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Uvodnik

Pa ga imamo, bi lahko rekli
Brezplačno glasilo Četrtne skupnosti
Sostro SOSTRČAN. Dolgo je v meni
tlela želja, da bi v naših krajih po
desetletju in več zopet med ljudi šlo
v domove nekaj našega, sostrskega.
Kdor me dobro pozna, ve, da sem
ljubiteljica lepo govorjene in pisane
slovenske besede. Svoje misli rada
ubesedim, da se ne izgubijo …
Glasilo je šele pred dobrim mesecem
dobilo ime Sostrčan. Najbrž boste
nekateri pohvalili izbiro imena, nekateri
boste ob tem negodovali. A po večini, ki
sem jih vprašala za mnenje, so dejali, da
se mora v imenu skrivati nekaj našega,
domačega.
Po nastopu funkcije četrtne in mestne
svetnice ter prevzemu odgovorne
naloge predsednice odbora za družbene
dejavnosti in kulturo ter na pobudo
nekdanjega predsednika Četrtne
skupnosti Sostro Janeza Moškriča sem
predlagala, da bi Svet ČS Sostro moral
ozaveščati svoje prebivalce, kaj se v
naši bližnji in daljni okolici dogaja, da se
ljudi obvešča o komunalni infrastrukturi,
o družbenih pobudah in problemih,
o delovanju društev, da se predstavi
posebne ljudi, ki imajo posebno mesto
v našem kraju, da se predstavi dogodke,

ki so jih s tisočimi urami prostovoljnega
dela pripravili naši krajani in še in še ...
Nekaj utrinkov iz življenja smo zajeli v
prvi številki. Trudili se bomo, da bosta
na leto izšli dve številki, ena avgusta in
ena marca. Zakaj? Ker bi vas radi ob izidu
vsake nove številke glasila povabili na
številne dogodke, ki jih pripravljajo naša
prizadevna društva in zavodi v jesenskem
in spomladanskem času.
Ker vem, da se v vaših domovih in vaših
življenjih skrivajo posebna doživetja,
spomini in utrinki, vas vabim, da se
povežemo in vas in vaše skrivnosti
predstavimo. Se bo že našla kakšna
rubrika, če ne, jo bomo pa ustvarili.
Glasilo bo brezplačno prejelo vsako
gospodinjstvo v naši Četrtni skupnosti
Sostro, ki zajema nekdanje Krajevne
skupnosti Zadvor, Besnica in Lipoglav.
Glasilo SOSTRČAN je razpoložljivo tudi
v elektronski obliki na naši spletni strani:
www.ljubljana.si, da se ga lahko bere
tudi na novodobnih napravah. Tako da –
mladi in manj mladi – ni izgovora. Samo,
da se beremo.
Če vam bo glasilo všeč, povejte to tudi
drugim. Če vam ni všeč, povejte to samo
nam. Spoštovali in sprejeli bomo vaša

Iz vsebine
Zahvala Janeza Moškriča ..........................................................................................................................................3
Predstavitev Sveta ČS Sostro ..................................................................................................................................4
Novi predsednik Sveta ČS Sostro .........................................................................................................................5
Komunala pa to! .............................................................................................................................................................6
Društva na dlani .............................................................................................................................................................9
Kulturni utrip ................................................................................................................................................................ 20
Šola in vrtec .................................................................................................................................................................. 21
Lepote podeželja ....................................................................................................................................................... 27
Športnica z vasi ........................................................................................................................................................... 29
Zgodilo se je ................................................................................................................................................................. 30
Moja zgodba ................................................................................................................................................................ 33
Glas ljudstva .................................................................................................................................................................. 34
Drobtinice za najmlajše ......................................................................................................................................... 35
Koledar aktivnosti ...................................................................................................................................................... 36
Četrtna skupnost
Sostro

mnenja in predloge ter jih poskušali
upoštevati v vsaki nadaljnji številki.
Za tiste, ki radi svoje razmišljanje
ubesedite, pa je v našem glasilu posebna
rubrika: GLAS LJUDSTVA. Vesela bom
vašega odziva.
Želim vam prijetno branje.
Maruša Babnik
odgovorna urednica
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Zahvala Janeza Moškriča

Janez Moškrič, predsednik Sveta Četrtne
skupnosti Sostro v obdobju 2002–2018
Spoštovani!
Dovolite, da najprej izrazim čestitke
in pohvale novim svetnicam in
svetnikom ČS Sostro ter predsedniku
g. Igorju Koprivnikarju. Pred nami je
prva številka brezplačnega glasila
Sostrčan in z veseljem ugotavljam,
da se je uresničila večletna želja
sveta ČS Sostro po časopisu oziroma
glasilu, ki bo namenjeno ravno
prebivalcem tega dela Mestne občine
Ljubljana (MOL). Veliko energije in
zagnanosti celotnemu uredniškemu
odboru z go. Marušo Babnik na čelu.
Ob tej priložnosti želim v nekaj stavkov
strniti »svojih« šestnajst let vodenja
Četrtne skupnosti Sostro oziroma
osemnajst let, od kar sploh obstajajo
četrtne skupnosti v MOL. Mestna občina
Ljubljana je daleč največja občina v
Republiki Sloveniji s skoraj 300.000
prebivalci, za primerjavo – povprečno
število prebivalcev v drugih 211 občinah
je 8.200. Zakaj statistika, ki ne pove
nič? Morda pa le, vsaka od 17 četrtnih
skupnosti v MOL se lahko primerja s
povprečno slovensko občino.
Naše prve naloge so bile skrbeti za
prepoznavnost Četrtne skupnosti
Sostro, pridobiti pristojnost in sredstva
za delovanje. Ob nastopu mandata smo
imeli 2.000 evrov sredstev na leto, zdajšnji
svet pa ima več kot 40.000 evrov sredstev.
Vendar niso bistvena sredstva, ki jih ima
na razpolago svet ČS, to smo dokazali
na področju povezovanja v kraju.
Četrtna skupnost Sostro je vzor dobrega
sodelovanja vseh akterjev, kar pomeni
svet ČS, društva, šole, vrtci, župnije in vsi,
ki želijo delati za skupno dobro. Razvoj
četrtnih skupnosti je tekel počasi in
še danes so sveti četrtnih skupnosti le
nosilci pobud in predlogov.
Ko se ozrem nazaj, lahko ugotovim, da
smo skupaj s člani sveta dosegli marsikaj;
zgrajen je vodovod Selo pri Pancah,
ki zdaj oskrbuje še sosednje občine
(obljuba o gradnji v letu 1980), vodovod

Janče žal nima ustrezne vode zaradi
prevelike količine rudnin, vodovod Ravno
Brdo in širitve nekaterih vodovodov.
Ravno vodovodi in kanalizacija so bili
večna tema vseh mandatov v svetu ČS
Sostro in žal bosta še nekaj časa.
Imel sem priložnost sodelovati tudi v
Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana
(2006–2010 in 2014–2018) vedno z istim
ciljem, to je enakomeren razvoj Mestne
občine Ljubljana s poudarkom na
dejavnih četrtnih skupnostih. Spet
trčimo ob statistiko: če noben prebivalec
ČS Sostro ne bi imel kanalizacije, je to
zgolj 2,4 odstotka prebivalcev Mestne
občine Ljubljana. Vendar ker gre za skoraj
7.000 prebivalcev, vidimo, v katerem
grmu tiči zajec. Tega ne pišem zaradi
razočaranja, ampak kot zahvalo vsem
svetnikom, ki so se tega zavedali, in vseh
ostalih, ki so se trudili v teh obdobjih
in sodelovali pri projektih, kot so most
na trimstezi Zadvor, most pri vrtnariji
Sostro, mala komunalna dela na področju
odvodnjavanja in vzdrževanja javnih
površin in cest, ki niso vključene v redna
vzdrževanja, in navsezadnje ureditev
bajarja v Žabji vasi. Mestno vodstvo

Gospodu Janezu Moškriču
se ob tej priložnosti Svet
ČS Sostro, društva in
krajani zahvaljujejo za trud,
potrpežljivost, angažiranost
in vsa prizadevanja, saj je s
svojim delovanjem narisal
neizbrisan pečat.

Ker pa naše življenje ni samo delo,
smo v sodelovanju z društvi izpeljali
veliko kulturnih in družabnih prireditev.
Nekatera so tradicionalna in upam,
da ostanejo trdno v zavesti vseh nas.
Verjetno je šestnajst let veliko za neko
funkcijo, če jo gledaš kot politično,
vendar vemo, da se toliko časa ne da
»presedati«. Treba je delati, in tega se
dobro zavedamo vsi, ki smo skupaj
oblikovali to obdobje. Sostro smo
»oblikovali« in Sostro nas je izoblikovalo.
Hvala vsem. Upam, da nam ne zmanjka
trenutkov za skupno druženje in
izmenjavo misli, če ravno hitimo in
želimo vsak po svoje ustvariti lepšo
prihodnost naši mladini.
Janez Moškrič

je v tem času namenjalo sredstva za
vodovode, le pri vodenju projektov se je
preveč zapletalo. Lepo je bila izpeljana
širitev šol oziroma v zadnjem času
povečanje jedilnice v osrednji šoli. Za
širitev vrtca smo pripravili prostorske
ukrepe in potrebe so velike. Ponosni
pa smo lahko na novi del pokopališča
Sostro (želje po širitvi in izdelava načrtov
že v letih pred osamosvojitvijo) ter lepo
vzdrževana ostala pokopališča.
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Poročilo o izidu volitev

Poročilo o izidu rednih volitev članov sveta
Četrtne skupnosti Sostro
Na volitvah 18. 11. 2018 se je volilo 13
članov Sveta četrtne skupnosti Sostro,
ki se voli na podlagi splošne volilne
pravice 5.584 volivcev, pri čemer
so bili vsi vpisani v volilni imenik.
Na podlagi splošne volilne pravice
je glasovalo skupaj 2.775 volivcev
ali 49,69 odstotka tistih, ki so imeli
pravico voliti.
Za izvolitev 13 članov Sveta Četrtne
skupnosti Sostro, ki se jih izvoli na podlagi
splošne volilne pravice, je bilo oddanih
2.775 glasovnic.
Neveljavnih je bilo 66 glasovnic, ker so
bile prazne ali volja volivca ni bila jasno
izražena. Veljavnih glasovnic je bilo 2.709.

2. Janu Bitencu
3. Marjanu Bitencu
4. Mojci Bončar Miklavec
5. Mariji Gašperšič
6. Antonu Goršiču
7. Edisu Kadiriću
8. Miri Kamšek
9. Igorju Koprivnikarju
10. Marjanci Marn
11. Stanku Miklavcu
12. Tomažu Svetetu
13. Domnu Zajcu

komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja: Jan Bitenc
(predsednik), Marija Gašperšič
(članica) in Edis Kadirić (član).
Na drugi in tretji seji so bili potrjeni tudi
mandati v naslednji dve delovni telesi:

Predsedujoči je ob volitvah za predsednika
pojasnil, da se, če se javno glasuje o
več kandidatih za isto funkcijo, skladno
z 156. členom poslovnika opravi javno
posamično glasovanje, pri katerem vsak

Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ime liste
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
LISTA ZORANA JANKOVIĆA
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
DOBRA DRŽAVA
DAVKOPLAČEVALCI SE NE DAMO

Št. glasov
254
858
969
122
153
185
60
108

% glasov
9,38
31,67
35,77
4,50
5,65
6,89
2,21
3,99

Št. Mandatov
1
5
6
0
0
1
0
0

Glede na to, da nihče od kandidatov ni
dobil zadostnega števila preferenčnih
glasov za dodelitev mandatov, se skladno
z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah
mandati dodelijo po vrstnem redu na
listah.

član sveta pove ime in priimek kandidata,
za katerega glasuje. Član sveta četrtne
skupnosti lahko glasuje le za enega
kandidata. Izvoljen je kandidat, ki dobi
večino opredeljenih glasov navzočih
članov.

Ustanovno sejo SVETA ČETRTNE
SKUPNOSTI SOSTRO je na podlagi šestega
odstavka 58. člena Statuta MOL (Uradni
list RS, št. 24/16-UPB) sklical župan Mestne
občine Ljubljana, g. Zoran Janković, vodil
pa jo je pooblaščenec župana, podžupan
MOL, g. Dejan Crnek .

Za predsednika Sveta Četrtne
skupnosti Sostro je bil izvoljen gospod
Igor Koprivnikar.

Svet Četrtne skupnosti Sostro, Mestne
občine Ljubljana, je potrdil mandate
naslednjim članicam in članom
Sveta Četrtne skupnosti Sostro (po
abecednem redu):
1. Maruši Babnik

4 | Sostrčan

Na drugi in tretji seji so bili potrjeni
mandati v naslednje organe:
podpredsednika Sveta ČS Sostro:
Marjan Bitenc in Marjanca Marn,
odgovorna oseba za posredovanje
informacij za medije: Igor
Koprivnikar,
odgovorna oseba, pristojna za
posredovanje informacij javnega
značaja: Igor Koprivnikar,

Komisija za urejanje prostora in
komunalno infrastrukturo je bila
potrjena v sestavi Stane Miklavc
(predsednik), Marjan Bitenc (član),
Tomaž Svete (član), Jasminka Vrakelja
(zunanja članica), Robert Magaš
(zunanji član) in opravlja naslednje
naloge:
daje mnenja in predloge s področja
urejanja prostora in prostorskega
načrtovanja,
sodeluje pri urejanju pogojev za
zagotavljanje prometne varnosti,
obvešča Svet ČS o onesnaževanju
okolja in narave ter o nedovoljenih
posegih v prostor, onesnaževanju
voda, neurejenosti strug in vodotokov,
spremlja stanje in opozarja na
potrebne ukrepe za zagotavljanje
življenjskih pogojev občanov s
posebnim poudarkom na varovanju
življenjskega okolja, urejanja in varstva
okolja,
spremlja in opozarja na neurejenost
razglašenih naravnih vrednot lokalnega
pomena,
daje predloge za načrtovanje,
vzdrževanje, obnovo in gradnjo
infrastrukturnih objektov, naprav in
opreme,
zbira predloge krajanov glede
komunalnega urejanja in predlaga
prednostne naloge s področja odprave
komunalnega deficita,
spremlja stanje na področju turizma,
trgovine in gostinstva ter daje
predloge za razvoj na teh področjih,
spremlja stanje na področju kmetijstva
in gozdarstva ter daje predloge za
razvoj na področju kmetijstva in
gozdarstva,
opravlja tudi druge naloge v okviru
delovnega področja, ki ga pokriva.

Komisija za kulturo in družbene
dejavnosti je bila potrjena v sestavi
Maruša Babnik (predsednica),
Marjanca Marn (članica), Domen Zajec
(član), Mojca Eržen (zunanja članica)
in Andreja Svetek (zunanja članica) in
opravlja naslednje naloge:
spremlja stanje na področju predšolske
vzgoje in šolstva v četrtni skupnosti ter
obravnava in daje predloge za njihovo
urejanje in razvoj,
spremlja stanje na področju kulture v
četrtni skupnosti ter obravnava in daje
predloge za urejanje in razvoj tega
področja,
pripravlja vsebine za glasilo četrtne

urednica glasila,
Domen Zajec – član uredniškega
odbora,
Marjanca Marn – članica
uredniškega odbora,
Mojca Eržen – zunanja članica
uredniškega odbora,
Andreja Svetek – zunanja članica
uredniškega odbora.

skupnosti,
skrbi za urejanje in izdajanje glasila
četrtne skupnosti,
opravlja tudi druge naloge v okviru
delovnega področja, ki ga pokriva.
Na tretji seji Sveta ČS Sostro so svetniki
potrdili Izvedbeni načrt 30 prioritetnih
nalog ČS Sostro in Finančni načrt Sveta
ČS Sostro, ki vključuje programe, ki bodo
izvedeni v sodelovanju z lokalnimi društvi
ali po lastni potrebi.

Maruša Babnik

Na eni od naslednjih sej je bil imenovan
uredniški odbor glasila ČS Sostro:
Maruša Babnik – odgovorna

Novi predsednik sveta Četrtne skupnosti Sostro

Kdor poje, slabo ne misli!
Lepo pozdravljeni, krajanke in
krajani ČS Sostro. Iskrena hvala za
vaše izkazano zaupanje. Naj se vam
na kratko predstavim;
Rodil sem se 3. 2. 1973 v kraju Zadvor,
ki je po letu 1982 pripadal mestnemu
delu takratne občine Ljubljana MostePolje. Od leta 2001 je po takratni lokalni
ureditvi, kraj Zadvor postal naselje v
Četrtne skupnosti Sostro in tako sem
postal prebivalec Četrtne skupnosti
Sostro. Po zaključenem srednješolskem
programu Računalniški tehnik sem
se leta 1993 zaposlil v Ljubljanskih
mlekarnah kot sistemski inženir. Celotno
poslovno kariero delujem na področju
informatike in avtomatike, trenutno
kot pomočnik direktorja v zasebnem
podjetju Norvik d.o.o.
Celo življenje sem aktivno vpet v
družbeno dogajanje v ČS Sostro, tako
na področju kulture (soustanovitelj in
več kot 20 let član okteta Sotočje, član
narodno zabavnega ansambla Vrhovi,
član rock zasedbe Brez zamere) kot
na področju infrastrukture (dolgoletni
predsednik Vodovodne skupnosti
Podmolnik, predsednik komunalne
komisije v svojem prvem mandatu
svetnika ČS Sostro, v drugem mandatu
podpredsednik ČS Sostro). Nedavno
selitev v 6 km oddaljeno vasico Brezje
pri Lipoglavu vidim kot prednost, da

še bolje spoznam potrebe in utrip bolj
odročnih manjših zaselkov, ki jih v ČS
Sostro ni malo.
Četrtna skupnost Sostro je po površini
daleč največja v Ljubljani, po številu
prebivalstva pa druga najmanjša.
Glede na razvoj, lokacijo in gostoto
poselitve je razdeljena na dva dela:
nižinskega, ki se s svojo lego in
infrastrukturo spogleduje z mestom
ter hribovitega, ki je zaradi svoje
oddaljenosti in redkejše poselitve
posebna lepota, hkrati pa velik
infrastrukturni izziv (oskrba s pitno
vodo, pokritost s telekomunikacijami).
Kot predsednik se zavezujem, da se
bomo v Svetu ČS Sostro še naprej
zavzemali za čimbolj enakomeren
razvoj znotraj same skupnosti,
predvsem pa znotraj celotne Mestne
občine Ljubljana. Pri tem se bomo
trudili čim bolje prepoznavati potrebe
posameznih področij in skladno s
tem optimalno določevati prioritete
posamičnih projektov. V svoje delo
bomo še naprej aktivno vključevali
našo široko paleto društev in klubov.
Člani le-teh so v preteklosti opravili
ogromno prostovoljnega dela, za kar
sem jim iskreno hvaležen. Pozivam
vas k še boljšemu sodelovanju in vam
obljubljam maksimalno podporo v
okviru zmožnosti.

