
Ko sem razmišljala, kako vas nagovoriti ob letošnjem 
praznovanju Dneva ČS Center, sem se znašla v pre-
cepu. Zakaj? Zaradi dobrih stvari, ki so se zgodile od 
oktobra lani, ter zaradi nekaterih  družbenih pojavov, 
ki so me tudi osebno prizadeli in o katerih moramo 
razmišljati pri načrtovanju dela v letih 2013 in 2014.

Kot je Fabijanijev most sklenil notranji prometni 
obroč, smo sklenili obroč prebivalci ob dogodkih, ki 
smo jih pripravili v sodelovanju s šolami, kulturnimi 
inštitucijami in društvi. Najprej na majski prireditvi 

»Poljane pojejo« in na Taboru ob letošnjem Dnevu soseda. To so dobre novice, ki dokazu-
jejo pravilnost naše usmeritve, da širimo svojo dejavnost na vsa območja ČS Center in pri 
prebivalcih spodbujamo zavest o tem, da lahko tudi v urbanem okolju mestnega središča 
skupaj prispevamo k dobrim medčloveškim in sosedskim odnosom, medgeneracijskemu 
sodelovanju in k reševanju težav. Marsikdo med vami bi lahko prav pri reševanju različnih 
problemov prej zapisanemu oporekal. Zavedam se, da je veliko vaših pobud, predlogov 
in pritožb, ki ste nam jih posredovali, še neodgovorjenih in nerešenih. Nanje ne bomo 
pozabili in jih bomo v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana reševali tudi prihodnje leto. 

Opozoriti pa želim še na dvoje, kar je zaskrbljujoče. Najprej na socialno problematiko  sta-
rejših in mladih družin. Vedno več je otrok, ki jim starši ne morejo nuditi počitnic, kar  se 
je pokazalo ob letošnjem počitniškem varstvu, ki ga organiziramo v sodelovanju s Huma-
nitarnim društvom »Nikoli sam«. Zelo pa me je prizadela tudi kraja dveh od treh visečih 
mrež v Parku Tabor le štirinajst dni potem, ko so bile ob Dnevu soseda nameščene. Mreže 
je ČS prispevala v okviru programa malih del in storilci niso uničili le naših prizadevanj za 
urejene javne površine, ampak so ukradli tudi del denarja, ki ga ni na pretek.

A prepričana sem, da nam to ne bo pokvarilo razpoloženja ob praznovanju Dneva ČS 
Center. Program prireditev bo pester. Za vsakogar nekaj. Na različnih lokacijah. Obroč so-
delovanja pa bomo letos sklenili na Prulah. 

Tudi v prihodnjem letu se veselimo vašega sodelovanja v obliki pobud in predlogov.
Pošljete jih lahko po elektronski pošti na naslov: mol.center@ljubljana.si, pokličete na te-
lefonsko številko 01 252 75 07 ali se oglasite na sedežu ČS Center na Štefanovi 9 

Veliko informacij o dogajanjih v ČS Center in o delu Sveta lahko najdete na naši spletni 
strani: http://www2.arnes.si/~supgiskr/cs/index.html. Tisti, ki tega še niste vešči, lahko 
skrivnosti sodobne tehnologije spoznate na brezplačnih računalniških tečajih, ki jih za 
starejše občane organizira Mestna občina Ljubljana. Pokličite v ČS Center in se prijavite.

V pričakovanju snidenja na prireditvah ob dnevu ČS Center,

Predsednica Sveta ČS Center
Meta Verbič

ČETRTNA SKUPNOST CENTER SMO LJUDJE!

Spoštovane meščanke in meščani, 
prebivalci ČS Center!

Mestna občina Ljubljana, Četrtna skupnost CENTER, 1000 Ljubljana, Štefanova 9, 
tel.:+386 (0)1 252 7507, faks: +386 (0)1 252 7508, e-pošta: mol.center@ljubljana.si



