
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

V dneh, ko je naša zloženka doživljala zadnje popravke 
pred tiskom, se je zgodila dolgo napovedovana za-
pora Slovenske ceste za osebni avtomobilski promet na 
odseku od križišča na Ajdovščini do križišča s Šubičevo 
ulico, torej na območju ČS Center. Svet ČS Center se 
že dalj časa zavzema za omejitev prometa v centru 
mesta, saj se zavedamo, da je promet eden največjih 
osnaževalcev zraka in okolja. Posledice za naše zdravje 
so hude, še posebej nevarni so trdni delci, ki jih kot fini 
prah vdihavamo in se zalezejo globoko v naša pljuča. 
Bodimo torej strpni, ko se bomo morda znašli v promet-

nem zastoju, obiskovalci mesta pa naj že pred odhodom premislijo in se odločijo za javni pre-
voz ali za kolo. Osebno sem prepričana, tako menijo tudi vsi člani Sveta ČS Center, da bo zapora 
Slovenske ceste za osebni avtomobilski promet prispevala tudi k velikemu preobratu v misel-
nosti prebivalcev in obiskovalcev Ljubljane z vidika prometnih navad. Ne sicer jutri, ampak v 
bližnji prihodnosti. V ČS Center bomo skrbno spremljali uveljavljanje nove prometne ureditve 
in posledice v okoliških ulicah. Zato morebitne pripombe, predloge in razmišljanja o tej spre-
membi lahko posredujete na ČS Center na spodaj zapisane naslove in številke. Posredovali jih 
bomo pristojnim na Mestni občini Ljubljana in skupaj iskali najboljše rešitve.

V zloženki, ki jo držite v rokah, vam poročamo o svojem delu v preteklem letu. Pri tem smo 
v skladu s svojimi pristojnostmi in nalogami, ki smo si jih zadali na različnih področjih de-
lovanja, sledili pobudam in predlogom, ki ste nam jih posredovali. Določene probleme smo 
zaznali tudi sami člani Sveta ČS Center na ulicah, trgih, parkih, nabrežjih Ljubljanice, morda 
na sprehodu v Tivoliju ali na Gradu. Veliko pozornost smo namenili tudi našim najmlajšim 
in starejšim prebivalcem, medgeneracijskemu sodelovanju in dobrim sosedskim odnosom.

Tudi v prihodnjem letu si želimo vašega sodelovanja v obliki pobud in predlogov.

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 
strani http://cslj.myftp.org. 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.

Ob 10. Dnevu ČS Center smo pripravili pester program prireditev za vse Centraše. Iskreno vabljeni. 

V pričakovanju snidenja na prireditvah,  

Meta Verbič
Predsednica Sveta ČS Center



Pregled pomembnejših dogodkov in dela Sveta ČS Center

Bilo je kaj videti - različne motive krajine, 
tihožitja, figuraliko, letos pa tudi dela, mo-
delirana z glino. Vsaka od slikark si želi isto, 
in sicer, da bi na platnu ali v kakšni drugi 
izrazni obliki lahko pričarala lastne vizije. 
»Naše ustvarjanje je predvsem priložnost 
za osebno rast in prijetno druženje,« so 
menile članice likovne skupine Pušelc na 
odprtju razstave, ki so ga  z venčkom ljud-
skih pesmi popestrili učenci Osnovne šole 
Majde Vrhovnik. 

Dan soseda  

Četrtek, 16. maj, je bil dan, ki smo si ga le-
tos izbrali za Dan soseda v ČS Center in na 
katerega smo se s številnimi partnerji, ki 
sodelujejo v Društvu kulturna četrt Tabor, 
pripravljali vse od začetka januarja. Načr-
tovali smo številne prireditve na Muzejski 
ploščadi in v muzejih na Metelkovi, v Me-
telkova mestu, na Taboru, v Stari elektrar-
ni, pa tudi na številnih vrtovih stanovanj-

