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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 

POVZETEK 
 

Diplomsko delo predstavlja sodelovanje okoliških društev z OŠ Sostro. V teoretičnem 

delu sem predstavila kraj Sostro, njegove kulturne in naravne znamenitosti ter predstavila 

kratko zgodovino OŠ Sostro, ki sega v leto 1869. Šola je v vsej svoji zgodovini 

predstavljala trden temelj kraju in se stalno povezovala s krajani. Dopolnjevali so njeno 

bogato delo. Predstavila sem vsa društva, ki so kakorkoli bogatila učno okolje OŠ Sostro: 

društvi, ki sta delovali v preteklosti Katoliško izobraževalno društvo, Kulturno društvo 

Zadvor in danes aktivna društva: Športno društvo Zadvor, Sadjarsko-vrtnarsko društvo 

Janez Evangelist Krek Sostro, Čebelarsko društvo Moste Polje, Turistično društvo Zadvor 

in Društvo upokojencev Zadvor. 

V raziskovalnem delu je s pomočjo analize dokumentov šolske kronike, Župnijske 

kronike cerkve Sv. Lenarta v Sostrem, dokumentov, ki jih hranijo društva, predstavljeno 

sodelovanje in ovrednoteno, kako je sodelovanje šoli pripomoglo k uresničevanju učnih 

ciljev. K vsaki posamezni analizi je dodanih nekaj fotografij. 
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ABSTRACT: 

 
Diploma presents the cooperation of local societies with Sostro Primary School. In the 

theoretical part I presented the town Sostro, its cultural and natural sights and I also 

presented a brief history of Sostro Primary School, which dates back in year 1869. The 

school has been a solid foundation to its town throughout history and has been in constant 

contact with its inhabitants. They have supplemented to its rich work. I presented all 

societies that have in any way enriched the learning environment of Sostro Primary 

School: societies which were active in the past, Catholic Educational Society and Cultural 

Society Zadvor, and societies which are presently still active, Sports Society Zadvor, 

Fruit Growing - Horticultural Society Janez Evangelist Krek, Beekeepers Society Moste 

Polje, Tourism Society Zadvor and Pensioners Society Sostro. 

In the research part there is a presentation of cooperation, based on the analysis of the 

documents from the school chronicle, the Parish Chronicle of the Church of St. Lenart 

and the documents kept by the societies. There is also an evaluation of how the 

cooperation contributed to the achievement of learning goals. A few photographs are 

added to each analysis. 
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1 UVOD 
 

Junija leta 2014 je OŠ Sostro praznovala 100-letnico. Ob tem smo izdali zbornik o 

zgodovini šole, pri katerem sem bila tudi del avtorske ekipe.  

Ključne podatke smo našli v šolski kroniki, ki se skrbno piše že od leta 1881, analizirali 

smo župnijsko kroniko župnije Sv. Lenarta v Sostrem in v Zgodovinskem arhivu 

Ljubljana našli podatke o šoli in njenem delovanju v preteklosti.  

 

Jeseni 2014 sem se odločila, da za potrebe diplomskega dela raziščem in ovrednotim 

sodelovanje šole z okoliškimi društvi v preteklosti in danes.  

 

V teoretičnem delu diplomskega dela predstavljam kraj Sostro, njegove kulturne in 

naravne znamenitosti ter kratko opišem zgodovino OŠ Sostro. Predstavljam zgodovino 

vseh društev, ki so kakorkoli bogatila učno okolje OŠ Sostro: društvi, ki sta delovali v 

preteklosti Katoliško izobraževalno društvo, Kulturno društvo Zadvor in danes aktivna 

društva: Športno društvo Svoboda Zadvor, Sadjarsko-vrtnarsko društvo Janez Evangelist 

Krek Sostro, Čebelarsko društvo Moste Polje, Turistično društvo Zadvor, prostovoljno 

Gasilsko društvo Sostro in Društvo upokojencev Zadvor. Bogato predstavim tudi 

dejavnosti aktivnih društev danes. 

 

Na sedežih društev sem pridobila nekaj dokumentov in kronik. Prostovoljno gasilsko 

društvo Sostro in Čebelarsko društvo Moste Polje sta ob 80-letnici pripravila tudi 

zbornika, iz katerih sem lahko črpala predvsem informacije o zgodovini društev in namen 

delovanja le-teh. 

 

V raziskovalnem delu diplomskega dela iz zapisov in fotografij iz šolske kronike 

analiziram sodelovanje šole z omenjenimi društvi. Za vsako društvo predstavim 

sodelovanje z OŠ Sostro in ugotavljam, kako je sodelovanje pripomoglo k uresničevanju 

zastavljenih učnih ciljev. Šolska kronika je zadnja tri desetletja zelo zgledno urejena. Na 

podlagi tega je analiza dokumentov obširnejša za ta tri desetletja. K vsaki analizi 

fotografije dopolnjujejo dokaze o sodelovanju. 
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2 LEGA ČETRTNE SKUPNOSTI SOSTRO 
 

Sostro je Četrtna skupnost Mestne občine Ljubljana. Do leta 1994 jo je večji del pokrivala 

občina Ljubljana Moste-Polje. Občini Ljubljana Moste – Polje je pripadalo 152 km2 

površine in po popisu iz leta 1991 je tod živelo 72.081 prebivalcev. Nastala je leta 1961 

po združitvi nekdanjih občin Polje in Dobrunje, delov občin Dol; kresnice, Prežganje ter 

delov mestnih občin Štepanja vas in Moste.
1
 

 

Četrtna skupnost Sostro je po površini največja četrtna skupnost v okviru Mestne občine 

Ljubljana (MOL). Leži na obmejnem območju med Ljubljansko kotlino in Posavskim 

hribovjem. Četrtna skupnost obsega površje skrajnega jugovzhodnega dela Ljubljanskega 

polja (v okviru Ljubljanske kotline), kjer teče reka Ljubljanica in skrajni zahodni del 

Posavskega hribovja. Poleg tega je del Osrednjeslovenske statistične regije.
2
 

Najvišja točka tega predela je 794 metrov visok vrh na Jančah, najnižja pa je 269 metrov 

v okolici Zaloga.
3
   

 

Slika 1: Zemljevid Sostra 4 

  

                                                             
1 E. Svetek: Tam, kjer sonce vzhaja, Moste–Polje, 2003, str. 7. 
2 J. Senegačnik, et al 2012: Slovenija in njene pokrajine, Modrijan. Ljubljana, 2012, str. 324. 
3
 E. Svetek: Tam, kjer sonce vzhaja, Moste –Polje, 2003, str. 7.  

4 http://www.geopedia.si/#T105_x473754.32177734375_y98509.32263183594_s14_b4 (14. 4. 2015). 

 

http://www.geopedia.si/#T105_x473754.32177734375_y98509.32263183594_s14_b4
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Slika 2: Naslovna stran zemljepisnega atlasa iz leta 1899 
in karta okolice Ljubljane, kjer je Sostro poimenovano 

kot Sostrovo. (Zgodovinski arhiv Ljubljana, Kronika OŠ   
Sostro, 2. 2014)  

3 ZGODOVINA KRAJA 

Vas se omenja že v 12. in 13. stoletju. Nekateri povezujejo ime vasi z gradom na Ostrem 

vrhu, kjer so gospodovali ministeriali deželnih glavarjev Spanheimov. Prvič se vas 

omenja okrog leta 1015 ob imenu Artolfa II. Svibenskega, ki je sezidal grad na visokem 

ostrem skalnem grebenu. Tukajšnji rod Svibenjskih naj bi se imenoval Ostrovrharji. Prav 

po njih naj bi vas dobila ime Sostrovo. Drugi ime vasi povezujejo s sovodnjem. Tu se 

srečajo vode Ljubljanica, Dobrunjščica in Besnica, ki se pri Zalogu izlivajo v Savo. Torej 

je naselje nastalo ob sotočju oziroma sovodnji. Ker so strugi včasih rekli »strvo« in ker je 

šlo v tem primeru za več strug – »sostrvo«,  je razlaga imena s tega vidika prav verjetna. 

Črka v se je kasneje zaradi poenostavitve izpustila in nastalo je Sostro.
5
 

Kdaj se vas pod imenom Sostro pojavi prvič, ni znano, ker je bilo ime vasi večkrat 

zamegljeno ob gradu Osterberg. Prav tako sta sostrska cerkev in Sostro vse do leta 1753 

spadala pod župnijo Šmarje na Dolenjskem. Iz urbarskih knjig je razvidno, da je vas v 12. 

stoletju pripadala ljubljanskim gospodom Spanheimom in ne Svibenskim.
6
 

Sostro se je razvilo ob poti, ki je spremljala 

desni breg Dobrunjščice. V starejšem delu 

naselja so prevladovale kmetije, nekaj je 

bilo tudi mlinarjev in žagarjev. Med mlini 

na Dobrunjščici so bili tudi takšni, ki niso 

mleli žita, ampak smodnik. Anton Kapus je 

leta 1762, ki je moral opustiti izdelovanje 

te nevarne snovi na Streliški ulici v 

Ljubljani, na Dobrunjščici postavil dva 

mlina na smodnik, enega pri  današnji 

gostilni Kovač, drugega pri naselju ob 

cerkvi (pri Penku). Mlina sta kmalu 

propadla, a so ju leta 1813 obnovili. 

Smodnik so izdelovali iz gnoja in zidnih 

                                                             
5 M. Babnik, et al: Po korakih skozi čas,  OŠ Sostro. Ljubljana, 2014, str.1. 
6
 Prav tam. 
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ruševin. Kar vse so zmetali na kup ter namakali z gnojnico. Tako pridobljenemu solitru so 

dodali še žveplo in olje ter pustili, da se je zmes strdila. Nato so jo v posebnih mlinih 

mleli vse do leta 1871, ko je v Kamniku nastala, za tiste čase moderna tovarna. Tega so 

bili še posebej veseli domačini, ki so bili že siti pogostih eksplozij.
7
  

V Sostru so 23. februarja 1908 ustanovili Katoliško izobraževalno društvo in postavili 

prosvetni dom. Višek energije naj bi mladi trošili v društvu s kulturnimi in 

izobraževalnimi dejavnostmi in ne z nekoristnimi, škodljivimi deli in grdim obnašanjem. 

Zveza Orlov je 25. julija 1909 v Sostru ustanovila telovadni odsek Orel, ki je imel svoj 

prvi nastop že v letu ustanovitve. Prosvetni dom je bil središče kulturnega delovanja vse 

do napada Italije na Jugoslavijo leta 1941. Člani izobraževalnega društva so se znašli v 

zaporih, taboriščih, na streliščih, v nasprotnih vojskah. Partizani so Prosvetni dom leta 

1942 požgali zato, da Italijani ne bi v njem postavili svoje postojanke.
8
 

Po prvi svetovni vojni je bila v Sostru ustanovljena tudi Hranilnica in posojilnica, a je 

kmalu propadla. Po katastrofalnem požaru julija 1920, ki je uničil več domačij in so ga 

pogasili gasilci bližnjega Bizovika, je bilo 1. avgusta 1920 v Sostru ustanovljeno 

Prostovoljno gasilsko društvo. Gasilsko opremo so shranjevali v leseni lopi pri 

Znamenjšku. Gasilski dom, zgrajen 1931, so partizani leta 1942 požgali in je bil po vojni 

obnovljen.
9
 

V 19. stoletju je bilo naselje 

slabo razvito kmetijsko 

območje z malo obrti in 

slabimi cestami, v glavnem 

kolovozi. Z rastjo 

industrializacije v Ljubljani, 

razvojem papirnice Vevče in 

železnice se je povečala 

možnost zaposlitve, tako da je 

število prebivalstva hitro 

                                                             
7 Prav tam, str. 4. 
8 Prav tam, str. 1. 
9 Prav tam, str. 3. 

 

Slika 3: Avtobus, ki je vozil v Sostro (Svetek Anton) 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                Katarina Birk, diplomsko delo 

 

 

5 
 

naraščalo. V obdobju od leta 1881 do 1981 je naraslo kar za 270%. Žene in matere 

večinoma niso bile zaposlene in so hodile na dnino k bogatim kmetovalcem, življenje je 

bilo borno, hrana enolična. Veliko spremembo in prelomnico je za vaščane Sostra in 

okolice prinesla uvedba avtobusa, ki je vozil iz Sostra v Ljubljano. Avtobus je začel voziti 

aprila 1929 in je bil v lasti zasebnika Magistra. Po drugi svetovni vojni so uvedli državni 

avtobus, ki je vozil vse do leta 1962, ko so preuredili mestni potniški promet in je v 

Sostro začel voziti avtobus številka 13. S preureditvijo mestnega prometa sovpada tudi 

posodabljanje cest, saj je bila takrat asfaltirana prva cesta v našem okolišu – Litijska 

cesta.
10

 

Druga velika sprememba za vaščane je bila elektrika, ki so jo postopno začeli napeljevati 

leta 1934. Vsaka hiša je dobila eno do dve žarnici, odvisno od premoženja lastnikov hiše. 

Po upravni razdelitvi Kranjske leta 1817 je Sostro pripadalo občini Prežganje, leta 1842 

pa je vas prišla v okvir občine Dobrunje. Sedež občinske uprave je bil sprva v Hrušici, 

leta 1934 pa so občinsko poslopje zgradili v Dobrunjah, na križišču Litijske ceste in Ceste 

II. grupe odredov. Občinska uprava je bila z ljudmi, njihovim življenjem in delom dobro 

povezana. Predsedujoči in člani občinske uprave so se sestajali tedensko, na štirinajst dni 

ali mesečno, odvisno od tega, kaj so narekovale potrebe. Zgodovinski arhiv v Ljubljani 

hrani zapisnike sej občinske uprave, iz katerih je razvidno, da so bile najpogosteje 

obravnavane ubožne, cestne in vodne zadeve. Zlasti v zimskih mesecih so bile posebno 

aktualne ubožne zadeve, saj so bile v zapisnikih redno pod prvo točko. Takrat so bili 

ljudje namreč najbolj potrebni pomoči. Posebno skrb so posvečali tudi vodovodnim 

zadevam. Vsako leto so naredili seznam vseh vodnih virov v občini, ki so služili kot pitna 

voda za domačo, hišno uporabo, za izdelavo sodavice in drugih mineralnih vod ter ledu. 

Občina Dobrunje je bila leta 1955 priključena k novoustanovljeni občini Polje. Skupaj z 

njo so bile Dobrunje l. 1961 priključene občini Ljubljana Moste – Polje, kjer so ostale do 

leta 1995. Takrat je bila iz celotnega področja nekdanjih ljubljanskih občin ustanovljena 

Mestna občina Ljubljana.
11

 

  

                                                             
10 Prav tam, str. 3- 4. 
11

 Prav tam, str. 4. 
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4 NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA ČETRTNE SKUPNOSTI 

SOSTRO 
 

4.1 NARAVNA DEDIŠČINA 

Gozdovi 

Vzhodno ljubljansko podeželje je predvsem na gričevnatem pobočju bogato z gozdovi in 

ljudem že stoletja zagotavlja surovine za vsakdanje življenje ter omogoča razvoj tehnike, 

tehnologije in domačih obrti. Med iglavci prednjačita bor in smreka, nekaj je macesna in 

jelke, ki se ponovno pojavlja na območju Razorov nad Podlipoglavom. Med listavci 

prednjačijo bukev, hrast in kostanj. Omeniti je potrebno tudi kostanj, ki se uvršča takoj za 

hrastom, a ga že več kot trideset let redči rak. Prebivalci so izkoriščali les za gradnjo 

kozolcev, čebeljih panjev, za sušilnice sadja, senike, gradnjo hiš, hlevov, kašč, kurjavo, 

domačo obrt ipd. Bogati gozdovi prebivalcem še vedno nudijo dobrine, ki pa s 

sodobnostjo počasi pridobivajo nov pomen. Prebivalci teh krajev so redni obiskovalci 

gozdov vse od rane pomladi do pozne jeseni. Nabiranje gozdnih sadežev je bilo v 

preteklosti pomembnejše z ekonomskega vidika in kot hrana za preživetje. Domačini še 

danes nabirajo gozdne sadeže in jih prodajajo na tržnici ali okoliškim gostincem, vendar 

ne več za preživetje družine, temveč le za dodatni prihodek. Nabiranje gob, borovnic in 

kostanja je tudi razlog za sprehod skozi gozd in za družinsko rekreacijo. Včasih je bilo 

pomembno grabljenje listja in žetev stelje za v hlev. Stelja ima antiseptični učinek, zato 

so z njo so postiljali živini. Gozd je v teh krajih še vedno zelo pomemben, ki pa ga sem in 

tja najedajo problematična divja odlagališča. Proti njim se turistično društvo bori s 

čistilnimi akcijami, a samo čiščenje očitno ni dovolj. V okviru četrtne skupnosti Sostro se 

v sodelovanju z drugimi društvi in osnovno šolo pripravljajo programi za ozaveščanje 

prebivalcev o pomenu čistoče okolja in ohranitvi narave, prav tako pa se z opozorili na 

zloženkah, informativnimi tablami in postavitvijo košev ob pohodnih poteh skuša vzgajati 

obiskovalce. Listavci, kot so lipa, oreh, divji kostanj, breza in maklen, ne predstavljajo 

več gospodarske koristi, ampak so bolj okras pri hišah, na vrtovih in v parkih.
12

 

                                                             
12 http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/sostro/znamenitosti/naravna-dediscina/ (24. 2. 2015); E.   

    Svetek: Tam, kjer sonce vzhaja, Moste–Polje, 2003, str. 11-12. 
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Sotočje treh rek 

Reki Ljubljanica in Sava sta na tem območju že v preteklosti in tudi danes imeli 

pomembno vlogo. V naselju Podgrad, kjer je izhodišče Sadne ceste, se obe reki združita 

še s Kamniško Bistrico v sotočje treh rek. Ljubljanica in Sava sta bili plovni in vir oskrbe 

z ribami. Po pripovedovanju domačinov naj bi sotočje omenjal že Janez Vajkard 

Valvasor, vendar je on navajal sotočje štirih rek – Ljubljanice, Save, Kamniške Bistrice in 

Besnice. Po Savi so »flosarji« (splavarji) vozili les in se zahvaljevali sv. Miklavžu, da se 

niso potopili.
13

 

Ljubljanica slovi po kar 26 različnih vrstah rib. V njej žive podusti, mrene, platnice, kleni, 

lipani, smuči, somi, ščuke, krapi, belice, rdečeoke. V potokih žive tudi postrvi, v bolj 

čistih vodah tudi še primerki potočnega raka. Za dober ulov skrbi Ribiška družina Vevče. 