Igor Koprivnikar - predsednik Sveta
Četrtne skupnosti Sostro

Kot predsednik si želim, da bi se ob
koncu mandata, skupaj z ostalimi
svetniki, lahko s ponosom ozrl na
izvedene projekte v ČS Sostro. Veseli me
pred kratkim zaključen projekt novega
dela Pokopališča Sostro, kakor tudi
sanacija plazu in obnova ceste na Janče.
Skupaj s člani sveta, se bom trudil za
čim prejšnjo izvedbo že obljubljene
kanalizacije v nižinskem delu ČS Sostro
(predstavitev projekta za našo ČS je
predvidena še letos) ter za ureditev
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oskrbe s pitno vodo v hribovitem delu in
na območju celotne Četrtne skupnosti.
To bosta glavni prioriteti tega mandata.
Seveda se bom zavzemal tudi za
realizacijo ostalih projektov, predvsem
ureditvi pločnikov ter pridobivanju
novih metrov asfalta na naših cestah.
Naj vas na koncu pozovem k čimbolj

aktivnemu sodelovanju, vaše pobude in
predlogi so vedno dobrodošli. Predvsem
pa vas pozivam k pozitivnemu pristopu
do urejanja težav. Zavedam se, da je
v naši državi marsikaj narobe, da se
dogajajo nepravilnosti, ki vzbujajo
apatijo, vendar je naša. ČS Sostro je prav
tako naša in kljub občasnim občutkom

nemoči pri bojih z mlini na veter se
da s pravim pristopom (in z majhnimi
sredstvi s katerimi razpolagamo)
marsikaj narediti. V lepih krajih živimo,
naredimo jih skupaj še lepše!
Igor Koprivnikar
Predsednik Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Komunala pa to!

Aktivnosti za urejanje prostora in
komunalno infrastrukturo
Predsedniku Sveta ČS Sostro, Komisiji
za urejanje prostora in komunalno
infrastrukturo in drugim svetnikom
Sveta ČS Sostro je ena od glavnih
prioritet zaznavanje pobud za
ureditev prostora in komunalne
infrastrukture in urejanje teh pri
pristojnih organih Mestne občine
Ljubljana in Republike Slovenije. Od
februarja do julija letos smo se trudili
pri naslednjih projektih:
Pokopališče Sostro
Pokopališče Sostro je v novi podobi
dobilo status centralnega pokopališča,
kar pomeni, da na tem pokopališču do
pogreba ležijo tudi pokojniki, ki ne bodo
pokopani na tem pokopališču in zato je
bil na pristojne službe podan predlog, da
se na križišču Litijska cesta–Cesta II. grupe
odredov ter v križišču Sostrska–Litijska in
Sostrska–Cesta II. grupe odredov namesti
smerokaze za pokopališče Sostro.
Prevozi pitne vode na Janče
Zaradi neplačanih računov za prevoz
pitne vode na Janče je PGD Prežganje 7.
2. 2019 ustavilo prevoze pitne vode na
Janče. Zaradi hitrega urgiranja ČS Sostro
in podžupana MOL, g. Dejana Crneka,
se je zadeva uredila, tako da ni prišlo
do pomanjkanja pitne vode. Oskrba s
pitno vodo na tem območju zdaj poteka
nemoteno.
Očiščenje ceste pri Kamnolomu
Sostro
Krajani, ki živijo ob Kamnolomu Sostro,
so svet ČS Sostro obvestili, da je cesta
pri kamnolomu Sostro zelo umazana.
Predsednik si je cesto ogledal in ugotovil,
da je cesta zelo blatna. Zato je ČS Sostro
v sodelovanju s strokovno službo SLS MU
MOL urgirala pri upravljavcu kamnoloma,
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podjetju KPL, in cesta je bila očiščena še
isti dan okrog 14.00 ure.
Problematika delovanja Kamnoloma
Sostro
Prisotni člani sveta so na 3. redni seji
obravnavali stalno problematiko delovanja
Kamnoloma Sostro ter razpravljali o
težavah in nevšečnostih, ki jih povzroča
delovanje kamnoloma tudi na cesti.

Svet ČS Sostro je predlagal podjetju KPL d.
o. o., da zgradi bazen za čiščenje tovornih
vozil pri izvozu iz Kamnoloma Sostro.
KPL se opomni, da je bilo na sestanku v
oktobru leta 2017 dogovorjeno, da bo
bazen zgrajen že spomladi leta 2018. Svet
ČS Sostro je spet opozorilo podjetje KPL,
naj do izgradnje bazena skrbi za redno
čiščenje ceste v bližini kamnoloma in
opozarja svoje voznike, naj ne vozijo po

Ureditev nove ceste do Podlipoglava
S februarske koordinacije predsednikov četrtnih skupnosti je predsednik poudaril,
da je MOL izpostavila gradnjo obvozne ceste Sadinja vas kot enega od štirih večjih
projektov MOL v mandatu 2018–2022.
V veljavnem OPN MOL je predvidena nova obvozna cesta do Podlipoglava, ki bo Cesto
II. grupe odredov prometno razbremenila. Ureditev nove ceste je predvidena tako,
da se Cesta II. grupe odredov rekonstruira do bencinskega servisa, nato pa poteka
po novi trasi, in sicer za bencinskim servisom, skozi Žabjo vas, dalje pod Marečkom
do Kamnoloma Sostro ter naprej do Podlipoglava. Ker se nekateri krajani s takšnim
potekom ceste ne strinjajo, so na ČS Sostro podali pobudo, da naj nova cesta proti
Sadinji vasi poteka že od Litijske ceste, pod Urhom in naprej proti Sadinji vasi. Krajani
Govekarjeve ulice so predlog podkrepili s 40 podpisi. Ker pa se lastniki zemljišč pod
Urhom s traso ceste, ki jo predlagajo krajani Govekarjeve ulice, ne strinjajo, so tudi sami
pristopili k zbiranju podpisov in predložili 151 podpisov proti izgradnji nove ceste pod
Urhom, ker želijo zaščititi kmetijske površine in neokrnjeno naravo doline Konjščice.
V namen pridobitve skupnega dogovora se je predsednik sveta, g. Igor Koprivnikar,
sestal s predstavniki obeh strani, vendar skupnega dogovora na sestanku ni bilo
mogoče doseči. Zato so se predstavniki obeh iniciativ na terenu sešli tudi z Županom
MOL, g. Zoranom Jankovićem. Na srečanju je bilo dogovorjeno, da bo MOL preverila
možnost ureditve nove trase ter z ugotovitvami seznanila krajane.
Svet ČS Sostro je na svoji 5. redni seji obravnaval potek nove ceste, kot je predvidena v
OPN MU MOL, in jo podpira. Kljub možnosti, da trasa ceste mogoče ni najboljša, je po
mnenju Sveta ČS Sostro optimalna glede na obstoječe možnosti. Po mnenju Sveta ČS
Sostro je izgradnja nove ceste nujno potrebna glede na obremenjenost Ceste II. grupe
odredov, ne le zaradi tovornih vozil, ki vozijo v Kamnolom Sostro, temveč tudi zaradi
dnevnega prometa, predvsem ob zastojih na dolenjski avtocesti.
Svet ČS vidi izgradnjo nove ceste tudi kot priložnost za izgradnjo četrtnega jedra med
cestama na območju od bencinskega servisa do cerkve, saj naj bi ta zemljišča postala
zazidljiva. Tako bo kraj dobil možnost za izgradnjo potrebne nove infrastrukture
(gasilski dom, trgovina, dom upokojencev …).

pločnikih in da naj upoštevajo cestno
prometne predpise. Svet ČS Sostro se je
od začetka trudil povezati s predstavniki
podjetja KPL in organizirati konstruktivni
sestanek na temo delovanja Kamnoloma
Sostro.
Nova avtobusna postaja LPP pod
Pečarjem
Na željo krajanov je Svet ČS Sostro urgiral
in na MOL-u, Oddelku za gospodarske
dejavnosti in promet, dosegel ureditev
novega avtobusnega postajališča LPP
proge št. 26, “Pod Rižnom”, na cesti proti
Pečarju. Svet ČS Sostro je na Direkcijo za
ceste poslal predlog, da se na državni
cesti Sostro–Besnica uredijo talne
označbe na vseh postajališčih, kjer
ustavlja avtobus št. 26.
Asfaltiranje vasi Zagradišče
Cesta v Zagradišču je dobila novo
asfaltno prevleko že v preteklem
mandatu ob koncu lanskega leta. V tem
mandatu pa se je Svet ČS Sostro trudil
podaljšati asfaltiranje ceste do zadnjih
stanovanjskih hiš v vasi, torej do objektov
Zagradišče 11 in 11c ter sanirati tudi
obstoječi plaz, ki je odnesel del ceste.
Svet ČS Sostro je predlog za ureditev
ceste dal med prioritetne naloge četrtne
skupnosti, uspelo mu je doseči sanacijo
plazu, tako da je cesta varna za vožnjo,
asfaltiranje preostalega dela ceste pa MOL
kratkoročno ne predvideva.
Protihrupne ograje na avtocesti
Krajani Dobrunj so podali pobudo o
postavitvi protihrupne ograje na delu
avtoceste. Svet ČS Sostro je na DARS
poslal predlog, vendar je DARS odgovoril,
da je ob meritvi hrupa leta 2014 meritev v
skladu z določili, zato protihrupne ograje v
bližnji prihodnosti ne bodo uredili.
Sestanek s krajani Besnice za razvoj
doline Besnice
Predsednik Sveta ČS Sostro se je ob
prisotnosti Vojka Grünfelda – vodja
SLS MU MOL, 5. 3. 2019 sešel s krajani
Besnice, ki so mu predstavili kratkoročne
in dolgoročne projekte in cilje za razvoj
doline Besnice.
Pitna voda v hribovitem delu
Na podlagi pobud krajanov in svetnice
Marjance Marn se že dalj časa ureja
vodovod v hribovitem delu ČS Sostro.
Na podlagi odgovora podžupana MOL,
g. Dejana Crneka, se je začel postopek
o pridobitvi gradbenega dovoljenja za

Terenski ogled Komisije za urejanje prostora in komunalno infrastrukturo
pri Svetu ČS Sostro
Komisija za urejanje prostora in komunalno infrastrukturo pri Svetu ČS Sostro se
je sešla 13. 4. 2019 in opravila terenski ogled ter se zavzela, da naslednje zadeve
posreduje v reševanje na OGDP MU MOL:
1. Postavitev opozorilne table za merjenje hitrosti »Vi vozite« v Besnici (bližina
Besnica 4a). Opozorilna tabla bo v kratkem postavljena.
2. Namestitev hitrostnih ovir v Besnici (med odcepom za Podgrad ter za
odcepom za Vnajnarje). Zadevo preučujejo na Oddelku za gospodarske
dejavnosti in promet MU MOL.
3. Namestitev zvočnih ovir na Malem Lipoglavu mimo gasilskega doma. Zadevo
preučujejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL.
4. Postavitev prometnega znaka 40 km/h na cesti Prežganje–Volavlje (z nasprotne
strani znak je). Znak bo postavljen.
5. Postavitev prometnega znaka 40 km/h pod tablo Tuji Grm; smer Janče–Tuji
Grm (z nasprotne smeri znak je). Znak bo postavljen.
6. Postavitev prometnega znaka za omejitev hitrosti 40 km/h pred Kovačem
ter pod znakom table v dolžini 500 m, da bo omejitev veljala do križišča
za Češnjico. Zadevo si morajo ogledati pristojne službe MU MOL. Če se bo
ugotovilo, da je prometni znak potreben, se bo znak postavil.
7. Namestitev smerokaza “Češnjica 2, 3, 4, 4a, 5, 5c, 5d, 6”. Znak bo postavljen.
8. Namestitev prometnega znaka za slepo cesto v Češnjici. OGDP MU MOL meni,
da ko bo postavljen znak s hišnimi številkami, navedeni prometni znak ne bo
potreben.
9. Sanacija ceste skozi Završje. Gre za večji, zahtevnejši projekt, ki ga v letošnjem
letu ne bo mogoče uresničiti.
10. Ureditev odvodnjavanja meteornih voda pri hišni št. Besnica 62 (zastajanje
vode). Potreben je ustrezen dogovor z lastnikom zemljišča.
11. Ureditev odvodnjavanja meteornih voda v Volavljah. Predvideva se ureditev v
naslednjem letu.
12. Ureditev odvodnjavanja meteornih voda na Podmolniški. Zadeva je urejena.
13. Postavitev svetilk javne razsvetljave v Besnici. Javna razsvetljava bo urejena v
okviru urejanja ceste Besnica–Podgrad.

izgradnjo povezovalnega voda Janče–
Volavlje. Po pridobitvi pravnomočnega
gradbenega dovoljenja in po prijavi
začetka gradnje bo MO Ljubljana začela
gradbene posege na tem območju.
Asfaltiranje ceste Dolgo Brdo–Janče
Svet ČS Sostro je asfaltiranje ceste Dolgo
Brdo–Janče (Cesta je precej strma in
krajanom predstavlja precejšnje težave
pri vožnji. Ob nalivih odnaša pesek, v
suhem vremenu pa se zaradi mehkega
peska z avtom komaj spelje v klanec.)
predlagal kot eno izmed treh nalog, ki
naj bi se uresničile v tem letu. Zaradi
realizacije navedenega projekta si je
predsednik Sveta, g. Igor Koprivnikar,
ogledal cesto skupaj z vzdrževalcem
ceste (predstavnikom KPL). Ugotovila sta,
da je cesta Dolgo Brdo–Janče nujna za
asfaltiranje. MOL MU OGDP je odobrila v
letošnjem letu asfaltiranje najbolj strmega
klanca na cesti Dolgo Brdo–Janče v dolžini
pol kilometra.

Protipoplavni ukrepi na vodotoku
Dobrunjščica
Svet ČS Sostro je poslal dopis na ARSO in
Hidrotehnik, naj začnejo izvajati ustrezne
protipoplavne ukrepe ob vodotoku
Dobrunjščica. Rečna nadzorna služba je
ustno podala možnosti o rešitvah ureditve
vodotoka Dobrunjščica. Predstavitve
protipoplavnih ukrepov na sedežu ČS
Sostro pa nadzorna služba ni izvedla. Po
informacijah je MOL naročila izdelavo kart
razredov poplavne nevarnosti, ki bodo
osnova za nadaljnje urejanje vodotokov,
med njimi tudi vodotoka Dobrunjščica.
Vzdrževalna dela bodo začeli izvajati takoj,
ko bodo zagotovljena sredstva.
Opozorilo investitorju pri pošti za
sanacijo dela pločnika
Svet ČS Sostro je opozoril investitorja
novonastalega objekta pri pošti Dobrunje,
naj po zaključenih gradbenih delih sanira
pločnik na delu, ki je bil poškodovan
zaradi gradnje objekta.
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Posedanje Litijske ceste čez Pečarja
Svet ČS Sostro je opozoril Direkcijo za
ceste na nevarno posedanje ceste čez
Pečarja na klancu od Besnice proti Pečarju,
kjer so pristojni podali informacije, da
spremljajo stanje na cesti ter da bodo po
potrebi ustrezno ukrepali.
Optika v ČS Sostro
Podjetje LGB d. o. o, ki za Telekom
pripravlja dokumentacijo za izgradnjo
optičnega omrežja na območju ČS Sostro,
je na sedež ČS Sostro poslalo grafični
prikaz poteka novih napeljav optičnega
omrežja. Predstavnik podjetja je opozoril,
da je po njegovih izkušnjah za izgradnjo
optike pogosto zainteresiranih premalo
krajanov, zato je po navadi napeljanega
manj omrežja od predvidenega. Svet
ČS Sostro se je seznanil s projektom za
napeljavo optičnega omrežja v ČS Sostro
in ga v celoti podpira. Hkrati je Svet ČS
Sostro ponudil podjetju LGB pomoč pri
pridobivanju soglasij krajanov za napeljavo
optičnega omrežja na območju ČS Sostro.
Čiščenje vodotoka Besnica
Svet ČS Sostro je obravnaval pobudo
krajanov Besnice za čiščenje vodotoka
Besnica. Svet ČS Sostro ugotavlja, da je
vodotok treba očistiti, in sicer vse od
odcepa za Janče ter do konca vasi proti
Podgradu. Predvsem je treba očistiti
vodotok pod mostovi, kjer se ob nalivih
in močnejšem deževju zamaši ali pa
vodotok poplavlja. Vodnogospodarsko

Izgradnja vodovoda Besnica
Svet ČS Sostro je 22. oktobra 2018 v prostorih POŠ Besnica sklical sestanek s krajani
Besnice in predstavniki MOL glede izgradnje vodovoda Besnica. Na sestanku je bilo
dogovorjeno naslednje:
Do spomladi 2019 bo MOL pridobila gradbeno dovoljenje za izgradnjo vodovoda
v dolini Besnice za območje, za katero so soglasja za zemljišča že pridobljena.
Zaradi težav pri pridobivanju soglasij za zemljišča se bo gradbeno dovoljenje
pridobivalo po delih.
Izgradnja vodovoda se bo začela spomladi leta 2019 za območje, za katero bo
pridobljeno gradbeno dovoljenje. Nadaljevanje izgradnje vodovoda bo potekalo
po delih skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem.
V marcu 2019 je ČS Sostro organiziral vnovični sestanek s krajani in predstavniki
MOL.
Ker do uresničitve dogovorjenih zadev žal ni prišlo, predvsem zaradi težav pri
pridobivanju soglasij od lastnikov zemljišč, je bil 21. junija 2019 spet sklican
sestanek. Na tem sestanku pa je bilo dogovorjeno, da se bo, če bodo soglasja
lastnikov zemljišč pridobljena do septembra 2019, gradnja začela spomladi 2020
ter da se najpozneje do oktobra 2019 skliče vnovični sestanek s krajani Besnice,
na katerem bo krajanom pojasnjeno, v kateri stopnji je projekt za izgradnjo
vodovoda.

podjetje Hidrotehnik d. d. je pripravilo
odgovor, da je bilo v sklopu spremljanja
stanja vodotoka Besnica evidentirano.
Glede na navedeno bodo pristopili
k izvedbi vzdrževalnih del takoj, ko
bo to odobreno od MOP DRSV, ki
tudi zagotavlja sredstva. Hkrati tudi
seznanjajo, da je v skladu z 28. čl. Zakona
o cestah (Ur. l. RS, št. 109/10, 48/12, 36/14
– odl. US, 46/15 in 10/18) dolžan čistiti
vodotok pod mostovi investitor ceste
oziroma upravljavec ceste.

