
Bliža se 6. Dan naše četrtne skupnosti. Naš dan je postal že tradicio-
nalen in vsako leto nam prinese nekaj novega, nekaj posebnega. In 
to ne samo ob praznovanju, ampak tudi v vsakodnevnem delova-
nju Sveta ČS Center in njegovih komisij. Letos smo ob rednem delu 
posebno pozornost namenili dobrososedskim odnosom, medge-
neracijskemu sodelovanju in sodelovanju s kulturnimi inštitucijami. 
Tako smo 1. junija na pobudo učencev in učiteljev OŠ Toneta Čufarja 
pripravili Dan soseda, z Lions klubom Ljubljana Barje smo sodelovali 
pri pripravi dobrodelne prireditve “Povezujemo generacije” na Lju-
bljanskem gradu, na kateri so zbrali sredstva za nakup računalniške 

opreme za novi Dnevni center za aktivnosti starejših občanov na Gosposvetski cesti, odzvali smo 
se vabilu Zavoda Bunker in Kinadvor za sodelovanje ter se pridružili vsem, ki želimo, da Metelkova 
mesto postane pravi center urbane kulture v našem glavnem mestu. 

Sodelovanje z društvi, v katerih se združujejo prebivalci naše četrtne skupnosti na najrazličnejših 
področjih in vseh starosti, pomeni za vsako četrno skupnost največjo vrednoto. Delo za ljudi in z 
ljudmi pomeni, da četrtna skupnost niso samo njeni izvoljeni predstavniki, ampak, da smo to vsi, 
ki v njej živimo. Ko se tega zavemo, spoznamo, da smo na pravi poti..

Namen vseh informacij, ki vam jih posredujemo ob letošnjem praznovanju Dneva četrtne skupno-
sti je, da vas spodbudijo k razmišljanju o vašem sodelovanju pri uresničevanju pobud in predlogov 
za izboljšanje kakovosti življenja na vseh področjih. 
Več o vsem tem najdete na spletni strani ČS: http://cslj.myftp.org. 

Z veseljem bom odgovoril na vsako vaše pismo, ki ga lahko pošljete na Četrtno skupnost 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 
01 252 7507.

V pričakovanju snidenja ob Dnevu ČS Center,

predsednik Sveta ČS Center
Goran Iskrič

ČETRTNA SKUPNOST CENTER SMO LJUDJE!

Spoštovane prebivalke in prebivalci 
Četrtne skupnosti 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@siol.net

Obnovljeni grajski stolp



DAN SOSEDA 
Učenci in učitelji OŠ Toneta Čufarja ter člani 
Sveta ČS Center smo staknili glave in združili 
moči pri uresničitvi ideje, da pripravimo Dan 
soseda. S prireditvijo smo želeli na svoj način 
obeležiti evropski praznik sosedov, še pose-
bej pa prispevati h krepitvi zavesti starejših, 
mlajših in najmlajših o sobivanju v bloku, 
stolpnici, na ulici in na širšem območju naše-
ga bivanja. Vse skupaj se je začelo v ponede-
ljek, 1. junija, točno ob 15. uri, z dobrodošli-
co. Učenci so svoje goste – sosede OŠ Toneta 
Čufarja, starše, babice in dedke – pričakali 
z jabolki in ličnimi medaljami kot nagrado 
zato, ker so na srečanje prišli peš in so svoje 
jeklene konjičke pustili doma. Še posebej je 
bilo ganljivo srečanje s skupino varovancev 
Doma za starejše občane Tabor.
Začetna napetost in nervoza sta hitro mi-
nili in vsak trenutek je postajalo bolj živah-
no. Družili smo se v različnih delavnicah, 
klepetali in svojo ustvarjalnost pokazali pri 
oblikovanju iz gline, slikali smo na svilo in 
izdelovali cvetlice iz papirja, prijetno dišeče 
milo, slikali s slikarjem Vojkom Gašperutom, 
dijaki Srednje zdravstvene šole so poskrbeli 
za naše zdravje, opazovali smo izdelavo zna-
menitih Unicefovih punčk iz cunj, marsikdo 
se je loti prvih kljekljarskih vbodov. Pa tudi 
lačni in žejni nismo bili. Zato so z izvrstnim 
sladicami poskrbele članice Društva upoko-

jencev Tabor – Ledina. Za konec so se nam 
s kratkim kulturnim programom predstavili 
učenci OŠ Toneta Čufarja in vrtca Ledina, za-
pela pa sta vsem dobro znana soseda Jerca 
Mrzel in Lado Leskovar. 

