
spoštovane prebivalke in prebivalci Četrtne skupnosti center!

Bliža se tradicionalni Dan naše četrtne skupnosti. Kaj 
dan? Ves teden od 6. do 13. oktobra se bodo vrstile 
prireditve, ki jih pripravlja poseben odbor Sveta ČS 
v sodelovanju s številnimi društvi, osnovnimi in sre
dnjimi šolami ter vrtci z našega območja. Še posebej 
smo veseli velikega odziva osnovnih šol na literarno – 
likovni natečaj »Od rokopisa do računalnika« – Ob 
500 letnici rojstva Primoža Trubarja  ki ga je že janu
arja letos razpisal Svet ČS in katerega rezultate bomo 
razglasili 13. oktobra, ko se bomo po komemoraciji 
pri spomeniku 24 talcev, vsi skupaj družili na osnovni 
šole Poljane. Z mladostno razigranostjo naših naj
mlajših se bomo poistovetili starejši, se med seboj 
spoznavali in povezovali. 

Pa tako sodelovanje z društvi in drugimi skupinami ci
vilne družbe v naši ČS ni nič posebnega. Saj poteka 
skozi celo leto. Zato naj vam najprej na kratko pred
stavimo delček tega sodelovanja, v nadaljevanju pa 
bomo predstavili tudi delo Sveta v prvi polovici nje
govega mandata, ki se bo iztekla kmalu po Dnevu ČS 
Center.

Zavedam se, da informacije, ki jih bomo posredo
vali v kratkem poročilu ne bodo celovite. Prepričan 
pa sem, da vas bodo spodbudile k razmišljanju o va
šem sodelovanju pri udejanjanju pobud in predlogov 
za izboljšanje kakovosti življenja v ČS Center in naši 
Ljubljani kot celoti. Več o vsem tem najdete na splet
nih straneh ČS:

http://cslj.myftp.org• 

Z veseljem bom odgovoril na vsako vaše pismo, ki 
ga lahko pošljete na Četrtno skup nost Center, na 
Štefanovi 9, ali pa na elektronski naslov:

goran.iskric@guest.arnes.si. 

Lahko se tudi sestanemo v prostorih ČS. V tem primeru 
pa prej pokličite našo pisarno na 252 75 07.

v pričakovanju snidenja 
ob dnevu Čs center
predsednik Sveta ČS Center
Goran Iskrič

Četrtna skupnost center  
mestne občine ljubljana

Štefanova ulica 9
telefon: 252 75 07
faks: 252 75 08
epošta: mol.center@siol.net

Spletna stran: 
www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne_skupnosti/center/



Člani Sveta ČS in njegovih komisij se pri svojem volonterskem delu srečujemo s številnimi pobudami in predlogi občanov, pa tudi sami opazimo oziroma občutimo 
stvari, ki jih moramo izboljšati. Zato gredo vse razprave, pogovori in srečanja v smeri odpravljanja vsega motečega in urejanja našega bivalnega okolja. Želimo si, da 
center Ljubljane ne bi bil prijeten le za turiste, ampak tudi za prebivalce. Kako nam to uspeva oziroma ne, pa v nadaljevanju.

sprejeli smo program malih del, kar so 
nam omogočile spremembe statuta mol:
Za uresničitev tega programa smo v letu 2008 name
nili nekaj več kot 10.000 €:

Ureditev blatne poti preko zelenice na • 
zahodnem delu Ambroževega trga. Potka 
je utrjena in nasuta, vendar ne v skladu s 
programom malih del 2008, ampak še v skladu 
s prednostnim programom iz leta 2007.
Ureditev pešpoti ob Ljubljanici pri Prulskem • 
mostu. Delno je urejena, drugo bo urejeno 
v okviru celovite prenove Špice.
Postavitev količkov ob vrtcu na • 
Hudovernikovi. Se ureja – rok 30. 9. 2008.
Postavitev prometnega ogledala – pridobiti • 
je treba soglasje lastnika stavbe.
Ureditev vodovoda v športnem parku Poljane. • 
Teče pridobivanje dokumentacije za fontano.
Obnova spominskega obeležja na Poljanski 15 • 
(Rdeča hiša). Obnova je končana.
Ureditev otroških igrišč, namestitev • 
igral, klopi, košev in pasjih stranišč. 
Ureditev bo končana do 30. 9. 2008. 

