
Spoštovane prebivalke in prebivalci Četrtne skupnosti Center!

V poštnih nabiralnikih vas je pričakala nova, že četrta zgi-

banka, s katerimi smo vas v preteklih štirih letih, pred Dne-

vom ČS Center, 13. oktobrom, želeli obvestiti o vsem, kar se je 

v naši ČS zgodilo v preteklem letu oziroma kaj je počel Svet 

ČS Center in njegove komisije, sosvet za varnost občanov in 

Odbor za pripravo prireditev.  Na nekaj več kot 13 tisoč go-

spodinjstev smo jo poslali. Tudi letos, ko se izteka mandat 

Svetu ČS Center, ki ste nam ga zaupali pred štirimi leti.

Z letošnjo zgibanko želimo spomniti na pomembnejše ak-

tivnosti Sveta in njegovih delovnih teles po področjih s po-

udarkom na zadnjem letu. Nadaljevali smo z aktivnostmi na področju socialne problematike, 

kulture za starejše občane, sodelovali smo z društvi, vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami in kul-

turnimi inštitucijami. Sodelovali smo tudi z interesnimi skupinami naših prebivalcev, ki se sre-

čujejo v prostorih SLS, kjer klekljajo, kvačkajo, pletejo, izdelujejo znamenite Unicefove punčke, 

prepevajo v pevskem zboru, se ukvarjajo z jogo in še kaj bi se našlo.

V tem mandatu je imel Svet ČS Center 33 rednih in tri izredne seje. Praviloma se je sestajal pred 

sejami Mestnega sveta, da je lahko v predpisanem roku obravnaval gradiva, ki so bila na dnev-

nem redu posamezne seje Mestnega sveta in so po svoji vsebini pomenila določene spremem-

be ali pa posege v ČS Center. Pri reševanju problemov, ki so nam jih v obliki pobud in predlogov  

posredovali občani, smo sodelovali s pristojnimi organi mestne uprave. Posebej bi izpostavil 

dobro sodelovanje z Oddelkom za gospodarske dejavnosti, ki je pristojen tudi za promet in 

vzdrževanje javnih površin, saj je promet, tudi mirujoči, eden glavnih problemov v središču me-

sta, poleg kaljenja nočnega miru. 

Podrobno poročilo o našem delu lahko najdete na spletni strani: ČS:http://cslj.myftp.org. 

Pred nami je tudi Dan ČS Center z vrsto kultur-

nih in športnih prireditev ter komemoracijo pri 

spomeniku 24 talcev, in sicer v sredo, 13. okto-

bra 2010.

V pričakovanju snidenja ob Dnevu ČS Center,

predsednik Sveta ČS Center

Goran Iskrič
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DAN ČETRTNE 
SKUPNOSTI CENTER 

Odbor za pripravo prireditev ob dnevu 

četrtne skupnosti je, kot vsako leto, v pri-

pravo Dneva ČS Center, 13. oktobra, vklju-

čil  Humanitarno društvo Nikoli sam, Zve-

zo društev za vrednote NOB Center in KO 

zveze borcev Poljane, Športno društvo Po-

ljane, društva upokojencev in druga dru-

štva, ki delujejo v ČS, osnovne in srednje 

šole ter vrtce, ki so pripravili vrsto kultur-

nih in športnih prireditev in osrednji do-

godek - vsakoletno spominsko slovesnost 

pri spomeniku 24 talcev, na kateri je lani 

govoril predsednik države dr. Danilo Türk, 

ki je tudi občan naše četrtne skupnosti. 

Ob tem ne smemo pozabiti na že tradicio-

nalni Dan odprtih vrat, ki ga je prva pripra-

vila Srednja ekonomska šola, letos pa ga 

bodo že drugič pripravili dijaki in profe-

sorji Srednje zdravstvene šole, Srednje 

šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo 

in Dijaški dom Poljane, pa na vsakoletno 

okroglo mizo »O zgodovini Slovencev v 

obdobju od 2. svetovne vojne do osamo-

svojitve«, najprej na OŠ Poljane, lani na OŠ 

Prule in letos na OŠ Prežihov Voranc za 

učence 9. razredov. Leta 2008 smo se v 

okviru Dneva ČS Center spomnili 500. 

obletnice rojstva Primoža Trubarja z razpi-

som literarno - likovnega natečaja za 

učence OŠ »Od rokopisa do računalnika«. 

