotami in spremljevalnimi površinami, ki se 

uradno imenuje Bežigrajska soseska 7, med ljudmi 

pa je najpogosteje imenovana Ruski car. V soseski 

je veliko dragocenih zelenih površin in manjših par-

kovnih zasaditev, kar je nadvse prijazno za bivanje. 

Stanovanjski objekti so arhitekturno dognani in lo-

gično razporejeni, dopolnjujeta pa jih vsa potrebna 

infrastruktura ter ureditev okolice, v kateri sta bivanje 

in gibanje prilagojena pešcem. 

Šolarji zdaj to že vse vedo, če pa si tudi vi želite 

izvedeti kaj več o nastanku, zgodovini in pogledu v 

prihodnost soseske ter okolja, v katerem bivate, se 

za oglede v prihajajočih mesecih oglasite turistični 

vodnici Lidiji Deu po telefonu 041 278 082 in sledite 

objavam o prostih terminih.

RES SAMO BETON?
SPLOH POZNAM SVOJO SOSESKO RUSKI CAR?

Lidija Deu,

predsednica KUD Zrela pot

»Na šoli se zavedamo, kako pomembno je oza-

veščanje naših učencev o okolju, v katerem biva-

jo. Četrtna skupnost Posavje k temu pripomore z 

mnogo projekti, ki jih spodbuja in pomaga izvajati. 

Naštela bi jih lahko mnogo, prav gotovo pa že-

lim poleg Poti dobrot omeniti projekt Spoznajmo 

svojo sosesko, v okviru katerega je gospa Lidi-

ja Deu naše učence popeljala po soseski in jim 

na čaroben in otrokom primeren način pomagala 

pogledati nanjo še iz druge perspektive. Vsekakor 

hvalevredna akcija naše četrtne skupnosti, ki na 

vsakem koraku kaže, kako pomembna je šola oz. 

so učenci za našo sosesko.« 

Mag. Mojca Mihelič, ravnateljica OŠ Danile Kumar

»V šolskem letu 2020/21 je naša šola sodelovala 

z gospo Lidijo Deu pri njenem projektu Spoznaj-

mo svojo sosesko. Učence 6. in 7. razreda je vo-

dila po soseski BS 7. Z njenim vodenjem smo bili 

zelo zadovoljni, učenci so spoznali veliko novega, 

najpomembneje pa je, da so ozavestili, v kako le-

pem šolskem okolišu živijo.«

Brigita Praznik Lokar, prof. slovenščine in zgodo-

vine, koordinatorica projekta na OŠ Danile Kumar 
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nov, ki spremlja in daje pobude s področij prometa 

in varnosti občanov, ter delovna skupina za reševa-

nje problematike Bratovševe in Glinškove ploščadi. 

Verjamem, da bomo vprašanje mirujočega prometa 

v prihodnosti s skupnimi močmi razrešili, razumljivo 

pa je, da se nekaterih zadev, ki terjajo večji poseg 

v prostor in navsezadnje za uresničitev potrebujejo 

tudi več sredstev, ne da rešiti čez noč. Občina ni 

zavezana zagotavljati parkirnih mest v stanovanj-

skih soseskah, prav tako lastništvo avtomobila ali 

zagotovljen parkirni prostor nista človekova ali celo 

ustavna pravica, zato je odgovornost vseh nas, da 

se te težave lotimo skupaj. 

V premislek pa vsem nam zastavljam vprašanje, ali 

je res smiselno na račun zelenih površin širiti parkir-

ne prostore in tako najmlajšim kot tudi vsem drugim 

prebivalcem naselja odvzeti prostor za druženje in 

igro, ki nas povezujeta in združujeta.

IZZIVI DANAŠNJEGA ČASA 
MIRUJOČI PROMET V SOSESKI RUSKI CAR

Amir Crnojević,

predsednik ČS Posavje MOL

Foto: Tomaž Pišlar

Svet ČS Posavje MOL je na 14. redni seji               

10. ju nija 2020 obravnaval pobudo za ureditev 

večjega parkirišča ob izteku Glinškove ploščadi 

in pristojnemu oddelku Mestne uprave MOL pre-

dlagal umestitev projekta v proračun in ureditev. 

Na to temo so se pred kratkim začeli pogovori.

Ko je pred desetletji postalo običajno, da se znotraj 

mest premikamo z osebnimi avtomobili, je začelo 

primanjkovati prostora za parkiranje. Avtomobilski 

promet je zato v sodobnem mestu gotovo eden 

največjih izzivov, vendar ga večina največkrat doje-

ma kot problem mobilnosti. 

Vse evropske prestolnice se soočajo z izzivi, ki jih 

prinaša mirujoči promet. Tako kot povsod drugod 

po Ljubljani je tudi v soseski Ruski car veliko po-

manjkanje parkirnih prostorov. V soseski nas živi več 

kot osem tisoč meščank in meščanov. Zasnovana 

in zgrajena je bila v 70.  letih prejšnjega stoletja, v 

nekih povsem drugačnih časih, ko je bilo lastništvo 

avtomobila še privilegij. Takratni arhitekti so parkir-

nim površinam namenili za tiste čase povsem dovolj 

prostora, danes pa ima skoraj vsako gospodinjstvo 

(vsaj) en avtomobil, zato je pomanjkanje parkirnih 

prostorov kronično. Nekateri težavo rešujejo celo 

tako, da parkirajo na zelenih površinah – na zeleni-

cah in na obrobju parkov. 

Problematika parkiranja je skrb zbujajoča zlasti zno-

traj soseske, kjer v večini primerov Mestna občina 

Ljubljana nima pristojnosti in v anarhične razmere 

ne sme posegati, saj je lastništvo nekaterih zemljišč 

pravnoformalno še nerazrešeno. Na sodišču pote-

kajo številni nepravdni postopki za pridobitev funk-

cionalnih zemljišč k stanovanjskim stavbam, ker je 

njihov lastnik v večini še vedno podjetje Imos, d. d., 

v stečaju, ki skupnih zemljišč po gradnji soseske 

nikoli ni prenesel na takratno Občino Bežigrad.