POVEZUJEMO 
GENERACIJE

Ko boste v poštnih nabiralnikih dobili našo 
zloženko bo v prostorih nekdanje lekarne 
na Ajdovščini, nasproti Figovca, že odprt 
četrti Dnevni center za aktivnosti starejših 
občanov v Ljubljani, toda prvi v samem 
središču mesta. To je bil tudi razlog, da smo 
se dejavno vključili v pripravo že tradicio-
nalne dobrodelne prireditve Lions kluba 
Ljubljana Barje na Ljubljanskem Gradu. 
Na prireditvi so zbrali sredstva za nakup 
računalniške opreme za omenjeni dnevni 
center, s svojimi podporniki pa so podarili 



razne izdelke in štiri prilagojene računal-
niške programe »Spoznajmo računalnik« 
novemu dnevnemu centru, enotama Po-
ljane in Tabor Doma starejših občanov 
Center in enoti Kolezija Doma starejših 
občanov Vič-Rudnik. V kulturnem delu pri-
reditve so sodelovali tudi učenci OŠ Ledi-
na in OŠ Toneta Čufarja, ki so poželi buren 
aplavz. Lionsi iz kluba Ljubljana Barje so 
tudi z letošnjo prireditvijo dokazali, da sta 
humanitarnost in dobrodelnost pri nas še 
vedno vrednoti in da je medgeneracijsko 
sodelovanje zelo uspešno.

SREČANJA 
NA METELKOVI

Prvo srečanje z okoliškimi prebivalci na Me-
telkovi smo 22. junija pripravili Oddelek za 
kulturo MOL, uporabniki KUD Mreža AKC 
Metelkova in Komisija za kulturo pri Sve-
tu ČS Center z namenom, da predstavimo 
program obnove AKC Metelkova, ki so ga 
skupaj pripravili Oddelek za kulturo in AKC 
Metelkova mesto, potem, ko je celoten 
kompleks Metelkove država prenesla v last 
MOL, ter da se na kraju samem seznanimo 
z delovanjem Metelkove in s kulturnimi pro-
grami, ki jih nudi avtonomni kulturni center 
v središču mesta, navsezdanje pa tudi zato, 
da se soočimo s problemi okoliških prebi-
valcev in njihovimi pomisleki pri delovanju 

AKC Metelkova mesto. To je predvsem hrup, 
ki ga v nočnih urah povzročajo obiskovalci 
Metelkove, ko zapuščajo klube ali se zadržu-
jejo na dvorišču centra, pa tudi mladi, ki že 
v popoldanskih urah posedajo na dvorišču, 
popivajo in ne kažejo zanimanja za kakr-
šnokoli kulturno vsebino centra. Udeleženci 
srečanja smo bili enotni, da vsega ne bo mo-
goče rešiti čez noč. Zato smo se dogovorili, 
da bi bilo dobro nadaljevati prakso rednih 
srečanj in probleme reševati z izmenjavo 
opažanj korak za korakom, še posebej zdaj, 
ko je končno dorečeno lastništvo centra, ko 
je pripravljen projekt obnove in ko bo tudi 
formalno sklenjena pogodba o upravljanju 
tega prostora. AKC Metelkova mesto bo 
ohranila svojo avtonomnost. Udeleženci 
srečanja so tudi predlagali, da bi prednostno 
obnovili stavbe, ki so najbolj problematične 
z vidika hrupa in kaljenja nočnega miru. 