Ob tem smo predlagali, da vzdrževanje opreme in pra
znjenje košev prevzame, podobno kot za drugo opremo, 
pristojna služba mestne občine in ne četrtna skupnost. Iz 
pregleda uresničevanja tega predloga izhaja, da poteka.

pobude in predlogi prebivalcev
ČS Center je dobro komunalno opremljena, vendar je 
mnogo manjših problemov, ki tarejo prebivalce in bi se 
jih dalo z malo dobre volje pristojnih mestnih organov 
odpraviti. Naj naštejemo nekaj pobud in predlogov, ki 
smo jih pos redovali in kdaj bodo uresničeni:

promet in mirujoči promet: • Ambrožev trg – 
ureditev krožnega križišča petih ulic, ureditev 
dvosmernega prometa po celotni Rozmanovi 
in enosmernega po celotni Kersnikovi ulici, 
omejitev parkiranja na Prulah na dve uri z 
dovolilnicami za prebivalce, ukinitev dveh 
parkirnih mest pred Nebotičnikom za taksiste, 
ki jih ne uporabljajo in jih nameniti prebivalcem, 
nadomestitev začasno postavljenih semaforjev 
na križišču Prul in Janežičeve ulice s stalnimi. 
Pristojni organi MOL nekatere predloge 
proučujejo, drugi pa sodijo v sklop ureditve 
prometa ob izgradnji mostu pri Cukrarni.
komunala:•  Ureditev parkov na Hrvatskem 
trgu ter na Ambroževem trgu s postavitvijo 
javne razsvetljave na njegovem južnem delu in 
brezplačnih javnih sanitarij, popravilo mostu 
preko Gruberjevega kanala s Hradetskega 
ceste na Novih Poljanah, odstranitev trhlih 
vrb na Špici, zamenjava poškodovanih plošč 
pred Narodno galerijo, popravilo pločnika ob 

Ljubljanici na Prulah, postavitev še več klopi 
na trgih, površinah za pešce, in v parkih kot 
npr. okoli vodnjaka pod Tivolskim gradom, kjer 
so včasih že bile. Celovita prenova parka na 
Hrvatskem trgu je predviden do konca leta, ker 
je že vse pripravljeno, za park na Ambroževem 
trgu je pripravljen razpis za izvajalca, prenova 
pa naj bi se začela spomladi prihodnje leto. 
Ploščad pred Narodno galerijo je bila obnovljena, 
odstranjene so bile tudi trhle vrbe na Špici. 
Zaščita kulturne dediščine: • Trubarjevo hišo na 
Ribjem trgu naj se razglasi za kulturni spomenik, 
stanovanje v njej, ki je v lasti MOL, pa se naj 
nameni njegovemu spominu. Postopek teče.
varnost, red in mir:•  Pobude in predloge, ki jih v 
tem obdobju ni bilo malo, lahko strnemo v eno 
samo. Več varnosti, reda in miru, predvsem v 
nočnem času. Vse to je v pristojnosti Policijske 
postaje Center, Ministrstva za gospodarstvo – 
Tržni inšpektorat RS in Ministrstva za okolje in 
prostor – Inšpektorat RS za okolje. Na podlagi 
novih pooblastil in sprejetega občinskega 
programa varnosti pa bodo na terenu tudi 
mestni redarji in tako zagotavljali večjo 
varnost občanov. Svet ČS bo pri tem vztrajal.



predlagali smo tudi ustanovitev centra • 
za druženje starejših (čaj ob petih) in 
mladinskega centra pod vodstvom animatorjev 
ter namestitev računalnikov v prostorih ČS 
z dostopom do medmrežja tako za starejše 
kot za mlade. Za mladinski center na MOL že 
iščejo prostore, v načrtu MOL in Mestne zveze 
društev upokojencev pa je tudi dnevni center 
za starejše občane – najkasneje v dveh letih. 