Pregled pomembnejših dogodkov in dela Sveta ČS Center

MAJA SO PELE POLJANE

Prireditev »POLJANE POJEJO« smo spet 
pripravili v sodelovanju z Društvom upo-
kojencev Poljane in Domom upokojencev 
Poljane. V atriju doma se je zbralo mlado 
in staro, vsi, ki jim petje in glasba pome-
nita del življenja in popestrita njihov 
vsakdan. Za letošnjo prireditev »Poljane 
pojejo« je značilno, da so se najmlajšim 
in starejšim Poljancem pridružile dijaki-
nje Srednje zdravstvene šole, pevski zbor 
60+, ki deluje v okviru Centra za dnevne 
aktivnosti starejših občanov na Ajdovšči-
ni, predstavila pa se je tudi Gostilna dela 
s Poljanske ceste, ki opravlja plemenito 
delo za mlade v okviru socialnega podje-
tništva. Prav sodelovanje vseh omenjenih 
pomeni korak k odprtosti prireditve in do-
kaz, da ČS Center niso le Poljane, temveč  
skupnost kar enajstih nekdanjih krajevnih 
skupnosti in še več - je skupnost generacij.

»SOSED SE PREDSTAVI SOSEDU« – 
5. DAN SOSEDA V ČS CENTER

Ko otroci dopolnijo pet let, vstopijo v malo 
šolo. Zato bi lahko rekli, da je naš Dan so-
seda že goden za malo šolo, a je letos že 
krepko prekoračil najstniška leta.
Rdeča nit letošnjega Dneva soseda, ki se 
je zgodil zadnjega majskega dne v soseski 
Tabor, je bila »Sosed se predstavi sosedu« 
in je prekosila vsa naša pričakovanja. So-
sede smo spoznavali na krožni poti, na ka-
teri se je zvrstilo kar 26 točk, ki so predsta-
vljale vrtec, osnovni šoli, gimnazijo, dom 
upokojencev, nacionalno RTV hišo in vrsto 

NA OGLED SO
POSTAVILE SVOJE PODOBE

Najprej so marca letos to storile slušateljice 
Društva za izobraževanje za tretje življenj-
sko obdobje. Njihove punčke iz cunj, ki jih 
ustvarjajo že vrsto let, lepšajo življenje nam 
in otrokom sveta. Razstavo smo pospremili 
s kulturnim programom v počastitev Med-
narodnega praznika žena, 8. marca.

Sledila je razstava skupine ljubiteljic slika-
nja, ki na Taboru deluje že nekaj let. Slika-
jo v različnih tehnikah, kot so akril, pastel, 
akvarel in risanje na steklo, lani pa so tudi 
kiparile. Obiskovalci razstave so bili nav-
dušeni nad njihovo individualno slikarsko 
identiteto, ki so jo dosegle v času svojega 
ustvarjanja, pri katerem jim pomaga men-
torica Darja. Odprtje razstave so popestrili 
študenti Konservatorija za glasbo in balet 
Ljubljana, Akademije za glasbo, slovenske 
narodne pesmi pa sta prepevali članici 
pevskega zbora Mlada srca z Vodmata.

BILO NAS JE 160 

Že nekaj časa smo v Komisiji za kulturo 
razmišljali, da bi za starejše prebivalce pri-
pravili obisk prenovljene ljubljanske Ope-
re. To ni bilo nič nenavadnega, saj smo 
dolgo čakali na prenovljeno operno hišo, 
o katere prenovi je bilo prelitega mnogo 
črnila. Vzpostavili smo stik z vodstvom 
operne hiše in se hitro dogovorili za vode-
ni ogled prenovljene Opere in predstave 
Apotekar, komične opere v treh dejanjih 
Franza Josepha Haydna na besedilo Carla 
Goldonija.



YUE LIN 4.a razred (šolsko leto 2011/2012) 
OŠ Toneta Čufarja

kulturnih ustanov, ki se povezujejo v dru-
štvo »Kulturna četrt Tabor«. Po krožni poti 
so nas vodili smerokazi, ki so ponazarjali 
ljudi dobre volje vseh generacij. In tak je 
bil tudi letošnji Dan soseda.

ZGODOVINSKA UČNA URA NA 
LJUBLJANICI 

Veliko nas že dolgo živi v centru mesta  ob 
Ljubljanici. Pa vemo, kako bogata je zgodo-
vina reke in njenih nabrežij? Zato smo se 
odločili in pripravili posebno zgodovinsko 
učno uro na ladjici. Udeleženci zgodovin-
ske ure so zvedeli marsikaj novega o zgo-
dovini Ljubljanice in življenja ob njej. Za 
to je poskrbel rečni kapitan Tomo, ki je s 
svojim poznavanjem zgodovinskih dejstev, 
življenja ob reki in plovbe po njej v različnih 
obdobjih pritegnil pozornost udeležencev.  