Drugo srečanje z okoliškimi prebivalci je bilo 
10. septembra kot uvodno dejanje v tridnev-
no praznovanje 16. rojstnega dne Metelko-
ve. Udeleženci, kakšnih dvajset se jih zbralo, 
med njimi je bil tudi župan Zoran Janković, 
so si ogledali večino umetniških ateljejev, 
prisluhnili so predstavitvi umetnikov in nji-
hovih del, potem pa so se družili v vrtu GALA 
hale ob glasbi Beatelov, Louisa Armstronga, 
Beach Boys in drugih, ki so jih in še radi poslu-



šajo. Potrditev, da so taka srečanja potrebna 
in spodbudna, so besede Janija Kovačiča, ki 
jih je zapisal ob opravičilu, ker ni mogel priti 
na srečanje: »Srečno in potrpljenja in pameti 
in – novih projektov!!!«

PREDLOG ZA VZPOSTAVI-
TEV 
KULTURNE ČETRTI TABOR 

Morda je prav sodelovanje in predstavitev 
programov Zavoda Bunker in Kinadvor Me-
stnega kina na junijskem Dnevu soseda na 
OŠ Toneta Čufarja porodilo idejo za trajnej-
še sodelovanje ČS Center pri vzpostavljanju 
Kulturne četrti TABOR. Zares pa se je začelo, 
ko je Zavod Bunker Festival Mladih levov 
oplemenitil z mednarodnim projektom So-
stenuto, katerega namen je k dejavnemu 
sodelovanju pritegniti lokalno prebivalstvo. 
V tem okviru je posebno pozornost zbudila 
otvoritev festivala na platoju Etnografskega 
muzeja. Zakaj? Zato, ker so udeležence po-
stregle gospe iz Dnevnega centra za aktiv-
nosti starejših občanov, mlajši pa so samo 
pomagali. Gospe so kar na mestu otvoritve 
pripravljale prigrizke in v krušnih skodelicah 
postregle  gobovo in bučkino juho. Lepo je 

bilo videti navdušenje mlajših udeležencev 
ter poslušati njihove izjave, da je to nekaj en-
kratnega. Pa tudi ProstorRož je z instalacija-
mi dnevne sobe in drugih, tudi športnih pro-
storov, na Slomškovo ulico pritegnil mnoge 
obiskovalce.

In zdaj je pred nami predlog za vzpostavitev 
Kulturne četrti Tabor. Prvi pogovor je bil or-
ganiziran v okviru festivala Mladi levi. Zakaj 
prav Tabor? Širša soseska Tabor med Miklo-
šičevo in Njegoševo ulico ter Masarykovo 
cesto in Ljubljanico, ima ogromen kulturni 
in umetniški potencial, ki kar kliče, da se vse 
poveže, uskladi in na ta način vzpostavi Lo-
kalno partnerstvo za razvoj Kulturne četrti 
na Taboru. 

KULTURNE PRIREDITVE 
ZA PREBIVALCE

Komisija za kulturo je predlagala, Svet ČS pa 
sprejel, da v okviru tako imenovanega pro-
grama malih del rezerviramo del sredstev za 
pripravo štirih kulturnih prireditev za naše 
prebivalce, predvsem starejše in vse tiste, 
ki se iz različnih razlogov ne morejo ude-
leževati rednih kulturnih prireditev, ki jih v 
Ljubljani ne manjka. Prva je bila 24. septem-
bra na plavajočem gledališču na Ljubljanici. 
Udeleženci so se popeljali po Ljubljanici, 
najprej proti Livadi, med plovbo slišali mar-
sikaj zanimivega iz življenja reke in doživeli 
mono dramski sprehod skozi čas zapletenih 



zmešnjav na Odru sveta dramskega igralca 
Andreja Nahtigala – Zaljubljeni romar Willia-
ma Shakespeara. To pa je bila tudi priložnost 
za druženje in medsebojno spoznavanje. 
Komisija za kulturo do konca leta načrtuje še 
tri podobne prireditve.

