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IZVLEČEK 

 

Ljubljana je bila od 23. februarja 1942 do 9. maja 1945 okupirana najprej s strani Italijanov in 

pozneje s strani Nemcev. Mesto je tako živelo in delovalo znotraj žične ograde kar 1170 dni. 

Vsakdanje življenje so omejevale številne prepovedi kot npr. prepoved izhoda iz mesta, 

policijska ura, prepoved vožnje motornih koles in poslušanje radia. Prebivalci so se v veliki 

večini pridružili Osvobodilni fronti in se borili proti okupatorju; izvajali so tihe plebiscitne 

akcije, tihotapili material in orožje čez mejo, oddajal je propagandni radio Kričač, tiskali so  

časnike in letake s protifašistično in protinacistično vsebino. Po končani vojni pa so meščani 

podrli celoten žični obroč, zasuli strelne jarke in porušili bunkerje. Leta 1957  je potekal prvi 

spominski pohod, takrat imenovan še Ob žici okupirane Ljubljane, ki se je nato razvil v 

vsakoletni dogodek, ki se ga udeleži več tisoč ljudi. Sámo traso žičnega obroča  so s časom 

uredili v 34 km dolgo pešpot, postavili so spominske kamne in stebre ter jo označili z 

informativnimi tablami in smerokazi.  

 

V prvem sklopu svojega diplomskega dela sem na kratko predstavila zgodovinsko ozadje II. 

svetovne vojne na območju Slovenije. Opisala sem nastanek Osvobodilne fronte in partizane 

ter njihovo delovanje. Nadaljevala sem z opisom italijanske in nemške okupacije Ljubljane ter 

z bolj podrobnim opisom nastanka Poti in spominskega pohoda. V praktičnem delu sem 

predstavila učno uro z vsebino, ki se je dotikala pohoda Pot ob žici. Zapisala pa sem tudi 

dogajanje s pohoda leta 2013, ki sem se ga udeležila skupaj z malčki iz vrtca in z 

osnovnošolci.  

 

KLJUČNE BESEDE: okupirana Ljubljana, Osvobodilna fronta, partizani, Pot, Pohod Pot ob 

žici 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

  

Ljubljana was occupied from February 23rd 1942 until May 9th 1945, first by Italy and later 

on by Germany. People in the city had to live and work within a barbed wire fence for a total 

of 1170 days. Everyday life was very limited due to e.g. a police curfew, and prohibitions to 

leave the city, drive a motor bike or listen to the radio. Most of the residents joined the 

Liberation Front and fought against the occupying forces; they organised silent plebiscite 

campaigns, smuggled materials and weapons accross the border, broadcast a propaganda radio 

station called »Kričač« (engl.: Screamer), printed newspapers and flyers with anti-fascist and 

anti-nazi content. After the war ended, the citizens knocked down the entire ring of barbed 

wire, filled up the trenches, and demolished bunkers. In the year 1975, the first memorial 

march was organised, at that time called »Along the Wire of Occupied Ljubljana«. This 

march developed into an annual event which is now attended by thousands of people. The 

path along the barbed wire fence was gradually turned into a 34 km long footpath marked 

with memorial stones, information boards and signposts. 

  

In the first part of my thesis I presented a short historical background of World War II on 

Slovenian territory. I described the formation of the Liberation Front and the Partisans as well 

as their working. I continued with the Italian and German occupation of Ljubljana and 

explained the emergence of the Path and memorial march in greater detail. In the practical 

part I presented a school lesson about the march now called »Path along the Wire«. I also 

wrote about the march held in 2013 which I attended with children from kindergarten and 

schoolchildren. 

 

KEY WORDS: occupied Ljubljana, Liberation Front, Partisans, Path of Remembrance and 

Comradeship, march »Path along the Wire« 
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1 UVOD 

 

»Bodečo žico so postavili Rimljani. Ali pa Hrvati?« 

(Smajila, Barbara, 2013)
1
 

 

Pot ob žici je med Ljubljančani še vedno poznana kot Pot spominov in tovarištva – PST. Ne 

predstavlja le spomina in opomina na čas okupirane Ljubljane, ampak tudi rekreativen 

prostor, namenjen gibanju in sprostitvi.  Tradicionalni letni pohod, ki ga zadnja leta pripravlja 

Timing Ljubljana, vedno najbližjo soboto 9. maju, pa z leti pridobiva na priljubljenosti. 

 

Večina ljubljanskih osnovnih šol in vrtec se pohoda udeleži. Poudarek je na gibanju, saj je 

pohod načrtovan kot športni dan. Da pohod zaznamuje spomin na osvoboditev Ljubljane, ve 

le malokateri učenec. V članku z naslovom »Bodečo žico so postavili Rimljani. Ali pa 

Hrvati?« je novinarka učencem nižjih razredov osnovne šole zastavila vprašanje, s kakšnim 

namenom so se odpravili na pohod. Odgovori so bili raznoliki. Nekateri so menili, da zgolj 

zato, ker je športni dan obvezen, drugi so vedeli, da je na mestu Poti nekoč stala žična ograda 

in da praznujemo osvoboditev Ljubljane, spet tretji so se spraševali, kdo pa je postavil žico 

oz. kdo jo je odstranil.  

 

Z diplomskim delom sem želela prispevati k boljšemu poznavanju zgodovine Ljubljane med 

2. svetovno vojno. Na temo okupirane Ljubljane sem našla veliko literature. Trudila sem se 

pisati objektivno, saj se zavedam, da je to morda še vedno pereča tema. Moj namen je bil, 

učencem predstaviti življenje v okupirani Ljubljani in Pot kot zgodovinski spomenik – 

ostanek tistega časa.  

 

 

 

                                                           
1
 Smajila, Barbara (2013). Bodečo žico so postavili Rimljani. Ali Hrvati? Nedeljski dnevn ik, str. 13,  11. 5. 

2013. 
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2 ZGODOVINSKO OZADJE II. SVETOVNE VOJNE NA 

SLOVENSKEM 

 

Slovensko ozemlje je bilo pred letom 1941 del Kraljevine Jugoslavije. Regent knez Pavel je s 

priključitvijo k trojnemu paktu skušal rešiti državo pred vojnim opustošenjem. Vendar je ta 

poteza sprožila množične demonstracije v Beogradu. Skupina proangleških častnikov je 

izvedla državni udar in odstavila kneza Pavla. Za kralja pa so razglasili takrat še mladoletnega 

princa Petra Karadjodjevića. Nova vojaška vlada je izstopila iz pakta.
2
   

Sile osi so 6. aprila 1941 napadle Kraljevino Jugoslavijo. Hitler pa je že pred tem napadom 

natančno razdelil Slovenijo. Največji del je pripadal Nemčiji, manjši del fašistični Italiji, 

Prekmurje je dodelil Madžarski, majhen del pa je dobila še Nezavisna država Hrvatska 

(NDH). Zaledje Ljubljane, Šentvid in del nad levim bregom Save je pripadlo nemški 

okupacijski coni, ostalo pa italijanski. S tem dejanjem je bilo mesto hudo prizadeto.
3
 

 

                               

Slika 1: Vojna na območju Slovenije do 8. septembra 1943.
4
 

                                                           
2
 Jankovič Potočnik, Aleksander (2012). Žica okrog Ljubljane: ob 70. obletnici začetka gradnje italijanskih utrdb 

in žičnih ovir okrog Ljubljane (dalje: Jankovič Potočnik, A.: Žica okrog Ljubljane). Logatec: Ad Pirum, str. 1. 
3
 Lukež, Niko in Kos, Janez (2002). Ljubljana 1170 dni v žični zapori: 1941 –1945 (dalje: Lukež, N. in Kos, J.: 

Ljubljana 1170 dni v žični zapori). Ljubljana: Čas,  str. 14. 
4
 Dolinar, France M. idr. (2011). Slovenski zgodovinski atlas. Ljubljana: Nova revija, str. 182. 
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30. aprila 1941 je 26 predstavnikov slovenskega naroda podpisalo prošnjo za priključitev 

zasedenega območja Italiji. Kralj Viktor Emanuel III. je 3. maja podpisal ukaz, s katerim je 

bilo osvojeno ozemlje Slovenije kot Ljubljanska pokrajina anektirano h kraljevini Italije. 

Ljubljana je postala sedež pokrajine in največja vojaška postojanka v njej, sedež okupatorjeve 

oblasti. Visokemu komisarju Emiliu Grazioliju (za njim od junija 1943 fašist Giuseppe 

Lombrassain in od avgusta 1943 general Riccardo Moizo)
5

 je bilo podrejeno kraljevo 

policijsko ravnateljstvo z več komisariati javne varnosti in  približno 700 agentov, ki so kot 

specialna policija delovali samo v Ljubljani, okrepljeni 14. mobilizirani bataljon kraljevih 

karabinjerjev »Milano«, poveljstvo dveh bataljonov finančne straže in tri čete četrte gorske 

legije obmejne milice. Največje število vojakov je bilo v času poletne ofenzive 1942. leta, ko 

jih je bilo 60.000.
6
 Mesto je tako pod italijansko kot pod nemško okupacijo imelo v upravnem 

pogledu značaj mestne občine s slovenskim mestnim županom (dr. Jure Adlešič in za njim od 

junija 1942 general Leon Rupnik).
7
 

Italijanski okupator je želel čim hitreje poitalijaniti Ljubljano. Sekretar fašistične stranke v 

Ljubljani je ob vojni napovedi ZDA izjavil: »Priključili smo to pokrajino Italiji, napravili 

bomo, da postanejo v njej prebivalci čimprej Italijani«.
8
 

 

 

3 OSVOBODILNA FRONTA 

 

Ljubljančani in Ljubljančanke se niso vdali malodušju in lojalnosti okupatorju. Že 26. aprila 

1941 so se v Ljubljani na pobudo Komunistične partije Slovenije sestali predstavniki 

komunistov, demokratičnih Sokolov in kulturnih delavcev ter se dogovorili za ustanovitev 

protiimeprialistične fronte.
9
 Okvir njenega delovanja so sprejeli na prvem zasedanju 15. junija 

1942. Osvobodilni boj naj bi prinesel svobodo vsem Slovencem, njihovo svobodno odločitev 

o bodočih državnih povezavah in delavsko socialistično revolucijo.  

                                                           
5
 Ferenc, Tone (2011). Izbrana dela: Odporništvo (dalje: Ferenc, T.: Odporništvo). Ljubljana: Znanstvena 

založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, str. 187. 
6
Lukež, N. in Kos, J.: Ljubljana 1170 dni v žični zapori, str. 4–5. 

7
 Ferenc, T.: Odporništvo, str. 187. 

8
Lukež, N. in Kos, J.: Ljubljana 1170 dni v žični zapori, str. 6. 

9
 Prav tam, str. 7. 
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Z napadom Nemčije na Sovjetsko zvezo 22. junija 1942 je Protiimeprialistična fronta na prvo 

mesto postavila osvobodilni boj, v ozadje pa potisnila revolucijo tudi zaradi zavezništva z 

Veliko Britanijo in pozneje z Združenimi državami Amerike. Hkrati so se preimenovali v 

Osvobodilno fronto slovenskega naroda – OF.
10

 

Septembra 1942 se je OF oklical še za Slovenski narodno-osvobodilni odbor (SNOO), ki naj 

bi bil temelj nove, porajajoče se slovenske oblasti.
11

 

Novembra 1942 je SNOO sprejel 7 temeljnih točk OF, katerim so decembra dodali še 2 in s 

tem je bila osnovna programska usmeritev zaključena.
12

 

 

      

Slika 2: Naslovnica časnika Osvobodilna fronta z objavljenimi temeljnimi točkami OF.
13

 

 

S podpisom Dolomitske izjave 1. 3. 1943 si je Komunistična partija Slovenije formalno 

zagotovila vodilno vlogo v OF. Sokolska in krščanskosocialistična skupina pa sta se odrekli 

snovanju lastnih strank.
14

 

                                                           
10

 Dolenc, Ervin in Gabrič, Aleš (2002). Zgodovina 4: učbenik za 4. letnik gimnazij (dalje: Dolenc, E. In Gabrič, 

A.: Zgodovina 4). Ljubljana: DZS, str. 143 – 147. 
11

 Prav tam. 
12

 Prav tam. 
13

 Slovenska kronika XX. stoletja (1995-1996). Ljubljana: Nova revija, str. 22. 
14

 Dolenc, E. In Gabrič, A.: Zgodovina 4, str. 143 – 147. 
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Postopoma so nastajale in se širile organizacije, ki so se vključevale v OF: Komunistična 

partija Slovenije, Zveza komunistične mladine, Mladinska OF (pozneje Zveza mladine 

Slovenije), Ljudska oz. Slovenska narodna pomoč, Delavska enotnost in protifašistična zveza 

žensk.
15

 

 

 

Slika 3: Znak OF na transformatorski postaji v Trnovem.
16

 

 