Ribiška družina je pomemben člen, ki ozavešča domačine o skrbi za reke in potoke.
14

  

Lehnjakov slap 

»Lehnjakov slap« v vasi Volavlje kot najprej kraški izvir v dolini pri Volavljah teče po 

široki ravnici in nato kot slap pada preko več metrov visoke skale. Obrasel je z mahovi, 

močvirskimi travami in gozdnim rastjem, osnova je kamenina lehnjak, od tod tudi 

njegovo ime. V manj vodnatem obdobju se je možno povzpeti po njegovih terasah in v 

neposredni bližini občudovati raznovrstnost in barvitost mahov. Voda se izliva na 

različnih delih in njena moč je odvisna od terena, skozi katerega se prebija; terasasto 

izlivanje in ob tem škropljenje na okoliško zelenje, spet na drugi strani curek, ki se kot 

potok zajeda v mahovje in ravno pada na kamnita tla, počasno enakomerno pronicanje 

skozi mahove ali pa ravni curki kot ledene sveče na dolgih travah, ki ravno padajo na 

gozdno podrast. Dostop do slapu je označen s tablo in urejen. Lesene stopnice in ograja 

vodijo do samega vznožja slapu, stranska pot, zavarovana z ograjo, pa do njegove 

neposredne bližine. Dostop in okolica sta bili urejeni v letu 2003, trženje in predstavitev 

slapu pa kažeta mnoge pomanjkljivosti.
15

 

                                                             
13 http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/sostro/znamenitosti/naravna-dediscina/ (24. 2. 2015); E.   

    Svetek: Tam, kjer sonce vzhaja, Moste–Polje, 2003, str. 7. 
14

 E. Svetek: Tam, kjer sonce vzhaja, Moste–Polje, 2003, str. 12. 
15 http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/sostro/znamenitosti/naravna-dediscina/ (24. 2. 2015). 
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Druga naravna dediščina 

Sredi doline Besnice je izvir s čisto hladno vodo pri domačiji Štefan (Besnica 25), na 

Pečarju pa je vidna tektonska prelomnica. Celotno območje je zaradi ugodne lege 

primerno za rast sadnih dreves. Kulturno krajino tako zaznamujejo pogledi na travniške in 

sodobne nasade sadnega drevja (jablane, hruške, breskve, slive, češnje) ter na nasade 

jagod. Ti nasadi se razprostirajo predvsem po vaseh Češnjice, Zagradišče, Vnajnarje in 

Gabrju. Veliko hribovskih kmetij se ukvarja s pridelavo domačega grozdja, kjer pa zaradi 

neugodnih klimatskih razmer ni najbolj kvaliteten. Poleg izredne biotske pestrosti 

mokrišč v dolini Besnice in Panške reke velja omeniti še območje sotočja Save, 

Ljubljanice in Kamniške Bistrice, kjer lahko v bližini rečne struge zaradi poplav med 

vegetacijo zasledimo mnogo srednjeevropskih, pontskih, ilirskih in submediteranskih 

rastlinskih vrst, npr. lasasti beluš, rumeni lan, brstična lilija in še mnoge druge. Reke in 

kraji ob potokih, mrtvi rokavi rek, močvirja in rastje v njih ali ob njihovih bregovih 

nudijo idealen dom za ptice. Med številnimi drugimi pticami lahko tu vidimo štorkljo, 

čapljo, divje race in pionirke.
16

 

 4.2 KULTURNA DEDIŠČINA 

Vsak kraj Četrtne skupnosti Sostro ima zanimivo preteklost, kar izpričujejo številna 

sakralna znamenja, cerkve, nekaj starih ohranjenih domačij in gospodarskih poslopij ter 

ambientno zanimive vasi, kot sta Volavlje in Gabrje. Kljub zgodovinskim in 

prazgodovinskim ostankom pa ti kraji žal nimajo pomembnega mesta v zavesti tukajšnjih 

ljudi. Julija 2002 je na območju Janč in doline Besnice potekal Etnološki raziskovalni 

tabor Janče 2002. V organizaciji Slovenskega združenja za duševno zdravje ŠENT, 

Oddelka za gospodarske dejavnosti in turizem Mestne občine Ljubljana ter ob strokovni 

organizaciji Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v 

Ljubljani je nastalo poročilo o etnoloških posebnostih teh krajev. To je bil nov korak k 

pisnim virom ter tako ohranitvi in obuditvi že pozabljenih etnoloških posebnosti. Prav iz 

teh vsebin bo izhajala večina nadaljnjih opisov in ugotovitev. Tudi knjiga Edvarda Svetka 

                                                             
16 http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/sostro/znamenitosti/naravna-dediscina/ (24. 2. 2015); E.  

    Svetek: Tam, kjer sonce vzhaja, Moste–Polje, 2003, str. 12. 
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tam, kjer sonce vzhaja (2003) je obširna razglednica in pričujoči pisni dokaz o bogati 

kulturni dediščini v Četrtni skupnosti Sostro.
17

 

Dediščina vsakdanjega gospodarskega prizadevanja 

Dediščina vsakdanjega gospodarskega prizadevanja je širok pojem, ki vključuje vse 

gospodarske panoge, s katerimi se preživlja prebivalstvo, torej različne kmetijske panoge, 

storitvene dejavnosti in industrijo.
18

 

Življenje v teh krajih je bilo odvisno predvsem od dela na kmetiji. Mlajši otroci so že 

zgodaj poprijeli za delo in večinoma doma pomagali mami, starejši otroci so pasli živino 

in pomagali na polju. Tudi v današnjem času je glavna kmetijska panoga živinoreja, 

predvsem na hribovskih kmetijah. Na nekaterih kmetijah se goji tudi perutnina in tudi 

drobnica (koze in ovce) pridobivajo vedno večjo veljavo. Na domačijah je bilo navadno 

veliko otrok, ki so se v prostih urah igrali z vrstniki iz sosedstva, pozimi ob večerih pa so 

ob lučeh petrolejk pletli košare, izdelovali kmečka orodja, ličkali koruzo, prebirali fižol, 

si pripovedovali pravljice in peli. Tega sedaj ni več, vendar je obuditev večernih druženj 

priložnost za organizirane delavnice v sodelovanju s šolo, spoznavne večere in tečaje pod 

vodstvom domačinov. Tudi sama pomoč gostov v hlevu ali na polju je priložnost za 

trženje – pristni stik z naravo, ki pa zaenkrat še ni zaživel.
19

 

Dediščina sadjarstva in predelave sadja 

Sadjarstvo ima na območju Janč in drugod na Sadni cesti bogato preteklost. Sadne vrste 

so predvsem stare sorte, ki jih prekuhavajo in predelujejo za pridelovanje pijač, kot so 

mošt in žganje, ter prehrano – večinoma otrok. S pridelovanjem jagod so se po podatkih 

iz etnološkega raziskovalnega tabora Janče 2000, leta 1935 prvi začeli ukvarjati na 

kmetiji Brdar. Vse do leta 1990 so jih prodajali na ljubljanski tržnici, od uvedbe koncepta 

Dežele jagod leta 1991 pa imajo stalne odjemalce na domu. Kot zanimivost naj navedem, 

da so ženske nosile jagode na tržnico v košarah na glavi, skupna teža takšne košare pa je 

bila od 20 do 22 kilogramov. Poleg tega so imele tudi v rokah košare, ki so tehtale 

približno 10 kilogramov. Kasneje, ko so jagode vozili z vozovi, so jih pakirali v lesene 

                                                             
17 http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/sostro/znamenitosti/kulturna-dediscina/ (24. 2. 2015). 
18 http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/sostro/znamenitosti/kulturna-dediscina/ (24. 2. 2015). 
19 http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/sostro/znamenitosti/kulturna-dediscina/ (24. 2. 2015)  E.  

   Svetek: Tam, kjer sonce vzhaja, Moste–Polje, 2003, str. 8-9. 

http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/sostro/znamenitosti/kulturna-dediscina/
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zabojčke (»gajbice«), predhodno obložene z orlovsko praprotjo, ki je delovala 

antiseptično in je zavirala gnitje jagod. Tudi danes se vedno več kmetij ukvarja s 

pridelovanjem jagod.
20

 

Še nedavno so bile v teh krajih pomembne skupne sušilnice sadja. Pri domačiji Kresc je 

bila pred petdesetimi leti skupna sušilnica sestavljena iz kamna in lesa. S površino enkrat 

dva metra je delovala na drva s kapaciteto do 16 mernikov sadja naenkrat. Uporabljati so 

jo prenehali pred petintridesetimi leti in takrat so jo tudi porušili. V Volavljah, nekaj deset 

metrov od kmetije Končar, stoji sušilnica iz leta 1915, ki je delovala do leta 1955. Krita je 

z opečno kritino ter lesenimi tramovi in »špirovci«. Spodaj je kurišče, pred katerim je 

prostor za požarno varnost. Ogenj je moral med sušenjem sadja neprestano goreti, zato so 

nanj pazili podnevi in ponoči. Kurišče je bilo zaprto z železnimi vratci, pri strani so line,  

skozi katere je uhajal dim. Te so, da bi dosegli višjo temperaturo, občasno zaprli s 

kamenjem. Nad kuriščem je bil obok iz kamna, ki je oddajal toploto navzgor v sušilni 

prostor, kjer so na zatičih še vedno ohranjene lese spletene iz bukovih vej. Naenkrat so 

lahko sušili od 200 do 300 kg sadja, vendar so morali vsako vrsto sadja sušiti posebej. Ob 

večerih so ženske prebirale krhlje in ločevale že suho sadje od tistega, ki je moralo nazaj 

v sušenje. Ta sušilnica je najbolje ohranjena in obnova v skladu s konservatorskimi načeli 

bi lahko doprinesla k njeni ohranitvi in ponovni usposobljenosti. Vsekakor bi obnovljeno 

lahko uporabljali kot vzorčni prikaz skupinam otrok in odraslih o starem načinu sušenja 

sadja. Za te kraje je bil značilen kompot iz hruškovih krhljev, ki so ga imenovali 

hruškovka, ki ga danes pripravljajo le redke gospodinje.
21

 

Obnovljeno sušilnico sadja imajo na domačiji Grum na Malem Lipoglavu, postavili so jo 

leta 1937. Takratni učitelj Alojz Trček je dal pobudo, gospodar domačije Grum pa je 

odstopil del zemlje. Družina Janeza Gruma je tako dobila v uporabo dve lesi, drugi 

kmetje v vasi, ki so bili solastniki sušilnice, pa vsak po eno leso za sušenje sadja. Skupno 

deset les je bilo spletenih iz mladega srobota. Med vojno leta 1942 so sušilnico požgali in 

ker po drugi svetovni vojni ni bilo zanimanja za nadaljevanje tradicije, je ostala v 

                                                             
20 http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/sostro/znamenitosti/kulturna-dediscina/ (24. 2. 2015); E.  

    Svetek: Tam, kjer sonce vzhaja, Moste–Polje, 2003, str. 9. 
21 http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/sostro/znamenitosti/kulturna-dediscina/ (24. 2. 2015). 
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ruševinah vse do leta 1999, ko jo je s sredstvi MOL obnovil in v letu 2001 dokončal sin 

Jožefe Grum. Danes občasno organizirajo dneve dejavnosti za lokalno šolo in vrtec.
22

 

V Zagradišču je bila sušilnica sadja na pobudo kmetov zgrajena leta 1944. Kmetje so 

sami zbrali material in zgradili dovolj veliko sušilnico, da so v njej sušili sadje še kmetje 

iz sosednjih Češnjic. Po desetih letih obratovanja so vanjo namestili mlin na električni 

pogon, okoli leta 1965 pa se je v njene nekdanje prostore naselila vaška skupnost in 

prirejala družabne dogodke. Žal v stari sušilnici zdaj stojita le še opuščena klop in miza. 

Sušilnica tako propada, saj lahko domačini sadje sušijo pri domačiji Mrkotovc, kjer imajo 

sodobno sušilnico na centralno kurjavo in se intenzivno ukvarjajo s pridelavo sadja.
23

 

 
Dediščina živinoreje 

Živinoreja je bila v teh krajih namenjena predvsem za oddajanje mleka in izdelavo 

suhomesnatih izdelkov. Pred časom so mlečno progo ukinili in kmetje se soočajo s 

presežki mleka. Večinoma izdelujejo mlečne izdelke za domačo porabo ali pa jih 

uporabijo kot krmo za teličke. Teren v četrtni skupnosti je hribovit, zato se živina pogosto 

pase na prostem. V dolini Besnice mlečna proga še obratuje in tamkajšnji kmetje mleko 

oddajajo. Iz mesa izdelujejo predvsem suhomesnate izdelke, katerih presežke prodajajo 

na kostanjevih in jagodnih nedeljah na Jančah. Prevladujejo goveda, prašiči, drobnica in 

perutnina. Lahko bi rekli, da je živinoreja trenutno v nekakšnem stanju mirovanja. 

Ukinitev mlečne proge, t. i. globalizacijske bolezni (nore krave, slinavka) in odprtje 

evropskega trga zbujajo kmetom mnoge pomisleke glede nadaljnjega razvoja v tej 

smeri.
24

 

Dediščina domačih mojstrov in obrtnikov  
 
Pletarstvo 

S pletarstvom se na tem območju aktivno ukvarja le še pet domačinov. Darko Bratun, 

Ciril Grčman in Jože Grozdnik so predstavniki generacije najmlajših pletarjev in so 

zainteresirani za organizirano »proizvodnjo« v okviru sadne ceste. Grčman in Grozdnik 

pleteta tudi po naročilu. Izdelava večine pletarskih izdelkov skupaj s pripravo materiala 

                                                             
22 Prav tam. 
23 Prav tam.  
24 http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/sostro/znamenitosti/kulturna-dediscina/ (24. 2. 2015); E.  

    Svetek: Tam, kjer sonce vzhaja, Moste–Polje, 2003, str. 9-10. 
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traja od tri do pet dni. Marolt Anton plete zase, za sorodnike in sosede, Terezija Bratun od 

poškodbe roke ne plete več, svoje znanje pa je prenesla na sina Darka Bratuna.
25

 

Izdelava papirnatih (suhih) rož 

Pri domači obrti moram omeniti dolgo tradicijo pletenja papirnatih rož. Ta dejavnost ni 

bila nikoli dobičkonosna. Po pripovedovanju domačink so ženske po vseh vaseh 

omenjenega območja izdelovale t. i. »suhe rože« – rože iz krep papirja. Takšne rože so 

bile obstojne in priročne, saj pravega cvetja takrat ni bilo. Po ocenah informatork v 

poročilu Janče 2002 naj bi ta dejavnost obstajala že v drugi polovici 19. stoletja. Vaške 

ženske so se do šestdesetih, sedemdesetih let pred porokami, pogrebi, veliko nočjo ali v 

maju več večerov zapored zbirale pri določeni hiši za pečjo. Vsaka je prinesla s seboj 

malico, pijačo ali krep papir, zraven so prišli tudi moški in otroci. Ženske (matere) so 

izdelovale rože in pletle vence, hčere so jim pomagale in se tako od njih učile spretnosti 

pletenja. Suhe rože so najprej prenehali izdelovati v petdesetih, šestdesetih letih. Pred tem 

so za vsako svatovsko mizo pripravili po en »pušeljc« različnih barv. Do petdesetih let so 

ob poroki ženinovi in nevestini sorodniki naredili pogačo s »pušeljcem«. Ta je bila iz 

belega kruha, v sredino so zapičili od 30 do 50 cm visok »pušeljc« na palčki in v obliki 

kopice (podobno obliki smreke, z ožjim vrhom). Konstrukcija je bila narejena iz trdih žic, 

ki so stale samostojno, nosilna je bila palica. Na pogači so viseli še »pankeljci« – trakovi. 

Podarjene pogače so se razrezale in podarile svatom za domov, cvetje se je zavrglo. V 

šestdesetih letih so za poroke izdelovali tudi šopek za nevesto (5–6 belih »nageljčkov« ali 

»gartrož«, povitih v bel papir) in svatovske »pušeljčke« (beli »nageljči« in asparagus). 

Suhe rože so izdelovali tudi za mrliške vence (»cajn′ce«). Ženske so jih pletle do 

šestdesetih let 20. stoletja, za sosede ali sorodnike iz drugih krajev. Značilni so bili večji 

cvetovi in izdelava se je razlikovala po tem, da je moral biti venec končan v enem večeru, 

kar je pomenilo delo dolgo v noč. Včasih so vaščani naročili 4–5 vencev, a ženske so jih 

vedno pletle zastonj. Naročniki so prinesli le material. Značilnost mrliških vencev je bila, 

da so uporabljali največ dve barvi naenkrat. Navadno so bile to rdeča, roza, modra, 

rumena in bela barva. Če je umrl starejši človek, so venec navadno okrasili z rdečimi 

rožami in črnimi trakovi, če je umrl otrok, samo z belimi rožami. Vence so nabili na steno 

v izbi, kjer je ležal pokojni. Na krsti so jih odpeljali na pokopališče in tam postavili na 

                                                             
25 http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/sostro/znamenitosti/kulturna-dediscina/ (24. 2. 2015); E.  

   Svetek: Tam, kjer sonce vzhaja, Moste–Polje, 2003, str. 30-31. 
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grob. Po nekaj dneh so venec/vence zažgali. Značilno za te kraje je bilo še pletenje 

vencev za krašenje kapel in Marijinih oltarjev. »Suhi venci« so v cerkvi za birmo, prvo 

obhajilo in majniške slovesnosti (šmarnice) vselej krasili Marijo. V kapelah so 

izdelovalke »suhih rož« vence in »pušeljce« zamenjale na 2 do 3 leta, kadar so zbledeli.
26

 

Še vedno je ponekod prisotna izdelava »suhih rož« za velikonočne butarice, s katerimi 

prepletejo brinov vrh. Nekatere gospodinje še vedno izdelujejo venček za »Bohkov kot« 

ali versko podobo. Danes pa v zimskih mesecih na nekaterih domačijah izdelujejo 

velikonočne butarice. 

V obdobju druge svetovne vojne in do leta 1965 so zaradi boljših materialov, drugačne 

organizacije dela in tehnološkega napredka izumrle nekatere domače obrti in dopolnilne 

dejavnosti na kmetijah. Polaganje slamnatih streh, mizarstvo, čevljarstvo, mlinarstvo, 

kovaštvo, oglarstvo, drvarjenje, platnarstvo oz. tkalstvo (tkanje lanu) in vrvarstvo, 

furmanstvo, izdelovanje trsk in apneničarstvo.
27

 

Še živeče domače obrti in dopolnilne dejavnosti posameznikov so pletarstvo, izdelovanje 

škafov/čebrov/kadi (sodarstvo), izdelovanje lesenega orodja oz. lesenih delov orodja 

(grabelj, ročajev) in drugih lesenih potrebščin ter žagarstvo. Pri umetnostni obrti moramo 

omeniti umetniško livarstvo (Borut Kamšek) in slikanje na les (Luiza Keber). Borut 

Kamšek je tretja generacija, ki se ukvarja z livarstvom in restavriranjem.
28

 

Mlinarstvo 

Mlinarstvo je bilo razvito predvsem v Dolini Besnice. Znan je bil Tinčkov mlin, kamor so 

kmetje iz hribov nosili žita v žakljih ali mernikih (25 kg), oprtanih na rame, predvsem 

pred božičem in veliko nočjo. V Lesnikarjevem mlinu so mleli pšenico, ajdo in proso, v 

Martinkovem »krušen žit«, ječmen, proso in rožiče. Mlelo se je ves dan, in sicer od petih 

ali šestih zjutraj vse do poznega večera, včasih pa tudi ob petrolejki ali »plehnatih 

dušicah« še ponoči. Mleli so moški (oče, sinovi) in tudi ženske (navadno mati), znanje se 

je prenašalo z očeta na sina. Delo v mlinu je bilo naporno, najtežje v zimskem času, saj je 

bilo treba vsako jutro v potoku razbijati led. Kmet je moral s seboj prinesti tri žaklje. 