Izredne seje
O območjih za pešce
Sestali smo se tudi na treh izrednih sejah. Dveh se 
je udeležila množica ogorčenih krajanov z območij 
za pešce, ki naenkrat niso več smeli z avtomobili do 
svojih stanovanj. Prve se je udeležil tudi župan Zoran 
Janković. Predlagali smo mu, da naj vsako gospodinj
stvo dobi eno dovolilnico za omejen dovoz do svojih 
dvorišč in garaž tudi izven dostavnega časa, saj je ne
smiselno, da morajo zasedati že tako redka parkirna 
mesta in za to še plačevati, ne morejo pa npr. ko se 
zvečer vrnejo s potovanja do svojega doma. Žal, smo 
bili neuspešni.

V letu 2008 smo se na Magistratu sešli z županom 
in njegovimi sodelavci, podžupanom in direktorjem 
Službe za lokalno samoupravo, kjer smo predstavili 
probleme naše ČS, predvsem neodzivnost občinskih 
služb in njihovo neobveščanje četrtne skupnosti. O 
skoraj vseh posegih in novih pridobitvah, ČS sploh ni 
bila obveščena, še manj povprašana za mnenje.

Izjema je podjetje Snaga, katere predstavniki so 
nam na seji sveta podrobno predstavili projekt iz
grad nje potopnih zbiralnic odpadkov, ki že postopoma 
zamenjujejo množico smetnjakov, ki kazijo in zase
dajo prostor ožjega mestnega središča. V prvi fazi je 
v strogem centru predvidena postavitev zbiralnic z 
dvema do petimi potopnimi zabojniki na dvajsetih lo
kacijah v strogem centru.

Do sedaj je vgrajenih 8 lokacij: Cankarjeva ulica, 
Mala ulica (samo ostali odpadki), Trubarjeva 19 
(samo ločene frakcije), Rožna ulica, Miklošičeva ulica, 
Cankarjevo nabrežje (samo ostali odpadki), Levstikov 
in Mestni trg.

V delu sta še dve lokaciji: Trg francoske revolucije in 
Trubarjeva, v načrtu pa so še tri lokacije: Čopova ulica, 
Breg 2 in Breg 22. Na področjih, kjer se pripravljajo 
večji projekti obnove območij ali izgradnje novih 
vsebin bodo podzemne zbiralnice vgrajene v sklopu 
omenjenih projektov: garažna hiša na Kongresnem 
trgu, ureditev Vodnikovega trga in Petkovškovega 
nabrežja.

V načrtu razvojnih programov ima Mestna ob
čina Ljubljana do leta 2011 namenjenih skupaj skoraj 
osem milijonov evrov sredstev za omenjen projekt. 
Pripravlja se program širitve na območju med Tivolsko, 
Masarykovo, Njegoševo in Roško cesto.



predstavili smo svoja stališča v mestnem 
svetu mestne občine ljubljana
Svet je na svojih sejah obravnaval tudi gradiva 
Mestnega sveta, ki zadevajo našo ČS, saj je s spre
membami statuta mesta, predstavnikom četrtnih 
skupnosti omogočeno, da na seji Mestnega sveta 
predstavijo svoje mnenje o zadevah z njenega ob
močja. Tako je predsednik sveta ČS Goran Iskrič na 
osnovi javnih razprav v ČS podal mnenje o osnutkih 
prostorskih dokumentov:

