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POVABILO K SODELOVANJU
Kako in koliko bomo uspešni, pa ni odvisno samo od sveta četrt ne 
skup nosti, ampak od vseh prebivalcev naše četrtne skupnosti. 
Ozrite se okoli sebe, ko vas pot zanese po mestnih ulicah, trgih in 
parkih, okoli vaših stanovanjskih hiš. Ali kdaj pomislite na sosede, 
predvsem starejše in najmlajše? Morda potrebujejo pomoč.

Prostori četrtne skupnosti so odprti za vse občane z njenega 
območ ja, za njihovo druženje v različnih društvih, ki nudijo so-
sedsko pomoč starejšim in pomoči potrebnim, pa tudi društvom 
upokojencev, društvom prijateljem mladine, kulturno-umetniškim 
in rekreativno-športnim društvom, Rdečemu križu. Sodelovanje z 
njimi je zelo pomembno za uresničevanje nalog na področju druž-
benih dejavnosti – socialne pomoči, kulture in športa.

Drugi sklop nalog, ki si jih je zastavil svet četrtne skupnosti, zah-
teva veliko sodelovanja z Mestno občino Ljubljana in njenimi 
pristojnimi organi, saj zajema področja, ki so v njeni pristojnosti. 

Zavzemamo se za reševanje komunalnih in prometnih težav, za 
zmanjšanje osebnega motornega prometa na račun javnega, za ve-
čanje peščevih površin, kolesarskih stez, zelenic in otroških igrišč. 
Ob tem zahtevamo, da imajo prebivalci naše četrtne skupnosti 
prost dostop do svojih stanovanj in brezplačno parkiranje, saj smo 
meščanke in meš čani centra Ljubljane v neenakopravnem položaju 
s prebivalci drugih četrtnih skupnosti.
Zavzemamo se tudi za zagotavljanje varnosti, javnega reda in miru 
in za aktivno sodelovanje na razgrnit vah prostorskih planskih in 
izvedbenih aktov, spremljamo področje trgovine, gostinstva in tu-
rizma ter spodbujamo in predlagamo izboljšave na teh področjih. 

Četrtna skupnost smo predvsem ljudje, ne le svet in njegova de-
lovna telesa. Zato ste vsi, ki ste pripravljeni sodelovati, vabljeni, 
da se nam pridružite! Pri našem delu nam bodo v veliko pomoč vaši 
predlogi in opozorila.

PREDSTAVITEV
Četrtna skupnost Center se razteza od Tivolija do Golovca in od že-
lezniške postaje do Špice med Grubarjevim kanalom in Ljubljanico. 
Tu so staro mest no jedro z gradom, sedež univerze z nekaterimi 
fakultetami, večina kulturnih ustanov, muzejev ter vse najpo-
membnejše državne in mestne ustanove. Na površini nekaj več 
kot 5 km2 živi v 13.211 gospodinjstvih 23.706 meščanov, od tega 
3.179 mlajših od 18 let in 4.825 starejših od 65 let. Ob popisu pre-
bivalcev leta 1961 pa je v nekdanji občini Ljubljana Center živelo 
kar 43.484 stanovalcev. V našo četrtno skupnost prihaja vsak dan 
več kot 50.000 ljudi na delo, več kot 10.000 dijakov in prav to-
liko študentov, poleg tega pa še obis kovalci in turisti. Tako se vsak 
delovni dan na območ ju naše četrtne skupnosti zadržuje skoraj 
100.000 ljudi, ob koncu ted na pa petkrat manj. Iz tega izhajajo 
mnoge težave, predvsem na področ ju prometa, še posebej mirujo-
čega, nastaja hrup, prihaja do kal jenja javnega reda in miru. Zato 
je temeljna naloga četrtne skupnosti storiti vse za izboljšanje 
življenjskega okolja, kar naj bi tudi zaustavilo upadanje števila 
prebivalcev.

Mestna občina Ljubljana je leta 2001 ustanovila 17 četrtnih 
skupnos ti, predvsem za uveljavljanje temeljnih pravic meščanov 
na lokalni ravni.

KJE IN KDAJ SE LAHKO OGLASITE? 

Na sedežu Četrtne skupnosti Center na Štefanovi 9 (na fotografiji 
des no spodaj) vas bodo strokovni sodelavci sprejeli vsak delavnik 
med 8. in 15. uro, ob sredah do 16. ure; na Prulah, na Prijateljevi 2, 
ob ponedeljkih med 8. in 12. uro in na Poljanah, na Zarnikovi 3, ob 
sredah med 12. in 16. uro ter ob petkih med 8. in 12. uro.

Vsak drugi torek v mesecu med 9. in 11. uro se lahko oglasite še na 
Zarnikovi 3, kjer se bo z vami pogovoril predsednik sveta četrtne 
skup nosti v preteklih dveh mandatih gospod Tomaž Tomažin.

Morda se nam pridružite tudi na kateri od naših sej. Vabila in za-
pisniki sej sveta, njegovih delovnih teles, okroglih miz in javnih 
razprav so objavljeni na naši spletni strani 
www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne_skupnosti/center/
in v oglasnih vitrinah.
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PREDSTAVNIKI ČETRTNE SKUPNOSTI
Na volitvah 22. oktobra 2006 ste izvolili 17 članov sveta četrtne 
skupnosti, ki so izmed sebe izvolili predsednika, podpredsednike 
in vodje komisij sveta. Ti so:

Goran Iskrić,  • predsednik

Niko Gračan,  • podpredsednik, vodja odbora za pripravo 
prireditev ob dnevu četrtne skupnosti 13. oktobra

Tanja Drobnič,  • podpredsednica

Marjeta Verbič,  • podpredsednica

Maja Čepič,  • predsednica komisije za mandatna 
vprašanja volitve in imenovanja

Tomaž Tomažin,  • vodja sosveta za varnost občanov

Izidor Habjanič,  • vodja komisije za urejanje prostora

Peter Kaučič,  • vodja komisije za promet in komunalna vprašanja

Jerica Mrzel,  • predsednica komisije za kulturo

Ana Širec,  • predsednica komisije za 
turizem, trgovino in gostinstvo

Janez Toni,  • vodja komisije za prosti čas in šport

Andrej Aplenc,  • član komisije za kadrovska 
vprašanja in sosveta za varnost občanov

Sanja Boldin,  • članica komisije za socialno in zdravstveno varstvo

Mojca Kucler Dolinar,  • članica komisije za kulturo

Rok Kleindienst,  • član komisije za urejanje prostora

Janez Oblak,  • član komisije za promet in komunalna vprašanja

Darka Sajko,  • članica komisije za socialno in zdravstveno varstvo
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