Terenski ogled predsednika ČS Sostro in strokovne službe SLS MU MOL
Predsednik in strokovna služba SLS MU MOL sta opravila terenski ogled in podala
poročilo:
Cesta Besnica–Vnajnarje (še vedno slaba, nujno potrebna sanacije, ki je z MOL
dogovorjena za letos).
Živa meja v križišču Besnica–Vnajnarje (preglednost je ustrezna).
Malo Trebeljevo – postavitev prometnih znakov »Cona 30 km/h« (znaki še
vedno niso postavljeni – vnovični predlog poslan na OGDP MU MOL). Znak bo
postavljen.
Lokacija za ureditev pločnika ob glavni cesti Ljubljana–Litija v Trebeljevem
(pločnik je potreben, zemljišče je državno, predlog spet poslan na Direkcijo RS za
ceste).
Cesta Janče–Dolgo Brdo – transformator (cesta je zelo slaba, nujno potrebna
asfaltiranja, vsaj ena; predlog že poslan na OGDP MU MOL). Letos bo asfaltiranih
500 metrov najbolj strmega dela ceste Dolgo Brdo–Janče.
Prometni znaki Selo pri Pancah–Lipoglav (znaki so postavljeni).
Odvodnjavanje na Podmolniški (predlog za čiščenje obcestnega kanala poslan na
OGDP MU MOL). Kanal je že očiščen.
Odvodnjavanje v Sadinji vasi pri hišni št. 81 – predlog, da se uredi s sredstvi ČS
Sostro.
Odstranitev suhih dreves ob Gobarski poti, ki so nevarna – dogovorjeno z
lokalnim gozdarjem, da se pogovori z lastnikom zemljišča, da odstrani suha
drevesa.
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Težki tovornjaki po dolini Besnice
Po regionalni cesti Ljubljana (Sostro)–Litija
pogosto vozijo težka tovorna vozila, ki
po vsej verjetnosti presegajo največjo
dovoljeno maso vozil. Nevarnost pretežkih
vozil predstavlja predvsem vožnja čez
mostove ter čez Pečarja, kjer se cesta na
več območjih poseda. Cesta bo zaradi
pretežkih vozil uničena, krajani pa bodo
tako ostali brez ustrezne cestne povezave.
Svet ČS Sostro je poslal dopis Policijski
postaji Moste, naj preveri težo tovornih
vozil na cesti Ljubljana–Litija (DRZ 1189-2).
Hidrantne omarice na Trebeljevem
Svet ČS Sostro je predlagal VO-KA, naj na
območju Trebeljevega namesti omarice za
hidrantne cevi.
Podaljšanje voznega reda avtobusa
linije LPP 13 in postavitev dodatnih
postajališč linije 24
Svet ČS Sostro je predlagal podaljšanje
voznega reda avtobusa linije LPP številka
13, in sicer tako, da bi bila zadnja vožnja
iz Stožic proti Sostremu ob 23.35 (da je
prihod avtobusa v Sostro ob polnoči).
Svet ČS Sostro je predlagal, da se na progi
LPP št. 24 doda postajališče na končni
postaji št.13 (pri gostilni Kovač v Sostrem)
ter da se uredi dodatno postajališče na
Poti Heroja Trtnika. Navedeno pobudo
je podala in predstavila na MS MOL
članica MS MOL, ga. Maruša Babnik. Bil je
posredovan odgovor, da dodatne postaje
pri gostilni Kovač ni mogoče urediti, o
postavitvi novih postajališč pa bo v jeseni

organiziran sestanek s predstavniki LPP in
svetom ČS Sostro.
Ograja na Boškarjevem klancu
Po posredovanju ČS Sostro je ograja na
»Boškarjevem klancu« na državni cesti iz
Besnice proti Pečarju postavljena.
Izgradnja zaporov v Dobrunjah
Od 3. julija do 5. avgusta 2019 je potekala
javna razgrnitev dopolnjenega osnutka
Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu 147 – območje
ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti
in okoljskega poročila. V času javne
razgrnitve je bilo mogoče podati
pripombe na navedeni akt. Svet ČS Sostro
je na pobudo krajanov zbral nekaj pisnih
predlogov in jih poslal na Oddelek za
urejanje prostora MU MOL.
V sredo, 10. julija 2019, pa je na sedežu

ČS Sostro potekala javna obravnava
omenjenega akta, na kateri je bil
podrobno predstavljen projekt ureditve
območja, na katerem je predvidena
izgradnja zaporov v Dobrunjah.
Sanacija ceste Besnica–Vnajnarje
Svet ČS Sostro je na svoji 3. redni seji
pripravil seznam prioritetnih nalog, ki naj
bi se uresničile v tem letu. Svet ČS Sostro
je med te naloge uvrstil tudi predlog
za sanacijo ceste Besnica–Vnajnarje. Po
informacijah OGDP MU MOL bo pristojni
oddelek MOL zadevo preveril na terenu
ter cesto skušal urediti v tem letu.
Nezakonito odlagališče smeti na
Pečarju
Predsednik sveta, g. Igor Koprivnikar, je
Svet ČS Sostro na 5. redni seji seznanil z
nezakonitim divjim odlagališčem smeti na

Pečarju. Prisotne je seznanil, da si je skupaj
s strokovno službo SLS MU MOL takoj v
ponedeljek, 20. 5. 2019, ogledal smetišče.
Kljub iskanju podatkov o povzročitelju
kakšnih konkretnih podatkov takrat ni bilo
mogoče najti, zato je strokovna služba
SLS MU MOL zadevo takoj posredovala v
reševanje na PP Moste in Inšpektorat MOL,
kjer so zadevo ustrezno rešili.
Svet ČS Sostro se zato zahvaljuje županu
MOL, g. Zoranu Jankoviću, podžupanu
MOL, g. Dejanu Crneku, Inšpektoratu
MOL ter vsem službam, ki so sodelovale v
postopku za čimprejšnjo odstranitev tega
gromozanskega kupa smeti.
Igor Koprivnikar, Mojca Bokal in
Maruša Babnik

Društva na dlani
DRUŠTVO AJDA SOSTRO
Biodinamika – pravi zaklad narave
Že Hipokrat je zapisal, da mora biti hrana zdravilo, zato je zelo pomembno,
kako pridelamo hrano, ki jo uživamo. Biodinamična metoda kmetovanja,
ki jo je pred skoraj sto leti razvil antropozof Rudolf Stainer, omogoča
pridelavo pridelkov najvišje kakovosti, hkrati pa ohranja zemljo rodno tudi za
prihodnje generacije.
Biološko-dinamičen način obdelave
zemlje in gojenja rastlin ter reje živali
upošteva vse zakonitosti življenja ter
v sozvočju z naravnimi ritmi ustvarja
optimalne pogoje za krepitev sposobnosti
rastlin, da iz zemlje in vesolja vsrkajo
maksimalno količino snovi in energij,
potrebnih za njihov lasten zdrav razvoj.
S tem omogočajo zdravje tudi drugim
uporabnikom prehranjevalne verige.

Ta metoda zagotavlja zemlji zdravje
in maksimalno rodovitnost ter je ne
obremenjuje z nerazgradljivimi snovmi
in strupenimi elementi, priporoča pa tudi
uporabo lastnih semen starih avtohtonih
sort. Z vsem tem nam pomaga ohranjati
neprecenljivo dediščino za prihodnje
rodove. Postopki biološko-dinamične
metode zahtevajo razumevanje naravnih
zakonitosti, poleg tega pa tudi veliko
več predane skrbi kot konvencionalno
kmetovanje, pri katerem je mogoče z
uporabo gensko spremenjenih rastlin in
ob pomoči kemije (industrijsko izdelanih
gnojil, rastlinskih regulatorjev, uničevalcev
plevela, strupov proti škodljivcem ter
sintetičnih zdravil) pridelati več z manj
truda. Kljub temu pa se konvencionalni
pridelki z našimi ne morejo primerjati niti
po okusu in ne neoporečnosti, še manj
pa po vsebnosti pomembnih substanc
in energij, ki so potrebne za ohranitev
zdravja.

Za delo po biološko-dinamični metodi
je nujna uporaba tako imenovanih
kompostnih preparatov in preparatov
za škropljenje. Izdelava teh preparatov,
katerih sestavine so v glavnem zdravilne
rastline ter naravne snovi, je dokaj
zahtevna, zato jih člani Društva Ajda
Sostro izdelujemo skupinsko. Preparati
niso naprodaj, brezplačno pa jih dobijo vsi
aktivni člani društva. Biološko-dinamični
preparati so v resnici pravi zakladi narave.
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Na območju Četrtne skupnosti Sostro in
širše že od leta 2001 deluje Društvo Ajda
Sostro, v katerem je trenutno aktivnih
več kot 150 članov. Društvo vsako leto
organizira začetni tečaj biodinamike
in ekskurzijo ter strokovna mesečna
predavanja in delavnice.
Dobrodošel vsak, ki se zaveda
soodgovornosti za kakovost naše
prihodnosti!
				
Alenka Svetek, Predsednica Društva Ajda
Sostro in Tina Berčič
Pri tej metodi se številna potrjena znanja
o naravnih zakonitostih povezujejo
z že pozabljenimi prastarimi vedenji
in praksami z namenom, da bi se
uravnotežila nesorazmerja, ki se zaradi
neprimernega človekovega ravnanja vse
bolj tragično kažejo v življenju planeta
Zemlja in njenih prebivalcev.

Društvo za biološko-dinamično
gospodarjenje Ajda Sostro
e
Sadinja vas 81, 1261 Ljubljana-Dobrunj
Mobitel: 041 364 897
spletna stran: ajda-sostro.si

ČEBELARSKO DRUŠTVO LJUBLJANA MOSTE-POLJE
Datum začetka organiziranega delovanja Čebelarskega društva Ljubljana
Moste Polje seže v daljne leto 1922. Samostojno društvo pa se je ustanovilo
leta 1946. Društvo po evidenci iz leta 2019 šteje 162 članov. Rajon se razteza
od vzhodnega dela Ljubljane do litijskih hribov na vzhodu, Save na severu in
Golovca na jugu.
Čebelarji po najnovejših zbranih podatkih
delujejo s približno 1990 čebeljimi
družinami v približno 180 čebelnjakih,
tako stacionarnih kot prevoznih enotah.
Pašni rajon, ki je po večini v dolini Besnice
in na njenih obronkih, razpolaga s 35
stojišči, na katerih so v večini prevozne
enote v času kostanjeve paše. Pohvalimo
se lahko z urejenim in s potrjenim pašnim

redom, ki brezhibno že leta deluje pod
budnim nadzorom našega prizadevnega
in odličnega čebelarja g. Janka Jereta.
Delo aktivnih in prizadevnih članov,
predvsem upravnega odbora, pa
seveda tudi preostalih, je med drugim
izobraževanje mladih. Po šolah na
območju Četrtne skupnosti Sostro

in Četrtne skupnosti Moste ter tudi
drugih uspešno predstavljamo pomen
čebelarstva kot pomembno gospodarsko
panogo.
Dejavni smo tako na prireditvah v lokalni
skupnosti, sodelujemo na prireditvah, ki
jih organizirajo Čebelarska zveza Slovenije,
Mestna občina Ljubljana in društva našega
okoliša.
Ponosni smo na svoj prapor, ki je ponos
in svetinja društva in seveda razpoznavni
znak na paradah in prireditvah na vseh
ravneh družbenega življenja Slovenije.
Svilnata satenasta tkanina zelene barve
je obrobljena z zlato vrvico. Prednjo
stran krasi napis ČEBELARSKO DRUŠTVO
LJUBLJANA MOSTE-POLJE, letnica
ustanovitve 1922 in v modrem globusu
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koli prispevali, da je Čebelarsko društvo
Ljubljana Moste Polje eno največjih in tudi
najdejavnejših društev ne le v ljubljanski,
ampak tudi v širši slovenski regiji.
stilizirana APIS MELIFERA CARNICA.
Letnica 1946 je letnica poimenovanja
v ČEBELARSKO DRUŽINO POLJE ter
1946-SVEČANO RAZVITJE PRAPORA. Vrh
prapora krasi stilizirana kranjska sivka
na medeninasti podlagi v obliki satne
celice. Drog pa je okovan z žebljički,

Od maja 2019 se ponašamo tudi z novim,
na sredini travniških površin Četrtne
skupnosti Sostro postavljenim šolskim
čebelnjakom.
oblikovanimi v lipov list z imeni
čebelarjev donatorjev. Prapor predstavlja
tradicijo prizadevanja vseh, ki so kakor

Tomaž Svete, Predsednik Čebelarskega
društva Ljubljana Moste-polje

DRUŠTVO PODEŽELJA LIPOGLAV
Ljubljančani poznajo Lipoglav kot hrib, kjer se lahko sprehodijo in naužijejo
svežega zraka. Zaradi dobre ceste z nekaj vzponi, ki se vije skozi gozd, je
ta destinacija zanimiva tudi za številne kolesarje. Ob lepem vremenu in ob
koncu tedna je tudi sicer obiskovalcev v naših krajih kar veliko.
Možnost za napredek in razvoj podeželja
so krajani zaznali že pred petindvajsetimi
leti. V okviru tedanje Krajevne skupnosti
Lipoglav, so se odločili, da se vključijo
v projekt Celostnega razvoja podeželja
in obnove vasi (CRPOV), ki ga je vodil g.
Gorazd Maslo iz Mestne občine Ljubljana.
Poleg različnih strokovnjakov je pri
projektu zavzeto sodelovala tudi vodja
Podružnične šole Lipoglav, ga. Marinka
Žitnik.
Leta 2000 je bilo ustanovljeno Društvo
podeželja Lipoglav, ki na območju
Četrtne skupnosti Sostro, aktivno deluje
še danes. Društvo je bilo ustanovljeno
z namenom združevanja krajanov z
območja Lipoglava, Panc, Brezja, Sel
in Repč, predvsem v smislu razvoja in
prepoznavnosti kraja.

Spletna stran: http://dp-lipoglav.
blogspot.com/
E-MAIL: dp.lipoglav@gmail.com
GSM: 031 457 623

Osnovni cilj društva je z različnimi
dejavnostmi, predvsem z organizacijo
izobraževanj, dogodkov in prireditev,
krajanom pokazati možnosti za napredek
in razvoj ter istočasno privabiti v naše kraje
prebivalstvo iz mesta, ki bi v tem okolju
lahko našli ideje za svojo sprostitev.
Poudarek dela društva je na ohranjanju
tradicionalnih vrednot, razvoju
posameznika in celotnega kraja ter
nenavsezadnje tudi na druženju krajanov
in ljubiteljev našega podeželja.
Društvo podeželja Lipoglav je takoj
po nastanku zapričelo z organizacijo
dogodkov. Med drugim smo se udeležili
tudi razstave Dobrote slovenskih kmetij na
Ptuju. Članica ga. Jožefa Grum je prejela
bronasto medaljo za kruh z dodatki.
Leta 2001 je bil organiziran prvi
Pohod pod Pugledom, ki ga še
vedno prirejamo enkrat letno v
septembru.
Istega leta je bila prvič izvedena
razstava Praznik borovnic v

gasilskem domu na Lipoglavu. Spretne
gospodinje so napekle različne dobrote
(kruh, piškoti, potice ...), domači rokodelci
pa so pripravili razstavo domače obrti
(pletene košare, peharji, gobelini,
vezenine, pletenine …). Dogodek je bil
lepo sprejet in bil organiziran še nadaljnja
tri leta (do vključno 2004).
Dve leti pozneje je bil pod vodstvom ge.
Maruške Markovčič organiziran TABOR
na Lipoglavu, ki je raziskoval stavbno
dediščino in kulinariko pred drugo
svetovno vojno. Na podlagi te raziskave je
bila izdana knjiga, kjer je zapisano vse, kar
je udeležencem tabora uspelo zbrati in
dokumentirati.
Prva tri leta je društvo vodila ga. Zdenka
Levičnik, nato je do leta 2010 društvo
vodil g. Janko Rozman, naslednja tri leta je
društvo vodil g. Janče Gartner, zadnjih šest
let pa je predsednica društva ga. Mihaela
Grum.
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smo, da bo to postala naša
tradicija, saj je čedalje več
navdušenih vrtičkarjev in
ekoloških kmetov. Članica
ga. Alenka Avžlahar
nam je na svoji delavnici
pokazala, kako prijetno
in ustvarjalno je lahko
tkanje.

Pod vodstvom ge. Mihaele Grum društvo
daje poudarek predvsem izobraževanju
o zdravi prehrani in uporabi zdravilnih
zelišč v prehrani. V šoli na Lipoglavu
in v mlinu pri ge. Olgi Avsec vsako
leto izvedemo od tri do štiri kuharske
delavnice. Tradicionalno prirejamo
kuharsko delavnico pred veliko nočjo, ki
jo imenujemo Druženje ob krušni peči
z velikonočno peko. Letos je istočasno
potekala še čistilna akcija. Po končani
akciji so udeleženci prišli v mlin na malico
oziroma pokušino velikonočnih jedi.
Delo Društva podeželja Lipoglav poteka
skozi vse leto. Predavatelji delavnic so
naši člani, ki imajo specifična znanja, in
tudi različni zunanji strokovnjaki, ki jih
povabimo v naše okolje.
Letos smo izvedli delavnico šivanja pod
vodstvom članice ge. Milene Antončič,
sledilo je potopisno predavanje S kolesi
od Ljubljane do Istanbula, ki sta jo izvedla
zakonca Šturm z Malega Lipoglava.
Februarja smo imeli predavanje o
numerologiji pod vodstvom ge. Lili Sorum.

8. februarja smo izvedli že 3. Prešernov
pohod, ki je potekal po kratki trasi Pohoda
pod Pugledom. Član g. Marino Rovan
je vodil delavnico izdelave gnezdilnic.
Sledila je še ena delavnica, in sicer
predelava palet v praktične vsakodnevne
izdelke. V začetku marca smo izvedli 2.
izmenjevalnico semen in sadik. Sklenili
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Izvedli smo tudi
vegansko kuharsko
delavnico pod vodstvom
Nejca Osovnikarja in
Klare Carev.
V okviru ozaveščanja
in v spodbudo k
zmanjševanju odpadkov
smo izvedli predavanje
pod vodstvom ge. Jane
Miklavčič. Poudarek
je bil predvsem na
zmanjšanju odpadkov v
gospodinjstvu.
V maju in juniju smo
se sprehodili po
zeliščnem vrtu ge.
Mihaele Grum, ki je
zeliščarica. Predavala
je o pomenu zelišč za
zdravje in predvsem o prepoznavanju
zelišč. V preteklih letih smo med drugim
večkrat organizirali nabiranje čemaža in
prepoznavanje tega, da ga v prihodnosti
ne bi zamenjevali s čmeriko in podleskom,
ki rasteta istočasno na območju, na
katerem raste čemaž.
14. 9. bo potekal 18. POHOD POD
PUGLEDOM. Pohod poteka skozi šest vasi
- Veliki in Mali Lipoglav, Pance, Sela, Brezje
in Repče. V vsaki vasi je kontrolna točka, na
kateri se pohodniki okrepčajo in odžejajo z
domačim čajem. Krožno traso je mogoče
skleniti po sedmih kilometrih (t. i. kratka
trasa, ki nas vodi skozi štiri vasi) ali 14
kilometrih (t. i. dolga trasa, ki nas vodi skozi
vseh šest vasi). Na cilju je pohodnikom in
drugim obiskovalcem na ogled razstava
v prostorih šole in prikazi domačih obrti
(pletenje košar, klepanje kose, tkanje,
ročna izdelave žlic). V vasi Mali Lipoglav si
je mogoče ogledati tudi vaško sušilnico
za sadje, prijateljska društva pa pripravijo
stojnice s svojimi izdelki.
LEPO VABLJENI NA NAŠ POHOD POD
PUGLEDOM.
Vsako leto se udeležimo tudi dogodkov

drugih društev. Letos bomo kuhali golaž v
Zadvoru, stojnico bomo imeli na Zeljadi v
nedeljo, 22. 9. 2019, v Zajčji dobravi. Vsako
leto se udeležimo Praznika jeseni v Sostru.
Prisotni bomo tudi na Konjeniškem dnevu
25. 8. 2019.
Stojnico imamo tudi na Festivalu
ljubljanskega in slovenskega podeželja
na Stritarjevi ulici, Festivalu za tretje
življenjsko obdobje v Cankarjevem domu
in Tednu Ljubljanskega jabolka, ki poteka
pri Drugi violini v Stari Ljubljani.
Predvidoma letos jeseni bomo v
sodelovanju z Zavodom Ceneta Štuparja
na našem območju iskali inovativne
podjetniške ideje krajanov. Strokovnjaki
iz Zavoda Ceneta Štuparja bodo po nekaj
srečanjih z izbranimi kandidati najbolj
obetavno idejo pomagali uresničiti in jo
spraviti na tržišče.
					