V OF se je vključevalo vse več Ljubljančanov. Njene mreže so se razpletle po terenih, 

podjetjih, ustanovah, šolah, oblastnih uradih, sodstvu in celo na policiji. Delovalo je več sto 

oboroženih borbenih grup.
17

 

Svojo pripadnost OF so meščani izkazovali s tihimi plebiscitnimi akcijami, ko so se ob 

določeni uri umaknili z ulic in lokalov, kar je okupatorja zelo begalo. Izvajali so sabotaže v 

tovarnah, na železnici, napadali italijanske vojake, vdirali v skladišča, uničevali razne 

napeljave (infrastrukturo), zbirali denar, vojaško in drugo blago.
18

  

 

 

 

                                                           
15

 Prav tam, str. 8. 
16

 Kos, Janez (2006). Pot spominov in tovarištva: 50 spominskih pohodov (dalje Kos, J.: Pot spominov in 

tovarištva). Ljubljana: Svobodna misel, str. 12. 
17

 Lukež, N. in Kos, J.: Ljubljana 1170 dni v žični zapori, str. 7. 
18

 Prav tam.  
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3.1.1 Partizani 

 

Partizan, med 2. svetovno vojno borec v majhnem in gibčnem oddelku civilnega prebivalstva 

na ozemlju, ki ga je zasedla tuja vojska.
19

 

Partizán –a m: udeleženec jugoslovanskega narodnoosvobodilnega boja.
20

 

 

Vojska OF se je imenovala partizani. Za njih je značilno gverilsko bojevanje, kar je posledica 

neskladja moči in pomanjkanja orožja.
21

  

Priključitev k partizanom je bila prostovoljna. Vsak novinec pa je ob vstopu moral priseči, da 

bo kot partizan osvobodilne ljudske armade slovenskega naroda posvetil vse svoje moči in 

sposobnosti za osvoboditev slovenskega naroda, delovnega ljudstva in vsega svobodoljubnega 

človeštva v boju proti fašističnim nasilnikom ter da ne bo zapustil partizanskih enot, v katere 

je prostovoljno vstopil, do uresničitve teh ciljev, za izpolnitev katerih bo, če bo treba, žrtvoval 

tudi svoje življenje.
22

 V juliju 1941 je bilo tako oblikovanih 15 oboroženih enot, ki so se 

bojevale na območju okupiranem z Nemci in Italijani. V istem mesecu pa so se pričeli tudi 

napadi na sovražnikove objekte, vojake in policiste.
23

 

 

V štirih letih je partizanska vojska zabeležila 75.000 vojakov, od tega so bili 4 % žensk. Iz 

gverilskega gibanja so postali organizirana formacija, ki je bila del Narodnoosvobodilne 

vojske. Čeprav z orožjem niso bili enakopravni sovražnikom, so šli v boj s ponosom, z veliko 

poguma in z improvizirano vojaško strategijo. Utrpeli so več izgub: 28.000 partizanov je bilo 

ubitih, 15.000 jih je bilo težje ranjenih, več tisoč pa jih je dezertiralo.
24

 

 

                                                           
19

 Enciklopedija Slovenije, XI. zvezek, str. 247. 
20

Slovar slovenskega knjižnega jezika:  

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=partizan&hs=1, 19. 1. 2014. 
21

 Pirjevec, J. in Repe, Božo (2008). Resistance, suffering, hope: the Slovene partisan movement (dalje Pirjevec, 

J. in Repe, B.: Resistance, suffering, hope). Ljubljana: National Committee of Union of Societies of Combatants 

of the Slovene National Liberation Struggle; Trst: Založništvo tržaškega tiska, str. 49-51. 
22

 Enciklopedija Slovenije, XI. zvezek, str. 247. 
23

 Pirjevec, J. in Repe, B.: Resistance, suffering, hope, str. 49-51. 
24

Prav tam, str. 60-61. 

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=partizan&hs=1
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3.1.2 Partizanske bolnišnice 

 

Partizanske bolnišnice so bile skrivne in so bile organizirane zato, da so operativne enote 

narodno-osvobodilne vojske in partizanske odrede razbremenile ranjencev, s tem pa so 

povečali operativno sposobnost in gibljivost enot.
25

 

O organiziranem nastajanju partizanskih bolnišnic je možno govoriti od 22. 6. 1942 dalje. 

Takrat so bile namreč z odredbo glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet ustanovljene 

prve manjše sanitetne postaje – ambulante. Vseh skupaj je bilo v tem letu zgrajenih 19.
26

 Do 

konca leta 1945 pa je bilo zgrajenih 247 bolnišničnih enot in 3 partizanska letališča, od koder 

so zavezniki z letali prepeljali ranjence v Bari, Italijo.
27

 

 

       

Sliki 4 in 5: Notranjost ambulante partizanske bolnišnice Franja v Idriji.
28

  

 

Za uspešno delovanje partizanske bolnišnice je bila izrednega pomena tajnost objektov, kar so 

zagotavljala številna pravila. Že v začetku gradnje so bili previdni: proti objektu niso smele 

voditi nobene sledi in ropot gradnje pa je bilo potrebno čim bolj zmanjšati. Bolnišnice so bile 

večinoma locirane globoko v gozdu in v težko dostopnih krajih, zgrajene so bile iz lesa in 

pokrite z lubjem, skodlami in deskami. Zamaskirali pa so jih z lokalno vegetacijo. Kurili so s 

čim bolj suhim lesom, da bi zmanjšali količino dima. Skrbno so zakopavali tudi odpadke, da 

                                                           
25

 Enciklopedija Slovenije, XI. zvezek, str. 248-249. 
26

 Prav tam. 
27

 Pirjevec, J. in Repe, B.: Resistance, suffering, hope, str. 75. 
28

 Foto: Tatjana Jamnik, poletje 1997.  
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ne bi smrad opozarjal na objekte. Prihod in odhod v bolnišnico je bil tajen in je večinoma 

potekal ponoči. Pot pa so poznali le izbrani člani.
29

   

 

3.1.3 Partizanska likovna umetnost 

 

Partizanska likovna umetnost je obsegala oblikovanje letakov, plakatov, naslovnic knjig, 

ilustracije knjig, karikature; po umetnostni kvaliteti pa so najbolj izstopajoče grafike.  

 

     

Sliki 6 in 7: Ive Šubic: Borba in Ivan Seljak: Bežeča mati (1944).
30

 

 

Po vsebini se partizanska likovna umetnost deli na dva dela. Prvi del prikazuje podobe polne 

aktivizma, borbenosti, poguma, akcije, vojaškega duha in zmagoslavja. Drugi del pa 

predstavlja samosvoj del produkcije; osebne izpovedi polne bolečine in mrakobnih slutenj. To 

se kaže v podobah hladnih večerov sredi gozda, obrisih izmučenih borcev, pokopu padlih 

borcev itd.
31

 

 

                                                           
29

 Enciklopedija Slovenije, XI. zvezek, str. 248-249. 
30

 Močnik, Rastko, Škrjanc, Breda, Pavlinec, Donovan, Repe, Božo, Stepančič, Lilijana in  Šemrov, Andrej 

(2004). Partizanski tisk = The partisans in print (dalje Močnik, R.: Partizanski tisk). Ljubljana: Mednarodni 

grafični likovni center, Muzej novejše zgodovine Slovenije, str. 146 in 127. 
31

Prav tam , str. 64-78. 
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3.1.4 Partizanska literatura 

 

Slovenska literatura v času 2. svetovne vojne je bila pisana z namenom širjenja ciljev 

osvoboditve naroda in revolucije. Glavni motiv je bil posameznik kot aktiven člen 

narodnoosvobodilnega gibanja.
32

 

 

Glavni predstavniki pesništva tistega časa so: Matej Bor, Karel Destovnik Kajuh, Oton 

Župančič, Ivan Minatti in drugi. Samostojno objavo je doživela zbirka Mateja Bora 

Previharimo viharje, ki je izšla leta 1942. Pokrajinski odbor OF pa je v počastitev 100-letnice 

Prešernove izdaje Poezij leta 1944 natisnil 19 strani Zdravljice ter celostranski linolej k vsaki 

kitici.
33

  

 

 

Slika 8: Izdaja Prešernove Zdravljice iz leta 1944.
34

 

 

Med vojno zaradi razmer niso izšla daljša knjižna dela, prevladovale so krajše proze, črtice ali 

novele. Nekatera dela napisana med vojno niso bila dokončana (npr. Čudež nad Bistro Mirana 

Jarca, ki je padel leta 1942), večina pa jih je izšla po vojni na podlagi osebnih spominov – 

partizanski dnevniki.
35

 

                                                           
32

 NOB literatura: http://sl.wikipedia.org/wiki/NOB-literatura, 2. 2. 2014. 
33

 Prav tam. 
34

 Prav tam.  
35

 Prav tam.  

http://sl.wikipedia.org/wiki/NOB-literatura
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Leta 1944 je bilo evidentiranih kar 378 naslovov vojaških glasil.
36

 

Prvi slovenski vojaški list je bil Slovenski partizan, ki je začel izhajati oktobra 1941. Ker je 

bil sprva mišljen kot enkratna publikacija, je naslednja številka izšla šele 8 mesecev pozneje. 

Vsebina je obsegala partizansko gibanje in vlogo partizanskih enot in enot Narodne zaščite v 

narodnoosvobodilnem gibanju.
37

 

Partizanski dnevnik je začel izhajati leta 1943 kot glasilo 

Triglavske divizije. Njegova naklada je iz začetnih 400 

izvodov narasla na 7.500, ena izredna številka natisnjena v 

tiskarni italijanskega dnevnika Il Piccolo pa je dosegla 

naklado 20.000 izvodov. Izdanih je bilo kar 437 številk. Maja 

1945 pa se je preimenoval v Primorski dnevnik.
38

 Partizanski 

dnevnik je bil med II. svetovno vojno edini tiskani dnevnik 

protifašističnega odpora v okupirani Evropi.
39

  

 

 

                                                                     Slika 9: Partizanski dnevnik, leto 2, 24. 12. 1944.
40

 

 

3.1.5 Partizansko gledališče 

 

Prve gledališke predstave so bile pretežno družabnega pomena. Odigranih naj bi bilo več kot 

300 skečev, od tega jih je le nekaj zapisanih. Po kapitulaciji Italije so se gledališki igralci 

začeli bolje organizirati, kar je omogočilo večje število kulturnih delavcev v partizanih. Leta 

1944 je bilo ustanovljeno frontno gledališče VII. korpusa, ki je obiskovalo vojaške enote in 

prirejalo predstave za civilno prebivalstvo od Gorjancev do Brkinov.
41

  

Prva partizanska lutkovna skupina je nastala na osvobojenem ozemlju v Črmošnjicah, kjer je 

imela 31. 12. 1944 prvo predstavo z naslovom Jurček in trije razbojniki. Sestavljalo jo je 7 

                                                           
36

 Prav tam, 50-52. 
37

 Prav tam. 
38

 Prav tam.  
39

 Enciklopedija Slovenije, XI. zvezek, str. 256-257. 
40

 Močnik, R.: Partizanski tisk, str. 52. 
41

 Partizansko gledališče: http://partizanskogledalisce.si/uvod-v-gledalisca-na-fronti/, 2. 2. 2014. 

http://partizanskogledalisce.si/uvod-v-gledalisca-na-fronti/
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točk, nekatere iz repertoarja sokolskih marionetnih odrov, druge pa so imele satirično 

politično vsebino.
42

 

 

 

Slika 10: Lutka partizana.
43

 

                      

3.2 Propaganda Osvobodilne fronte 

 

3.2.1 Tiskarne 

 

Zaradi stalnega nadzora okupatorja nad vsebino tiska v uradnih tiskarnah, si le te niso več 

upale oz. mogle tiskati še publikacij z narodnoosvobodilno tematiko. Po prizadevanjih 

centralnega komiteja so avgusta 1941 začeli graditi bunker pod pralnico hiše na Cesti na Brdo 

95 namenjen ilegalni tiskarni. Poimenovali so jo Podmornica in je bila prva podzemeljska 

tiskarna. V njej je v slabih razmerah (pomanjkanje hrane, vlaga) živela in delala stalna ekipa 

grafičarjev.
44

 Poleg Podmornice pa so v mestu delovale še štiri ilegalne tiskarne: Truga, 

Tehnika, Tunel in Tiskarna »Tone Tomšič«. Skupno so natisnile 1.970,000 izvodov tiska.
45

 

 

 

                                                           
42

 Enciklopedija Slovenije, XI. zvezek, str. 260. 
43

 Foto: Polona Jamnik, 15. 3. 2014 (razstava Slovenska zgodovina, Ljubljanski grad) 
44

 Junaška Ljubljana, str. 135-136.  
45

 Ferenc, T.: Odporništvo, str. 192. 
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3.2.2 Časopisi med vojno 

 

V Ljubljanski pokrajini so kljub okupaciji osrednji časopisi izhajali še naprej, čeprav se jih je 

od 53 predvojnih periodičnih listov ohranilo le 13. Nastali pa so nekateri novi, zlati 

domobranski po letu 1943.
46

 

Osrednji časopis, neformalno tudi uradni list osvobodilnega gibanja, je bil Slovenski 

poročevalec. Prva vojna številka je izšla maja 1941 v nakladi 2000 izvodov. Po tem je izhajal 

enkrat do dvakrat na teden, odvisno od razmer. Samo v Ljubljani ga je bralo približno 50.000 

ljudi po načelu »preberi in daj naprej«. Slovenski poročevalec je izhajal tudi po vojni in se je 

leta 1959 s časopisom Ljudska pravica združil v časopis Delo.
47

 

 

       

Sliki 11 in 12: Časnika Slovenski poročevalec in Delo.
48

 

 

Časnik Delo je kot časopis Komunistične partije Slovenije izhajal pred vojno in med njo. 