V ČS Posavje MOL se te problematike zavedamo in 

v njeno reševanje usmerjamo veliko časa in energi-

je. V okviru Sveta ČS Posavje MOL delujejo delovna 

telesa, ki se podrobneje ukvarjajo z izzivi stoječega 

prometa, denimo Odbor za promet in varnost obča-
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GOSTILNA PRI RUSKEM CARJU

Primož Cunder

Pregelj, dr. Anton Slodnjak (ki se je pozneje poročil z 

eno od domačih hčera), Bogomir Magajna, Janez Jalen, 

Stanko Premrl, Aleš Peršin in druge vidne osebnosti tiste-

ga časa. V spominski knjigi so tudi risbe slovitih slikarjev 

Šantla in Šubica ter zapisi številnih drugih slovenskih ra-

zumnikov. Med obema vojnama, ko je gostilna veljala za 

priljubljeno izletniško točko in krokarsko postojanko med-

vojne intelektualne elite, so tja zahajali tudi Janez in Jože 

Plečnik, Prežihov Voranc, dr. France Weber s svojim kro-

gom (Rus, Brenkova, Gspan, Trofenik, Žlebnik in drugi), 

Edvard Kocbek, Fran Albreht, France Pavlovec, Božidar 

Jakac in številni drugi.

Zasluge za to, da so gostilno Ruski car obiskovali pomem-

bni slovenski intelektualci prve polovice 20. stoletja, je 

nedvomno mogoče pripisati prednikom, ki so v njej gos-

podarili. Tako Georg Zunder kot 

pozneje njegov sin Ignac Cunder 

sta bila na Ježici župana. S svojo 

odprto osebnostjo sta prispevala 

k dobremu razpoloženju v gostil-

ni, ki je privabilo ugledne goste. 

Tudi Ignačev sin Ludvik Cunder 

je bil ugleden gostinec in nekaj 

let tudi upravnik Hotela Union v 

Ljubljani. Ko se je moral ob priho-

du klerikalcev na oblast kot klen 

liberalec posloviti od mesta ravnatelja hotela, se je vrnil v 

domačo gostilno in jo vodil z veliko zagnanostjo ter znan-

jem, ki si ga je pridobil z ravnateljevanjem. Z ženo, hčer-

jo bogatih lesnih trgovcev, sta ježiško gostilno uspešno 

vodila in znala ustvariti vzdušje, v katerem so se dobro 

počutili tudi ljubljanski intelektualci tistega časa. Njun sin 

Boris se je za gostinca šolal v Parizu in Aix-les-Bainsu ter 

postal odličen chef. Po njegovi smrti so tradicijo gostilne 

na robu mesta nadaljevali sin Milan, nato hči Lenka, zdaj 

pa jo vodi vnukinja Katarina, ki je zadnja leta gostinsko 

ponudbo razširila, tako da se danes Pri ruskem carju lah-

ko pohvalijo z dobro hrano, lepo ohranjeno notranjščino, 

čudovitim senčnim vrtom, teniškimi igrišči in številnimi 

zvestimi obiskovalci. 

O gostilni Pri ruskem carju in izvoru njenega imena krožita 

najmanj dve, že skoraj mitski zgodbi. Po eni od njiju naj bi 

se ruski car Aleksander I. v času kongresa Svete alianse 

v Ljubljani tako zagledal v perico na Ježici, da je kupil 

gostilno in jo mladenki podaril. Druga pa je, da naj bi car 

v gostilni prespal. Resnica žal ni tako pravljična. Lastnik 

gostilne s kovačnico, ki je stala južno od hiše (danes je 

tam nadstrešek za avtomobile), je bil kovač Tomaž Majer. 

Pri štiridesetih se je 1. julija 1817 v Mali vasi št. 16 (tedanji 

naslov Ruskega carja) poročil z Marijo Podržaj. Majerja so 

13. oktobra 1819 našli mrtvega pod savskim mostom. 

Marija se je nato 24.  aprila  1820 poročila z Georgom 

Zundrom. V poročni knjigi župnije Sv. Petra je zapisano, 

da je bil ženin Georg Zunder iz predmestja Sv. Petra, star 

27 let, nevesta pa vdova Marija Majer iz Male vasi 16. 

Na hiši je vzidana spominska 

plošča, na kateri je zapisano, da 

se je 7.  januarja  1821 ob dveh 

popoldne tam ustavil ruski car 

Aleksander  I. V Ljubljano je po 

pričevanju Friderika Koste, ki je 

bilo nato objavljeno v knjigi Lju-

bljanski kongres, prispel istega 

dne ob treh popoldne, torej je v 

hiši, v kateri je danes znamenita 

gostilna, preživel manj kot uro. 

Car Aleksander I. se je v gostilni verjetno le preoblekel in 

pripravil za slovesen prihod v mesto. Od tedaj se gostilna, 

menda z dovoljenjem carja, imenuje Pri ruskem carju. 

Od leta 1820 je gostilna, v kateri so se nekoč zbirali 

ugledni Slovenci, v lasti družine Cunder. Ena od Cun-

drovih hčera, Jelena Cunder, je kot dekle v spominski  

kn  jigi zbirala podpise, posvetila in skice imenitnih obisko-

valcev gostilne. Iz njene spominske knjige je tako mogoče 

razbrati, da so bili gosti te priljubljene ljubljanske gostilne 

med drugim Oton Župančič, Alojz Gradnik, Juš Kozak, 

Božidar Borko, Izidor Cankar (pozneje je bil skupaj z

dr. Milanom Cundrom Jelenina poročna priča), Josip 

Vidmar, Ivan Prijatelj, Jože Glonar, Avgust Pirjevec, Ivan
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GASILSTVO V LJUBLJANI
LJUBLJANA IMA RAZVITO UČINKOVITO
JAVNO GASILSKO SLUŽBO

Robert Okorn,

Gasilska brigada Ljubljana

Foto: arhiv GBL

Ljubljana je prvo poklicno enoto v primerjavi s po-

dobno velikimi mesti dobilo razmeroma pozno. 

Razlog je bilo zelo dobro razvito prostovoljno ga-

silstvo v mestu in regiji. Predvsem po prvi sve-

tovni vojni se je mesto vse bolj širilo, vrednost 

zgradb je bila čedalje višja in čedalje več je bilo 

nevarnosti za izbruh obsežnejših požarov. Po ne-

kaj hujših požarih se je izkazalo, da Ljubljana pot-

rebuje poklicno gasilsko enoto.

Konec leta 1920 je takratni župan dr. Ivan Tavčar 

naročil pripravo načrta za posodobitev gasilstva 

in ustanovitev stalne gasilske straže. Prva dva 

poklicna gasilca so zaposlili 31. julija 1922. Ta dan zato velja za dan ura-

dne ustanovitve Gasilske brigade Ljubljana. Oktobra istega leta je bilo 

zaposlenih že deset gasilcev, od tega šest stalno navzočih. Stalni gasilski 

straži so dodelili tudi reševalno postajo.