KULTURNE PRIREDITVE

Punčke iz cunj

Vedno znova se razveselimo vsakole-
tne razstave, ki jo v sodelovanju s ČS 
Center pripravijo prostovoljke Univer-
ze za tretje življenjsko obdobje, ki so-
delujejo pri projektu Unicefa Punčka iz 
cunj. Tudi letos so nam na ogled posta-
vile čisto nove punčke, pa tudi fantki so 
bili vmes, vseh ras in barv, sešitih z veli-
ko ljubeznijo in zavestjo, da svoj čas in 
ustvarjalnost ob druženju namenijo za 
nekaj dobrega. Odprtje razstave smo 
združili z obeležitvijo 8. marca, Medna-
rodnega dneva žena. Oboje sta s kul-
turnim programom obogatila folklorna 
skupina Kolovrat in pevski zbor Mlada 
srca z Vodmata. 

Obiskali smo kraljico glasbil - 
orgle v Cankarjevem domu
Konec marca je Komisija za kulturo izbra-
la nekaj posebnega. Za starejše prebi-
valce smo pripravili obisk kraljice glasbil 
– orgel v Cankarjevem domu. V družbi or-
ganista in skrbnika orgel Saše Freliha, ki 
nam je podrobno predstavil inštrument, 
njegovo zgodovino in vse, kar so orgle 
že doživele v Cankarjevem domu, in treh 
izvrstnih organistov, ki so nam zaigra-
li nekaj svetovno znanih glasbenih del, 
smo doživeli nepozabno dopoldne in se 
prepričali, da orgle upravičeno imenujejo 
kraljico glasbil.

Lotile so se novega izziva - 
modeliranja z glino
Članice Likovne skupine Pušelc, ki so 
vključene v kulturni program ČS Center, 
so letos drugič pripravile razstavo svojih 
del, ki so jih ustvarile med svojim druže-
njem v jesenskem in zimskem času. 



skih hiš, katerih stanovalci so medse po-
vabili sosede. Potem pa slaba vremenska 
napoved, ki se je do pike uresničila. 
Popoldne, ko naj bi potekala večina prire-
ditev, pa dež in spet dež. Zato je marsikate-
ra prireditev na prostem odpadla. A v avlah 
OŠ Toneta Čufarja je bilo živahno, da le kaj. 
Prihajali so nastopajoči in obiskovalci prire-
ditve, ki so se najprej ustavili v delavnicah s 
prikazom najrazličnejših dejavnosti. 
V avli prvega nadstropja šole je bilo vse 
pripravljeno za začetek. Na prireditvi so 
sodelovali učenci OŠ Toneta Čufarja in OŠ 
Ledina, najmlajši iz Vrtca Ledina, dijaki Gi-
mnazije Ledina, Pevski zbor 60 + Dnevnega 
centra Ajdovščina ter folklorni skupini Ve-
selje Mestnega društva gluhih in Kolovrat. 
Slednja se je takoj po svojem nastopu na 
osnovni šoli odpravila v Dom upokojencev 
na Taboru in pripravila prvovrstno prese-
nečenje za stanovalce Doma, ki so se za 
Dan soseda zbrali kar v domski avli. S svojo 
promenado v starih meščanskih oblačilih 
ter s pesmimi in plesom so v dom prinesli 
drobec veselja, predvsem pa spoznanje, da 
starejši niso pozabljeni. 

Po sledeh antične Emone

V ČS Center smo za kakšno leto prehiteli 
2000. obletnico Emone, ki bo prihodnje 
leto, in se konec maja na željo starejših 
prebivalcev odpravili po sledeh antične 
Emone. V treh skupinah smo pod stro-
kovnim vodstvom vodičk Mestnega mu-
zeja odšli po krožni poti najdb iz rimske 
Emone, ki jo povezuje deset točk: kletni 
prostori Mestnega muzeja, arheološki 
park Emonska hiša, rimski zid s Plečni-
kovo piramido, rimska kloaka, arheolo-
ški park Zgodnjekrščansko središče, za-
hodno obzidje Emone, severno obzidje 

Emone, Emonec, severna vrata v Emono 
in Chopinov prehod med Maximarketom 
in Kongresnim trgom. Na koncu sledenja 
ostalinam Emone smo ugotovili, da so 
bili Rimljani pravi mojstri pri gradnji vse-
ga, kar je mesto potrebovalo za udobno 
življenje svojih prebivalcev.