Podprli smo gradnjo garažne hiše pod • 
Kongresnim trgom, pri tem pa opozorili na 
neustrezen uvoz oziroma izvoz iz garaže.
Tudi ob predlogu prenove Drame smo zastopali • 
stališče predvsem stanovalcev tako imenovane 
nemške hiše in malega nebotičnika, ki se jim 
bodo stanovanjske razmere še poslabšale. 
Predlagali smo razširitev Drame čez cesto v 
novi Šumi namesto kinematografskih dvoran, 
ki jih je že zdaj preveč in se zapirajo.
Pri obravnavi osnutka občinskega odloka • 
o podrobnem prostorskem načrtu o tako 
imenovanih severnih mestnih vratih – Bavarski 
dvor, smo protestirali, ker bosta predvideni 
stolpnici imeli nekaj sto parkirnih mest premalo. 
Podobno stališče smo izrazili tudi v zvezi z 
izgradnjo novega NUK 2 Jožeta Plečnika.
Podprli smo izgradnjo „Hospica“ za paliativno • 
oskrbo na Hradetskega cesti in predlagali, 
da naj župnišče pravoslavne cerkve zaradi 
ohranitve dreves premaknejo malo bolj 

severovzhodno, kar je bilo tudi sprejeto.
Podprli smo čim prejšnjo izgradnjo • 
nove avtobusne in železniške postaje, 
z možnostjo poglobitve tirov. 

javne razprave, okrogli mizi, …
Najpomembnejša je bila javna razprava v osnovni šoli 
Poljane o dolgoročnem prostorskem razvoju Ljubljane, 
ki se je je poleg predstavnikov načrtovalcev udeležil 
tudi župan Zoran Janković s sodelavci. Upamo, da bo 
novi prostorski red preprečil nekaj podobnega kot je 
„nadomestna“ gradnja za Gradom. V prostorskih načr
tih pogrešamo konkretne načrte izboljšanja kakovosti 
življenja meščanov centra in ureditev novih zelenih 
površin in otroških igrišč. Svet je izrazil bojazen, da 
se bo center preveč pozidal (Emonika, severna vrata, 
Kolizej, Šumi, Rog, stolpnica ŠmartinskaNjegoševa, 
zazidava ob Masarykovi in Vilharjevi...) in postal pre
natrpan z novogradnjami, predvsem z energetsko 
potratnimi stolpnicami. Podpiramo pa ureditev neu
rejenih območij kot so npr. območja med Kompasom 
in Modno hišo, med parkom Zvezda in Knafljevim pre
hodom, področje Zaporov in Snage, ki ne sodijo v 
center.

O vsem tem bomo morali še razpravljati in se dogo
varjati ob konkretnih načrtih naložbenikov.

Organizirali smo dve okrogli mizi v zvezi z odvisniki 
od nedovoljenih drog. Problem je pereč, saj so neka
teri odvisniki pogosto nasilni in vsepovsod puščajo 
uporabljene igle. Čeprav sta metadonska ambulanta 
v zdravstvenem domu in dnevni center Stigma na
menjena omilitvi teh problemov, okoliški prebivalci 
nasprotujejo njihovemu delovanju v gosto naseljenih 
predelih v središču mesta. Potrebnega bo še veliko 
dela nosilcev preventivne dejavnosti in pomoči zas
vojencem, pa tudi strpnega dialoga vseh prizadetih.



sodelovanje Z društvI, v katerih se združujejo 
prostovoljci na najrazličnejših področjih, ljudje raz
ličnih starosti in interesov, pomeni za vsako četrtno 
skupnost temeljno vrednoto bivanja in dela v lokalni 
skupnosti. Zato tudi v ČS Center temu namenjamo 
veliko pozornosti, pa tudi sredstva, s katerimi omo
gočimo različne dejavnosti za naše prebivalce. Za leto 
2008 smo za sodelovanje z društvi namenili približno 
15.000 evrov od 30.000, kolikor znaša proračun ČS.

Humanitarno društvo nIkolI sam že vrsto let za 
otroke iz bolj socialno šibkih družin iz naše ČS organi
zira brezplačno »počitniško varstvo«. Tudi letos je bilo 
tako. Evidentirali so 30 otrok, ki so se udeleževali raz
ličnih aktivnosti, ki so jih sproti prilagajali glede na 
vremenske razmere, predvsem pa željam otrok. Vzdušje 
v prostorih ČS je bilo veselo pa tudi na sprehodih ni 
manjkalo razigranosti in veselja. Sicer pa največ povedo 
fotografije in besede, ki so jih otroci zapisali sami.