Mihaela Grum, predsednica Društva
podeželja Lipoglav in Alenka Čož

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET MOSTE – POLJE
Društvo žena in deklet Moste Polje deluje v zelenem vzhodnem delu Mestne
občine Ljubljana nekaj manj kot 30 let. V zdajšnji sestavi se zbiramo vsak
prvi četrtek v mesecu na sedežu društva v Zadružnem domu Zadvor, kjer
se dogovarjamo o programu in delu društva. Raznovrstni tečaji za naše
spretne roke, kuharske in pekovske delavnice, različna koristna predavanja
izpolnjujejo naša življenja in nas bogatijo.

Novembra bomo izdelovale adventne
venčke in v sodelovanju z Društvom
upokojencev Zadvor novoletne voščilnice.
V prednovoletnem času si bomo
decembrski čas popestrile z druženjem.
Nikoli nam ni dolgčas, saj se imamo vedno
lepo.

Ker so še stari Rimljani govorili, da je treba
ljudem dati kruha in iger, se tudi me vsako
leto v zimskem času za dobro opravljeno
kmečko delo doma in kakovostno
sodelovanje pri društvu nagradimo s
tridnevnim počitkom v toplicah ali ob
morju, letos v hotelu Delfin v Izoli.
V letu 2019 smo poslušale predavanje g.
Darje Rojc o zahrbtnem raku na dojkah
in izdelovale kreme in olja. V marcu smo
kuhale štruklje v Dolenčevem mlinu pri
»Olgi«. Vsako leto 27. aprila organiziramo

izlet in si ogledamo in raziščemo en
konček naše lepe Slovenije. Tokratna
pot nas je vodila po Gorenjski, kjer
smo obiskale Radovljico in Lectarjevo
hišo, si ogledale vrtnarijo Antolin in
se povzpele k slapu Savica v Bohinju.
Julija smo na star način ročno požele
pšenico, jeseni pa bomo ličkale koruzo v
Dobrunjah. Oktobra bomo ozaveščanje
ljudi o pomenu preventive in zgodnjem
odkrivanju raka na dojkah spletle
rožnato pletenino in »okrasile« eno od
dreves pred Zadružnim domom Zadvor.

Društvo žena in deklet Moste Polje
sodeluje z drugimi društvi v naši ČS Sostro.
Ker vse članice društva najraje pečemo
in ustvarjamo slastne sladke dobrote, nas
zagotovo poznate po odličnem domačem
pecivu, ki ga ponujamo na naših stojnicah
na različnih prireditvah v kraju. Na
prireditvi Praznik jeseni smo zadnji dve
leti sodelovale z »najdaljšima« jabolčnima
zavitkoma, ki sta merila kar nekaj več kot
30 metrov. Rade sodelujemo z drugimi
društvi, saj je naše vodilo: »Več nas je,
močnejši smo, lepše nam je.«
Če ste v sebi prepoznali, da bi radi izvedeli
več o kuhanju, pečenju, ročnih spretnostih
in še marsičem, vas vabimo, da se nam
pridružite. Vsakega in vsake posebej bomo
vesele.
Olga Černe, predsednica
Društva žena in deklet Moste Polje
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LIPOGLAV
Društvo upokojencev Lipoglav je bilo ustanovljeno na občnem zboru 26. 10.
1996. Idejni vodja ustanovitve je bil g. Milan Marolt s somišljeniki. Na prvem
ustanovnem zboru je bilo 34 članov, zadnja leta pa se število giba okrog
števila sto.
Društvo deluje na območju nekdanje KS
Lipoglav v vaseh M. Lipoglav, V. Lipoglav,
Pance, Repče, Sela pri Pancah in Brezje.
Nekaj članov je tudi z območja Dole pri
Polici in Zg. Slivnice ter drugod.
V sklopu širšega delovanja je društvo
vključeno v Območno zvezo društev
upokojencev Ljubljana Moste Polje,
Osrednjo pokrajinsko zvezo društev
Ljubljana in Zvezo društev upokojencev

Slovenije. Taka organiziranost daje
možnost večjega vpliva na organe države
za potrebe upokojencev. Na občnem
zboru leta 1999 je društvo razvilo tudi
društveni prapor.
Društvo je razvilo solidno druženje
članov z izleti, pohodništvom, pikniki in
preostalimi prireditvami. Z organizacijo
poskušamo negovati humanitarno
dejavnost (obiski bolnih in onemoglih,
skromna obdaritev ob novem letu in

okroglih obletnicah članov nad 70 let).
V društvu se trudimo povezovati z društvi
v kraju (PGD, DPL), sosednjimi društvi
upokojencev (Zadvor, Šmarje - Sap), šolo
in ČS Sostro …
Glavni namen ustanovitve društva je, da
se starejše vključi v skupne življenjske
dejavnosti in prepreči miselnost
samozadostnosti. Tega namena še nismo
uresničili in zato pozivamo krajane, naj
se nam pridružijo. V društvih vedno
primanjkuje idej in prevzema kakršne koli
dejavnosti. Na naših druženjih so vedno
dobrodošli vsi prijatelji naših članov.
Miroslav Vengust, Predsednik Društva
upokojencev Lipoglav

SADJARSKO - VRTNARSKO DRUŠTVO JANEZ
EVANGELIST KREK - SOSTRO
Misel o ustanovitvi društva je že nekaj čas tlela med sadjarji in vrtnarji, ki
jim je primanjkovalo znanja. Zato so se morali udeleževati predavanj in
praktičnih prikazov pri Sadjarskem društvu v Ljubljani, ki je delovalo na
Biotehnični fakulteti.
Naš pobudnik in prvi predsednik g. Avgust
Matos in takratna lokalna svetovalka ga.
Mateja Strgulec sta se srečala ob pravem
času in začela ustanavljati društvo. Gospa
Mateja Strgulec je skrbela za strokovno
raven, gospod Avgust Matos pa je
operativno ustanavljanje peljal naprej.
28. decembra 1992 se je sešel
šestnajstčlanski iniciativni odbor, ki je
podprl ustanovitev Sadjarsko-vrtnarskega
društva, izbral datum ustanovnega
občnega zbora 18. januarja 1993,
določil zaščitni znak in začasni odbor do
ustanovitve društva.
Predstavitve, delo in delovanje društva
bodo sledili v nadaljevanju. Namen
društva je bil dosežen. Vsa predavanja
in praktični prikazi so vedno dobro
obiskani. Videz naših vrtov in sadnih
dreves se je izboljšal in hkrati uživamo
bolj zdravo hrano ob pravilni uporabi
fitofarmacevtskih sredstev.
Ob vsakoletni prireditvi Praznik jeseni
povežemo vsa društva, ki delujejo v naši
Četrtni skupnosti Sostro. Brez Osnovne
šole Sostro, v kateri že šest let pripravljamo
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razstavo, in vrtca Pedenjped Zadvor bi
prireditev težko pripravili.
Namen je mlademu rodu privzgojiti
zavest, da se vsa hrana pridobi iz zemlje
in da je z obdelovalno zemljo treba
ravnati spoštljivo. Nujno je treba v naši
državi povečati samooskrbo, saj je hrana,
pripeljana od drugod, slabše kakovosti.
CILJI DRUŠTVA:
Prizadevanje za strokovno raven dela
društva
Spodbujanje članov za strokovno
izobraževanje
Sodelovanje z organizacijami
in službami, ki se strokovno ali
znanstveno ukvarjajo s sadjarstvom in
vrtnarstvom
Skrb za ohranitev zemlje, da jo bodo
zdravo in s pridom uporabljali tudi
naši zanamci
Izobraževanje članov in s tem tudi
širše okolice o sodobnih načinih
varstva rastlin s poudarkom na
naravni pridelavi in ohranjanju čistega
in ne zastrupljenega okolja
Skrb za urejen videz našega okolja,
vrtov, sadovnjakov, pa tudi našega

bližnjega in urbanega okolja
Skrb za zdravo življenje in pravilno
zdravo prehranjevanje
Spoznanja in dobre metode iz širše
domovine prenesti tudi v naš kraj
Sodelovanje z mladino iz OŠ Sostro
Sodelovanje s sorodnimi društvi iz
naše ožje in širše okolice
Sodelovanje z drugimi društvi pri
prireditvah na našem območju
Od ustanovitve društva se je do zdaj
včlanilo že več kot 400 članov. Leta 2018 je
članstvo štelo 150 dejavnih članov.
Lani je SADJARSKO-VRTNARSKO DRUŠTVO
J. E. KREK – SOSTRO zaznamovalo 25.
obletnico delovanja. Z drugimi društvi
iz ČS Sostro, Osnovno šolo Sostro in
vrtcem Pedenjped Zadvor je pripravilo 20.
jubilejno prireditev Praznik jeseni.
Spoštovani ljubitelji pridelave zdrave
hrane, pridružite se nam.
Marjan Bitenc, Predsednik Sadjarskovrtnarskega društva Janez Evangelist Krek
Sostro

ŠPORTNO DRUŠTVO ZADVOR
Rekreacija v številnih odtenkih in za nameček še v neposredni bližini doma –
za vse ravni telesne pripravljenosti, v maniri prostovoljstva. To je izhodiščna
misel, okoli katere je zgrajeno delovanje Športnega društva Zadvor, ki si za
redno rekreacijo prebivalcev prizadeva že skoraj 40 let. To pomeni, da društvo
vstopa v srednja leta. Kar po drugi strani pomeni rutinirano utečenost, a
morda tudi malce tečne okorelosti. Taki smo.
A vseeno: teh skoraj 40 let odseva v
delovanju, ki bo tudi to sezono (od
oktobra 2019) spet raznovrstno in bogato.
Društvo, ki je izšlo iz tekaške sekcije
in organizacije tekaških prireditev, bo
tudi letos predvidoma ponudilo več
kot 20 rednih tedenskih vadb, ki bodo
potekale od oktobra do konca maja.
Ob pisanju te predstavitve je težko
napovedati točne termine posameznih
vadb in tudi celoten nabor, pa lahko že
zdaj potrdimo, da se bodo med njimi
znašle vse obstoječe vadbe: košarka,
namizni tenis, več vrst pilatesa (pilates,
pilates – zdrava hrbtenica), joga in vaje
proti osteoporozi, zumba in zumba
senior, nogomet, tudi tisti družinske
sorte, pa telovadba za predšolske otroke,
bootcamp in funkcionalna vadba za
starejše, badminton, ples (v vseh možnih
niansah: za odrasle, za otroke, orientalski)
in tudi plavanje, če bo zanj vsaj toliko
zanimanja, kot ga je bilo lani, ko smo
prvič izpeljali to dejavnost na pobudo
zainteresiranega članstva. Podrobnejše
predstavitve posameznih športnih vadb
si lahko ogledate na društveni spletni
strani (https://sportnodrustvozadvor.
si/), ki je bila to pomlad prenovljena in je
zdaj prilagojena prikazovanju na različnih
napravah (mobilnikih, računalnikih in
tablicah).
Z zgoraj naštetim se nabor delovanja
Športnega društva Zadvor, ki včasih že
spominja na kak institucionalizirani organ
(kot kak zavod za šport, denimo), a je
zgolj društvo, ne konča. Poleg možnosti
za redno tedensko vadbo, ki praviloma
poteka v dvoranah po vsej ČS Sostro (mala
in velika telovadnica OŠ Sostro, dvorana
v PŠ Lipoglav, Zadružni dom Zadvor),
želi društvo spodbujati tudi rekreacijo
na prostem. Še posebej želi spodbuditi
uporabo nedavno obnovljene trimsteze
Zadvor in otoka športa pri Brunarici
Zadvor. V ta namen društvo sodeluje v
projektu Razgibajmo Ljubljano, ki tudi to
jesen omogoča brezplačno vadbo na
trimstezi in otokih športa. Vadba, ki poteka
pod vodstvom izkušenih vaditeljev, je

vsakič znova prilagojena udeležencem,
zato je strah pred pretiranimi napori
odveč. Vljudno vabljeni vsi, ki si želite
spoznati trimstezo na celosten in zdravju
prijazen način. Začnemo 12. septembra
2019. Z enako argumentacijo vabljeni tudi
na brezplačno tekaško vadbo, ki jo društvo
prav tako omogoča v okviru projekta
Razgibajmo Ljubljano. S to začnemo 10.
septembra 2019. Za podrobnejše podatke
poglejte na spletno stran ali se naročite na
elektronske društvene novice (obvestila@
sportnodrustvozadvor.si), prek katerih
so člani redno obveščeni o dejavnostih
društva. Že zdaj pa lahko namignemo,
da si v drugem septembrskem tednu
rezervirajte čas za dneve odprtih vrat
ŠD Zadvor, ko boste najradovednejši že
lahko preizkusili prve vadbe, hkrati boste
lahko pridobili vse informacije o naših
vadbah v prihajajoči sezoni. Nasploh bo
jesen aktivna. Na športnih lokacijah po ČS
Sostro bo potekal športni dan ČS Sostro,
med drugim bo na ta dan organiziran
tudi Kostanjev kolesarski maraton. Ta je
imenitna priložnost, da v netekmovalnem
tempu spoznate zaledje četrtne skupnosti.
Kostanjev maraton je primeren za vse,
zahteva pa nekaj vztrajnosti, saj znajo biti
klanci proti Pečarju in Malemu Vrhu prav
poživljajoči.

Ampak tudi to še ni vse, kar počnemo
v okviru društva. Že šesto leto zapored
organiziramo vse leto trajajočo
pohodniško pobudo GREM, GREVA,
GREMO NA ORLE, s katero želimo
spodbuditi redno gibanje (in s tem zdrav
način življenja) po poteh, ki pripeljejo na
Orle. Več kot sto rednih udeležencev nam
pravi, da razmišljamo v pravo smer in da
so raznovrstne poti na Orle zabavne vsaj
toliko kot zaključni žur v sredini januarja.
Še nekaj več kot šest let šteje društvena
kolesarska dejavnost S KOLESOM PO
VRHOVIH OKOLI LJUBLJANE, ki je s časom
sicer preoblikovala svoj značaj (in ime;
prej: PO KLANČKU GOR, PO KLANČKU
DOL) in zdaj pomeni predvsem redno

Sostrčan | 15

pomembna lastnost tudi tega društva. Kot
vsako drugo društvo iz okolice je tudi naše
na različne načine vpleteno v aktualne
dogodke lokalne skupnosti, bodisi s
sodelovanjem na prireditvah preostalih
društev, kot so Praznik jeseni, Konjeniški
dan ali Golažijada, bodisi z drugimi
prispevki, kot je sodelovanje pri čistilni
akciji. Poleg uspešnega meddruštvenega
sodelovanja je na tem mestu treba
omeniti še uspešno sodelovanje z drugimi
pomembnimi deležniki v okolju, kot so
OŠ Sostro, MOL in ČS Sostro, brez katerih
društvo ne bi zmoglo uresničevati svojega
glavnega poslanstva, tj. prizadevanje za
rekreacijo za vse. Vsem vpletenim gre
velika zahvala z upanjem po nadaljnjem
uspešnem sodelovanju.
kolesarsko dejavnost v okolici in manj
raziskovanje novih predelov, a še vedno
od udeležencev od začetka marca
do konca oktobra (ni še prepozno za
pridružitev!) zahteva nekaj truda. Povemo
po pravici: želeli bi si več udeležbe in
več samoiniciativnosti, a ker smo trmasti,
s projektom vztrajamo, vsaj dokler nas
ne bo redno kolesarilo vsaj 50. Potem
bomo začeli o smiselnosti tega projekta
prepričevati še ostale.
Vedno znova radi poudarimo tudi
sodelovanje v projektu Športne
unije Slovenija VETER V LASEH (S
ŠPORTOM PROTI DROGI). V okviru tega
v sodelovanju z OŠ Sostro pripravimo
prireditev, na kateri mladino seznanimo
s pomembnostjo zdravega načina
življenja in ji v okviru prireditve
predstavimo različne zvrsti rekreativnega
udejstvovanja (poleg klasičnega poligona

v Zadružnem domu Zadvor) in blagega
oviratlona v Zadvorskem hribu, vedno
pa mladim predstavimo tudi kaj novega.
Med novosti štejemo karate, skike, hojo
po vrvi in še kaj bi se našlo (npr. ples in
zumba). Vsako leto temu posvetimo vsaj
eno od sobot. Zna se zgoditi, da bo ta
sobota letos petek.
Ker gre prizadevanje za rekreacijo in
posledično zdravo življenje z roko v roki
s prizadevanjem za širjenje novih obzorij,
kani društvo tudi v tej sezoni organizirati
nekaj potopisnih in drugih predavanj.
Običajno jih izpeljemo v sodelovanju s
FIT Point, točni datumi pa še niso znani.
A predavanja bodo tudi v tem letu, na to
lahko računate.
Na kratko je zgornji sestavek predstavil
glavne dejavnosti Športnega društva
Zadvor, pri čemer se je izpustila

PGD LIPOGLAV
Uradna otvoritev dograjenega gasilskega doma in prevzem novega
gasilskega vozila lipoglavskih gasilcev. Prostovoljno gasilsko društvo
Lipoglav deluje že od leta 1925. V 94 letih delovanja je bilo kar nekaj
mejnikov, ki so zaznamovali zgodovino društva. Od menjave in nakupov
novih vozil do gradnje in prenove gasilskega doma.
Leta 2017, 2018 in 2019 pa bodo še
posebej zapisana v zgodovino, saj so
takrat potekali nakup zemljišč, dozidava
garaž, prenova gasilskega doma in
nakup novega moštvenega vozila.
Tako smo se v soboto, 1. 6. 2019,
zbrali na svečani prireditvi in uradno
odprli prenovljen gasilski dom z
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dograjenimi garažami in fasado v
povsem novi podobi. Kot da nam to
še ni bilo dovolj, nam je za povrh s
svojo dejavnostjo, delovno vnemo in s
podporo lokalne skupnosti »krajanov
in donatorjev« ter MOL uspelo v
društvo pripeljati še povsem novo
moštveno vozilo GVM1 s pogonom 4 x
4 znamke Peugeot Boxer.