DEJAVNOSTI DRUŠTEV

Humanitarno društvo NIKOLI SAM že vrsto 
let za otroke iz socialno šibkih družin organi-
zira brezplačno počitniško varstvo. Tudi letos 
je bilo veselo in zabavno, otroci so se nau-
čili marsikaj novega, se spoznavali ob igri, 
v ustvarjalnih delavnicah in na sprehodih v 
Tivoliju.  
Prostovoljci društva pomagajo tudi starejšim 
in bolnim občanom na domu. Opravljajo 
manjša gospodinjska dela, jih spremljajo  v 
banko, v trgovino, k zdravniku, pozimi poskr-
bijo za kurjavo in še kaj. A najpomembnejše 
je, da imajo starejši občutek varnosti, da je 
nekdo z njimi. 
V skrbi za čisto okolje je TURISTIČNO DRU-
ŠTVO LJUBLJANICA letos pripravilo dve či-
stilni akciji. Prva je bila aprila, druga pa konec 
avgusta. Obeh čistilnih akcij se je skupaj ude-
ležilo približno sto članov društva in drugih 
občanov. Obakrat se je vabilu odzval tudi 
župan Zoran Janković. V spomladanski akciji 
so sodelovali še potapljači, ki so v reki našli 
marsikaj, kar prav gotovo ne sodi na dno Lju-
bljanice. V obeh akcijah so skupine prečesale 

bregove reke in Trnovskega pristana, Grubar-
jevega prekopa, del pobočja Ljubljanskega 
gradu, več ulic in manjših parkov na Poljanah. 
Kljub prizadevanjem MOL in služb, ki skrbijo 
za čistočo mesta, se še najdejo ljudje, ki jim je 
za okolje malo mar. Zato so akcije, ki jih orga-
nizira TD Ljubljanica, še kako potrebne.
V sodelovanju z vrtcem Zelena jama pa je 
TD Ljubljanica prvič pripravilo ustvarjalno 
delavnico, namenjeno zaključku projekta 
»Skrivnosti zmajevega mesta«, ki je potekal 
v vrtcu. Otroci so svojo domišljijo izrazili pri 
izdelavi žabe in se na vožnji z ladjo seznanili s 
skrivnostmi Ljubljanice.
Številna društva, ki delujejo v naši četrtni 

skupnosti so tudi letos nadaljevala s svojimi 
aktivnostmi. V okviru Društev upokojencev 
se porajajo nove skupine starejših občank, ki 
v družbi klekljajo, kvačkajo, kuhajo in podob-
no. Prostovoljke Unicef v okviru Tretje univer-
ze neumorno izdelujejo znamenite punčke iz 
cunj. Tudi letos spomladi so pripravile razsta-
vo v prostorih četrtne skupnosti in skoraj ni 
bilo punčke, ki je ne bi kdo posvojil. Tudi na 
Vodmatu je velikokrat zabavno ob vajah pev-
skega zbora Mlada srca. 
Športno društvo POLJANE skrbi za naše zdra-
vo življenje celo leto, za Dan Četrtne skupno-
sti pa pripravijo poseben športni program, ki 
letos poteka že od 11. 9.  in se bo končal 11. 
10. Še posebej so dobrodošle predstavitve 
različnih športnih zvrsti kot spodbuda pri 
lažji odločitvi za športne aktivnosti nas vseh. 



PREGLED NEKATERIH PO-
BUD IN PREDLOGOV SVETA 
ČS CENTER 

Predlogi za spremembe zakonov
Državnemu zboru Republike Slovenije je Svet 
ČS Center dal pobudo za spremembo zako-
nov in predpisov s področja Zakona o varova-
nju javnega reda in miru, s katerimi bi policija, 
redarstvo in inšpekcije lahko samostojno in 
uspešneje ugotavljali in preprečevali preko-
meren hrup, še posebej v nočnem času.

Svet je Državnemu zboru dal tudi pobudo za 
spremembo Zakona o stvarnem premoženju 
države in občin. V skladu s predlagano spre-
membo bi lahko v centru občina oddajala 
poslovne prostore obrtnikom za storitvene 
dejavnosti in manjše družinske trgovine z 
osnovnimi živili tudi za nižjo najemnino in 
ne tako, kot je določeno zdaj, ko občina lah-
ko poslovne prostore oddaja samo po tržni 
ceni. S tem v zvezi je svet predlagal, da se v 
občinsko Komisijo za oddajanje poslovnih 
prostorov v najem vključi tudi predstavnika 
četrtne skupnosti.