Začetki so bili razmeroma skromni. Prostore so dobili v Mestnem domu, 

in sicer telefonsko sobo, pisarno, skupno spalnico za moštvo, kuhinjo in 

polovico garaže ljubljanskega prostovoljnega gasilskega društva. Na gra-

du je mesto še vedno iz stolpa opazoval požarni čuvaj in naznanjal požar 

s strelom iz topa. Tak način se je ohranil vse do leta 1939.

Drugo leto bomo torej praznovali stoletnico naše ustanovitve. Ta častitljivi 

jubilej bomo proslavili z različnimi dogodki, o katerih vas bomo sproti ob-

veščali.

Javna gasilska služba v Ljubljani

Gasilska brigada Ljubljana je osrednja gasilska 

enota v Mestni občini Ljubljana, javna gasilska 

služba v Ljubljani pa obsega še 35 prostovoljnih 

gasilskih enot.

Pristojnosti gasilske službe že dlje časa niso 

omejene zgolj na gašenje požarov, ampak tudi 

na reševanje iz ruševin, zemeljskih in snežnih pla-

zov, reševanje ob poplavah in drugih vremenskih 

ujmah ter ekoloških in drugih nesrečah na rekah 

in jezerih, reševanje ob prometnih nesrečah, re-

ševanje na vodi in iz vode, izvajanje radiološke, 

Reševanje z višin

Sodobno gasilsko vozilo 

za gašenje in reševanje
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kemijske in biološke zaščite, posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, iskanje pogrešanih oseb in 

drugo. Zaradi hitre urbanizacije, porasta mobilnosti in z njo povečanega prometa vozil ter podnebnih spre-

memb, ki žal povzročajo vse več naravnih nesreč, postaja čedalje bolj pomembna sposobnost mest za 

odzivanje nanje. Celoten ustroj naše javne gasilske službe ima zato ključno vlogo pri krepitvi odpornosti 

mesta. Je najpomembnejši in najbolj obremenjen steber sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesre-

čami v lokalni skupnosti.

Gasilske organizacije se morajo novim dejstvom sproti prilagajati, dopolnjevati in posodabljati je treba tehni-

ko za posredovanje, mnogo truda pa je treba vložiti tudi v nenehno izobraževanje in usposabljanje gasilcev. 

Praviloma prav poklicne enote orjejo ledino v razvoju gasilske službe.

Tega se v Gasilski brigadi Ljubljana močno zavedamo, zato v skladu s tem načrtujemo vse naše dejavnosti. 

Poleg načrtnega opremljanja z vozili in opremo je naše delo usmerjeno v usposabljanje, izobraževanje in 

urjenje za kakovostno delo na terenu.

Mestna občina Ljubljana ima organizirano učinkovito javno gasilsko službo, ki je mnogokrat vzor drugim v 

Sloveniji in tudi v tujini. Urbano okolje, torej gostota prebivalcev in obiskovalcev mesta, je ključen dejavnik, 

zaradi katerega je potreba po posredovanju gasilcev pogosta.

Kdo so ljubljanski brigadirji

Skozi zgodovino je v Gasilski brigadi Ljubljana delovalo mnogo dobrih in srčnih ljudi, ki so dokazovali svojo 

predanost gasilstvu, ne da bi za svoj trud pričakovali javno priznanje ali slavo. Tak je tudi naš slogan: Ljudje 

na prvem mestu, ljudje na pravem mestu!

Kdo je torej ljubljanski brigadir? Je človek, ki si je za poklic izbral službo, pri kateri sta v ospredju poslanstvo 

in upoštevanje vrednot, kot so solidarnost, požrtvovalnost, nesebič-

nost in tovarištvo. In je človek, ki je pripravljen žrtvovati življenje za 

nekoga, ki ga nikoli ni srečal ali pa ga celo ne mara.

Od Gasilske brigade Ljubljana se pričakuje, da je ustrezna ekipa spo-

sobna izpeljati intervencijo v minuti od prejema obvestila o nesreči in 

da je njena opremljenost ter usposobljenost za izvajanje reševanja ob 

vseh vrstah nesreč na visoki ravni. Zaposlenih je skupaj 150 sodelav-

cev, od tega velika večina v operativni službi, v kateri so razporejeni v 

štiri enakovredne izmene – čete. Delo v izmenah poteka v delovnem 

ciklu 12 ur (služba) – 24 ur (prosto) – 12 ur (služba) – 48 ur (prosto).

Delo v poklicni gasilski enoti je težko primerljivo z drugimi zaposlitvami. 

Pri delu se uporablja draga zaščitna in reševalna oprema, opravlja se v 

posebnih, težkih razmerah in ob izpostavljenosti različnim nevarnostim. 

Zato so za gasilsko službo značilne nekatere posebnosti in zahteve:

• skupinski duh,

• disciplina,

• hitro odzivanje ob nesrečah,

• raznovrstna (tehnična) znanja,

• stalno usposabljanje in urjenje.

Poudarek na sodobni tehniki

Tehnika, s katero posreduje Gasilska brigada Ljubljana, je eden ključnih elementov za uspešno delo. Od 

nekdaj sta bili pomembni sodobna tehnika in njena pravilna uporaba. Ravno zato jo mnogi jemljejo za zgled 

in ji skušajo slediti po tehnični plati. Nekdanji poveljnik gasilske brigade (1959–1966) Milan Vrhovec je ne-

koč zapisal: »Taktika brez tehnike je brez moči, tehnika brez taktike je brez smisla!«

Danes Gasilska brigada Ljubljana posreduje ob raznovrstnih nesrečah ob pomoči 27 specialnih gasilskih 

vozil in sedmih priklopnikov s pripadajočo opremo. Vodilo opremljanja na področju zaščitne opreme je

Ljubljanski brigadir
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predvsem zagotovitev zdravja in varnosti gasilcev. Sodobna oprema nam omogoča učinkovitejše posredo-

vanje, predvsem v posebnih razmerah, kot so visoka temperatura, zadimljenost prostorov, delo v vodi, delo 

na višini. Zato je pomembno, da se skupna oprema in osebna zaščitna oprema za gasilce ob vseh vrstah 

intervencijskih dogodkov nenehno posodablja.

