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Glasilo Naša skupnost izhaja
dvakrat letno. Brezplačno ga
prejmejo vsa gospodinjstva z
območja Četrtne skupnosti
Posavje Mestne občine Ljubljana.
Glasilo raznaša Pošta Slovenije.
Članki izražajo stališča avtorjev in
ne nujno tudi stališča uredništva
glasila.
Naslednja številka glasila izide
predvidoma marca 2021.
Vabljeni, da svoje prispevke za
naslednjo številko pošljete v
elektronski obliki na e-naslov:
glasilonasaskupnost@gmail.com

najpozneje do 10. 2. 2021.
Če želite sodelovati s prispevkom,
nam sporočite, da vam
bomo posredovali
navodila avtorjem za pisanje
člankov. Prispevki, ki bodo prispeli
prepozno, ne bodo vključeni v
marčevsko številko.

Četrtna skupnost Posavje
Mestne občine Ljubljana,
Bratovševa ploščad 30,
1131 Ljubljana
T: (01) 566 11 23
E: mol.posavje@ljubljana.si
W: www.ljubljana.si / zavihek ČS
Posavje
FB: Četrtna skupnost Posavje
Uradne ure:
ponedeljek: od 8.30 do 13. ure
sreda: od 8.30 do 12. ure in od 13.
do 17. ure
petek: od 8.30 do 12. ure
Strokovni sodelavki:
mag. Hermina Rupnik in
Tina Štupica
Zaradi ukrepov za preprečevanje
širjenja koronavirusa priporočamo,
da se za osebni pogovor s strokovnima sodelavkama predhodno dogovorite po telefonu ali e-naslovu.
Pri osebnem stiku upoštevajte vsa
priporočila Nacionalnega inštituta za
javno zdravje!

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

Poziv za
predstavnike
nadzornih odborov na
Glinškovi ploščadi
Zaradi ureditve zemljiškoknjižnega
stanja pozivamo vse predstavnike
nadzornih odborov na Glinškovi
ploščadi, da nam na e-naslov
mol.posavje@ljubljana.si posredujejo kontaktne podatke (ime in
priimek, številka bloka, e-naslov,
mobilna številka). Jeseni bomo s
predstavniki nadzornih odborov
sklicali sestanek, na katerem bomo
predstavili predlog reševanja problematike na Glinškovi ploščadi.

Uvodna beseda

Dragi prebivalke in prebivalci Četrtne skupnosti Posavje!
Vsako rojstvo nove knjige, publikacije,
časopisa ali glasila četrtne skupnosti
je velik dogodek. Čeprav se zdi, da je
priprava takega izdelka preprosta in brez
vsakršnih zapletov, je ravno nasprotno.
Za pripravo stoji ekipa predanih posameznikov, ki svoj čas in energijo namenijo
temu, da lahko kar najbolje predstavijo
delo in dosežke, pa tudi izzive prostora
in časa, v katerem živimo.
To dokazuje, da je ekipa, ki vodi in usmerja delo ČS Posavje, ena boljših in na dobri poti k izboljšanju razmer za življenje naših občank in občanov v tej četrtni skupnosti. Njihovo delo je prežeto
z močno socialno noto, kar ne preseneča, saj predsednik Amir Crnojević
profesionalno prihaja s tega delovnega področja. Zato so programi četrtne
skupnosti v največji meri posvečeni projektom, katerih osnovni cilj je druženje, spoznavanje in sodelovanje sosedov, kar prispeva k boljšemu medsebojnemu razumevanju, pa tudi k boljšemu razumevanju izzivov pri reševanju
vsakodnevnih nalog za izboljšanje življenja v ČS Posavje. Tu imam v mislih
predvsem infrastrukturne projekte, kot so urejanje cest, kanalizacije, prostora
(parki, drevesa, parkovna oprema). Menim, da nam je v zadnjem obdobju
skupaj s prizadevanji četrtne skupnosti uspelo končati kar nekaj nalog, ki so
že dolgo čakale na realizacijo, in tako tudi polepšati podobo tega kraja. Seveda nas čaka še kar nekaj dela, vendar pa moramo razumeti, da je v Ljubljani
kar 17 četrtnih skupnosti s podobnimi izzivi in nalogami.
Res pa je, da je ČS Posavje ena lepših, saj združuje tako urbani del, ki se
naslanja na mesto, kot ruralni del, ki se naslanja na reko Savo in nam tako
prikazuje lepoto sobivanja med mestnim in podeželskim načinom življenja.
To pa je bogastvo, ki zagotavlja nadaljnji uspešen razvoj tega dela najlepšega
mesta na svetu.
Dejan Crnek, podžupan Mestne občine Ljubljana

Objava komercialnih oglasov
V prihodnjih številkah glasila bomo prostor namenili tudi komercialnim oglasom. Če
bi želeli objavo, sporočite to na e-naslov
mol.posavje@ljubljana.si.
Cena objave oglasov je v skladu s cenikom oglasnega prostora, ki ga je Svet ČS Posavje sprejel na
15. seji 9. aprila 2016.
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Spoznajte nas
Člani sveta čs Posavje
Četrtna skupnost Posavje
(ČS) je ožja enota Mestne
občine Ljubljana (MOL). Je
pravna oseba javnega prava
in deluje v skladu s Statutom
MOL. Svet ČS Posavje
sestavlja 13 članov. Sedanji
člani Sveta so bili izvoljeni na
lokalnih volitvah 18. novembra 2018. Vsi opravljajo delo
v Svetu nepoklicno. Predsednik Sveta predstavlja in
zastopa ČS ter sklicuje in
vodi seje. Ima podpredsednika, ki ga na predlog predsednika imenuje Svet.
Svet ČS ima stalna delovna
telesa, odbore in komisije,
ki so vezani na organizacijo
mestne uprave in pokrivajo
delovna področja organov
mestne uprave. V okviru Sveta ČS Posavje deluje osem
delovnih teles.
ČS sodeluje pri opravljanju
zadev v MOL z organi MOL,
mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi, organizacijami, katerih ustanovitelj je
MOL, nevladnimi in vladnimi
organizacijami. Naloge ČS
posegajo na vsa področja
delovanja lokalne skupnosti.
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Amir Crnojević
Predsednik ČS Posavje je drugi mandat, in sicer od leta 2014.
Svojo poklicno pot posveča skupnostnemu socialnemu delu.
Zaposlen je v Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana kot strokovni
vodja programov. Pri delu in raziskovanju se večinoma posveča
področju skupnostne oskrbe, socialnemu delu s starimi ljudmi
in socialnemu delu z ljudmi z demenco. Je tudi višješolski predavatelj na Gea Collegeu. Aktivno sodeluje v številnih strokovnih
združenjih, odborih in komisijah tako na lokalni kot na nacionalni
ravni.
V življenju ga vodijo visoka moralna in etična načela. S svojo ekipo si prizadeva za plodno sodelovanje z občankami in občani,
z Mestno upravo MOL, s šolo, vrtci, Policijsko postajo Bežigrad
ter številnimi drugimi organizacijami, ki s svojim delovanjem pestrijo in bogatijo dogajanje v tej ČS. Zavzema se za enakovredno
obravnavanje vseh predelov ČS Posavje, saj so njen del tudi
Stožice, Ježica, Mala vas, Savlje in Kleče, ki tej mestni četrti
vdihujejo edinstvenost. Že prvo leto predsedovanja je po zgledu župana Zorana Jankovića uvedel redna mesečna srečanja s
krajani, pogovorne ure, na katerih je vsem osebno na voljo za
pogovor. Poleg učinkovitega reševanja sprotne problematike si
prizadeva tudi za spodbujanje in krepitev družabnega življenja v
skupnosti, pospešitev postopkov reševanja večjih infrastrukturnih izzivov: za reševanje vprašanja mirujočega prometa, vzpostavitev varnega prehoda čez železniško progo pri železniški
postaji Ljubljana Ježica, sanacijo Bratovševe ploščadi, razširitev
pokopališča Stožice z gradnjo nove poslovilne vežice, obnovo
Hipodroma Stožice, širitev knjižnice na Glinškovi ploščadi … Zavzema se tudi za vzpostavitev mladinskega centra in dnevnega
centra aktivnosti za starejše.

dr.
Boštjan Petelinc
Po končanem izobraževanju na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani se
je njegova poklicna pot
v zadnjem desetletju ustalila na področju okolja,
podnebnih sprememb in
kmetijstva. Zaposlen je na
Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
kjer je odgovoren za področja prilagajanja podnebnim spremembam ter
njihovega blaženja, kmetijstva, uporabo trajnostne
energije v kmetijstvu in
kmetijske biotehnologije.
Kot podpredsednik ČS
Posavje se enako kot
predsednik ČS zavzema
za enakomeren razvoj tako
ruralnega kot urbanega območja v ČS. Poudarek daje
problematiki območja Glinškove ploščadi; v ČS vodi
delovno skupino za ureditev problematike Glinškove
ploščadi. Izzivi na tem področju so reševanje mirujočega prometa, obnova in
nadgradnja vrtca in knjižnice, ureditev in posodobitev
prometne signalizacije in
ureditev statusa osrednjega parka med Glinškovo
ploščadjo in Mucherjevo
ulico. Posveča se tudi tekoči problematiki v ČS in
sodeluje v uredniškem odboru, odboru za promet in
varnost občanov, ﬁnančni
komisiji in komisiji za urejanje in varstvo okolja.