                                                             
26 Prav tam. 
27 http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/sostro/znamenitosti/kulturna-dediscina/ (24. 2. 2015).   
28 http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/sostro/znamenitosti/kulturna-dediscina/ (24. 2. 2015); E.  

    Svetek: Tam, kjer sonce vzhaja, Moste–Polje, 2003, str. 30-32. 
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Enega za »zadnjo moko« (slabša moka), enega za »lepo moko« in enega za otrobe. 

Mlinar je kmetu vrnil moko po enem tednu in v kmetovih žakljih, ki so bili označeni z 

inicialkami. Danes noben mlin ne deluje več, relativno dobro pa sta ohranjena Potokarjev 

in Lesnikarjev mlin. Ohranitev in obnovitev mlinov sta težavni zaradi šibke vodne sile.
29

 

Žagarstvo 

Tudi žagarstvo je imelo v teh krajih tradicijo. Pr′ Ižanc (Zgornja Besnica) so žago na 

vodni pogon (venecijanko) postavili leta 1899. Leta 1953 so venecijanko nadomestili s t. 

i. polnojermenikom. Odjemalci so bili v letih 1899–1953 okoliški kmetje, ki so za 

nažagan les plačali z denarjem, lesom, včasih celo z žganjem. Venecijanko je poganjalo 

kolo, visoko 4 m, na njej je delal en sam moški.
30

 

Pr′ Tinčk (Besnica) je stara žaga dobro ohranjena. Delovala je do leta 1953, ko je bila z 

občinskim odlokom, češ, da je za dolino dovolj ena sama žaga (Pr′ Ižanc), zaprta. Do leta 

1956 so sicer še vedno neuradno žagali za kmete, saj je bil to glavni vir družinskega 

dohodka. Pred letom 1930 so žagarji za delo zaračunavali na oko, in sicer so sešteli deske 

in glede na količino določili ceno (»dila« je stala 2 din). Po letu 1930 so v ta namen 

uporabljali »kleše za les merit« in tako določali ceno glede na kubike razžaganega lesa. 

Cena je bila odvisna tudi od vrste lesa. Žaganje trdega lesa je bilo dražje, saj ga je bilo 

težje obdelati. Celotno poslopje z vsemi pripomočki je odlično ohranjeno. Deli se na 

»žago« (velik prostor za žaganje z venecijanko), »podžago« (celotni pogonski sistem) in 

na »vrh žage« (tukaj so sušili razžagani les, »dile«) ter predprostor, kjer sta bila mlinsko 

kolo in prostor s »pajklom« za mlatenje žita.
31

 

Dediščina verovanja 

Sakralno dediščino na območju Sadne ceste poleg cerkva (župnijskih in podružničnih) 

tvorijo še kapelice, znamenja in razpela. Celotno območje je razdeljeno med štiri župnije, 

in sicer: Sostro, Prežganje, Javor in Lipoglav. V središču vsake župnije so postavili 

cerkev, kasneje pa so na tem območju zgradili še manjše cerkve, kapele in znamenja.
32

 

 

                                                             
29 http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/sostro/znamenitosti/kulturna-dediscina/ (24. 2. 2015). 
30 Prav tam. 
31

 http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/sostro/znamenitosti/kulturna-dediscina/ (24. 2. 2015). 
32 Prav tam. 
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4.3 ZNAMENITOSTI 
 

Sostro, CERKEV SV. LENARTA 

Najstarejša cerkev v Sostrem je bila znana že iz 14. stoletja. Cerkev Sv. Lenarta, ki je 

obstajala pred sedanjo, je stala sredi pokopališča, nasproti župnišča. Dolga je bila skoraj 

20 metrov (prezbiterij 7m, ladja 12,5m), široka pa nekaj več kot 8 metrov. Takšno 

svetišče je zadoščalo, dokler so bile Dobrunje samostojna lokalija, saj je bilo na ozemlju 

župnije le 5 majhnih vasi. Ko pa sta se leta 1810 župniji združili v eno župnijo in so 

Dobrunje postale podružnica, se je število vernikov tako povečalo, da je postala stara 

župnijska cerkev premajhna. Župniki so razmišljali o povečanju, vendar do odločilnega 

koraka ni prišlo. Resen poskus, da bi povečali staro svetišče, je bil storjen v letu 1892, ko 

je župnik Mihael Zupan načrtoval razširitev cerkve. Ljubljanski stavbenik Faleschini je 

pripravil načrt, po katerem so nameravali cerkev podaljšati in ji dodati še drugi zvonik. 

Prenovljena bi bila v romanskem slogu. Niše za stranske kapele so želeli povečati za 

kapele. Vendar pa bi tako postavljeno poslopje preveč oviralo cesto za Lipoglav, ki bi bila 

stisnjena med župnišče in cerkev. Razmišljali so celo, da bi cesto prestavili. Pristojne 

oblasti v Ljubljani načrta niso odobrile, saj bi prineslo njegovo uresničenje preveč dela in 

stroškov, cerkev pa bi pridobila premalo prostora. Po ocenah je bilo v stari cerkvi prostora 

za 337 ljudi, v povečano bi jih šlo 540. Glede na število prebivalcev pa bi v cerkvi moralo 

biti prostora vsaj za 700 ljudi. Neodobravanje mestnih oblasti in pomisleki članov župnije 

so se zavlekli vse do leta 1895, ko je velikonočni potres narekoval novo odločitev. Potres 

je staro cerkev močno prizadel in razmajal. Zidovje in zlasti oboki so bili močno 

razpokani. Da bi lahko bogoslužju služila vsaj še nekaj časa, so jo podprli s tramovi. 

Župnik Zupan in njegovi svetovalci pa so se takrat dokončno odločili za novo gradnjo. 

Takšno odločitev je podprlo tudi mnenje komisije, ki je pregledovala potresno škodo. 

Ugotovila je, da je nesmiselno popravljati staro poslopje.
33

 

Župnik Mihael Zupan je načrte za novo poslopje naročil pri dunajskem arhitektu 

Avguštinu Neumayerju in predvidel, da bo nova cerkev stala na drugi strani ceste na 

župnijskem travniku, prav nasproti stare cerkve. Ker je arhitekt pripravil načrte v 

sorazmerno kratkem času in so hitro stekle tudi vse druge priprave, so z gradnjo lahko 

                                                             
33 http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/sostro/znamenitosti/cerkve/ (24. 2. 2015); E. Svetek:  

   Tam,  kjer sonce vzhaja, Moste–Polje, 2003, str. 89-91. 
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začeli že leta 1897. Deželna vlada je za gradnjo obljubila 18.000 goldinarjev podpore, 

ostalo pa bi prispevali člani župnije glede na svojo davčno sposobnost. Ob končnem 

obračunu je bilo izračunano, da je celotna gradnja stala nekaj več kot 76.000 goldinarjev. 

Pri tem so ljudje, ki niso mogli prispevati v denarju, prispevali z delom. Ves potrebni les 

je dala podružnica Sv. Urha v Dobrunjah. Čeprav so se javljali nasprotni glasovi, se je 

vendar v času gradnje pokazala izredna velikodušnost ljudi ter pripravljenost za 

sodelovanje. Vsa gradbena dela je prevzel ljubljanski gradbenik Franc Faleschini, ki je 

delo opravil z izučenimi italijanskimi zidarji. Domačini so opravljali le pomožna in 

težaška dela. Graditi so začeli spomladi 1897, v jeseni istega leta pa je bila stavba pod 

streho in že v takšnem stanju, da jo je bilo preko zime mogoče uporabljati za nedeljsko 

mašo. Delavniške maše so bile še vedno v prezbiteriju stare cerkve, ki so ga zaprli, 

medtem ko so ladjo in zvonik podrli ter material uporabili za novogradnjo. Z deli so 

nadaljevali spomladi 1898. V cerkvi so dokončali oboke, jo ometali znotraj in zunaj, 

dozidali zvonik in postavili vse tri oltarje. Na angelsko nedeljo 1898 jo je novo imenovani 

ljubljanski škof dr. Anton Bonaventura Jeglič slovesno posvetil. Še isto leto so postavili v 

zvonik zvonove. Naslednje leto so v cerkev položili šamotni tlak, postavili nove klopi in 

na kor nove orgle. Leta 1911 je cerkev dobila nove postaje križevega pota. Nova 

župnijska cerkev Sv. Lenarta je bila zgrajena na zahodni strani ceste Ljubljana-Šmarje. 

Ilovnata tla so zahtevala, da so bili temelji stavbe posebej utrjeni. Zato so pod vsak 

kvadratni meter zidu v zemljo zabili pet po tri do štiri metre dolge borove pilote. Posebej 

je bil utrjen zvonik. Tu so pilote zabili enega poleg drugega; tako je samo pod zvonikom 

v zemljo zabitih okoli 300 po štiri do pet metrov dolgih kolov. Na tako postavljene 

temelje so nato začeli betonirati temelje cerkve in zvonika. Iz previdnosti, saj so zidovi 

visoki, temelji pa mehki, so na zunanje stene cerkve postavili še močne opornike. S tem 

so želeli preprečiti, da bi močni oboki razrinili cerkveno zidovje. Čeprav so torej sprejeli 

vrsto varnostnih ukrepov, pa so se na zidovju kmalu pokazale velike razpoke, ki jih je 

bilo potrebno po prvi svetovni vojni sanirati in cerkvene zidove na novo utrditi. Po tistem 

se niso pokazale nove poškodbe. Sredi dvajsetih let je bila notranjost cerkve prenovljena. 

Delo je župnik M. Poljak želel opraviti že pred prvo svetovno vojno.
34

 

Zvonove, ki jih je leta 1898 dobila nova župnijska cerkev, je prizadela prva svetovna 

vojna. Ostal je le največji (težak 2950 kg), trije pa so bili rekvirirani. Leta 1923 se je zato 

                                                             
34 http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/sostro/znamenitosti/cerkve/ (24. 2. 2015); E. Svetek:   

   Tam,  kjer  sonce vzhaja, Moste–Polje, 2003, str. 89-91. 
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župnija odločila za nakup dveh novih zvonov. Končno so leta 1926 dodali še en zvon, ki 

je bil postavljen kot spomin na rojake, ki so padli kot vojaki v prvi svetovni vojni.
35

 

Dobrunje, CERKEV SV. URHA 

Na hribu sv. Urha stoji istoimenska cerkev, zgrajena v srednjem veku. V 18. stoletju so jo 

barokirizirali. Med narodnoosvobodilnim bojem je bila na hribu domobranska postojanka. 

Po vojni je bila cerkev nacionalizirana, uničena je bila vsa notranja oprema. Cerkev pa je 

bila do leta 1994 muzej NOB. Na ploščadi za cerkvijo je grobnica s 123 žrtvami in 

spomenik z reliefi Zdenka Kalina in Karla Putriha. Od leta 1994 pa cerkev spet služi 

svojemu namenu.
36

 

Zavoglje, PODRUŽNIČNA CERKEV SV. URHA 

Sodi med starejše cerkve v ljubljanski okolici. Po nekaterih podatkih je stala že v 15. 

stoletju, o njej je pisal J. V. Valvasor v knjigi Slava Vojvodine Kranjske. Iz tega časa naj 

bi bila ohranjena prezbiterij in gotski strop. Po vsej verjetnosti naj bi cerkev gradili 

lastniki propadlega gradu Osterberg. Cerkev je bila božjepotna, največ obiskovalcev je 

prihajalo na praznik sv. Roka – zaščitnika pred kugo (17. stoletje). Letnica na portalu 

(1633) določa čas, ko naj bi bila cerkev pregrajena. V času velikega ljubljanskega potresa 

je bila močno poškodovana. Danes se v njej mašuje štirikrat letno, še zlasti pa se zadnja 

leta uveljavlja žegnanje v nedeljo pred velikim šmarnom. Z zavogeljsko cerkvijo je 

združena legenda o Turkih, ki naj bi v času najhujših turških upadov vdrli tudi tu. 

Branitelje naj bi premagali, cerkev in kmetije oropali, ljudi odgnali v suženjstvo, konja pa 

naj bi zaprli v cerkev. Ponoči naj bi se vanjo pritihotapil mežnar in konjem zobe namazal 

z voskom, tako niso hoteli jesti. Turki so za to obdolžili cerkvenega svetnika in jo urno 

ucvrli proti domu. Zadnji Turek je z mečem večkrat udaril po vratih, konj pa je v vrata 

tudi brcnil. Oba odtisa na vratih cerkve sta vidna še danes.
37

 

  

                                                             
35 http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/sostro/znamenitosti/cerkve/ (24. 2. 2015); E. Svetek:  

   Tam, kjer sonce vzhaja, Moste–Polje, 2003, str. 89-91. 
36 http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/sostro/znamenitosti/cerkve/ (24. 2. 2015); E. Svetek:  

   Tam,  kjer sonce vzhaja, Moste–Polje, 2003, str. 78. 
37 http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/sostro/znamenitosti/cerkve/ (24. 2. 2015); E. Svetek:       

   Tam, kjer sonce vzhaja, Moste–Polje, 2003, str. 97. 
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Šentpavel, PODRUŽNIČNA CERKEV SV. PAVLA 

Cerkev se prvič omenja leta 1365. Po stilu sodeč je bila zgrajena v začetku 16. stoletja 

(leta 1505). Današnja oblika cerkve je plod predelave v 17. in ob koncu 19. stoletja. 

Glavni oltar je posvečen patronu cerkve sv. Pavlu. Na južni strani ob slavoločni steni je 

slika sv. Pavla, delo slikarja Štefana Šubica iz leta 1878. Obdaja jo dobro ohranjen zid iz 

sredine 18. stoletja.
38

 

Janče, ŽUPNA CERKEV SV. NIKOLAJA 

Sedanja župna cerkev naj bi nastala iz prvotne kapelice, zaobljubljene sv. Nikolaju, ki 

danes služi za prezbiterij. Cerkev ima baročno podobo iz prve polovice 18. stoletja. 

Glavni oltar je posvečen sv. Nikolaju, stranska Mariji brezmadežni in Presvetemu srcu 

Jezusovemu. Vhod na pokopališče zaznamujeta dve kapelici (leva je bila posvečena 

Žalostni materi božji, desna pa sv. Miklavžu), povezani z obokom (ok. 1880). Zvonik je 

bil zgrajen leta 1830.
39

 

Javor, ŽUPNA CERKEV SV. ANE Z ŽUPNIŠČEM 

Cerkev je v Javoru stala že leta 1526, omenja jo že Valvasor. Predvideva se, da je stala na 

mestu današnjega pokopališča kapela, kateri so leta 1722 prizidali ladjo. Leta 1790 je bila 

cerkvica prenovljena in posvečena sv. Martinu. Po potresu leta 1895 je bila cerkev močno 

poškodovana, zato so jo podrli, na njenem mestu pa leta 1906 v novorenesančnem slogu 

dokončali novo cerkev ter jo posvetili sv. Ani. Župnija je tam od leta 1875.
40

 

Mali Lipoglav, CERKEV SV. MIKLAVŽA Z ŽUPNIŠČEM 

Cerkev sv. Miklavža se kot podružnica šempetrske fare v Ljubljani omenja že leta 1290. 

Leta 1753 je bila barokizirana in je dobila tudi nov prezbiterij. Glavni oltar iz leta 1863 je 

posvečen sv. Nikolaju in je delo ljubljanskega rezbarja Matije Tomca, v njem je 

                                                             
38 http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/sostro/znamenitosti/cerkve/ (24. 2. 2015); E. Svetek:  

   Tam, kjer sonce vzhaja, Moste–Polje, 2003, str. 109-110. 
39 http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/sostro/znamenitosti/cerkve/ (24. 2. 2015); E. Svetek:  

   Tam, kjer sonce vzhaja, Moste–Polje, 2003, str. 134-135. 
40 http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/sostro/znamenitosti/cerkve/ (24. 2. 2015); E. Svetek:  

   Tam, kjer sonce vzhaja, Moste–Polje, 2003, str. 112. 
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Metzingerjeva slika. Oltarja v stranskih kapelah sta iz prve polovice 18. stoletja. Križev 

pot je leta 1831 naslikal Janez Potočnik. Župnija je nastala leta 1782.
41

 

Prežganje, ŽUPNIJSKA CERKEV SV. MARJETE 

Staro cerkev so zaradi neustreznih prostorov in slabe gradnje podrli in na njenem mestu 

leta 1751 zgradili novo v obliki križa. Leta 1873 so cerkvi prizidali stolp, naslednje leto 

pa so jo nekoliko povečali. Glavni oltar je posvečen sv. Marjeti, tlak v cerkvi je iz 

rdečega kamna, ki so ga lomili in obdelovali v bližnjem kamnolomu ob cesti v Litijo. 

