
Najprej iskren jesenski pozdrav po skoraj letu dni delo-
vanja Sveta ČS Center v novem mandatu. V poštnem 
nabiralniku ste našli že tradicionalno zgibanko, s katero 
vas želimo v dneh pred dnevom naše četrtne skupnosti 
seznaniti, kako smo zastavili delo člani Sveta, ki ste mu 
zaupali svoje glasove na lanskih lokalnih volitvah in vas 
povabiti na prireditve, ki jih prav za vas ob dnevu ČS 
Center, 13. oktobru, letos pripravljamo že osmič.

Najprej smo se morali konstituirati in sprejeti usmeritve 
za delo Sveta ČS Center v mandatu 2010−2014 in pri-
praviti program konkretnih dejavnosti za leto 2011 v 
skladu s temeljno vlogo četrtne skupnosti kot sestavne-

ga dela Mestne občine Ljubljana. V Statutu MOL je določeno, da četrtna skupnost pri upravlja-
nju javnih zadev v MOL sodeluje z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi, 
organizacijami in društvi praktično na vseh področjih življenja in dela prebivalcev posame-
zne četrtne skupnosti. Njena naloga je, da spremlja, razpravlja in predlaga ukrepe pri urejanju 
in reševanju določenih problemov. V tem smislu pomeni obliko povezovanja med prebivalci in 
pristojnimi organi in organizacijami na svojem območju. Zato je še kako pomembno, da Svet 
ČS Center pri svojem delu ne postane organ, ki je namenjen samemu sebi, ampak da deluje 
kot povezovalec in usklajevalec interesov prebivalcev  četrtne skupnosti.

Sodelovanje z društvi, v katerih se združujemo prebivalci ČS Center na najrazličnejših po-
dročjih in vseh starosti, z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami, dijaškimi domovi, z domovi 
za starejše občane, dnevnimi centri za aktivnosti starejših občanov, kulturnimi zavodi in 
ustanovami pomeni za Četrtno skupnost Center največjo vrednoto. Delo za ljudi in z ljudmi 
pomeni, da ČS Center niso samo njeni izvoljeni predstavniki, ampak da smo to vsi, ki v njej 
živimo. Zato tudi v mandatu 2010–2014 nadaljujemo delo, začeto v prejšnjem mandatu pod 
geslom »Četrtna skupnost Center smo ljudje«. V tem smislu pričakujemo vaše sodelovanje 
v obliki predlogov in pobud, ki bodo vedno dobrodošli. 

Pošljete jih lahko po elektronski pošti na naslov: mol.center@ljubljana.si.
Lahko pokličete na telefonsko številko: 01 252 75 07.
Lahko se tudi osebno oglasite na sedežu ČS Center na Štefanovi 9 

Veliko informacij o dogajanjih v ČS Center in o delu Sveta lahko najdete na naši spletni stra-
ni: 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 prebivalke in prebivalci 
Četrtne skupnosti Center!
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PROGRAM PRIREDITEV OB 
DNEVU ČS CENTER, 13. OKTOBRU 2011

in umetniško žarišče, kjer bodo potekale 
produkcijske, razstavne in izobraževalne 
dejavnosti. Na delavnici je tekla beseda 
o tem kakšni so načrti za prenovo ob-
močja Rog in kako daleč je prenova; kaj 
bomo pridobili njegovi sosedje ter kako 
z novimi kulturnimi vsebinami, javnimi 
površinami in drugimi storitvami pope-
striti ponudbo in izboljšati kakovost bi-
vanja v naši četrti.

V Svetu ČS Center 
smo za vse to odgovorni:

Meta Verbič, predsednica
dr. Savin Jogan, podpredsednik
Pavel Brglez, podpredsednik
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 Komisije za kulturo
Alijana Lepšina, predsednica Komisije  
Darka Sajko
Vesna Škrinjar Pevc in
Mateja Špan.