Helena Grom

Maša Deu
Članica Sveta ČS Posavje
je od leta 2018. V okviru
Sveta je aktivna v odboru
za kulturo in šport, v
uredniškem odboru glasila,
svoje znanje pa deli tudi v
delovni skupini za reševanje problematike Bratovševe in Glinškove ploščadi.
Ob delu končuje magistrski
študij arhitekture na Univerzi v Ljubljani. S svojimi znanji želi prispevati k izboljšanju bivalnega okolja v ČS
tako v funkcionalnem kot
estetskem smislu. V največje veselje bi ji bilo, če bi
sokrajani uživali in se sproščali na javnih površinah in
v prostorih ČS.

Je rojena Ljubljančanka,
ki živi v Mali vasi in je že
drugi mandat svetnica. Delovala je v zunanji trgovini ter poučevala
nemški in angleški jezik
v različnih izobraževalnih
ustanovah. Prizadeva si
za boljšo infrastrukturo z
vsemi življenjsko potrebnimi storitvami, ki naj bodo
predvsem starejšim čim
bolj dostopne, obenem
pa, da tudi mladi dobijo
ustrezno okolje za sprostitev in razvoj. V ČS Posavje
si prizadeva za ohranitev
čistega okolja, za čim kakovostnejši mestni potniški
promet in neodvisno življenje v prijaznem in varnem
okolju ČS, do katere čuti
močno pripadnost.

Mojca Hribernik
Opravlja delo zobne asistentke. V Svetu ČS Posavje sodeluje dva mandata. Njene prednostne
naloge so skrb za okolje,
za kar si je uspešno prizadevala v mandatu 2014–
2018 kot predsednica delovne skupine za urejanje
in čiščenje javnih površin
pri ČS Posavje, v okviru
katere so skupaj s krajani
uspešno izpeljali številne
akcije urejanja prostora.
Nove izzive vidi v mandatu 2018–2022 kot članica
odbora za kulturo in šport
ter odbora za promet in
varnost občanov.
Je »staroselka« in ima do
okolja, v katerem je odraščala, prav poseben odnos,
zato bi ga želela predati
zanamcem še boljšega,
kot je. Verjame, da je skupaj s krajani ČS Posavje to
uresničljivo.
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Miloš Ljubič

Uroš Minodraš

Po poklicu je inženir elektrotehnike z več kot štiridesetletnimi izkušnjami v
elektrogospodarskih podjetjih. Pred kratkim se je
upokojil. Vsa leta službovanja je kot pooblaščen
inženir Inženirske zbornice Slovenije kot vodja ali
član investicijskih ekip izvajal implementacijo novih
TK tehnologij v sistemih
za vodenje energetskih
objektov. Zadnjih petnajst
let pred upokojitvijo je bil
vodja tehnike v elektrogospodarskem TK operaterskem podjetju. Glede na
strokovne izkušnje svetuje
Svetovni banki v projektih
internetne
širokopasovnosti čez TK omrežja
elektroenergetskih podjetij
na Balkanu. Nekaj let službovanja je preživel v Elesovem energetskem objektu
v Klečah.
Šest let je bil kot član Sveta
staršev v OŠ Danile Kumar
aktiven med drugim v projektih za varnost otrok.

Rojen je v Ljubljani, kjer
vseskozi tudi živi. Po izobrazbi je diplomirani upravni organizator, zaposlen v
mednarodnem podjetju, ki
se ukvarja z računovodstvom in davčnim svetovanjem. Četrtni svetnik je od
leta 2010, mestni svetnik
pa od leta 2018. V ČS se
mu zdi bistveno čim bolj
prisluhniti predlogom
sokrajanov. Izziv za prihodnost ostaja sanacija Bratovševe ploščadi,
ki se žal vleče predolgo.
Ostro nasprotuje projektu
gradnje kanalizacije prek
vodonosnika (kanal C0),
katerega trasa poteka tudi
na območju Posavja, saj
gre po njegovem mnenju
za nedomišljen, okoljsko in
zakonsko sporen projekt.

Kot nov član ČS Posavje se dejavno vključuje v
lokalne projekte, zlasti na
območjih avtokampa, kopališča Laguna, Stare Ježice in hipodroma. V okviru
Sveta ČS predseduje komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
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Aljoša Masle
Svojo poklicno pot je začel
na področju elektronike,
nadaljeval na področju računalništva in se preizkusil
tudi v telekomunikacijah.
Tudi zdaj največ časa posveča informacijski tehnologiji. Član Sveta ČS Posavje je od leta 2014. Že
drugi mandat vodi odbor
za promet in varnost občanov pri Svetu ČS Posavje.
V okviru svojega delovanja
si prizadeva za prometno
varnost in dobro počutje
občanov v naši ČS. Vsi v
odboru si prizadevajo, da
bi bila varnost občanov na
prvem mestu, še zlasti ko
gre za najbolj ranljive skupine ljudi, kot so to otroci,
starejši in invalidi. Sodeluje tudi v ﬁnančni komisiji
in komisiji za urejanje in
varstvo okolja.

NAŠA SKUPNOST

Mihael Novak
Rodil se je v kmečki družini
in se po končanem študiju
ekonomije zaposlil v gospodarstvu, kjer je nabiral
prve delovne izkušnje na
ﬁnančnem področju. Nov
izziv je sprejel po prvih demokratičnih volitvah, ko je
na Občini Kamnik postal
sekretar za gospodarstvo
in družbene dejavnosti,
kasneje pa tudi predsednik
izvršnega sveta. Proces reorganizacije državne uprave na lokalni ravni je od
vsega začetka aktivno sooblikoval in vodil v Upravni enoti Kamnik kot njen
načelnik. Zdaj jo uspešno
vodi že 25 let.
Je poročen in oče šestih že
odraslih otrok. Rad ima ljudi in izkušnje ter spoznanja
v družini, pri njegovem delu
in nasploh v življenju so
ga vodila k zavedanju, da
mora vsak nekaj prispevati
za dobro soljudi. Skupno
dobro je v življenju vedno
rezultat spoštovanja, medsebojnega sodelovanja in
iskanja kompromisov, zato
mu ni žal prostega časa, ki
ga že 20 let z veseljem namenja tudi delu v naši ČS.

Bojan Žibert

Tomaž Pišlar

Nataša Pečnik
Po izobrazbi je poslovna
sekretarka, zaposlena v
Vrtcu Šentvid na delovnem
mestu tajnice. V Svet ČS
Posavje je bila izvoljena leta
2014, tako da je svetnica
že drugi mandat. V prvem
mandatu je bila predsednica delovne skupine za
urejanje in čiščenje javnih
površin pri ČS Posavje,
sredi mandata pa je zaradi
osebnih razlogov funkcijo predala kolegici. V tem
mandatu je aktivna v delovni skupini za reševanje
problematike Bratovševe
ploščadi in v uredniškem
odboru.
Prizadeva si za vzpostavitev avtobusne povezave
med Savljami in Šentvidom, sicer pa je njena
vizija, da bi bila naša ČS
prijazno in varno okolje za
vse občane, da bi ploščadi
in ulice spet napolnil otroški živžav kot nekoč, ko se
je sama leta 1974 preselila
na Bratovševo ploščad.

Foto: Tomaž Pišlar

Rojen je v Ljubljani, po izobrazbi je strojni tehnik. Med
študijem na Fakulteti za
upravo Univerze v Ljubljani
se je prostovoljno posvečal
delu z osebami z motnjo
v duševnem razvoju, na
tem področju je nato več
kot deset let deloval tudi
profesionalno. Sedaj je zaposlen v plesni šoli Bolero
kot organizator – strokovni
sodelavec za tržno komuniciranje.
Tomaž ima vizijo, da bi ČS
postala za vse prebivalce
prijazna soseska. Prizadeva si za spodbujanje aktivnega sodelovanja krajanov
na področju kulturnih, družabnih in športnih dejavnosti, zato v ČS vodi odbor za
kulturo in šport, svoje znanje pa deli tudi v
uredniškem odboru.

Merima
Sarajlija
V ČS Posavje živi od leta
1977. Je absolventka Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani. V Svetu
ČS Posavje je to njen prvi
mandat.
Je predsednica komisije za
urejanje in varstvo okolja ter
članica ﬁnančne komisije in
odbora za kulturo in šport.
Je ponosna mama, družbena aktivistka in že vrsto
let aktivna v skupnosti.
Svoj pečat je kot dolgoletna članica Sveta staršev
nedvomno pustila v OŠ
Danile Kumar, kjer je bila
tudi predlagateljica in soustanoviteljica dobrodelne
akcije Pomoč sošolcu, ki
živi še danes. Trenutno
je aktivna članica Spominskega društva Novi
cvet in Društva Šola zdravja. Njeno vodilo je: Četrtna
skupnost za vse generacije!