Opravimo več kot 2000 intervencij na leto

Čeprav so nesreče razmeroma nepredvidljive, 

nam statistični pregled vendarle poda oceno 

našega delovanja, hkrati pa nas posredno us-

merja, da se ves čas strokovno pripravljamo na 

naloge, ki nas čakajo v prihodnje.

Podatki kažejo, da največkrat posredujemo, ko 

je potrebna naša tehnična pomoč (37 odstot-

kov). Mnogokrat smo klicani zaradi odpiranja 

vrat stanovanj, ko gre za sum na onemoglo 

osebo ali pa je v stanovanju možnost nastanka 

večje nesreče (na primer pozabljena hrana na 

štedilniku). Tehnična pomoč obsega tudi črpa-

nja vode iz objektov ob močnejših padavinah, 

odstranjevanje podrtih dreves ali polomljenih vej z objektov in vozil, zapiranje dovoda vode v primerih 

poškodovane vodovodne napeljave, reševanje ljudi iz dvigal ter podobno. Le nekaj manjši je odstotek 

požarov (36-odstotni delež), med katerimi je letno od pet do deset obsežnejših, ko ljudje ostanejo celo 

brez strehe nad glavo. Vsako leto se še vedno zgodi občutno preveč prometnih nesreč, ko je potrebna 

tudi naša pomoč (12-odstotni delež). Manj je posredovanj zaradi odstranjevanja potencialne nevarnosti 

(šestodstotni delež), najpogosteje ob neurjih, ko veter odkrije del strešne kritine, ki ogroža mimoidoče. Ne-

kajkrat posredujemo ob nesrečah z nevarnimi snovmi (petodstotni delež), največkrat gre za razlitje nevarnih 

tekočih. Seveda rešujemo tudi živali (triodstotni delež), naša naloga pa je tudi posredovanje ob nesrečah 

na vodi (enoodstotni delež).

Ob koncu vsem Ljubljančankam in Ljubljančanom ter obiskovalcem Ljubljane obljubljamo, da bomo še 

naprej delovali v skladu z našimi vrednotami in poslanstvom ter učinkovito posredovali, ko nas boste po-

trebovali! Tako bo Ljubljana, tudi z našo pomočjo, še vedno eno najbolj varnih mest na svetu.

Deleži intervencij, glede na vrsto nesreče

Nevarno delo gasilcev
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PGD JEŽICA

Janja Juršič,

predsednica PGD Ježica

Foto: arhiv PGD Ježica

Prostovoljno gasilsko društvo Ježica (PGD Ježica) je bilo ustanovljeno daljnega leta 1902 in je osrednja 

enota sektorja Sever v Gasilski zvezi Ljubljana (nekdanji sektor Bežigrad in občinska gasilska zveza Ljublja-

na). Društvo je tretje kategorije in ima 121 članov, od tega nas je 36 v operativni sestavi. Operativni člani 

skrbimo za javno gasilsko službo v Mestni občini Ljubljana, ki je pester požarni okoliš, saj pokriva gozd in 

travnike ob Savi na severu, podeželsko okolje na Ježici, v Mali vasi, Savljah in Klečah, na robu Savelj se 

razvija tudi manjša industrijska cona, v bližini gasilskega doma na Ježici pa je strnjeno urbano okolje z vi-

sokimi zgradbami.

Med operativnim člani je skupina, ki je izobražena za reševanje z višin in globin, predvsem v urbanem okolju 

z vrvno tehniko. Za omenjeno reševanje imamo sklenjeno pogodbo z Mestno občino Ljubljana.

V društvu deluje tudi skupina članov, ki so izobraženi za izvajanje nujne medicinske pomoči. Člani se 

mesečno udeležujemo vaj na območju sektorja in drugod po Ljubljani. Vsako leto se udeležimo tekmovan-

ja, ki ga organizira Mestna občina Ljubljana.

Poleg operativnih članov društvo tvorijo tudi gasilski veterani in mladina. Člani našega gasilskega društva 

dobro skrbimo za podmladek, saj se zavedamo, kako pomembno je ohranjati gasilske vrednote in znanja. 

V društvu deluje mladinski krožek, ki ga obiskujejo otroci med 6. in 16. letom, ko izpolnijo pogoj, da lahko 

postanejo operativni člani. Naši mlajši člani tako tedensko spoznavajo gasilske osnove, tehnike gašenja 

v vsakodnevnem življenju, preventivne ukrepe, kako ukrepati ob manjših požarih in različne zabavne stv-

ari. Prav tako se vsako leto udeležijo gasilskih tekmovanj, orientacijskega tekmovanja, gasilskega kviza, 

smučarskega tekmovanja Gasilske zveze Ljubljana in sektorskega smučarskega tekmovanja. Tekmovanj 

se poleg mladine udeležujemo tudi drugi člani.
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PGD Stožice

Amadej Stošič,

tajnik PGD Stožice 

V Prostovoljnem gasilskem društvu Stožice (PGD Stožice) prepoznavnost 

v lokalnem okolju širimo že od leta 1907. Operativni člani skrbimo za javno 

gasilsko službo v Mestni občini Ljubljana, v kateri pokrivamo območje od 

Male vasi do Bavarskega dvora v širšem obsegu okoli Dunajske, Vojkove 

in Slovenčeve ceste.

Smo člani Gasilske zveze Ljubljana, razvrščeni v sektor Sever (Bežigrad). 

Naša sosednja prostovoljna društva so Ježica, Črnuče, Tomačevo – Jarše 

in Ljubljana mesto. Skozi prek stoletno zgodovino smo vedno delovali 

v skladu z našimi pozitivnimi vrednotami in si nabrali veliko prijateljstev. 

Že več desetletij smo pobrateni z gasilskimi društvi Dobovec, Ševnica in 

Štrekljevec.

Imamo dva gasilska tovornjaka in eno kombinirano vozilo za prevoz mošt-

va. Največkrat je v uporabi gasilska cisterna z 2500 litri vode in vsestrans-

ko opremo za gašenje notranjih in zunanjih požarov ter požarov v naravi. 

Drugi tovornjak je največkrat namenjen prevozu vode, saj ima rezervoar 

za štiri tisoč litrov, nameščen pa ima tudi vodni top. Za prevoz moštva na 

intervencije in za posredovanje v primeru poplav uporabljamo kombinirano 

vozilo.