Pomagata nam uslužbenki Službe za 
lokalno samoupravo (SLS) MOL Jožica 
Sevčnikar Skorupan in Teja Kranjc, ki sta 
jo v zadnjih mesecih nadomeščala Vesna 
Tonkovič in Andrej Bizjak. Obema iskrena 
hvala za sodelovanje. Naša zahvala gre 
tudi Ivanki Jerman, prostovoljki, brez po-
moči katere ne mine noben dogodek v 
ČS Center. 

NOVE PRIDOBITVE V 
ČS CENTER

V zadnjem letu je bilo v ČS Center kon-
čanih kar nekaj projektov. Med njimi naj 
omenimo končno obnovljen Gornji trg, 
Hospic na Hradeckega cesti in Oddelek 
negovalne bolnišnice v stari Pediatrični 
kliniki. V Parku Slovenske reformacije je 
bila v letu, ko je bila Ljubljana svetovna 
prestolnica knjige, postavljena skulptura 
slovenskim protestantskim piscem. Pred 
dnevi pa je na mestu starega Mrtvaškega 
mostu je že stekel promet preko novega, 
ki se po besedah podžupana prof. Janeza 
Koželja ne bi več imenoval Mrtvaški most, 
ampak bi poiskali nekaj bolj optimistične-
ga, povezanega s pomenom porodnišni-
ce, na katero je lep pogled z mostu.

Zemljevid želja – Obiskovalci ploščadi 
Etnografskega muzeja so med Festiva-
lom Mladi levi z baloni pripenjali listke z 
željami za ureditev Kulturne četrti Tabor. 
Župan Zoran Janković je med njimi izbral 
zaporo Kolodvorske ulice pred Kinodvo-
rom za promet in obljubil, da bo poslej 
ulica namenjena otrokom.

Ponedeljek, 10. 10. 2011: 
10.00 – Obisk otrok Vrtca Ledina varovancev Doma starejših občanov Tabor

16.30 -  Dvorana SLS, Štefanova 11, 
Otvoritev RAZSTAVE USTVARJALNOSTI PREBIVALCEV ČS CENTER

Razstavo si lahko ogledate vsak dan med 10.00 in 17.00 uro do črtrtka 13.10. 2011

Torek, 11. 10. 2011: 
10.00 – 11.00, Vrtec Ledina, Čufarjeva 14: 

Otroci vrtca in dijaki Gimnazije Ledina nas vabijo na čistilno akcijo. 

10.00 - 12.00, OŠ Ledina, Komenskega 19
OKROGLA MIZA – ZGODOVINA SLOVENCEV 
MED NOB IN OSAMOSVAJANJEM SLOVENIJE

Sodelovali bodo: predstavniki udeležencev NOB, Zveze častnikov Slovenije in veteran-
ske organizacije Slovenije, Peter Romauh, sin enega od 24 ustreljenih talcev in učenci 9 

razredov osnovnih šol z območja ČS Center in njihovi učitelji.

15.00 - 18.00, OŠ Vodmat, Potrčeva 1
DRUŽABNO SREČANJE PREBIVALCEV ČS CENTER 

s kulturnim programom, ki ga bodo pripravili učenci OŠ Vodmat,
 otroci iz Vrtca Vodmat, člani društev z Vodmata in številni drugi.

Sreda, 12. 10. 2011: 
10.00 – 12.00 Vrtec Ledina : Razstava »Ljubljana moje mesto«

14.00 do 17.00 DAN ODPRTIH VRAT na Srednji zdravstveni šoli, Poljanska 61 
 Dijaki, gojenci in mentorji Srednje zdravstvene šole, Srednje šole za farmacijo, kozmeti-
ko in zdravstvo in  Dijaškega doma Poljane nas bodo seznanili z vsem koristnim za naše 

zdravje in dobro počutje.