Župnija je tam od leta 1861.
42

 

Veliko Trebeljevo, PODRUŽNIČNA CERKEV POVIŠANJA SV. KRIŽA 

Kraj omenjajo stiške listine že leta 1145. Današnja cerkev je iz leta 1698. Arhitekturni 

slog gradnje cerkve je močno vezan na stiški samostan (soroden način gradnje). Zidana je 

s kamenjem, ki je bil verjetno lomljen v okolici. Veliki oltar v cerkvi je bil izdelan leta 

1851 in je posvečen sv. Križu. Stranska oltarja sta posvečena sv. Florjanu in Brezmadežni 

ter sta precej starejša od glavnega.
43

 

Pomemben pečat temu območju dajejo tudi kapelice, za postavitvijo katerih se skrivajo 

prošnje in usode posameznikov. Vedno so bile postavljene kot spomin na neke dogodke, 

npr. priprošnjo za srečno vrnitev iz vojne, ozdravitev ali srečo pri živini. Tako najdemo 

kapele ob poteh v Besnici, Brezju (zahvala za povrnjeno zdravje), Češnjici, Dolgem Brdu 

(srečna vrnitev iz prve svetovne vojne), Gabrju, na Jančah, Javoru, Prežganju, Šentpavlu 

(zahvala za srečno vrnitev iz Južne Amerike), Tujem Grmu, Vnajnarjih, Volavljah, 

Podlipoglavu (Potokarjeva kapela, 1917) in Podmolniku (kapela sv. Janeza Nepomuka, ki 

naj bi bila stara že 300 let, v njej pa so vse do prve svetovne vojne maševali).
44

 

                                                             
41 http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/sostro/znamenitosti/cerkve/ (24. 2. 2015); E. Svetek:  

   Tam, kjer sonce vzhaja, Moste–Polje, 2003, str. 123. 
42

 http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/sostro/znamenitosti/cerkve/ (24. 2. 2015); E. Svetek:  

   Tam, kjer sonce vzhaja, Moste–Polje, 2003, str. 140-141. 
43

 http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/sostro/znamenitosti/cerkve/ (24. 2. 2015); E. Svetek:  

    Tam, kjer sonce vzhaja, Moste–Polje, 2003, str.  143-144. 
44

 http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/sostro/znamenitosti/cerkve/ (24. 2. 2015); E. Svetek:  

    Tam, kjer sonce vzhaja, Moste–Polje, 2003, str. 143-144. 
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KAPELA MATERE BOŽJE LURŠKE (»VELIKA KAPELA«) na Jančah 

Kapela je edina podružnica cerkve sv. Nikolaja na Jančah in je bila zgrajena v spomin na 

epicenter potresa leta 1895. Ima štiri okna, ki so enaka kakor v cerkvi. Strop je obokan, 

tlak šamoten. Nosi belo marmorno ploščo z napisom: »Zdrava Marija; vsled potresa dne 

14. do 15. aprila 1895 zaobljubljena kapelica, postavljena s podobo Matere Božje leta 

1897.« V notranjosti je postavljen kip Matere božje Lurške in ob straneh dve bakrotiskani 

sliki – Srce Jezusovo in Srce Marijino. V njej je tudi grobek z relikvijami in zato se sme 

tam tudi maševati. Čas pred in po maši je bil najbolj pogosta priložnost za druženje. Ker 

se na nedeljo – gospodov dan ni delalo, so gospodarji po maši odšli v gostilno, žene pa 

peš na obisk k prijateljicam. Cerkev je bila pomemben pobudnik družabnega življenja v 

vaseh in pred prvo svetovno vojno (1911) je v okviru cerkvenih dejavnosti deloval na 

Prežganju ustanovljen telovadni odsek Orli. Ti so uprizarjali nabožne in posvetne igre ter 

v dvorani poleg farovža skrbeli za veselice, igre in tombole. Poleg skrbi za kulturno 

razgledanost v vasi je bila njihova naloga še, da so v uniformi s svojim obnašanjem dajali 

vzgled kot dobro vzgojeni kristjani. Takšne dejavnosti so povezovale vaščane. Skupaj so 

sodelovali tudi pri rojstvu, porokah, na »naboru« –odhodu fantov v vojsko in pri 

pogrebu.
45

 

Ob Sadni cesti in drugih tematskih poteh stojijo še razpela in znamenja – vsako ima svojo 

zgodbo, žal pa zapisov o njihovem namenu oziroma vzroku postavitve nismo našli. 

Nekatera pričajo – kot spominske plošče o določenem tragičnem dogodku, druga pa so 

lahko razlog za novo terensko raziskavo. Na območju Sadne ceste, upoštevajoč njeno 

naravno zaledje, je možno najti ostanke nekdaj pomembnih srednjeveških gradov. Če 

izvzamemo enega najbolj ohranjenih in največjih gradov na ljubljanskem območju – 

Fužinski grad, ki si ga lahko ogledamo pred obiskom Sadne ceste iz smeri glavnega 

mesta, o njih pričajo samo skromni ostanki oz. ruševine.
46

 

                                                             
45 http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/sostro/znamenitosti/cerkve/ (24. 2. 2015); E. Svetek:  

   Tam, kjer sonce vzhaja, Moste–Polje, 2003, str. 135. 
46 http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/sostro/znamenitosti/cerkve/ (24. 2. 2015). 
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Podmolnik 

Na Marenčku, kopasti vzpetini med Sostrom in Podmolnikom z nadmorsko višino 415 m, 

so v terasasto zravnanem zemljišču vrha še vidni ostanki temeljev velike stavbe. Ti 

dokazujejo, da je na tem mestu nekoč stal srednjeveški grad, katerega ime, lastništvo in 

sploh zgodovina niso dobro poznani; porušil naj bi ga potres leta 1511. Na gradu je 

menda vladal zelo krut graščak, o katerem je nastalo nekaj pripovedk. Po pripovedovanju 

domačinov naj bi Marenček dobil ime po morišču. Menda se nihče, ki je stopil v grad, ni 

vrnil iz njega. Morda je to dvor An den Auen oz. Hot ze Zoster, ki naj bi po starih 

zapiskih iz leta 1336 stal nekje v okolici Sostra. Na Marenček se po zložnih poteh pride z 

več strani, najlažje iz Podmolnika.
47

 

Podgrad 

Kot že ime pove, vas stoji pod gradom, pravzaprav kar pod dvema. Po Valvasorju je grad 

Osterberg ali po naše Ostri vrh dal zgraditi Ortolf II. Svibenški okoli leta 1015, vendar pa 

to ni zgodovinsko dokazano. Bolj verjetno so ga postavili Spanheimi v 12. stoletju. Grad, 

ki je stal na skrajnem koncu Kašeljskega hriba nad izlivom Ljubljanice v Savo na 345 m, 

je bil v celoti zidan iz domačega kamna – peščenjaka in pokrit s skriljem. Potem ko je leta 

1562 v bojih s Turki v Bosni padel zadnji Ostrovrhar Jurij pl. Galenberg, je grad opustel, 

posestvo pa so pripojili grofiji v Dolu. V 18. stoletju je dolski grof Erberg ostanke gradu 

podrl in na tem mestu zgradil renesančno vilo, ki jo je kasneje kupil poslanec Povše 

(Povšetov grad), vendar je tudi kmalu opustela. Leta 1933 jo je kupil in prenovil tovarnar 

Kansky. Sedaj je stanovanjska hiša. Zanimiva sta ostanek zidu prvotnega gradu v severni 

steni vile, ki je star vsaj 800 let, ter fragment rimskega nagrobnika, vzidan na oskrbniški 

hiši.
48

 

Na ošiljenem stranskem vrhu Kašeljskega hriba med zgoraj omenjenim gradom in 

Debnim vrhom nad strmo sotesko potoka Besnice, na 445 m nadmorske višine, še stojijo 

skromni ostanki t. i. Starega gradu. Verjetno je kot pristava pripadal bližnjemu gradu 

Osterberg. Pod njim je v pobočju hriba velika pečina, ki so jo domačini izkoriščali kot 

                                                             
47 http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/sostro/znamenitosti/gradovi/ (24. 2. 2015); E. Svetek:  

   Tam, kjer sonce vzhaja, Moste–Polje, 2003, str. 100. 
48 http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/sostro/znamenitosti/gradovi/ (24. 2. 2015); E. Svetek:  

    Tam, kjer sonce vzhaja, Moste–Polje, 2003, str.  184-186. 
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kamnolom mlinskih kamnov. Oba gradova in kamnolom mlinskih kamnov si je mogoče 

ogledati v dveurnem sprehodu po zložni gozdni poti.
49

 

  

                                                             
49 http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/sostro/znamenitosti/gradovi/ (24 .2. 2015); E. Svetek:  

   Tam, kjer sonce vzhaja, Moste–Polje, 2003, str. 184-186. 
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5 KRATKA ZGODOVINA ŠOLE 

5. 1 NAŠA ŠOLA SKOZI ČAS 

5.1.1 PRVI ZAMETKI ŠOLSTVA V SOSTREM 
 

Liberalna šolska zakonodaja je bila uvedena z državnim šolskim zakonom leta 1869, ki je 

določal, da je treba ustanavljati šole povsod, kjer je v obsegu ene ure hoda po petletnem 

povprečju več kot 40 otrok. Osnovna šola v Sostrem je bila ustanovljena leta 1869. 

Zgradili so jo na cerkveni zemlji blizu cerkve sv. Lenarta. Dogovorili so se, da Cerkev 

odstopi svet za šolo brezplačno pod pogojem, da bo v zgradbi ena soba last Cerkve. Pouk 

v šoli se je začel že leta 1869, vendar o njegovem poteku ni podatkov. Najstarejša 

ohranjena šolska kronika je iz leta 1881.
50

 

Viri navajajo, da je mizar Ivan Novak za potrebe šole v šolskih počitnicah 1886/87 izdelal 

šolske klopi. Veliko je k temu pripomogel tudi kmet in predsednik Krajnega šolskega 

sveta Jakob Keber iz Podmolnika, ki je priskrbel les in tudi finančno pomagal, da je bilo 

delo hitro opravljeno.
51

 

Sprva je bila ljudska šola v Sostrem enorazrednica. Prvi učitelj je bil Anton Bezeg. 28. 

septembra 1874 mu je bila z dekretom dodeljena služba na enorazrednici v Sostrem, kjer 

je ostal do upokojitve 27. julija 1900. Na njegovo mesto je bil imenovan Ivan Cerar. Na 

praznik sv. Trojice so jo slovesno blagoslovili. 20. avgusta 1904 je službo nadučitelja v 

Sostrem nastopil Mihael Bregant. Šolsko 

leto se je leta 1904 pričelo sredi septembra 

in trajalo do konca julija. Šele z odlokom 

Ministrstva za bogočastje in uk, 7. marca 

1906, je bilo določeno, da morajo glavne 

počitnice trajati dva meseca. Vsako šolsko 

leto se je začelo in sklenilo s sveto mašo. V 

šoli so posebej slovesno praznovali 

cerkvene praznike, praznike avstro-ogrske 

monarhije in njenega cesarja oz. njegove 

                                                             
50 M. Babnik, et al: Po korakih skozi čas,  OŠ Sostro. Ljubljana, 2014, str. 5. 
51 Prav tam. 

 

Slika 4: Hiša Marije Rožnikove iz Dobrunj  
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družine. Šolski praznik je bil vedno na godovni dan cesarja in cesarice. Takrat je bila 

šolska mladina skupno pri sv. maši. Posebej slovesno so obeležili 60-letnico vladanja 

Franca Jožefa I.
52

 

Ponavljalna šola je bila namenjena dečkom in deklicam, ki so prestopili starostno mejo 

osnovne šole. V spričevalu iz leta 1914 lahko preberemo: »Po šolah na deželi morajo 

otroci, ki so dovršili vsakdanjo šolo, hoditi do izpolnjenega štirinajstega leta svoje dobe v 

ponavljalno šolo. Prestop v ponavljalno šolo pa je dovoljen samo tistim otrokom, ki so že 

šest let hodili v vsakdanjo šolo in so se naučili za ljudsko šolo predpisanih najpotrebnejših 

znanosti, tj. veronauka, branja, pisanja in računanja«. Ponavljalni pouk naj ne bi bil zgolj 

ponavljanje že naučenega, ampak naj bi zagotavljal tudi primerno nadaljnje 

izobraževanje. Ponavljalna šola je trajala krajši čas kot običajna šola. Pokazale so se 

potrebe po razširjanju šole. Leta 1903 se je najela začasna učna soba v hiši Marije 

Rožnikove v Dobrunjah.
53

 

 

 
Slika 5:  3. razred iz leta 1909/1910 na hribčku nad prvo šolo v Sostrem (Milan Matos, 1910) 

 

Prostorska stiska prvega šolskega poslopja se je pokazala že l. 1902, ko se sklenili 

prizidati novo trirazrednico. Ob cesti iz Dobrunj k cerkvi v Sostrem so nameravali kupiti 

travnik Helene Remec, posestnice iz Zadvora. Naslednje leto pa so se občinski odborniki 

odločili, da bodo razširili staro šolsko poslopje. Začasno so za potrebe šole najeli prostor 

                                                             
52 Prav tam. 
53 Prav tam, str. 7. 
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pri Mariji Rožnikovi v Dobrunjah. Leta 1905 se je šola ponovno razširila za en razred, 

zato so najeli sobo v sosednji hiši (pri Polančkovih) in jo primerno uredili. Prostor je bil 

le za silo uporaben, vendar so menili, da bo zadoščal do izgradnje nove šole. Ponovna 

širitev šole je bila v šol. letu 1909/10, ko je šola Sostro postala štirirazrednica.
54

 

 

5.1.2 GRADNJA ŠOLE LETA 1913 
 

7. marca 1912 se je začel komisijski ogled glede izbire prostora za novo šolsko poslopje. 

Sklenili so, da bodo novo šolo gradili na eni izmed parcel ob cesti, ki pelje iz Dobrunj k 

cerkvi sv. Lenarta.
55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
54

 Prav tam, str. 8. 
55 Prav tam, str. 9. 

 

Slika 6: Načrt šolskega poslopja OŠ Sostro (Zgodovinski arhiv Ljubljana, Kronika OŠ   
Sostro, 2. 2014) 
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O dokončnem izboru parcele naj bi se odločil Krajni šolski svet, glede na njeno 

primernost in ceno. Graditi naj bi začeli že v začetku poletja in stavbo do jeseni pokrili. 

Žal pa se to ni uresničilo, saj so z gradnjo pričeli šele maja 1913.
56

 

Šolsko poslopje so slovesno blagoslovili 9. avgusta v navzočnosti župana Korbarja, 

šolskega vodstva, učiteljev, mladine, Krajnega šolskega sveta in številnega radovednega 

občinstva. 

V šolski kroniki lahko preberemo, da se je po blagoslovu šolski upravitelj Mihael Bregant 

zahvalil občinskemu odboru in Krajnemu šolskemu svetu za trud in poravnavo stroškov, 

ki jih je zahtevalo zidanje novega šolskega poslopja. Otrokom in staršem je priporočil, 

»naj se v obilni meri poslužujejo blagoslova, ki ga zmore dati šola, ako se vsi trudijo 

istega pridobiti. Ako združimo vsi prizadeti, to je občina, krajni šolski svet, cerkev, 

učiteljstvo, starši in otroci svoje moči po izgledu  Njegovega Veličanstva Franca Jožefa I., 

pa nam blagoslov nove šole gotovo ne izostane«.
57

 

Šolsko leto 1914/1915 se je v novi šoli začelo 9. novembra 1914. V novem šolskem 

poslopju so bile zgoraj štiri učilnice, kabinet in zbornica, spodaj pa v enem delu 

stanovanje šolskega upravitelja, v drugem pa še dve učilnici. Učiteljice, ki so poučevale 

na šoli, so stanovale pri posameznih družinah v okoliških vaseh. Zaradi vojne in 

pomanjkanja delovne sile je bil pouk v obdobju 1914 do 1918 moten in tudi obisk precej 

slabši. V tem času so zamujali s pričetkom pouka ali pa so šolsko leto zaključevali prej. 

Vojni čas je občutila tudi mladina in se na različne načine odzivala, da bi pomagala 

vojakom na fronti.
58

 

5.1.3 MED OBEMA VOJNAMA 
 

V šoli so skoraj vsako leto pripravili razstavo šolskih pisanih in likovnih izdelkov ter 

ženskih ročnih del. Starši in obiskovalci so bili presenečeni nad številom in koristnostjo 

otroških izdelkov. Tudi dečke so poučevali v »rokotvornih« delih. Učili so jih vezanja 

knjig in modeliranja iz ilovice. Razstave so veliko pripomogle k ugledu šole in učiteljev, 

marsikdo pa se je lahko prepričal, da je čas, ki ga otroci prebijejo v šoli, koristno 

porabljen. Šola je imela tudi svoj pevski zbor, prirejala pa je tudi dramske igre. Leta 1927 

so v Prosvetnem domu igrali igro V kraljestvu palčkov, ki jo je skupaj z učenci pripravil 

                                                             
56 Prav tam, str. 9. 
57

 Prav tam. 
58

 Prav tam. 
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učitelj Leopold Bohinc. Prav tako je v naslednjih letih omenjeni učitelj pripravil veliko 

dramskih iger.
59

 

Posebno pozornost so namenili praznovanju državnih praznikov. Slavnostno so obeležili 

nastanek Kraljevine SHS, rojstni dan kralja Aleksandra, Vidov dan, god bratov Cirila in 

Metoda. Na prireditvah so poudarjali vlogo in pomen spominskih dni ter otroke 

spodbujali k ljubezni do vladarske rodbine, naroda in države. Nova šolska zgradba ni 

imela primernega prostora za pouk športne vzgoje, zato so imeli telovadbo le ob lepih  in 

toplih jesenskih dneh, spomladi in poleti na šolskem dvorišču. Pozimi so delali razgibalne 

vaje med odmori v učilnici ali pa so v predpisanih urah telovadbe poučevali druge 

predmete.
60

 

Leta 1924 je mesto šolskega upravitelja prevzel Florijan Gostič. Posebej se je zavzel za 

preureditev šolskega vrta, ki je bil v zelo slabem stanju. Povezal se je s sadjarskim 

nadzornikom Antonom Škuljem, ki je brezplačno izdelal načrt preureditve vrta. Gospod 

Škulj se je udeležil seje Krajnega šolskega sveta, ki je načrt odobril, izvedel vsa dela in 

pokril stroške. Uredili so drevesnico, zasadili nekaj nizkega drevja v sadovnjaku in 

posadili cvetje. Na vrtu so zgradili betonsko jamo za kompost, toplo gredo, rezervoar za 

odtok vode iz vodnjaka in čebelnjak. Tega so postavili v sadovnjak, les zanj pa je šoli 

poklonila Papirnica Vevče. Šolski upravitelj je kmetijski pouk poučeval po eno uro na 

teden. V zimskih mesecih so se učili teorijo, spomladi pa so usvojeno znanje praktično 

uporabili pri delu na šolskem vrtu. 

Z začetkom šol. leta 1937/38 je stopil v 

veljavo nov Breznik-Ramovšev slovenski 

pravopis. Tega leta je banska uprava odredila, 

dam se mora v uradnih spisih uporabljati izraz 

Ljudska šola namesto srbskega izraza Narodna 

šola. 

5.1.4 V OBDOBJU VOJNE 
 

V Sloveniji se je vojna začela na cvetno 

nedeljo, 6. aprila 1942, ko so sile osi napadle 

                                                             
59 Prav tam, str. 11. 
60 Prav tam. 

 

Slika 7: Učitelj Leopold Bohinc z učenci (Arhiv OŠ 
Sostro) 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                Katarina Birk, diplomsko delo 

 

 

28 
 

Jugoslavijo. Naša država se je sesula v nekaj dneh. Skozi našo občino se je pomikala 

jugoslovanska vojska z voli, artilerija in pehota. Zaradi izrednih dogodkov je bil pouk v 

šoli večkrat prekinjen. Od 2. do 6. aprila je šolo zasedla jugoslovanska bolničarska četa iz 

Ljubljane. Učilnice in kletni prostori so bili spremenjeni v skladišče italijanskega 

vojaškega materiala. Od 13. do 16. maja 1941 je šolo zasedel oddelek nemških 

graničarjev. V začetku šolskega leta 1941/1942 je bila v šoli uvedena italijanščina kot 

neobvezen predmet. Med vojno je visoki komisariat določil znižanje starostne dobe za 

šolsko obveznost. Šolo so morali začeti obiskovati otroci z dopolnjenim šestim letom 

starosti. Po kapitulaciji Italije, v času nemške zasedbe, so v višjih razredih uvedli tri ure 

tedensko obvezno pouk nemškega jezika. Pouk je bil znova prekinjen od 11. februarja do 

19. marca 1944, ko so šolsko poslopje zasegli Nemci, oddelek SS.  