Člani PGD Stožice smo dejavni tudi na drugih področjih. Zavedamo se 

pomembnosti ohranjanja gasilskih vrednot in vzgoje, zato skrbno vlagamo 

v gasilski podmladek. Vsak teden poteka gasilski krožek za otroke med 

7. in 13. letom, kasneje pa mladince začnemo učiti tudi tehnike gašenja 

v vsakdanjem življenju – gašenje z gasilnim aparatom in simulacije realnih 

življenjskih situacij. Naša mladina se vsako leto udeležuje gasilskih tekmo-

vanj z vedrovko, orientacijskega tekmovanja in gasilskega kviza.

V društvu pa ne tekmujejo le mladi. Vsako leto nas je moč opaziti, ko ob 

lepem vremenu vadimo za tekmovanja. Navadno sestavimo ekipe za vse 

kategorije: člane A, člane B in veterane ter veteranke. Naše društvo krasi 

mogočna zbirka pokalov in medalj, ki so zakladnica vloženega truda in 

znanja.

Vsako leto za krajane organiziramo piknik, ki je postal prostor tradicio-

nalnega poletnega druženja širšega okoliša. Za naše člane vsako leto no-

vembra pripravimo strokovno ekskurzijo po Sloveniji, kjer izkušnje delimo 

z drugimi gasilskimi društvi. 

Društvo sodeluje v dejav-

nostih v svojem okolišu in 

ozavešča o pomembnosti 

požarne varnosti. Prav tako z 

veseljem sprejema nove čla-

ne – spoznajte nas na dnevu 

odprtih vrat oz. stopite v stik 

z nami prek e-pošte na na-

slovu info.stozice@gzl.si.
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Foto: Tomaž Pišlar

S kolesom po Poti dobrot
Kolesarski izlet do kmetij v
Savljah, Klečah in na Ježici

Damjana Zaviršek Hudnik,

vodja iniciative Skupaj na ploščadi!

V okviru Evropskega tedna mobilnosti 2021 se bomo s kolesom podali 

po Poti dobrot, ki povezuje sosesko Ruski car s kmetijami v Savljah, 

Klečah in na Ježici. Označena je s talnimi oznakami in s šestimi infor-

macijskim tablami ter vodi po ulicah, cestah in kolovoznih poteh med 

njivami in travniki do posameznih kmetij. Kmetje so že vrsto let povezani 

v Kmečko strojno skupnost Savlje Kleče in svoje izdelke prodajajo doma 

na kmetijah in mestnih tržnicah. Najbolj dejavni sodelavci projekta vsako 

leto ob koncu pomladi in jeseni sodelujejo na tržnih dnevih na Bratovševi 

ploščadi.

Tematska pot in udeležba na tržnih dnevih v soseski je prinesla večjo 

prepoznavnost lokalnih pridelovalcev med prebivalci. Ti se čedalje bolj 

zavedajo, kako velika priložnost in prednost bivanja na robu mesta je 

bližina narave in kratkih poti hrane med njivo in mizo.

Kmetije smo v preteklih letih že nekajkrat obiskali peš, tokrat pa se bomo 

do njih odpeljali s kolesi. Obiskali bomo lokalna čebelarja Roka Čemažar-

ja in Boštjana Sojerja, katerih čebele med nabirajo na območju naše 

četrtne skupnosti in ljubljanskega Posavja, ter kmetije, kjer lahko kupite 

sezonsko zelenjavo, mleko in mlečne izdelke, kruh in mlevske izdelke ter 

drugo hrano lokalne pridelave. Nekaj kmetij ima na dvoriščih trgovinice, 

kjer je mogoče pridelke kupiti prek celega dneva, saj delujejo po načelu 

zaupanja (kmetiji Čerin in Novak), drugje pa imajo dogovorjen delovni čas 

(kmetije Pr’ Perc, Pr’ Konc, Dovč, Avšič, Škerl). Nekateri kmetje svoje 

izdelke ponujajo na stojnicah na Bratovševi ploščadi vsak dan (kmetija 

Ramovš) ali le ob sobotah (kmetiji Pr’ Žogru, Čerin). Na nekaj kmetijah 

je mogoče kupiti pridelke le nekaj ted-

nov v letu (šparglje in zelje na kmetiji Ra-

movž, češnje na kmetiji Pr’ Kobču).

Izlet bomo začeli pri Osnovni šoli Danile 

Kumar, od koder se bomo s kolesi po-

dali mimo sobotne tržnice na Bratovševi 

ploščadi. Pot bomo nadaljevali po lokal-

nih in kolovoznih poteh do posameznih 

kmetij, kjer bodo udeleženci lahko 

spoznali kmete in kupili pridelke. 

Dandanašnji je (s)poznati kmeta, ki 

prideluje hrano, ki jo uživamo, privilegij!
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DAN ZA SPOMIN 
PRELOMNI ČASI LETA 1941 IN 1991

Mojca Slovenc,

predsednica Spominskega društva Novi cvet

V življenju vsakega od nas sta dva dogodka, dva datuma, ki se jima ne moremo izogniti, rojstvo in smrt, 

prihod in odhod. Vmes pa na tisoče dni življenja, ki ga bolj ali manj zavestno, odgovorno in uspešno os-

mišljamo s svojimi ravnanji in dejanji.

V življenju vsake države je na tisoče pomembnih dogodkov in dejanj, ki se seštevajo v zgodovino nekega 

naroda in njegove države. 

Ponosni smo lahko, da se je letos seštelo 30 let od prelomnih dogodkov leta 1991, ko smo samozavestno, 

odločno in enotno stopili skupaj na pot osamosvojitve. Skupaj za novo, mlado državo Slovenijo, ki bo lahko 

sama odločala o svoji usodi, na svojih tleh in v svojem jeziku.

Tudi pred 80 leti, leta 1941, je Slovenija vstala in se uprla okupatorju, takrat fašističnima Italiji in Nemčiji. 

In za tistimi v prvih vrstah so stale matere, očetje, bratje, sinovi in hčerke. Za njimi je stal slovenski narod, 

hrepeneč po svobodi, gospodarski in socialni enakopravnosti ter lastnem jeziku. Ni bilo lahko. Bilo je veliko 

žrtev. In trajalo je dolgo.

Za tiste, ki so se rodili v novem tisočletju, je že 30 let veliko, 80 let pa veliko predaleč. Vendar obe obletnici 

pričata o narodovi veliki želji po samostojnosti in svobodi. S slovensko kulturno ustvarjalnostjo in skrbjo za 

ohranitev slovenskega jezika je narod poskrbel, da na to ne bi nikoli pozabili.