Četrtek, 13. 10. 2011: 
9.30 – 12.00 DAN ODPRTIH VRAT Vrtca Ledina s petjem in plesom. 

16.30 KOMEMORACIJA OB SPOMENIKU 24 TALCEV, Ulica talcev
Spomin na 13. oktober leta 1942 bo obudila Meta Verbič, predsednica Sveta ČS Center. 
Sodelovali bodo dijaki Poljanske gimnazije, Partizanski pevski zbor, Orkester Slovenske 

policije, Častni vod Slovenske vojske in praporščaki.

ŠPORTNE PRIREDITVE 
ob Dnevu ČS Center potekajo že vse od 9. septembra, ko so se v Športnem parku na 

Poljanah predstavili otroci Vrtca Pod Gradom, naslednji dan pa je ŠD Poljane organiziralo no-
gometni turnir Kralji ulice. Vse do 13. oktobra bodo v osnovnih in srednjih šolah v ČS Center 

potekale športne igre z žogo.

VLJUDNO VABLJENI!
Ajdovo zrno na Mali ulici bo po novem na-
menjeno otrokom. 

Most župana Hradeckega

Spomenik Gustavu Mahlerju

Vodnjak na Novem trgu

Kongresni trg ...

... z znamenitim paviljonom

H koncu gredo dela pri obnovi obrežja Lju-
bljanice od Šentjakobskega mostu proti Špici.

Ljubljana edina prestolnica v Evropi s planinsko transverzalo 



da se bomo aktivno vključili v aktivnosti pri 
sprejemu Strategije kolesarskega prometa 
v Ljubljani, ki so predvidene v EU projektu 
CIVITAS ELAN in bodo potekale usklajeno 
z OGDP in OUP. Predlagali pa smo jim tudi, 
da bi pripravili letake z navodili oziroma 
opozorili, kako naj se kolesarji obnašajo. 

GOSTINSTVO IN TRGOVINA 

Še dvema problemoma smo namenili po-
zornost. Prvi je prav gotovo nočni hrup, 
ki ga povzročajo gosti gostinskih lokalov 
v centru mesta, drugi pa je preskrba z 
osnovnimi življenjskimi potrebščinami. 

Sestali smo se z gostinci in najprej ugo-
tovili, da sama dejavnost ni moteča, da 
pa problem nastane, ko gostje odhajajo 
in s pospravljanjem gostinskih vrtov. Do-
govorili smo se, da bodo spoštovali dolo-
čila o obratovalnem času in dopustni gla-
snosti glasbe, pri pospravljanju pa bodo 
pazili, da bo vse potekalo čimbolj tiho. 
Drugi problem pa nastane z nenadzoro-
vanim širjenjem gostinskih vrtov, še po-
sebej na pločnikih. V zvezi s tem je Mastni 
svet na septembrski seji sprejel Odlok o 
posebni in podrejeni rabi javnih površin, 
v katerem je tudi določilo, da mora na 
pločniku ostati 1,60 m prehoda za pešce 
in vozičke. Sosvet za varnost prebivalcev 
redno sodeluje z Mestnim redarstvom in 
Policijsko postajo Center in jih opozarja 
na probleme. Rezultat tega sodelovanja 
je tudi poostreni nadzor mešanih ekip 
redarjev in policistov.

V Ljubljani je bilo v okviru projekta vzpo-
stavitve mestnega marketinga ustanovlje-
no Združenje trgovcev mesta Ljubljana. V 
ČS Center smo ocenili, da bi bilo dobro, da 
z Združenjem vzpostavimo sodelovanje, 
saj bi na ta način lahko lažje prepričali tr-
govce, da bi nam ponudili tudi vse tisto, 
kar vsak dan potrebujemo za življenje, pa 
moramo zdaj v BTC ali na Rudnik. Tu smo 
še na začetku, ampak bomo nadaljevali.