Na koncu ŠD Zadvor izkorišča priložnost
in že zdaj vabi na 39. Molniški tek, ki ga
nameravamo, kot po navadi, izpeljati
spomladi 2020. Naj bo to priložnost za
vse rekreativce iz ČS Sostro, da dogodek
spet vzamejo za svojega in se udeležijo
največje športne prireditve v svojem kraju.
Prireditev ima tradicijo in je organizirana
vsako leto: ne glede na vreme, trend ali
pripravljenost. Molniški tek je tu, za vas.
Zato, tekači, krajani in preostali ljubitelja
gibanja na prostem, že zdaj vljudno
vabljeni! Ne pozabite: še Križaj je trdil, da je
na domači dirki vedno najlepše zmagati!
Športni pozdrav!
Primož Leban,
Predsednik Športnega društva Zadvor

v skrb skrbniku Blažu Levičniku. Na
povabilo predsednika društva je sledilo
še uradno odprtje garaž in prenovljenega
gasilskega doma. Trak je svečano prerezal
podžupan MOL Dejan Crnek, pri tem
pa sta mu pomagala novi predsednik
društva Marko Vengust in nekdanji
predsednik društva Robert Magaš.
Podžupan je ključe gasilskega doma
predal v skrb gospodarju doma Zvonetu
Šemetu.
Slovesnost je odprl novi predsednik
društva Marko Vengust s pozdravom
vseh navzočih gostov in kratkim opisom
skozi zgodovino društva. Na njegovo
povabilo je nato vse prisotne nagovoril
še predsednik Gasilske zveze Ljubljana
Matjaž Šuštaršič.
Sledila je uradna predaja vozila, ki jo je
opravil predsednik GZL Matjaž Šušteršič
s predajo ključev poveljniku društva
Matjažu Levičniku, ta pa predal vozilo

Ker gasilci opravljamo nevarno in
zahtevno delo, smo povabili tudi župnika
Janeza Šketa, da nam je blagoslovil novo
vozilo in gasilski dom.
Poleg omenjenih gostov se je svečanosti
udeležilo še nekaj drugih visokih gostov:
poveljnik javne gasilske službe Tomaž
Kučič, predstavnik OZRCO MOL Matjaž
Kokalj, predstavnik GB Ljubljana Robert
Okorn, predstavnik ČS Sostro Jan Bitenc,
častni član društva in svetnik MOL Anton
Kastelic, častni član društva Anton

Bozja ter predstavniki pobratenega
Prostovoljnega gasilskega društva Bovec
in prostovoljnih gasilskih društev sektorja
vzhod.
Za takšen dogodek se spodobi tudi
praznovanje, zato smo dan končali z
veselico na igrišču pri osnovni šoli na
Malem Lipoglavu.
Robert Magaš

TURISTIČNO DRUŠTVO ZADVOR
Turistično društvo Zadvor je bilo ustanovljeno 13. aprila 1973 z mislijo, da
življenje na podeželju teče drugače, in željo, da bi kraj ohranili domač in
izviren ter privlačen za turizem. Ljubljana se je vse bolj širila tudi na vzhod
in ljudje so bili hvaležni, da bodo pridobili prostor za rekreacijo in družabno
življenje.
Leta 1974 so že začeli množično akcijo
za pridobivanje lesa, ki so ga potrebovali
za izgradnjo brunarice. Ta naj bi bila
okrepčevalnica oziroma prijeten
objekt, primeren okolju, v njem pa naj
bi preživljali prijetne urice. Drevesa

oziroma les so darovali bližnji in daljni
kmetje, člani turističnega društva in
številni drugi pa so s prostovoljnim
delom prispevali k postavitvi objekta,
ki je bil predan svojemu namenu 16.
septembra 1978.

Od leta 1974 se je uporabljalo tudi
dvostezno balinišče in ustanovila se je
balinarska sekcija. Dve leti pozneje se
je začela še izgradnja trimsteze, ki vodi
od brunarice v prijeten gozdni ambient
kilometer in pol v hrib in nazaj, hkrati
ponuja tudi 15 telesnih vaj, precej hoje
in teka.
Društvo je imelo vseskozi finančne
težave, kljub temu pa je bil turistični del
programa vsa leta skrbno načrtovan in
uresničen. Vse to se je naredilo predvsem
s svojim lastnim delom in sredstvi,
veliko so pomagali krajevna skupnost in
nekatera podjetja, največ Papirnica Vevče.
Vodstvo društva se je ob koncu leta 2001
odločilo, da gostinsko ponudbo prepusti
najemniku, sami pa se bolj posvetijo
turizmu, saj je to primarna dejavnost
društva. Po prevzemu brunarice je
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TURISTIČNO DRUŠTVO ZADVOR
CESTA 13. JULIJA 86
1261 LJUBLJANA – DOBRUNJE
T: 040 / 836 407
E: turisticno.drustvo.zadvor@siol.net
E: erzenmojca1@gmail.com

najemnica uredila točilnico in slikovito
lovsko sobo s trofejami, ki si jo večja
družba lahko izbere tudi za praznovanje.
Poskrbela je tudi za otroke. Zanje so
pripravljena različna kreativna igrala.
S kakovostno postrežbo in dobrim
razpoloženjem osebje brunarice slovi
daleč naokoli.
Po dejavnostih smo pri krajanih v naši
četrtni skupnosti, pa tudi širše pridobili
dober sprejem. Iz tega sledi zadovoljstvo,
da naše delo ni bilo zaman, hkrati pa si
moramo prizadevati, da naše dejavnosti
še dogradimo.
Danes društvo šteje 111 članov. Že na
začetku leta smo zelo poprijeli za delo. Za
nami je občni zbor, na katerem se člani
seznanijo z minulim delom in sprejmejo
delo za naprej. Radi se udeležimo raznih
pohodov. V začetku marca smo se
udeležili Jurčičevega pohoda. Pripravili
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smo glasbeno-gledališki koncert HELLO,
DOLLY!. Za članice, člane in krajane smo
organizirali predavanje in delavnico
peke kruha z naravnim kvasom. Člani
društev v nižinskem delu ČS Sostro,
vrtec Pedenjped Zadvor in OŠ Sostro
so se radi odzvali širši čistilni akciji ZA
LEPŠO LJUBLJANO 2019. Pripravili smo
delavnico, na kateri smo izdelovali
velikonočne aranžmaje in voščilnice.
Organizirana je bila tudi 12. SALAMIJADA,
ki je bila zelo dobro obiskana in lepo
sprejeta tako med tekmovalci kot
obiskovalci. Tudi letos smo v sodelovanju
z najemnico organizirali kresovanje na
predvečer praznika 1. maj, v jutru pa smo
se podali na 13. prvomajski pohod na
Molnik. Organizirano smo se odpravili na
Pohod ob žici okupirane Ljubljane in s
tem počastili dan zmage. Velik poudarek
namenjamo medgeneracijskemu
sodelovanju, kajti modrost, ki jo imajo
starejši, naj ne bi šla v pozabo, pa tudi

mlajši naj prenašajo svoje znanje na
starejše. Za najmlajše smo pripravili
palačinke v okviru projekta Teden
vseživljenjskega učenja. V juniju smo
organizirali spomladanski izlet. Pripravili
bomo praznovanje Krajevnega praznika,
sodelovali na Konjeniškem dnevu,
Prazniku jeseni, Zeljadi 2019, pripravili
kostanjev piknik, na katerem bo z raznimi
delavnicami in igricami poskrbljeno za
naše najmlajše. Naša največja prireditev
8. zadvorska golažijada bo potekala 8.
septembra 2019. V programu dela pa
imamo še jesenski izlet in novoletni
turnir v taroku. Leto bomo končali s
prednovoletnim srečanjem članic in
članov TD Zadvor.
V letu 2019 smo si zadali veliko nalog
in verjamemo, da jih bomo ob pomoči
naših članov in krajanov izpolnili ter
v tem letu pridobili še nove ideje za
popestritev turistične ponudbe našega
kraja.
Vsak, ki si želi sprostitve, srečanja,
rekreacije ali samo malo miru, naj pride in
se pridruži članom TD Zadvor.
Mojca Eržen
Predsednica Turističnega društva Zadvor

KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZVEZE ZDRUŽENJ BORCEV ZA VREDNOTE
NOB (ZZB NOV) SLOVENIJE
Zveza združenj borcev za vrednote NOB (ZZB NOV) Slovenije je bila
ustanovljena 4. 7. 1948 in neprekinjeno deluje več kot 70 let. Pod njenim
pokroviteljstvom delujeta v naši Četrtni skupnosti (ČS) Sostro dve Krajevni
organizaciji Zveze borcev (KO ZB), in sicer: KO ZB Zadvor - Sostro in KO Janče.
Naj se vam predstavimo. Smo
domoljubna in nestrankarska
organizacija, ki povezuje udeležence NOB
in vse ljudi, ki imajo do NOB in njenih
vrednot pozitiven odnos. Naši člani
so posamezniki, ki poznajo preteklost,
poskušajo razumeti sedanjost in imajo
vizijo prihodnosti. To je rdeča nit, ki
povezuje različne generacije. Člane druži
spoštljiv odnos do dediščine NOB in
njenih vrednot: tovarištvo, solidarnost,
ponos, humanost in človekove pravice.

Dejavnost in organizacija vseh
aktivnosti temeljita na prostovoljnem
delu in članarini. Osnovne dejavnosti
organizacije so: skrb za vzdrževanje
spominskih znamenj NOB, vrnitev
spominske zbirke v spominsko hišo
Podlipoglav, sodelovanje pri vzpostavitvi
spominskega parka in muzeja Sv. Urh,
sodelovanje pri komemoracijah. Posebno
skrb namenjamo starejšim članom,
zapisujemo, zbiramo in čuvamo spomine
še živečih udeležencev in prič NOB,
sodelujemo na proslavah in prireditvah
v Ljubljani in drugod, organiziramo
slovesnost ob krajevnem prazniku
13. julija, pripravimo učne ure lokalne
zgodovine za učence, udeležujemo se
pohodov po spominskih poteh (Pugled,
Molnik, Pot ob žici ...).
Posodabljamo in širimo delovanje
organizacije s tem, da se dejavno na vseh
področjih povezujemo z drugimi deli
civilne družbe v ČS Sostro. Vsako leto

prireditvah, ki prinašajo večjo dodano
vrednost v življenje krajanov.
Želimo okrepiti sodelovanje,
razumevanje in strpnost do različnih
mišljenj in nazorov ter vzpostaviti
kakovosten dialog med vsemi člani
skupnosti v naše skupno dobro.
se udeležimo čistilnih akcij s Turističnim
društvom Zadvor, sodelujemo na
prireditvi Praznik jeseni na povabilo
Sadjarskega društva Janeza Evangelista
Kreka. V načrtu imamo tudi sodelovanje
z drugimi društvi ČS na krajevnih

Ob tej priložnosti prijazno vabim ljudi,
ki jim je blizu naše delovanje, da se nam
pridružijo v podporo ali kot člani.
Mija Marija Kocjančič
Foto: Grega Dolenc

Navajam podatke kontaktnih oseb:
Predsednica KO ZB Zadvor - Sostro: KOCJANČIČ MIJA MARIJA
Mob: 041/684-836
Mail: marija.kocjancic1234@gmail.com
Tajnica KO ZB Zadvor - Sostro:

NUŠKA VREČAR
Mob: 031/336-201
Mail: kozb.zadvorsostro@gmail.com

Predsednica KO ZB Janče:

JELKA BOŠTJANČIČ
Mob: 031/819-826
Mail: jelkabostjancic@amis.net
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Kulturni utrip
Glasbena šola Bučar
Glasbena šola Bučar je mlada Zasebna glasbena šola, ki deluje od leta 2011. V
Glasbeni šoli Bučar se že od samega začetka trudimo učencem ponuditi nekaj
več in biti ves čas aktivni ter za učence pripravljati glasbene dejavnosti, ki jih
še dodatno izpopolnjujejo. Delujemo na območju Ljubljane in okolice ter na
območju dolenjske in primorske regije.
Glasbena šola Bučar je mlada Zasebna
glasbena šola, ki deluje od leta 2011.
V Glasbeni šoli Bučar se že od samega
začetka trudimo učencem ponuditi nekaj
več in biti ves čas aktivni ter za učence
pripravljati glasbene dejavnosti, ki jih
še dodatno izpopolnjujejo. Delujemo
na območju Ljubljane in okolice ter na
območju dolenjske in primorske regije.
Poleg individualnih ur za vse naše učence
pripravimo decembrski nastop za starše,
ob koncu šolskega leta pa javni koncert
glasbene šole.

Izvajamo klasični in dinamični program.
Pri dinamičnem programu imamo za vsak
instrument izdelan program, učencem
pa prisluhnemo tudi pri njihovih željah
glede izbire skladb. Pri klasičnem
programu ob koncu glasbenega leta naši
učenci opravljajo izpit na javni glasbeni
šoli in po opravljenem izpitu prejmejo
uradno spričevalo za posamezni razred.
Pouk izvajamo tudi v skupinah in tako
sestavljamo različne zasedbe, ki jih
pripravljamo na nastope, tekmovanja
in festivale. V okviru naše glasbene šole
deluje Orkester harmonikarjev Bučar,
s katerim veliko nastopamo po vsej
Sloveniji in tudi čez mejo. Z orkestrom
smo v letu 2016 premierno predstavili
muzikal Če dolgo boš izbirala. Trudimo
se stremeti k nečemu novemu. Izpeljali
smo že kar nekaj projektov in organizirali
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Poletni glasbeni tabor. Naši učenci
snemajo v studiu, posneli pa smo tudi
videospot.
Z veseljem in predanostjo opravljamo
svoje delo. Z mladim, izkušenim
kolektivom stremimo k temu, da bi
se učenci pri nas počutili sprejeti ter
zadovoljni in polni novih znanj odhajali z
učnih ur ter se nanje z veseljem vračali.
Glasbeno društvo BUČAR je s svojim
delovanjem začelo leta 2011. Namen
društva je bil povezati posameznike, ki jih
veseli igranje na diatonično harmoniko,
in izpeljati letno projekt, ki bo nekaj
novega in še ne doseženega. Tako
smo se v letu 2012 udeležili projekta
Panonika harmonika, pri katerem so
naše harmonikarice presegale rekorde v
največjem ženskem igranju na diatonično
harmoniko.
Leta 2013 pa smo že izpeljali projekt
S harmoniko na Triglav, ki je bil za vse
nepozaben in neponovljiv dogodek.
Leta 2013 smo znova presegli meje
in s harmonikami v okviru projekta S
harmoniko po slovenski obali prehodili
celotno slovensko obalo (42 km). V
naslednjem letu smo s članicami in
člani GD Bučar izpeljali nov projekt S
harmoniko skozi Postojnsko jamo, v
okviru katerega smo prehodili celoten
jamski sistem največje podzemne
katedrale na svetu. Leta 2016 pa smo
se z instrumenti podali ob reki Kolpi in
tako naš četrti projekt poimenovali S
harmoniko ob Kolpi. Za vsak projekt je
vodja Glasbene šole Bučar posnel tudi
avtorsko skladbo.
Leta 2017 smo z Glasbenim društvom
Bučar izpeljali poseben projekt S
harmoniko na Sedmera jezera, s katerim
smo se ob peti obletnici svojih glasbenih
dogodkov spomnili prvega, S harmoniko
na Triglav.

Lani pa smo izpeljali naš glasbeni
dogodek v treh dolinah, in sicer v
Robanovem kotu, Logarski dolini in
Matkovem kotu ter projekt poimenovali S
harmoniko čez harmonijo treh dolin.
S harmoniko po obrobju treh držav
Projekt S harmoniko po obrobju treh
držav bo trajal dva dneva, in sicer 31. 8.
in 1. 9. 2019. Skupno število udeležencev
bo približno šestdeset. Naš start bo
v Murskem Središću (Hrvaška) oz.
Petišovcih (Slovenija) v soboto zjutraj.
Od tam bomo pot nadaljevali proti meji
z Madžarsko, obiskali razgledni stolp
Vinarium ter pot končali zvečer v Lendavi
na festivalu Bogračfest, kjer bomo tudi
nastopili. V nedeljo zgodaj zjutraj bomo
pot začeli na Tromeji (Trdkova) in na
tem mestu priredili kratek glasbeni
program z lokalnimi glasbeniki, nato pa
pot nadaljevali proti staremu mejnemu
prehodu v Matjaševcih. Nedeljsko
potepanje bomo sklenili v Gornjih
Slavečah, kjer bodo v Planinskem domu
Rak spet zazvenele znane melodije.
Ves čas bomo seboj nosili instrumente,
po večini diatonične harmonike, in na
predhodno določenih točkah preigravali
domače, slovenske viže. Cilj letošnjega
glasbenega pohoda je doseči tri države:
Hrvaško, Madžarsko in Avstrijo.
					
Simon Bučar
Glasbena šola Bučar

Šola in vrtec
OSNOVNA ŠOLA SOSTRO S PODRUŽNICAMI
BESNICA, JANČE, PREŽGANJE IN LIPOGLAV

Šola se predstavi
Prihajamo iz prelepe doline
iz zelene sostrske krajine,
kjer podeželje je doma,
na obrobju vrveža mestnega.
Naša šola je kot cvetlica,
matična šola je kraljica,
vsak višji hrib odlikuje,
da majhna podružnica tam kraljuje.
V prelepi besniški dolini,
pozdravijo vas prijazni domačini,
v sredi doline se šola smehlja,
saj ustvarjalnost, petje in folklora so doma.
Če se malo više vzpnete,
Janče - kaj evropskega se tam plete,
na drugem hribu je Prežganje,
kjer doma sta oder in igranje.
Pot vas pelje na drugi hrib,
kjer se sliši lipoglavski šolski krik,
vedno kaj lepega se godi,
poje se, igra in v naravi uči.
Sostrska cvetoča lipa,
Unesco šola, Erasmus+, Zdrava šola – smo ekipa.
Ime Naj kulturna šola smo dobili,
ker smo se z naravo in s kulturo zlili.
Učiti in ustvarjati je naše delo,
večine projektov se lotimo veselo,
težimo k redu in disciplini,
saj sta najpomembnejši vrlini.
Maruša Babnik
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150 LET ŠOLSTVA V SOSTREM
Liberalna šolska zakonodaja po ukazu Marije Terezije je bila uvedena z državnim šolskim zakonom leta 1869, ki
je določal, da je treba ustanavljati šole povsod, kjer je v obsegu ene ure hoda po petletnem povprečju več kot 40
otrok. Osnovna šola v Sostrem je bila ustanovljena leta 1869. Zlahka ugotovimo, da letos mineva 150 let od njene
ustanovitve. Prvo šolo v Sostrem so zgradili na cerkveni zemlji blizu cerkve sv. Lenarta. Cerkev je odstopila zemljo
brezplačno pod pogojem, da bo v zgradbi ena soba v lasti cerkve. Pouk v šoli se je začel leta 1869, vendar o njegovem
poteku ne vemo veliko, saj je najstarejša ohranjena šolska kronika iz leta 1881.
posestnice iz Zadvora. Naslednje leto
pa so se občinski odborniki odločili,
da bodo razširili staro šolsko poslopje.
Začasno so za potrebe šole najeli
prostor pri Mariji Rožnikovi v Dobrunjah.
Leta 1905 se je šola spet razširila za en
razred, zato so najeli sobo v sosednji hiši
(pri Polančkovih) in jo primerno uredili.
Prostor je bil le za silo uporaben, vendar
so menili, da bo zadoščal do izgradnje
nove šole. Vnovična širitev šole je bila
v šol. letu 1909/10, ko je šola Sostro
postala štirirazrednica.