Prostovoljci humanitarnega društva nIkolI sam pa 
pomagajo tudi starejšim in bolnim občanom na domu. 
Opravljajo manjša gospodinjska dela, jih spremljajo na 
primer v banko, v trgovino, k zdravniku, v zimskem času 
poskrbijo za kurjavo in še kaj. Najpomembnejše pri tem 
pa je, da imajo starejši občani občutek varnosti, ko je 
nekdo z njimi. 

Že drugič zapored je društvo seZam v soseski Nove 
Poljane, v katero se je preselilo ogromno družin z 
majhnimi otroci, organiziralo drugačne počitnice in 
ne počitniškega varstva. Skupina prostovoljcev, tudi 
iz tujine, večinoma so to študentje socialne in likovne 
pedagogike, je organizirala dnevni tabor v soseski, 
na igriščih in dvoriščih. Tja so povabili vse, ki so ho
teli priti. Vsak dan so počeli nekaj novega  vedno 
nove igre, pantonimo, improligo in še in še. Letos se 
je počitniškega tabora na Novih Poljanah kakšen dan 
udeležilo tudi 15 otrok. V SEZAMU pravijo, da je nji
hov uspeh v tem, da so uspeli privabiti veliko otrok, 

predvsem pa, da so uspeli premagati hudo konku
renco: TV in računalnik. V ČS pa smo veseli, da smo jim 
pri tem pomagali z nakupom igrala za igrišče, ki ga 
otroci iz Novih Poljan z veseljem uporabljajo.



Za najmlajše smo v sodelovanju z društvom za promo-
cijo kulture in kulturne dediščine bIser poskrbeli 
tudi na bregovih Ljubljanice, na Špici, v okviru pro
jekta GalerIja na prostem. Različne ustvarjalne 
delavnice so pritegnile veliko otrok, pa tudi odraslih, 
ki so se jih udeleževali več dni zapored. Še posebej so 
bili veseli gojencev šole Janeza Levca. Delavnice v na
ravnem okolju so pritegnile veliko pozornost turistov, 
še posebej iz Španije, Mehike in Kanade, ki so se ak
tivno vključili v ustvarjanje in spominke iz Ljubljane 
naredili kar sami. Za prihodnje leto v društvu oblju
bljajo, da bodo povabili še več šol in vrtcev. Tudi z 
območja naše četrtne skupnosti.

Od ustvarjanja v naravi pa k športu. športno druš-
t vo POLJANE skrbi za naše zdravo življenje celo leto, 
vsako leto za Dan Četrtne skupnosti pa pripravijo 
športni program, katerega vrhunec je vsakoletni na
miznoteniški turnir Alpe – Adria. Še posebej pa so 

dobrodošle predstavitve različnih športnih zvrsti kot 
spodbuda pri lažji odločitvi za športne aktivnosti nas 
vseh. Trenutno imajo v ŠD Poljane evidentiranih 320 
članic in članov, ki so aktivni v sekcijah namiznega te
nisa, joge, odbojke, balinanja, malega nogometa in v 
najnovejši sekciji malega nogometa, ki so jo poime
novali Most – Kralji ulice.

Za varovanje okolja dvakrat na leto poskrbi turistično 
društvo ljubljanica s čistilnimi akcijami bregov Ljub
ljanice, septembra letos pa so se lotili tudi čiščenja 
Športnega parka Poljane in Gradu. Ob koncu akcije 
so se njeni udeleženci popeljali z ladjo po Ljubljanici. 
Na zgovornih fotografijah vam predstavljamo nekaj 
utrinkov jesenske čistilne akcije.