PONOVNO ABONMA V 
KINODVORU

Starejši prebivalci so tudi v preteklem letu 
težko pričakovali novico, ali bomo sode-
lovali z Mestnim Kinodvorom. Njihova 
pričakovanja smo uresničili in zagotovili 
sredstva za nakup abonmajev za starejše 
občane za Filmska srečanja ob kavi. Abo-
nmaje bodo dobila društva upokojencev 
glede na število svojih članov in skrbela, 
da se bo srečanj lahko udeležilo kar največ 
njihovih članov.

SOCIALNA PROBLEMATIKA 

Recesija se poglablja. Zato je še toliko bolj 
pomembno, da v sodelovanju s Huma-
nitarnim društvom »Nikoli sam«, društvi 
upokojencev in s krajevnimi borčevskimi 
organizacijami spremljamo problematiko 
in se v skladu s svojimi možnostmi odziva-
mo. Pri počitniškem varstvu smo že ome-
nili našo zaskrbljenost nad rastjo števila 
otrok, ki so prisiljeni počitnice preživeti 
doma. Za primerjavo: lani je bilo v obeh 
terminih počitniškega varstva vključenih 
med 15 in 20 otrok, letos pa med 18 in 
23 otrok. Veseli smo, da sta se nam letos 
pridružili Astronomsko društvo Javornik 
in Društvo esperantistov, ki sta otrokom 
nudili nove izkušnje. 



za invalide, ureditev varnejših kolesarskih 
stez, asfaltiranje ulic in še marsikaj. S pred-
stavniki OGDP si situacijo ogledamo in se 
dogovorimo, kako jo rešiti. Nekatere lahko 
rešimo hitro, za druge je potrebnega več 
časa in soglasje vseh lastnikov, nekatere 
pa bo rešila nova prometna politika MOL.

PROMETNA VARNOST 

Svet ČS Center in njegov Sosvet za var-
nost prebivalcev sta veliko pozornosti 
namenila prometni varnosti. Ljubljana 
postaja mesto kolesarjev in to podpi-
ramo. A vedno znova se srečujemo s 
konfliktnimi situacijami med pešci in ko-
lesarji na površinah za pešce. Zato smo 
se odločili, da bomo tudi sami prispevali 
nekaj malega s preventivnimi akcijami. 
Prva je bila ob majskem Dnevu soseda.
Čufarjeva ulica, kjer je vrtec Ledina, je 
bila ta dan nekaj  posebnega. Najmlajši 
s svojimi vzgojiteljicami so razpeli vrvi in 
nanje obesili majčke z motivi kolesarjev, 
da bi kolesarje in druge udeležence v 
prometu opozorili na varno vožnjo. Tako 
so se vključili v našo akcijo, ki je potekala 
na OŠ Toneta Čufarja in OŠ Ledina, pred 
Vrtcem Ledina in pri Domu upokojencev 
na Taboru. Na vseh štirih točkah so nas 
čakali predstavniki Civitas Elana, Lju-
bljanske kolesarske mreže ter Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
s koristnimi nasveti za naše obnašanje in 
varno sobivanje. Sodelovali so tudi me-
stni redarji in policisti Policijske postaje 
Ljubljana Center, ki so opozarjali na na-
pake pri vožnji s kolesom in pešačenju v 
mestnem središču. 

Delo prostovoljk Društva »Nikoli sam« 
je neprecenljivo tudi pri skrbi za starejše 
meščane in meščanke v okviru programa 
pomoči na domu z opravljanjem drobnih 
opravil, ki jih pomoči potrebni ne zmorejo 
sami.

Del sredstev, ki jih ČS Center dobi iz me-
stnega proračuna, smo ob novem letu na-
menili za pripravo 350 priložnostnih pake-
tov za starostnike nad 80 let in 50 paketov, 
ki so jih KO RK razdelile med 80 socialno 
ogroženih. 