Na tisoče je dogodkov in imen, zapisanih v zgodovino slovenskega naroda. Le večkrat se moramo vsi 

spomniti nanje. Bodimo hvaležni in iskreno ponosni. Ter prepričani, da le z odgovornim sodelovanjem lahko 

zmagujemo ob preizkušnjah tako posameznikov kot naroda. Svojo državo so si izbojevale pretekle gene-

racije, na nas pa je odgovornost, da jo ohranimo in varujemo. S spoštovanjem, ki si ga zasluži.

Vsekakor je našega spomina vreden tudi dogodek s 7. septembra 1941. To je bil čas okupacije. Fašizem 

je bil z roko v roki z nacizmom. Priča smo bili nespoštovanju narodov, njihovih držav in človeka kot svobod-

nega bitja. Takrat so naši krajani Alojz Gogala, Jože Kališnik, Miro Kos in Adrijan Kumar z revolverskimi streli 

v času policijske ure v bližini Ruskega carja napadli tri italijanske obmejne miličnike in dva fi nančna stražnika. 

Štirje mladeniči, stari 17 in 18 let, so si upali. Danes jih ni več med nami, ostaja pa spomin. Sledili so jim 

drugi, ki so odšli v partizane, pomagali v odporu, padli ali umrli v taboriščih. Prebivalci ČS Posavje smo 

lahko ponosni na svojo preteklost. Ohranimo ta spomin, kajti pogum je treba spoštovati. 

In pogum je tisto, kar je povezalo, med drugim, tudi naše krajane leta 1990 in 1991, ko so skrivoma, 

kot posamezniki in kot pripadniki različnih enot vojske, policije in teritorialne obrambe, postavljali temelje 

samostojne države. Ni bilo lahko. Vse bolj razumemo in vse bolj spoštujemo njihovo predanost našemu 

skupnemu cilju.

Hvala vsem, ki so kakorkoli prispevali, da živimo v samostojni in neodvisni državi ter da smo del evropske 

družine narodov in držav. Mozaik bogate evropske zgodovine je tudi naš praznik, dan ČS Posavje, ki ga 

obeležujemo 7. septembra.
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Sprehodi po
Ljubljanskem Posavju

Mag. Gašper Hudolin,

Mestna knjižnica Ljubljana

Slovanska knjižnica s svojo bogato knjižnično zbirko, ki 

vsebuje največ humanistične in jezikoslovne literature v 

slovanskih in drugih jezikih, v okviru Mestne knjižnice Lju-

bljana deluje tudi kot center za domoznanstvo in specialne 

humanistične zbirke. Preprosto povedano to pomeni, da 

se posvečamo raziskovanju lokalnega okolja, v katerem 

knjižnica deluje. Od leta 2010 zaposleni vsako leto pri-

pravimo večjo razstavo, na kateri predvsem iz gradiva 

lastne zbirke, pa tudi ob sodelovanju kulturnih ustanov 

in posameznikov ter društev predstavimo izbrani predel 

Ljubljane ali osebnosti, povezane s slovensko prestolni-

co. Leta 2021 so na vrsti naselja Ljubljanskega Posav-

ja: Stožice, Ježica in Črnuče. Razstava bo na ogled od 

1. septembra do 15. oktobra 2021 v preddverju Knjižnice 

Bežigrad in Slovanske knjižnice na Einspielerjevi 1. 

Na razstavi bomo predstavili ključne značilnosti razvoja 

Stožic, Ježice in Črnuč ter zanimive lokacije, pomembne 

dogodke in osebnosti s tega območja. Za boljšo pred-

stavo navedimo nekaj izhodišč. 

Geografski pojem Ljubljansko Posavje 

Naselja na območju Ljubljanskega Posavja so se po-

imensko pojavila že v srednjeveških listinah 13. in

14. sto letja: Savlje (Seulach, Sevlach) leta 1282, Kleče 

(Gletschach, Gletschbach) leta 1359, Stožice in Ježi-

ca (Jessitz, pozneje tudi Jesischa bei sand Jurigen) 

leta 1363 ter Črnuče (Zsernutz) v letih 1322 in 1403. 

Tomačevo se je v listinah pojavilo leta 1430 (Tomatsch), 

Jarše pa leta 1438 (Jarischach). Vsa ta naselja so post-

opno nastala na obeh bregovih reke Save. Ta je skozi 

dolga oblikovala teren. Pred drugo svetovno vojno so bile 

to vasi ljubljanskega predmestja, pred letom 1935 pa so 

bile tudi zunaj ljubljanske mestne občine. V šestdesetih 

letih 20. stoletja se je nato začela pospešena, intenziv-

na gradnja stanovanjskih sosesk in industrijsko-poslovnih 

območij. Stožice, Ježica in Črnuče so se stapljale z Lju-

bljano, vendar so bile še po osamosvojitvi Slovenije del 

občine Ljubljana -Bežigrad, znotraj te pa razdeljene v 

krajevne skupnosti. Dandanes so ta naselja vključena v 

četrtne skupnosti: ČS Posavje in ČS Črnuče, del pa tudi 

v ČS Bežigrad. Ljubljansko Posavje obsega naselja ob 

Savi v neposredni bližini Ljubljane. Pojem zajema Kleče, 

Savlje, Ježico, Malo vas, Črnuče, Stožice, Tomačevo in 

Jarše. Stožice, Ježica, Mala vas, Savlje, Kleče, Tomače-

vo in Jarše so na desnem bregu Save. Črnuče z zasel-

koma Gmajna in Podboršt ter Dobrava, Nadgorica, Ježa, 

Brod, Podgorica, Šentjakob, Soteska, Pečnik, Beričevo, 

Brinje, Videm, Kleče pri Dolu, Zaboršt, Zajelše in Pod-

gora pa ležijo na levem bregu reke Save. Najpomemb-

nejša prometnica, ki vodi do tja, je Dunajska cesta, do 

Novih Stožic se lahko pripeljemo tudi po Vojkovi cesti, 

v Tomačevo in Jarše pa po Tomačevski. Med drugo 

svetovno vojno so bila naselja na levem bregu Save pod 

nemško oblastjo, tista na desnem pa pod italijansko. V 

vseh teh krajih še delujejo kmetije, ki oskrbujejo okoliško 

in ljubljansko prebivalstvo z domačimi pridelki. 