Pobude in predlogi Mestnemu svetu MOL 
in strokovnim službam
Svet Četrtne skupnosti Center je večkrat 
obravnaval pritožbe (peticije) stanovalcev 
zaradi kaljenja nočnega reda in miru, ki je 
posledica delovanja lokalov in podprl nji-
hove zahteve po zmanjšanju hrupa. Zato je 
ponovno pozval strokovne službe MOL, da 
razmislijo o umestnosti izdajanja dovoljenj 
za podaljšani obratovalni čas lokalov v sta-
novanjskih stavbah in jih vsaj po polnoči ne 
izdaja več. Zato je predlagal Mestnemu sve-
tu Mestne občine Ljubljana, da v Statut po-
novno vnese določilo, da četrtna skupnost 
da mnenje k podaljšanemu obratovalnemu 
času gostinskih obratov na njenem obmo-
čju. 

Svet je že večkrat brezuspešno predlagal, 
da se prebivalce centra pri parkiranju ize-
nači s prebivalci ostalih predelov Ljubljane. 
Zato je predlagal Mestnemu svetu Mestne 
občine Ljubljana, da odpravi člen Odloka o 
cestnoprometni ureditvi, ki določa, da mo-
rajo prebivalci ožjega mestnega središča 
plačati 100 evrov letne takse za parkiranje, 
ob tem, da jim parkirno mesto ni zagoto-
vljeno in da se odobri vsakemu gospodinj-
stvu po ena brezplačna prenosna dovolilni-
ca za parkiranje na javnih površinah.

Poleg tega je svet predlagal županu, da 
oblikuje odbor predsednikov svetov četr-
tnih skupnosti kot svoje posvetovalno telo. 
Tako bi se izognili nadaljnjemu dopisova-
nju in izboljšali neposredno urejanje raz-
mer v četrtnih skupnostih, laže bi obravna-
vali določena skupna vprašanja in zadeve 
iz pristojnosti MOL, 

Mnenja in pripombe na osnutke oziro-
ma predloge gradiv za seje Mestnega 
sveta Mestne občine Ljubljana 
Svet ČS Center je podprl Odlok o zazidal-
nem načrtu za območje Potniškega centra 
Ljubljana, s katerim se omogoča poglobi-
tev železniških tirov, ki naj se s pomočjo 
evropskih strukturnih skladov izvede čim 
prej. Prav tako podpiramo čim prejšnjo iz-
gradnjo nove železniške in avtobusne po-
staje.

Informacije o stanju varnosti v Mestni 
občini Ljubljana 
Svet je ponovno opozoril na premajhno 
prisotnost uniformiranih policistov nepo-
sredno na terenu. Le redkokdaj srečamo 
policiste, ki nadzirajo kršitve javnega reda 
in miru. Še posebej v nočnem času morajo 
občani klicati intervencijsko skupino, na-
mesto da bi policisti delovali preventivno 
in s tem preprečevali kršitve javnega rada 
in miru. 



Odlok o občinskem podrobnem prostor-
skem načrtu za dele območij urejanja Ro-
ška kasarna: 
Svet je podprl čim prejšnjo izgradnjo novih 
umetniških akademij, ki sedaj delujejo v ne-
mogočih razmerah, tudi na območju naše 
četrtne skupnosti. Prav tako je svet podprl 
zahteve prebivalcev novega naselja, da se 
končno uredi komunalna infrastruktura (jav-
na razsvetljava, otroško igrišče, odvodnjava-
nje).  Tako kot ob vseh drugih novogradnjah 
je Svet zahteval zaščito okoliških prebivalcev 
in varen prehod ob gradbišču predvsem za 
otroke na poti v šolo.

Dopolnjen Odlok o OPPN Špica
Podprli smo predlog Zavoda Plavajoče gle-
dališče Ljubljana, po katerem Špica kar vabi 
po ureditvi letnega gledališča z zasnovo am-
fiteatra.

Odlok o določitvi imen in potekov ulic na 
območju Mestne občine Ljubljana 
Svet se je strinjal s predlaganimi poimeno-
vanji na svojem območju, to je preimeno-
vanje dela Tivolske ceste v Bleiweisovo in 
imenovanjem Zdravstvene poti od križišča 
Zemljemerske do Poljanske ceste.  Ob tem 
smo poudarili načelno stališče, da smo ab-
solutno proti pogostejšemu preimenovanju 
ulic in cest.