SVET ČS CENTER – 
OBRAVNAVA GRADIV ZA 
SEJE MS MOL

Med gradivi za seje MS MOL, ki jih je 
obravnaval Svet ČS Center, naj tokrat 
opozorimo na predlog Letnega programa 
športa v MOL 2011. Predlagali smo, da se 
en otok športa umesti v mestno središče. 
Dobili smo odgovor, da je Oddelek za 
šport na podlagi pravnega mnenja lastni-
ku športnega parka na Taboru ŠD Tabor 
predlagal nekaj rešitev. V kolikor bo MOL 
lahko partner pri investicijskem vzdrževa-
nju športnih igrišč, ki se uporabljajo kot 
javne površine in so v zasebni lasti, potem 
se bo revitalizacija športnega parka Tabor 
vključila v urejanje otokov športa za vse že 
v letu 2012.  

Ko pa smo obravnavali Poročilo za leto 
2010 o uresničevanju Akcijskega načrta  
za izenačevanje in uresničevanje enakih 
možnosti oseb z oviranostmi v MOL za ob-
dobje 2008 do 2010 in Predlog Akcijskega 
načrta »Ljubljana – občina po meri inva-
lidov« od 2011 do 2012 smo predlagali, 
da se mreža označenih parkirnih mest za 
invalide objavi na spletnih straneh MOL in 
četrtnih skupnosti ter drugih javnih me-
stih, saj uporabniki teh parkirišč pogosto 
ne vedo, kje se le-ta nahajajo. Opozorili 
smo tudi na javne površine, ki so nasute 
s peskom neprimerne granulacije in tako 
težko prehodne tudi za invalidske vozičke.

Na 6. sejo smo povabili povabili pod-
župana prof. Janeza Koželja, ki nam je 
predstavil načrtovane projekte in po-
sege v prostor v ČS Center. Eden po-
membnejših in najbolj aktualnih je ROG, 
Center sodobnih umetnosti. Tega izpo-
stavljamo zato, ker smo v sodelovanju z 
Evropskim projektom SECOND CHANCE 
le nekaj dni pred izidom zgibanke pri-
pravili delavnico za prebivalce in upo-
rabnike prostora v območju nekdanje 
tovarne ROG. Novi center je zamišljen 
kot dinamično mednarodno ustvarjalno 

PROMET

Področje prometa in mirujočega prometa 
je v pristojnosti Mestne občine Ljubljana, 
naša naloga pa je, da prisluhnemo po-
budam občanov, ki jih naslovijo na četr-
tno skupnost, jih posredujemo Oddelku 
za gospodarske dejavnosti in promet 
(OGDP) in potem sodelujemo pri usklaje-
vanju predlogov in strokovnih rešitev. Bre-
me teh nalog nosi Komisija za promet, ko-
munalne dejavnosti, urejanje prostora in 
varstvo okolja.Tako je bilo že v prejšnjem 
mandatu pri prometni ureditvi na Prulah 
in Žabjaku, pa tudi na Vodmatu. Prav v 
času priprave zgibanke smo v četrtni sku-
pnosti dobili študijo o prometni ureditvi 
Vodmata, katere realizacija je uvrščena v 
prioritetni program OGDP za leto 2011.

Letos smo OGDP na področju mirujočega 
prometa posredovali tudi predlog za na-
mestitev količkov od Povšetove 29 – 38 
in za postavitev zapornice na interventni 
poti med Močnikovo in Grablovičevo uli-
co. Količki so v planu, pri zapornici pa je 
treba najprej pridobiti soglasje privatnih 
lastnikov dela interventne poti.