Od leta 2014 je član Sveta
ČS Posavje. Aktivno sodeluje v odboru za promet in
varnost občanov ter v
uredniškem odboru. Je
diplomirani ekonomist, njegova poslovna pot pa se
povezuje z družbo Butan
plin, ki je del mednarodne
korporacije SHV Energy iz
Nizozemske. Delu v energetiki je predan že več desetletij, zadnja leta opravlja
funkcijo svetovalca generalnega direktorja.
Družba Butan plin je že deveto leto aktivna v projektu
Varno na kolesu, in Bojan
skrbi za strateški razvoj
razpisa, kot član strokovne komisije projekta pa je
vpleten v odnos in povezovanje s šolami ter učenci.
Aktivno podpira vsakršne
priložnosti in prizadevanja na področju prometne
vzgoje ter vzpostavljanja
varne prometne infrastrukture.
Sicer ga boste prej kot na
kolesu srečali na sprehodu
s svojim štirinožnim prijateljem. Družaben in odprt za
poglede in stališča drugih
bo z veseljem prisluhnil pobudam in iskal poti za uresničevanje.
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Temelj družbe je posameznik
Amir Crnojević,predsednik ČS Posavje
ter glavni in odgovorni urednik glasila

Če živiš s tem
prepričanjem, potem kot posameznik
družbi lahko veliko daš
in od nje tudi dobiš. Kajti kot posamezniki smo vedno
tudi del skupnosti. Pripadnost družini, najožji skupnosti, se za večino med nami začne ob
rojstvu. Z razvojem civilizacije pa so naše skupnosti postajale
vse večje. Tako danes med drugim pripadamo tudi lokalni skupnosti.

Pripadnost v naši skupnosti krepimo na različne načine. Eden od teh je komuniciranje z javnostjo ter obveščanje krajank in krajanov, ki je pomembna naloga četrtnih skupnosti in poteka prek več kanalov: spletne strani Mestne občine
Ljubljana, facebooka Četrtne skupnosti Posavje, glasila Ljubljana in
zdaj še prek glasila Naša skupnost. Ideja o četrtnem glasilu je nastala
še v času mojega prejšnjega mandata. Začetki so vselej težki, vendar pa
nam je s predano ekipo, ki je pripravljena vložiti veliko prostovoljskega dela,
uspelo pripraviti, kar smo si zadali. Zato lahko zdaj v rokah držite čisto prvo, vsebinsko pestro številko našega skupnega glasila. Izhajalo bo predvidoma dvakrat
letno, naša želja pa je, da se tudi na ta način povežemo. Z glasilom želimo okrepiti
zavedanje o bogati zgodovini ljubljanskega Posavja, vas spodbuditi, da se aktivno
vključite v skupnost in v prihodnje skupaj z nami soustvarjate družabno življenje.
Za prijetno sobivanje in delovanje v skupnosti moramo znati sodelovati. Kajti to je
generator odnosov, za te pa si moramo vselej prizadevati vsi. Ko sem leta 2014
prevzel mandat in funkcijo predsednika četrtne skupnosti, sem si zadal zame pomembno nalogo: vzpostaviti dobre odnose z vsemi deležniki v skupnosti: občani, člani Sveta, strokovnimi sodelavci Mestne občine Ljubljana, vodstvom Mestne občine Ljubljana in predstavniki
organizacij. Dobre odnose pa je treba vzdrževati in krepiti. Imam izjemno ekipo, ki sledi naši skupni viziji. Po šestih
letih lahko rečem, da smo na dobri poti, uspeva nam, saj je skupnost, zahvaljujoč številnim posameznikom in organizacijam, živa in se razvija.
Številke govorijo zase. V tem mandatu smo izvedli že 15 rednih sej, eno izredno in dve korespondenčni seji, na katerih smo sprejeli kar 90 sklepov. Svet Četrtne skupnosti Posavje vsako leto samostojno organizira tri večje dogodke
– spomladi čistilno-olepševalno akcijo Za lepšo Ljubljano, septembra Dan sosedov in decembra Božično-novoletno
tržnico. Letos smo ob tem podprli še 23 programov in projektov v znesku 18.678 evrov. Ko smo januarja obravnavali
predloge programov in projektov, si niti v sanjah nisem predstavljal, kakšno leto je pred nami. Epidemija koronavirusne bolezni je posegla v vse pore družbe. Marca se je javno življenje nenadoma povsem ustavilo. Med ljudmi je bilo
zaznati strah, negotovost, jezo in tudi obup. Tudi v Četrtni skupnosti Posavje smo morali začasno ustaviti izvajanje
programov in projektov, kljub vsemu pa sem izredno ponosen in hvaležen, da smo uspešno izpeljali prostovoljsko
akcijo šivanja zaščitnih pralnih mask. V času epidemije smo nekatere četrtne skupnosti pristopile k akciji Četrtne
skupnosti Sostro.
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Foto: Prevzem ambasadorstva Zelene prestolnice Evrope 2016,
Nik Rovan

Deset posameznic naše četrtne skupnosti je v dobrem tednu dni na svojem domu sešilo kar 2000 pralnih zaščitnih
mask, ki smo jih nato aprila razdelili na čistilni akciji Za lepšo Ljubljano, nekaj pa smo jih predali Domu starejših občanov Ljubljana Bežigrad.
Vsak od nas je pomemben člen pri soustvarjanju življenja v skupnosti in vesel sem, da je Ljubljana - Zelena prestolnica Evrope 2016 mesto sodelovanja in sožitja vseh generacij. Je solidarno, prijazno, pozitivno in barvito mesto tudi
na ravni odnosov med ljudmi.
Četrtna skupnost Posavje je ena od 17 četrtnih skupnosti. Obsega območje med severno ljubljansko obvoznico in
reko Savo. Je zelo razgibana, saj zajema tako urbani (soseska Ruski car ali BS 7) kot ruralni del (Stožice, Mala vas,
Ježica, Savlje, Kleče).
Za prebivalstvo v sodelovanju z lokalnimi organizacijami organiziramo številne družabne dogodke (obeležitev slovenskega kulturnega praznika, koncerti ob dnevu žena, Dan sosedov, Kino med bloki, tržnica Pot dobrot, Božično
-novoletna tržnica, gledališke predstave lokalne gledališke skupine BEŠTEKteater, …), športne dogodke (Posavske
igre, Tek ob Savi …) ter skupnostne akcije (čistilno-olepševalna akcija Za lepšo Ljubljano …). Obujamo spomine
na zgodovinske dogodke (7. september – prvi oboroženi spopad z okupatorjem na območju ljubljanskega Posavja
leta 1941, komemoracija ob partizanski grobnici na pokopališču v Stožicah) in jih vsako leto tudi primerno zaznamujemo. V prostorih Četrtne skupnosti Posavje vsak dan potekajo najrazličnejše dejavnosti, od ustvarjalnih delavnic,
pogovorno-kreativnih medgeneracijskih četrtkov, športnih aktivnosti in zanimivih predavanj o temah, ki zanimajo
prebivalce skupnosti. Udeležba je vedno brezplačna. Nikakor ne smemo pozabiti
na prostovoljno gasilstvo, na katerem temelji tudi velik del družbenega življenja.
Gasilci vzgajajo mlade generacije v pokončne, koristne, zanesljive ljudi. Tudi v naši
četrtni skupnosti ohranjamo bogato zgodovino in tradicijo gasilskih društev, saj sta
na našem območju kar dve prostovoljni gasilski društvi – Ježica in Stožice. Obe
se dejavno vključujeta v delovanje četrtne skupnosti.
Skupnost povezujemo tudi s številnimi projekti (Humana mesta/Human cities,
Teden vseživljenjskega učenja, Evropski teden mobilnosti ...). Zagotovo ste že slišali za Pot dobrot (projekt vodi skupina Skupaj na ploščad!). To je sprehajalna pot
med mestom in vasmi ljubljanskega Posavja, na kateri je se je mogoče oskrbeti z
domačimi pridelki in izdelki. V naši skupnosti se je tako mogoče prehranjevati
po načelu z njive oz. vrta na mizo.
Posebno pozornost si zasluži Posavsko štehvanje, tradicionalna etnološka prireditev ljubljanskega Posavja, ki v Savljah vsako leto poteka že 66 let. Prireditev je vpisana v register nesnovne kulturne
dediščine in privabi obiskovalce iz vse Slovenije. Na to smo
lahko upravičeno ponosni.
Ljubljana je moje mesto! Je pravi mali čudež na
Zemlji. In Četrtna skupnost Posavje je njen
biser. Da bo tako tudi ostalo, pa je vsak od nas odgovoren, da k temu prispeva po svojih najboljših močeh. Koliko se bo kdo posvetil skupnosti,
je vedno stvar odločitve vsakega posameznika. Verjamem pa, da na
koncu žanješ to, kar seješ, tudi v odnosu
do skupnosti in spoštovanja te.
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Prednostne
naloge ČS Posavje
Svet Četrtne skupnosti Posavje

Naziv in opis naloge

Stanje naloge

Prometna ureditev v okolici OŠ Danile Kumar.

Izvedeno.

Celostna ureditev Avšičeve ceste s kolesarsko stezo in hod- Projekt je delno izdelan; potrebna je dopolnitev projekta.
nikom za pešce.
Ureditev varnega nivojskega prehoda čez železniško progo pri MOL je projekt začrtala. S Slovenskimi železnicami potekajo
postajališču Ljubljana Ježica.
usklajevalni dogovori. Izvedba je predvidena še letos.
Ureditev mirujočega prometa v ČS Posavje (ustrezni ukrepi, Za ureditev novega parkirišča ob izteku Glinškove ploščadi
nova parkirna mesta – predlog ČS: ureditev parkirišča ob iz- potekajo dogovori s pristojnimi oddelki MOL.
teku Glinškove ploščadi, k.o. 1734, parc. št. 1001/4, 1002/5,
1448/22).
Arhitekturna prenova Knjižnice Glinškova ploščad (dodatne Projekt obnove arhitektke Sandre Kummer smo obravnavali
prostore bi namenili mladinskemu centru in dnevnemu centru na eni od sej Sveta v mandatu 2014–2018. Pristojen oddelek
aktivnosti za starejše).
MOL obnovo podpira.
Sanacija Prosvetnega doma Savlje-Kleče.