Poljane pojejo
Muhasto majsko vreme nam res ni bilo 
naklonjeno. Zato so letos »Poljane pele« 
šele 6. junija, in ne 24. maja, kot smo na-
črtovali v sodelovanju z DU Poljane in 
Domom starejših občanov Poljane. Kot 
vedno so peli otroci iz Vrtca Pod Gradom, 
učenci OŠ Poljane, domski pevski zbor, ki 
ga vodi prostovoljka Meri Avsenak, in pev-
ski zbor Ivana Cankarja. Poljane pa niso 
samo pele, so tudi plesale. In to trebušne 
plese. Predstavila jih je skupina plesalk, ki 
deluje v okviru Dnevnega centra za starej-
še občane na Ajdovščini. Manjkala ni niti 
Gostilna dela, ki je poskrbela za nastopa-
joče in obiskovalce prireditve. 

SOCIALNA PROBLEMATIKA

Žal tudi v ČS Center opažamo vedno več-
jo socialno stisko naših prebivalcev, še 
posebej starejših, pa tudi mladih družin 
s šoloobveznimi otroki. Pri reševanju te 
problematike sodelujemo s humanitar-
nim društvom »Nikoli sam«, krajevnimi 
organizacijami RK, društvi upokojen-
cev in krajevnimi organizacijami ZZB 
za vrednote NOB, ki vsi dobro poznajo 
položaj v okoljih, kjer delujejo. Ne že-
limo namreč, da bi skromna sredstva, 
ki so nam na voljo, šla v napačne roke. 
Ne nazadnje tudi kulturne prireditve, ki 
jih pripravljamo, vsaj malo prispevajo k 
omilitvi stisk predvsem starejših prebi-
valcev s skromnimi pokojninami. 

Počitniško varstvo
Za najmlajše smo tudi letos s humanitar-
nim društvom »Nikoli sam« pripravili po-
čitniško varstvo na začetku in ob koncu 
poletnih počitnic. Vsak dan se je v prosto-
rih na Štefanovi ulici zbralo po 20 otrok, ki 
so v družbi vrstnikov brezkrbno preživljali 
počitniške dni na sprehodih in na otroških 



in ureditev varnejših kolesarskih stez. S 
predstavniki OGDP si situacijo ogledamo 
in se dogovorimo, kako jo rešiti. Nekatere 
lahko rešimo hitro, za nekatere je potreb-
nega več časa in soglasje vseh lastnikov, 
nekatere pa bo rešila nova prometna po-
litika MOL.
Naj omenimo samo nekatere:
- Na Potrčevi ulici pri pekarni promet 
umirja prikazovalnik hitrosti. 
- Na Hradeckega cesti so prebivalci večkrat 
predlagali različne možnosti za umirjanje 
prometa. Zdaj so v ta namen postavljene 
grbine.
- V Ulici za gradom so v sklopu prenove 
brvi preko Gruberjevega kanala na ploč-
niku uredili dvosmerno kolesarsko stezo, 
tudi tisti del, ki ga je za ureditev večkrat 
predlagala četrtna skupnost.
- Posredovali smo pobudo prebivalca Tav-
čarjeve ulice za ureditev grbine ali vsaj 
postavitev prikazovalnika hitrosti pri ne-
varnem prehodu za pešce pred vhodom 
v Metalkino garažo. Predlog bo treba še 
enkrat proučiti, še posebej zdaj, ko se bo 
zaradi zapore dela Slovenske ceste pro-
met povečal tudi na Tavčarjevi.
- Posredovali smo še pobudo za preuredi-
tev kolesarske steze pri bencinski črpalki 
na Prešernovi cesti, ki je zdaj zelo nevarna. 
To naj bi bilo urejeno še letos. 
- Ob Ljubljanici na Novih Poljanah pri le-
karni je na pobudo prebivalcev zarisano 
parkirno mesto za invalide.