Izstopajoča je tretja številka Dela izdana septembra 1941, kjer je bila na naslovnici poleg 

poziva »V Partizane!« objavljena znana pesem Otona Župančiča »Pojte za menoj« (pozneje 

znana kot »Veš, poet, svoj dolg«).
49

 

 

                                                           
46

 Močnik, R.: Partizanski tisk, str 46-50. 
47

 Prav tam. 
48

 Pirjevec, J. in Repe, B.: Resistance, suffering, hope, str. 37 in Kos, J.: Pot spominov in tovarištva, str. 12. 
49

 Močnik, R.: Partizanski tisk, str 46-50. 
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3.2.3 Radio Kričač 

 

Komunistična partija Slovenije je že sredi leta 1941 ustanovila radijski sektor. Zanj je bil 

zadolžen Tone Tomšič, organizacijski komisar CK KPS, organizacija sektorja pa je bila 

dodeljena Milku Goršiču.
50

  

Sektor je bil organiziran strogo tajno; vsi sodelavci so imeli tajna imena, prav tako vsak 

aparat. Tako je tudi pogovorna radijska oddajna postaja dobila ime »Kričač«.
51

 

 

 

 

Slika 13: Radijski oddajnik - Kričač.
52

 

 

Točnega začetka oddajanja pogovornih oddaj ni mogoče zaslediti v nobenem sočasnem 

arhivskem viru. Najzgodnejši vir, ki govori o oddajah, ne navaja pa datuma začetka oddaj, je: 

Slovenski poročevalec, ki 22. novembra 1942 objavi: »da je spregovorila oddajna postaja 

Osvobodilne fronte«.
53

 

Radio je oddajal vsako sredo, soboto in nedeljo od 20. do 20:45 ure na valovni dolžini 20 – 40 

m. Lokacije oddajanja so sproti spreminjali in prilagajali trenutnemu stanju.
54

 

                                                           
50

 Reisp, Sonja (1975). Kričač: radio Osvobodilne fronte: 1941-1942. Ljubljana: Partizanska knjiga, str. 11. 
51

 Prav tam. 
52

 Kos, J.: 50 spominskih pohodov, str. 24. 
53

 Reisp, S.: Kričač, str. 19. 
54

 Prav tam, str. 30. 



Polona Jamnik: Pot ob žici  diplomsko delo 

14 
 

Vse oddaje so se začele s tiktakanjem ure, ki je bil uvodni signal radia OF. Temu znaku je 

sledil govorni del oddaje, ki se je začenjal s pozivom: »Slovenci, poslušajte, govori OF, 

govori OF slovenskega naroda!« 
55

 

Ker okupator ni mogel odkriti radiooddajne postaje OF in tako preprečiti njeno delovanje, je 

visoki komisar 26. marca 1942 izdal uredbo o odvzemu vseh radijskih sprejemnikov v mestu. 

Tako je bilo poslušalcem onemogočeno nadaljno poslušanje. Zadnja oddaja, petdeseta po 

vrsti, je bila na sporedu 5. aprila 1942.
56

 

 

 

4 ITALIJANSKA OKUPACIJA 

 

Italijanski okupatar je bil v Ljubljanski pokrajini vse bolj nemočen in je iskal način, kako bi 

se obdržal na oblasti. Tako je tajnik fašistične stranke Vidusoni januarja 1942 izjavil: »Delati 

moramo tako kot naši predniki v Eritreji in vse iztrebiti«.
57

 Njihov cilj je bil uničiti slovenski 

narod kot etnično enoto. Da bi si pridobili naklonjenost naroda, so Italijani izvajali počasnejše 

raznarodovanje in milejše ukrepe kot Nemci. Za osnovo svojega raznarodovalnega dela so 

izbrali dvojezičnost, ki naj bi na zunaj zbujala vtis o liberalnejši okupacijski politiki, hkrati pa 

pospeševala italijanizacijo prebivalstva.
58

 

 

General Robotti je konec januarja 1942 ukazal obdati Ljubljano z žično zaporo, s katero bi 

preprečili vsak stik mesta s podeželjem. Z obrambnim pasom naj bi preprečili nadaljne 

partizanske napade in upore ter preprečil sodelovanje Ljubljane, kot središče upora, s 

partizanskimi enotami in organizacijo OF po celi Sloveniji.
59

  

Žični obroč so gradili italijanski vojaki in podjetniki, saj si slovenski zaradi vsesplošnega 

protiitalijanskega razpoloženja niso upali sprejeti naročila.
60

  

                                                           
55

 Prav tam, str. 63. 
56

 Prav tam, str. 37.  
57

 Lukež, N. in Kos, J.: Ljubljana 1170 dni v žični zapori, str. 12. 
58

 Ferenc, T.: Odporništvo, str. 187. 
59

 Lukež, N. in Kos, J.: Ljubljana 1170 dni v žični zapori, str. 12. 
60

Prav tam,  str. 14. 
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Žica, ki je obdajala Ljubljano, je bila dolga 41 kilometrov, široka 5-8 metrov in visoka 

približno 2 metra. Napeljali so tudi tok nizke in, na nekaterih delih, tok visoke napetosti. 

Zgradili so tri nove transformatorske postaje.
61

  

Za vsa dela so porabili 1.770.000 zidakov, 120.000 opek, 1100 m³ lesa, 1500 ton cementa, 50 

ton apna, 10 ton železa, 151 ton žice za žične ovire, 15.000 dolgih in 45.000 kratkih kolov, 1 

tono bakra, 1000 drogov za električno napeljavo in 800 močnih žarnic.
62

 

Ljubljano so razdelili na tri sektorje: prvega (od Ceste na Brdo do Opekarske ulice oz. 

Ljubljanice), drugega (od Tomačevega do Glinščice oz. Ceste na Brdo) in tretjega (od 

Ljubljanice pri Ižanski cesti preko Golovca do Tomačevega).
63

 

 

 

Slika 14: Zemljevid Ljubljane obdane z bodečo žico.
64

 

 

                                                           
61

 Okupirana Ljubljana: http://sl.wikipedia.org/wiki/Okupirana_Ljubljana#Zunanji_obro.C4.8D, 24. 2. 2014. 
62

 Prav tam.  
63

 Jankovič Potočnik, Aleksander (2006). Utrjena Ljubljana: žični obroč okrog Ljubljane 1942-1945 (dalje 

Jankovič Potočnik, A.: Utrjena Ljubljana). Logatec: Ad Pirum, str. 49. 
64

 Dolinar, France M. idr. (2011). Slovenski zgodovinski atlas. Ljubljana: Nova revija, str. 183. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Okupirana_Ljubljana#Zunanji_obro.C4.8D
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4.1 Utrdbe 

 

Okupator je znotraj utrjenega pasu zgradil prostore za stanovanja vojakov, utrjene postojanke, 

v katerih so vojaki tudi stanovali, utrjene postojanke za kontrolo, bloke ob cestah in 

stražarnice. Bunkerji, ki so bili zgrajeni med prvimi, so bili slabo grajeni in neestetski. Njihov 

edini namen je bil varovati posadko pred vremenom in sovražnim ognjem. Komisija, ki je 

ocenjevala utrdbe, je v svojem poročilu zapisala: »Obrambni zidovi so zgrajeni 

neenakomerno. Debla so zmetana skupaj brez kakršnegakoli estetskega čuta«. Zato je general 

Robotti  julija 1942 ukazal zidavo novega, močnejšega in temeljitejšega žičnega pasu.
65

 

Za celoten žični obroč je značilen tipičen okrogel bunker, ostale utrdbe pa se razlikujejo po 

sektorjih. Raznolikost oblik lahko bolj kot različnemu terenu pripišemo temu, da so obroč 

načrtovale tri različne enote.
66

  

 

       

Sliki 15 in 16: Bunker, ki je stal na Ljubljanskem gradu in bunker za Bežigradom, ki je še 

danes ohranjen.
67

 

 

Stražarnice, ki so stale ob bunkerjih ali samostojno, so imele predvsem nadzorno in 

psihološko vlogo. To so bila enonadstropna poslopja z dvema polkrožnima zaključkoma in 

strelnimi linami na obodu.
68

  

                                                           
65

 Jankovič Potočnik, A.: Utrjena Ljubljana, str. 44-46. 
66

 Prav tam, str. 51. 
67

 Prav tam, str. 37 in foto: Polona Jamnik, 12. 4. 2014. 
68

 Jankovič Potočnik, A.: Utrjena Ljubljana, str. 56-57. 
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Vsi ljubljanski bunkerji so bili grajeni iz opeke in ometani z ometom, kar je dajalo videz, da 

so grajeni iz betona. To je dokaz, da niso bili grajeni za obrambo pred napadom, ampak zgolj 

za nadzor nad civilnim prebivalstvom oz. odporniškim gibanjem. Ti objekti so imeli bolj 

represiven kot obrambni značaj.
69

  

 

4.2 Topništvo 

 

Pomemben sestavni del italijanskih utrjevalnih del je bila tudi razmestitev topništva na vse 

strateško pomembne položaje. Pri tem so nenehoma spreminjali število topov in njihovo 

razporeditev. Prikaz razmer iz julija 1942: Rožnik (1 baterija 75/27, smer Šiška – Studenec, 1 

baterija 75/27, topovi, razporejeni posamično na širšem območju), Ljubljanski grajski grič (1 

baterija 100/17, 1 baterija 152/13), takratno Ljubljansko letališče (1 baterija 47/32) in Vič (1 

baterija 149/35). Skupaj z 12 poljskimi topovi je Ljubljano branilo 44 topov. (1170 dni, 15) 

Samega mesta niso nikoli obstreljevali, so pa pogosto streljali na okoliške kraje. Včasih za 

podporo svojih enot, pogosto pa tudi brez določenega cilja.
70

 

 

 

5 ŽIVLJENJE ZNOTRAJ ŽICE 

 

5.1 Racije 

 

Okupator se je zavedal, da mora najprej pokoriti Ljubljano, središče narodnoosvobodilnega 

boja, če želi zatreti upor.
71

 

Že dan po zapori mesta, 24. februarja 1942 so pričeli z racijami in preiskavami, ki so trajale 

do 15. marca 1942. Mesto so razdelili na 13 sektorjev. Dnevno so obkolili en sektor, preiskali 

vse hiše, iskali skrito orožje in propagandno gradivo. Zajeli so več tisoč moških od 16. do 35. 

leta in jih prepeljali v vojašnice, kjer so jih s pomočjo slovenskih zaupnikov identificirali in 

                                                           
69

 Prav tam, str. 58. 
70

 Prav tam, str. 66.  
71

 Lukež, N. in Kos, J.: Ljubljana 1170 dni v žični zapori, str. 17. 
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razdelili v dve skupini. Eno so izpustili, drugo pa zadržali in postopoma odvedli v internacijo 

v Italijo.
72

 

Konec junija 1942 so ponovno izvedli racije, pri katerih je sodelovalo 24 slovenskih 

ovaduhov. Po tej akciji so menili, da so zaprli večino pripadnikov uporniškega gibanja. V 

resnici pa je v Ljubljani še naprej varno delovalo politično in vojaško vodstvo 

narodnoosvobodilnega boja.
73

 

Ob koncu decembra so izvedli nove racije, imenovali so jih božične. Aretirali so približno 

1500 Ljubljančanov, jih zaprli v belgijsko vojašnico in čez tri mesece odpeljali v taborišče 

Visco in na Rab. Z božičnimi racijami je MVAC (Milizia volontaria anticomunista ali 

Prostovoljna protikomunistična milica) prvič odkrito in surovo napadla Ljubljančane. 