Dopolnjeni Odlok za Kongresni trg 
Svet je z zadovoljstvom ugotovil, da je  
končno upoštevan njegov predlog po 
spremembi izvoza iz garažne hiše. Ob tem 
je ponovno predlagal, da se uredi povezava 
s Šumijem in s tem alternativni (varnostni) 
izhod iz garaže.

Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih 
za dele območij urejanja Čopova ulica in 
Južni trg 
S vet je ugotovil, da bi bilo prav to najožje 
središče centra nameniti centralnim dejav-

nostim in ne krpanju z nadzidavami in dozi-
davami. Zelene površine v parku Knafljeve-
ga prehoda so se že preveč skrčile. 
Svet je podprl izgradnjo večjega števila ga-
ražnih mest pod Hotelom Slon in predlagal 
dovoz do nje iz Cigaletove ulice, ne pa z 
dvigalom na Slovenski cesti, kjer so že sedaj 
vsakodnevni zastoji.

Odredba o določitvi območij za pešce 
Svet je ponovno predlagal, da bi prebivalci 
imeli omejen dostop do svojih stanovanj 
tudi na območjih za pešce s strogim reži-
mom, posebej še lastniki parkirnih mest na 
dvoriščih in lastniki garaž, ki jih ni prav veliko 
in ne bi bili moteči npr. v nočnem času od 22. 
ure dalje do vključno dovoljenega prometa 
za dostavo. 
Svet je že pred časom predlagal, da se tudi 
Adamič Lundrovo nabrežje, Stritarjeva ulica, 
Ciril- Metodov trg in stari predel Prul vključi-
jo vanj. V dogovoru s Kinodvor je predlagal, 
da se del Kolodvorske ulice med Pražakovo 
ulico in Trgom OF nameni pešcem za letne 
kinopredstave.
Nadalje je Svet Četrtne skupnosti Center 
predlagal, da se končno realizira promenada 
od Magistrata do Tivolija in se tudi preostali 
del Cankarjeve ulice vključi v območje za pe-
šce z omejenim lokalnim prometom.
Svet pa ne vidi nobenega razloga, da bi bila 
tudi Valvasorjeva ulica celo z zapornicama 
zaprta za promet.

Odredbe o določitvi smeri potekanja pro-
meta po glavnih mestnih cestah in zbir-
nih cestah 
Svet ni bil seznanjen z razlogi, zakaj je predla-
gan enosmerni promet na Prulah in Privozu 
ter neustrezno označena parkirna mesta, saj 
je bilo ob gradnji nove Karlovške ceste ve-
liko semaforizirano križišče predvideno za 
dovoz s ceste Za Gradom na Prule, kjer se bo 
promet ob izgradnji nove zgradbe na mestu 
nekdanje tovarne Tribuna še povečal. Žal ni 



bil sprejet predlog četrtne skupnosti, da se 
uredi dovoz iz križišča pred vhodom v tunel.

Osnutek Odloka o spremembah in dopol-
nitvah Odloka o cestnoprometni ureditvi 
Glede kolesarskega prometa je svet ugoto-
vil, da so predpisana določila za vožnjo po 
peščevih površinah zelo podrobna in za-
pletena ter bodo zato težko nadzorovana 
in sankcionirana. Trenutno vozijo kolesarji 
po peščevih površinah vsevprek in ogrožajo 
pešce. Zato smo predlagali, da se kolesarske 
steze primerno označi tako, da ne bodo pre-
kinjane, tudi preko peščevih površin in na 
njihovem začetku postavi prometni znak z 
največjo dovoljeno hitrostjo 5 km/h.

POBUDE IN 
PREDLOGI OBČANOV

V letu dni je Svet obravnaval preko 80 
pobud in predlogov občanov. Ker nima 
neposrednih pristojnosti, jih je običajno 
posredoval v reševanje mestnim upravnim 
organom. V večini primerov je šlo za manj-
še komunalne probleme, kot so postavitev 
količkov, tlakovanje ulic, namestitev rešetk 
na jaške ipd. Probleme na področju prome-
ta smo začeli reševati na neposrednih se-
stankih z Odsekom za promet na Oddelku 
za gospodarske dejavnosti in promet, kot 
npr. oznake na cestišču (puščice, prehodi 
za pešce), parkirišča, modre cone pred vrtci 
in osnovnimi šolami, rezervirana mesta za 
parkiranje …

Zanimivo je bilo pismo pismo učencev 5. 
a razreda osnovne šole Ledina s pobudo o 
odprtju varne točke tudi v prostorih četrtne 
skupnosti. Svet je pobudo podprl in pre-
dlagal Službi za lokalno samoupravo, da v 
času poslovanja četrtne skupnosti omogoči 
otrokom v stiski, da se obrnejo po prvo po-
moč na delavce v četrtni skupnosti.