Prebivalci Štefanove in Puharjeve ulice 
so nas opozorili, da se je zaradi namešča-
nja potopnih smetnjakov na omenjenih 
ulicah  zmanjšalo število parkirnih mest. 
Zato smo MOL posredovali pobudo, da se 
ob izgradnji okoliških garažnih hiš (Špor-
tni park Ilirija, Kolizej, Bavarski dvor 2) del 
parkirnih zmogljivosti nameni za potre-

be okoliških prebivalcev po zmerni ceni. 
Svet ČS Center tudi pri sleherni obravnavi 
prostorskih aktov ali njihovih sprememb 
(Pravoslavna cerkev), pa tudi aktov o jav-
no – zasebnem partnerstvu sledi načelu, 
da investitorji zagotovijo dovolj parkirnih 
mest (Plavalno gimnastični center Ilirija). 

Dobili smo pobudo z že izdelanim pro-
jektom za izgradnjo garažne hiše na 
Zarnikovi ulici pod otroškim igriščem. 
Garažno hišo bi lahko zgradili po načelu 
javno – zasebnega partnerstva, če bi zato 
obstajal interes okoliških prebivalcev, pa 
tudi lastnikov obstoječih garaž na lokaciji. 
Vendar je postopek ugotavljanja lastnikov 
garaž sila zapleten zaradi varovanja oseb-
nih podatkov. Morda je tole priložnost, da 
se lastniki garaž oglasite v četrtni skupno-
sti, da bi lahko Služba za lokalno samou-
pravo, ki je pristojna za urejanje tovrstnih 
vprašanj, pristopila k ugotavljanju interesa. 

V Ljubljani smo priča smo velikemu 
razmahu kolesarjenja. Odlično, da smo 
spoznali, da se tudi s kolesom lahko daleč 
pride in vse druge prednosti tovrstnega 
prometa. Vendar, pa moramo opozoriti 
tudi na nespoštovanje prometnih predpi-
sov s strani kolesarjev, še posebej na peš 
conah. Prebivalci ČS Center se enostavno 
povedano počutimo ogrožene. Zato smo 
se sestali s predstavniki Ljubljanske kole-
sarske mreže in projekta CIVITAS ELAN, ki 
sta pristojna za ureditev kolesarskih stez 
pa tudi za preventivno delo na področju 
kolesarskega prometa. Dogovorili smo se, 

VARSTVO OKOLJA

Skrb za okolje je stalna naloga, pa naj gre 
za osveščanje prebivalcev pri ločenem 
zbiranju odpadkov, varčevanju z ener-
gijo, zavzemanju za prednost javnega 
prometa pred osebnim ali pa za vsako-
letne čistilne akcije, ki jih organiziramo v 
sodelovanju s TD Ljubljanica. Tudi letos, 
16. aprila, smo se pridružili Akciji za lepšo 
Ljubljano, konec avgusta pa smo akcijo 
ponovili. Kaj vse smo našli na obrežjih 
Ljubljanice, še posebej na Trnovski plaži 
in na Ljubljanskem gradu, tudi ob zname-
niti nadomestni gradnji. Taki prizori nas 
vedno znova prizadenejo.   

O tovrstnih najdbah opozorimo pristojne 
organe in organizacije, da jih odstranijo, 
lastnika nadomestne gradnje pod Gra-
dom pa tudi po tej poti pozivamo, da bo-
lje skrbi za svojo lastnino in prepreči  mo-
rebitne negativne posledice. 

Mestno občino smo tudi opozorili na 
neprimerne koške za smeti v parkih, saj 
so smeti kaj lahek plen živali. Obvestili 
so nas, da bodo ob menjavah poškodo-
vanih košev poskrbeli za primernejše s 
pokrovi. 

