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POSAVJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Mestna občina 
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V Četrtni skupnosti Posavje imamo veliko zelenih površin, bodisi parkovnih, bodisi 
kmetijskih (obdelovalnih). Lahko smo ponosni na RIC Sava, ki je vedno bolj obiskan. 
Imamo eno izmed največjih vrtičkarskih območij v Mestni občini Ljubljana s kar 258 vrtički, 
ki so primerni za urbano vrtnarjenje. Parkovne površine so dostopne vsem, veliko 
pozornost pa namenjamo otroškim igriščem. Zelene projekte izvajamo vseskozi in tukaj 
nam velikokrat pokažete, da vam ni vseeno v kakšnem okolju živite. Tudi letos smo kljub 
slabšemu vremenu izvedli  delovno akcijo Za lepšo Ljubljano. S skupnimi močmi smo očistili 
najbolj kritične točke v ČS Posavje, uspeli pa smo tudi polepšati osrednje korito na Bra-
tovševi ploščadi. Zasadili smo sivko, ki je med drugim tudi medonosna rastlina. Dva dni za-
tem smo z mladimi biologi iz Osnovne šole Danile Kumar zasadili skupnostni spiralni zeliščni 
vrt na vrtičkarskem  območju Savlje. Na Svetovni dan Zemlje so učenci izvedli še samosto-
jno čistilno akcijo in očistili večji del naše četrti. Ob poročilu so zapisali, da cigaretni ogorki 
ne sodijo na tla, kar bi se odrasli morali zavedati in biti zgled našim zanamcem. Ob vsem 
tem se zavedamo, da imamo kljub visokemu priznanju Evrope kot skupnost še veliko za 
postoriti. 

Pred vami se nahaja informator Zeleni ambasador, ki opisuje dogajanje tritedenskega 
ambasadorstva ČS Posavje, ki bo trajalo od 6. junija do 26. junija 2016. Ambasadorstvo 
ZPE 2016 bomo ponosno prevzeli od ČS Jarše, predali pa v ČS Rudnik. V sklopu zelenega 
ambasadorstva bomo izvedli številne projekte. Prepričan sem, da se bo za vsakogar našlo 
nekaj. 

V imenu Sveta ČS Posavje vas vljudno vabim, da se jih udeležite v čim večjem številu, saj 
smo vse to pripravili za vas.

Amir Crnojević,
Predsednik Četrtne skupnosti Posavje
Mestne občine Ljubljana

Spoštovane občanke, cenjeni občani!

Malo kdo ne ve, da je Ljubljana v letošnjem letu nosilka naziva Zelena 
prestolnica Evrope 2016 (v nadaljevanju ZPE 2016). Naziv vsako leto 
podeljuje Evropska komisija, prejmejo pa ga mesta, ki ne le stremijo k 
zeleni politiki, pač pa jo tudi uresničujejo. Naša Ljubljana ni samo zeleno 
mesto z velikim številom izvedenih zelenih projektov v zadnjih desetih letih. 
Zeleni smo tudi njeni prebivalci. Zeleni v smislu varovanja narave, ločevan-
ja odpadkov, ravnanja z vodnimi viri, vsako leto pa se zvišuje tudi delež 
kolesarjev... Vse to so kazalniki, ki upravičujejo ta prestižni naziv za katerega 
smo zaslužni prav vsi občani. 
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6. junij 
6. junij

7. junij
DELAVNICA 

UMETNOST KOMPOSTIRANJA 

10. junij

13. junij
VODEN OGLED 
PRVEGA JAVNEGA SADNEGA PARKA

9. junij
DELAVNICA 
POENOSTAVIMO SI ŽIVLJENJE9. junij

11. junij

12. junij
ZELEMENJAVA, GARAŽNA 
RAZPRODAJA IN IZMENJEVALNICA

12. junij

16. junij
OHRANJANJE ORIGINALNIH PODOB 

FASAD V SOSESKI RUSKI CAR 17. junij

14. junij
DELOVNA AKCIJA ROKAVICE GOR!

16. junij

18. junij
62. POSAVSKO ŠTEHVANJE

24. junij
KINO MED BLOKI

22. junij

26. junij
ZELENI PIKNIK ZATE!
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PREVZEM AMBASADORSTVA ZPE 2016 OD ČS JARŠE

KDAJ: ponedeljek, 6.6.2016 ob 18.00
KJE: Centralni park Glinškova - Mucherjeva

Slavnostni prevzem ambasadorstva ZPE 2016 s 
spremljevalnim kulturnim programom in obiskom 
župana g. Zorana Jankovića.

OTVORITEV UNICEF-OVE RAZSTAVE »MALE ZELENE ZGODBE PUNČKE IZ 
CUNJ«

KDAJ: ponedeljek,  6.6.2016 ob 18.00
KJE: Otvoritev v Centralnem parku, nato se razstava preseli na sedež ČS 
Posavje; Bratovševa ploščad 30

Dobrodelno prodajna razstava - projekt UNICEF-a »Posvoji punčko, reši 
otroka« v sodelovanju s Slovensko fundacijo za UNICEF in Univerzo za 
tretje življenjsko obdobje. 