Prebivalstvo je bilo ogorčeno, še posebej zaradi nehumanega ravnanja z zaporniki v belgijski 

vojašnici.
74

 

 

    

Sliki 17 in 18: Spominski muzej na prostem na Rabu.
75

 

 

Racije so se v manjšem obsegu nadaljevale do 15. januarja 1943. Italijanski okupator je v 

vseh racijah pregledal 44.000 Ljubljančanov in jih 5.400 tudi interniral.
76
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 Prav tam.  
73

 Prav tam, str. 18-19. 
74

 Prav tam.  
75

 Foto: Polona Jamnik, 12. 7. 2013. 
76

 Lukež, N. in Kos, J.: Ljubljana 1170 dni v žični zapori, str. 18-19. 
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V Ljubljani je bil zapor v treh vojašnicah, na sodišču, na policiji, v prisilnih delavnicah, na 

sedežu XI. Armadnega zbora v Kazini, v šestih šolah in v bolnici. Vsi zapori so bili 

prenatrpani. Sodišče je obravnavalo 8.737 primerov, veliko tudi zoper Ljubljančane. Izrečenih 

je bilo 83 smrtnih obsodb, 434 obsodb na dosmrtno ječo in tridesetletno ječo ter nekaj tisoč na 

krajše kazni. Večino eksekucij so izvedli v Gramozni jami.
77

 

 

      

Sliki 19 in 20: Spomenik žrtvam ubitim med II. svetovno vojno v Gramozni jami.
78

 

 

5.2 Žrtve 

 

Visoki komisar Grazioli in poveljnik XI. armadnega zbora general Robotti sta 24. aprila 1942 

izdala odlok o streljanju talce. V njem je zapisano, da bodo tisti, ki so zagrešili umor ali 

poskus umora zoper pripadnika oboroženih sil usmrčeni. Če krivcev ne bodo odkrili, bodo 

usmrčene osebe, za katere se je ugotovilo, da so pripadniki komunizma – po možnosti na 

kraju, kjer se je zgodil prvoten zločin. Izvršni odbor OF slovenskega naroda in Glavno 

poveljstvo slovenskih partizanskih čet sta odgovorila: »Za vsakega ubitega slovenskega talca 

bodo partizanske oblasti ustrelile isto število ljudi, na katere se opirajo italijanske 

okupatorske oblasti (vojna sila, žandarmerija, policija, uradništvo in domači izdajalci)«.
79

  

V Ljubljani so med 1. majem 1942 in 28. januarjem 1943 ustrelili 120 talcev. V Gramozni 

jami so jih ustrelili 75, pred vilo bana Natlačena na tedanji Ciril-Metodovi ulici 24 in na 
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 Prav tam, 20. 
78

 Foto: Polona Jamnik, 9. 2. 2014. 
79

 Lukež, N. in Kos, J.: Ljubljana 1170 dni v žični zapori, str. 19. 



Polona Jamnik: Pot ob žici  diplomsko delo 

20 
 

strelišču ob Dolenjski cesti 21. Število talcev za vsako streljanje sta glede na težo dejanja ali 

pomembnost osebe določila Grazioli in Robotti. 
80

 

Ernest Eypper je bil prvi slovenski talec, ki je bil 1. maja 1942 na strelišču ob Dolenjski cesti 

usmrčen. V karabinjerskem poročilu piše, da je pred usmrtitvijo v francoščini rekel: 

»Svoboda, ki si tako draga, kar ve le tisti, ki da zanjo življenje«.
81

 

 

5.3 Prehodi čez žico 

 

S posebnimi prepustnicami je bil prehod čez žico dovoljen na 11 utrjenih cestnih prehodih – 

blokih. Nezakonito prečkanje žične ograje je bilo v času, ko so jo varovali italijanski vojaki 

veliko manj tvegano in težavno kot pozneje, ko so prehode nadzorovali slovenski 

domobranci, saj so ti bolje poznali teren.
82

 

Iznašli so kar nekaj učinkovitih zvijač: pošto so skrivali v kanglicah z dvojnim dnom ali v 

otroških vozičkih pod dojenčki; blago so skrivali pod seno, gnoj, v sodčke zelja itd. Italijanski 

stražarji so se pustili tudi podkupiti (npr. z jajci).
83

 

 

 

Slika 21: Italijanski vojaki pregledujejo perico ob prehodu čez žični obroč.
84
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5.4 Socialna stiska Ljubljančanov 

 

Življenjske razmere so se po žični zapori v Ljubljani občutno poslabšale. Mesto je bilo 

odrezano od svojega naravnega gospodarskega zaledja. Oteženi so bili tudi pretoki ljudi, 

delavcev, šolarjev in tistih, ki so oskrbovali ljubljansko tržnico s pridelki. Dostop do 

upravnih, zdravstvenih in drugih storitev je bil skoraj nemogoč. Okupator je nadzoroval 

trgovski promet z usnjem, z zdravili in s sanitetnim materialom. Prepovedal je izdelavo in 

prodajo vsega, kar bi lahko bilo pomembno za opremo partizanov.
85

 

Zaradi vsega tega so cene prehrambenih izdelkov narasle za 40 %, mesa pa kar za 100 %. 

Podražila se je tudi kurjava. Posledica je bila razvoj črnega trga, na katerem pa je zmogel 

kupovati le premožnejši sloj.
86

 

Reševanja prehrambene stiske so se Ljubljančani lotili z obdelavo t.i. vojnih vrtov, gojenjem 

zajcev, koze in perutnine. Tako so zorali park Zvezda (današnji Kongresni trg) in druge parke, 

na katerih je mestna vrtnarija gojila krompir in druge pridelke. 
87

 

 

 

Slika 22: Oranje s konji na Kongresnem trgu.
88

 

 

Stanje prebivalstva se je poslabšalo tudi zaradi slabe denarne menjave.
89
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Najbolj ogroženim so pomagala humanitarna društva in organizacije, npr. Rdeči križ, 

Slovenska narodna pomoč, Vincencijeva konferenca, Društvo za varstvo deklet, Škofijska 

dobrodelna pisarna itd.
90

 

Proračune socialnih fondov mestne občine je stalno nadzoroval visoki komisar Grazioli. Julija 

1942 je prenesel skrb za otroke na fašistično organizacijo GILL. Ta je po šolah organizirala 

kuhinje, ki so šolarjem delile obede. Na ta način so želeli pridobiti nove člane. Z enakim 

namenom so delili darila materam na materinski dan ali novorojenim dvojčkom.
91

 

 

 

6 NEMŠKA OKUPACIJA 

 

8. septembra 1943 je Italija kot prva med državami osi kapitulirala. Nemška vojska je 

ustanovila vojno operativno cono Jadransko primorje s šestimi pokrajinami. V Ljubljanski 

pokrajini so za predsednika pokrajinske uprave oklicali generala bivše jugoslovanske vojske 

Leona Rupnika.
92

 

 

Nemški okupator je ohranil vse ukrepe, ki jih je že uvedel italijanski (policijska ura, prepoved 

vožnje s kolesi itd.).
93

 

 

6.1 Domobranci 

 

Domobranstvo –a m: protirevolucionarna vojaška organizacija v Sloveniji med 

narodnoosvobodilnim bojem od kapitulacije Italije naprej.
94

 

Domobranec –nca m: pripadnik domobranstva.
95
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Nemška vojska je skupaj z nasprotniki OF in NOB organizirala slovensko domobransko 

vojsko, ki je bila podrejena višjemu vodji SS in policije generalu Erwinu Rösenerju. 

Pokrajinska uprava pa je bila podrejena vrhovnemu komisarju operacijske cone Jadransko 

Primorje dr. Friedrichu Rainerju.
96

 

Dr. Rainer je prvič v zgodovini nacionalsocializma simpatiziral z rimskokatoliško cerkvijo in 

pridobil njihovo pomoč ter podporo. Vse to je dobil od škofa dr. Gregorija Rožmana.
97

 

SS in policija sta prevzeli oskrbo, oborožitev in poveljstvo nad slovenskim domobranstvom, 

za duhovnost pa so skrbeli vojni kurati, ki jih je imenovala ljubljanska škofija. 
98

 

 

20. aprila 1944, na Hitlerjev rojstni dan, so slovenski domobranci na stadionu za Bežigradom 

po maši, ki jo je daroval dr. Rožman, prisegli nemškemu okupatorju. 
99

 

 

Narodnoosvobodilnemu gibanju sovražno propagando je razširjalo slovensko meščansko 

časopisje, še najbolj Slovenski dom. Vse skupaj pa je spremljalo okupatorjevo in 

domobransko nasilje.
100

 

 

 

7 ŠOLSTVO V ČASU OKUPACIJE 

 

V Ljubljanski pokrajini je italijanski okupator dovolil poučevanje v slovenskem jeziku. 

Slovenskega šolskega sistema niso bistveno spreminjali, temveč so ga s postopnimi posegi 

prilagajali italijanskemu modelu. Največja sprememba je bila uvedba enotne nižje srednje 

šole, pa še ta se je razlikovala od italijanske, saj v njej niso poučevali latinščine, v Italiji 

izredno pomembnega predmeta. Učni načrt je največ sprememb doživel pri zemljepisu, 
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zgodovini in tujih jezikih. Oktobra 1941 je bila v Ljubljani ustanovljena italijanska gimnazija 

za potrebe okupacijskih uradnikov.
101

 

 

 

Slika 23: Partizanska šola na Kočevskem.
102

 

 

Kljub razmeroma ugodnim razmeram, pa so se vendarle pojavljale ovire in težave v delovanju 

šolstva. Mnoga šolska poslopja so bila porušena ali delno porušena. Pouk so najbolj motile 

številne racije, tako profesorjev in učiteljev kot dijakov.
103

 

 

Po kapitulaciji Italije se je v Ljubljani uvedel sistem šolstva kakršen je bil že pred okupacijo. 

Srednja šola se je delila na štirirazrednico in realko, znova so uvedli večino prejšnjih 

praznikov in nemščina je postala prvi tuji jezik.
104

 

 

 

8 SVOBODA 

 

Nemci niso mogli streti ljubljanskih partizanskih enot, saj so do jeseni leta 1942 vse 

pomembnejše službe OF že preselili na osvobojeno ozemlje. Središče odpora je postala Bela 
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krajina. Maja 1945 so se partizanske in jugoslovanske armadne enote, ki so prodirale iz 

jugovzhoda, že dosegle Ljubljano. Na grebenih Golovca so se vkopali Nemci in domobranci, 

pri čemer jim je žična ograda služila kot zadnja utrjena obrambna črta. V noči z 8. na 9. maj 

so se Nemci in domobranci umaknili, saj je to noč začela veljati brezpogojna kapitulacija vseh 

nemških oboroženih sil. 9. maja 1945 so v mesto vkorakale partizanske enote. Meščani so jih 

pozdravili z velikim navdušenjem.
105

 Na njihov prihod so se pripravljali s šivanjem 

slovenskih in jugoslovanskih zastav, ki so jih nato izobesili. Pripravili so tudi razna darila in 

okrasili pročelja hiš s cvetjem.
106

 

 

 

9 POT  

 

9.1 Nastanek Poti 

 

Po končani vojni in vseh bolečih spominih so Ljubljančani takoj začeli odstranjevati žično 

ogrado, zasipavati strelne jarke in pozneje z nedeljskimi delovnimi akcijami rušiti bunkerje. 

Nekatere večje vojaške utrdbe so uredili v bivališča oz. skladišča. Želeli so izbrisati ostanke, 

ki bi opominjali na čas, ko je bila Ljubljana okupirana.
107

 

 

Leta 1957 je bil podan predlog zakona, da naj se vsi objekti ob nekdanji žici okupirane 

Ljubljane proglasijo za zaščitene spomenike narodnoosvobodilne borbe. Leta 1958 je Svet za 

kulturo in prosveto Ljudske republike Slovenije z odločbo zavaroval bunker ob Dunajski cesti 

in skrivališče tiskarne Podmornica kot kulturna spomenika.
108

 

 

Leta 1972 je Mestna konferenca Zveze mladine Slovenije Ljubljana predlagala ureditev trase 

ob nekdanji žici. Predstavili so načrte treh študentov arhitekture: Dimitrija Omerse, Franca 

Kastelica in Jožeta Štoke. Predvideli so šest metrov široko in 34 kilometrov dolgo pešpot, 
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posuto s peskom in obsajeno z drevjem. Ob poti, tisti čas so jo imenovali Aleja spominov in 

tovarištva, naj bi bile športne naprave, igrišča, kopališča, razgledni stolpi in dela mladih 

kiparjev. Končana pa bi bila v petih letih. Zamisel je bila sprejeta, saj je bila hkrati opomnik 

na čas okupirane Ljubljane in na osvobodilni boj ter nov rekreacijski objekt na prostem. 

Jeseni istega leta je Mestna konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Ljubljana 

ustanovila odbor za gradnjo poti.
109

 (Kos, 35) Pot je bila zamišljena tudi kot oaza miru, kamor 

se lahko meščani in meščanke zatečejo pred mestnim hrupom.
110

 

 

 

Slika 24: Zemljevid PST-ja.
111

 

 

Za praznik OF leta 1973 so simbolično zasadili prvo drevo ob Cesti na Brdo. Prava gradnja pa 

se je začela pozneje, zaradi težav s pridobivanjem zemljišč in različnih dovoljenj ter 

denarjem. 23. septembra 1973 so mladinske delovne brigade začele graditi prvi del poti na 

odseku med Dolenjsko in Hruševsko cesto (preko Golovca). Naslednje leto je ljubljanska 

mestna skupščina namesto prejšnje oznake Pot ob žici okupirane Ljubljane vnesla v generalni 

urbanistični plan Ljubljane Pot spominov in tovarištva kot pešpot, široko 4 metre in obdano z 
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drevjem. Hkrati so sprejeli še odlok o zaščiti spominskih kamnov in spomenikov ob Poti. 