Šolske klopi je po nekaterih virih izdelal
mizar Ivan Novak, in sicer med šolskimi
počitnicami 1886/87. Z lesom in finančno
podporo mu je pri tem pomagal kmet
in predsednik Krajnega šolskega sveta
Jakob Keber iz Podmolnika.
Ljudska šola v Sostrem je bila v začetku
enorazrednica. Prvi učitelj je bil Anton
Bezeg, ki je na šoli služboval med 28.
septembrom 1874 in 27. julijem 1900.
Nadomestil ga je nadučitelj Ivan Cerar,
ki pa je že leta 1904 na svojo lastno željo
odšel na drugo šolo. 20. avgusta 1904
je službo nadučitelja nastopil Mihael
Bregant.
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Šolsko delo so oteževale številne
nalezljive bolezni. Zaradi epidemije
škrlatinke so leta 1909 končali pouk
mesec prej.
Prostorska stiska prvega šolskega
poslopja se je pokazala že l. 1902, ko se
sklenili prizidati novo trirazrednico. Ob
cesti iz Dobrunj k cerkvi v Sostrem so
nameravali kupiti travnik Helene Remec,

Maja 1913 so začeli graditi novo šolsko
poslopje na današnji lokaciji, saj je staro
kljub razširitvam na štiri razrede postalo
premajhno. Zidarska dela je opravilo
podjetje Zajec in Horn iz Ljubljane.
Arhitekt Rudolf Petz je izdelal načrte za
stavbo, gradnjo pa je vodil stavbi inženir
Jan Čapek. Šola je bila zgrajena v dveh
nadstropjih in je obsegala šest učilnic,
kabinet, zbornico ter stanovanje za
šolskega upravitelja. Pouk v novi šoli se
je začel 9. novembra 1914.
V času prve in druge svetovne vojne
kot tudi v času med vojnama je bil
pouk večkrat prekinjen. Razlogi za
to so bili epidemije, pomanjkanje
kurjave, uporaba prostorov za žigosanje

papirnatega denarja Kraljevine SHS,
vojna …
V obdobju SFRJ se je Osnovna šola Sostro
začela hitro razvijati, predvsem zaradi
zvišanih proračunskih sredstev Sveta za
prosveto in kulturo v Ljubljani. Leta 1952
so jo obnovili in nasuli dvorišče ter v šolo
napeljali telefon.

šola dobila pet podružničnih šol (Besnica,
Janče, Javor, Lipoglav, Prežganje) in se
preimenovala v Osnovno šolo Toneta
Trtnika - Tomaža. V tem času je bilo
poleg učnih vsebin veliko časa in truda
vloženega v ozaveščanje domovinske in
domoljubne vzgoje. Ob dnevu pionirjev
so vsak september izvolili nov pionirski
odbor. Na ta dan so bili sedmošolci
sprejeti v mladinsko organizacijo.
Prvošolčki so bili 29. novembra sprejeti v
pionirsko organizacijo. Ob tej priložnosti
so dobili rdeče rutice, modre kape in
povedali pionirsko zaobljubo. Leta
1990 sta Pionirska organizacija in Zveza
socialistične mladine prenehali delovati.
Zaradi velike prostorske stiske so leta
2002 začeli graditi novo šolo. Šoli so
dogradili prizidek in tako pridobili malo in
veliko telovadnico, sedem učilnic, veliko
avlo, knjižnico ter novo jedilnico. Zeleno
stavbo so prenovili in iz stare telovadnice
naredili nove učilnice in galerijo. Šolsko
leto 2003/2004 je tako prineslo kar nekaj

sprememb. Poleg nove in prenovljene šole
tudi prehod iz osemletnega izobraževanja
na devetletno ter ukinitev dvoizmenskega
pouka. Leta 2014 je Osnovna šola
Sostro praznovala 100-letnico obstoja.
Zaznamovali smo jo s kulturno bogato
prireditvijo, ki je prepletala šolski utrip več
obdobij stoletnega obstoja šole v Sostrem.
Ob tej priložnosti smo izdali tudi knjigo
100 let sostrske šole.
Med poletnimi počitnicami leta 2017 smo
preuredili in povečali šolsko jedilnico,
v septembru 2019 pa bodo učenci
lahko svojo energijo sproščali tudi na
prenovljenem malem šolskem igrišču,
ki je dobilo povsem novo podobo.
Matična šola v Sostrem in štiri podružnice
ne kažejo samo lepe zunanje podobe,
ampak se vsi, ki vstopamo v šolski prostor,
trudimo, da se učenci in učenke dobro
počutijo, razvijajo svoje talente, se učijo
spretnosti in znanj ter z raznovrstnimi
izkušnjami bogatijo svoje življenje. Za
pozitiven utrip šole že od leta 1998 skrbi
ravnateljica Mojca Pajnič Kirn. V letošnjem
letu mineva 150 let od ustanovitve prve
šole v našem kraju. To je lep jubilej in lahko
smo ponosni na tako bogato zgodovino
in ljudi, ki so pripomogli k temu, da je šola
danes krajevni ponos.
Ana Jager Hudobivnik

Leta 1976 je bil šoli dograjen prizidek. Šola
je tako poleg sedmih novih učilnic dobila
tudi telovadnico. Istega leta je matična
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130 LET ŠOLE NA PREŽGANJU
Zidavo šole na Prežganju so krajani začeli leta 1887 in je trajala do leta 1889. Pouk na šoli se je začel leta 1891 pod
vodstvom učitelja Vinka Berceta. Takoj naslednje šolsko leto 1892/1893 je bil pouk prekinjen zaradi epidemije ošpic.
Pouka ni bilo niti v šolskem letu 1893/1894 zaradi epidemije škrlatinke.
Zaradi odhoda učitelja Vinka Berceta
na drugo šolo je pouk odpadel tudi v
šolskem letu 1897/1898, saj šola ni imela
nadomestnega učitelja. Naslednje leto
je Okrajni šolski svet razpisal prosto
delovno mesto, vendar se na razpis
ni javil nihče. Nato so prosili župnika
Jakliča, da je začasno poučeval otroke.
Leta 1901 je službo nastopila učiteljica
Ivana Zorc. V naslednjih letih se je na šoli
zvrstilo kar nekaj učiteljev in učiteljic,
vendar nihče od njih ni ostal ravno
dolgo.
Med prvo svetovno vojno je bil pouk
prekinjen v šolskem letu 1916/1917
zaradi vojnih razmer. Tudi v času
med vojnama se je na šoli zamenjalo
nekaj učiteljev in učiteljic. Leta 1941
so šolske prostore zasegli nemški
vojaki, šolske knjige in pripomočke pa
zažgali. Šoloobvezni otroci so morali 1.
novembra 1942 začeti hoditi v nemško
šolo.
Leta 1963 je šola Prežganje izgubila
svojo samostojnost, saj je bila kot
podružnica priključena Osnovni šoli
Polje. V šolskem letu 1976/1977 je
postala podružnična šola Osnovne šole
Sostro.

V šolskem letu 1991/1992 sta na šoli
začeli poučevati učiteljici Anica Skubic
in Mirka Vršič, ki še danes poučujeta
na omenjeni šoli. Leta 1997 si je šola
nadela novo prenovljeno podobo, v
šolskem letu 2017/2018 pa je doživela
še energetsko obnovo.
Šola učencem ponuja bogat program
dodatnih dejavnosti in dobro sodeluje

s starši, krajani in društvi. Učenci
pod vodstvom učiteljic sodelujejo v
projektu Podružničarji gremo naprej
(nadaljevanje projekta Podružnična šola
– gibalo razvoja) in dokazujejo, kako
zelo je podružnična šola pomembna za
razvoj in napredek kraja.
Ana Jager Hudobivnik

TUDI V HRIBIH SE DOGAJA - PODRUŽNIČARJI GREMO NAPREJ
Šola na podeželju je eden najpomembnejših prostorov, ki omogoča, da kot skupnost pripomore k boljšemu jutri. Je
mesto, kjer si lahko začnemo prizadevati za spreminjanje odnosa in vedenja drug do drugega in zlasti do narave.
Današnje podružnične šole so še vedno
posebne in edinstvene, v njih se po
navadi zbira manjše število otrok, a ti so
nekaj posebnega, saj, čeprav jih je malo,
skrbijo, da se njihov glas širi daleč naokrog.
Specifično je tako njihovo vzgojnoizobraževalno delo kot tudi obšolsko
delovanje. To pa mora biti prilagojeno
današnjim družbenim razmeram, kajti
življenje na podeželju se je bistveno
spremenilo, saj se je delež kmečkega
prebivalstva zmanjšal, povečuje pa se
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delež nekmečkega, posledično so se
spremenile tudi njihove potrebe. Šole s
svojim širšim delovanjem lahko prispevajo
in zmorejo prispevati dragoceni delček
na tem področju, kar smo dokazali že v
obdobju 2009–2014 z izvedbo projekta
PODRUŽNIČNA ŠOLA – GIBALO RAZVOJA,
ki je izjemno prispeval k dvigu kakovosti
življenja vseh generacij po načelu enakih
možnosti s poudarkom na ohranjanju in
varovanju kulturne in naravne dediščine.
Izjemni rezultati omenjenega projekta so

bili ključni, da je OŠ Sostro s podružnicami
Besnica, Janče, Lipoglav, Prežganje in
partnerji Vrtcem Pedenjped, enoto Janče,
Turističnim društvom Besnica - Janče in
Športnim društvom Janče s projektom
PODRUŽNIČARJI GREMO NAPREJ leta
2018 kandidirala za nepovratna evropska
sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja in 31. januarja 2019
prejela odločbo o sofinanciranju.
Izvajanje dejavnosti je v polnem
teku, na podružničnih šolah so se že
izvedle številne delavnice, s katerimi
smo vzpostavili ekovrtove po načelih
permakulture, postavili vrtne ute in
vrtne sedežne garniture, se posvetlili
temeljitemu pridobivanju znanja o
zeliščih s praktičnim delom, sušenju in
shranjevanju teh. Medse smo povabili
starejše krajane, jih razveselili s prisrčnimi
nastopi otrok, ki so jih tudi pogostili
z zeliščnimi napitki, pecivom, kavo
in vrečkami iz blaga, napolnjenimi s
posušenimi zelišči, vzgojenimi na šolskih
ekogredah.
Zaključna dejavnost projekta v tem
šolskem letu je bil skupni dogodek,
IGRE BREZ MEJA, ki so potekale v
soboto, 8. junija 2019, na nogometnem
igrišču Športnega društva Janče. Bile
so edinstvene, saj so se družili učenci
podružničnih šol OŠ Sostro, otroci Vrtca
Pedenjped, enote Janče, njihovi starši
in krajani. Za začetek iger smo izvedli
mimohod in prisluhnili slovenski himni.

Vse navzoče sta pozdravila Mojca Pajnič
Kirn, ravnateljica Osnovne šole Sostro,
in Matjaž Ulčar, predsednik Športnega
društva Janče. Sledila je predstavitev
iger in nato so se starši in njihovi otroci
v naključno izbranih skupinah pomerili
v zabavnih igrah: obiranje jagod, leteči
kostanji, sestavljanje vrtca in šole,
jagodožerski mlin in igri za najmlajše
otroke. Vsaka skupina se je preskusila
v vseh štirih igrah. Vzdušje sodelujočih
je bilo kljub vročemu soncu zelo
zabavno, sproščujoče, polno energije
za medsebojno sodelovanje, zato so
bili zmagovalci prav vsi. Za trud in
požrtvovalnost ter odlično sodelovanje

so prejeli medaljo, janške jagode ter
priznanja. Sledila je posebna nagrada
za otroke, igranje na napihljivih igralih.
V času zabave otrok so se starši ustavili
na stojnici Območnega združenja
Rdečega križa Ljubljana, kjer jim je gospa
Nada opravila meritve krvnega tlaka,
holesterola, sladkorja in kisika v krvi. Skozi
celotno dogajanje je bilo poskrbljeno za
blagodejno osvežitev z zeliščnim sokom
in pecivom. Veselja, zadovoljstva in
razigranosti na dogodku ni manjkalo, zato
se zopet vidimo prihodnje leto.
Marjanca Marn
Vodja Podružnične šole Janče

NAŠ VRTEC SKOZI ČAS
Vrtec Pedenjped je z devetimi enotami, od katerih kar tri stojijo v ČS Sostro, samostojen javni vrtec. Pri izvajanju javno
veljavnega programa Kurikulum za vrtce (1999) ga uspešno vodi ravnateljica, ga. Marjana Zupančič. Njegove enote so
razpršene po vzhodnem obrobju Ljubljane vse od Janč, Zaloga, Kašlja, Vevč in Fužin do Zadvora in Lipoglava.
Enota Učenjak, ki stoji v Zadvoru, je bila
prvotno zgrajena s samoprispevkom in
je svoja vrata s tremi oddelki odprla v
letu 1973. Do takrat so otroci obiskovali
skrajšan program priprave na šolo v
prostorih Zadružnega doma. Vrtec se
je imenoval VVZ Zadvor, že od prvih let
delovanja pa je bil poln otroškega veselja.
Imel je lepo opremljeno veliko igrišče z
lesenimi igrali. Prve vzgojiteljice in varuške
so izvajale program po takrat veljavnem
Programu predšolske vzgoje.
Vrtec je bil zelo hitro premajhen za
vse otroke iz tega okolja, zato so na
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Medtem smo odprli manjši enoti »na
hribu« ob podružničnih šolah Janče in
Lipoglav. Na Jančah so prve predšolske
otroke sprejeli leta 2001, na Lipoglavu pa
smo po obsežni prenovi šolskih prostorov
v letu 2006 dobili lepe nove igralnice za
predšolsko vzgojo.

Vrtec obkrožajo polja in travniki, ki
vsak letni čas navdušujejo s svojo
spremenljivostjo. Odnos do narave nam
pomeni posebno vrednoto, ki jo želimo
približati tudi otrokom. Prav zato naš
program bogatimo z elementi gozdne
pedagogike, to je metoda okoljskega
vzgajanja in izobraževanja, ki ne ponuja
samo spoznavanja gozda oziroma
narave kot ekosistema, ampak bistveno
posega tudi v vzgojo in celostni razvoj
tako otrok kot odraslih. Je recept za
zdrav, umirjen in optimalen razvoj vseh
nas. Gozd oblikuje vrednote, ki se ne
kažejo samo v pozitivnem odnosu do
narave in okolja, ampak tudi v ustreznem
doživljanju samega sebe in življenja.
Z gozdno pedagogiko otrokom in
odraslim omogočamo varno in sproščeno
raziskovanje narave, prepoznavanje lastnih
občutkov in potreb ter pravilno odzivanje
nanje, in to v najbogatejšem učnem
okolju – gozdovih Slovenije (vir: http://
gozdna-pedagogika.si/).

Enota Učenjak stoji na skrajnem robu
mesta, kjer se okolje zliva z naravo.

V vrtcu sledimo viziji, ki jo vnašamo v
delo in nas motivira k uresničevanju

svetu Mestne občine Ljubljana potrdili
adaptacijo in dozidavo enote. Jeseni leta
2003 smo svečano odprli vrata novemu,
sedem-oddelčnemu vrtcu z dvema
oddelkoma prve starostne stopnje (1–3
leta) in petimi oddelki druge starostne
stopnje (3–6 let). Poleg tega, da je ČS
Sostro ena večjih četrtnih skupnosti, pa
je na visoki ravni tudi kakovost bivanja na
tem področju. Rodnost že več kot petnajst
let presega zmožnosti tukajšnjega vrtca,
zato si ravnateljica prizadeva, da bi enoto
v Zadvoru povečali. Upamo, da nam bo
v prihodnjih letih skupaj s Svetom ČS
Sostro in Mestno občino Ljubljana uspelo
uresničiti tudi ta cilj.
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zastavljenih ciljev. Prepričani smo, da se
otrok le v prijaznem, ustvarjalnem okolju,
podprtim s strokovnostjo in znanjem
s področja predšolske vzgoje, lahko
uspešno in zdravo vsestransko razvija. Pri
načrtovanju in izvajanju pedagoškega
dela so v ospredju otrok, njegove potrebe
in interesi. Zato se trudimo ustvarjati
tako učno okolje, da lahko otrok v polni
meri doživi svoje predšolsko obdobje
in pridobiva samostojnost, ki jo bo
potreboval na poti odraščanja. Poseben
poudarek pri svojem delu dajemo
moralno-etičnim načelom ter zdravim,
pozitivnim in splošnim človeškim
vrednotam.
Vrtec oblikujemo kot prostor, v
katerem je doma prijaznost, čeprav se
v njem srečujemo in sodelujemo zelo
različni ljudje. Krepimo ustvarjalnost in
spodbujamo iskanje svojih lastnih poti
in rešitev za izzive, s katerimi se otroci
srečujejo že v predšolskem obdobju.
Naše življenje se ves čas prepleta
z utripom okolice. Zavedamo se
neizmernega bogastva, ki nam ga ponuja
okolje skozi naravo, kmetije, krajane in
društva. Prav vsi, s katerimi sodelujemo,
prinašajo bogate izkušnje v življenje
naših otrok. Z veseljem se odzovemo
pobudam različnih društev ter dejavno ali
pa zgolj informativno sodelujemo z njimi.
Ponosni, da smo del zgodbe domačega
kraja, se v imenu vseh, ki delamo v vrtcu,
vsem iskreno zahvaljujemo za podporo
in odlično sodelovanje, v upanju, da bo
sodelovanja v prihodnosti še več.
Mojca Laznik
pomočnica ravnateljice

Lepote podeželja
»Bog mi je podaril zdrave delovne kmečke roke«
V naši prvi številki bi radi predstavili Zofijo Cuzak, po domače Pegutovo Zofko iz Sadinje vasi. Gospa Zofija je junija
dopolnila častitljivih 90 let.

Ljubezen do polja ji je prinesla moža
in službo. Z možem Jožetom Cuzakom
sta se našla prav na sadinjskih njivah,
zakrament svetega zakona sta si podelila
leta 1948. V predanem in ljubečem
zakonu se jima je rodilo šest otrok. Eden
je kmalu umrl, Milena, Ivanka, Ančka,
Jože in Vida so si ustvarili družine. Vseh 15
vnukov in 32 pravnukov se razveseli, ko
jo obiščejo.

je meščane oskrbovala s svežo zelenjavo,
to pa je na trg vozila v vetru, snegu, dežju,
soncu, v vseh teh letih pa tudi na različne
načine s triciklom, konjem, potem pa s
katrco in fičkom. Poklic branjevke je Zofka
vsa ta leta opravljala z zadovoljstvom
in žarom. Vedno je dala dobro vago in
pravi, da se je tudi sama od kupcev veliko
naučila. Radi so jo imeli in še danes ji
pošiljajo pozdrave prek snahe Joži, ki
nadaljuje tradicijo.
Življenje ji ni prizaneslo, a s svojo
kleno voljo, optimizmom in vedrino je
premagala vse težave. Na kmetiji nikoli

ni zmanjkalo dela. Garali so, da so se
dostojno preživeli, poleti na poljih, pozimi
pa v gozdovih, da so si priskrbeli kurjavo
in nekaj malega tudi prodali. V povojnem
času so bile dajatve v obliki živine, in če je
bil en teliček prelahek, so vzeli še enega.
Pa sladkorja in soli so lahko dobili po
kilogram na mesec.
V svoji hiši in življenju je vedno našla
prostor za Boga. Če ji le zdravje dopušča,
gre ob nedeljah k sveti maši. Dolga leta
je v cerkvi sv. Lenarta v Sostrem naprej
molila rožni venec. Prav vera v Jezusa in
Marijo ji je vlila moči, da je zdržala vse
napore.
Zofijo žene v življenju eno vodilo: »Če si
dober do drugih, bodo tudi drugi do tebe.
To je ključno in tako sem učila tudi svoje
otroke.« Tako preprosto, a v današnjem
času strašansko težko izvedljivo.