Svet Četrtne skupnosti Center je Pošti Slo-
venije posredoval pobudo, da bi občani 
območja Poljan lahko dvigovali nevroče-
ne priporočene pošiljke na najbližji poštni 
enoti, torej na Poljanskem nasipu. Pošta 
Slovenije je odgovorila, da bo to urejeno z 
obnovo prostorov poštne enote na Poljan-
skem nasipu, ki jo načrtujejo v kratkem.

V Četrtni skupnosti Center se uspešno 
realizira projekt izgradnje potopnih zbi-
ralnikov odpadkov. Teh je kar nekaj vrst 
in včasih obstaja dvom v katerega kaj 
spada. Zato Svet četrtne skupnosti Center 
predlaga, da se potopne zbiralnike, tudi 
zaradi njihove poživitve, oblepi z barvni-
mi plakati fotografij odpadkov, še zlasti za 
tiste, za katere smo v dvomih, kam spada-
jo npr. stiropor. Bolje bi bilo sicer ločevati 
glede na snov: plastika, kovina, papir, ste-
klo. Ob tem bi moralo biti tudi navodilo, 
kam z nevarnimi odpadki, kot so neonske 
svetilke z živim srebrom, ki nadomeščajo 
navadne žarnice, baterijski vložki ipd. Ob 
gradnji podzemnih zbiralnic odpadkov se 
je zmanjšalo število parkirnih mest. Zato 
je svet predlagal, da se omogoči prebival-
cem parkiranje po 17. uri na rezerviranih 
parkirnih mestih.

Svet je podprl pobudo za postavitev vi-
dnejših oznak za poti na Grad.

Svet je podprl pobudo obnovitev igrišč na 
Hudovernikovi in Glonarjevi ulici, popravi-
lo in nadomestitev igral na otroškem igri-
šču na Gasparijevi ulici v Novih Poljanah, 
nasutje peska na novi potki na Ambrože-
vem trgu, obnovo klopi v parku na Prulah 
na Prijateljevi.

Svet je podprl tudi pobudo za postavitev 
večjega števila kolesarnic, tudi v bližini že-
lezniške postaje. Slovenske železnice so to 
že storile. 



NOVE PRIDOBITVE V ČS CENTER: 

Pitnik v  ŠC Poljane  - iz programa malih del ČS

Spomenik padlim v NOB  na  Poljanah -
iz programa malih del ČS

Obnovljen Hrvatski trg

Obnovljen podhod Tivoli

Brv, ki povezuje Špico z  Botaničnim vrtom

Ker sprehajalci ob desnem bregu Ljubljanice 
ne morejo z Gallusovega na Grudnovo na-
brežje, saj jim to preprečuje Karlovška cesta, 
smo predlagali, da se tudi na tem mestu zari-
še (semaforiziran) prehod za pešce.
Svet je predlagal, da MOL prouči možnost 
usposobitve izvoza s starega Karlovškega 
mostu na Cesto za gradom vsaj za kolesarje.
Svet je obravnaval tudi več pritožb občanov 
zaradi enosmerne zapore Poljanske ulice iz 
smeri Ambroževega trga in predlagal Oddel-

ku za gospodarske dejavnosti in promet, da 
pod prometni znak prepovedi smeri prome-
ta doda obvestilno tablo z napisom „dovolje-
no za lokalni promet“.

 Več sprotnih informacij lahko dobite na 
spletni strani četrtne skupnosti: 
http://cslj.myftp.org

Goran Iskrič, 
Predsednik ŠS Četrtne skupnosti Center



Ponedeljek, 5. 10. 2009, ob 17.00 uri 
Otvoritev RAZSTAVE ROČNIH DEL IN 
DEJAVNOSTI DRUŠTEV
ČS CENTER, v dvorani SLS, Štefanova 11. 
Razstavo si lahko ogledate do petka, 9. 
10. opoldne.