Dela so se izvajala vse do leta 1985, ko so Pot 9. maja slovesno odprli.
112

 

Pri gradnji je sodelovalo več kot 150.000 Ljubljančanov, okrog 60.000 mladincev iz Slovenije 

in iz jugoslovanskih pobratenih mest, mednarodna mladinska brigada in mladi iz pobratenega 

Wiesbadna. Opravili so preko 350.000 ur prostovoljnega dela. Znaten prispevek je prišel od 

Komunalnega podjetja Ljubljana, podjetja Rast in gradbenih podjetij Slovenija – ceste 

Tehnika, Gradis in Pionir.
113

 

 

9.2 Spomeniki in spominski kamni 

 

Leta 1959 so postavili spomenike na Celovški in Tržaški cesti, naslednje leto pa še na 

Zaloški, Litijski in Dolenjski cesti – povsod tam, kjer so bili nekoč cestni prehodi. Vse je 

načrtoval arhitekt Vlasto Kopač.
114

 

 

      

Sliki 25 in 26: Spomenika na Litijski in Zaloški cesti, ki stojita na mestih, kjer je bil nekoč 

cestni prehod.
115
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Za trajno označitev poti pa so leta 1961 postavili 102 spominska kamna. Oblikoval jih je 

arhitekt Edo Ravnikar. Enotne osmerokotne kamne so postavili na mestih, kjer so bili nekoč 

bunkerji. Trideset pionirskih odredov ljubljanskih osnovnih šol pa je prevzelo pokroviteljstvo 

nad spominskimi kamni. Poročali so o njihovih morebitnih poškodbah, jih snažili in urejali 

njihovo okolico. Z vsemi spomeniki in spominskimi kamni je bila črta nekdanje žične ograde 

ponovno vidno označena. Kljub sprejetemu odloku o zaščiti spominskih kamnov, spomenikov 

in trasi žične zapore, pa se je na tem območju pozidavalo, spominski kamni pa so samevali ali 

celo izginjali.
116

 

 

 

Slike 27, 28 in 29: Spominski kamni v Polju ob železnici, na severnem pobočju Golovca in ob 

vojašnici Edvarda Peperka.
117

 

 

Na javnem natečaju za celostno ureditev in označitev Poti leta 1984 je prvo nagrado prejel 

arhitekt Janez Koželj s sodelavci. Pot kot hrbtenica mestnega zelenega nasada naj bi se 

navezovala na druge odprte mestne površine. Do uresničitve te zamisli ni prišlo. So pa po 

njegovih načrtih postavili šest v prerezu poševno stoječih jeklenih jamborov, ki so na vrhu 

nosili jekleno zvezdo ob Tržaški, Dolenjski in Celovški cesti ter drugih treh vpadnicah, kjer 

so bili med vojno urejeni prehodi. Projektiral je tudi spomenik, ki so ga popularno imenovali 

Prva žica, ob Litijski cesti v Štepanjskem naselju. Jambore in kovinske zvezde na spomeniku 

Prva žica je oblast 1991. leta nezakonito požagala z izgovorom, da jih je potrebno obnoviti. 
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Dejanje je zbudilo tako ostro obsojanje, da je država obljubila, da bo jambore vrnila na svoje 

mesto. Tega do danes niso storili. Le ob Celovški cesti so postavili nov jambor v obliki mlaja. 

Spomenik Prva žica pa so ob pobudi Društva za spoštovanje in ohranjanje kulturne dediščine 

Ivana Cankarja v Ljubljani v okrnjeni obliki obnovili.
118

 

 

 

Sliki 30 in 31: Spomenik Prva žica v Štepanjskem naselju.
119

 

 

9.3 Pohodi na trasi nekdanje žične ograde 

 

Leta 1957 so v Ljubljani pripravljali prvi slovenski festival telesne kulture. Zveza borcev 

narodnoosvobodilne vojne Ljubljana je predlagala, da bi v okviru festivala na območju 

nekdanje žične zapore priredili »partizanski pohod ob žici okupirane Ljubljane«. Tako je bil 

prvi pohod organiziran 23. junija 1957.
120

 Tekmovanje je bilo ekipnega značaja, ločeno za 

moške in ženske. Petčlanske moške ekipe so tekmovale na 35 kilometrov, ženske pa na 8 

kilometrov. Moške ekipe so morale nositi pet pušk mavzeric, ženske pa tri; vsi tekmovalci pa 

so morali v nahrbtniku nositi 12 kg bremena. Ekipa je morala priti na cilj skupaj. Pohoda se je 

udeležilo 74 ekip, skupaj 370 tekmovalcev in tekmovalk. Zmagovalna ekipa v vsaki kategoriji 

je prejela naslov zmagovalec partizanskega pohoda Ob žici okupirane Ljubljane za leto 1957 

in pokal. Prvo-, drugo- in tretjeuvrščeni v posamezni kategoriji pa so prejeli še zlato, srebrno 
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ali bronasto plaketo in praktično darilo, ekipno pa še 50, 30 ali 20 tisoč dinarjev. Vsi 

udeleženci pa so prejeli značko pohoda.
121

 

 

 

Slika 32: Plakat, ki je leta 1957 vabil na pohod ob žici.
122

 

 

Tekmovanje je hitro pridobilo na priljubljenosti, saj se ga je že naslednje leto udeležilo 

petkrat več tekmovalcev – 344 ekip. Nastopiti so smeli samo tekmovalci in tekmovalke, ki so 

bili rojeni pred letom 1941. Moške ekipe so še vedno morale nositi pet mavzeric oz. štafetnih 

palic, ženske tri. Vsaka ekipa je prejela en naboj, ki ga je morala izstreliti v 50 m oddaljeno 

skupno tarčo. Za vsak zadeti krog se je pri porabljenem času odštelo 20 sekund. Novost pa so 

bile mestne ekipe, ki so na startu prejele namesto pušk štafetno palico.
123

 

 

Tretjega pohoda leta 1959 sta se udeležili že 902 ekipi. Kot posebna katergorija sta prvič 

nastopili srednješolska in osnovnošolska – pionirji. Pravico do udeležbe so imeli tekmovalci 

in tekmovalke rojeni do leta 1942. Ekipe so ostale sestavljene iz petih tekmovalcev, ki so tekli 

s puško mavzerico. Morali so premagati štiri zapreke iz elementov predvojaške vzgoje in 

streljati z enim nabojem na 10 m oddaljeno tarčo.
124
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Slika 33: Petčlanska moška ekipa z mavzericami.
125

 

 

Leta 1960 se je število ekip na pohodu povečalo na 4181. Najbolj se je povečalo število 

srednješolskih, vajeniških in osnovnošolskih ekip. Pionirji so opravili pohod na 2 km dolgi 

progi. To leto so bile tri kategorije pohodnikov: petčlanske moške ekipe na 25 km progi, 

petčlanske ženske ekipe na 14 km dolgi progi in množičen partizanski marš dolg 20 km. 

Skupaj je bilo na pohodu 20.905 ljudi, kar 16.395 več kot leto prej. 
126

 

 

Leta 1961 so se pionirji odpravili na pohod že 27. aprila. Za pohod se je prijavilo 2115 

petčlanskih ekip. Na pohodu 6. in 7. maja pa je sodelovalo 20.213 udeležencev. Moške ekipe 

tekmovalnega pohoda so morale premagati 25 km dolgo progo, ženske pa 15 km. Množičnega 

15 km partizanskega marša se je udeležilo 1700 moških, ženskih in mešanih petčlanskih ekip. 

Prvič je bila izvedena tudi štafeta 5 x 2000 m za srednje in vajenske šole in mali maraton iz 

Kamnika do Stadiona Bežigrad.
127

 

 

Zaradi varčevalnih ukrepov in gospodarske krize je bil pohod leta 1962 organiziran šele po 

dolgotrajnem premisleku. Tekmovalci so tekmovali le v treh kategorijah: petčlanske moške 

ekipe na 25 km dolgi progi, petčlanske ženske ekipe na 15 km dolgi progi in štafeta 5 x 1000 

m za moške ekipe srednjih in vajenskih šol. Udeležba je bila slaba, le 930 tekmovalcev, kar je 

pomenilo velik upad v primerjavi s prejšnjimi leti.
128
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Program pohoda leta 1963 je bil enak kot prejšnje leto, dodali so mu le manifestativni pohod 

srednješolcev in vajenskih šol. Pionirji zopet niso mogli na pohod. Udeležencev je bilo 

5360.
129

 

 

Na pohodu leta 1964 je nastopilo 4680 udeležencev. Tekmovalnega dela se je udeležilo 50 

moških in 6 ženskih petčlanskih ekip. Izvedli so tudi dve štafeti in sicer 3 x 5000 m in 5 x 

1000 m.
130

 

 

 

Slika 34: Predaja štafetne palice.
131

 

 

Pohod leta 1965 je potekal sočasno s proslavo 20 – letnice osvoboditve Ljubljane. Udeležile 

so se ga naslednje ekipe: 46 moških petčlanskih ekip na 25 km dolgi progi, 12 ženskih 

petčlanskih ekip na 10 km dolgi progi, 40 štafet srednjih in vajenskih šol na 5 x 1000 m, 16 

štafet mestnih reprezentanc iz jugoslovanskih republik na 3 x 5000 m, 14 štafet moških 

mestnih reprezentanc na 3 x 5000 m in 30 moških štafet srednjih in strokovnih šol na 5 x 5000 

m. Manifestivnega pohoda se je udeležilo 7380 tekmovalcev, pionirji pa so se na pohod 

odpravili že pred 9. majem in jih je bilo približno 15.000. Istega leta je potekal tudi mali 

maraton (25 km) Po poteh partizanske Ljubljane.
132
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Desetega pohoda leta 1966 se je udeležilo 21.000 ljudi. Tekmovalnega pohoda na 25 km se je 

udeležilo 24 moških ekip, na 10 km dolgi progi pa so tekmovale 3 ženske ekipe. Na 15 km 

dolgi progi je teklo 35 domačih in tujih tekačev. Izvedli so tudi terensko turistično kolesarsko 

pot na 20 km ter 25 km dolgo progo, na kateri so se pomerili mopedisti in motoristi. 25.000 

pionirjev je  bilo na pohodu že 27. aprila. Priredili so tudi štafete 5 x 1000 m(moški), 5 x 600 

m (ženske). Na manifestivnem pohodu je bilo 727 petčlanskih ekip.
133

 

 

Organizacijski odbor je za obujanje tradicij NOV prejel Bloudkovo nagrado.
134

 

 

Po analizi prvih desetih pohodov, so je organizacijski odbor odločil, da bodo zaradi slabše 

telesne pripravljenosti tekmovalcev, organizirali manifestivne pohode na 5, 10 in 15 km 

dolgih progah, tekmovalne pohode (partizanski marš) za moške na 25 km, za ženske ekipe na 

15 km, ulični tek moških mestnih reprezentanc na 4000 m, tek prijateljstva z mednarodno 

udeležbo, štafete tričlanskih moških ekip bi merile 3x1000 m in štafete ženskih petčlanskih 

ekip 5x600 m. Ženske štafete na mestnih reprezentanc na 3x1000 m naj bi bile le vsako 

jubilejno leto.
135

 

 

Leta 1970 je bila slovesnost na Gospodarskem razstavišču, kjer je ljubljanska mestna 

delegacija prejela odlikovanje reda narodnega heroja, s katerim je predsednik republike Josip 

Broz ob 25. letnici osvoboditve Ljubljane odlikoval glavno slovensko mesto.
136

 

 

Leta 1974 sta se pojavili dve novi disciplini: mednarodni atletski miting prijateljstva in 

družinski pohod. Na mitingu so se pionirji pomerili v teku na 60 m, mladinci v maratonu, 

moški in ženske v teku na 100 m, ženske na 800 m in moški na 1500 m in 5000 m. Ženske so 

se pomerile še v metu diska in skoku v višino, moški pa v metu krogle. Družinski pohod sta 
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 Prav tam.  
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 Prav tam, str. 61. 
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 Prav tam. 
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10. maja pripravili Mestna zveza za telesno kulturo in revija Antena. Udeležilo se ga je 30 

družin.
137

 

 

Devetnajsti pohod leta 1975 je bil izveden kot del proslave ob tridesetletnici osvoboditve 

Ljubljane, ki je potekala 8. maja. Na ta dan sta bila tudi odkrita spomenika na križišču 

Slovenske in Šubičeve ceste narodnemu heroju in komandantu Francu Rozmanu – Stanetu in 

spomenik revolucije na Trgu republike. Program pohoda: tek prijateljstva, štafeta zmage (5 

kategorij), partizanski marš na 25 km, Pohod po poteh partizanske Ljubljane, revija mladih 

kolesarjev in dirka radijsko vodenih avtomobilčkov.
138

 