Prostovoljke, združene pri skupnem projektu Unicefa 
in Univerze za tretje življensko obdobje izdelujejo 
punčke iz cunj, ker jih druži veselje do ustvarjanja, s 
svojimi izdelki – punčkami iz cunj – pa omogočijo ce
pljenje otrok proti nalezljivim boleznim v nerazvitih 
deželah.

Ustvarile so že veliko punčk. V letošnjem marcu so 
v sodelovanju s ČS pripravile samostojno razstavo. 
Ogledalo si jo je veliko ljudi in skoraj vse punčke so 
bile posvojene. Sodelovale so tudi na Unicefovi raz
stavi v Kresiji.

V oktobru 2008 bodo s svojim delom nadaljevale, saj 
imajo še veliko zamisli. Kot pravijo same, jih povezuje 
skupno delo, skupne vrednote in prijateljstvo. Zato 
vabijo tudi nove prostovoljke, da se jim pridružijo. 
Pridružite se jim lahko vsako sredo med 9:30 in 12:00 
uro v prijazni dvorani na Štefanovi ulici 11. Z veseljem 
vam bodo pokazale, kako se punčke izdelujejo.

klekljanje, pletenje, kvačkanje naj bi bilo v mes tu 
najbrž pozabljeno. v naši Čs pa ni. Na Ledini in na 
Taboru delujeta dva krožka teh lepih in praktičnih roč
nih spretnosti. Klekljarice, kar 15 se jih zbere enkrat 
na teden že deset let zapored, so prave specialistke za 
idrijske čipke. Članice ročnodelskega krožka – tako se 
imenujejo  na Taboru pa se družijo skoraj že trideset 
let. Zdaj jih je 9. Med njimi je tudi 90 let stara oskr
bovanka doma na Taboru, ki jo gredo iskat v dom in 
jo tudi spremijo nazaj. Tako njihova tedenska sreča
nja pomenijo mnogo več kot le klekljanje, kvačkanje 
in pletenje. Pomenijo skrb za sočloveka. Nam pa vsako 
leto polepšajo praznik četrtne skupnos ti z razstavo 
svojih del.

pripravil: Svet četrtne skupnos ti Center
oblikovanje: o3 oglaševanje d. o. o.
tisk: Pro Grafika d. o. o.
Tiskano v 13.500 izvodih.

publikacija je brezplačna in jo prejme vsako 
gospodinjstvo v Četrtni skupnosti center. 
Raznos: Pošta Slovenije Ljubljana 
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Iskreno vabljenI na prIredItve ob dnevu Čs center. veČ nas bo, lepše nam bo.

RAZSTAVA USTVARJALNOSTI 1. 
prebIvalcev Čs center
SLS, Štefanova 11
Otvoritev: V sredo, 8.10.2008, ob 17.00 uri. 
Razstavo si lahko ogledate do ponedeljka, 
13. oktobra opoldne.

okroGla mIZa – ZGodovIna slovencev v 2. 
obdobju od II. svetovne vojne do danes
OŠ Poljane, Zemljemerska 7
Četrtek, 9. 10. 2008, od 10.15 do 11.50

podelItev prIZnanj ZasluŽnIm 3. 
Članom Zb ob 60-letnIcI ZveZe borcev 
Za vrednote nob ljubljana center
Rozmanova 12
Petek, 10. 10. ob 16.00 uri

DAN ODPRTIH VRAT SREDNJE 4. 
ekonomske šole
Srednja ekonomska šola, Roška cesta 2
Četrtek, 9. 10. 2008, od 10.00 do 14.00 ure.

komemoracIja ob spomenIku 24 talcev5. 
Pred spomenikom 24 talcev, v Ulici 24 Talcev
Ponedeljek, 13. 10 2008, ob 17.00 uri

druŽabno sreČanje »poZdrav 6. 
JESENI« S PODELITVIJO PRIZNANJ 
Za nateČaj »od rokopIsa do 
raČunalnIka« ob trubarjevem 
letu In kulturnIm proGramom 
cIcIbanov In osnovnošolcev
OŠ Poljane Poljane, Zemljemerska 7,
Ponedeljek, 13. 10. 2008, ob 18.15 uri.