Odziv je bil nad pričakovanji, saj je morala 

žirija oceniti kar sto  literarnih, likovnih in 

kombiniranih del. 

KULTURNE PRIREDITVE 
ZA PREBIVALCE

Že v lanski zgibanki smo vas podrobneje 

seznanili s prvo tovrstno prireditvijo za 

Pregled pomembnejših dogodkov in dela Sveta ČS Center



starejše občane, s plavajočim gledališčem. 

Temu sta sledila vodeni ogled Ljubljan-

skega gradu, ki se ga je udeležilo več kot 

sto občank in občanov, ter prednovoletno 

druženje v Kinodvoru z ogledom filma 

Mamma mia. Letos spomladi smo si ogle-

dali Semeniško knjižnico, maja pa odšli na 

potep po starem mestnem jedru, na kate-

rem smo pod strokovnim vodstvom osve-

žili poznavanje zgodovine našega mesta 

in se v veliki dvorani na Magistratu srečali 

s podžupanom, profesorjem Janezom Ko-

željem, ki nam je predstavil zasnovo in na-

men prenove ulic, nabrežij Ljubljanice, 

novih brvi in mostov.

Konec maja smo se družili na OŠ Toneta 

Čufarja na Dnevu soseda, junija pa na po-

seben način obeležili konec šolskega leta 

– v letu, ko je Ljubljana nosilka Unescove-

ga naslova »Svetovna prestolnica knjige«, 

smo v sodelovanju z Metelkova mesto, Za-

vodom Bunker, Kinodvorom in Art cen-

trom Pionirskega doma na Metelkovi pri-

pravili »Knjižni žur«, na katerem so svoja 

literarna dela predstavili učenci osnovnih 

šol, malčki iz vrtcev pa na svoj način izrazi-

li svojo ustvarjalnost. Mladim pisateljem 

in pesnikom so prisluhnili tudi starejši, 

med njimi skupina varovancev Doma sta-

rejših občanov Tabor. Bilo nas je blizu 200. 

Vse prireditve so prebivalci dobro sprejeli. 

Ker se njihove organizacije ne lotevamo 

sami, ampak v sodelovanju s kulturnimi 

inštitucijami, kot so Zavod Bunker, Javni 

zavod Kinodvor in AKC Metelkova mesto, 

počasi nastaja Kulturna četrt Tabor, za 

katero je že lani dala pobudo direktorica 

Zavoda Bunker Nevenka Koprivšek, mi 

pa smo to pobudo na predlog naše ko-

misije za kulturo podprli.

SOCIALNA 
PROBLEMATIKA

V sodelovanju s Humanitarnim društvom 

Nikoli sam vsako leto na začetku in na 

koncu šolskih počitnic organiziramo brez-

plačno počitniško varstvo za otroke iz so-



cialno šibkih družin, ki bi sicer počitniške 

dni preživljali doma, morda celo na cesti. 

Tako pa jim omogočimo, da vsaj nekaj dni 

preživijo v družbi vrstnikov, spoznajo nove 

prijatelje in se marsikaj naučijo, saj njihova 

ustvarjalnost ne pozna meja. Letos je bilo 

v počitniškem varstvu dnevno tudi do 28 

otrok. Z društvom in njegovimi prosto-

voljci s programom pomoči na domu skr-

bimo tudi za 15 do 20 starejših občanov, ki 

živijo sami in potrebujejo tovrstno pomoč. 

Med prostovoljci je tudi gospa Ivanka 

Jerman, ki je bila 9. maja letos ob Dnevu 

osvoboditve Ljubljane za svoje dolgole-

tno humanitarno delo na predlog Sveta 

ČS nagrajena s Plaketo mesta Ljubljane.  