PROMETNA VARNOST 

Svet ČS Center in njegov Sosvet za varnost 
prebivalcev sta veliko pozornosti namenila 
prometni varnosti. Ljubljana postaja mesto 
kolesarjev in to podpiramo. Ampak! Vedno 
znova se srečujemo s konfliktnimi situaci-
jami med pešci in kolesarji na površinah za 
pešce, še posebej v mestnih parkih. Zato 
smo se odločili, da bomo tudi sami prispe-
vali nekaj malega s preventivnimi akcijami. 
Prva je bila ob majskem Dnevu soseda. 
Na OŠ Toneta Čufarja so se nam pridružili 
mestni redarji, policisti Policijske postaje 
Ljubljana Center, predstavniki Sveta za pre-
ventivo in vzgojo v prometu in predstavnik 
Ljubljanske kolesarske mreže. Kolesarje so 

igriščih v Tivoliju in v bližnjem Parku Slo-
venske reformacije. Družili so se ob različ-
nih delavnicah, presenetili pa smo jih tudi 
z obiskom mestnih redarjev, policista Po-
licijske postaje Ljubljana Center in pred-
stavnikov Sveta za preventivo in vzgojo 
v prometu, da prispevamo k preventivni 
vzgoji mladih kolesarjev. 

Pomoč na domu
Neprecenljivo je delo prostovoljk društva 
»Nikoli sam« tudi pri skrbi za starejše me-
ščane in meščanke v okviru programa po-
moči na domu z opravljanjem drobnih op-
ravil, ki jih ne zmorejo sami, pri spremstvu 
k zdravniku, v banko ali na krajši sprehod. 
Marsikdo potrebuje le prijateljsko besedo, 
ki jo je velikokrat deležen tudi na druženju 
»Čaj ob petih«.
Del sredstev, ki jih ČS Center dobi iz 
mestnega proračuna, smo ob novem letu 
namenili za pripravo 36 popolnih pake-
tov s prehrambenimi proizvodi in droge-
rijskim blagom ter 15 paketov s šolskimi 
potrebščinami. Morda se sliši malo, a KO 
RK razdelijo pakete po potrebah eno ali 
dvočlanskim družinam in družinam z ot-
roki, tako da je število prejemnikov večje. 
Poleg tega smo s priložnostnimi paketi za 
praznične dni obdarovali 350 prebivalcev, 
starejših od 80 let. 

PROMET

Področje prometa in mirujočega prometa 
je v pristojnosti MOL, naša naloga pa je, 
da prisluhnemu pobudam in predlogom 
občanov, ki jih naslovijo na četrtno skup-
nost. Posredujemo jih Oddelku za gospo-
darske dejavnosti in promet (OGDP) ter 
sodelujemo pri usklajevanju predlogov in 
strokovnih rešitev. To je predvsem naloga 
Komisije za promet, komunalne dejavno-
sti, urejanje prostora in varstvo okolja. V 
preteklem letu so nam občani posredovali 
več pobud in predlogov za postavitev ko-
ličkov na lokacijah, kjer so sicer postavljeni 
ustrezni prometni znaki, ki parkiranje pre-
povedujejo oziroma omejujejo, za umesti-
tev grbin, ki bi umirile promet, za označi-
tev modrih con za kratkotrajno parkiranje, 
označitev parkirnih prostorov za invalide 



še posebej opozarjali, da morajo dosledno 
spoštovati prometne predpise in biti po-
zorni na pešce, še posebej na površinah za 
pešce in v parkih, kjer se zadržujejo majhni 
otroci in starejši.
Drugo tako akcijo, ki smo jo že omeni-
li, smo pripravili v okviru počitniškega 
varstva. Otroci so spoznali pravilno in 
varno opremljeno kolo, primerno čelado, 
zvedeli so, da morajo pri kolesarjenju upo-
števati prometne znake, da morajo čez 
prehod za pešce stopiti s kolesa, da mo-
rajo upoštevati semaforje, da se morajo 
držati smeri kolesarskih stez, čeprav mora-
jo zato včasih prepeljati nekaj metrov več, 
da skozi parke ne smejo divjati, ampak je 
najbolje, da stopijo s kolesa in se spreho-
dijo. Ta pravila veljajo tudi za nas odrasle, 
pešce in kolesarje. 
 