 

Gospod Milan Škrjanc iz Dobrunj se 

spominja, da sta učiteljici Serafina in 

Hermina Stiene, medtem ko je bila šola 

zaradi vojnih razmer zaprta, poučevali v 

hiši (sedanja Moškričeva hiša v bližini 

šole), kjer sta stanovali. Največjo sobo so 

preuredili v učno sobo. Pouk je potekal 

izmenično, dopoldan in popoldan.
61

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
61 Prav tam, str. 13-14. 

Slika 8: Na roke napisano spričevalo iz leta 1944/45  
(Milan Škrjanc, 1945) 
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5.1.5 V OBDOBJU SFRJ 
 

Vojna je zaznamovala ljudi in okolje. Osvoboditev domovine je prinesla veliko 

sprememb. Iz šol je bil odstranjen križ in ukinjen je bil verouk. Učitelje se ni več nazivalo 

z gospo ali gospodom, temveč s tovarišico in tovarišem.
62

 

Na višji osnovni šoli (peti, šesti, sedmi razred) je bil uveden predmetni pouk. Po vojni sta 

se nekaj let poučevala tudi ruščina in esperanto. Po vojni se je šola Sostro hitro razvijala, 

predvsem po zaslugi zvišanih proračunskih sredstev, ki jih je osnovnim šolam namenil 

Svet za prosveto in kulturo v Ljubljani.
63

 

V šolskem letu 1968/1969 so prvič izvedli pouk male šole, ki sta ga poučevali učiteljici 

Marica Hribar in Stanka Hudolin. Učenci so svoje interese in talente lahko nadgradili v 

različnih krožkih. Gledališki krožek in pevski zbor sta imela največ članstva. Tudi 

različna druga tekmovanja so se odvijala na šoli, priljubljena so bila šahovska in 

kolesarska ter ostala športna tekmovanja.
64

 

 

5.1.6 ŠIRITEV ŠOLE 
 

17. januarja 1976 so odprli prizidek k stari šolski stavbi. Zgrajen je bil iz sredstev prvega 

samoprispevka, ki so ga od svojih dohodkov plačevali delovni ljudje in občani s stalnim 

prebivališčem v Ljubljani. Delovne 

in učne razmere so se z dograditvijo 

precej izboljšale, saj je šola dobila 

telovadnico, sedem novih učilnic, 

tehnično delavnico, kuhinjo z 

jedilnico, pisarniške prostore in 

zbornico.
65

 

 

 

 

 

                                                             
62 Prav tam, str. 21. 
63 Prav tam. 
64

 Prav tam, str. 21. 
65 Prav tam, str. 27. 

 

Slika 9: Začetek gradnje šole leta 1975 (Šolska kronika, 1976) 
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Leta 1976 je bila izvedena reorganizacija šolske mreže in Osnovna šola Sostro je dobila 

pet podružničnih šol Besnica, Janče, Javor, Lipoglav in Prežganje, ki so do tedaj 

pripadale osnovni šoli v Polju. Osnovna šola Sostro se je preimenovala v Osnovno šolo 

Toneta Trtnika - Tomaža.
66

 

  

                                                             
66 Prav tam. 

Slika 10: Končna podoba šole leta 1976 (Šolska kronika, 1976) 
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5.1.7 OSNOVNA ŠOLA V MLADI DRŽAVI 
 

Leto 1990 je s političnimi spremembami prineslo novosti tudi v šolo. Pionirska 

organizacija in Zveza socialistične mladine sta prenehali delovati. V vseh prostorih so 

sneli Titove slike. V novi državi, samostojni Sloveniji se je šola preimenovala iz šole 

Toneta Trtnika - Tomaža v Osnovno šolo Sostro. Septembra 1997 je prenehala delovati 

podružnična šola Javor in od tedaj šoloobvezni učenci obiskujejo matično šolo že od 1. r. 

S pričetkom koledarskega leta 1998 je mesto ravnateljice prevzela gospa Mojca Pajnič 

Kirn, ki šolo uspešno vodi še danes.
67

 

5.1.8 GRADNJA NOVE ŠOLE 
 

Gradnja se je začela leta 2002. Z dograditvijo novega prizidka je šola pridobila malo in 

veliko telovadnico, nad katerima je 7 učilnic, razkošno avlo, knjižnico in sodobno 

računalniško učilnico. Tudi za primerno kulturno prehranjevanje so dobili novo jedilnico. 

V adaptiranem delu so iz stare telovadnice nastale štiri nove učilnice, nad njimi galerija in 

8 prostornih učilnic. Dograditev prizidka in adaptacija skoraj 30 let starega šolskega 

poslopja je prikazala šolo v čisto novi podobi.
68

 

 

 

Šolsko leto 2003/2004 se je za OŠ Sostro začelo s številnimi spremembami. Poleg 

zunanjih vidnih in seveda pomembnih sprememb se je začelo obdobje, ko je tudi sostrska 

                                                             
67 Prav tam, str. 37. 
68 Prav tam, str. 38. 

Slika 11: Gradnja prizidka (Mojca Pajnič Kirn, 2002) 
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šola postala devetletka z enoizmenskim poukom in se je poslovila od dolgega obdobja 

osemletnega izobraževanja in dvoizmenskega pouka.
69

 

V šolskem letu 2003/2004 se je morala po Zakonu o šolstvu iz leta 1996 v vseh osnovnih 

šolah začeti izvajati devetletna osnovna šola. V šolo vstopajo otroci, ki so v koledarskem 

letu dopolnijo šest let. Pouk se prilagaja mlajšim otrokom, v prvem razredu sta vsaj 

polovico obveznih ur prvošolcev poučujeta učiteljica in vzgojiteljica, ki vzdržujeta 

prehod med pravo šolo in vrtcem. Za učence prvega triletja se je ukinilo številčno 

ocenjevanje in začelo se je opisno ocenjevanje. Pri opisnem ocenjevanju se beleži otrokov 

individualni napredek.
70

 

Stara stavba je bila potrebna obnove zaradi varnosti otrok. Ker je stara stavba spomeniško 

varovana, je bila zunanjost šole le "olepšana", ohranjena sta bila tudi napisa na obeh 

straneh stavbe. V notranjosti so bile ohranjene prvotne stopnice. Pomemben del prenove 

je predstavljala tudi domišljena zunanja ureditev šole, ki je narekovala, da je poseg v 

zunanjost čim manjši. Ohranili so ograjo, ki je že desetletja ločevala travnik pred šolsko 

stavbo in cesto. Vodnjak pred vhodom v najstarejši del šole bogati celosten videz 

poslopja. Dokončno bleščečo sliko je naša matična šola dobila septembra 2006.
71

 

 

Slika 12: Stara šola v času obnove in vodnjak pred njo (Mojca Pajnič Kirn) 

                                                             
69

 Prav tam. 
70

 Prav tam, str. 40. 
71 Prav tam, str. 38. 
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Slika 13: Nova stara lepotica in napis, ki pove vse (Stara šola v času obnove (Mojca Pajnič Kirn, 2006)) 
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6 KRATKA PREDSTAVITEV DRUŠTEV 

6.1 KATOLIŠKO IZOBRAŽEVALO DRUŠTVO 
 

V Sostrem so 23. februarja 1908 ustanovili Katoliško izobraževalno društvo, ki je sprva 

gledališke predstave pozimi uprizarjal v "izpraševanjski" sobi v bližnji šoli, poleti pa pod 

kozolcem, ki so ga fantje zgradili v ta namen. G. kaplan Bertold Bartel je ustanovil moški 

pevski zbor. V društvo so bila vključena dekleta Marijine družbe, ki so tvorila pevski zbor 

in so vokalno izvajale težke skladbe. Pod katoliško izobraževalnim društvom je deloval 

tudi telovadni odsek Orel. Takratni kronist je zapisal, da je tako društvo prepotrebno, saj 

bi tako odvrnili fante od ponočevanja, plesa, pretepanja, pijančevanja in  ubijanja. Višek 

energije naj bi raje trošili v društvu s kulturnimi in izobraževalnimi dejavnostmi in ne z 

nekoristnimi, škodljivimi deli in grdim obnašanjem. V letu 1910 so z različnimi  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

prireditvami, gledališkimi uprizoritvami in veselicami zbirali denar za Prosvetni dom, v 

katerem je bila prva predstava na novoletni dan 1911. leta. Prosvetni dom je bilo treba 

opremiti in so v ta namen zopet zbirali sredstva in dom blagoslovili 10. septembra 1911. 

V njem so uredili tudi knjižnico.72 

                                                             
72 Župnijska kronika cerkve Sv. Lenarta v Sostrem. 

Slika 14: Vabilo izobraževalno katoliškega društva na odprtje novega posvetnega doma 

(Župnijska kronika cerkve Sv. Lenarta v Sostrem) 
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 Leta 1914 je bil v okviru društva ustanovljen Marijin vrtec, ki naj bi vzgajal bodoče člane 

z miselnostjo katoliškega društva. V katoliško izobraževalnem društvu so se tudi 

izobraževali in povabili predavatelje od drugod, ki so jim predavali teme takratnega 

družbenega življenja.
73

 

17. februarja 1933 je Kraljevska banska uprava Dravske Banovine v Ljubljani z odlokom 

bana Marušiča razpustila katoliško izobraževalno društvo.
74

 

V obdobju prve svetovne vojne je bolj malo zapisanega, v virih je navedeno, da so leta 

1917 dekleta Marijinega društva priredile eno igro. Člani katoliško izobraževalnega 

društva so se duhovno izpopolnjevali na duhovnih vajah.
75

 

1923 so po nekaj letnem premoru društveni dom obnovili, razpadel je telovadni odsek 

Orel in se izoblikoval nov odsek, v upanju, da se bo društveno delovanje zopet razvijalo. 

V katoliško - izobraževalnem društvu je v letu 1926─1927 deloval tamburaški zbor.
76

 

6.2 PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SOSTRO 
 

Po katastrofalnem požaru julija 1920 v Sostrem, ko je pogorelo stanovanjsko in 

gospodarsko poslopje Francu Juvanu in Strahu, Vidicu pa gospodarsko poslopje, se je v 

Sostrem ustanovila gasilska četa. V tedanjem času ustanoviti gasilsko društvo ni bila 

preprosta zadeva, saj so morali pobudniki oz. ustanovitelji za obstoj društva jamčiti s 

svojim imetjem. Tako so se pipčarji (to so bili predvsem mlajši vaški fantje), med drugimi 

tudi Rafael Matos, Anton Dežman, Jože Omahen, Anton Birk in Andrej Alič, pridružili 

starejšim vaščanom Jožetu Bitencu, Janezu Gašperšiču, Antonu Gašperšiču, Francu 

Juvanu, Francu Strahu in Francu Vodniku.
77

  

Vsi ti so se zbrali na ustanovnem občnem zboru 1.8.1920 in izvolili prvi upravni in 

nadzorni odbor. Vsak ustanovni član je prispeval v blagajno 100 kron, že na ustanovnem 

zboru pa so potrdili nakup najnujnejše opreme in ročne brizgalne. Sami prispevki pa niso 

zadostovali za zastavljene cilje. Dodatno so pridobili še posojilo, ki so ga dali predvsem 

premožnejši vaščani in gasilci sami. S tako zbranimi sredstvi so že 7.8.1921 kupili ročno 

brizgalno in najnujnejšo opremo. S tem pa se je pokazal nov problem, kje shraniti 

opremo. Začasno je problem rešil Jože Bitenc, ki je na svojem posestvu začasno odstopil 

                                                             
73 Prav tam. 
74 Prav tam. 
75 Prav tam. 
76 Prav tam. 
77

 J. Bučar: Prvih 80 let, PGD Sostro, Ljubljana, 2000, str. 12-13. 
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staro leseno lopo. Ker pa to ni bila najboljša rešitev, so začeli razmišljati o gradnji 

gasilskega doma. Problem zemljišča je rešil Franc Juvan, ki je odstopil del svoje parcele 

ob meji s sosedom Matosom v neposredni bližini sedanjega gasilskega doma.
78

 

  

Vaščani, ki so prispevali les, so zgradili prvi gasilski dom, ob njem pa razgledni stolp, ki 

je bil le malo močnejši (električni) drog. Na vrhu droga je bilo malo udobnejše stojišče za 

oglednika oz. trobentača, ki je dajal znak za požar. Začetni uspehi pa niso uspavali 

dejavnosti gasilske čete. Franc Juvan je bil namreč zopet pripravljen odstopiti zemljišče v 

neposredni bližini lesenega gasilskega doma. Na tem mestu je zrasel najmodernejši zidani 

vaški gasilski dom. 

 Gasilski dom je bil leta 1942 žal požgan. Na njegovih temeljih pa stoji tudi današnji 

gasilski dom.
79

 

Pisnih virov od ustanovitve do leta 1942 je malo, saj je v požaru zgorelo skoraj vse. 

Nepoškodovana je ostala le blagajniška knjiga. Ustne vire je nato kasneje zbral in uredil 

gospod Jože Bučar, ki je tudi sam član PGD Sostro z dušo in telesom že od malih nog. Ob 

80. letnici društva je zbral pomembne dogodke društva in jih uredil v knjigo Prvih 80 let 

Prostovoljnega gasilskega društva Sostro. V njej lahko preberemo, da je društvo s 

pomočjo dobrih krajanov zgradilo sodobno zgradbo, opremilo društvo s potrebno opremo 
                                                             
78 Prav tam, str. 13 
79 Prav tam, str. 13-14. 

 

                                             Slika 15: Prva gasilska lopa in zidan gasilski dom l.1931(Jože Bučar) 
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za gašenje in reševanje. V preteklosti so krajani odstopali zemljišča, pridobivali finančna 

sredstva, sodelovali pri organizaciji gasilskih veselic in bal. Darovali so prostovoljne 

prispevke, sodelovali pri organizaciji Florjanove maše in podobno. Najbolj skopi za 

zapisi o delovanju društva so med vojno in nekaj let po njej. Nekaj članov je bilo 

vpoklicanih v vojno. Po vojni se je društvo spet okrepilo, leta 1952 je bila ustanovljena 

mestna gasilska zveza, ki je organizacijsko in finančno dobro vplivalo na delovanje 

društva. V obdobju Socialistične federativne Jugoslavije je vsak državljan čutil družbeno 

odgovornost, zato se je gasilski ali kateri koli prostovoljni organizaciji povečalo število 

članov.
80

 

Biti najboljši, najhitrejši, najbolj pripravljen. Vse to lastnosti za dobre tekmovalce, ki jih 

je v preteklosti in jih še organizira Gasilska zveza. Poleg občinskih in republiških 

uspehov je eno odmevnih rezultatov v zgodovini društva 7. mesto ženske ekipe v 

Jugoslaviji leta 1976 v Makarski.
81

 

Za napredek je potrebno tudi izobraževanje in čim več požarnih in drugih intervencijskih 

vaj, da reševanje poteka brezhibno in učinkovito. Zato se člani redno izobražujejo in 

ozaveščajo mladino in krajane o prepotrebni preventivi pred požari in drugimi 

elementarni nesrečami. Povezujejo se tudi z drugimi društvi in zavodi v kraju. 

Pomen prostovoljnega društva ni samo v požarni varnosti, ampak ima tudi širši družbeni 

pomen. Pomoč pri reševanju ob poplavah, gašenje požarov, ali pa razvoz pitne vode ob 

sušnih obdobjih in udeležba gasilcev pri ekoloških akcijah so le del dobrobiti, ki jih 

društvo zagotavlja. Združevanje mladine že v rosnih letih, ponuditi odgovornost, vcepiti 

požrtvovalnost in željo pomagati sočloveku, so poglavitne naloge humanitarne 

organizacije, kakršna je gasilska organizacija. Pridobivanje vseh lastnosti v rosnih letih so 

lahko človeku vodilo za vse življenje.
82

 

  

                                                             
80 Prav tam, str. 15–26. 
81 Prav tam, str. str. 57. 
82 http://www.pgd-sostro.si/ (2. 3.2015). 
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6.3 KULTURNO DRUŠTVO SVOBODA 
 

Leta 1927 se je v Zadvoru ustanovilo Kulturno umetniško društvo Svoboda Zadvor, ki je 

imelo izredno velik vpliv na vsa okolja vzhodnega dela Ljubljane. Bilo je marksistično 

usmerjeno in pravo nasprotje katoliškim društvom, čeprav takrat ni bilo sovraštva med 

njimi. Poročali so se med seboj brez političnega predznaka. V okviri Svobode so se 

ustanavljale sekcije, kot je kolesarstvo, tamburaški in pevski zbor, ustanovili so solidno 

knjižnico, imeli predavanja in razstave ter imeli zelo dobre predavatelje iz Ljubljane, ki 

so predavali o zdravstvu, higieni, kuhinji, kmetijstvu, dogajanjih po svetu, itd. Veliko 

predavanj je bilo na temo nastanka fašizma v Italiji in Nemčiji ter vzponu Hitlerja na 

oblast, posebno po letu 1937, ko se je Nemčija razširila vse do meja naših Karavank. 

Svoboda Zadvor je slovela po odličnih igrah, ki so jih prirejali v takrat moderni dvorani 

pri gostilni Mihe Jeriha v Zadvoru. Režiserji teh iger so bili celo igralci Drame iz 

Ljubljane in tudi igralci so dosegali visok nivo gledališke kulture. Najbolj znana je bila 

igra Rdeče rože, ki jo je napisal domačin Jože Moškrič iz Zadvora in so jo igrali celo 

izseljenci v Argentini in pa večkrat ponavljana Miklova Zala, Gospa ministrica, Za 

pravdo in srce, Narodni poslanec, Veriga, Dve nevesti, Mlinar in njegova hči in druge. 

Zadnja predstava že pod vtisom vojne je bila 23. marca 1941, v Prosvetnem domu Sostro 

pa 16. marca istega leta.
83

  

Kako je bilo društvo dejavno v času vojne ni znano. Po vojni so se odlične igre 

nadaljevale in večino le – teh je režiral pisatelj Vlado Zupančič. Kasneje je mlade k 

gledališki umetnosti nagovorila učiteljica slovenščine v Osnovni šoli Sostro Majda Tomc, 

ki je mladinsko sekcijo vodila tja do začetka devetdesetih let. 