O Ježici in Stožicah
 

Med pomembnimi zgodovinskimi dogodki v Ljubljanskem 

Posavju omenimo v 16. stoletju kmečki upor blizu Ježice, 

ki je bil del slovenskega kmečkega upora leta 1515. Na 

dogodke še vedno opominja spominska plošča pri gos-

tilni Štern. Pomembna sta bila še ljubljanski potres leta 

1895 in obilno poplavljanje Save leta 1896. Posavski 

mlekarji so leta 1905 stavkali zaradi prenizkih cen mleka 

in neenotnih mer. Posavci so bili znani po svojih mlekar-

skih vozičkih, posavskem izumu šentviškega župnika 

Blaža Potočnika (1799–1872). Vozičke je množično izde-

loval šentviški kolar Praprotnik. Pomembna dogodka sta 

bila tudi odprtje ježenske pošte 1. avgusta 1910 nasproti 

gostilne Pri Florjančku ter zgraditev vodovoda 25. novem-

bra 1910. Med svetovnima vojnama je bilo v imenovanih 

naseljih močno dejavno delavsko gibanje, delovale so 

sindikalne organizacije, aktivni so bili komunisti, potekale 

so demonstracije proti draginji tik pred drugo svetovno 

vojno (1940), mnogo družin je bilo vpetih v narodnoosvo-

bodilno vojno med letoma 1941 in 1945. 
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Prebivalci Stožic, nekdaj vaškega naselja na Ljubljanskem 

polju, so bili do druge svetovne vojne večinoma kmeto-

valci, železniški in tovarniški delavci ter drugi uslužbenci. 

Precej je bilo tudi obrtnikov in trgovcev. Med pomemb-

nimi lokacijami v Stožicah omenimo nekdanjo Buzzolinije-

vo hišo. Od leta 1906 je v ogromni stavbi delovala tovar-

na salame, pozneje pa sta v njej delovali še konfekcijska 

delavnica in tovarna gorčice. Po koncu druge svetovne 

vojne je v njej domovalo družbeno središče vseh prebi-

valcev Ljubljanskega Posavja. Poslopje so porušili ob kon-

cu leta 1980 zaradi gradnje nove obvoznice. V Stožicah 

domujejo hipodrom za konjske dirke (prvič organizirane 

1. septembra 1957), Športni center Stožice s stadionom 

(2010) in Ljubljanske mlekarne. Tod so zgradili stano-

vanjske soseske BS 6, BS 3 – Nove Stožice, sosesko 

Stožice, poslovni zgradbi Smelt in Dunajski kristali. Za izo-

braževanje mladih skrbijo tri osnovne šole: OŠ Danile Ku-

mar, OŠ Milana Šuštaršiča in OŠ Franceta Bevka. Stara 

stoženska podružnična cerkev sv. Jurija je bila zgrajena 

že v drugi polovici 15. stoletja v dobi turških napadov. 

Sredi devetdesetih let 20. stoletja so ob Dunajski cesti 

postavili novo stožensko cerkev sv. Duha po načrtih Mi-

lana Miheliča. Pomemben dogodek za stožensko žup-

nijo je nastopil 18. maja 1996, ko je na njenem ozemlju 

mašo daroval papež Janez Pavel II. Spomin na ta veli-

ki dogodek je spominska plošča na novi cerkvi, ki jo je

10. novembra 1996 blagoslovil nadškof dr. Alojzij Šuštar.

Najznamenitejši običaj Ljubljanskega Posavja, ki ga še 

vedno uprizarjajo, je posavsko štehvanje. To je konjeniš-

ka igra, pri kateri jezdeci s kovinskimi palicami razbijajo 

lesen sod, ki je nasajen na lesen drog. Po Slovenskem 

etnološkem leksikonu je štehvanje kmečka oblika rimske 

viteške igre, ki se je imenovala kvintana. Prvič so šteh-

vanje uprizorili leta 1936 pred župniščem na Ježici. Igra 

sicer izvira iz Ziljske doline in jo je na ljubljanski konec 

pripeljal folklorist France Marolt. Ker so za štehvanje po-

trebni dobri konji in jezdeci, so bile posavske vasi za ta 

dogodek najprimernejše, saj so bili konji doma pri vsaki 

večji domačiji. 

Na kratko še o Črnučah 

Črnuče so bile na začetku 20. stoletja velika gručas-

ta vas ob državni cesti Ljubljana–Domžale vzhodno od 

železniškega in cestnega mostu čez Savo. Jedro vasi 

je bilo postavljeno nad rob savske terase. Danes so 

Črnuče družbeno in upravno središče naselij na levem 

bregu Save. Kot širše poimenovanje se ime uporablja za 

vsa naselja v Četrtni skupnosti Črnuče: Črnuče, Gmajna, 

Spodnje Črnuče, Podboršt, Dobrava pri Črnučah, Ježa, 

Brod, Nadgorica, Podgorica pri Črnučah, Šentjakob ob 

Savi in Soteska. Skozi naselje teče tudi potok Črnušnica. 

V 19. stoletju je bilo naselje pomembno zaradi tranzitnega 

prometa med Ljubljano in severnimi ter južnimi deli avstrij-

ske monarhije. V povezavi s prevozništvom (furmanst-

vom) sta bila pred prvo svetovno vojno razvita kovaštvo 

in gostilničarstvo. Za ta predel značilni obrti sta bili tudi 

mlinarstvo in opekarstvo: opekarna je obratovala do leta 

1987. Pred drugo svetovno vojno se je začela razvija-

ti industrija, ki je po letu 1945 dobila polet. Industrija je 

elektrotehnična (Energoinvest, Elma) in kemična (Belin-

ka Perkemija, barve), tu imajo sedež tudi Dinos in šte-

vilna druga podjetja. Leta 1891 je skozi Ježico in Črnuče 

stekel tudi železniški promet do Kamnika. Na Črnučah 

za izobraževanje mladih skrbi Osnovna šola narodnega 

heroja Maksa Pečarja, za dejavno preživljanje prostega 

časa pa med drugim Javni zavod Mladi zmaji. 

Obravnavana naselja Ljubljanskega Posavja imajo boga-

to društveno in knjižničarsko izročilo, saj so se prebival-

ci udejstvovali v številnih kulturno-prosvetnih in športnih 

društvih skozi celotno 20. stoletje. Društva so vodili in 

sestavljali bodisi člani liberalnega Sokola ali katoliškega 

Orla. Pred drugo svetovno vojno sta bili precej pomembni 

organizaciji Svoboda in Vzajemnost. Na tem območju so 

se razvile današnje Knjižnica Franceta Škerla, Knjižnica 

Glinškova ploščad in Knjižnica Črnuče.