Zaradi dobre kmečke zemlje in delovnih
rok je imela službo dolgih 65 let. Zofija je
bila namreč znana ljubljanska branjevka, ki

Maruša Babnik

Besnica jeseni
Kot že ničkolikokrat zopet stojim pri oknu in pogled se izgublja v hribih in dolinah pod našo vasjo, preden odidem
zdoma. Povsod kot kosmi vate na obronkih še nežno lebdi jutranja megla. Jeseni ima še jutranja kava drugačen okus.
Bolj poln, umirjen, kot da se je svežina jutra ujela v skodelico.

Vožnja skozi meni tako ljubo dolino je
vsak dan znova in znova izlet. Peljati
se skozi Besnico je kot bi umirjeno
plaval na tipkah klavirja, vsaka tipka nov
ovinek, nova jasa, nova drevesa, vsaka
nota je nov list, ki se v vrtincu zapodi za
avtomobilom. V tej svežini jutra vsakič
pogledam na hrib nad eno izmed hiš, ali
se še vedno tam pasejo koze, malo nižje v
dolini pozdravi živina v zgodnji jutranji uri
še speča na travniku pod gozdom. Vmes
pa ponosno stoji nekaj čebelnjakov,
igrivo izletajoče se čebelice pa kljub vsem
tegobam, ki jih občutijo, dajo vedeti, da
gre življenje in zarod v njih naprej. Čudno
bi bilo, če bi vsako jutro ne srečala srn,
veveric zajcev in lisic.

To je dolina miru, spokojnosti, bujne
narave, včasih neizprosne in včasih, še
zlasti, ko se popoldne vračaš proti domu,
nežne, kot bi te tam pri močvirju objela,
skrila v svoje nedrje pred vrvežem mesta,
služb, odgovornosti in te odpeljala
domov. Občutek doma pa te objame
že tisti trenutek, ko se posloviš od
Ljubljanice in te vase posrka čaroben
kamniti predor pod železnico.
Igriva, hladna Besnica bistri utrujeno
glavo, pogled na njeno razgibano strugo
pa izpira še zadnje zaplate mestnega
hrupa.
Ponekod je še vidna zelena trava,

jesenske cvetice, tla pa počasi prekriva
odpadajoče listje, ki je v raznih odtenkih
jesenskih barv. Oko se spočije ob
pogledu na ognjemet barv, pastel, ki
se od rjave prek rdeče-oranžne pa do
rumene na listih poigrava, medtem ko
veje rahlo plešejo v vetru. Vedno znova
pomislim … Obožujem jesen.
Z neko prav posebno svečanostjo konec
septembra začnem zapirati teraso in se
umikati v svet miru, tišine, vonja sveč ter
v prvo prasketanje ognja v kaminu.
Kako dobrodošla je spokojnost večerov
po razigranem poletju. Po dolgih
mesecih spet prvič zadiši po goveji juhi,
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nestrpno čakam na koruzne žgance, kislo
zelje, golaž iz kotla, na pečeno račko, na
kozarec vina od znancev iz Primorske.
Življenje na podeželju teče drugače,
v naši dolini in v vaseh nad njo pa še
posebej. Tu se čuti predanost zemlji, tem
globelim, ki so lahko prav mačehovske
za obdelovanje, pa so vseeno pokošene,
dodelane, kot da bi jih nežno božala
velika nevidna dlan. Tu začutiš utrip
slovenskega človeka, njegovo predanost
delu, družini, prijatelju, sosedu. Tu te
še pozdravijo, ko greš mimo hiš, in te
povabijo na kozarček, čeprav so s teboj

prvič spregovorili nekaj besed. Tu te še
budi cerkveni zvon, ponoči pa te bolj
uspava kakor vznemirja oglašanje ujede.
TU JE ŽIVLJENJE!

Živimo v prelepem okolju, polnem
zelenih površin, naj takšne tudi ostanejo.
Bodimo samooskrbni, bodimo vzor
drugim občinam, tudi mestom.

Dolžni smo ga pustiti mladim
neokrnjenega in predvsem zelenega.
Trud številnih pa je garancija, da ga
bodo tudi oni še lahko občudovali, da
bodo uživali v jutranji lepoti doline, v
posedanju v večernih urah pred hišo,
brezskrbnih sprehodih brez bojazni,
kaj se medtem dogaja okoli njihovega
doma.

Polepšajmo svoj kraj in se borimo zanj.
Naj ne bo le jesen kot slikarjeva paleta
barv ujeta v krošnje dreves, naj bo vse
leto prečudovita podoba kraja, ki diha,
živi, se razvija, v svojih nedrjih pa skriva
ponosne, uspešne, prijazne in nasmejane
ljudi.
Helena Bartol-Svete

Blagoslovitev obnovljene kapelice v Šentpavlu
V nedeljo 18. avgusta 2019 je bil svečan blagoslov obnovljene kapelice v Šentpavlu. Ob tej priložnosti je v lepem
vremenu po svečani procesiji skozi vas ob kapelici sostrski župnik Aleš Tomaševič skupaj s številnimi občani iz naše
četrtne skupnosti daroval sveto mašo.
O kapelici ni veliko znanega. Znano pa je,
da jo je postavil staroselski Šentpavelčan
Janez Vrečar, ki se je rodil leta 1881.
Letnica izgradnje nam ni znana, znan pa
je njegov namen izgradnje. Janez Vrečar
je moral biti živega duha in je nekje med
dvema vojnama emigriral v Ameriko. Iz
pogovorov z danes starejšimi vaščani je
bil tudi on eden tistih, ki so za preživetje
morali delati in obdelovati zemljo od jutra
do večera in glavna vrednota, ki se ji je
podrejalo, je bilo trdo delo. Janez Vrečar je

imel veliko posest in to naj bi bil razlog, da
se je nameraval vrniti na domačo grudo,
če si le v Ameriki opomore in preživi obe
poti. V ta namen se je pred odhodom
zaobljubil, da če se vrne, bo v zahvalo
Bogu postavi kapelico. To se je tudi
zgodilo. Očitno mu je tam uspelo in vrnil
se je z nekim premoženjem.
Malo višje v vasi si je za te kraje zgradil
netipično, a lepo bolj ameriško veliko
hišo. Pred nekaj leti jo je na istem mestu
nadomestila novogradnja. Najbrž je v
tistem času postavil tudi to visoko kapelico
in obnovil cerkveni zvon šentpavelske
cerkve. Ker je bil brez otrok in nasledstva,
je nekaj posesti prodal, med drugim tudi
to, ki so jo odkupili Podržajevi in jo že vrsto
let oskrbujejo skupaj s kapelico.
4. julija 1945 so Janeza Vrečarja, kot
najstarejšega, takrat je imel 64 let, skupaj
s še 7 Šentpavelčani odpeljali neznano
kam. Ker je stanoval malo višje, bodo
držala pričevanja, da je bil odpeljan
mimo kapelice v dolino. Zelo verjetno
je, da se je takrat zadnjič ozrl na svojo
kapelico. Kakšna občutja obdajajo človeka
v takšnem položaju, si lahko mislimo.
Ob tem bi lahko razpredali, se jezili,
obtoževali, pa nima smisla. Danes se mi
zdi bolj pomembno, da je po tolikih letih
propadanja kapelice, ki je bila že tako
dotrajana, ko je kazalo, da se bo sesula
sama vase, bila sprejeta iniciativa, da
se nekaj stori in začne obnova. Čeprav
je bilo precej bojazni in zadržanosti
zaradi zahtevnosti posega, so se ljudje
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naklonjeno odzvali, ne glede na verske ali
svetovno nazorske poglede.
Naj končam s pogledom navzgor. Vzhodni
teologi pravijo, da bo lepota odrešila
svet in del tega se udejanja tudi tukaj.
Verjamem, da tudi ta lepota z Marijinim
kipom z Jezusom, ki jo je postavil Janez
Vrečar in ki smo jo obnovili, nagovarja in
bo nagovarjala, tudi z željo, da se obnova
nadgradi z umestitvijo v vas.
Kot lahko vidite, je kapelica sedaj izrazito
orientirana na posestvo, hrbtno stran
in zgornji strešni štirje trikotniki, pa na
celotno vas in kraj. To hrbtišče kapelice in
zgornje trikotnike smo pustili neobdelane.
Upamo, da bomo tam ugledali še

poslikavo ali mozaik. Marko Ivan Rupnik
je s svojo umetniško ekipo Centro Aletti iz
Rima privolil, da to storijo in če Bog da, se
bo ta umestitev tudi zgodila.
Ob koncu se v imenu vseh moram
zahvaliti številnim za ohranitev tega bisera
v našem kraju:
Četrtni skupnosti Sostro in Janezu
Moškriču,
Miranu Trkov in Marjanu Trkov, ki sta
pomembno sodelovala pri zahtevni
zamenjavi strehe,
Zidarstvu Černivec, ki je za slabi 2 leti

posodilo oder (grušt),
vaščanom Šentpavla, ki so postavili
oder in izvršili pripravljalna dela,
zamenjavo in izdelavo novih oken
in zaključna dela, skupaj z notranjo
poslikavo,
Kamnoseštvu Granim, ki je izdelalo
kamnite in marmorne dele v
notranjosti in strešne robnike,
akademskemu restavratorju kipa
Marije z Jezusom – Lojzetu Mušiču,
za električna dela Marku Skrajnarju,
zidarju Hasibu Huću za pleskarska
dela,

Župniji Sostro za vso podporo in
materialno pomoč.
Ob vsem tem je bila izražena hvaležnost,
da se je v vasi dogodil skupni povezovalni
dogodek. Iniciativa in izvedba sta naletali
na pozitiven sprejem, ne glede na verska
prepričanja ali drugo različnost, ki so
se podredile skupni želji ohraniti lepo
znamenitosti.
Jovan Lukovac

Športnica z vasi
Eva Alina Hočevar
Kako se boriti z vrtinci deroče reke, najbolj ve naša izjemna športnica Eva Alina Hočevar. Mlada športnica je
sedemnajstletna dijakinja Gimnazije Bežigrad in članica Kanu kluba Simon. Vsestranska športnica je ob veslanju na
Osnovni šoli Sostro trenirala tudi judo in ritmično gimnastiko ter deset let plesala balet na Konservatoriju za glasbo in
balet v Ljubljani.

A vrhunska športna pot jo je ponesla med
brzice. Najbrž zato, ker ima to v genih, saj
sta športno pot v kanujih ubirala že njen
uspešen oče Simeon Hočevar in njen
dedek Tone Hočevar, oba udeleženca
olimpijskih iger.
Eva Alina je do zdaj nanizala izjemne
dosežke. V preteklem letu je postala
mladinska svetovna prvakinja in evropska
podprvakinja v slalomu v kajaku ter
evropska prvakinja v spustu na divjih
vodah. Letošnje leto pa je svoje rezultate
dopolnila z naslovom svetovne mladinske

podprvakinje v slalomu na divjih vodah.
Eva pa poleg mladinskih uspehov že dve
leti zapored zastopa slovensko člansko
reprezentanco na največjih tekmovanjih, na
katerih se je letos dvakrat uvrstila tudi med
najboljših deset. Konec septembra jo čaka
njeno prvo svetovno člansko prvenstvo
v kajaku in kanuju na divjih vodah, kjer se
bodo športniki potegovali tudi za mesta na
olimpijskih igrah v Tokiu leta 2020.
V letu 2018 je bila finalistka akcije Mladi upi.
Vsako leto v okviru skupščine evropskega
olimpijskega komiteja v Španiji podelijo

nagrade Piotra Nurowskega najboljšim
mladim športnikom stare celine. Med
petimi nominiranci je Eva Alina Hočevar v
zelo izenačenem glasovanju 50 delegatov
zasedla odlično drugo mesto.
V svoji športni karieri si želi super vožnjo na
olimpijskih igrah. Poznana je kot vztrajna in
marljiva najstnica, ki verjame, da ji s trudom
lahko uspe uresničiti svoje cilje.
S svojim tehničnim znanjem in občutkom
za drsenje po vodi bo zagotovo še dolgo
krojila svetovni vrh kajakašev in kanuistov
na divjih vodah.
Maruša Babnik
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Zgodilo se je
Zimske počitnice brez snega

Ljubezni na sledi
OŠ Sostro je 6. 2. 2019 v Zadružnem
domu Zadvor pripravila že
tradicionalno dobrodelno prireditev
ob slovenskem kulturnem prazniku,
letos z naslovom Ljubezni na sledi.
Nastopili so učenci in učenke
OŠ Sostro z zanimivimi točkami.
Program so bogato dopolnili in
naredili izjemno vzdušje člani
Ansambla Gašperja Kavška. Prispevki
od prodanih vstopnic in denar od
srečelova so napolnil šolski sklad,
ki bo sredstva porabil za pomoč
socialno šibkejšim in programu za
nadarjene.
Maruša Babnik

ŠD Zadvor je v sodelovanju z OŠ Sostro letos že
tretje leto zapored med zimskimi počitnicami
organiziralo tri dni dejavnosti za počitnikarje.
Prvi dan so iskali zaklad v Zadvorskem hribu
in se razmigavali po trimstezi, drugi dan so
ustvarjali z lutkami, tretji dan pa so odšli na
Orle. Po odzivu nasmejanih otrok so se imeli
prav fino. Prosti čas so izkoristili malo drugače.
V februarju 2020 počitnikarje zopet vabijo na
nove dogodivščine.
Maruša Babnik

Večer diatonične harmonike in smeha
Glasbena šola Bučar je 10. marca 2019
v Zadružnem domu Zadvor pripravila
prijeten glasbeni večer. Odmeval je glas
harmonike, tudi izpod prstov najmlajših,
najlepše slovenske viže so prepevali odlični
vokalisti, med njimi tudi udeleženec
televizijske oddaje Slovenija ima talent
Tilen Lotrič, in nasmejali smo se šalam
standupovskega komika Saše Stareta.
Nabito polna dvorana je pokala po šivih.
Maruša Babnik

Kresovanje in pohod na Molnik
TD Zavod vsako leto ob prazniku dela pripravi dvodnevno praznovanje. Tudi letos
so pri Brunarici Zadvor na predvečer praznika zakurili kres. Za prijetno vzdušje po
poskrbeli člani ansambla Divja kri, za hrano in pijačo pa najemnica ga. Mojca Židan
s svojimi dekleti. Tudi z udeležbo na pohodu na Molnik 1. maja so bili zadovoljni.
Ob vrnitvi na izhodišče so pohodnike pričakali zajetna žlica golaža, pijača in seveda
tudi nagelj, brez katerega na prvi maj ne gre vandrati naokoli. Prvomajski Molnik je
vsekakor podvig, ki ga je treba zares doživeti.
Mojca Eržen

Čistilna akcija 2019
29. in 30. marca 2019 je v ČS Sostro
potekala čistilna akcija ZA LEPŠO
LJUBLJANO 2019. Poleg veliko
aktivnih društev so se je udeležili
tudi OŠ Sostro, Vrtec Pedenjped in
ČS Sostro. Zbrala se je velika količina
smeti in odpadkov, ki so bili odvrženi
v našo neposredno zeleno bližino.
Upajmo, da bomo v prihodnje ravnali
bolj zavestno in odvrgli odpadke v
primerne zabojnike. Ohranimo naše
lepo podeželje čisto in urejeno!
Mojca Eržen
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Hmmm, salama diši!
Dvanajsta salamijada je potekala 5.
4. 2019 v Brunarici Zadvor. Petnajst
salam je ocenjevalo 14 udeležencev –
ocenjevalcev. Tudi letos sta bila v veliko
pomoč ga. Anica škrjanec in g. Miha
Eržen.
Mojca Eržen

38. Molniški tek malo drugače
5. maja 2019 je Športno društvo Zadvor
že tradicionalno pripravilo Molniški tek,
ki pa je bil zaradi vremenskih razmer
nekoliko drugačen. Obilno deževje zvestih
tekačev ni odvrnilo in so se tudi letos
pridružili. Po lanski izkušnji zadovoljnih
tekačev so tudi letos pripravili traso s
štartom pred Zadružnim domom Zadvor
in nadaljevanjem po bolj ravninskem delu doline Konjščice. Tekači in ljubitelji teka,
pogumno se pridružite na 39. Molniškem teku maja 2020!
Maruša Babnik

Erasmus+ na OŠ Sostro
Osnovna šola Sostro je bila od 27. 5. – 31. 5. 2019 gostiteljica projekta Erasmus+.
V tem tednu smo gostili učitelje (11) in učence (28) s Češke, Portugalske, Italije
in Španije. Učenci so bivali pri družinah vrstnikov. Ponedeljek in petek sta bila
potovalna dneva, v torek, sredo in četrtek pa so potekala srečanja na temo projekta:
Pismenost na spletu v obliki delavnic in srečanj na OŠ Sostro. Učenci so si ogledali
tudi Postojnsko jamo in Predjamski grad ter v četrtek tudi našo prestolnico, kjer so
jim naši učenci predstavili glavne znamenitosti našega mesta. Srečali so se tudi z
županom Zoranom Jankovićem.
Maruša Babnik

Jagodne nedelje na Jančah
V času zorenja
jagod diši vse
naokoli in v tem
času že več kot dve
desetletji Turistično
društvo Besnica Janče organizira
tradicionalni prireditvi
Jagodni nedelji. Letos
sta potekali na vrhu
Janč 9. in 16. junija
2019 in privabili
številne obiskovalce, ki so na stojnicah kmetij, združenih v Sadno cesto med
Javorom in Jančami, občudovali in okušali slastne janške jagode, domače pecivo in
številne druge dobrote. Na ogled je bila postavljena razstava jagod in domačega
peciva članov društva, likovni in praktični izdelki učencev šole in vrtca Janče.
V sklopu razstave je potekala tudi promocija projekta PODRUŽNIČARJI GREMO
NAPREJ, s katero se je obiskovalce z delitvijo zloženk informiralo o dejavnostih in
doseženih rezultatih (zeliščna peciva in sokovi, vrečke iz blaga, posušena zelišča).
Samo dogajanje so s kulturnim programom popestrili učenci Podružnične šole
Janče. Za prijetno vzdušje in druženje do večernih ur v idiličnem okolju je poskrbel
narodnozabavni ansambel.
Marjanca Marn

Pravljica v gozdu
OŠ Sostro je v sodelovanju s ČS
Sostro, TD Zadvor in ŠD Zadvor
10. maja 2019 v okviru projekta
VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
organizirala delavnico PRAVLJICA
V GOZDU. V naravi je 55 otrok od 2.
do 9. leta uživalo in spoznalo, kako
škratek Trimček v Zadvorskem gozdu
rad posluša pravljice, svoje zdravje
krepi z gibanjem po trimstezi, se
druži s prijatelji in se igra različne
igre. TD Zadvor je mlade ljubitelje
pravljic ob koncu postreglo s slastnimi
palačinkami.
Maruša Babnik

Kolesarska dirka po Sloveniji
Prva etapa 26. kolesarke dirke po
Sloveniji se je 19. 6. 2019 začela točno
opoldne in pot krenila s Kongresnega
trga. 168 kilometrov dolga pot je
kolesarje vodila tudi skozi ČS Sostro,
kjer so občutili »razgibane oziroma
razgubane« ceste naših krajev in vasi.
Maruša Babnik