PROMET

Področje prometa in mirujočega prometa 
je v pristojnosti MOL, naša naloga pa je, da 
prisluhnemo občanom, ki svoja vprašanja 
o prometnih temah naslovijo na četrtno 
skupnost, jih posredujemo Oddelku za go-
spodarske dejavnosti in promet (OGDP) in 
sodelujemo pri usklajevanju predlogov in 
strokovnih rešitev. To je predvsem naloga 
Komisije za promet, komunalne dejavno-
sti, urejanje prostora in varstvo okolja. Re-
zultat takega dela je tudi nova prometna 
ureditev na Vodmatu z enosmernim pro-
metom, označenimi parkirnimi mesti in 
parkomati. Poudariti velja, da so prebivalci 
večinoma zadovoljni, saj je več reda. Pre-
jeli pa smo tudi nekaj pripomb in pritožb, 
da se morajo zdaj voziti naokoli, da ob do-
ločenem času nastajajo zastoji na križiščih 
Grablovičeve s Potrčevo in z Zaloško zara-
di železniški zapornic na Zaloški, pa tudi, 
da stanovalci z več avtomobili dobijo le 
eno dovolilnico za parkiranje, ob tem pa  
tudi z dovolilnico nimajo zagotovljenega 
parkirnega mesta v bližini doma. Vse smo 
posredovali na OGDP, kjer bodo spremljali 
uveljavljanje nove prometne ureditve.
V preteklem letu so nam občani posre-
dovali več pobud in predlogov za posta-
vitev količkov in zapornic v posameznih 
soseskah zaradi nepravilnega parkiranja, 
za umestitev grbin, ki bi umirile promet, 
za označitev modrih con za kratkotrajno 
parkiranje, označitev parkirnih prostorov 



SVET ČS CENTER – OBRAVNAVA 
GRADIV ZA SEJE MS MOL

Že januarja letos sta bila v javni obravnavi 
dva pomembna dokumenta MOL. Najprej 
predlog Strategije razvoja kulture v MOL 
2012 – 2015 in takoj zatem predlog Pro-
metne politike MOL. Svet ČS Center se je 
aktivno vključil v javno obravnavo. 

Strategija razvoja kulture:
Ocenili smo, da strategija zajema vsa po-
dročja kulturnega delovanja v MOL, tudi 
v naši četrtni skupnosti. Opozorili pa smo, 
da pogrešamo načrte o varovanju nesnov-
ne kulturne dediščine, skeptični smo bili 
glede zastavljenih rokov, še posebej pri 
projektih prenove Roga in Cukrarne. Zmo-
tilo nas je tudi v strategiji zapisano urba-
nistično preverjanje primernosti lokacije 
ob ploščadi gostilne Figovec za izgradnjo 
minipleks mestnega kina z dvema srednji-
ma in dvema manjšima dvoranama, ki bi 
prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane 
omogočil ogled kakovostnega filmskega 
programa. Strategija je bila aprila sprejeta. 
Sprejet je bil naš predlog o  varovanju kul-
turne dediščine, ki je zdaj opredeljena v 
posebnem poglavju z naslovom: »Kultura 
in ekologija«. 

Prometna politika MOL
Svet ČS Center je podprl temeljne cilje 
prometne politike, ki bodo postopoma 
(nekatere do leta 2015, nekatere pa do 
leta 2020) spremenili prometno podobo 
Ljubljane in v smislu trajnostnega razvoja 
spremenili naše prometne navade. Pred-
nost dobivajo pešci in kolesarji, sledi javni 
promet in šele na koncu osebni promet. 
Med drugim smo predlagali, da bi zaradi 
številnih konfliktnih situacij med pešci in 
kolesarji na peščevih površinah pri rea-
lizaciji predvidenih sprememb namenili 
posebno pozornost ločevanju kolesar-
skega prometa od pešcev ter pripravili 
program vzgoje kolesarjev za spoštovanje 
prometnih predpisov in za kulturno obna-
šanje vseh udeležencev v prometu. V zve-

zi s širjenjem peščevih površin, kar sicer 
podpiramo že vrsto let, pa smo ponovno 
opozorili na problem strogega omejeva-
nja dostopa prebivalcev do doma samo v 
času dostave.

Prostorski akti
Svet ČS Center je v zadnjem obdobju veliko 
pozornosti namenil obravnavi dopolnjene-
ga Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
– izvedbeni del. Ko smo obravnavali ta do-
kument, smo med drugim ugotovili, da bo 
zatečeno stanje končno usklajeno z zako-
nodajo in legalizirano ( Komenskega ulica, 
Nazorjeva...). Pozitivno smo sprejeli dopol-
nitev, da so v sklopu ureditve nabrežij do-
pustni tudi javne sanitarije in lokali, saj bo 
to, med drugim, omogočilo, da se na Bregu, 
v Stari Ljubljani in pod Hribarjevim spome-
nikom dokončno uredijo javne sanitarije. 