Leta 2019 je MOL zamenjala peči centralne kurjave (plin) in
svetila na objektu. V istem letu smo iz sredstev MOL obnovili dvorano (parket, strop, pleskarska dela, popravilo elektro
omarice in instalacije v dvorani). V prihodnjem letu načrtujemo
zamenjavo stavbnega pohištva.

Pomoč krajanom pri ureditvi lastništva skupnih in javnih površin V okviru Sveta ČS Posavje v ta namen delujeta dve delovni
v soseski Ruski car.
skupini – delovna skupina za reševanje problematike Bratovševe ploščadi in delovna skupina za reševanje problematike Glinškove ploščadi.
Odkup zemljišča v osrednjem parku soseske Ruski car (med Vodstvo ČS je januarja 2020 sklicalo sestanek s stečajno
Mucherjevo ulico in Glinškovo ploščadjo).
upraviteljico in čaka na njeno odločitev glede izločitve zemljišč
iz stečajne mase Imosa, d. d., v stečaju.
Obnova Bratovševe ploščadi (ob pogoju, da se lastništvo
skupnih površin opredeli in ZK uredi).

Služba za razvojne projekte in investicije se je vključila v projekt
in išče vire za ﬁnanciranje obnove.

Ureditev lokalne tržnice na degradiranem območju (nekdan- Ureditev lokalne tržnice je predvidena v sklopu obnove Brajem balinišču) ob Slovenčevi ulici.
tovševe ploščadi.
Ureditev pasjega parka ob reki Savi (Stožice).

ČS Posavje je pridobila informacijo Oddelka za urejanje prostora glede možnosti umestitve pasjega parka v prostor. V nadaljevanju bomo skupaj z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet pripravili predlog projekta.

Širitev pokopališča Stožice z zgraditvijo nove poslovilne vežice. Župan je imenoval delovno skupino za izdelavo projekta. Ta je
vezan na spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za
vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št.
43/15). MOL je že večkrat predlagala spremembo.
Zaščita vasi ljubljanskega Posavja (arhitekturni ukrepi, pomoč Ob razpisih MOL ali države informacije posredujemo naprej.
pri pridobivanju nepovratnih sredstev …)
Otoki za trim oz. otoki športa – orodja za ulično vadbo (vsaj Prvi otok športa je bil postavljen leta 2019 na zelenici ob Kumdva na območju ČS Posavje)
rovški ulici. Postavitev drugega je v načrtu še letos.

10

NAŠA SKUPNOST

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
Mestne uprave Mestne občine Ljubljana

Izvedene
investicije
Projekti v letu 2020

vzpostavljamo POVEZAVE ZA KOLESARJE IN PEŠCE NA
DUNAJSKI
Spomladi 2020 smo začeli rekonstrukcijo ter na posameznih
mestih tudi novogradnjo peš in kolesarskih povezav Dunajske od križišča z Vilharjevo do železniške proge pred krožiščem Ježica, in sicer na teh odsekih:
odsek 1: Obvozna cesta–Ulica 7. septembra
odsek 2: Ulica 7. septembra–Baragova ulica
odsek 3: Dimičeva ulica–Vilharjeva cesta
V sklopu rekonstrukcije bodo obnovljeni tudi talna in horizontalna signalizacija, javna razsvetljava, odvodnjavanje in
avtobusna postajališča. Izvajalec del je Trgograd, d. o. o.,
partnerja pri gradnji pa sta podjetji
Komunalne gradnje, d. o. o., in Prenova – Gradbenik, d. o. o.
Ureditev kolesarskih in peš površin je del projekta ureditve
kolesarske mreže v MOL, ki bo podprt z mehanizmom CTN,
ki ga delno ﬁnancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Celotna investicija bo predvidoma znašala 5.360.737,99
evra brez DDV, delež RS in ESRR pa bo predvidoma
1.550.839,05 evra (brez DDV).
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – dograditev javne
kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL
Območje 1 – Stožice (Stoženska ulica, Stožice – več odcepov in odsekov)
Območje 32 – Ježica (Dunajska cesta)
Območje 33 – Kleče (Cesta Urške Zatlerjeve, Selanova ulica)
Celostna ureditev Ziljske in Kregarjeve ulice
Na Ziljski ulici je JP VOKA Snaga izvedla obnovo dotrajanega
obstoječega vodovoda PE d90 z navezavo na obstoječi vodovod v Kregarjevi ulici, in sicer v skupni dolžini 188 metrov.
Sočasno z obnovo javnega vodovoda je bilo obnovljenih tudi
šest vodovodnih hišnih priključkov, cestišče pa je bilo asfaltirano.
Znižanja robnikov
ČS Posavje je v okviru malih del leti 2018 in 2020 namenila
del sredstev za znižanje robnikov na območju ČS Posavje.
Leta 2019 je bilo z zamikom izvedeno znižanje 18 robnikov,
leta 2020 pa bo znižanih 20 robnikov. Vrednost del za leto
2020 znaša 4352 evrov. Dela bodo izvedena do konca septembra 2020.
Foto: Tomaž Pišlar
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7. september –
praznik ČS Posavje
Mojca Slovenc,
predsednica spominskega društva Novi cvet

Nikoli ni prepozno, da izvemo kaj novega o kraju, kjer živimo. Tudi naša ČS Posavje je zgodovinsko izredno zanimiva,
navsezadnje tudi zaradi krajevnih imen. Če se odločimo za bližnjico mimo rimske dobe in zavijemo mimo nastanka
Ljubljane v čas kmečkih uporov, je zanimivo, da je iz aprila leta 1515 znano veliko kmečko zborovanje na Ježici ob
Savi. Cerkev na Ježici se omenja leta 1451, stoženska pa naj bi bila še starejša. Ste mogoče vedeli, da je bila včasih
Ježica samostojna občina, ki se je leta 1935 združila s Črnučami? Vanjo so spadala še takratna naselja Mala vas,
Savlje, Kleče, Stožice ter vasi Tomačevo in Jarše. Leta 1941 pa se je razdelila z okupacijsko demarkacijsko črto.
Nekateri se iz 70. let prejšnjega stoletja še spomnite nekdanjih krajevnih skupnosti, kot so Ježica, Savlje – Kleče,
7. september, Stožice in Urška Zatler. Z osamosvojitvijo Slovenije je Ljubljana iz petih občin postala enovita mestna
občina, do sedanjih četrtnih skupnosti pa je vodila desetletja dolga pot. In zdaj smo tu, v ČS Posavje.
Praznik ČS Posavje je 7. septembra, ko zaznamujemo spomin na prvi oborožen upor v ljubljanskem Posavju med
drugo svetovno vojno. Na ta dan leta 1941 so v bližini znanega gostišča Pri ruskem carju na takratni Tyrševi cesti
mladinci z orožjem napadli in razgnali italijansko patruljo. Štirje mladeniči 17 in 18 let so bili Alojz Gogala, Jože
Kališnik, Miro Kos in Adrijan Kumar. Pogumno so hoteli preprečiti svojo aretacijo in tako z revolverskimi streli napadli
tri italijanske obmejne miličnike in dva ﬁnančna stražnika, dva miličnika pa so ranili.1
Prvo praznovanje 7. septembra kot krajevnega praznika takratne Ježice je bilo leta 1955, leta 1959 pa je postal praznik občine Ljubljana Bežigrad. V 70. letih je bil to praznik Krajevne skupnosti Posavje in nato spominski dan ljubljanskega Posavja. Od leta 2011 je 7. september praznik Četrtne
skupnosti Posavje.
Leta 2005 je bilo na pobudo krajana Staneta Komana in s sodelovanjem KO ZB NOV 7. september ustanovljeno Spominsko
društvo Novi cvet. Osnovni namen društva je skrb za partizansko
grobnico na pokopališču v Stožicah in tukajšnja partizanska obeležja ter ohranjanje verodostojnega zgodovinskega spomina na
ljudi in dogodke med drugo svetovno vojno na ozemlju sedanje
ČS Posavje. Ideja upora slovenskega naroda proti okupatorju leta
1941 je med tu takrat živečimi prebivalci povezala 473 članov aktivistov Osvobodilne fronte. V partizane so odšli 104 domačini, kar
70 jih je padlo v boju. Osem jih je padlo kot talcev, osem pa jih je
pobila t. i. črna roka, belogardistična frakcija. Iz taborišč se ni vrnilo
22 domačinov.
Generacije, ki so se rodile kasneje ali preselile v osrednji del Bežigrada, v vedno zeleno Posavje, verjetno ne vedo, da so bili tukajšnji prebivalci vedno delavnega in upornega duha, o čemer pričajo tudi spomini na protidraginjske demonstracije leta 1940 na
Ježici. Tudi med prvo svetovno vojno je padlo veliko domačinov,
spomenik v njihov spomin pa je na pokopališču v Stožicah.
Za imeni ulic, na katerih živimo in kjer se srečujemo ter vozimo
z avtomobili in kolesi, se torej skrivajo življenjske zgodbe. To niso
samo imena borcev in aktivistov, to so usode delavcev, kmetov,
kulturnikov, dijakov in študentov, posameznikov in družin.
Foto: Nik Rovan
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Čerin, M. (1985). Ljubljansko Posavje v ljudski revoluciji. Občinska
konferenca SZDL Ljubljana-Bežigrad. Ljubljana.