raZstava del nateČaja »od rokopIsa 7. 
do raČunalnIka« ob trubarjevem letu
OŠ Poljane, Zemljemerska 7
Razstava bo na ogled od četrtka, 
9. 10. do srede, 15. 10. 2008

športne prIredItve šd poljane:8. 

nedelja, 5. 10. 2008, v športni • 
dvorani poljane, Zarnikova 3
Namiznoteniški turnir Alpe – Adria,  
od 9. do 18. ure za mlajše kadete –tinje, 
kadete – inje, mladince in mladinke.

sobota, 11. 10. 2008, • 
v dvorani mol, Zarnikova 3
Joga za vse od 10. do 12. ure.

nedelja, 12. 10. 2008, • 
na igrišču šrc poljane
Mali nogomet za rekreativce 
od 10. do 11. ure.

nedelja, 12. 10. 2008, • 
v dvorani mol, Zarnikova 3
Šahovski turnir od 9. do 12. ure.



www.snaga.si

Bioodpadki 
V zabojnik za bioodpadke 
odnesem: zelenjavne in 
sadne odpadke, ostanke 
hrane, kavne filtre in čajne 
vrečke, jajčne lupine, 
umazane papirnate vrečke, 
robčke in prtičke ter vse 
pokvarjene prehrambene 
izdelke, brez embalaže 
seveda. 
Pozor: V zabojnik nikoli 
ne vrzi bioodpadkov v 
plastični vrečki! Stresi 
jih ven ali pa uporabi 
biorazgradljive vrečke.

Papir
V zabojnik za papir stlačim: 
časopise, revije, zvezke in 
knjige, prospekte, kataloge, 
pisemske ovojnice, pisarniški 
in ovojni papir, papirnate 
vrečke ter kartonsko 
embalažo. 
Pozor: kartonske 
škatle zloži ali stlači 
skupaj. In ne pozabi 
odstraniti lepilnih 
trakov!

Pri nas doma ločujemo!

Dodatne informacije: www.snaga.si, tel: 477 96 30 ali 477 96 67, e-pošta: info@snaga.si 

Embalaža
V zabojnik za embalažo 
odlagam: plastenke in 
pločevinke pijač in živil, 
kartonsko votlo embalažo 
tekočin, plastenke čistilnih 
in pralnih sredstev, plastično 
embalažo šamponov, zobnih 
past in tekočih mil, CD-jev 
in DVD-jev, plastično folijo, 
v katero so zaviti izdelki, ter 
čim več plastičnih vrečk. 
Pozor: embalažo vedno 
izprazni in ji odstrani 
zamašek ali pokrovček!

Steklo
V zabojnik za steklo 
spustim: steklenice in 
stekleničke, kozarce 
in kozarčke živil, pijač, 
kozmetike in zdravil. 
Pozor: stekleno 
embalažo vedno 
izprazni in ji 
odstrani zamašek 
ali pokrovček!

Ostali 
gospodinjski 
odpadki
V črn ali siv zabojnik sodi le še 
peščica odpadkov: plastificiran 
papir, manjše količine stiropora, 
zamaščene folije, plenice, mačji 
pesek, ohlajen pepel, tkanine in 
usnje, vrečke iz sesalca, kasete 
in fotografije, pluta in guma, 
keramika in porcelan, žarnice …

Življenje je KUL!Kupim, kar res rabim Uporabim ponovnoLočujem odpadke
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Kaj so kosovni odpadki?
Kosovni material Snaga s posameznih območij odvaža 
po točno določenem urniku. Urnik odvoza kosovnih 
odpadkov najdeš na www.snaga.si. 
Kosovni material poprej razvrsti glede na vrsto 
materiala (kovina, les …), ker tako zlahka prepoznamo 
koristne surovine za nadaljnjo predelavo Sortirani 
kosovni material moraš odložiti na prevzemno mesto 
najkasneje do 6. ure zjutraj na dan odvoza. Materiala, 
ki ne bo pravočasno pripravljen oziroma ne sodi med 
kosovne odpadke, ne bomo odpeljali!
Pozor: med kosovne odpadke ne sodijo
• gospodinjski odpadki, 
• gradbeni material,
• zemlja, listje in veje,
• nevarni odpadki,
• odpadna električna in elektronska oprema.