V okviru javne obravnave dopolnjenega 
osnutka Odloka o spremembah in dopol-
nitvah Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje Špice je 
bilo v središču naše pozornosti usklaje-
vanje prometne ureditve ulice Prule in 
Grudnovega nabrežja. Bali smo se, da se 
morda tu skriva kakšna sprememba ob-
stoječe prometne ureditve, ki se je po dol-
gotrajnem usklajevanju s prebivalci komaj 
začela uveljavljati. Ugotovili smo, da pre-
dlagane spremembe obstoječe prometne 
ureditve prav nič ne spreminjajo, ampak 
jo le legalizirajo. Prav tako se legalizirajo  
javne sanitarije, ki so že pripravljene ob 
Grubarjevem prekopu in čakajo le še na 
uporabno dovoljenje, za katerega je po-
goj prav sprejetje omenjenega odloka. 

Med pomembnejšimi akti, ki so bili na 
dnevnem redu sej Mestnega sveta, je Svet 
ČS Center pozornost namenil še dvema: 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlo-
ka o posebni podrejeni rabi javnih površin s 
predlogom za hitri postopek smo podprli, 
saj določa 1,6 m odmika gostinskih vrtov 
od pločnika (razen na peščevih površinah 



- peš conah), kar pešcem omogoča nemo-
teno gibanje po pločniku,  obenem pa do-
loča tudi nekatere druge pogoje za opremo 
vrtov, ki bodo omogočali tišje obratovanje 
in pospravljanje gostinskih vrtov. 

Pri Odloku o merilih za določitev podaljša-
nega obratovalnega časa gostinskih obra-
tov in kmetij, na katerih se opravlja go-
stinska dejavnost, smo med drugim  pre-
dlagali, da se obratovalni čas lokalov, še 
posebej tistih z mehansko ali živo glasbo, 
ki se nahajajo v stanovanjskih in poslovno 
stanovanjskih stavbah, omeji na 24. uro. 
Sprejet pa je bil predlog Nove Slovenije, 
da se ta čas omeji na 1.uro zjutraj. So pa 
četrtne skupnosti dobile možnost, da v 
primerih večkratnega kršenja določenega 
obratovalnega časa dosežejo prepoved 
podaljšanega obratovalnega časa pod 
pogojem, da so kršitve uradno prijavljene, 
kar po našem mnenju pomeni še tesnejše 
sodelovanje s policijo.

Skupaj s Sosvetom za varnost prebivalcev 
smo obravnavali tudi poročila Mestne-
ga redarstva in varnostno oceno policije 
s poudarkom na javnem redu in miru, 
nasilnem beračenju in nespoštovanju 
prometnih predpisov – mirujoči promet. 
Ugotovili smo, da se nekje stvari izbolj-
šujejo, nekje slabšajo oziroma da se v 
določenem časovnem obdobju umirijo 
in kasneje spet pojavijo. Zato smo se z 
Mestnim redarstvom in Policijsko postajo 
Center dogovorili, da bodo še naprej izva-
jali poostren nadzor v mešanih skupinah 
predvsem ponoči in na lokacijah, kjer se 
pojavlja nasilno beračenje. 

VAROVANJE OKOLJA

Skrb za okolje je stalna naloga, pa naj gre za 
osveščanje prebivalcev o ločenem zbiranju 
odpadkov, varčevanju z energijo, zavze-
manju za prednost javnega prometa pred 
osebnim ali pa za vsakoletne čistilne akcije, 
ki jih organiziramo v sodelovanju s TD Lju-
bljanica.