Prav je, da ob tej priložnosti to povemo in 

ji še enkrat čestitamo. 

ČS Center je lani že tretje leto zapored s 

priložnostnimi paketi za novo leto obdari-

la 300 članov društev upokojencev, starej-

ših od 65 let. Lani smo že drugič pripravili 

50 prehrambeno-drogerijskih paketov za 

socialno ogrožene družine in jih razdelili v 

sodelovanju z društvi upokojencev in kra-

jevnih odborov RK. Za novo leto smo ob-

darili tudi otroke iz socialno ogroženih 

družin s knjigami, igračami in šolskimi po-

trebščinami. Darilni paket ČS je že dvakrat 

prejelo tudi Društvo Kralji ulice. 

Ker pri Svetu ČS Center deluje Komisija 

za socialno in zdravstveno varstvo, 

moramo v tem sklopu poudariti, da je 

obravnavala Strategijo zdravstvenega 

varstva v Ljubljani, ki je bila na dnevnem 

redu ene izmed sej Mestnega sveta, in jo 

kot neprimerno zavrnila. Kasneje jo je za-

vrnil tudi Mestni svet.

VARSTVO OKOLJA

Skoraj ni bilo seje Sveta, na kateri ne bi opo-

zorili na oneznaženost našega okolja. Svet 

je predlagal, da se povprečna letna koncen-

tracija zdravju izredno škodljivih prašnih 

delcev PM 10, ki so predvsem posledica pre-

komernega prometa, za zadnjih nekaj let 

objavi v glasilu Ljubljana, s čimer bi prispe-

vali k ozaveščanju ljudi o zmanjšanju upora-

be osebnih avtomobilov.

K ozaveščanju prebivalcev so prispevale 

tudi vsakoletne čistilne akcije, ki smo jih 

aprila in konec avgusta pripravili v sodelo-

vanju s Turističnim društvom Ljubljanica. 

Letošnja aprilska akcija, s katero smo se 

vključili v vseslovensko akcijo«Očistimo Slo-

venijo v enem dnevu«, je privabila več kot 

sto udeležencev, ki so prišli s Prul, Vodmata, 

Ajdovščine, Tabora,  Poljan in drugih koncev 

ČS Center. V skupinah so odšli v Tivoli, ob 

Malem grabnu v Trnovo, ob bregovih Gru-

berjevega prekopa in po Roški cesti do Po-

ljan. Morda se komu zdi, da tovrstne čistilne 

akcije ne pomenijo veliko, a rastoče število v 

akcijah sodelujočih prebivalcev kaže, da se 

vedno bolj zavedamo, da smo za našo nara-

vo in bivalno okolje odgovorni sami.



ŠPORT

Svet ČS Center in njegova komisija za 

šport vsa leta dobro sodelujeta s ŠD Polja-

ne, ki združuje 320 članov. Osnovni namen 

tega sodelovanja je vključevanje prebival-

cev v različne športne aktivnosti (namizni 

tenis, joga, mali nogomet, balinanje in od-

bojka), primerne za vse starosti. Zaveda-

mo se, da je krepitev psihofizičnih sposob-

nosti eden izmed pogojev za zdrav način 

življenja. Vrhunec športnih aktivnosti je 

ob vsakoletnem Dnevu ČS Center, ko v so-

delovanju s Športno zvezo Ljubljana in 

Namiznoteniškim klubom Ljubljana pri-

pravimo različna športna srečanja. Omeni-

ti velja, da v okviru ŠD Poljane deluje tudi 

sekcija Kralji ulice, ki vsako nedeljo v ŠRC 

Poljane organizira aktivno vadbo malega 

nogometa in prireja humanitarne turnirje. 

Zanimivo je, da je ŠD Poljane letos že dru-

gič sodelovalo pri organizaciji gostije Po-

ljane v okviru festivala Ana Desetnica. Iz-

vedli so športno-rekreativne in kulturne 

dejavnosti, kar jih je spodbudilo, da so 

ustanovili še kulturno-umetniško sekcijo.