SOCIALNA PROBLEMATIKA

Čeprav si morda kdo misli, da v ČS Cen-
ter živijo ljudje brez večjih socialnih 
problemov, temu ni tako. Med naši-
mi someščani in someščankami je kar 
precej posameznikov in družin, ki jih 
je prizadela recesija, ki ne izbira med 
starejšimi in mladimi. Zato je še toliko 
bolj pomembno, da v sodelovanju s 
Humanitarnim društvom »Nikoli sam«, 
in društvi upokojencev spremljamo 
problematiko in se v skladu s svojimi 
možnostmi odzivamo. Konec junija in 

avgusta smo v sodelovanju s Humani-
tarnim društvom »Nikoli sam« organizi-
rali počitniško varstvo za otroke iz soci-
alno šibkih družin. V obeh terminih je 
v naših prostorih počitniške dni ob igri, 
ustvarjalnih delavnicah in na sprehodih 
preživelo po 20 otrok. Prostovoljke dru-
štva so poskrbele, da so otroci varno in 
prijetno preživeli del počitnic. Prav tako 
prostovoljke društva vse dni v letu skr-
bijo za starejše meščane in meščanke 
v okviru programa pomoči na domu z 
opravljanjem drobnih opravil, ki jih po-
moči potrebni ne zmorejo sami.
Del sredstev, ki jih ČS Center dobi iz 
mestnega proračuna smo ob novem 
letu namenili za pripravo 400 priložno-
stnih paketov za starostnike nad 80 let 
in jih razdelili preko društev upokojen-
cev in 70 popolnih paketov (drogerij-
sko, prehransko in tekstilno blago), ki 
so jih DU in KO RK razdelila med več kot 
sto prejemnikov.

okolju lahko povezujemo ljudi različnih 
generacij, bližnjih in daljnih sosedov. Po-
sebej zanimiva je bila predstavitev evrop-
skega projekta CIVITAS ELAN z Razstavo 
»Spet ta gneča«, ki nam je pokazala stanje 
na področju prometa in nakazala možne 
rešitve. Mi pa smo lahko povedali kaj si 
o predlogih rešitev mislimo in predlagali 
svoje.

Na željo starejših občanov in občank smo  
junija pripravili ogled Botaničnega vrta. 
120 nas je prišlo s Prul, Starega Vodmata, 
Tabora, Ajdovščine, varovancev Doma 
upokojencev Poljane, pridružili so se nam 
člani Mestnega društva gluhih, Društva 
gluhoslepih Dlan in člani pevskega zbora 
Mlada srca, ki so ob koncu ogleda tudi za-
peli. Strokovnjaki iz Oddelka za biologijo 
Biotehnične fakultete so nam predstavi-
li  lani zgrajeni tropski rastlinjak, videli in 
slišali smo veliko zanimivih podrobnosti o 
najrazličnejših rastlinskih vrstah.

Nadaljujemo sodelovanje z Mestnim 
Kinodvorom. Tudi letos smo zagotovili 
sredstva za nakup abonmajev za starejše 
občane za Filmska srečanja ob kavi, ki jih 
bodo dobila društva upokojencev glede 
na število svojih članov in skrbela, da se 
bo srečanj lahko udeležilo kar največ nji-
hovih članov.  

Kulturna četrt Tabor:  ČS Center se je s 
Planom malih del pridružila urejanju par-

ka na Taboru, ki je bil dolga leta zapuščen 
v vseh ozirih. Letošnje poletje pa se spre-
minja in postaja središče dogajanja,  česar 
so se še posebej razveselili bližnji stano-
valci, tudi v Domu upokojencev na Taboru. 
Raznovrsten program sta pripravila Zavod 
Bunker in Društvo mladih arhitekt Pro-
stoRož v sodelovanju s številnimi društvi, 
okoliškimi organizacijami in prostovoljci. 
Prav gotovo pa je poletno dogajanje doži-
velo vrhunec ob otvoritvi mednarodnega 
festivala Mladi levi, konec avgusta, ko je 
kača domin objela kulturno četrt Tabor in 
s svojim značilnim padanjem ponazorila 
padanje zidov in ograj, ki za marsikoga, 
zaradi različnih vzrokov, pomenijo oviro v 
medsebojnih odnosih.