 

 

Slika 35: Start revije mladih kolesarjev.
139

 

 

Leta 1976 je bil program enak kot prejšnje leto. Na zaključni prireditvi na Kongresnem trgu 

so odnesli štafeto mladosti s pozdravi predsedniku republike Jugoslavije Josipu Brozu Titu.
140

 

 

Na zaključni prireditvi leta 1977 je Franc Stadler, predsednik odbora za Pohod, v svojem 

govoru poudaril, da nikjer na svetu ni takšnega mesta kot je Ljubljana, ki ga je okupator 

zagradil in zastražil, in ki bi s tako množično prireditvijo obeležilo svojo ponovno pridobljeno 
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 Prav tam, str. 66. 
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 Prav tam, str. 69. 
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svobodo. V okviru dogajanja je bila na Gospodarskem razstavišču na ogled razstava likovnih 

del umetnikov samoukov.
141

 

 

Novost pohoda leta 1981 je bil »živi obroč«. 24. aprila se je približno 53.000 pionirjev in 

mladincev razporedilo po vsej Poti, se prijelo za roke in objelo svoje mesto. Obroč je obšla 

štafeta mladosti.
142

 

 

 

Slika 36: Pionirji in mladinci ob sklenitvi »živega obroča« okrog Ljubljane.
143

 

 

Pohod leta 1982 je potekal po novih pravilih, ki so jih sprejeli aprila istega leta. Pravila so 

določala, da je Pohod po poteh partizanske Ljubljane vsakoletna manifestativno – tekmovalna 

prireditev. Prireditev sestoji iz dveh kategorij manifestivnega pohoda (za osnovnošolce in 

druge), tekmovalnega pohoda partizanskega marša za moške na 28 km in za ženske na 14 km, 

štafeto zmage na progi 3 x 1000 m za moške in 3 x 600 m za ženske, štafeto bratstva in 

enotnosti za moške na progi 3 x 1000 m in za ženske 3 x 600 m ter tek prijateljstva na 4220 

m. Veljale so tudi določene starostne omejitve za posamezne kategorije.
144
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Leta 1983 so se pohoda prvič udeležili otroci, ki obiskujejo vrtec. Peš so se odpravili proti 

najbližjemu spominskemu kamnu.
145

 

 

25. maja 1989 so uradno odprli Pot spominov in tovarištva kot Ljubljansko magistralo z 

osmimi kontrolnimi točkami.
146

 

 

Leta 1990 se je pohod preimenoval iz Pohod po poteh partizanske Ljubljane v Pohod po poteh 

svobodne Ljubljane. Štafeto zmage in štafeto bratstva in enotnosti so prav tako preimenovali 

in sicer v tek mladih.
147

 

 

Leta 1991 je bila udeležba zelo nizka, saj je oblast le dan pred praznikom OF dala podreti šest 

jamborov, ki so stali na Poti, in zvezde na spomeniku ob Litijski cesti, češ da je potrebno 

odstraniti boljševistična znamenja. Pohod kljub temu ni zamrl, saj je bilo splošno javno 

mnenje, da je potrebno ohraniti spomin na okupirano Ljubljano in na zgodovinsko vrednost 

same Poti.
148

 

 

Z letom 1992 je bila uvedena nova disciplina: pohod na 35 km progi, ki so jo morali 

pohodniki prehoditi v več etapah, na osmih kontrolnih točkah pa so zbirali žige v kontrolni 

kartonček. Kdor je prehodil vso Pot, je dobil medaljo. Ta disciplina se je ohranila vse do 

danes – 2013.
149
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9.3.1 Pohod leta 2013 

 

Program 57. pohoda Pot ob žici leta 2013 je potekal tri dni: 9., 10. in 11. maja. Izvajalec je bil 

Timing Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov.  

 

V četrtek, 9. maja so se prvi na pohod odpravili otroci, ki obiskujejo vrtec. Vključili so se pri 

najbližji kontrolni točki in prehodili le del poti, ki jim je najbolj odgovarjal.  

Kontrolne točke so bile na naslednjih mestih: Šiška (Okrepčevalnica Pri Cvičku ob Koseškem 

bajerju), Vič 1 (Agrotehnika Gruda) in Vič 2 (Murgle), Rudnik (križišče Peruzzijeve ulice in 

Jurčkove poti), Fužine (Fužinski most), Bežigrad (Gramozna jama), Center (Hala Tivoli).
150

  

Na kontrolni točki so vse skupine prejele malico (sok in energijsko tablico) in kartonček z 

žigi. Pričakala pa jih je tudi maskota trgovske verige Mercator, ki jih je spodbujala k nadaljni 

hoji. Vsak otrok je po končanem pohodu dobil priznanje.  

 

 

Slika 37: Najmlajši otroci na pohodu.
151

 

 

V petek, 10. maja je potekal pohod za osnovnošolce in srednješolce. Osnovnošolci se 

vključijo na pohod na kontrolni točki, ki jim najbolj odgovarja in prehodijo en, dva ali tri 

odseke na trasi (odvisno od starosti). Srednješolci se prav tako vključijo na pot na kontrolni 

točki, ki jim je najbolj ugodna in  prehodijo štiri odseke.  
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 Pot ob žici: http://www.pohod.si/index.asp?s=2&p=1&l=sl (5. 10. 2013). 
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 Foto: Polona Jamnik, 9. 5. 2013. 
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Kontrolne točke so bile na naslednjih mestih: Vič (Agrotehnika Gruda), Šiška 

(Okrepčevalnica Pri Cvičku ob Koseškem bajerju), Bežigrad (AMZ Slovenije), Jarše (Žito 

Ljubljana), Polje (Trgovina Mercator), Fužine (Fužinski most), Rudnik (križišče Dolenjske 

ceste in Peruzzijeve ulice), Livada (Daj-Dam).
152

 

Na kontrolni točki so vsi osnovnošolci in dijaki prejeli malico (sok in čokoladno tablico) in 

kartonček z žigi. Po končanem pohodu so prejeli priznanje.  

 

 

Slika 38: Osnovnošolci na pohodu.
153

 

 

V soboto, 13. maja je potekal rekreativni pohod na 35 km. Udeleženec se priključi na točki, ki 

mu najbolj odgovarja in prehodi Pot vse do cilja. Štartna točka je hkrati tudi ciljna. 

Udeleženec, ki je prehodil vseh 35 km je prejel posebno kolajno.  

Kontrolne točke so bile iste kot pri pohodu za osnovnošolce in srednješolce. 
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 Kontrolne točke na pohodu Pot ob žici 2013: http://www.pohod.si/index.asp?s=2&p=2&l=sl (5. 10. 2013). 
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 Foto: Polona Jamnik, 10. 5. 2013. 

http://www.pohod.si/index.asp?s=2&p=2&l=sl
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Slika 39: Kontrolni list z žigi s 35 km rekreativnega pohoda.
154

 

 

V soboto je potekal tudi rekreativni pohod po poti okoli Ljubljane. Udeleženec se je na pohod 

vključil na kontrolni točki, ki mu je najbolj odgovarjala in prehodil del Poti do cilja.  

Posamezne smeri okvirnih odsekov pohoda: 

- Vič, smer jug 5 km (Agrotehnika Gruda, Cesta dveh cesarjev, Murgle, Opekarska 

cesta, Kongresni trg), 

- Šiška, smer jug 5 km (Koseški bajer, Rožnik, Kongresni trg), 

- Bežigrad, smer zahod 6 km (AMZ Slovenije, Vodovodna, Litostroj, Koseški bajer, 

Rožnik, Kongresni trg), 

- Jarše, smer sever 16 km (Žito Ljubljana, križišče Clevelandske in Šmartinske ceste, 

Gramozna jama, Litostroj, Koseški bajer, Rožnik, Kongresni trg), 

- Fužine, smer jug 12 km (Fužinski most, Golovec, Dolenjska 

cesta, Opekarska cesta, Kongresni trg), 

- Hala Tivoli, smer jug 2 km – invalidi (Hala Tivoli, park Tivoli, 

Erjavčeva cesta, Kongresni trg).
155

 

 

 

                                                                    Slika 40: Medalja s 35 km rekreativnega pohoda.
156
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 Foto: Polona Jamnik, 14. 5. 2013. 
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 Odseki smeri na pohodu pot ob žici 2013: http://www.pohod.si/index.asp?s=2&p=5&l=sl (5. 10. 2013). 

http://www.pohod.si/index.asp?s=2&p=5&l=sl
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V soboto ob 9. uri je bil na Kongresnem trgu pričetek starta Teka trojk za članske in 

veteranske kategorije na 29 km, ob 9:30 uri pa na 12, 5 km. Cilj je bil prav tako na 

Kongresnem trgu.
157

 Ob 9:45 uri pa je bil pri Gostišču Livada (Hladnikova 15) start Teka 

trojk za osnovne in srednje šole na 3 km. Tudi te ekipe so imele cilj na Kongresnem trgu.
158

 

 

 

Slika 41: Čip in medalja s Teka trojk za članske in veteranske ekipe na 29 km.
159

 

 

Vsem pohodom leta 2013 pa je bilo skupen projekt Na poti ob žici ZA pravico do vode v 

sodelovanju z Amnesty International Slovenija. Na stojnici pri trgovini Mercator v Polju so 

imeli pripravljene letake, s katerimi so osveščali ljudi, da ima vsak človek pravico do pitne 

vode ne glede na status naselja, kjer živi.
160

  

 

9.4 Ime pohoda skozi čas 

 

Letnica pohoda Ime pohoda 

1957 - 1963 Partizanski pohod ob žici okupirane 

Ljubljane 

1964 - 1989 Pohod po poteh partizanske Ljubljane 
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 Foto: Polona Jamnik, 14. 5. 2013. 
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 Tek trojk za člane in veterane: http://www.pohod.si/index.asp?s=2&p=6&l=sl (5. 10. 2013). 
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 Tek trojk za osnovnošolce in srednješolce: http://www.pohod.si/index.asp?s=2&p=7&l=sl (5. 10. 2013). 
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 Foto: Polona Jamnik, 14. 5. 2013. 
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 Pot ob žici: za pravico za vodo: http://www.amnesty.si/pot-ob-zici-za-pravico-do-vode.html  (5. 10. 2013). 

http://www.pohod.si/index.asp?s=2&p=6&l=sl
http://www.pohod.si/index.asp?s=2&p=7&l=sl
http://www.amnesty.si/pot-ob-zici-za-pravico-do-vode.html%20%20(5
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1990 - 1999 Pohod po poteh svobodne Ljubljane 

2000 - 2004 Pohod Ljubljana (z ustrezno letnico) 

2005 - 2013 Pot ob žici 

 

 

9.5 Društvo Zeleni prstan 

 

Društvo Zeleni prstan je bilo ustanovljeno aprila 1992 z namenom, da bi pomen in videz Poti 

spominov in tovarištva ohranili za sedanje in prihodnje rodove, da bi skrbeli za ohranjanje in 

urejanje videza ter da bi krepili in spodbujali aktivno življenje posameznika. Društvo širi 

zavest, da je Pot edinstven in svojevrsten zgodovinski spomenik.
161

 Rečeno v metafori pa je 

Pot dnevna soba slovenske prestolnice. 

 

Slika 42:  Logo društva Zeleni prstan.
162
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 Kos, J.: Pot spominov in tovarištva, str. 39. 
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 Društvo Zeleni prstan: http://www.zeleniprstan.si/fotografije-s-poti.html, 2. 2. 2014. 

http://www.zeleniprstan.si/fotografije-s-poti.html
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10 PRAKTIČNI DEL 

 

Odločila sem se, da na Osnovni šoli Nove Fužine izvedem učno uro spoznavanja okolja v 

tretjem razredu z vsebino povezano s Potjo in se nato z učenci odpravim tudi na pohod Pot ob 

žici. Po dogovoru sem učno uro izvedla dan pred pohodom, torej 9. 5. 2013. Moj namen je bil 

učencem predstaviti zgodovinsko plat nastanka Poti. Želela sem, da bi na pohodu opazovali 

okolje  in tudi opazili spominske kamne ter informativne table, ki kažejo na to, da je na mestu 

Poti nekoč stala žična ograda. Šola pohod uvršča med športne dneve, in zato ne dajejo 

poudarka zgodovinskemu pomenu temveč gibanju.  

 

Ker pa sem trenutno zaposlena kot pomočnica vzgojiteljice v vrtcu Pedenjped, enota Fužine, 

sem se na pohod odpravila tudi z malčki iz vrtca. Pohoda smo se udeležili 9. 5. 2014, in sicer 

smo se vključili na najbližji kontrolni točki – Fužinski most in nadaljevali pot do Golovca. 

Pohoda se je udeležilo vseh 5 oddelkov v starosti od 1 do 5 leta.  