Ker v ČS Center na športnem področju ne 

deluje samo ŠD Poljane, ampak več špor-

tnih društev, ki med seboj niso povezana, 

je skušala komisja za šport to popraviti in 

k sodelovanju pritegniti tudi druga špor-

tna društva ter jih povezati v športno zve-

zo Centra, a je ideja zaradi premajhnega 

zanimanja zamrla.

DELO SVETA 
ČS CENTER

Svet ČS Center je največ pozornosti name-

nil življenjskemu okolju prebivalcev, tudi 

tako, da je obravnaval kar 167 pobud in 

predlogov občanov in jih posredoval pri-

stojnim organom mestne uprave. Pred-

vsem so bile to pobude, pritožbe in pre-

dlogi v zvezi s prometno ureditvijo v 

posameznih delih ČS in parkiranjem, jav-

nim redom in mirom – kaljenjem nočnega 

miru, varstvom zraka, komunalnimi pro-

blemi in preskrbo. 

Pri reševanju posameznih problemov je 

bila Svetu v veliko pomoč komisja za ko-

munalna vprašanja in promet. Dobro 

sodelovanje z Oddelkom za gospodarske 

dejavnosti in promet je prispevalo k reše-

vanju nekaterih prometnih problemov, 

denimo parkiranja na Bolgarski ulici.  Po-

trebnih je bilo kar nekaj usklajevalnih se-

stankov s prebivalci in Odsekom za pro-

met, da smo dosegli dogovor o pripravi 

študije za uvedbo enosmernih ulic s par-

kirnimi mesti za prebivalce na območju 

Vodmata. Podobno je bilo na Prulah, kjer 

so strokovne službe MOL lani pripravile 

predlog in izvedle spremembo prometne 



ureditve, da bi pridobili površine za miru-

joči promet, pešce in  kolesarje ter da bi se 

zmanjšala obremenjenost Prul s tranzitnim 

prometom. V poskusnem obdobju od juni-

ja do septembra  so v dogovoru s prebival-

ci območja prometno ureditev začasno 

poskusno spremenili. Nato so ponovno 

preučili primernost prvotne in spremenje-

ne ureditve ter oblikovali dokončno reši-

tev, ki je začela veljati 6. septembra. Ome-

niti velja še prometno ureditev na Žabjaku. 

V času, ko boste prebirali zgibanko, bo po 

zagotovilih MOL, Odseka za promet, tudi 

ta del ČS prometno urejen.

Vsekakor je v zgibanki premalo prostora, 

da bi našteli vse ulice ali celo hišne števil-

ke, s katerih so prihajale pobude za uredi-

tev prometa, ki so se nanašale na vrsto te-

žav – denimo na postavitev količkov, ki bi 

onemogočili parkiranje; na postavitev 

prometnih znakov, ki bi pomenili spre-

membo prometnega režima v enosmer-

nega ali v dvosmernega; na večji nadzor 

Mestnega redarstva; na dovoljenja za vsaj 

začasno parkiranje prebivalcev, ki kljub 

plačanim dovolilnicam ne dobijo  parkir-

nega mesta v bližini doma; in ne nazadnje 

na težave prebivalcev, ki lahko do doma 

pripeljejo samo v času, ki je določen za 

dostavo, pa čeprav imajo parkiranje ureje-

no zunaj javih površin.

Drugi velik problem pa je javni red in mir, 

predvsem v nočnih urah, povezan tudi z 

vandalizmom na fasadah, prometnih zna-

kih, uličnih svetilkah... Tudi to je bil pred-

met razgovorov s pristojnimi organi me-

stne uprave, Policijsko postajo Center, 

Mestnim redarstvom in inšpekcijskimi 

službami. O tem sta razpravljala tudi Ko-

misja za trgovino, gostinstvo in turizem 

ter Sosvet za varnost občanov. Predla-

gali smo poostren nadzor, predvsem po 

polnoči, in poostren nadzor nad obrato-

valnim časom gostinskih lokalov. Kot pri-

mer pozitivnega in hitrega reševanja naj 

navedemo pritožbo občanke o neprimer-

ni glasbi v kavarni na Prešernovem trgu. 