Foto: Arhiv MOL

Foto: zelenaljubljana.si
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DELAVNICA URBANO ČEBELARJENJE

KDAJ: četrtek, 9.6.2016 ob 17.00
KJE: Pred Osnovno šolo Danile Kumar

V lanskem letu smo pod vodstvom čebelarja Boštjana Sojerja pričeli 
urejati in skrbeti za skupnostni panj. Na delavnici boste spoznali poseb-
nosti urbanega čebelarjenja in osnovna opravila pri delu s čebelami 
od meseca maja do točenja medu v mesecu juliju. Med, ki ga pride-
lujemo v skupnostnem čebelnjaku, smo poimenovali »Carski med« in v 
sebi združuje izbrane okuse cvetlic soseske Ruski car in Četrtne skupnosti 
Posavje. 

Pridružite se nam in poskusite okus 
Ljubljanskega Posavja.

DELAVNICA UMETNOST KOMPOSTIRANJA 

KDAJ: torek, 7.6.2016 ob 19.00
KJE: Vrtičkarsko območje Savlje, Saveljska c. 50.

Na delavnici vam bomo predstavili teoretične osnove kompostiranja:
   v kakšnem vrstnem redu si morajo v kompostnem kupu slediti snovi,
   s čim cepimo kompost, da procesi razkroja organske snovi potekajo 
hitreje,
   zakaj je pomembna zračnost kompostnega kupa,…

Na delavnici vam bomo prikazali tudi pravilno postavitev kompostnika.

Foto: Marko Klemen Sovree
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DELAVNICA »POENOSTAVIMO SI ŽIVLJENJE«

KDAJ: četrtek, 9.6.2016 ob 18.30
KJE: Dvorišče pred vhodom v dvorano na Bratovševi pl. 30

PREDSTAVITEV ČS POSAVJE NA INFO TOČKI ZPE

KDAJ: petek, 10.6.2016, ob 18.00
KJE: Pred Mestno hišo, Mestni trg 1

Spoznajte Ljubljansko Posavje s predsednikom Četrtne skupnosti Posavje 
in učenci OŠ Danile Kumar. Na dogodku bomo predstavili ČS Posavje, 
aktivne organizacije, ki delujejo v njej ter OŠ Danile Kumar. Ne zamudite 
priložnosti za klepet s predsednikom ČS, člani sveta in še kaj.

Delavnica z EKO nasveti, kjer vas bomo naučili kako izdelati bio pralni 
prašek, bio dezodorant in druga bio čistila. Zanimivo, praktično, upo-
rabno in ekološko. 
Toplo vabljeni!

Foto: bodieko.si
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TRŽNI DAN NA BRATOVŠEVI PLOŠČADI

KDAJ: sobota, 11.6.2016, 9.00 – 13.00
KJE: Bratovševa ploščad, pred trgovino in banko

Vabljeni na že tradicionalni tržni dan na 
Bratovševi ploščadi, kjer boste lahko poizkusili in kupili sveže pridelke 
lokalnih pridelovalcev. 
Na voljo bo tudi SmutKolo, kjer si boste lahko brezplačno in z lastno en-
ergijo zmešali smuti iz lokalno pridelanega sadja in zelenjave. 

ZELEMENJAVA, GARAŽNA RAZPRODAJA IN IZMENJEVALNICA

KDAJ: nedelja, 12.6.2016 ob 16.00
KJE: Centralni park Glinškova - Mucherjeva

Pridite v park in poglejte, kaj je sosed čez celo leto skrival v kleti ali na 
podstrešju. Prodate lahko tudi svojo kramo, zamenjate semena ali poiz-
kusite specialitete iz svežih 
lokalnih sestavin, ob vsem 
tem pa uživajte ob 
koncertu lokalne 
glasbene skupine.

Foto: Marko Klemen Sovree

Foto: Mitja Šmid Bricelj

Foto: Marko Klemen Sovree
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VODEN OGLED PRVEGA JAVNEGA SADNEGA PARKA

KDAJ: ponedeljek, 13.6. 2016, ob 18.00
KJE: Tesovnikova ulica - igrišče

Naravno okolje ob reki Savi ponuja idiličen prostor za sprostitev, 
rekreacijo, izobraževanje in aktivni oddih. Pa ste vedeli, da imamo v 
ČS Posavje tudi 1. javni sadni park s 300 sadnimi drevesi, ki je nastal z 
dolgoletnim prostovoljskim delom krajanov? 

Vabljeni na voden ogled.

OTVORITEV SKUPNOSTNEGA ZELIŠČNEGA VRTA SAVLJE

KDAJ: nedelja,  12.6.2016, ob 10.00
KJE: Vrtičkarsko območje Savlje, Saveljska c. 50

Vrtičkarji in učenci biološkega krožka OŠ Danile Kumar so združili moči 
in uredili skupnostni spiralni zeliščni vrt, na katerem si boste lahko nabrali 
sveža zelišča. Zeliščni vrt bo namenjen strokovnim delavnicam, druženju 
in izmenjevanju vrtičkarskih izkušenj.