V rubriko o kulturni dejavnosti Sveta ČS 
Center lahko uvrstimo tudi ponovno od-
prtje Kina Komuna. Vse od njegovega za-
prtja smo bili priča zanemarjenosti pasaže, 
vhoda, avle, kjer so bile nekoč blagajne in 
izložbenih oken. Zato smo na vse to opo-
zorili lastnika, ki se je presenetljivo hitro 
odzval na naše pismo in nas obvestil, da 
bodo poskrbeli za ureditev. Potem pa ko-
nec avgusta presenečenje. Kino Komuna je 
septembra spet odprl vrata. Morda pa smo, 
ne glede na vse morebitne druge vzroke 
za tako odločitev lastnika, tudi mi malo 
prispevali k temu, da bomo lahko spet obi-
skovali filmske predstave v centru? 

Pregled pomembnejših dogodkov in dela Sveta ČS Center

šla osvežitev spomina in poznavanja dej-
stev. Še posebej zato, ker so arhelogi pri 
proučevanju zgodovine ob novogradnjah 
v Ljubljani, odkrili marsikaj novega. 

25. maja so pele Poljane. V atriju Doma 
upokojencev  Poljane so se na prireditvi 
»Poljane pojejo« zbrali mladi in starejši, 
vsi, ki jih druži veselje do petja. Predstavi-
li so se  najmlajši iz Vrtca Pod Gradom – 
Enota Poljane, sledil jim je pevski zbor OŠ 
Poljane, potem pa je  zazvenela Domska 
himna v izvedbi Domskega pevskega zbo-
ra. Pa še vsem prisotnim znane Mandoli-
na, Žvižga in Triglav moj dom. Napitnica iz 
Traviate v izvedbi Rebeke in Igorja Rado-
vana je navdušila. In za konec so združeni 
zbori zapeli Sončno uro, pritegnili pa smo 
jim vsi, ki smo se prireditve udeležili. 

Že naslednji dan smo se na Dnevu soseda 
zbrali na OŠ Toneta Čufarja. Z njim smo 
letos počastili tudi  50 letnico obstoja naše 
dobre sosede OŠ Toneta Čufarja. Spet smo 
dokazali, da korak za korakom uresniču-
jemo idejo, da tudi v urbanem, mestnem 

KULTURNE PRIREDITVE

Kaj je lahko boljše in lepše za spodbu-
janje medgeneracijskega povezovanje 
in dobrih medsosedskih odnosov kot 
srečevanje na kulturnih prireditvah ali 
drugih srečanjih, na katerih se sreču-
jemo ljudje različnih generacij. V za-
dnjem letu sta jih Komisija za kulturo in 
Svet ČS Center pripravila kar nekaj. 

Pred novim letom, lani, smo za starejše 
občane organizirali ogled predstave Vse 
o ženskah v Mestnem gledališču lju-
bljanskem. Mnogi, med nekaj več kot sto 
udeleženci, je bilo po dolgem času spet v 
gledališču. 

»Moja pesem, naša zbirka« – Predstavi-
tev pesniške zbirke »Vsako prijateljstvo je 
pesem« je bila priložnost, da spoznamo, 
kaj vse zmorejo naši mlajši someščani. Pe-
sniška zbirka je plod skupnega ustvarjal-
nega zagona mladih ustvarjalcev in men-
torjev 10 (9 iz Slovenije in 1 z Madžarske) 
osnovnih šol v okviru nacionalnega Une-
sco ASPnet projekta »Dobre vesti iz naše 
šole in našega mesta«. V sodelovanju z OŠ 
Ledina, ki je koordinatorica tega projekta, 
smo predstavitev pripravili ob zaključku 
leta, ko je bila Ljubljana nosilka Unesco 
naziva svetovna prestolnica knjige.  

Aprila letos je bil cilj naših srečanj za sta-
rejše občane Mestni muzej. Udeleženci 
so z nestrpnostjo pričakovali razkritja bo-
gate zgodovine našega mesta. Saj ne, da 
je ne bi poznali, ampak vedno je dobrodo-