Več zanimivosti lahko izveste na razstavi, zato prijazno va-

bljeni na ogled. 

Razstavo sta zasnovala in pripravila bibliotekarja Slovan-

ske knjižnice Tjaša Bezenšek in mag. Gašper Hudolin ob 

sodelovanju Četrtne skupnosti Posavje Mestne občine 

Ljubljana, Osnovne šole Franceta Bevka in Osnovne šole 

narodnega heroja Maksa Pečarja na Črnučah. Uporabo 

in prikaz slikovnega gradiva so dovolili tudi Oddelek za 

etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v 

Ljubljani in Osnovna šola Danile Kumar. 

Literaturo in vire hrani MKL – Slovanska knjižnica.

Odprtje razstave bo v četrtek,
9. septembra 2021 ob 18.00
v Slovanski knjižnici (Ein spielerjeva ulica 1). 
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HOČEMO, ZMOREMO, ZNAMO! 
NAŠIH 60 LET 

Karmen Bizjak Merze, prof. slov. in ital.,

Osnovna šola Danile Kumar

Kratki sprehod skozi zgodovino
• Kot popolna osnovna šola je šolski prag odprla učen-

cem leta 1961.

• Do zgraditve tretje stavbe leta 1986 je v sklopu šole 

delovala tudi podružnična šola Ježica, ki pa je bila 

ustanovljena kot samostojna šola že leta 1882.

• Največ učencev je šolo obiskovalo leta 1986, kar 

1476 v eni izmeni.

• V šolskem letu 1993 smo odprli prve tri oddelke z 

mednarodnim programom in s tem stopili v širši ev-

ropski prostor kot edina osnovna šola v Sloveniji z 

javnim osnovnošolskim mednarodnim programom, 

kar smo še danes. 

• Od jeseni 2005 deluje v sklopu mednarodnega pro-

grama tudi mednarodni vrtec.

Kako je pri nas danes
Danes deluje šola na več kot 25.000 kvadratnih metrih. 

Vzgojno-izobraževalni proces poteka v treh stavbah, ki 

so bile zgrajene v letih 1961, 1976 in 1986. Stavbe so 

povezane, v njih je 60 učilnic, štiri telovadnice, dve kuhinji 

in jedilnica, knjižnica, dvorana, zobozdravstvena ambu-

lanta ter štiri zbornice in upravni prostori. Neposredno ob 

zgradbah so zunanja športna igrišča, šolski travnik, per-

makulturni vrtiček, dvorišče in spominski park. V novem 

šolskem letu bodo spet zaživele tudi učilnice na prostem. 

Ob šoli je veliko travnatih površin z izbranimi drevesnimi 

in grmovnimi vrstami ter precej cvetja. Na slednje smo še 

zlasti ponosni. Od prvega stika otroka s šolo mu želimo 

čim bolj neprisiljeno ponuditi košček negovane narave. 

Letos praznuje Osnovna šola Danile Kumar 60-letnico 

ustanovitve in delovanja. 

To smo mi, tako je pri nas
Smo nekaj posebnega, ne le med ljubljanskimi šolami, 

pač pa tudi med slovenskimi (javnimi) šolami. Pod svojo 

streho namreč združujemo dva programa: nacionalnega 

in mednarodnega. Poleg 850 učencev, ki obiskuje 33 na-

cionalnih oddelkov, je na šoli še prek 150 učencev več 

kot 32 narodnosti mednarodnega programa v desetih 

oddelkih osnovne šole s predšolsko stopnjo. Čeprav se 

otroci učijo v različnih jezikih, to zanje ni ovira za sodelo-

vanje. S tem pridobivajo vsi in pri nas nikoli ni dolgčas! 

Prednost velike šole je v tem, da lahko učencem ponudi-

mo pestro izbiro interesnih dejavnosti, izbirnih predmetov,

projektov … Tudi sicer pouk radi popestrimo in skrbimo, 

da so dnevi dejavnosti raznovrstni ter vsebinsko bogati. 

Učenci se radi preskušajo na športnih tekmovanjih in tek-

movanjih iz znanja, na katerih dobijo dodatno potrditev 

za svoj trud. Na mednarodnem oddelku učenci na red-

nih predstavitvah ob koncu učnih enot predstavijo svoje 

dosežke tako staršem kot drugim razredom na šoli.

Šolske drobtinice
Šolo radi mnogi fi gurativno primerjajo s katero od ev-

ropskih držav: tri stavbe, štiri zbornice, štiri telovadnice, 

dve kuhinji, več kot petdeset učilnic.

V šolskem letu 1992/93 smo ob sodelovanju z Mestno 

občino Ljubljana medse sprejeli tudi Waldorfsko šolo. 

Sožitje je trajalo kar nekaj let – do vpeljave devetletke in 

širitve mednarodnega programa leta 2003.

Izredno odmevna in tradicionalna je akcija Pomoč sošol-

cu, ki vsako leto poveže otroke, starše, učitelje, babice 

in dedke, vse, ki so kakor koli povezani s šolo. Namen 

je pomagati tistim, ki pomoč zares potrebujejo. Akcija je 

nastala na pobudo staršev in vsako leto jo v soorgani-

zaciji staršev in šole nadvse uspešno izpeljemo.

V šoli učenci na rednih predstavitvah ob koncu učnih 

enot predstavijo svoje dosežke tako staršem kot drugim 

razredom na šoli. Vrhunec raziskovalnega dela in osvo-

jenega znanja vsako šolsko leto pomenijo predstavitve v 

sklopu Naravoslovnega tedna (Science Fair) v programu 

Middle Years in Izziv raziskovanja (Challange of Inquiry) v 

programu Primary Years. Učenci sklenejo program Pri-

mary Years z raziskovalno nalogo Final Exhibition. Učenci 

nacionalnega programa pripravijo prireditve za starše s 

predstavitvijo svojega dela.

Sova, simbol modrosti, je tudi simbol naše šole. In jeseni 

lahko čisto prave sove, ki gnezdijo v smrekah ob naši šoli, 

opazite tudi vi. 

Zakaj smo radi učitelji
Številni nasmehi, svežina otroških misli, otroška radoved-

nost, iskrivost, iskrenost ter odprost, zanos in neskončna 

mladostna energija odkrivati v otroku vedno nova obzorja, 

dotikanje  različnih svetov, usod … in tako tudi prihodno-

sti.

NAŠA SKUPNOST 19