Ljubljana za Evropsko
prestolnico kulture 2025!
dr. Uroš Grilc, vodja Delovne skupine za pripravo
kandidature Ljubljane za EPK 2025

Leto 2020 se iz mnogih vidikov zdi kot labirint negativnih presenečenj, a je za Mestno občino Ljubljana in 25 občin
ljubljanske urbane regije tudi leto prelomnih priložnosti za izjemno prihodnost. Konec februarja letos, še preden je v
Slovenijo zavil novi koronavirus, se je Ljubljana z regijsko podporo 25 občin ljubljanske urbane regije uvrstila v drugi
krog kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025 (EPK 2025). Končni izbor, v katerem Ljubljana pod geslom
Kultura dela mesto/Mesto dela kulturo kandidira še ob Novi Gorici, Ptuju in Piranu, bo razglašen 18. decembra
letos. Naslov EPK 2025 si bo izbrano slovensko mesto delilo z enim od nemških kandidatov.
Evropska prestolnica kulture je najpomembnejša pobuda Evropske unije na področju kulture, ki izbranim evropskim
mestom vsako leto omogoča, da širšemu evropskemu občinstvu predstavijo svojo kulturno dediščino in celotno
kulturno ponudbo. In Ljubljana, skupaj z regijskimi občinami podpornicami, zagotovo ima pokazati veliko in zlasti –
kakovostno. Naše mesto si namreč prizadeva spremeniti in optimizirati razmere na področju kulturne in umetniške
produkcije, o čemer pričata tako enajstodstotni porast proračunskih sredstev, namenjenih kulturi, kot tudi najnovejši
večletni področni strateški dokument na področju kulture, v katerem so postavljeni temelji za dejavnosti, ki bi jih
uspešna pridobitev naziva EPK 2025 omogočila oziroma pospešila. Še več, z nazivom Evropska prestolnica kulture
želi Ljubljana vzpostaviti novo kulturno identiteto regije.
Evropska prestolnica kulture pa ob tem ni samo lokalen, marveč tudi nacionalen projekt. To pomeni, da kulturo poudarja kot gibalo razvoja pestrega nabora prepletenih življenjskih ravni, vse od turizma, izobraževanja, zdravja, socialne
kohezivnosti, varstva okolja ipd. Kandidatura Mestne občine Ljubljana ta načela v svojem programu upošteva in jih
prevaja v vrednoto, ki je ključno vezivo vsake družbene skupnosti in ki služi kot obramba pred razdiralnimi političnimi
silami ter edina lahko zgradi prihodnost v solidarnosti, v kakršni želimo živeti.
Program LJ 2025, pri oblikovanju katerega sodeluje prek sto strokovnjakov z najrazličnejših področij, iz solidarnosti izpeljuje tudi druga pomembna vodila kandidature, in sicer družbeno odgovornost, pravico do zdravega
okolja, podnebno pravičnost, vključevanje, naslanja pa se tudi na pametnega državljana, torej tistega, ki se
zaveda prednosti in nevarnosti informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Ob naštetem je LJ 2025 priložnost tudi za uresničevanje drugih razvojnih strateških ciljev mesta in regije, torej za bogatenje kulturne in umetniške ponudbe, še posebno z vrhunskimi mednarodnimi dogodki, za ustvarjanje nove in
Še
obnavljanje obstoječe infrastrukture, za ustvarjanje delovnih mest, za izboljševanje dostopnosti
vedno
kulture za vse prebivalke in prebivalce v regiji, za krepitev ustvarjalnega potenciala umetnikov
je
čas,
in umetnic ter tudi za krepitev ekonomskega potenciala kulturnega in kreativnega sektorja.
da postaneš
Če bo Ljubljana konec leta v kandidaturi uspešna, bo to zanjo že peti ugleden meddel programa
LJ2025!
narodni naziv, med katerimi je od leta 2005 tudi en stalni, naziv Unescovega mesta
literature. Tovrstna priznanja so odraz velike, a predvsem pomembne ambicije
Ker optimizacija kulturnih
Ljubljane, da nenehno izboljšuje kakovost življenja Ljubljančank in Ljubljančastrategij pravzaprav nikdar
nov ter postane eno odmevnejših evropskih središč. Odmevno zlasti zaradi
ni končana, vas, Ljubljančanke
svoje drugačnosti. Zaradi svojih odgovornosti in solidarnosti. In zato, ker
in Ljubljančane ter prebivalke in
želi odgovarjati na izzive prihodnosti. Prav zato je pridobitev naziva
prebivalce drugih osrednjeslovenskih
Evropske prestolnice kulture 2025 za Ljubljano in regijo tako poobčin, pozivamo, da posredujete svoje
membna.
predloge in ideje za program Evropske prestolnice kulture 2025. To lahko storite bodisi
prek spletnega obrazca (https://epk.ljubljana.si/
sl/sodelujemo/#contact-proposition) ali na elektronski naslov EPK2025@ljubljana.si.
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Pokosili bomo,
ko se bodo čebele
najedle
Maruška Markovčič, višja svetovalka Oddelka za varstvo
okolja Mestne uprave Mestne občine Ljubljana

Opraševalci so bistveni za naše preživetje.
Kar dve tretjini naše prehrane je odvisne
od njih. Poskrbeti moramo, da imajo dovolj hrane, da lahko preživijo skozi leto. Ste
kdaj pomislili, da s pogosto košnjo zelenih
površin ustvarjamo tako imenovane zelene
puščave – območja z osiromašeno biotsko
pestrostjo?
V Mestni občini Ljubljana že vrsto let na javne površine sadimo medovite trajnice in medovita drevesa
(lipe, javori, kostanji). Da bi ohranili kar največjo biotsko pestrost, kar se da pogosto sadimo avtohtone
rastlinske vrste. V letošnjem letu pa smo naredili še
korak naprej. Na območju Parka Tivoli in v sadovnjaku na vrtičkarskem območju na Grbi, v sklopu
Učnega medovitega vrta, smo začeli uvajati pozno košnjo. Območje smo označili z napisi Pokosili
bomo, ko se bodo čebele najedle in s tem razložili,
zakaj puščamo območja nepokošena. Kosili bomo
samo dvakrat na leto – prvič julija in drugič pozno
septembra. S prvo pozno košnjo bomo omogočili
razrast različnih travniških rastlin. Te bodo imele čas
odcveteti, dozoreti in semeniti. Kosili bomo tako,
da bo pokošeno zelenje padlo na tla, kjer ga bomo
pustili odležati dan ali dva, da bo odpadlo kar največ
semen, potem pa ga bomo pograbili. Na ta način
bodo v drugi fazi prišle na površje različne travniške
rastline – kadulje, otavčič, navadni glavinec … Na te
površine bodo spet prišle ustrezne travniške rastline, ki bodo opraševalcem dajale hrano še pozno v
jesen, ko drugih paš ne bo več.
Ko boste naslednjič opazili, da so se na vašo trato
zasadile različne travniške rastline, jih ne pokosite
takoj, obkosite jih, pustite jih, da odcvetijo, in s tem
naredite nekaj dobrega za opraševalce.
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Ohranjanje
kulturne dediščine
BS 7 – KAKOVOSTNO IN ESTETSKO
STANOVANJSKO OKOLJE
dr. Tina Potočnik, ZVKDS, OE Ljubljana