6.4 TURISTIČNO DRUŠTVO ZADVOR 

 
Nekega dne v marcu 1973 se je porodila ideja o ustanovitvi turističnega društva v 

Zadvoru. Življenje na podeželju bi ohranil izviren in domač ter privlačen za turizem. Nad 

idejo so bili navdušeni tudi na Ljubljanski turistični zvezi, s strani Ljubljanskega 

urbanističnega zavoda je prišlo zagotovilo o izdaji dovoljenja za rekreacijski center. Tako 

je bilo 13. aprila 1973 ustanovljeno Turistično društvo Zadvor. V letu 1974 se je začela 

množična akcija pridobivanja lesa, ki se je potreboval za izgradnjo brunarice. Leta 1974 

                                                             
83 Svetek, Edvard: Povzetek osebnih zapiskov, marec 2015. 
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se je zgradilo balinišče. V letu 1976 se je začela zgradnja trim steze, ki jo je vodil odbor 

pri KS Zadvor.
84

 

Društvo je imelo težave pri izgradnji brunarice, saj finančnih sredstev ni bilo dovolj. S 

prostovoljnim delom krajanov, pomočjo obrtnikov, podjetij in Krajevne skupnosti Zadvor 

uspelo zgraditi brunarico in realizirati programe turistične in rekreacijske dejavnosti. 

Turistično društvo je s poslovanjem brunarice in ostalimi pridobljenimi sredstvi 

poizkušalo urediti tekoče investicijske aktivnosti in ohranjati objekte v dobrem stanju. V 

vseh teh letih jim je na pomoč priskočilo ogromno krajanov.
85

 

 

V letu 2002 je promet v brunarici zelo upadel, zato so člani društva soglasno sprejeli, da 

se brunarico odda v najem. Najemnika sta preuredila točilnico, kuhinjo, sanitarije in klet. 

Od takrat dalje brunarica uspešno posluje, društvo se ukvarja s turističnim projekti.
86

 

 

Pomembnejše naloge društva so: skrb za varovanje okolja, saj Turistično društvo Zadvor 

vsako leto spomladi organizira s pomočjo okoliških društev, vrtca in šole veliko čistilno 

akcijo, odkrivanje nelegalnih odlagališč odpadkov in sanacijo le-teh. Eden izmed ciljev 

Turističnega društva, da krajanom ponudi sprostitveno dejavnost in vsako leto organizira 

množični pohod na hrib Molnik ob 1. maju in prireditev primerno obogati z dobro malico 

in živo glasbo. Ob krajevnem prazniku 13. 4. vsako leto primerno obeležijo ter v zadnjih 

letih nudijo svojim krajanom, da se izkažejo v kulinaričnih sposobnostih. Vsako jesen 

pripravo Golažijado, na kateri skupine tekmujejo v pripravi najboljšega golaža, spomladi 

pa imajo Salamijado, na kateri s strokovnjaki ovrednotijo suhe salame. Sodelujejo tudi na 

dnevu Četrtne skupnosti Sostro in ponudijo, da se ob brunarici in rekreacijski trim stezi 

človek sprosti, naužije svežega zraka v neokrnjeni naravi ter poskrbi za zdrav način 

življenja. Organizirajo tudi izlete krajanov v druge kraje in predstavijo kraj tistemu, ki ga 

pot zanese na vzhodni del Ljubljane.
87

 

  

                                                             
84 Turistično društvo Zadvor, Povzetek zapisov in zapisnikov sej društva med leti 1973–2003. 
85 Prav tam. 
86 Prav tam. 
87 Prav tam. 
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6.5 ŠPORTNO DRUŠTVO ZADVOR 
 

Športno društvo Zadvor je bilo ustanovljeno leta 1981, ustanovni član nato pa 30 let 

predsednik, je bil gospod Milan Bricelj. Sprva so želeli ponuditi več oblik rekreacije 

svojim sovaščanom, zato so spodbujali uporabo zgrajene Trim steze. Že od vsega začetka 

je bil vsako leto spomladi organiziran Molniški tek. Če so snežne razmere dopuščale, so 

člani športnega društva v dolini Konjščice pripravili odlično progo za tek na smučeh. V 

januarju so pripravili tradicionalni »Tek ob baklah«. V zadnjem desetletju in pol je 

društvo zelo okrepilo svoje delovanje. Šteje 500 aktivnih članov, ki se udejstvujejo v 15 

različnih športnih panogah. Člani vadijo v telovadnicah Osnovne šole Sostro, v dvorani 

Zadružnega doma Zadvor, na Trim stezi Zadvor, v zimskem času na urejenih tekaških 

smučinah Zadvor, kolesarijo po gorskih poteh in veslajo po slovenskih rekah.
88

 

 

Namen in poslanstvo društva je predvsem organizacija športnih aktivnosti, izobraževanje 

in vzgoja državljanov vseh starosti za zdrav način življenja.  

Športnim navdušencem ponujajo naslednje športne akcije oz. prireditve: 

- Molniški tek vsako leto spomladi v dolini Konjščice privabijo med 100 do 150 

tekačev vseh starosti, ki se preizkusijo v 5, 10 in 20 km, poleg tega pa odlično 

izpeljejo tudi tek za predšolske otroke in šolski tek za osnovnošolce. 

- »Tek ob baklah« - če dopuščajo vremenske razmere v dolini Konjščice pripravijo 

tekmo za navdušene tekače na smučeh v 5, 10 in 20 km dolgi progi. 

- Posamezne sekcije društva enkrat letno pripravijo turnirje. 

- Kolesarska akcija »Po klančku gor, po klančku dol« se je v zadnjih letih zelo 

dobro prijela in navdušene kolesarje spodbuja k osvojitvi 40 kolesarskih vrhov po 

Sloveniji med marcem in oktobrom. 

- Lansko koledarsko leto se je prvič izpeljala, letos pa se nadaljuje uspešna 

pohodniška akcija »Grem, greva, gremo na Orle«, ki navdušene okoliške 

pohodnike in sprehajalce spodbuja, da obiščejo vas Orle na bližnji vzpetini. 

- Zadnja tri leta društvo oktobra uspešno izpelje akcijo Veter v laseh – s športom 

proti drogi.
89

 

 

                                                             
88 http://www.sportnodrustvozadvor.si/ (2.3.2015). 
89 Prav tam. 

http://www.sportnodrustvozadvor.si/
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Zaradi izpolnjevanja standardov je Ministrstvo za šolstvo in šport leta 2002 društvu 

podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju rekreativnega društva. 

Društvo je vključeno v projekt Športne unije Slovenije Zdravo društvo.
90

 

Mestna občina Ljubljana je Športnemu društvu Zadvor za delo na področju rekreativnega 

športa podelilo PLAKETO GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA za leto 2007. Športna 

unija Slovenije je društvu za uspešno delo v letu 2008 podelilo priznanje Zlati red za 

športne zasluge.
91

 

 

 

 

6.6 ČEBELARSKO DRUŠTVO MOSTE-POLJE 
 

Prostor pod vaškimi lipami, je bil kraj, kjer so se v popoldanskem času, še posebej ob 

nedeljah in praznikih, zbirali možje. Beseda je tekla o kmetijstvu, živinoreji in tudi 

čebelarstvu. Tako so se možje na vzhodnem delu Ljubljane zbirali pri Petrovcevih v 

Zadvoru, Znamenškovih v Sostrem, Štefančevih v Zg. Besnici.
92

 

Čebelarji vzhodnega dela Ljubljane so bili kar številčno zastopani v čebelarski podružnici 

Ljubljana – okolica, vendar je bila težnja po svoji podružnici zelo velika. V ponedeljek, 

15. avgusta 1921, na dan velikega šmarna, se je na pobudo Franca Korbarja v njegovi 

gostilni v Sp. Hrušici zbralo nekaj čebelarjev in se dogovorilo, da ustanove svojo 

podružnico. Zmenili so se tudi, da 29. junija naslednje leto organizirajo shod čebelarjev 

na travniku med papirniško restavracijo na Vevčah in gostilno Gašperlin. Na tem shodu 

se je zbralo nekaj čebelarjev in veliko ne čebelarjev. Ker se niso mogli zediniti, kje bi bil 

sedež podružnice, so ustanovili kar dve; eno s sedežem v Sp. Hrušici in drugo s sedežem 

v Zadobrovi.
93

 

V letih od ustanovitve in do konca 2. svetovne vojne je društvo organiziralo številna 

izobraževanja, da so mladi čebelarji pridobili čim več znanja na tem področju. Izkušeni 

čebelarji so znanje iskali tudi izven čebelarske podružnice Sp. Hrušica in ga predajali 

vsem ostalim članom. Organizirali so tudi različne izlete in oglede drugih čebelnjakov po 

Sloveniji. V času vojne je društveno delovanje popolnoma prenehalo, saj je bilo nekaj 

                                                             
90 Prav tam. 
91 Prav tam. 
92 P. Zaletel: Zgodovina čebelarstva na področju vzhodno od Ljubljana, Čebelarsko društvo Moste-Polje,   

    Polje, 2002, str. 15. 
93 Prav tam, str. 23. 
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članov zaprtih, celotno področje je bilo obdano z žičnato pregrado in številni čebelarji so 

v tem času izgubili vse čebele. 23. decembra 1945 se sestavi novi odbor čebelarske 

podružnice, kjer se Čebelarska podružnica Hrušica preimenuje v Čebelarsko podružnico 

Devica Marija v Polju. Po vojni je bilo čutiti čedalje več pritiskov po vključitvi 

Čebelarske podružnice Device Marije v Polju v kmetijsko zadrugo kot čebelarska sekcija. 

Temu v društvu niso bili naklonjeni. Ker je v tem času razsajala kuga, tudi čebelam ni 

prizanašala. Zaradi slabih letin je tudi število članov upadalo. Kasneje čebelja bera zopet 

naraste, zato pa ob obilici pridelka tudi cena pada. Po nekaj neuspelih iskanjih primernih 

prostorov za delovanje društva, so leta 1966 pridobili ustrezen prostor za delovanje v novi 

šoli v Polju. Leta 1976 se Čebelarska družina Polje preimenuje v Čebelarsko društvo 

Polje. V nadaljnjih letih so v društvu organizirali veliko strokovna srečanja, eno-ali 

večdnevne tečaje za čebelarske začetnike, večdnevne tečaje za čebelarske preglednike, 

tečaje o vzreji matic, organizirali strokovne ekskurzije in strokovna povezovanja z 

drugimi društvi, predvsem čebelarskimi. Predavali so ugledni strokovnjaki s področja 

čebelarstva in veterinarstva. Lepa gesta je bila tudi obiskati starejše čebelarje. Eden od 

ciljev društva je tudi povezovanje z okoliškimi zavodi in društvi, tako je v povezavi s 

Sadjarsko vrtnarskim društvom Janez Evangelist Krek Sostro in Konjeniškim društvom 

Sostro je let 1994 prvič prišlo do razstave Kmečki izdelki in turizem občine Moste Polje v 

Zadružnem domu Zadvor, ki se je z manjšimi spremembami terminov in organizatorjem 

ohranila vse do danes.
94

 

 

6.7 SADJARSKO VRTNARSKO DRUŠTVO JANEZ EVANGELIST KREK 
 

Letos mineva 22 let od ustanovitve  društva, ustanovljeno je bilo kmalu potem, ko smo si 

Slovenci oblikovali svojo lastno državo. V marsičem sta si takratni in današnji čas zelo 

podobna, predvsem v negotovosti, ko ne vemo točno, kaj nam bo prinesel jutrišnji dan. 

Vendar pa se 14 ustanovnih članov društva pod vodstvom prvega predsednika g. Avgusta 

Matosa in svetovalke ga. Mateje Strgulec ni prepustilo malodušju. Odločili so se, da bodo 

zastavili svoje moči ter znanje za širjenje in bogatenje sadjarsko vrtnarskega znanja v 

okolici.
95

 

                                                             
94 http://www.cebelarskodrustvo-ljmp.com/ (16. 3. 2015); P. Zaletel: Zgodovina čebelarstva na področju  

    vzhodno od Ljubljana, Čebelarsko društvo Moste-Polje,  Polje, 2002, str. 34-64. 
95 Bitenc, Marjan: Poročilo delovanja društva ob 21. letnici Sadjarsko vrtnarskega društva Janez Evangelist  

    Krek, 2014. 

http://www.cebelarskodrustvo-ljmp.com/


Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                Katarina Birk, diplomsko delo 

 

 

43 
 

28. januarja 1993 se je ustanovilo Sadjarsko-vrtnarsko društvo J. E. Krek - Sostro. Za 

vzornika so si izbrali Janeza Evangelista Kreka, ki je na prehodu 19. v 20. stoletje začel z 

ustanavljanjem kmečkih zadrug, šol in posojilnic. Na ta način je želel izboljšati življenjski 

standard kmečkega prebivalstva, ki se je v tem času zaradi slabih življenjskih razmer 

množično izseljevalo v tujino. Hkrati je skušal kmete tudi politično aktivirati in zastopati 

njihove pravice. Zavedal se je, da bo napredek možen le s pomočjo izobraževanja ter z 

medsebojno pomočjo in izmenjavo izkušenj.
96

 

 

Namen novoustanovljenega društva je bilo strokovno izobraževanje članov in jim tako 

omogočiti, da pridelajo bolj kvalitetno zelenjavo in sadje. Hkrati pa vse spodbujati h 

kupovanju lokalno pridelane hrane ter naše pridelke predstaviti tudi širše. V prvih letih se 

je članstvo lepo povečevalo, hkrati pa je tudi bivša občina Moste-Polje spodbujala razvoj 

sadjarstva na hribovitem vzhodnem delu Ljubljane. Po ukinitvi le-te pa je delo 

nadaljevala MOL pod vodstvom inž. Franca Kotarja, ki je bil izredni strokovnjak na 

področju sadjarstva. 

Društvo je lepo raslo in leta 1997 je pod vodstvom predsednice Marije Anžič pripravilo 

prvo razstavo Praznik jeseni skupaj s Čebelarskim društvom Moste Polje. Ta razstava je 

med tem prerasla že v tradicionalni dogodek, ki skuša povezovati tukajšnja društva, šolo 

in vrtec, predvsem pa navdušiti vse generacije za pridelavo zdrave in domače hrane. Na 

žalost lahko kljub vsemu prizadevanju in mnogih drugih podobnih društev samopreskrba 

Slovenije s hrano upada.
97

 

 

V društvu se tudi trudijo ohraniti čim več domačih semen, ki so najbolje prilagojena na 

vremenske razmere v okolju. Vse velikopotezne akcije pa so zaman, če s spremembami 

ne začnemo sami v svojih domačih okoljih in vrtovih. V društvu pravijo, da domači vrt ni 

samo ugoden vir zelenjave, lahko služi tudi kot prostor, kjer se sprostimo, srečamo s 

sosedi in prijatelji, hkrati pa tudi vzgajamo mlajše generacije in jim tako pokažemo neko 

drugo pot pridobivanja hrane.
98

 

Vsi nosimo del krivde; potrošniki s svojim iskanjem najnižjih cen ter neupoštevanjem 

letnih časov, ko si zaželimo paradižnika pozimi, trgovina s svojo težnjo po čim večjem 

                                                             
96 Prav tam. 
97 Prav tam.  
98 Prav tam. 
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dobičku ter vsi mi, ki v svojih domačih okoljih premalo poudarjamo pomen domače in 

okolju prijazno pridelane hrane. Vse prevečkrat podležemo hitrim rešitvam.  

 

6.8 DRUŠTVO UPOKOJENCEV ZADVOR 
 

Društvo upokojencev Zadvor se je ustanovilo leta 1976. Vanj so se vključili upokojenci, 

ki so bili pred tem vključeni v Društvo upokojencev Polje in tisti, ki do ustanovitve niso 

bili nikjer včlanjeni. Zelo so si prizadevali, da bi pridobili nove člane, predvsem ljudi iz 

kmečkih vrst. Sprva so si člani prizadevali kupiti prapor, da bi ga lahko uporabili ob smrti 

njihovih članov. Ob prostovoljnih prispevkih domačinov, obrtnikov in drugih dobrih ljudi 

jim je to tudi uspelo. Največkrat so v zgodovini obstoja sodelovali s Turističnim društvom 

Zadvor in pomagali pri pripravi krajevnega praznika vsako leto v začetku julija. V 

celotnem koledarskem letu so si v prvih letih prizadevali organizirati izlete, predvsem po 

pomembnih političnih mestih v Jugoslaviji, v sodobnem času pa raziskujejo Slovenijo. 

Ves čas obstoja so registrirani pri odboru Zveze društev upokojencev Slovenije. 

Društvene pisarne imajo v Zadružnem domu Zadvor.
99

  

                                                             
99 Košir, Franc: Zbirka zapisnikov sej Upokojenskega društva Zadvor, april 2015 
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7 RAZISKOVALNI DEL 
 

7.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA 
 
V Sostrem se je prva šola ustanovila davnega leta 1869 in v svoji 145 letni zgodovini 

sodelovala z več okoliškimi društvi. V treh različnih obdobjih (Kraljevina SHS, SFRJ in 

Republika Slovenija) je bila povezava s šolo odvisna od vrednot, ki so jih društva gojila 

in spoštovala in jih je politični sistem dovoljeval. Cilj diplomskega dela je raziskati in 

analizirati, kako se je šola v Sostrem v preteklosti in danes povezovala z okoliškimi 

društvi, zakaj se je povezava prekinila in kako je sodelovanje bogatilo življenje in 

delovanje šole. 

 

Cilji: 

- Raziskati povezavo šole z izbranimi društvi: s Športnim društvom Zadvor, 

Sadjarsko vrtnarskim društvom Janez Evangelist Krek Sostro, Čebelarskim 

društvom Moste Polje, Katoliškim izobraževalnim društvom, Kulturnim društvom 

Svoboda Zadvor, Turističnim društvom Zadvor, Prostovoljnim gasilskim 

društvom Sostro, z Društvom upokojencev Zadvor.  

- Ovrednotiti pomen sodelovanja med šolo in omenjenimi društvi z integracijo 

vsebin učnih načrtov prve in druge triade osnovne šole s področij naravoslovja, 

družboslovja, umetnosti in športa. 

 

7.2 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 
 

Na podlagi študija kronik in listin društev Četrtne skupnosti Sostro, ki so delovala v 

preteklosti in nekatera delujejo še danes, sem si zastavila naslednje raziskovalno 

vprašanje: 

 Predpostavljam, da sodelovanje okoliških društev krepi medgeneracijsko 

povezanost, učence uči pomena gibanja za zdravo življenje in jim nudi veliko 

oblik športnih aktivnosti, ozavešča učence, da je potrebno ohraniti čisto okolje in 

kako pridelati čim več zdrave hrane v domačem okolju ter učence spodbudi k 

razmišljanju o prepotrebni  preventivi pred požari in drugimi naravnimi 

nesrečami. 
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7.3 OPIS RAZSIKOVALNE METODOLOGIJE 

7.3.1 OPIS VZORCA 
 

V raziskavo sem zajela društva, ki so delovala v preteklosti (Katoliško izobraževalno 

društvo, Kulturno društvo Svoboda Zadvor) in danes aktivna društva: Prostovoljno 

gasilsko društvo Sostro, Športno društvo Zadvor, Sadjarsko-vrtnarsko društvo Janez 

Evangelist Krek Sostro, Čebelarsko društvo Moste Polje, Turistično društvo Zadvor in 

Društvo upokojencev Zadvor. 