Letošnja tradicionalna aprilska čistilna akci-
ja je bila letos malce drugačna. Z akcijo smo 
se vključili v vseslovensko akcijo »Očistimo 
Slovenijo – Svet« že 24. marca. Moči smo 
združili: ČS Center, ČS Trnovo, TD Ljublja-
nica in TD Trnovo. Vsega skupaj se je akcije 
udeležilo okrog 315 občanov. Očistili smo 
Tabor, Vodmat, Poljane, Prule, Tivoli, na-
brežja Ljubljanice, ki so jih nekatere skupi-
ne čistile z ladje, grajsko pobočje, zadržali 
pa smo se tudi s pobiranjem odpadkov na 
nekaterih parkiriščih, še posebej na Polja-
nah in v Trnovem. Splošna ugotovitev vseh 
udeležencev letošnje čistilne akcije je bila, 
da je center veliko  čistejši, kot prejšnja leta. 
Opozorili pa smo na nevestne voznike, ki na 
parkiriščih puščajo vse, kar pade iz avta, ali 
pa kar odvržejo, ko odpeljejo s parkirišča. Še 
posebej pod klopmi v parkih in na obrežjih 
Ljubljanice smo opazili brez števila cigare-
tnih ogorkov in razbite steklovine. Skupina, 
ki se je odpravila na Grad, je na pobočju in v 
nepokritem jašku nadomestne gradnje na 
Roški cesti našla večje število igel. O najd-
bah smo obvestili pristojne organe in orga-
nizacije, ki so igle odstranile. 

Zato smo bili na naši tradicionalni jesenski 
čistilni akciji še posebej pozorni na najbolj 
izpostavljene lokacije. Pri luksuzni stano-
vanjski hiši na Roški cesti je skupina, ki je 
šla na Grad, ugotovila, da je jašek še vedno 
odkrit in poln odpadkov, tudi nevarnih. 

V sklop varovanja okolja in ozaveščanja 
prebivalcev sodita tudi dve predavanji, ki 
jih v sodelovanju s četrtnimi skupnostmi 
pripravlja MOL. Na prvem smo se sezna-



nili z Operativnim programom varstva 
Ljubljane pred hrupom in Programom 
varstva zraka pred onesnaževanjem s pra-
šnimi delci. Drugo pa je bilo na terenu ob 
Ljubljanici na temo invazivnih rastlin, ki se 
razraščajo tudi v samem centru Ljublja-
ne. Predstavnici Oddelka za okolje sta na 
ambrozijo ponovno opozorili na jesenski 
čistilni akciji. 

Tovrstna predavanja za občane so vseka-
kor pozitivna, saj so nas že začeli opozar-
jati, kje vse so opazili tovrstne rastline, da 
lahko obvestimo pristojne službe. 

PROGRAM MALIH DEL

Takole je bilo v Parku Tabor na letošnji Dan 
soseda, ko so visele še vse tri mreže, ki jih 
je ČS Center prispevala iz Programa malih 
del 2011 v okviru revitalizacije parka. Štiri-
najst dni kasneje pa je ostala samo ena. Je 
to posledica vandalizma ali česa drugega? 
Kakor koli že - zdi se nam prav, da tudi po 
tej poti sporočimo storilcem, da nam niso 
ukradli in uničili le naših prizadevanj za 
urejene javne površine, ki si jih prebivalci 
v ČS Center želimo, ampak tudi del denar-
ja, ki ga nimamo na pretek.

V okviru Programa malih del v letu 2012 pa 
smo se odločili za postavitev fitnes naprav 
na igrišču na Novih Poljanah, za zamenja-
vo igral na otroškem igrišču na Malenškovi 

ulici in postavitev še ene klopce ob otro-
škem igrišču na Močnikovi ulici, oboje na 
Vodmatu. Fitnes naprave na Novih Polja-
nah že služijo svojemu namenu, igrišči na 
Vodmatu pa bosta nova igrala in klopco 
dobili najkasneje do konca oktobra.

V Svetu ČS Center smo za vse našteto v tej 
zloženki odgovorni:

Meta Verbič, predsednica, dr. Savin Jogan, 
podpredsednik, Pavel Brglez, podpredse-
dnik, Omar Hanuna, podpredsednik, Karl 
Bradač, Karl Brišnik, David Cerar, Cvetka 
Donoša, Mateja Gaber, Božidar Humar, 
Goran Iskrić, vodja Sosveta za varnost pre-
bivalcev, Peter Kaučič, vodja Komisije za 
promet, komunalo, urejanje prostora in 
varstvo okolja, Marija Kobe, vodja Komisi-
je za kulturo, Alijana Lepšina, predsednica 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja (KVVMI), Darka Sajko, Ve-
sna Škrinjar Pevc in Mateja Špan.