BS 7, kot je s kratico imenovana ljubljanska »sedma bežigrajska soseska«, ki se jo je
zaradi bližnje znane gostilne prijelo tudi ime Ruski car, je eden od najzanimivejših stanovanjskih ambientov pri nas. Zasnovana je bila na podlagi prvonagrajenega predloga na
državnem natečaju, ki so ga pripravili arhitekti in urbanisti z Urbanističnega inštituta SRS,
Vladimir Braco Mušič, Marjan Bežan in Nives Starc. Med polji, na severnem obrobju
Ljubljane, je tako med letoma 1968 in 1979 nastala zazidava, ki je spremenila tedaj še
povsem vaško območje v pravo »mesto ob mestu«.
BS 7 je bila zasnovana po zgledu skandinavske arhitekture kot visoka gosta stanovanjska zazidava. Ulica in trg sta vodilna motiva soseske, prostor socialnih interakcij
stanovalcev, ki ga obroblja volumsko in gabaritno dinamično razgibana blokovska zazidava. »Grupne forme«, kot arhitekturno zasnovo imenuje Mušič, so oblikovane tako, da
formirajo odprte prostore Bratovševe ploščadi, Glinškove ploščadi in Mucherjeve ulice
ter obrobljajo parkovne površine. V veliki meri so te površine namenjene pešcem, ločene
od prometnega vrveža in intimizirane. Trgovine, gostinski lokali, poslovni prostori, knjižnica, vrtec pa tudi igralne in rekreativne površine reﬂektirajo tedaj že desetletje prisoten
koncept soseske kot mesta v malem, opremljenega z infrastrukturo, prilagojeno dnevnim
potrebam prebivalcev. Na zasnovo bivanjskega ambienta kot zaključene enote spominja
tudi geslo Tabor, s katerim so projektanti opremili svoj natečajni predlog.
Stanovanjski bloki, ki z različno vzpetostjo volumnov in vertikalnih poudarkov posnemajo
dinamično gorsko kuliso na severu, so bili zasnovani v enovitem arhitekturnem izrazu, pri
čemer so posebne kvalitete barve, teksture in forme betonskih elementov. Z domišljeno
kombinacijo barv ometa in podokenskih parapetov je bil dosežen izjemen likovni učinek
– poenotena slikovitost. Vlečen debeloslojni omet z značilnim vzorcem rež, v katere se
ulovijo sence, daje fasadi mehkobo in globino, ob stiku z gladkimi betonskimi površinami
pa se ustvarja zanimiv kontrapunkt. Elementi (vidnega) betona – monumentalni stopniščni jaški, balkonski parapeti, nadstreški, betonska korita in horizontalni zaključki objektov
(atika), prevzamejo ključno oblikovno, celo dekorativno funkcijo.
Zaradi naštetih urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih kvalitet je BS 7 zavarovana kot
naselbinska in vrtnoarhitekturna dediščina. Za vse posege je zato na pristojni enoti Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS) treba najprej
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na podlagi dokumentacije, ki je usklajena s temi
pogoji, še kulturnovarstveno soglasje. To velja tudi za vzdrževalna dela, s katerimi se posega v varovane vrednote – torej tista, ki spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja
ali uporabo. V teh odločbah ZVKDS OE Ljubljana poda okvir za izvedbo posodobitev in
prilagoditev sodobnim bivanjskim standardom. Gre za usmeritve, s katerimi se zagotavlja, da se skupaj s stanovalci, upravniki, projektanti in izvajalci poišče način, s katerim
se ohranjajo varovane vrednote soseske, hkrati pa zadovolji željam uporabnikov. S tem
se preprečijo stihijski posegi – na primer nekontrolirana menjava stavbnega pohištva in
nameščanje zunanjih senčil ter zastekljevanje balkonskih niš, vsakokrat v drugačni barvi,
materialu in obliki, nameščanje zunanjih enot klimatskih naprav na neprimerne lokacije,
postavitev plotov in ograj, ki se oblikovno ne skladajo z modernistično podobo soseske itd.
BS 7 je pomemben del slovenske urbanistične dediščine šestdesetih in sedemdesetih let 20. stoletja, vključno z bližnjo sosesko
BS 3 pa ena od najkakovostnejših stanovanjskih zazidav pri nas. S premišljenimi ter usklajenimi prilagoditvami bo še dolgo zagotavljala kakovostno in spodbudno, v likovno-arhitekturnem smislu pa tudi estetsko bivalno okolje z usklajeno in urejeno podobo.
Zgoraj: Oblikovanost pročelja: stik površin z različnimi teksturami, sredina: Dinamizirani volumni objektov obdajajo površine,
namenjene pešcem, spodaj: Elementi (vidnega) betona soustvarjajo podobo objektov.
Foto: fotodokumentacija ZVKDS, OE Ljubljana
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Delo Mestnega
redarstva v
ČS Posavje
Mestno redarstvo Mestne uprave
Mestne občine Ljubljana

Mestno redarstvo MOL kot prekrškovni organ MOL v okviru in v skladu s predpisi zagotavlja pripravo programa varnosti MOL ter na njegovi podlagi skrbi za javno varnost in javni red na območju MOL.
Zapuščena vozila v MOL
Mestno redarstvo je v prvi polovici letošnjega leta skupaj evidentiralo in obravnavalo 521 prijav zapuščenih vozil. Od
tega je bilo odrejenih enajst odvozov z območja ČS Posavje.
Podatki o zapuščenih vozilih se iz dneva v dan spreminjajo, ta težava na območju MOL pa je iz leta v leto večja, saj
je leta 2015 Mestno redarstvo skupaj evidentiralo in obravnavalo 330 prijav domnevno zapuščenih vozil, leta 2019
pa jih je bilo že 947.
Za obvladovanje varnostnega tveganja je na področju ravnanja z izrabljenimi vozili Mestno redarstvo tako že v prvi
polovici letošnjega leta začelo dejavno sodelovati z JP LPT in družbo EKOMOBIL, d. o. o. Kot preventivno dejavnost na tem področju smo, v sodelovanju
z družbo EKOMOBIL d.o.o., edinim nosilcem skupnega načrta ravnanja z izrabljenimi vozili, pripravili ozaveščevalno kampanjo Odstranimo zapuščena
vozila iz Zelene Ljubljane, ki jo podpirata Ministrstvo za okolje in prostor in
Javna agencija RS za varnost prometa.
Cilji kampanje so:
- odstraniti zapuščena izrabljena vozila s parkirišč v naseljih in z javnih površin;
- doseči čim širšo obveščenost, kje in kako urediti brezplačno oddajo vozila v
razgradnjo pred uvedbo prekrškovnega postopka;
- prispevati k čistejšemu okolju, ki ga izrabljena motorna vozila močno obremenjujejo.
Mirujoči in ostali cestni promet, javni red in mir, zaščita živali v ČS Posavje
Na območju ČS Posavje je bilo v prvi polovici leta izvedenih 468 ukrepov zoper kršitve določil OUP MOL-1, ZCes-1,
ZJRM-1, ZPrCP-B in ZZZiv. Največ jih je bilo na Ulici prvoborcev (97) in na Bratovševi ploščadi (63).
Zavedamo se pomanjkanja parkirnih zmogljivosti, vendar pa je javno parkirno mesto v neposredni bližini doma le
privilegij, ki ni vedno zagotovljen v obsegu, potrebnem za parkiranje vseh vozil. Zavedati se moramo, da kljub pomanjkanju parkirnih prostorov parkiranje na površinah, ki temu niso namenjene, ni sprejemljivo.
Kršitve hitrosti v ČS Posavje
Z mobilnima samodejnima merilnima napravama, ki sta nameščeni v službenih vozilih, je bilo v ČS Posavje v prvi
polovici leta skupno ugotovljenih 159 prekoračitev hitrosti, in sicer so se meritve izvajale na Avšičevi cesti 30a, kjer
je bilo ugotovljenih 131 prekoračitev hitrosti, in na Glinškovi ploščadi 11a, kjer je bilo ugotovljenih 28 prekoračitev
hitrosti. Največja izmerjena hitrost na Avšičevi cesti je bila 69 km/h, povprečna izmerjena prekoračena hitrost pa 55
km/h. Največja izmerjena hitrost na Glinškovi ploščadi je bila 59 km/h, povprečna izmerjena prekoračena hitrost pa
44 km/h.
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Veselimo se
prenovljenega,
sodobnega vrtca
Ana Bulc,
ravnateljica Vrtca Ciciban

Vrtec Ciciban, enota Ajda, na Ulici prvoborcev 16 deluje od leta 1974, zob časa pa ga je že dodobra
načel, zato smo težko pričakovali energetsko in protipotresno obnovo objekta.
Gre za največjo enoto našega vrtca, ki ponuja prijetno okolje 245 otrokom in 42 zaposlenim. Odlikujejo nas optimizem, ustvarjalna energija, igrivost, radovednost in vedrina, pa vendar se vsakodnevno srečujemo z nevšečnostmi
dotrajanega objekta, starih, poroznih inštalacij, neučinkovitih radiatorjev, oken, ki ne tesnijo … Večkrat mirimo upravičeno razburjene starše in jim obljubljamo spremembe, jih prosimo za potrpežljivost in razumevanje, z obljubami, da
bomo na vrsti za prenovo. Starši, predvsem mame z vozički, tarnajo, da ne morejo dostopati v nadstropje našega
vrtca, saj ni dostopa za vozičke in tudi ne za invalidne osebe.
Ker je vrtec v dveh ločenih stavbah, se morajo otroci obuti in obleči, da lahko pridejo do prijateljev v drugem objektu.
Povezavo v kleti pa ovirajo stopnice, ki so varnostno primerne le za odrasle.
Težavam, s katerimi se srečujemo, ni bilo videti konca, zdaj pa smo močno vznemirjeni in v veselem pričakovanju
obnove.
Avgusta so se namreč začela pripravljalna dela.
Obnova bo obsežna, zato se bodo dela predvidoma
končala februarja naslednje leto.
Veselimo se vseh izboljšav, ki bodo našim otrokom in zaposlenim zagotovile bolj kakovostne bivanjske razmere,
predvsem povečanega skupnega prostora za telovadbo
in druženje, povečanih, sodobno opremljenih igralnic,
ureditev sanitarij in kotičkov za nego otrok ter povezovalnega notranjega stopnišča in hodnika, ki bo omogočal nemoten prehod do telovadnice tudi najmlajšim. Vsi
otroci se bodo lahko obiskovali med oddelki po varnem
hodniku in notranjih stopnicah. Vsaka igralnica bo imela
svoje sanitarije, dodane bodo tudi posebne za invalide,
poseben prostor bo namenjen za specialno obravnavo
otrok s posebnimi potrebami, oblikovani bodo namenski
kotički za otroke, osebne garderobne omarice za vsakega otroka, prostor za likovne dejavnosti, kotiček za ustvarjanje z glino …
Nov načrt predvideva povečanje vseh igralnih površin za otroke in tudi vzgojiteljice, saj zdaj nimamo skupnega prostora. Pedagoške sobe so zdaj tri, za vsak niz posebej, vendar so tako tesne (deset kvadratnih metrov), da se za eno
okroglo mizo ob sestankih stiska po 14 do 16 oseb.
Navdušeni smo nad idejno zasnovo ureditve zunanjih igralnih površin in ločenega prostora za mirno igro najmlajših.
Prenovili bomo tudi drevored ob ograji, ki je zaradi starosti in obolelih dreves že močno načet.
Za načrtovano sanacijo in rešitve, ki bodo otrokom, zaposlenim in staršem zagotovile vsakodnevno varnost in večjo
kakovost bivanja v tej enoti, smo hvaležni županu in Mestni občini Ljubljana, seveda pa tudi staršem, ki so z razumevanjem sprejeli selitev otrok v času prenove na nadomestne lokacije.
Prijazen pozdrav od otrok in vseh zaposlenih v enoti Ajda.