 

7.3.2 RAZISKOVALNA METODA 
 

V diplomskem delu sem raziskovalno vprašanje potrdila ali ovrgla z metodo analize 

naslednjih dokumentov: šolske kronike, kronik in listin omenjenih društev in kronike 

Župnije Sv. Lenarta Sostro. Analizirala sem letna poročila društev in naredila analizo 

pisnih virov Zgodovinskega arhiva Ljubljana. Dodala sem reprodukcije fotografij. 

 

7.3.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 
 

Junija leta 2014 je OŠ Sostro praznovala 100-letnico. Ob tem smo izdali zbornik o 

zgodovini šole, pri katerem sem bila tudi del avtorske ekipe. Ključne podatke smo našli v 

šolski kroniki, ki se skrbno piše že od leta 1881, analizirali smo župnijsko kroniko župnije 

Sv. Lenarta v Sostrem in v Zgodovinskem arhivu Ljubljana našli podatke o šoli in njenem 

delovanju v preteklosti. Jeseni 2014 sem se odločila, da za potrebe diplomskega dela 

raziščem in ovrednotim sodelovanje šole z lokalnimi društvi v preteklosti in danes. Na 

sedežih društev sem pridobila nekaj dokumentov in kronik oz. različnih zapisov. 

Prostovoljno gasilsko društvo Sostro in Čebelarsko društvo Moste Polje sta ob 80-letnica 

pripravila tudi zbornika, iz katerih sem lahko črpala predvsem informacije o zgodovini 

društev in namen delovanja le-teh. 

Nato sem iz zapisov in fotografij iz šolske kronike analizirala sodelovanje šole z 

omenjenimi društvi. Šolska kronika je zadnja tri desetletja zelo zgledno urejena. Na 

podlagi tega je analiza dokumentov obširnejša za ta tri desetletja. 
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7.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 
 

V raziskavo sem zajela analizo dokumentov naslednjih društev: Katoliško izobraževalno 

društvo, Kulturno društvo Svoboda Zadvor, Prostovoljno gasilsko društvo Sostro, 

Športno društvo Zadvor, Sadjarsko-vrtnarsko društo Janez Evangelist Krek Sostro, 

Čebelarsko društvo Moste Polje, Turistično društvo Zadvor in Društvo upokojencev 

Zadvor in dokumentov OŠ Sostro in učni načrt za prvo in drugo triado osnovne šole.  

 

7.4.1 SODELOVANJE OŠ SOSTRO S KATOLIŠKO IZOBRAŽEVALNIM DRUŠTVOM 
 

Ker je Katoliško izobraževalno društvo ustanovljeno več kot sto let nazaj, je tudi 

podatkov o sodelovanju s šolo precej skromno. Edini podatek, ki je bil zapisan v šolski in 

župnijski kroniki je, da je Katoliško izobraževalno društvo pripravilo gledališko 

predstavo V kraljestvu palčkov, na katero je bila vabljena takratna šolska mladina.  

Če upoštevamo današnje standarde znanja, lahko razmišljamo v tej smeri, da so tudi 

takrat želeli približati dramsko igro najmlajšim, jih naučiti olike in pravil obnašanja v 

kulturni ustanovi, saj je bila igra odigrana v Prosvetnem domu Sostro.  

Zagotovo je sodelovanje takratne Ljudske šole Sostro s Katoliško izobraževalnim 

društvom pomagalo uresničevati za takratni čas predpisane cilje. 

 

7.4.2 SODELOVANJE OŠ SOSTRO S KULTURNIM DRUŠTVOM SVOBODA 
 

V učnem načrtu takratne sedemrazrednice, osemrazrednice in ponavljalne šole je 

zagotovo bilo nekaj takih učnih ciljev, kot jih lahko zasledimo danes: 

- Učenci si oblikujejo pozitivno čustveno in razumsko razmerje do slovenskega 

jezika ter se zavedajo pomembne vloge materinščine in slovenščine v svojem 

osebnem in družbenem življenju. 

- Učenci razvijajo sporazumevalno zmožnost v slovenskem (knjižnem) jeziku, 

zavedajo se, da jim to omogoča spoznavanje sebe in sveta. 

- Učenci ohranjajo in razvijajo pozitiven odnos do filmske in gledališke predstave 

ter literarnih prireditev. 

Sodelovanja Kulturnega društva Svoboda Zadvor v predvojnem času iz analize šolske 

kronike ni bilo. V ohranjenih dokumentih Kulturnega društva Svoboda Zadvor ni zapisov 

o sodelovanju. V času Socialistične republike Jugoslavije, razvidno predvsem iz šolske 
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kronike, se je sodelovanje znatno okrepilo ob vsakoletnem praznovanju krajevnega 

praznika. Kulturno društvo Svoboda Zadvor je velikokrat pripravilo gledališko predstavo 

za krajane. Na gledaliških odrih so nastopali tudi učenci OŠ Sostro. Ob praznovanju 

Dedka Mraza je Kulturno društvo Svoboda Zadvor pripravilo tudi obdaritev za otroke in 

kratko otroško igrico. Proti koncu devetdesetih let, ko je mladinsko sekcijo Kulturnega 

društva Svoboda Zadvor prevzela učiteljica slovenščine Majda Tomc, se je povezava še 

okrepila, saj je veliko članov mladinske sekcije še obiskovalo OŠ Sostro. 

Ocenjujem, da je sodelovanje Osnovne šole Sostro pripomoglo, da so si učenci po 

gledaliških predstavah oblikovali pozitivno čustveno in razumsko razmerje do 

slovenskega jezika ter se zavedali pomembne vloge materinščine in slovenščine v svojem 

osebnem in družbenem življenju. S sodelovanjem v gledaliških predstavah so si razvijali 

sporazumevalno zmožnost v slovenskem (knjižnem) jeziku in se zavedali, da jim to 

omogoča spoznavanje sebe in sveta. Ohranili in razvijali so pozitiven odnos do filmske in 

gledališke predstave ter literarnih prireditev. 

 

7.4.3 SODELOVANJE OŠ SOSTRO S PROSTOVOLJNIM GASILSKIM DRUŠTVOM SOSTRO 
 

V učnem načrtu za prvo in drugo triado osnovne šole so na področju preventive pred 

naravnimi nesrečami in preventive in ravnanju ob požaru zastavljeni naslednji cilji: 

- razumeti nujnost sodelovanja in medsebojne strpnosti med ljudmi,  

- vedeti, da je prav, da si ljudje med seboj pomagajo v raznih stiskah (nesreča, 

bolezen),  

- opisati ustrezno ravnanje v različnih situacijah v družbi in tako tudi ravna,  

- spoznati različne oblike združevanja med ljudmi v skupnosti, 

- spoznati vrste sodelovanja in medsebojne pomoči (npr. prostovoljno 

delo, društva ipd.), 

- razvijati stališča do pojavov, dogodkov v skupnosti in oblikovanju podlag za 

razvoj vrednot. 

 

Iz zapisov v šolski kroniki lahko razberemo, da je Prostovoljno gasilsko društvo Sostro od 

začetka svojega obstoja do danes sodelovalo z OŠ Sostro, bolj intenzivneje pa od 

osemdesetih let prejšnjega stoletja dalje. V osemdesetih in devetdesetih letih je Gasilsko 

društvo Sostro vsako leto izvedlo gasilsko vajo na objektih osnovne šole Sostro in 

postopek evakuacije učencev in zaposlenih v primeru požara. V šolskem letu 2004/2005, 
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v mesecu požarne varnosti v oktobru, so člani Prostovoljnega gasilskega društva Sostro 

izvedli akcijo reševanja oz. evakuacije iz novih šolskih prostorov v primeru požara. S 

pomočjo gasilskega vozila z dvigalom so evakuirali učence z višjih prostorov nove 

zgradbe. Prikazali so gašenje z gasilnim aparatom na prah. Mlajši učenci so spoznali delo 

in poklic gasilca, opremo gasilca in si ogledali gasilsko vozilo.  

 

16.6.2005 je šola odstopila šolske prostore za izvedbo gasilske vaje za regijsko gasilsko 

vajo gasilcev v organizaciji gasilske zveze v primeru požara na taki zgradbi. 

V šolskem letu 2012/2013 so v času podaljšanega bivanja člani Prostovoljnega gasilskega 

društva Sostro izvedli delavnice za otroke drugih razredov. Praktično so jim predstavili 

poklic in opremo gasilca. Učenci so si z zanimanjem ogledali gasilsko vozilo in gasilci so 

jim pripravili gasilsko vajo z vedrovko. 

V mesecu požarne vaje oktobra 2013 so člani Gasilskega društva Sostro sodelovali na 

Dnevu varnosti, ki ga je organizirala učiteljica Ana Bogdan Zupančič. Učencem od 6.─9. 

razreda je bilo praktično prikazano ravnanje ob morebitnem manjšem požaru v 

stanovanju. Učenci so bili poučeni o najpogostejših vzrokih požarov, kako se zaščititi ob 

naravnih nesrečah in preventivi le-teh. Člani Prostovoljnega gasilskega društva Sostro 

priskočijo na pomoč ob velikih prireditvah, ki jih pripravimo na šoli, saj zagotovijo 

prometno varnost.  

 

Slika 16: Poklic gasilec in gasilska oprema (Rahela Vovko) 
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Ocenjujem, da šola z odličnim sodelovanjem s Prostovoljnim gasilskim društvom Sostro 

učencem zagotavlja oz. jih praktično usposablja za ravnanje ob morebitnih naravnih 

nesrečah in požarih. Učenci si krepijo zavedanje, da je medsebojna pomoč nujno 

potrebna, še zlasti ob nesrečah. Sodelovanje omogoča, da učenec spozna, kako ustrezno 

ravnati v različnih situacijah in ve, da se ljudje združujejo v različne skupnosti, ki skrbijo 

za varnost v kraju. Takšna sodelovanja pri učencih razvijajo stališča do pojavov, 

dogodkov v skupnosti in oblikovanju podlag za razvoj vrednot. 

7.4.4 SODELOVANJE OŠ SOSTRO S SADJARSKO-VRTNARSKIM DRUŠTVOM JANEZ 
EVANGELIST KREK SOSTRO 
 

Predmet spoznavanje okolja zajema nadaljevanje in usmerjanje spontanega otroškega 

raziskovanja sveta in odkrivanja prepletenosti ter soodvisnosti v pojavih in procesih v 

naravnem in družbenem okolju. Predznanje, ki nastaja iz neposrednih izkušenj v okolju 

ali prek medijev, se pri pouku oblikuje, razširja in poglablja. Učenec prepoznava 

družbene in naravne zakonitosti svojega domačega kraja. Cilji predmeta spoznavanje 

okolja, ki bi jih lahko sodelovanje OŠ Sostro in Sadjarsko-vrtnarskega društva Janez 

Evangelist Krek uresničuje in poglablja so naslednji: 

- prepoznati, poimenovati in primerjati različna živa bitja in okolja, 

- vedeti, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od nežive narave, 

- znati poiskati razlike in podobnosti med rastlinami in živalmi, 

- vedeti, da živa bitja iz okolja nekaj sprejemajo (hrana, zrak, voda), predelujejo in 

v okolje oddajajo,  

- spoznati, da hrana vsebuje snovi, ki so nujne, da se telo giblje, raste in pravilno 

deluje, ter da živa bitja potrebujejo prostor, v katerem lahko živijo,  

- znati utemeljiti, zakaj rastline bolj kot druga živa bitja za življenje potrebujejo tudi 

svetlobo in vodo,  

- se zavedati, da je najbolj kvalitetna in užitna hrana pridelana v domačem okolju, 

- spoznati, kaj je samooskrba in govoriti o svojih izkušnjah o tem. 
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OŠ Sostro je imela v obdobju po drugi 

svetovni vojni v svoji neposredni bližini šolski 

vrt, s katerega je pridobivala vse sadje in 

zelenjavo za lastne potrebe prehrane v šolski 

kuhinji. V tistem času so učenci delali na vrtu, 

praktično spoznavali rastline in živali. V 

šolskem sadovnjaku so imeli učne ure 

obrezovanja sadnih dreves.  

 

 

 

 

 

V novejšem času seveda takih oblik spoznavanja živih bitij in spoznavanja medsebojne 

odvisnosti in odvisnosti od nežive narave ni več. K spoznavanju tega nam pripomore 

sodelovanje s Sadjarsko-vrtnarskim društvom Janez Evangelist Krek. V šolski kroniki je 

opisano sodelovanje dekorativnega krožka na razstavah Kmetijske zadruge. Od leta 1994 

z likovnimi  razstavami obogatimo njihove razstave, ob odprtju priredimo kulturno 

prireditev in organiziramo delavnico. Ko si z učenci ogledamo razstavo, nam člani 

društva predstavijo različne vrste pridelkov, pridelke učenci tudi okušajo. V šolskem letu 

2013/2014 so v oktobru člani društva prvič priredili razstavo Praznik jeseni v šolski avli. 

S tem želijo v učencih prebuditi željo po vrtnarjenju in sadjarjenju. Plod sodelovanja je 

Slika 18: Delo na šolskem vrtu (Arhiv OŠ Sostro) 

Slika 17: Fantje pred cvetočim šolskim sadovnjakom leta 1944 (Ivan Bitenc) 
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bil tudi ustanovljen vrtnarski krožek, ki ga je do upokojitve vodila učiteljica Judita 

Šimenc in so v šolskem letu 2009/2010 osvojili nagrado na tekmovanju Mladi vrtnar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kot pozitivno ocenjujem, da sodelovanje med društvom in šolo krepi medgeneracijsko 

povezanost, nudi učencem spoznati, kako pomembno je pridelati najbolj kakovostno 

hrano v domačem okolju. S sodelovanjem omogočamo, da učenec spozna, da hrana 

vsebuje snovi, ki so nujno potrebne za življenje. Učencem tako sodelovanje omogoča 

spoznati lokalno pridelano hrano in jih ozavešča, katere rastline v našem okolju najbolje 

uspevajo. Učenec se ob sodelovanju z društvom praktično nauči, da je življenje živih bitij 

odvisno od drugih bitij in od nežive narave, zna našteti razlike med rastlinami in živalmi. 

                                              Slika 19: Mladi vrtičkarji (Judita Šimenc ) 
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7.4.5 SODELOVANJE OŠ SOSTRO S ČEBELARSKIM DRUŠTVOM MOSTE POLJE 

 
Na spletni strani Čebelarskega društva Moste Polje je zapisan naslednji pregovor: 

Čebela taka je kot njiva: če hočeš, da kaj da ti,  

ji moraš tudi dati in ne samo jemati.
100

 

Cilji predmeta spoznavanje okolja, ki jih sodelovanje OŠ Sostro in Čebelarskega društva 

Moste Polje krepi so naslednji: 

- razlikovati in opisati živa bitja in okolja, v katerih živijo, ter kako ponavljajoče se 

spremembe vplivajo nanje (noč – dan, letni časi),   

- znati opisati in razlikovati značilna okolja v Sloveniji ter živali in rastlina v njih 

(park, travnik, gozd, sadovnjak, polje, čebelnjak idr.), 

- se seznaniti s preprečevanjem bolezni, pogostimi boleznimi, zdravljenjem, nego in 

okrevanjem, 

- spoznati, da ljudje živijo dlje kot večina drugih živali, toda vsa živa bitja umrejo 

in se po smrti razgradijo.  

  

  

Pomen sodelovanja Čebelarskega društva Moste Polje in učencev OŠ Sostro je zgleden v 

zadnjem desetletju, vendar v knjigi Zgodovina Čebelarstva na področju vzhodno od 

Ljubjane lahko preberemo, da se sodelovanje Čebelarskega društva Moste Polje in OŠ 

                                                             
100

 http://www.cebelarskodrustvo-ljmp.com/ (16. 3. 2015). 
 

Slika 20: Razstava Darovi jeseni v šolski avli (Barbara Ambrož) Slika 21: Pripravimo zdrav obrok (Barbara Ambrož) 

http://www.cebelarskodrustvo-ljmp.com/
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Sostro začelo že davnega leta 1934, ko so prvič v Ljudski šoli v Sostrem izvedli 

predavanje g. J. Verbiča o plemenilni postaji. Leta 1938 so v sodelovanju z vodstvom 

šole, ki je prispevalo sadjarski del, organizirali čebelarsko razstavo, v kasnejših letih so se 

razstave še nekajkrat ponovile, sodelovanje je obrodilo sadove, saj so v tistih letih tudi 

pred šolo postavili čebelnjak, ki se je obdržal nekje do začetka sedemdesetih let.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V šolskem letu 2004/2005 so 

odšli drugošolci iskat prvo 

znanje o čebelah v Center 

šolskih in obšolskih dejavnost v 

dom Čebelica, kjer so se na 

kratko spoznavali z življenjem 

čebel in pomena njihovih 

pridelkov in pomena čebel. S 

pridobljenim znanjem so nato v 

raziskovali, ali enak med lahko 

pridelamo tudi v domačem 

okolju. 

                        Slika 22: Leta 1961/62 pred šolskim čebelnjakom (Arhiv OŠ Sostro) 

 

Slika 23: Postali smo čebelarji (Tatjana Lazar) 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                Katarina Birk, diplomsko delo 

 

 

55 
 

V zadnjih desetih letih se je sodelovanje spet okrepilo. Tretješolci vsako šolsko leto 

organizirajo dan dejavnosti. Spoznajo delo čebelarja, življenje in pomen čebel, njihove 

izdelke in izdelajo likovne izdelke. V šolskem letu 2012/2013 so na šoli izvedli 

čebelarsko delavnico.  

 

Spoznali so 

življenje čebel in 

njihov pomen v 

našem življenju. 

Njihovo znanje so 

podkrepili z 

izvrstnim poukom 

o pomenu čebeljih 

izdelkov za 

zdravje. 

 

 

Tretješolci so slikali na panjske končnice in obiskali čebelarja na domu in si ogledali 

čebelnjak. Učenci so se zahvalili za njihov trud in ob 90-letnici Čebelarskega društva 

Moste Polje obogatili njihovo prireditev z izvrstnim tematskim kulturnim programom in 

opremili prireditveni prostor z likovnimi izdelki. 

Sodelovanje Čebelarskega društva Moste Polje in OŠ Sostro ima, kot je razvidno iz 

analize dokumentov, dolgo zgodovino. Zagotovo uresničujejo cilje spoznati življenje 

živega bitja ─ čebele, njihov življenjski prostor in pomena čebel za prehrano živih bitij. 

Učenci so spoznali poklic čebelarja in njihovo opremo. S sodelovanjem se je uresničil in 

izpolnil cilj, da se učenci zavedajo, kako pomembni so medeni izdelki za zdravje. 

Sodelovanje je omogočilo, da so učenci poglobili znanje, da ljudje živijo dlje kot večina 

drugih živali, toda vsa živa bitja umrejo in se po smrti razgradijo, praktično spoznali 

naravno biološko okolje čebelnjak. 