 

10.1 Predstavitev učne ure 

 

UČNA PRIPRAVA ZA SPOZNAVANJE OKOLJA 
 

Študentka: Polona Jamnik 

 

Učiteljica na OŠ: Monika Valič 

Šola: OŠ Nove Fužine     Razred: 3. b     Predmet: SPO Ura:            Datum: 9. 5. 2013 

Učna tema: PROSTOR 

Učna enota: POT SPOMINOV IN TOVARIŠTVA 

Učni cilji: 

    Učenci: 

 razumejo pomen besede okupirati, 

 vedo, da so Ljubljano v 2. svetovni vojni okupirali Italijani in pozneje Nemci, 

 vedo, da je Pot območje, kjer je Ljubljano v času okupacije obdajala žica, 

 se seznanijo z osnovnimi dejstvi iz časa okupirane Ljubljane, 

 se seznanijo z značilnostmi Poti.  

Metode dela: pogovor, pripovedovanje, opisovanje, razlaga, didaktična igra 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Učna sredstva in pripomočki: PP predstavitev, projektor, platno 

Literatura:  

 Lukež, N., Kos, J. 2002. Ljubljana 1170 dni v žični zapori: 1942 – 1945. Ljubljana, Čas d.o.o. 

 Jankovič – Potočnik, A. 2006. Utrjena Ljubljana: žični obroč okrog Ljubljane 1942 – 1945. 

Logatec, Ad Pirum: zavod za intelektualne dejavnosti.  
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                                                                    Potek učne ure 

I.   UVODNA MOTIVACIJA 

 Učencem povem, da je bila Ljubljana med 2. svetovno vojno (1941 – 1945) okupirana. To pomeni, 

da so Italijani želeli prevzeti oblast.  

Učence razdelim v skupine po tri oz. štiri. Pokažem jim sliko okupirane Ljubljane, obdane z bodečo 

žico. Postavim jim izziv :« Znotraj skupine se pogovorite:  

- koliko kilometrov mislite, da je bila žica dolga, 

- koliko časa mislite, da je bila Ljubljana obdana z žico, 

- ali še lahko kje vidimo ostanke okupacije oz. tega obdobja/časa.« 

Na voljo imajo 3 minute. Nato zapišem njihove ugotovitve na tablo in jim povem, da bodo pravilne 

odgovore izvedeli med uro in jih bomo na koncu tudi preverili.  

        

II.   OSREDNJI DEL (PP predstavitev) 

 Italijanska okupacija 

Ljubljana je bila okupirana 12. aprila 1941.  Slovenski narod je, da bi preprečil izgubo svobode, 

ustanovil osvobodilno fronto (OF) in narodnoosvobodilno vojsko. Zaradi naraščajočega upora je 

italijanska vojska obdala Ljubljano z bodečo žico. 

      Bodeča žica je bila dolga 32 km in visoka 170 cm. Italijani naj bi za zidavo porabili 2 milijona zidakov     

      in opeke, 1500 ton cementa, 50 ton apna, 10 ton gradbenega železa, 1100 m3 gradbenega lesa, 151 ton  

      bodeče žice, 60.000 kolov, 1000 drogov za električno napeljavo, skoraj tono bakra in velike količine         

      močnih žarnic. 

      Začela je veljati prepoved izhoda iz mesta. Dovoljen je bil le dobaviteljem živil in tistim, ki so imeli         

      javne službe. Vsi pa so potrebovali prepustnice (po potrebi besedo prepustnica razložim; to je neke  

      vrste dovoljenje ali dokument, s katerim so ljudje lahko zakonito prečkali bodečo žico). Prehod je bil  

      omogočen na 11 mestih na glavnih mestnih vpadnicah.  

 Bunkerji  

Italijani so zgradili 69 bunkerjev znotraj žice. Večinoma so to bili okrogli bunkerji s šestimi strelnimi 

linami (po potrebi besedno zveza strelna lina razložim; to je majhna luknja v steni, skozi katero vojak 

strelja) in z zaščitenim vhodom. Zgrajeni so bili iz opek, vendar je omet ustvaril vtis, da gre za zgradbo 

iz betona. To nam pove, da niso bili zgrajeni za obrambo pred dobro oboroženo vojsko, temveč za 

nadzor nad civilnim prebivalstvom – Ljubljančani. Za Bežigradom je še vedno ohranjen bunker, ki je 

danes zaščiten.  

 Nemška okupacija 

8. septembra 1943 je Italija kapitulirala, oblast pa je prevzela Nemčija. Prehodi čez žico so bili nekaj 

dni odprti in ta čas je veliko ljudi odšlo na svobodo. Nato so oblast prevzeli Nemci, ti pa so vladali s 

precej bolj težko roko.  

 Življenje znotraj žice 

Uvedena je bila policijska ura. Prepovedana je bila vožnja z avtomobili, motorji in kolesi. Zaplenili so 

radijske sprejemnike in prepovedali brati literaturo, ki je pozivala k obrambi slovenskega naroda. V tem 

času je oddajal ilegalni radio Kričač (del OF-a). Ker Italijani niso mogli odkriti kraja, od koder je 

oddajal, so zaplenili vse radijske sprejemnike v mestu. Delovala pa je tudi ilegalna tiskarna 

Podmornica. Obveščali so ljudi o dogajanju v mestu, tiskali propagandne letake, pozivali ljudi k 

obrambi slovenskega naroda. 

 Prebivalci so čez žico prehajali tudi nezakonito (prerezali so žice in jih priredili tako, da jih je bilo 

mogoče hitro razplesti in po prehodu splesti nazaj; izbirali so mesta, na katerih poteptana trava ne bi 

izdajala prehoda). Za naravne prehode so služili odtočni kanali, predvsem na območju Barja. Ljudje so 

skrivali razne surovine in dokumente v posodah za mleko z dvojnim dnom, pod kupi sena na vozu itd. 

Včasih pa so italijanske vojake tudi zamotili s pogovorom ali jih podkupili (po navadi z mlekom ali z 
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jajci) in v tem času pretihotapili kaj ali koga čez žico.Velikokrat so tihotapili ljudi, surovine in 

materiale preko železnice.  

Mnoge šole so deloma ali v celoti zasedle vojaške enote, kar je pouk skoraj popolnoma ohromilo.  

Cene prehrambenih artiklov so narastle, zaradi zaprtosti trga. Veliko ljudi se je znašlo v revščini. Zaradi 

pomanjkanja mleka in mesa, so na Kongresnem trgu uredili vrtove in pašnike za gojenje koz.  

 Pot spominov in tovarištva  

23. junija 1957 je bil prvič organiziran pohod ob žici okupirane Ljubljane. Jeseni istega leta je Mestni 

svet sprejel odlok, da bo odslej vsako leto organiziran pohod, in sicer 9. maja. Dve leti pozneje so na 

mestih, kjer so nekoč stali bunkerji, postavili spomenike (osemkotni stebri).  Leta 1972 so uredili 34 

km dolgo pešpot (makadam, drevored). Z leti so Pot uredili še s smerokazi, informativnimi tablami, 

klopmi in mizami ter žarnimi ognjišči.  

      Danes še vedno poteka pohod okoli Ljubljane, Pot pa služi tudi kot rekreacijsko območje in zelena      

      pljuča Ljubljane.  

      Društvo Zeleni prstan: njihov program zajema tri področja, in sicer ohranjanje zgodovinskih spominov  

      in izročil iz časa okupirane Ljubljane, skrb za Pot kot kulturni spomenik in organizacijo prireditev, ki   

      potekajo na Poti. 

      Tek trojk: na tek trojk se skupaj prijavijo trije tekači. Tek je uspešno zaključen, ko vsi trije prečkajo   

      ciljno črto (ne smejo si pomagati z vlečno vrvjo). Tekmovalci lahko izbirajo med dvema dolžinama –  

      12 ali 28 km. Start in cilj sta na Kongresnem trgu. Tek je po navadi organiziran v prvih dveh tednih v  

      maju. 

      Pot ob žici: je pohod, ki se ga vsako leto udeleži več sto tisoč ljudi. Poteka tri dni; prvi dan je namenjen  

      vrtcem, drugi šolarjem in tretji vsesplošni množici. Letošnje leto je pohod posvečen pravici do čiste  

      pitne vode. Z vrlinami kot so solidarnost, strpnost, pravičnost in upor želijo spodbuditi pravično in  

      boljše življenje za vse prebivalce Slovenije (predvsem Romi na JV države nimajo dostopa do čiste    

      pitne vode). 

 

III.   ZAKLJUČNI DEL 

 Ponovno preverimo odgovore na vprašanja iz uvodne motivacije.  

 Učencem zastavim vprašanje: »Kaj bi vprašali deklico staro toliko kot ste vi, ki je odraščala v času 

okupirane Ljubljane? Razmislite in vprašanje zapišite na list. Če je možno, predvidite tudi 

odgovor.« Vprašanja in odgovore učenci preberejo in jih skupaj komentiramo. 

 Po potrebi z gibanjem ponazorimo okupirano Ljubljano (učenci se postavijo v krog in primejo za 

roke, en učenec pa je na sredini kroga). Povem, da je prehod (iz kroga) možen le pri določenih 

otrocih s posebno dovolilnico. Učenec na sredini poskuša zapustiti krog.  

 

 

10.2 Analiza učne ure 

 

Učence sem razdelila v štiri skupine po tri ali štiri osebe. V treh minutah so se morali skupaj 

dogovoriti, kako bodo odgovorili na vprašanja zastavljena v uvodni motivaciji. Odgovori so 

bili sledeči: 

Vprašanje Skupina A Skupina B Skupina C Skupina D 

Koliko kilometrov mislite, 17 56 33 74 
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da je bila žica dolga? 

Koliko časa mislite, da je 

bila Ljubljana obdana z 

žico? 

365 1000 1299 850 

Ali še lahko kje vidimo 

ostanke okupacije oz. tega 

obdobja/časa? 

Da, trdnjave. Da. Da. Da 

 

Zdelo se mi je, da bodo predpostavke učencev bolj ali manj na pamet in brez utemeljenega 

razloga, zato sem odgovora na prva dva vprašanja omejila. Pri prvem vprašanju »Koliko 

kilometrov mislite, da je bila žica dolga?«, so iskali pravilno rešitev med 15 in 80 kilometri. 

Pri drugem vprašanju »Koliko časa mislite, da je bila Ljubljana obdana z žico?«, pa so 

premišljevali o možnem odgovoru med 365 in 1300 dnevi.  

 

Naloga jih je pritegnila in pokazali so veliko interesa. Predvsem pa jih je zanimalo, kdaj bodo 

izvedeli pravilne odgovore.  

 

      

Sliki 43, 44: Delo po skupinah v razredu.
163
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 Foto: Polona Jamnik, 9. 5. 2013. 
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Na koncu ure so učenci v istih skupinah kot na začetku ponovno odgovarjali na vprašanja iz 

uvodne motivacije. Tokrat so bili odgovori takšni: 

Vprašanje Skupina A Skupina B Skupina C Skupina D 

Koliko kilometrov mislite, 

da je bila žica dolga? 

32 32 32 32 

Koliko časa mislite, da je 

bila Ljubljana obdana z 

žico? 

1170 1170 1170 1170 

Ali še lahko kje vidimo 

ostanke okupacije oz. tega 

obdobja/časa? 

Da, bunker in 

Pot.  

Da, spominske 

kamne. 

Da, Pot. Da, Pot.  

 

Učence je predvsem začudilo, da je bila Ljubljana toliko časa obdana z žico. Ko pa smo dni 

preračunali v leta in mesece, se jim je zdelo to skoraj neverjetno.  

 

Temo osrednjega dela sem predstavila ob podpori slik, saj sem mnenja, da je okupacija 

Ljubljane težka vsebina za razumeti, predvsem zato, ker se ta čas zdi učencem zelo oddaljen. 

Pristne slike posnete v času 2. svetovne vojne, pa učence pritegnejo, saj prikazujejo ljudi, 

stavbe in življenje na splošno.  

 

Na vprašanje: »Ali kdo ve, kaj pomeni beseda okupacija?«, je odgovoril deček, ki je edini 

dvignil roko: »To je to, ko pride sovražnik v državo.« Njegov odgovor sem še dopolnila s 

konkretnim primerom: »V Ljubljano so prišli Italijani, ki so želeli prevzeti oblast. Izvajali so 

različne ukrepe, s katerimi bi to dosegli (npr. prebivalci niso smeli zapuščati mesta). Italijani 

so okupirali Ljubljano.« 

Besede kapitulacija ni znal pojasniti nihče, zato sem to storila jaz.   

 

Med razlago sta se pojavili dve vprašanji, ki sta dodatno pritegnili mojo pozornost, in sicer: 

- »Ali so še vojaki v bunkerjih?«, 
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- »Ali res niso smeli poslušati radia? So imeli vsaj telefone?«. 

Pri prvem vprašanju se mi je zdelo zanimivo, da učenci nimajo časovne predstave o tem, 

koliko časa nazaj je bila Ljubljana okupirana, pa čeprav smo povedali letnico in izračunali, 

koliko let je minilo od takrat. Na tem mestu sem še enkrat poudarila, da se je to dogajalo pred 

72 oz. 73 leti oz. takrat, ko so bile njihove babice in dedki otroci.  