Foto: Vrtec leta 1974, avtor neznan
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Ulični zmaji v
naši soseski
Nejc Benčič, koordinator mladinskega uličnega
dela v Javnem zavodu Mladi zmaji

Ulični zmaji smo mobilna ekipa Javnega zavoda Mladi zmaji, ki izvajamo program mladinskega uličnega dela na različnih lokacijah
Mestne občine Ljubljana. Naše poslanstvo
je, da mlade opolnomočimo pri realizaciji in
izvedbi njihovih idej ter da jih informiramo o
dogodkih, programih in dejavnostih, ki so jim
namenjeni v mestni občini, drugod po Sloveniji in v tujini. Ulični zmaji svoje delo izvajamo
v četrtnih skupnostih Šmarna gora, Vič, Golovec in Posavje ter v soseski Celovški dvori.
Najdete nas tudi na dogodkih Mestne občine
Ljubljana, namenjenih mladim.
Kdaj in kje nas najdeš v Četrtni skupnosti Posavje?
Ulične zmaje najdete v naši četrtni skupnosti vsako
sredo med 17. in 19. uro, med poletnimi počitnicami pa med 18. in 20. uro. Največkrat nas najdeš na
igrišču zraven bara Forza, kjer z mladimi igramo nogomet ali košarko, družabne igre ali se pogovarjamo ter
snujemo nove projekte. Če si star od 10 do 29 let in
imaš idejo, kako dejavno preživeti prosti čas, ali pa ti
je samo dolgčas, nas obišči in se z nami pozabavaj.
Najdeš nas tudi med zimskim časom, ko se pred mrazom skrivamo v prostorih ČS Posavje na Bratovševi
ploščadi 30, ki nam jih ČS vsako sredo velikodušno
odstopi za izvajanje programa.
Dogodki, projekti in dejavnosti
Ulični zmaji vsako leto v sodelovanju s ČS Posavje izvedemo nekaj dogodkov in dejavnosti, ki jih načrtujemo skupaj z mladimi. V preteklih letih se morda spomnite Posavskih iger, ki smo jih letos izvedli že petič,
potopisnih predavanj, uličnih predstav, čistilnih akcij
ipd. Zelo radi se priključimo dogodkom ČS, kot so
Dan sosedov, Božična tržnica, Kino med bloki … Tudi
letošnje leto želimo skleniti s potopisnim predavanjem.
Le kam bomo odpotovali? Vabljeni, da nas obiščete in
se nam pridružite.
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Dogodke in druge zanimivosti lahko
spremljate na naših proﬁlih na facebooku in
instagramu @ulicnizmaji in na spletni strani
www.mladizmaji.si.

Foto: Posavske igre, Nastja Kikec,
Arhiv Mladih zmajev

Dejavnosti za vse
generacije
Iztok Kosenburger, predsednik
humanitarnega društva Nikoli sam

Smo humanitarno društvo, katerega poslanstvo je sočutje in skrb za druge, ki je zasnovano in deluje na temelju
prostovoljstva, s svojimi programi in dejavnostmi pa deluje v dobro vseh ravni človeške družbe, s poudarkom na
humanitarnosti in prostovoljstvu, katerih vodilo je živeti zdravo in srečno.
Društvo ne izvaja pridobitnih dejavnosti, saj je to v nasprotju z našo temeljno dejavnostjo in poslanstvom, vse dejavnosti in storitve so brezplačne, naši člani prostovoljci pa so vam vedno nesebično in brez pomislekov pripravljeni
pomagati ter širiti plemenito delo in poslanstvo društva.
Dejavnosti izvajamo v kletnih prostorih ČS Posavje na lokaciji Bratovševa ploščad 30.
Čaj ob petih: tedenske srečevalnice in ustvarjalnice
Srečujemo se vsak četrtek med 16. in 19. uro od oktobra dalje.
Kaj delamo: druženje in pogovori, družabne igre (npr. tarok, šah, človek ne jezi se), učenje klekljanja in še marsikaj
zanimivega glede na želje udeležencev.
Dobivamo se različne generacije, na srečanjih pa si izmenjujemo tudi svoje izkušnje. Za vsakega udeleženca so
brezplačno na voljo tudi topel napitek (po želji čaj ali kava) in piškoti.
Krožek risarskega izražanja Barvaj in ustvarjaj
Srečujemo se vsak četrtek med 17. in 19. uro od oktobra dalje.
Udeleženci imajo možnost učenja in pridobivanja dodatnega znanja risanja z različnimi tehnikami in barvanja. Pristop
učiteljice je prijazen in preprost, zato so se udeleženci risanja do zdaj veliko naučili.
Program Živimo zdravo in srečno
Kdaj: ob četrtkih med 17.30 in 19.00 uro in po dogovoru ob sobotah med 17. in 19. uro
Kaj delamo: izvajamo različne skupinske in individualne energijske delavnice, katerih temeljni namen je
spodbuditi in razviti pristop k samopomoči z uporabo različnih tehnik, ki sprožijo pretok energij tam,
kjer so nastale energijske blokade. Končni cilj programa in delavnic je vzpostaviti višjo kakovost
zdravja in življenja.
Organiziramo delavnice, kot so:
- vaje za aktiviranje čaker in vzpostavljanje ravnovesja v energijskih centrih;
- uporaba in delo z nihalom, energijska merjenja in terapije z nihalom;
- reiki svetovanje in terapije;
- postani sam svoj zdravilec (seminar, na katerem se naučimo osnov energijskega samozdravljenja).

Več informacij o društvu
in njegovih dejavnostih
najdete na spletni strani
www.nikolisam.si.
E-pošta: nikolisam@outlook.com
Facebook: HD Nikoli sam

Uradne ure društva so vsak prvi četrtek v
mesecu od 17.30 do 19. ure v društveni
pisarni, ki se nahaja v kletnih prostorih na
Bratovševi ploščadi 30.

Brezplačno merjenje krvnega tlaka
Merjenje se izvaja vsak prvi četrtek v mesecu med 17. in 18.
uro.
Merjenje krvnega tlaka izvaja medicinska sestra, ki vam lahko tudi svetuje, kako vzdrževati primeren krvni tlak, kako
ohranjati zdravje in zdrav način življenja.
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Utrip domskega življenja
Marjeta Maruša Kerč,
direktorica DSO Ljubljana Bežigrad

Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad letos praznuje že 43 let. V domu živi
219 stanovalcev. Razdeljen je na vzhodni in zahodni del, v vsakem nadstropju
sta čajna kuhinja in dnevni prostor za druženje. Imamo tudi knjižnico, prostor
za ﬁzioterapijo in delovno terapijo ter bife. V domski jedilnici ponujamo kosila,
tudi dietna, tako našim stanovalcem kot zunanjim gostom, kosila dostavljamo
tudi na dom. Del domskega prostora je tudi park, v katerem imamo balinišče,
paviljon, vadbeni park in dvignjene vrtičke, od koder poleti zadišijo paradižniki,
paprika, čebula, korenček, peteršilj in še kaj. V parku na gredicah ne rastejo
samo cvetlice različnih barv, ampak tudi zelišča, sadno drevje in jagodičevje.
Poleg vsakodnevne oskrbe in nege, za katero skrbi 116 zaposlenih, za oskrbovance izvajamo številne dejavnosti, s katerimi popestrimo dnevni utrip doma,
spodbujamo stanovalce k aktivnostim in krepimo medgeneracijsko sožitje. Nekatere dejavnosti izvajajo naši zaposleni v okviru delovne terapije in ﬁzioterapije.
Telo v jesenskem obdobju našega življenja potrebuje več pozornosti, zato je
naloga delovnega in ﬁzioterapevta, da skozi gibanje ter predvsem pravilne vzorce gibanja spodbuja stanovalce k ohranjanju samostojnosti pri vsakodnevnih
dejavnostih in pri opravilih, ki so zanje pomembna.
Dom uspešno sodeluje z okoliškimi vrtci, osnovnimi šolami, srednjimi šolami
in fakultetami ter zavodom PET (terapija s psi), ki med nas prinašajo svežo
energijo in mladostniško razposajenost. Smo tudi demenci prijazna točka, kar
pomeni, da posebno skrb namenjamo osebam z demenco tako v domu kot
zunaj njega. Prav tako je sestavni del naše dejavnosti tudi paliativna oskrba. V
domu imamo tudi dnevno varstvo za starejše okoliške prebivalce in tako pripomoremo k bolj kakovostni starosti, saj nekaj ur dnevno preživijo v družbi naših
stanovalcev in se udeležujejo organiziranih dejavnosti.
Posebnost našega doma je tudi oddelek mlajših invalidov, v katerem biva 13
stanovalcev. Tako že od začetka delovanja doma pod isto streho skrbimo za
medgeneracijsko sobivanje.
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Zgoraj: Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad, arhiv DSO Lj. Bežigrad
Spodaj: Pot dobrot, Robert Pajnič

Pot dobrot
Povezovanje lokalnih
pridelovalcev in prebivalcev
Damjana Zaviršek Hudnik,
vodja pobude Skupaj na ploščad!