 

             Slika 24: Spoznajmo čebele in njihovo plemenito delo (Barbara Ambrož) 
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7.4.6 SODELOVANJE OŠ SOSTRO S ŠPORTNIM DRUŠTVOM ZADVOR 
 

Primerno izbrane vsebine, ustrezne učne metode in oblike ter individualno postavljanje 

doseganja ciljev omogočajo, da se učenci ob športnem udejstvovanju počutijo prijetno, se 

psihično sprostijo. Oblikujejo si stališča do športa kot kulturne sestavine človekovega 

življenja in enega najpomembnejših dejavnikov zdravega življenjskega sloga. 

 

Cilji predmeta šport v osnovno šolskem programu so usmerjeni v: 

- ustrezna gibalna učinkovitost in oblikovanje zdravega življenjskega sloga, 

- usvajanje spretnosti in znanj, ki omogočajo sodelovanje v različnih športnih 

dejavnostih, 

- razumevanje koristnosti rednega gibanja in športa ter njune vloge pri kakovostnem 

preživljanju prostega časa, 

- pozitivno doživljanje športa, 

- oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev. 

 

Osnovna šola Sostro se zavzema, 

da bi pouk športa potekal tako, da 

bi učenci sprejeli šport kot del 

življenja. V bližini šole je 

ogromno zelenih površin, kjer 

mladež lahko izlije odvečno 

energijo in kvalitetno preživi 

prosti čas. Da bi zagotovila najbolj 

optimalno preživljanje prostega 

časa  in kakovostno usvojila 

spretnosti in znanja, ki jih 

narekuje učni načrt, se je šola  že v 

začetku devetdesetih povezala s 

takrat novoustanovljenim 

društvom.  

Ob pregledu šolske kronike sem 

ugotovila, da je športno društvo 
Slika 25: Pobočje Urha s smučarji šol. leto1985/1986 (Šolska 

kronika) 
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Zadvor v letih 1985/1986 uspešno izpeljal kvalitetno zimsko šolo v naravi na bližnjem 

hribu pod Urhom za učence petih razredov OŠ Sostro. Športno društvo je posodilo 

vlečnico in članica s strokovnim znanjem je izpeljala tečaj smučanja. Športno društvo 

Zadvor je s šolo vsako leto organiziralo zimski športni dan za učence – smučarje, ki so se 

pomerili v veleslalomu. 

Ob krajevnem prazniku junija leta 1987 je Športno društvo Zadvor s šolo pripravilo 

različne športne prireditve. Vsako leto, ko je športno društvo organiziralo tradicionalni 

"MOLNIŠKI TEK", so sodelovali tudi učenci naše šole. V letih, ko je bilo v dolini 

Konjščice smučarska proga za smučarski tek, so se urili v teku tudi učenci. Športno 

društvo Zadvor je v šolskem letu 2009/2010 Osnovni šoli Sostro posodilo opremo za 

smučarski tek in tako so imeli možnost poizkusiti se na tekaških smučeh tudi tisti učenci, 

ki nikoli še niso stopili na tekaške smuči. V šolskem letu 2003/2004 je naša šola pridobila 

dodatne športne prostore – veliko in malo telovadnico. Športno društvo Zadvor je tako 

lahko izvedlo mnogo več ur rekreativnih športnih panog v šolskih telovadnicah v 

popoldanskih in večernih urah.  

 

V oktobru 2004 smo pripravili prve olimpijske igre, ki sta jih slavnostno odprla 

predsednik športnega društva Zadvor gospod Milan Bricelj in olimpijec Simeon Hočevar, 

ki je tudi sam obiskoval Osnovno šolo Sostro. Predsednik Športnega društva g. Bricelj je 

v nagovoru dejal, da je izredno vesel, da šola skrbi za mlado športno populacijo in je zelo 

navdušen nad aktivnostmi, ki jih šola naredi poleg rednega pouka, da bi mladi vzljubili 

šport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 26: Olimpijec Simeon Hočevar na OI OŠ Sostro (Barbara Ambrož) 
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V tednu otroka v šolskem 

letu 2009/2010, ko smo 

celotni teden posvetili 

gibalnim dejavnostim in 

oblike pouka izvajali na 

prostem, nas je obiskal 

predsednik Športnega 

društva Milan Bricelj.  

Predstavil se je kot Martin 

Krpan in popestril 

celotedensko športno 

dogajanje. 

V šolskih letih 2012/2013 in 2014/2015 so v mesecu oktobru člani Športnega društva 

Zadvor organizirali akcijo "Veter v laseh" – s športom proti drogi v naših telovadnicah in 

na igriščih. Učenci so se lahko pomerili v različnih poligonih, ki so prikazovali veščine 

športov z žogo in vsebinami atletike. Lahko so se preizkusili tudi v novodobnem športu 

"skike".  

 

Ocenjujem, da je povezava s športnim društvom Zadvor šoli pomagala uresničevati 

zastavljene cilje. Prepričana sem, da je z zgoraj naštetimi aktivnostmi šola v sodelovanju 

s športnim društvom Zadvor, učencem zagotovila, da je mogoče prosti čas preživeti 

kvalitetno, usvojiti tudi tehnike posameznih športnih veščin, ki jih nimamo mogoče početi 

v šolskih prostorih (tek na smučeh), spodbuditi učence, da razmišljajo o gibanju in 

ukvarjanju s rekreativnim športom kot zdravim načinom življenja. Sodelovanje je 

omogočilo, da otroci spoznajo, da je šport pot, pri katerih si oblikuješ pozitivne vedenjske 

vzorce (vztrajnost, strpnost, sprejemanje drugačnosti, spodbujanje medsebojnega 

sodelovanja). 

  

Slika 27: Predsednik ŠD Zadvor Milan Bricelj kot Martin Krpan (Barbara 
Ambrož) 
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7.4.7 SODELOVANJE OŠ SOSTRO S TURISTIČNIM DRUŠTVOM ZADVOR 
 

Tako v preteklosti kot tudi danes društvo sodeluje s šolo na različnih nivojih. V skladu z 

letnim delovnim načrtom šole in društva so bile izvedene različne prireditve v preteklosti 

in danes. V učnem načrtu za prvo in drugo triado osnovne šole se z vsebinami skrbi za 

čisto naravno okolje velikokrat srečamo. 
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V povezavi s Turističnim društvom Zadvor smo v preteklosti poizkušali uresničiti 

naslednje cilje, ki jih predvideva učni načrt: 

- zavedati se, da ob proizvodnji in vsakdanjem življenju nastajajo odpadki, za 

katere je treba poskrbeti, 

- vedeti, da se nekateri odpadki lahko ponovno uporabijo, 

- znati opisati ustrezno ravnanje z odpadki za varovanje in vzdrževanje okolja, 

- poznati glavne onesnaževalce in posledice onesnaževanje voda, zraka in tal, 

- vedeti, da morajo ljudje nekatere dejavnosti nujno početi, nekatere pa zato, ker se 

tako odločimo, 

- razumeti, da moramo ljudje nujno sodelovati in da nihče ne more živeti sam, 

- spoznati pomen kritičnega odnosa do potrošništva. 

 

Šola se vsako leto že z 22. marcem ob svetovnem dnevu voda začne pripravljati na 

spomladanske projekte in akcije, ki so povezane z varovanjem okolja. Ob svetovnem 

                                                             
101 http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-

3G3OG3KV/?query=%27keywords%3dturisti%c4%8dno+dru%c5%a1tvo+zadvor%27&pageSize=25             

(28. 4. 2015). 

 

Slika 28: Članek o čistilni akciji v sodelovanju s šolo (Naša 
skupnost, Ljubljana (1991) 

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-3G3OG3KV/?query=%27keywords%3dturisti%c4%8dno+dru%c5%a1tvo+zadvor%27&pageSize=25
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dnevu zemlje v aprilu pripravimo prireditev Ob dnevu zemlje. V teh dveh mesecih se 

temeljito ozavestimo, zakaj je skrb za okolje tako pomembna.  

 S Turističnim društvom Zadvor vsako leto organiziramo čistilno akcijo, kjer učenci z 

učitelji naše šole očistimo bližnjo in daljno okolico naše šole. V aprilu 2010 smo aktivno 

sodelovali v vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo. Večkrat letno organiziramo zbiralne 

akcije papirja, saj se 

zavedamo, kako 

pomembno je odpadke 

ponovno uporabiti. S 

sodelovanjem s 

Turističnim društvom 

Zadvor nadaljujemo 

tudi v počitnicah. Sredi 

julija, ko je krajevni 

praznik, Turističnemu 

društvu pomagamo 

izpeljati kulturno 

prireditev. 

Na pobudo Turističnega društva Zadvor in Turistične zveze Slovenije smo večkrat 

sodelovali pri raziskovanju in odkrivanju lepot domačega kraja v projektu Turizmu 

pomaga lastna glava, kjer smo dosegali lepe rezultate. 

                            Slika 29: Zbiralna akcija papirja (Barbara Ambrož) 
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Kako ohranjati kraj, v katerem živim, čist in lep, je potrebno mnogo truda? Ocenjujem, da 

je program Turističnega društva Zadvor in sodelovanje s šolo učence spodbudil k 

zavedanju o skrbi za čisto okolje, da je potrebno ločevati in zbirati navadne in nevarne 

odpadke, da sodelovanje in vzajemna pomoč krepita medosebne odnose ter s 

sodelovanjem krepimo medgeneracijsko povezovanje. 
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3G3OG3KV/?query=%27keywords%3dturisti%c4%8dno+dru%c5%a1tvo+zadvor%27&pageSize=25 (28. 

4. 2015). 

Slika 30: Dolenčev mlin –obisk v sklopu projekta 
Turizmu pomaga lastna glava (Lea Cebe Podržaj) 

Slika 31: Peka kruha v Dolenčevem mlinu (Lea 
Cebe Podržaj) 

Slika 32: Koledar prireditev za leto 1976, ki vključuje 
OŠ Sostro (Naša skupnost (Ljubljana) 1976)         
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7.4.8 SODELOVANJE OŠ SOSTRO Z DRUŠTVOM UPOKOJENCEV ZADVOR 
 

Cilj povezovanja OŠ Sostro z Društvom upokojencev Zadvor je predvsem vzpostaviti 

vzajemno spoštovanje in graditi koristen medsebojni odnos dveh popolnoma različnih 

generacij. Sodelovanje se je začelo že skoraj od ustanovitve Društva upokojencev Zadvor. 

Takratni ravnatelj Albert Šibli je bil izredno predan človek tudi izven zidov šole in je rad 

sodeloval s krajani. Ker se je pouk vsako leto zaključil konec junija, torej pred uradnim 

krajevnim praznikom, je šola ob zaključku leta organizirala dan odprtih vrat in krajanom 

pokazala svoje delo.  

Prav posebej se je ravnatelj trudil privabiti čim več upokojencev, ki so pripovedovali 

zanimive, prijetne in manj prijetne zgodbe iz svojih šolskih dni.  

 

V času samostojne Slovenije se je šola še bolj odprla in tako so izkušeni upokojenski 

mojstri in mojstrice prikazali izdelovanje butaric, pletenje peharjev in izdelovanje šopkov 

iz suhega cvetja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 33: Izdelava šopkov iz suhega cvetja (Tatjana Lazar) 
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V zadnjih dveh letih je Osnovna šola Sostro organizirala brezplačni začetni in 

nadaljevalni tečaj računalništva. Upokojenci se 

zavedajo, da je moderna tehnologija tudi pred 

njihovimi vrati, zato so se ponudbe toliko bolj 

razveselili. 

 

 

Ocenjujem, da sodelovanje OŠ Sostro z 

Društvom upokojencev Zadvor krepi pomen 

spoznavanja dediščine, učenec spozna, da smo 

ljudje med seboj povezani in soodvisni. 

Sodelovanje bogati učno okolje in spodbudi 

zavedanje, da si ljudje med seboj pomagajo in 

smo medgeneracijsko med seboj povezani.  

   

 

 

 

  

Slika 34: Začetni računalniški tečaj (Rahela Vovko) 

Slika 35: Predstavitev pletenja košar petošolcem 
(Rahela Vovko) 
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8 ZAKLJUČEK 
 
Šolstvo v Sostrem ima skoraj 150-letno zgodovino. Začelo se je leta 1869 v majhni hiši 

blizu cerkve Sv. Lenarta, nadaljevalo z razširjenjem dveh učnih sob v sosednji hiši in v 

hiši Marije Rožnikove v Dobrunjah. Prava šolska vrata so se odprla leta 1914 v šolski 

zgradbi, ki še danes služi svojemu prvotnemu namenu. Število prebivalcev se je nenadno 

povečevalo, zato so morali razmišljati o širitvi šolskih prostorov. Tako je leta 1976 šola 

dobila prizidek in v letih 2002 in 2006 še dodatno zgradbo in obnovitev že vseh 

obstoječih objektov. Šola se v kraju ni nikoli odtujevala, ampak se je s krajani vedno 

povezovala. Družbena ureditev je narekovala ustanovitev raznih društev. 

 

Katoliško izobraževalno društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 1908, je šoli nudilo, da je 

lahko učence izobrazila, kako se krepi narodna jezikovna zavest, jih naučila olike v 

kulturni ustanovi.  

 

Kulturno društvo Svoboda Zadvor v predvojnem času ni sodelovalo s šolo. V času 

Socialistične federativne republike Jugoslavije je bilo sodelovanje mnogo večje. 

Sodelovanje Osnovne šole Sostro in Kulturnega društva Svoboda Zadvor je pripomoglo, 

da so si učenci po gledaliških predstavah oblikovali pozitivno čustveno in razumsko 

razmerje do slovenskega jezika ter se zavedali pomembne vloge materinščine in 

slovenščine v svojem osebnem in družbenem življenju. V gledaliških predstavah so 

razvijali sporazumevalno zmožnost v slovenskem (knjižnem) jeziku in se zavedali, da jim 

to omogoča spoznavanje sebe in sveta. Ohranili in razvijali so pozitiven odnos do filmske 

in gledališke predstave ter literarnih prireditev. 

 

Sodelovanje šole in Prostovoljnega gasilskega društva Sostro, ki je bilo ustanovljeno leta 

1920, uspešno deluje še danes. Tako uspešno sodelovanje učencem zagotavlja oz. jih 

praktično usposablja za ravnanje ob morebitnih naravnih nesrečah in požarih. Učenci si 

krepijo zavedanje, da je medsebojna pomoč nujno potrebna, še zlasti ob nesrečah. 

Sodelovanje omogoča, da učenec spozna, kako ustrezno ravnati v različnih situacijah in 

ve, da se ljudje združujejo v različne skupnosti, ki skrbijo za varnost v kraju. Takšna 

sodelovanja pri učencih razvijajo stališča do pojavov, dogodkov v skupnosti in 

oblikovanju podlag za razvoj vrednot. 
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Sodelovanje OŠ Sostro Sadjarsko-vrtnarskega društva Janez Evangelist Krek je izredno 

pozitivno in ocenjujem, da sodelovanje med društvom in šolo krepi medgeneracijsko 

povezanost, nudi učencem spoznati, kako pomembno je pridelati najbolj kakovostno 

hrano v domačem okolju. S sodelovanjem omogočamo, da učenec spozna, da hrana 

vsebuje snovi, ki so nujno potrebne za življenje. Učencem tako sodelovanje omogoča 

spoznati lokalno pridelano hrano in jih ozavešča, katere rastline v našem okolju najbolje 

uspevajo. Učenec se ob sodelovanju z društvom praktično nauči, da je življenje živih bitij 

odvisno od drugih bitij in od nežive narave, zna našteti razlike med rastlinami in živalmi.  

 

Sodelovanje Čebelarskega društva Moste Polje in OŠ Sostro, kot je razvidno iz analize 

dokumentov, ima dolgo zgodovino. Zametki prvega sodelovanja segajo v leto 1934. 

Zagotovo uresničujejo cilje spoznati življenje živega bitja ─ čebele, njihov življenjski 

prostor in pomena čebel za prehrano živih bitij. Učenci so spoznali poklic čebelarja in 

njihovo opremo. S sodelovanjem se je uresničil in izpolnil cilj, da se učenci zavedajo, 

kako pomembni so medeni izdelki za zdravje. Sodelovanje je omogočilo, da so učenci 

poglobili znanje, da ljudje živijo dlje kot večina drugih živali, toda vsa živa bitja umrejo 

in se po smrti razgradijo, praktično so spoznali naravno biološko okolje čebelnjak. 

 

Športno društvo Zadvor je imelo v svoji zgodovini najbolj raznovrstne oblike sodelovanja 

z OŠ Sostro. Šola je v sodelovanju s športnim društvom Zadvor učencem zagotovila, da je 

mogoče prosti čas preživeti kvalitetno, usvojiti tudi tehnike posameznih športnih veščin, 

ki jih nimamo mogoče početi v šolskih prostorih (tek na smučeh), spodbuditi učence, da 

razmišljajo o gibanju in ukvarjanju z rekreativnim športom kot zdravim načinom 

življenja. Sodelovanje je omogočilo, da otroci spoznajo, da je šport pot, pri katerih si 

oblikuješ pozitivne vedenjske vzorce (vztrajnost, strpnost, sprejemanje drugačnosti, 

spodbujanje medsebojnega sodelovanja. 

Kako ohranjati kraj, v katerem živim čist in lep, je potrebno mnogo truda. Ocenjujem, da 

je program Turističnega društva Zadvor in sodelovanje s šolo učence spodbudil k 

zavedanju o skrbi za čisto okolje, da je potrebno ločevati in zbirati navadne in nevarne 

odpadke, da sodelovanje in vzajemna pomoč krepita medosebne odnose ter s 

sodelovanjem krepimo medgeneracijsko povezovanje. 
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Sodelovanje OŠ Sostro z Društvom upokojencev Zadvor krepi pomen spoznavanja 

dediščine, učenec spozna, da smo ljudje med seboj povezani in soodvisni. Sodelovanje 

bogati učno okolje in spodbudi zavedanje, da si ljudje med seboj pomagajo in so 

medgeneracijsko med seboj povezani.  

Zagotovo povezava Osnovne šole Sostro in lokalnih društev pripomore, da učencem nudi 

aktivnosti, ki pripomorejo, da usvojijo učne cilje in bogati učno okolje. 

 

To diplomsko delo je nadaljevanje raziskovanja zgodovine Osnovne šole Sostro, kraja 

Sostro, ki sem ga v sodelovanju s kolegicami opravila za zbornik, ki je izšel ob 100. 

letnici OŠ Sostro. Samo raziskovanje je bilo dolgotrajno in naporno in hkrati zelo 

zanimivo, saj sem raziskovala zgodovino svojega kraja, svoje osnovne šole in hkrati 

svojega delovnega mesta.  

Raziskovanje zgodovine kraja in lokalnih društev ima zame posebno vrednost, saj je na 

podlagi raziskovanja nastal zbornik Po korakih skozi čas – 100 let sostrske šole in 

diplomsko delo Sodelovanje Osnovne šole Sostro z lokalnimi društvi v preteklosti in 

danes. 
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