Drugo vprašanje pa kaže na to, da je učencem nepredstavljivo življenje brez radia, kaj šele 

brez telefona, ki pa ga v tistem času sploh niso imeli oz. so si ga lahko privoščili le 

premožnejši.  

 

Vsi učenci so že preživljali prosti čas na Poti, vendar ni nihče vedel, da je trasa Poti speljana 

po nekdanjem žičnem obroču. Ena deklica je omenila, da so pa res neki stebri tam postavljeni.  

 

Z igro vlog smo nakazali dogajanje na cestnih prehodih. Izbrala sem dva učenca, ki sta 

predstavljala meščana, ki želi zapustiti mesto in italijanskega vojaka na straži. Ostali učenci 

so se se postavili v krog in so predstavljali žično ogrado okoli mesta. Ugotovili smo, da brez 

prepustnice ne moreš zapustiti mesta in da so vojaki na prehodih pregledali ljudi, da ne bi 

česa tihotapili čez mejo.  

 

V zaključnem delu ure smo se usedli v krogu na tla. Naloga učencev je bila zapisati si na list 

vprašanje, ki bi ga postavili namišljeni deklici Mari, ki je odraščala v času okupirane 

Ljubljane. Spodbujala sem jih, da razmišljajo tudi o možnem odgovoru.  

Učenci so zastavili naslednja vprašanja: 

- »Ali te je bilo strah?« 

- »Si imela kaj za jesti?«, 

- »Te je pozimi zeblo?«, 

- »So ti vojaki kaj naredili?«, 

- »Si pogrešala svoje prijatelje?«, 

- »Si poznala koga, ki je umrl?«, 

- »S čim ste se igrali?«. 
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Odgovori po vrstnem redu združeni v smiselno celoto: 

- »Da, bilo jo je strah. Vojaki so streljali in bombe so padale. Bila je vojna.« 

- »Imeli so hrano, vendar ne toliko kot je imamo mi danes. Verjetno je bila občasno tudi 

lačna.« 

- »Da, zeblo jo je. Bila je slabo oblečena in obuta.« 

- »Vojaki ji niso nič naredili, ker je bila otrok.« 

- »Da, pogrešala je svoje prijatelje, sploh tiste, ki so ostali zunaj obroča.« 

- »Da, poznala je ljudi, ki so med vojno umrli. Takrat je veliko ljudi umrlo.« 

- »Igrali so se na prostem s kamni in palicami. Mogoče je deklica Mara imela tudi punčko.« 

 

Vsa vprašanja so bila vezana na osnovne življenje potrebe; potreba po ljubezni, varnosti in 

hrani. Učenci si težko predstavljajo, da katere od teh potreb ne bi bile izpolnjene. 

 

10.3 Pohod z osnovnošolci 

 

Na pohod Pot ob žici smo se odpravili 10. 5. 2013 ob 10. uri zjutraj. Startali smo pred OŠ 

Nove Fužine in pot nadaljevali po Chengdujski cesti, preko Zaloške ceste čez Studenec do 

naše prve kontrolne točke v Polju pred trgovino Mercator. Tu so vsi učenci prejeli žig na 

kartonček in malico (sok in energijsko tablico). Na tem mestu je imel svojo stojnico tudi 

Amnesty International Slovenija, ki je učencem delil promocijske zapestnice in letake. Nato 

smo pot nadaljevali čez Slape do Fužinskega mostu, kjer je bila že druga kontrolna točka. Tu 

so učenci dobili drug žig na kartonček. Čakal nas je še vzpon do vrha Golovca in pot nazaj do 

šole. Pohod smo zaključili ob 13. uri. 

 

V letnem delovnem načrtu OŠ Nove Fužine je bil pohod Pot ob žici zabeležen kot športni 

dan. Kljub temu sem učence prosila za sodelovanje na pohodu; razdelila sem delovne liste, na 

katerih so učenci označili, koliko stebrov, znakov, informativnih tabel in tlakovcev so opazili 
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na Poti. Naloga jih je pritegnila in ves čas pohoda so opazovali in beležili rezultate. S 

skupnimi močmi so opazili vse označbe Poti.  

 

 

Slika 45: Učenci na Poti na Studencu.
164

                 Slika 46: Prva kontrolna točka v Polju.
165

 

 

 

Slika 47: Žigosanje kartončka.
166

                           Slika 48: Tretješolci s prvim žigom.
167
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 Foto: Polona Jamnik, 10. 5. 2013. 
165 Foto: Polona Jamnik, 10. 5. 2013. 
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 Foto: Polona Jamnik, 10. 5. 2013. 
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 Foto: Polona Jamnik, 10. 5. 2013. 
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Slika 49: Stojnica Amnesty International           Slika 50: Promocijska zapestnica.
168

 

                               Slovenije v Polju.
169

  

 

 

            Slika 51: Učenci na Poti v Slapah          Slika 52: Druga kontrolna točka na Fužinah.
170

 

            in odkrivanje informativne table.
171
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Foto: Polona Jamnik, 10. 5. 2013. 
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 Foto: Polona Jamnik, 10. 5. 2013. 
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 Foto: Polona Jamnik, 10. 5. 2013. 
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 Foto: Polona Jamnik, 10. 5. 2013. 
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Slika 53: Učenci na Poti čez Golovec.
172

             Slika 54: Učenci na vrhu Golovca ob                            

                                                                                                 informativni tabli.
173

 

 

    

Slike 55, 56 in 57: Odkrivanje smerokazov in stebrov.
174

 

 

10.4 Pohod z malčki iz vrtca 

 

V vrtcu Pedenjped, enoti Fužine je bilo v šolskem letu 2012/2013 pet oddelkov v starostnih 

skupinah od 1 do 5 leta. Vse skupine so se udeležile pohoda. Na pot smo se odpravili 9. 5. 

2013. Vključili smo se na kontrolni točki na Fužinskem mostu, kjer so vsi otroci prejeli žig na 

kartonček in malico. Pozdravila pa nas je tudi Mercatorjeva maskota Lučka. Pohod smo 
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 Foto: Polona Jamnik, 10. 5. 2013. 
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 Foto: Polona Jamnik, 10. 5. 2013. 
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 Foto: Polona Jamnik, 10. 5. 2013. 
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nadaljevali proti Golovcu. Vse skupine so usvojile vrh Golovca, le malčki iz jaslične skupine 

so se obrnili pod vznožjem.  

 

 

Sliki 58 in 59: Prva kontrolna točka na Fužinskem mostu.
175

 

 

 

    Slika 60: Na Poti proti Golovcu.
176

                Slika 61: Počitek na klopi ob Poti.
177
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 Foto: Polona Jamnik, 9. 5. 2013. 
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 Foto: Polona Jamnik, 9. 5. 2013. 
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 Foto: Polona Jamnik, 9. 5. 2013. 
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Sliki 62 in 63: Zaslužena malica na vrhu Golovca.
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 Foto: Polona Jamnik, 9. 5. 2013. 
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11 MINI SLOVAR 

 

 

- Domobranec: pripadnik protirevolucionarne vojaške organizacije v Sloveniji med 

narodnoosvobodilnim bojem od kapitulacije Italije naprej. 

- Kapitulacija: prenehanje oboroženega boja in podreditev državi zmagovalki.  

- Komunistična partija Slovenije (KPS): politična stranka, ki se je zavzemala za socialistično 

in komunistično Slovenijo.  

- Narodno-osvobodilni boj (NOB): oznaka boja jugoslovanskih narodov proti okupatorjem na 

območju nekdanje Jugoslavije.  

- Narodno-osvobodilna vojska (NOV) in partizanski odredi Slovenije (POS): naziva 

oborožene sile pod vodstvom Osvobodilne fronte. 

- Osvobodilna fronta (OF): slovenska politična organizacija, katere namen je bil oborožen boj 

proti okupatorju.  

- Okupacija: vojaško dejanje, v katerem vojaške enote ene države zasedejo ozemlje druge 

države.  

- Partizan: ljudski borec, udeleženec jugoslovanskega narodno-osvobodilnega gibanja. 

-  Podmornica: ilegalna tiskarna, ki je delovala v času okupirane Ljubljane. 

- Radio Kričač: ilegalen radio, ki je oddajal v času okupirane Ljubljane. 

- Slovenski narodno-osvobodilni odbor (SNOO): vrhovni predstavniški in zakonodajni organ 

slovenskega narodnega gibanja. 

- Slovenski poročevalec: neformalno uradni časnik osvobodilnega gibanja.  
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12 ZAKLJUČEK 

 

Pot ob žici je posebnost Ljubljane. Zaznamuje edinstvene zgodovinske okoliščine, v katerih je 

mesto preživelo kar 1170 dni. S tem, ko so uredili traso, kjer je nekoč stala žična ograda, so 

prestolnico zaobjeli v zeleni obroč.  

 

Zanimalo me je, ali učenci prepoznavajo Pot kot zgodovinski spomenik. Izvedla sem učno 

enoto o Ljubljani pod italijansko okupacijo v 3. razredu OŠ Nove Fužine. Na pohodu pa sem 

z učnimi listi preverila, kako opazujejo, in ali prepoznavajo informativne table in spominske 

kamne. Sodelovalo je 15 učencev.  

 

Ugotovila sem, da so vsi učenci že preživljali svoj prosti čas na Poti, kar je verjetno tudi 

posledica bližine doma, nihče pa ni vedel, da je trasa speljana po nekdanjem žičnem obroču. 

Pri vživljanju v življenje v času okupirane Ljubljane so učenci z vprašanji, ki so jih 

zastavljali, pokazali empatijo in sočutje. Na podlagi podane snovi na učni uri pa so na pohodu 

Pot ob žici prepoznvali spominske kamne in informative table. Povezali so znanje, da so na 

mestih osemkotnih spominskih kamnov nekoč stali bunkerji.  

 

Zdi se mi pomembno, da bi šole bolje pripravile svoje učence na pohod; da to ne bi bil le še 

en športni dan, ampak bi se na pot odpravili z znanjem. Pregovor pravi, da je zgodovina 

učiteljica življenja, pustimo ji, da nas kaj nauči in ne ponavljajmo napak.  
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http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=domobranstvo&hs=1
http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=domobranec&hs=1
http://www.pohod.si/index.asp?s=2&p=1&l=sl
http://www.pohod.si/index.asp?s=2&p=2&l=sl
http://www.pohod.si/index.asp?s=2&p=5&l=sl
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- O teku trojk za člane in veterane:  

http://www.pohod.si/index.asp?s=2&p=6&l=sl, 5. 10. 2013. 

 

- O teku trojk za osnovnošolce in srednješolce: 

 http://www.pohod.si/index.asp?s=2&p=7&l=sl, 5. 10. 2013. 

- O projektu Za pravico za vodo:  

http://www.amnesty.si/pot-ob-zici-za-pravico-do-vode.html, 5. 10. 2013. 

- Slika loga društva Zeleni prstan: http://www.zeleniprstan.si/fotografije-s-poti.html,  

2. 2. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pohod.si/index.asp?s=2&p=6&l=sl
http://www.pohod.si/index.asp?s=2&p=7&l=sl
http://www.amnesty.si/pot-ob-zici-za-pravico-do-vode.html,%205
http://www.zeleniprstan.si/fotografije-s-poti.html
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15 PRILOGE 

 

15.1 Priloga 1: Prošnja za soglasje staršev 

 

Spoštovani starši! 

 

Sem študentka razrednega pouka Pedagoške fakultete v Ljubljani.  Pripravljam diplomsko 

delo o Poti (Pot spominov in tovarištva). V razredu, ki ga obiskuje Vaš otrok, bom izvedla 

učno uro in učence v petek, 10. 5. 2013 tudi spremljala na pohodu Pot ob žici. Ker bi 

dogajanje želela dokumentirati in fotografije vključiti v diplomsko delo, Vas prosim za 

dovoljenje, da lahko Vaš otrok sodeluje pri fotografiranju.  

 

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav! 

 

 

Ime in priimek otroka: ________________________________________ 

 

 

Podpis staršev: ______________________________________________ 

 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                         Polona Jamnik 
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15.2 Priloga 2: Učni list 

 

UČNI LIST 

 

Opazuj, koliko smerokazov, spominskih stebrov, informativnih tabel in informativnih 

tlakovcev opaziš na Poti. Označbo zabeležiš tako, da za vsak spomenik prečrtaš en zelen krog. 

 

Morda veš, simbol česa je ta zelen krog? Namig se skriva na zadnji strani. 

 

 

Smerokaz: 

 

 

Skupaj: ________ 

   

 

 

Spominski steber: 

 

 

Skupaj. ________ 
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Informativna tabla:  

 

 

Skupaj: ________ 

 

 

 

Informativni tlakovec:  

 

 

Skupaj: ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Simbol pohoda Pot ob žici.  