Kam z nevarnimi 
gospodinjskimi odpadki?
Okolje lahko zastrupimo z nepremišljenim 
odlaganjem odpadkov, ki so na videz povsem 
nedolžni. Baterije, embalaže čistil in barv lahko 
močno onesnažijo podtalnico – vir naše pitne 
vode. Zato nevarni odpadki zahtevajo posebno 
ravnanje: nikoli jih ne smeš jih odlagati skupaj z 
drugimi gospodinjskimi odpadki. Stare akumulatorje, 
baterije, barve in topila, kemikalije, olja in masti, 
pesticide, pralna in kozmetična sredstva oddaj v 
premični zabojnik, ki se v bližini tvojega doma pojavi 
dvakrat letno. Urnik odvoza nevarnih gospodinjskih 
odpadkov najdeš na www.snaga.si. Lahko pa jih 
odneseš tudi v Zbirni center Barje.

Kaj naredim z odpadno 
električno in elektronsko 
opremo?
Električna in elektronska oprema vsebuje mnogo okolju 
nevarnih snovi, kot so svinec, kadmij, živo srebro, CFC 
plini itd. Odpadna električna in elektronska oprema 
ne sodi med kosovne odpadke. Prevzeti jo morajo 
trgovci, kjer kupiš nov hladilnik, pralni stroj ali televizor. 
Lahko pa jo odpelješ v Zbirni center Barje. Za zbiranje 
odpadne električne in elektronske opreme je v tem 
zbirnem centru postavljenih šest zabojnikov, in sicer:
1. zabojnik za velike gospodinjske naprave (hladilniki, 

zamrzovalniki, pralni in sušilni stroji …),
2. zabojnik za male gospodinjske naprave (sesalniki, 

sesalne metle, naprave za šivanje, opekači …),
3. zabojnik za televizijske in računalniške ekrane,
4. zabojnik za opremo za zabavno elektroniko 

in telekomunikacije (veliki in mali računalniki, 
tiskalniške enote, faksi, telefoni, radijski sprejemniki, 
videorekorderji, video kamere ...),

5. zabojnik za opremo za razsvetljavo,
6. zabojnik za električna in elektronska orodja (z 

izjemo velikih nepremičnih industrijskih orodij).
Prevzem odpadne električne in 
elektronske opreme je brezplačen! 

»S skrbnim ločevanjem 
odpadkov boste poskrbeli 

tudi za svojo denarnico. Več 
odpadkov boste ločevali, 

manj ostalih odpadkov vam 
bo ostalo. Tako boste lahko 
zahtevali manjšo posodo za 

ostanek odpadkov, ki jo Snaga 
brezplačno zamenja. In si tako 

znižali plačilo za odvoz 
odpadkov.«

»Vsi želimo živeti v čistem 
in naravi prijaznem mestu. 

S skupnimi močmi lahko veliko 
storimo za bolj kakovostno bivanje 
v Ljubljani. Zato ločujmo odpadke, 

saj lahko z ločenim zbiranjem 
koristne surovine vrnemo v ponovno 
uporabo. Tako varčujemo z energijo 
in surovinami, ohranjamo naravne 

vire in daljšamo življenjsko 
dobo odlagališč.«

Zbirni center Barje je odprt:
• od 1. aprila do 31. oktobra: 
od ponedeljka do sobote 
med 6.00 in 20.00;
• od 1. novembra do 31. marca: 
od ponedeljka do sobote 
med 6.00 in 18.00.

Več informacij o zbirnem centru 
Barje najdeš na www.snaga.si.
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