Foto: Vesna Črnivec



9

NETOPIRJI, NOČNI LETALCI, KI SOBIVAJO Z NAMI 

KDAJ: četrtek, 16.6.2016 ob 18.00
KJE: Bratovševa ploščad 

Netopirji so bitja, o katerih premalo vemo in jih srečujemo tudi v urbanih 
okoljih. Ste vedeli, da so netopirji na zemlji že vsaj 52 milijonov let ali pa, 
da plen lovijo s pomočjo nam neslišnih eholokacijskih klicev? Njihova 
vloga v okolju je pomembna in nenadomestljiva, saj so med drugim 
glavni plenilci nočno aktivnih žuželk, prav tako pa s svojo številčnostjo in 
vrstno pestrostjo sporočajo, da je okolje zdravo, 
zato jih sprejmimo med svoje sosede in jim 
omogočimo mirno sobivanje z nami! 

Kakšna je vloga teh letečih sesalcev in kako 
sobivati z njimi v urbanem okolju lahko izveste 
na delavnici, ki jo organiziramo skupaj s 
Slovenskim društvom za preučevanje in 
varstvo netopirjev. 

DELOVNA AKCIJA ROKAVICE GOR!

KDAJ: torek, 14.6.2016 ob 18.00
KJE: Zbirno mesto je na  Bratovševi ploščadi, pred trgovino in banko

Spoznali boste zdravju škodljive tujerodne 
invazivne rastline ter način za njihovo varno 
odstranitev. Poleg zelo nevarne ambrozije 
vam bomo predstavili tudi japonski dresnik, 
veliki pajesen, orjaški dežen, zlato rozgo, 
železavo nedotiko in druge. 

Foto: Simon Zidar

Foto: Arhiv MOL
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PREDSTAVITEV TRADICIONALNEGA POSAVSKEGA ŠTEHVANJA 

KDAJ: petek, 17.6.2016 ob 18.00
KJE: Pred Mestno hišo, Mestni trg 1

Predstavitev tradicionalnega Posavskega štehvanja na info točki ZPE 
pred Mestno hišo.

62. POSAVSKO ŠTEHVANJE

KDAJ: sobota,  18.6.2016 ob 16.00
KJE: Savlje, središče vasi 

Posavsko štehvanje je tradicionalna konjeniška igra, ki se vsako leto v 
poletnem času odvija v vaseh Ljubljanskega Posavja in postaja z več 
kot šestdesetletno tradicijo nepogrešljiv dogodek. Na tem tekmovanju 
sodelujejo neporočeni fantje, ki jezdijo konje in v galopu s kovinskim 
kijem razbijajo bariglo, nasajeno na štebeh. 
Tekmovanje spremlja komisija, ki ob
koncu razglasi zmagovalca, prireditev 
pa se nato nadaljuje z veselico in 
srečelovom. 

Lepo povabljeni na letošnje 
62. Posavsko štehvanje!  

Foto: Bojan Stepančič

OHRANJANJE ORIGINALNIH PODOB FASAD V SOSESKI RUSKI CAR 

KDAJ: četrtek, 16.6.2016 ob 18.00
KJE: Bratovševa ploščad

Skladno z zamislijo avtorjev zasnove soseske 
BS-7 ali Ruski car (prof. dr. Vladimir Mušič, 
Marjan Bežan, Nives Starc) bosta predavanje z 
delavnico na temo obnove fasad in energetskih 
sanacij objektov in tudi problematiko sobivanja z 
živalmi v naši soseski (netopirji, vrane, idr.) 
izvedla Damjana Zaviršek Hudnik, arhitektka in Jurij Čadež, gradbenik. 

Foto: Blaž Jamšek
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PREDSTAVITEV PROJEKTOV POT DOBROT IN URBANO ČEBELARJENJE

KDAJ: sreda, 22.6.2016 ob 18.00
KJE: Pred Mestno hišo, Mestni trg 1

Predstavitev projektov Pot dobrot in 
Urbano čebelarjenje na info točki ZPE 
pred Mestno hišo. Poskusili boste 
lahko tudi lokalno sadje in zelenjavo.

KINO MED BLOKI

KDAJ: petek, 24.6.2016 ob 21.00
KJE: Bratovševa ploščad

V poletnih večerih se prostor med 
bloki na Bratovševi ploščadi občasno 
spremeni v kino na prostem. Pridružite 
se nam na posebnem družabnem 
večeru, kjer si bomo skupaj pod 
zvezdami ogledali risani film. 

ZELENI PIKNIK ZATE!

KDAJ: nedelja, 26.6.2016 ob 17.00
KJE: Vrtičkarsko območje Savlje, 
Saveljska c. 50

Zaključna prireditev ambasadorstva 
ZPE 2016. 

Foto: Marko Klemen Sovree

Foto: Blaž Jamšek

Foto: kraljizzara.si
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10. 9. 2016   
CENTRALNI PARK GLINŠKOVA - MUCHERJEVA

ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE 
VABI NA

Mestna občina 
Ljubljana
Četrtna skupnost Posavje