SVET ČS CENTER – 
OBRAVNAVA GRADIV ZA SEJE MS MOL

Prostorski akti
Svet ČS Center na svojih sejah redno 
obravnava vse prostorske akte MOL, ki 
zadevajo njihove spremembe oziroma 
dopolnitve v ČS Center. 
 
1.Tako smo obravnavali tudi Osnutek Od-
loka o spremembah in dopolnitvah Odlo-
ka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za del območja CI 5/6 ROG. MOL se 
je zaradi ekonomske situacije in neuspe-
šnega natečaja pri pridobivanju zasebne-
ga partnerja pri prenovi Roga odločila za 
etapno gradnjo pri prenovi območja. Ta bo 
omogočila izvedbo projekta v skladu z raz-
položljivimi sredstvi, zajemala pa bo pre-
novo nekdanje tovarne Rog ter ureditev in 

ozelenitev ploščadi. V prvi fazi se bo izvedla 
ekološka sanacija območja, rekonstruiralo 
se bo tovarniško poslopje, predviden ga-
lerijski stekleni del se bo zmanjšal, spodnja 
etaža bo namenjena obveznim servisnim 
prostorom, del pa tržni dejavnosti. Prvo 
nadstropje bo namenjeno javni knjižnici, 
poudarek bo na vsebinah, povezanih z de-
javnostjo Roga. Drugo in tretje nadstropje 
bosta namenjena ateljejem in studiem. 
Ukinja se velik razstavni prostor, ki ga bo 
nadomestila galerija Cukrarna. Svet ČS 
Center podpira željo okoliških prebivalcev 
za čimprejšnjo sanacijo območja, na javni 
obravnavi pa smo slišali tudi nasprotna 
mnenja nekaterih trenutnih uporabnikov, 
ki bi najraje videli, da bi vse ostalo tako kot 
je, le elektriko bi radi imeli. 

2. Spomladi je MOL pozvala četrtne skup-
nosti, da razmislimo o predlogih za spre-
membo Občinskega prostorskega načrta  
MOL – izvedbeni del. 
Po tehtnem premisleku smo se odločili da 
vložimo predlog za del zemljišča v zasebni 
lasti v parku Tabor in za zemljišče v zaseb-
ni lasti (park) med Erjavčevo ulico in OŠ 
Majde Vrhovnik. V ČS Center smo prepri-
čani, da bi lahko prav predvidene spre-
membe OPPN pomenile pravi trenutek za 
začetek postopka urejanja lastništva obeh 
parkov. S spremembo lastništva oziroma z 
določitvijo za javno dobro bi mesto prido-
bilo zaokroženo zeleno površino, bogato s 
kulturno športnimi aktivnostmi.

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

1. Predlog Odloka o urejanju prometa v 
Mestni občini Ljubljana
Svet ČS je že konec leta 2012 obravnaval 
osnutek tega odloka ter mestnemu svetu 
posredoval vrsto stališč in predlogov, ki 
lahko prispevajo k omejevanju prometa 
v centru mesta, saj se še kako zavedamo, 
da je promet eden največjih onesnaževal-
cev okolja. Ob tem smo mestnemu svetu 
posredovali tudi pobude prebivalcev, še 
posebej tiste, vezane na strogo zaporo 
mestnega jedra tudi za prebivalce, kate-



rim sta tako prejšnji kot novi odlok omo-
gočala dostop do doma le v času dostave.  
Ker smo ob obravnavi predloga omenje-
nega odloka ugotovili, da predlagatelj ni 
upošteval naših predlogov, smo županu 
MOL Zoranu Jankoviću predlagali, da bi 
stanovalcem znotraj območja, zaprtega 
za promet, 10-krat letno omogočili vstop 
z avtomobilom izven določenega dostav-
nega časa. Žal s predlogom nismo uspeli, 
bodo pa na MOL poskrbeli, da prebival-
cem čimbolj olajšajo dostop do doma - 
tudi z minibusom na električni pogon, pri-
mernim za vožnjo v zimskem času, ki bo 
potnike prevažal tudi izven za promet za-
prte cone in ki ga že videvamo na ulicah.