Oddelek za kulturo MOL je reagiral takoj 

in ugotovil, da glasbeni program ni v skla-

du z najemno pogodbo, ter zahteval, da 

najemnik dosledno upošteva pogoje na-

jema. 

V tem sklopu ne moremo mimo pritožb o 

letnih vrtovih, ki ovirajo gibanje in dostop 

do hiš. Zato je Svet ČS predlagal, da pri-

stojni organi preverijo ustreznost dovo-

ljenj za postavitev nekaterih vrtov na Sta-

rem trgu, Petkovškovem nabrežju, na 

Grablovičevi in na Novih Poljanah. Morda 

bi morali razmisliti tudi o možnosti, da bi 

ČS spet dobila možnost dajanja mnenj k 

podaljšanemu obratovalnemu času go-

stinskih lokalov.

V zvezi s stalnimi pritožbami nad odvisniki 

od drog, ki s svojimi dejanji motijo prebi-

valce in  turiste, je Svet ČS Center na pri-

stojna ministrstva že dal pobudo za spre-

membo 187. člena Kazenskega zakonika 

Republike Slovenije, da organiziranje »var-

nih sob«, v katerih bi uživali drogo pod 

zdravniškim nadzorom, ne bi bilo kaznivo 

dejanje.

Velikokrat smo slišali tudi pritožbe glede 

preskrbe. Svet je predlagal oddajo poslov-

nih prostorov v lasti MOL za manjše trgo-

vine in deficitarne storitvene dejavnosti z 



znižano najemnino, ob čemer bi bil v Ko-

misijo za oddajanje poslovnih prostorov 

vključen tudi predstavnik ČS. Po odgovo-

rih, ki smo jih v zvezi s tem dobili od MOL 

in Ministrstva za gospodarstvo, še ni jasno, 

kako bomo prišli do uresničitve predlogov 

Sveta.

Občani so nas velikokrat opozorili na po-

manjkljivosti pri urejanju javnih površin, 

nepokošene zelenice, posušene ali odlo-

mljene veje dreves in podobno. Poseben 

računalniški program nam omogoča, da 

lahko Odsek za vzdrževanje takoj ukrepa 

oziroma nas obvesti, kdaj bo to storil. Ne 

dogaja se več, da na taka opozorila ne bi 

dobili odgovora oziroma da se stvar ne bi 

uredila.

Svet ČS Center je obravnaval tudi osnutke 

in predloge odlokov, ki so bili na dnevnem 

redu sej Mestnega sveta in so po svoji vse-

bini urejali tudi življenje v ČS Center. Tako 

je Svet obravnaval Osnutek Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o 

cestnoprometni ureditvi. Ob tem je Svet 

ponovno opozoril na neenakopravnost 

stanovalcev centra, ki morajo za parkira-

nje plačati 100 Evrov na leto, čeprav par-

kirnega mesta pogosto sploh ne najdejo, 

medtem pa lastniki vozil v drugih delih 

mesta za parkiranje na javni površini ne 

plačajo nič. 

Ob Osnutku Odloka o proračunu Me-

stne občine Ljubljana za leto 2010 se je 

Svet seznanil z 20-odstotnim zmanjšanjem 

sredstev,  namenjenih za delovanje ČS. 

Predlagal je, da bi zaradi pomembnosti 

dela ČS sredstva ostala vsaj enaka kot leta 

2009. Predlog je Mestni svet sprejel. 

Seznanili smo se z Dopolnjenim osnut-

kom Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za del območja 

urejanja CI 5/6 Rog in ponovno predla-

gali, da se pred javno obravnavo v ČS Cen-

ter v glasilu Ljubljana objavi aksonome-

trična tridimenzionalna skica z gabariti 

okoliških zgradb.

Razpravljali smo tudi o Dopolnjenem 

osnutku Odloka o spremembah in do-

polnitvah Odloka o prostorskih uredi-

tvenih pogojih za območja urejanja v 

mestnem središču – za del območja 

urejanja CS 10/3 Prule. Predlagano na-

domestno gradnjo je Svet ČS zavrnil.