Petek, 9. 10. 2009, 
od 10.00 do 12.00 ure
OKROGLA MIZA – ZGODOVINA 
SLOVENCEV v obdobju NOB in 
osamosvajanja Slovenije 
OŠ Prule, Prule 13, Ljubljana
Sodelovali bodo: Peter Romauh, sin 
enega od ustreljenih talcev, Janez 
Stanovnik, predsednik Zveze borcev za 
vrednote NOB Slovenije in Miha Butara, 
predsednik Zveze častnikov Slovenije 
in predsednik Veteranske organizacije 
Slovenije in učenci 3. triade osnovnih šol 
z območja ČS Center in njihovi učitelji.

Ponedeljek, 12. 10. 2009. od 14.00 do 
19.00 ure se bomo srečevali na Srednji 
zdravstveni šoli, Poljanska cesta 61, v 
Ljubljani
Dijaki, gojenci in profesorji Srednje 
zdravstvene šole in Dijaškega doma 
Poljane pripravljajo Dan odprtih vrat. 
Seznanili se bomo z zdravo prehrano, 
nego rok, kože in ustne votline, pedikuro 
in refleksoterapijo stopal, izmerili nam 
bodo krvni tlak, holesterol in predstavili 
samopregledovanje dojk. meditacijo z 
glasbo in očesno telovadbo. 

Torek, 13. 10. 2009, ob 16.30 uri
KOMEMORACIJA OB SPOMENIKU 
24 TALCEV
Pred spomenikom v Ulici talcev

Spomin na tragični dogodek, 13. 
oktobra 1942, bo obudil Predsednik 
Republike Slovenije dr. Danilo Türk, 
nastopili bodo dijaki Poljanske 
gimnazije, sodelovali pa bodo tudi 
Partizanski pevski zbor, orkester 
Slovenske Policije in Častni vod 
Slovenske vojske. Spominu na 24 talcev 
se bodo poklonili tudi praporščaki.

PROGRAM PRIREDITEV OB 6. DNEVU ČETRTNE 
SKUPNOSTI CENTER - 13. OKTOBER 2009

Po komemoraciji se bo v OŠ Poljane, 
Zemljemerska 7, ob 18.00 uri, začelo 
tradicionalno SREČANJE »POZDRAV 
JESENI« , ki ga v sodelovanju z 
osnovnimi šolami in vrtci pripravlja 
Humanitarno društvo NIKOLI SAM.

ŠPORTNE PRIREDITVE, ki jih ob 
praznovanju Dneva ČS Center 
pripravlja ŠD POLJANE potekajo že vse 
od 11. septembra in se bodo končale v 
nedeljo 11. oktobra.

Sobota, 3. 10. 2009, ob 10.00 uri
Dvorana MOL, Zarnikova 3
Šahovski turnir

Sobota, 3. 10. 2009, ob 18.00 uri:
OŠ Poljane, Zemljemerska 7
1. krog 1. SNTL članice Ljubljana: Ilirija

Petek, 9. 10. 2009, ob 16.00 uri
mala telovadnica OŠ Poljane, 
Zemljemerska 7
Rekreacija namiznega tenisa

Sobota, 10. 10. 2009, ob 11.00 uri 
Dvorana MOL, Zarnikova 3
Joga za vse 

Nedelja, 11. 10. 2009, ob 10.00 uri 
igrišče ŠRC Poljane
Turnir trojk v malem nogometu 

Svet ČS Center in vsi sodelujoči v 
programu praznovanja 6. Dneva ČS 
Center vas iskreno vabimo, da se nam 
pridružite.

Pripravil: Svet Četrtne skupnosti Center, Oblikovanje: Živ - al Miklič k.d., Foto: Arhiv ČS Center in Peter Jenko, Tisk: Tiskarna, Radovljica, Tiskano v 
14.000 izvodih, Raznos: Pošta Slovenije, Publikacija je brezplačna in jo prejme vsako gospodinjstvo v Četrtni skupnosti Center, Oktober 2009