Lokalni pridelovalci hrane v Savljah, Klečah in na Ježici so velika priložnost za prebivalce soseske
Ruski car na obrobju Ljubljane. Pot dobrot vodi do kmetij v zaledju soseske, na katerih se je mogoče oskrbeti s svežimi domačimi pridelki tam, kjer so bili pridelani. Označena je s talnimi oznakami
in s tablami, ki so postavljene v središču soseske, ob osnovni šoli in vrtcu, v parku, v središču vasi.
Vodi po ulicah in cestah ter po kolovoznih poteh med njivami in travniki.
Leta 2014 so bile pobude ČS Posavje za vzpostavitev lokalne tržnice v soseski Ruski car/BS 7 nadgrajene v idejo
po označitvi poti, ki vodijo do kmetij, kjer je pridelke mogoče kupiti neposredno od pridelovalcev. Snovalci projekta
smo želeli prebivalce soseske opozoriti, da polja in travniki ter lokalni pridelovalci hrane v Savljah, Klečah in na Ježici
prinašajo eno glavnih prednosti bivanja v soseski na obrobju mesta in možnost za kakovostno prehranjevanje. Po
drugi strani pa je številčnost prebivalcev v neposredni bližini priložnost tudi za pridelovalce hrane in prodajo v lokalnem okolju.
Ker je pobuda izšla iz lokalnega okolja, smo v načrtovanje vključili prebivalce. Idejo smo prvič predstavili na Urbanem
sprehodu Jane’s Walk 2014, med katerim smo preverili različne poti, udeleženci sprehoda pa so nas opozorili na
predele in ambiente, ki jih je vredno vključiti in priključiti póti.
Začetek poti, ki povezuje 23 pridelovalcev v Savljah, Klečah in na Ježici, je pri osnovni šoli Danile Kumar, kjer s skrbjo
za šolski vrt in čebelnjak ter ohranjajo povezanost s podeželjem in širijo znanje o pomenu čebel za ohranjanje biotske
raznovrstnosti. Pot nato vodi skozi sosesko Ruski car, kjer se razdeli na dva dela – prvi vodi sprehajalce po ulicah
in cestah do kmetij na Ježici, v Savlje in Kleče, drugi pa mimo travnikov po kolovoznih poteh pred Savljami do Kleč.
Pot dobrot je označena s sedmimi tablami in talnimi oznakami. Table z zemljevidom in podatki o kmetijah stojijo na
ključnih mestih ob poti (pri šoli in vrtcu, na osrednjem delu Bratovševe ploščadi, v osrednjem parku, ob prostorih
Četrtne skupnosti Posavje, v središču vasi …). Znak za pot oblikovno izhaja iz markacije in je kot talna oznaka del
površin za pešce.
V okviru projekta smo pripravili zloženko z označenimi potmi, podatke o kmetijah, pridelkih in načinu prodaje (prodaja
na kmetiji, stojnica v naselju, trgovina na kmetiji, sezonska prodaja …). Zloženka je na voljo v pisarni ČS Posavje.
Tržni dnevi Pot dobrot, ki jih od leta 2015 nekajkrat letno organiziramo na Bratovševi ploščadi, bogatijo ulično življenje,
vnašajo pestrost v dogajanje v soseski, promovirajo lokalne pridelovalce in druge dogodke, ki jih organizirajo v vaseh
(npr. Posavsko štehvanje, gledališke predstave Beštekteatra iz Savelj).
Z občasnimi vodenimi sprehodi po Poti dobrot do kmečkih dvorišč prinašamo v vasi živost, opozarjamo na pomembno vlogo kmetov pri ohranjanju in skrbi za kulturno krajino ljubljanskega Posavja ter širimo bonton ob sprehajanju po kolovoznih in delovnih poteh med polji in travniki.
Povezovanje vasi in soseske opozarja na pomen ohranjanja različnosti in pestrosti bivanja, na kulturno krajino kot
povezovalni element med sosesko in vasmi ter dvig kakovost bivanja tako v soseski kot vaseh.
Letos mineva sedmo leto od začetka projekta Pot dobrot in ravno to pomlad se je poznavanje in povezovanje z lokalnimi pridelovalci hrane izkazalo za izredno pomembno, saj je prebivalcem soseske v času epidemije zagotavljalo
varno in preprosto oskrbovanje s hrano. Če ne vsak dan, pa vsaj čez sedem let vse prav pride!
Izvedbo projekta so podprli: Ministrstvo za kulturo RS, MOL/Oddelek za kulturo, MOL/Četrtna skupnost Posavje. Pot dobrot je
bila zasnovana kot del projekta Ploščad – dvorišče, igrišče, srečišče … 2014, ki ga oblikuje in vsebinsko vodi pobuda Skupaj
na ploščad! Izvedbo Tržnih dni Pot dobrot podpira MOL Četrtna skupnost Posavje.
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Ljubljansko
Posavje v očeh
turističnega
vodnika

Ali ste vedeli?
Uredniški odbor

Območje Četrtne skupnosti Posavje obsega 905 ha. Tu živi
10.082 prebivalcev.
(Vir: SURS)

Tomaž Zavrl, turistični vodnik

Mize na ljubljanski tržnici se šibijo pod težo sveže zelenjave. Le od kod je
prišla? Kaj imajo skupnega Savlje in Slavko Avsenik?
Kot dolgoleten prebivalec Savelj sem spoznal pestro in velikokrat zabavno
zgodovino nepoznanega dela Ljubljane.
Leta 2016 je bila Ljubljana nagrajena z nazivom zelena prestolnica Evrope.
V severnem delu Ljubljane so skrite pred očmi Ljubljančanov kmetije, ki
s svojim zdravim načinom pridelave in kratko transportno potjo dodajajo
delček k temu nazivu, na katerega je Ljubljana tako ponosna, in svojim
obiskovalcem ponujajo sveže domače pridelke.
Domačini smo ponosni na čisto pitno vodo pod zaščitenimi kmetijskimi površinami v Klečah, od koder vodarna oskrbuje večino Ljubljane. O tako kakovostni vodi iz pipe lahko večina obiskovalcev iz tujine samo sanja. Zanje
so posebno zanimivi tudi mlekomati, zlasti za Američane, saj je v Združenih
državah Amerike in tudi v marsikateri drugi državi prepovedano prodajati
sveže mleko. Ko ga gostje poskusijo, jih navduši drugačen in poln okus.
Veliko je ostankov iz druge svetovne vojne, ki spominjajo na čase okupirane
Ljubljane, ko je skozi Savlje in Kleče potekala meja med Italijo in Nemčijo,
pod ježo pa obvozna železnica, na katero spominja ime Obvozna cesta, ki
je med domačini bolj znana pod imenom Nemška cesta.
V Savljah je bila nekoč znana tovarna nogavic in dežnikov Tonosa, ki je
bila v lasti pomembne družine Vidmar. Tam je nastala tudi slavna skladba
Slavka Avsenika Na Golici. Dve tovarnarjevi vili v našem okolišu sta delo
Plečnikovih učencev Edvarda Ravnikarja in Eda Mihevca.
Moderni del četrtne skupnosti predstavlja v sedemdesetih letih po skandinavskem vzoru zgrajena soseska BS 7, poimenovana tudi Soseska Ruski
car. Soseska je dobila ime po znameniti gostilni, saj naj bi v času velikega
kongresa v njej prespal car Aleksander I.
V zadnjih letih se lahko pohvalimo tudi s krasno rekreacijsko potjo, ki omogoča veliko raznovrstnih dejavnosti in ob Savi vodi od Savelj vse do
Šentjakoba.
Letos, ko zaradi posebnih okoliščin na novo odkrivamo Slovenijo, namenimo kak dan tudi zanimivostim v svojem okolišu!
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Foto: Med vasjo in mestom,
Tomaž Zavrl

Že ob koncu 19. stoletja in v začetku 20. stoletja so številni Ljubljančani ob koncih tedna radi
zahajali na Ježico, v bližino današnjega kopališča Štern, kjer je
bilo urejeno kopališče v Savi.
(Vir: Wikipedija, prosta enciklopedija)
V 30. letih 20. stoletja so na prostoru današnje Lagune začele nastajati Šternove toplice. Štern je
postavil lesene bazenčke z mivko,
v katere so se obiskovalci zakopavali in zdravili revmatične težave. Vojna je razvoj kopališča ustavila in začelo je propadati.
(Vir: Wikipedija, prosta enciklopedija)
V Klečah in Savljah so kmetje
vzgojili posebno vrsto čebule,
imenovano posavski špeh.
(Vir: Klemen, M., Čemažar, M.
(2016). Moje Kleče, moje Savlje.
Ljubljana: samozal. Klemen M.: samozal. Čemažar M.)
17. maja 1890 je prvič stekla voda
po vodovodnem omrežju iz vodarne Kleče. Vodarna Kleče tudi
danes ostaja najpomembnejše
vodno zajetje v osrednjem vodovodnem sistemu mesta Ljubljana.
(Vir: Klemen, M., Čemažar, M.
(2016). Moje Kleče, moje Savlje.
Ljubljana: samozal. Klemen M.: samozal. Čemažar M.)
Med letoma 1950 in 1989 je v
Prosvetnem domu Savlje-Kleče deloval Kino Savlje. Februarja
2016 je lokalna gledališka skupina
BEŠTEKteater Kino Savlje obudila. Predvajali so slovenski ﬁlm
Vesna.
(Vir: Klemen, M., Čemažar, M.
(2016). Moje Kleče, moje Savlje. Ljubljana: samozal. Klemen M.: samozal. Čemažar M. in arhiv ČS Posavje)