Svet se je seznanil tudi z Osnutkom Odlo-

ka o določitvi imen ulic, potekov in spre-

memb potekov ulic na območju Mestne 

občine Ljubljana ter podprl poimenova-

nje Chopinovega prehoda iz Plečnikovega 

podhoda do atrija Bukvarne na Kongre-

snem trgu.

V razpravi o Osnutku Odloka o razglasi-

tvi gozdov s posebnim namenom je 

Svet podprl čim hitrejše urejanje vseh od-

prtih vprašanj v zvezi z gozdovi v Mestni 

občini Ljubljana. Predlagal je, da se pri pri-

pravi predloga odloka posebej preuči in 

izpostavi področje Tivolija, Rožnika in Ši-

šenskega hriba, ki je že zdaj zaščiteno kot 

Krajinski park. 

Svet se je seznanil  s Poročilom o aktivno-

stih Mestne občine Ljubljana za starejše 

v obdobju 2006-2009. Ocenil je, da poro-

čilo ni celovito, saj z vsem, kar na tem po-

dročju storijo četrtne skupnosti, opravi 

preveč na splošno pod naslovom »Drugo«.



NOVE PRIDOBITVE 
V ČS CENTER

Posebna novost v tem mandatu je bila 

uvedba programa malih del, v okviru ka-

terega lahko ČS same odločijo, kaj bodo 

uredile. In če preverimo uresničevanje pro-

grama malih del, lahko ugotovimo, da smo 

postavili količke pred vrtcem na Hudover-

nikovi, namestili ogledalo za večjo prome-

tno varnost na izvozu s parkirišča na Tru-

barjevi, postavili pitnik, namestili fitnes 

naprave, koške za smeti in klopi v Špor-

tnem parku Poljane, uredili blatno pot na 

Ambroževem trgu, obnovili spominski 

obeležji na Poljanski 15 (Rdeča hiša) in na 

Miklošičevi 34, pa spomenika na Poljanah 

med Visoko šolo za zdravstvo in Domom 

Ivana Cankarja ter pri Srednji zdravstveni 

šoli. Prenovili smo tudi otroško igrišče na 

ulici Tabor. Poleg možnosti odločanja o 

programu malih del bi si želeli tudi pristoj-

nost odločanja o nekaterih drugih, vsaj 

manjših posegih na območju ČS Center.    

Mestna občina Ljubljana je poskrbela 

za mnoge pridobitve, ki jih lahko vidimo, 

ko se sprehodimo po ulicah mestnega sre-

dišča. Zato jih ne bomo posebej naštevali. 

Veseli pa smo, da je prenovila popolnoma 

zanemarjen park na Hrvatskem trgu, ki 

smo ga uvrstili v naš prioritetni program, 

da je prenovila več zanemarjenih podho-



dov, še posebej tistega na Ajdovščini s te-

kočimi stopnicami, ki več let so in niso 

delovale, da je vrata odprla Trubarjeva 

hiša literature (naš predlog je bil, da se 

uredi spominska soba Primoža Trubarja) 

in da je v naši ČS na prenovljenem Bregu  

svoje mesto dobil znameniti župan Lju-

bljane Ivan Hribar.

Seveda je še ostalo neuresničenih nekaj 

naših predlogov. Med drugim ni bil ure-

sničen načrt prenove parka na Ambrože-

vem trgu, ki bo po napovedih MOL urejen 

v okviru projekta Cukrarne. Ne bi smeli 

pozabiti na neurejen park med OŠ Majde 

Vrhovnik in Cankarjevim domom, ki je 

zdaj v zasebni lasti, naš Svet pa je predla-

gal, da ga MOL odkupi in uredi. Naša ČS je 

predlagala tudi  ureditev gostinskega lo-

kala na grajskem obzidju, a je namesto 

tega zaživela nova restavracija na Gradu s 

slovensko kuhinjo.