Pomagata nam uslužbenki Službe za 
lokalno samoupravo (SLS) MOL Jožica 
Sevčnikar Skorupan in Teja Kranjc, Naša 
zahvala gre tudi Ivanki Jerman, prosto-
voljki, brez pomoči katere ne mine noben 
dogodek v ČS Center. 



FABIJANIJEV MOST z obnovljenima križiščema Njegoševa – Zaloška in Ilirska – Njegoševa 
ter s spremenjeno prometno ureditvijo odseka Trubarjeva – Rozmanova.

Obnovljeno nabrežje Ljubljanice pod Gru-
dnovim nabrežjem vse od Šentjakobskega 
do Prulskega mostu.

Novo otroško igrišče pri hotelu Park v okviru 
projekta revitalizacija Parka Tabor.

Waldorfska šola na Streliški ulici je dobila nov prizidek.

Nove pridobitve v ČS Center



Prenovljena Tavčarjeva hiša na Bregu.

Vile Vodmat na Bohoričevi.

Prizidek k Pravoslavni cerkvi

Prenovljene poti na Ljubljanski grad – Študentovska pot in Mačja steza



Pripravil: Svet Četrtne skupnosti Center, Foto: Arhiv ČS Center, Tisk: Petit d.o.o., Tiskano v 13.500 izvodih, 
Raznos: Pošta Slovenije, Publikacija je brezplačna in jo prejme vsako gospodinjstvo v Četrtni skupnosti Center, Oktober 2012

PROGRAM PRIREDITEV
OB DNEVU ČS CENTER, 13. OKTOBRU 2012

Ponedeljek, 8. 10. 2012: 
16.30 -  Dvorana SLS, Štefanova 11

Otvoritev RAZSTAVE USTVARJALNOSTI PREBIVALCEV ČS CENTER
Razstavo si lahko ogledate še 9. in 10. oktobra med 10.00 in 17.00 uro.

Torek, 9. 10. 2012: 
10.00 - 12.00, OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva 11

ZGODOVINA SLOVENCEV MED NOB IN OSAMOSVAJANJEM SLOVENIJE, zgodovinska učna 
ura, na kateri bodo sodelovali: predstavniki udeležencev NOB, Zveze častnikov Slovenije in 

veteranske organizacije Slovenije, Peter Romavh, sin enega od 24 ustreljenih talcev in učenci 
9 razredov osnovnih šol z območja ČS Center in njihovi učitelji.

16.30 - 18.00, Vrtec Pod gradom – Enota Prule, Praprotnikova 2 
in v dvorani nekdanje KS Prule 

DRUŽABNO SREČANJE PREBIVALCEV ČS CENTER s kulturnim programom, ki ga bodo 
pripravili otroci vrtca Pod Gradom, učenci OŠ Prule, Zavoda Janeza Levca, dijaki glasbene 
šole Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, Mestno društvo gluhih ter člani društev z 

območja ČS Center.

Sreda, 10. 10. 2012:
14.15 -  17.00 DAN ODPRTIH VRAT na Srednji zdravstveni šoli, Poljanska 61 

Dijaki, gojenci in mentorji Srednje zdravstvene šole, Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in 
zdravstvo in  Dijaškega doma Poljane nas bodo seznanili z vsem koristnim za naše zdravje in 

dobro počutje.

Četrtek, 11. 10. 2012: 
16.30 - SPOMINSKA SLOVESNOST PRI SPOMENIKU 24 TALCEV, Ulica talcev

O tragičnem dogodku pred 70 leti, streljanju 24 talcev, 13. oktobra 1942, bo spregovoril 
Janko Heberle,predsednik ZZB za vrednote NOB Ljubljana. Sodelovali bodo dijaki Poljanske 

gimnazije, Partizanski pevski zbor, Častni vod Slovenske vojske in praporščaki.

Vzporedno pa v organizaciji Športnega društva Poljane potekajo športne prireditve in sicer 
je že bil tradicionalni nogometni turnir Kralji ulice, učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol 

pa tekmujejo v športnih igrah z žogo. 

VLJUDNO VABLJENI!

Predsednica Komisije za kulturo  Predsednica Sveta Četrtne skupnosti Center
Marijana Kobe Mestne občine Ljubljana
 Meta Verbič