S kanuji po Ljubljanici
V okviru projekta Razgibajmo
Ljubljano sta ČS Sostro in OŠ Sostro
oblikovali kanu ekipo mladih
športnikov, ki je na tekmovanju v
velikih kanujih po reki Ljubljanici, ki je
potekala 23. maja 2019, v konkurenci
18 ekip zasedla odlično tretje mesto.
V čolnu so se trudili Žiga Lin Hočevar,
Brina Zupan, Ema Lampič, Nik Birk, Lea
Senica, Jure Lampelj, Jaka Lampelj in
Martin Gale. Mladi uigrani ekipi z vesli
iskrene čestitke.
Maruša Babnik
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Oratorij 2019
113 otroških iskric, 26
zagnanih animatorjev in
7 kuharic se je od 8. do
14. julija 2019 povezalo v
veliko skupnost, ORATORIJ.
Sicer se marsikomu
oratorij zdi nekaj
samoumevnega, nekaj,
kar vsako leto poteka v
naši župniji, animatorji
pa dobro vemo, da so
za tako velik dogodek
potrebni temeljita priprava,
ogromno zagnanosti in
veliko odgovornosti. Kot je
v Sostrem že tradicija, smo
imeli letos že šestnajsti oratorij, tokrat z geslom Imaš moč.
Glavni lik Peter Klepec nam je vsako jutro v dramski igri dal
veliko nasvetov za lepši teden, kot je ta, da se največja moč
odpuščanja skriva v ljubezni do bližnjega in Boga samega.
Peter nas je naučil, da je v molitvi treba vztrajati in Bogu
zaupati, saj le tako On izpolni našo iskreno prošnjo.
Za dobro vzdušje in same vesele oratorijce in animatorje na
oratoriju je skrbelo veliko srce – maskota našega oratorija, ki je
še tako zaspanemu oratorijcu narisala nasmešek na obraz.
Ana Malavašič

Slovesnost v počastitev krajevnega praznika:
13. 7. 2019 ob dnevu ustanovitve Molniške
čete
V petek, 12. 7. 2019, ob 17.
uri, smo se krajani in naši
gostje zbrali pri Brunarici
Zadvor. Poleg organizatorjev
ČS Sostro, TD Zadvor in
KOZB Zadvor–Sostro so se
vabilu odzvali predsedniki
oz. zastopniki vseh društev
in predstavniki civilne družbe ČS, predstavniki MOL-a
in organizacij ZB ter praporščaki. Zbrane smo povabili k
spomeniku »5 pušk«, kjer sta po izvedbi himne prisotne
pozdravila predsednica TD Zadvor ga. Mojca Eržen in
predsednik ČS Sostro g. Igor Koprivnikar. Sledil je pozdrav in
nagovor predsednice KO ZB Mije Kocjančič s poudarkom na
pomenu ustanovitve prve slovenske partizanske enote in
vloge NOB pri ustanavljanju samostojne Slovenije. V krajšem
kulturnem programu smo se spomnili življenja in smrti naših
dveh narodnih herojev ter drugih žrtev. Poklonili smo se jim
s položitvijo venca in minuto molka. Po uradni slovesnosti
smo povabili prisotne na pogostitev v Brunarico Zadvor,
kjer smo se veselili prijetnega druženja. Glasbeni nastop je
pripravila mlada domačinka Maruša Selan, ki študira solo
petje in igranje harmonike.
Na svidenje prihodnje leto.

Nasvet za vzet
Melisin sirup
Sestavine:
3 l vode
3 kg sladkorja
3–5 limon ali 70 g citronke
Šop melise
Priprava:
Vodo zavremo. Meliso dobro oplaknemo in osušimo. Namočimo jo v rahlo
ohlajeno vodo in dodamo na četrtine narezane limone. Namakamo 24 ur.
Nato zmes precedimo. Postopno dodajamo sladkor in segrevamo. (Če nismo z
meliso skupaj namočili limon, zdaj dodamo citronko).
Sirup nalijemo v steklenice in zapremo. Melisin sirup je odličen in osvežujoč
napitek (tudi z radensko).

Zeliščni vrt malo drugače
Zeliščni vrtovi so različnih vrst in oblik.
Zeliščni vrtiček, ki sta ga ustvarila Alenka
in Peter Resnik, je res nekaj posebnega.
Na vrtu pred svojo hišo v Podmolniku sta
naredila leseno zeliščno piramido.
Prava paša za oči, za Resnikove pa tudi za
okus!
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Mija Marija Kocjančič

Spoštovani sokrajani!
Ste vedeli, da smo edina
pogodbena pošta v Ljubljani, ki je
odprta ves dan? V sodelovanju
s Pošto Slovenije vam nudimo
poštne in bančne storitve,
Tiktak Tina pa ponuja pester
izbor izdelkov in storitev.
Dodamo še dobro voljo in nasmeh!
Pri nas lahko opravite naslednje poštne in bančne storitve:
- oddate pisemske in paketne pošiljke,
- prevzamete pošiljke, ki vam jih ni mogel vročiti pismonoša,
še isti dan,
- kupite znamke, plačate polo nice, opravite bančne storitve
NKBM.
Tiktak Tina pa vam dodatno ponuja:
- pester izbor razglednic, voščilnic in darilnih vrečk,
- pisarniški in šolski program,
- fotokopiranje,
- darilni program in drobne pozornosti,
- sladke skušnjave,
- sveče (tudi solarne in elektronske) in žalne aranžmaje.
Zahvaljujemo se vam za dosedanje obiske in sodelovanje.
Še naprej se bomo trudili za ponudbo in storitve po vaši
meri. Zelo bomo veseli vaših pohval, nič manj pa morebitnih
pripomb, saj le tako lahko postanemo še boljši!
Ekipa Tiktak Tina
Pogodbena pošta
1261 Ljubljana Dobrunje
Cesta II. grupe odredov 39
tel. 051 203 107

Odpiralni čas:
pon—pet 7.30—18.00
sobota
8.00—11.00
nedelja
zaprto

Moja zgodba
Imejmo se rade!
Sem Darja Rojec in svoje vesele in šolske dni sem preživljala v Sostrem, okolici Ljubljane. Bila so to krasna leta, polna
brezskrbnih dni in preživljanja počitnic na bližnjem bazenu Vevče. Tam so se rojevale prve ljubezni, igrale so se karte
in med dvema ognjema in dnevi so drveli v leta, ko smo se vsak po svoje odpravili na izobraževanja in se razšli. A
pozabili se nismo. Še se srečamo sošolci in prijatelji in vedno nam je lepo ob obujanju prelepih šolskih dni.
Po poklicu sem kemičarka in vsa moja
delovna leta sem delala v laboratoriju, v
katerem smo nadzorovali radioaktivnost
v zemlji, vodi, hrani in zraku. Po rojstvu
otrok, skrbi za družino in dom, sem v
hitrem tempu življenja pozabila na sebe.
Posledice sem kaj kmalu občutila, saj

ki mi je pokazal strahote bolezni, pa tudi
podaril spoznanje, kaj mi življenje pomeni,
se je po 14 letih vrnil še enkrat. Tokrat smo
ga z zdravniki prestregli v zgodnji stopnji.
Odločila sem se za odstranitev tudi druge
dojke in hkrati za rekonstrukcijo te.
Energijo, ki jo sprejmem od narave, rada
podelim med bolnice in članice Europe
Donne. Za naše dobro počutje organiziram
izlete po tujini in domovini, vedno prirejene
tudi za tiste, ki zaradi bolezni, večjih
naporov še ne zmorejo. Kot prostovoljka na
Onkološkem inštitutu spoznavam bolnice
in njihove težave. Zaradi tega sem napisala
knjigo Štirje letni časi, v kateri si bolniki
lahko preberejo na preprost način napisane
terapije in preiskave, ki čakajo obolele. Vse
več je bolnikov, ki si pomagajo z alternativo,
zato sta knjigi z naslovom Nasveti in
izkušnje iz prve roke (1 in 2) pravi leksikon
različnih receptov.
Videla sem potrebo po pomoči
pacientkam, ki se ob odhodu iz bolnišnice

znajdejo nebogljene. Rada jih na
delavnicah naučim, kako se naredi zdrava
kozmetika, ki je tudi zdravilna in pomaga
pri posledicah terapij. Pomembno je, da so
sestavine domače in dostopne vsakomur.
Prihaja pa nova knjiga, ki nam bo povedala,
da poleg tablet ni dobro uživati tudi vseh
zelišč, ki lahko izničijo ali okrepijo delovanje
zdravila.
O izkušnji raka in dveh različnih
rekonstrukcij pa lahko poklepetamo tudi
po telefonu, saj je pogovor z nekom,
ki je takšne operacije že opravil, zelo
pomemben, ko se bolnica odloča za ta
korak.
Imejmo se rade, sprejmimo neskončno
energijo narave in jo uporabimo za
zdravljenje in delo, ki ga zmoremo
opravljati, saj tudi to pripomore k boljšemu
in kakovostnejšemu počutju.
Darja Rojec

ROŽNATI OKTOBER in ROŽNATE PLETENINE
tudi v našem kraju
sem pri slabih 35 letih prvič zbolela za
rakom na dojki. Ker se je raku pridružila še
mesojeda bakterija, je bil boj za preživetje
zelo težek in dolgotrajen. Bila je težka pot
pri premagovanju depresij in pozneje
vključevanje v vsakdanje življenje. Družina
mi je ves čas stala ob strani. Po skoraj 13
letih sem se odločila za rekonstrukcijo
dojke. Ob neizmernem veselju ob pogledu
na novo dojko je vzklila ideja, da moje gorje
ob bolezni, spoznanje, da rak ni nujno zlo,
opišem v knjigi, ki sem ji podarila naslov
“Pa jo imam”. Zaživela sem drugačno
življenje, začela sem se imeti rada in skrbeti
zase. Ne pustim si vzeti svojih trenutkov
v naravi, posebno na morju, ki je vir moje
energije. Rak, sovražnik in hkrati učitelj,

Bliža se oktober, ki zadnja leta namenja posebno pozornost ozaveščanju
in boju proti raku na dojkah. Združenje Evropa Donna Slovenija že
tradicionalno po vsej državi s svojimi članicami pripravlja dejavnosti, s
katerimi ozavešča javnost o tej zahrbtni bolezni, ki ne izbira let.
V oktobru bomo že peto leto zapored
simbolično ovijali drevesa v rožnate
pletenine. Mimoidoče želimo tako
povabiti k razmisleku in spomniti, da je
rak na dojkah realnost, ki lahko prizadene
vsakogar izmed nas.
Kot članica združenja ED Slovenija vabim
ljudi dobre volje, naj v tej akciji sodelujejo
in v pretežno rožnati barvi spletejo ali
nakvačkajo različne kose pletenin, morda
kvadrate z vzorci ali brez, manjši šal, lahko
rožnato pentljo. Vse skupaj bomo sešili v
pleteni mozaik, 3. oktobra 2019 ob 17.00

v sejni sobi Zadružnega doma Zadvor
v organizaciji Društva žena in deklet
Moste Polje. Z rožnato pletenino bomo
ovili drevo pred Zadružnim domom
Zadvor. Znanje in estetski videz izdelka
nista toliko pomembna, štejeta dobra
volja in zavedanje, da smo pozornejši in
ozaveščeni.
Hvala, ker skupaj z nami povezujete
rožnate niti za zdravje!
Mateja Lovše Matos
članica združenja Evropa Donna Slovenija
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Glas ljudstva
……..in še tale sestavek…..malo v razmislek vsem srčnim ljudem dobre volje ….ravno prav za današnji čas…

V TUJINI JE ČLOVEKU OD VSEGA NAJLJUBŠA DOMOVINA…
Zaradi različnih vzrokov so se Slovenci
skozi svojo razgibano zgodovino razpršili
po vsem svetu. Neugodne gospodarske
razmere, vojne, želja bo boljšem, niti ne
lažjem, ampak večkrat s krvavimi žulji
zasluženim kruhom so si po vsej zemeljski
obli ustvarili svoj krog, raj, obljubljeno
deželo. Kjer koli je naš človek sobival
z drugimi narodi, je bil in je izredno
prilagodljiv njihovim šegam in navadam,
načinu življenja, zna spoštovati njihov slog,
obenem pa nikdar in nikoli ne pozabi svoje
rodne domovine. Kraj, od koder izvira,
kraj, kjer se je rodil, kjer je stoletja živel
trden samosvoj kmečki rod. Kako mu je
to uspelo? Kljub večkrat mačehovskemu
odnosu matične domovine do slovenskih
skupnosti po svetu uspeva ohranjati svojo
identiteto in slovensko razpoznavnost
skozi svojo pesem, poezijo in slovensko
besedo. Kulturna društva prirejajo
delavnice na različne teme, na katerih se
ljudje družijo, se pogovarjajo v svojem
maternem jeziku, navade iz svoje stare
domovine pa prenašajo na mlajši rod.
Toronto, Cleveland, Canberra … Mesta na
povsem različnih delih sveta, pa vendar

na neki način tudi slovenska. Včasih, glede
na stanje, v kakršnem času živimo, se mi
porodi vprašanje, kje je prava domovina.
Seveda, takoj bom dobil odgovor, tam, kjer
živim. Je to res? Hm. Če podam primerjavo.
Oglasi v tujem jeziku, kup radijskih postaj,
na katerih se vrti tuja glasba. Vplivi za nas
tujih stilov mode, vedenja, popačenih
besed in njihovih izpeljank, ki jih človek
sliši ne samo na ulici, ampak zasledi tudi v
medijih, v sredstvih javnega obveščanja.
Podam primerjavo: peščica Slovencev,
ki se je pred 80, 90 leti podala v svet in
si ustvarila svojo domovino, okolje, v
katerem je ustvarjala in garala, se obenem
prilagodila in neizmerno spoštovala svojo
tradicijo, gojila narodno zavest in v duhu
te vzgajala svoje potomce. Zanimivo
razmišljanje. Slovenski jezik razen naglasa,
ki je pač posledica geografskega vpliva,
pri naših izseljencih ne pozna popačenk
tujk. Kaj pa jezik matične domovine? Ne
bom razpravljal, ker … Na prste ene roke
preštete so prireditve, na katerih se goji
ljubezen do lepe slovenske besede, poezije
in knjižnega izražanja. Seveda v opravičilo
globalizacija je tu, v redu naj bo. Pa vseeno

se mi poraja vprašanje. Kaj če nekoč srečam
človeka in se začneva pogovarjati ter na
koncu ugotoviva, da sva oba Slovenca, le s
to razliko, da sem jaz iz Ljubljane, on pa iz
Kanade. Bojim se, da bo njegov odnos do
domovine, izročila, ki so mu ga dali starši,
pristno prvinsko pravilno. Mu bom jaz lahko
to potrdil, je njegova nekdanja domovina
še vsaj približno senca tistega, kar so
njegovi starši gojili in prenesli nanj. Na misel
mi pride neslana šala o srečanju koroškega
Slovenca z Ljubljančanom in mu ta poreče,
kako so skozi stoletja ohranjali slovensko
pesem besedo, poezijo, avtohtonec pa mu
odvrne v nekaj tujih popačenih frazah …
Naj zaključim misel … V tujini je človeku od
vsega najljubša domovina … strinjam se
… bojim pa se nečesa … Bomo mi temu
človeku domovino tudi ohranili, jo bomo
prepustili tujcem, se bo domovina z vsem
kulturnim izročilom ohranila in obstala ter
preživela v tujini?
Zato ... SREČNO, SLOVENIJA ... NIKAKOR PA
NE ... ZBOGOM, SLOVENIJA.
Tomaž Svete

PREKO POLJA
Helena Bartol Svete

TRENUTEK VEČNI
Helena Bartol Svete

Polje, polje…v mladem soncu
in prek polja gaz…
Med visokim klasjem greva…
po tej poti ….ti in jaz…
Ti ne veš in jaz ne slutim…
Kam ta tiha pot pelja..
Daleč…..blizu??
Morda naju noč zagrne in tema…
Ah ne boj se ….
Nama sveča sanj svetila bo v temi…
Vso to pot in prav do konca,
ko ob smrti dogori…
In takrat bo prazno polje.
In takrat bo znana gaz…
Saj jo v hipu prehodila bova drugič….
……….ti in jaz……

Na pomolu v mesečini
tihih kril spustita se dva angela..
V jezerski tam tišini za trenutek krila si prepleteta..
Spočijeta si tam utrujene peruti.
Srce in dušo v eno zlijeta.
Za trenutek večni
ne doseže več ta svet jih kruti.
Piš vetra kodre zlate vije
obraz svoj v njih drugi angel skrije.
Med njima le glasna je tišina.
Tišina …, ki napolni ohrabri skrivnostna ta dva sarafina….
In zopet tja pod nebo vsak k sebi odletita.
Vedoč, da veže skupaj sila jih neznana…skrivnostna.
A vendar …le njima je poznana….
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Za najmlajše
Poveži OD PIKE DO PIKE in pobarvaj!

Dobro poglej in preslikaj!

CEZARJEVA ŠIFRA
Poišči način, kako so premetane črke in dobil boš geslo.
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Geslo s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) pošlji na e-mail: sostrcan2019@gmail.com
Na decembrski novoletni prireditvi za krajane bomo izžrebanim nagrajencem podelili simbolične nagrade.
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Koledar aktivnosti
KOLEDAR DEJAVNOSTI V ČS SOSTRO
v obdobju september–december 2019
termin dogodka

ime prireditve

organizator

kraj dogodka

8. september 2019
od 10.00 dalje

GOLAŽIJADA

Turistično društvo Zadvor v
sodelovanju z drugimi društvi

Brunarica Zadvor

14. september 2019
z začetkom med 8.00 in 10.00

POHOD POD PUGLEDOM

Društvo podeželja Lipoglav

Podružnična šola Lipoglav

10.–12. september 2019
ŠD Zadvor

DNEVI ODPRTIH VRAT

Športno društvo Zadvor

Zadružni dom Zadvor

29. in 30. september 2019 od
10.30 dalje

DAROVI JESENI

Sadjarsko-vrtnarsko društvo
Janeza Evangelista Kreka Sostro
z drugimi društvi, OŠ Sostro in
Vrtcem Pedenjped

OŠ Sostro

3. oktober 2019 ob 17.00

ROŽNATE PLETENINE

Europa Donna Slovenija in
Društvo žena in deklet Moste
Polje

Zadružni dom Zadvor

Oktober 2019

SLOVESNOST OB PRENOSU
SPOMINSKE PLOŠČE Z ALIČEVE
HIŠE NA NOVO POKOPALIŠČE

KO Združenje borcev Zadvor
-Sostro

Novo pokopališče

6., 13. in 20. oktober 2019

KOSTANJEVA NEDELJA NA
JANČAH

Turistično društvo Besnica Janče

Planinski dom Janče

13. oktober 2019 od 10.00 dalje

ŠPORNI DAN ČS SOSTRO

Športno društvo Zadvor

OŠ Sostro, ZD Zadvor, trimsteza,
Brunarica Zadvor

November 2019

SPOMINSKE KOMEMORACIJE IN
POLAGANJE VENCEV NA URHU
OB DNEVU MRTVIH

KO Združenje borcev Zadvor
-Sostro

Urh

28. november 2019
ob 17.00

IZDELOVANJE ADVENTNIH
VENČKOV IN NOVOLETNIH
VOŠČILNIC

Društvo deklet in žena Moste
Polje

Zadružni dom Zadvor

5. december 2019
ob 17.00

MIKLAVŽEVANJE

ČS SOSTRO in župnija sv.
Lenarta Sostro

Zadružni dom Zadvor

14. december 2019

NOVOLETNI KONCERT

ČS SOSTRO

Zadružni dom Zadvor
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