Torek, 5. 10. 2010, ob 17. uri,

 v dvorani SLS, 

Štefanova 11. 

Otvoritev RAZSTAVE 
ROČNIH DEL IN DEJAVNOSTI 
DRUŠTEV ČS CENTER 
Razstavo si lahko ogledate vsak dan med 
10. in 17. uro do petka, 8.10. 2010 do 12. 
ure
Četrtek, 7. 10. 2010, 

od 14. do 17. ure, 

Srednja zdravstvena šola,

Poljanska 61, 
DAN ODPRTIH VRAT
Srednja zdravstvena šola, Srednja šola za 

farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Dijaški 

dom Poljane. Dijaki, gojenci in profesorji 

nas bodo seznanili z marsičem,  koristnim 

za naše zdravje in dobro počutje. 

PROGRAM PRIREDITEV OB 7. DNEVU ČS CENTER,
13. OKTOBRU 2010 
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Petek, 8. 10. 2010, od 10. do 12. ure, 

OŠ Prežihov Voranc, 

Prežihova 8
OKROGLA MIZA – ZGODOVI-
NA SLOVENCEV V OBDOBJU 
NOB IN OSAMOSVAJANJA 
SLOVENIJE 
Sodelovali bodo: Peter Romavh, sin 

enega od ustreljenih talcev; Janko 

Heberle, predsednik Zveze borcev za 

vrednote NOB Ljubljane.; Miha Butara, 

predsednik Zveze častnikov Slovenije in 

predsednik Veteranske organizacije 

Slovenije; učenci 3. triade osnovnih šol z 

območja ČS Center in njihovi učitelji.

Torek, 12. 10. 2010,

od 16.00 do 18.30 ure, 

Metelkova mesto
DRUŽABNO SREČANJE s 
kulturnim programom
sodelujejo učenci osnovnih šol in 

nekateri znani Slovenci, ki živijo v ČS 

Center. Spoznali bomo tudi zgodovino 

Metelkove od njenega nastanka do 

danes. 

Sreda, 13. 10. 2009, ob 16.30 uri, 

Ulica talcev
KOMEMORACIJA OB
SPOMENIKU 24 TALCEV
O tragičnem dogodku 13. oktobra 1942 

bo spregovoril Peter Romavh, sin enega 

od ustreljenih talcev. Nastopili bodo 

dijaki Poljanske gimnazije in Partizanski 

pevski zbor, sodelovali bodo orkester 

Slovenske Policije, Častni vod Slovenske 

vojske in praporščaki.

  

ŠPORTNE PRIREDITVE 
Športni dogodki, ki jih ob praznovanju 

Dneva ČS Center pripravlja ŠD POLJANE, 

potekajo že od 17. septembra, in sicer 

športne igre mladih za osnovne in 

srednje šole, predstavitev Vrtca Pod 

gradom in balinarski turnir.

V dneh, ko boste dobili zgibanko, pa vas 

ŠD Poljane 

vabi na naslednje športne prireditve:

Sobota, 2.10. 2010, ob 10. uri, igrišča v 

ŠRC Poljane 

veteranski turnir v malem nogometu

Nedelja, 3.10. 2010, ob 11. uri, dvorana 

MOL, Zarnikova 3

Odprta vrata za jogo

Petek, 8. 10. 2010, ob 14. uri, OŠ 

Poljane, Zemljemerska 7 

Prikaz namiznoteniške šole

Sobota, 9. 10. 2010, ob 10. uri, dvorana 

MOL, Zarnikova 3

Odprta vrata za šah

Sobota, 9. 10. 2010, 10. uri, Srednja 

zdravstvena šola, Poljanska 61

Tradicionalni namiznoteniški turnir Alpe 

Adria za mlajše kategorije, članice in 

člane ter rekreativke in rekreativce, ki se 

bo končal v nedeljo, 10. oktobra. 

ISKRENO VABLJENI!

Niko Gračan

Odbor za pripravo prireditev 

ob Dnevu ČS Center

Goran Iskrić

Svet Četrtne skupnosti Center

Mestne občine Ljubljana