2. Odlok o obratovalnem času gostinskih 
lokalov in vrtov 
Zadnje spremembe in dopolnitve odloka 
so bile na dnevnem redu letos pred Evrop-
skim prvenstvom v košarki, s katerimi se 
lahko obratovalni čas gostinskih vrtov v 
centru mesta podaljša do 1. ure oziroma 
do 5. ure zjutraj naslednjega dne. Upošte-
vajoč vse argumente o velikem pomenu 
prireditve tudi za MOL, smo Mestni svet 
opozorili na nejasnost te določbe, saj se 
lahko izjema kaj hitro sprevrže v splošno 
prakso. Dobili smo zagotovilo, da bo MOL 
vsakokrat skrbno proučila, katere priredi-
tve so res pomembne za MOL.

3. Osnutek odloka o prepovedi uživanja 
alkoholnih pijač na javnih krajih zunaj 
prostorov, ki so določeni za točenje alko-
holnih pijač 

Zavedamo se, da je problematika pre-
tiranega uživanja alkohola, še posebej 
med mladimi, zelo pereča. Zato je Svet 
ČS Center menil, da je predstavljeni 
osnutek omenjenega odloka vsebinsko 
pomanjkljiv in nedorečen, predvsem pa 
ne ponuja rešitev, le sankcije. Zato smo 
predlagali, da se osnutek v sodelovanju 
s pristojnimi službami in strokovnjaki, ki 
se ukvarjajo s problematiko alkoholizma, 
vsebinsko dopolni še pred razpravo o 
samem osnutku odloka. Pri reševanju te 
problematike se bo ČS Center v skladu s 
svojimi pristojnostmi aktivno vključevala 
v iskanje rešitev.

Prvi korak je bil priprava junijskega posveta 
vseh deležnikov, ki se v MOL strokovno 
ukvarjajo z omenjeno problematiko - 
vzgojno izobraževalnih ustanov, pred-
stavnikov staršev, predstavnikov mladih, 
civilno družbenih organizacij, ki s prosto-
voljci na javnih površinah, kjer se zbirajo 
mladi (Trnovska plaža in Maximarket), že 
izvajajo številne programe. Vse informacije 
in razmišljanja udeležencev posveta bodo 
vsekakor v pomoč Svetu ČS Center pri ob-
likovanju programov in aktivnosti za mlade, 
ki bi lahko izboljšali sedanjo zaskrbljujočo 
sliko o zlorabi alkohola in drog med mladimi 
in otroki. Zaradi tako razvejanih aktivnosti 
bi veljalo razmisliti o koordinaciji njihovega 
dela vsaj enkrat na leto, kar bi že lahko bil 
doprinos k večji učinkovitosti. V ČS Center 
pa si bomo še naprej prizadevali za ustano-
vitev mladinskega centra, za katerega se že 
predolgo išče primerne prostore. 

4. Skupaj s Sosvetom za varnost prebivalcev 
smo obravnavali tudi poročila Mestnega 
redarstva in varnostno oceno policije s 
poudarkom na javnem redu in miru, nasil-
nem beračenju in nespoštovanju prometnih 
predpisov – mirujoči promet. Ugotovili smo, 
da se nekje stvari izboljšujejo, nekje slabšajo 
oziroma, da se v določenem časovnem 
obdobju umirijo in kasneje spet pojavijo. 
Zato smo se z Mestnim redarstvom in Polici-
jsko postajo Center dogovorili, da bodo še 
naprej izvajali poostreni 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 pri ločenem 
zbiranju odpadkov ali varčevanju z ener-
gijo, zavzemanje za prednost javnega 
prometa pred osebnim ali pa za vsako-
letne čistilne akcije, ki jih organiziramo v 
sodelovanju s TD Ljubljanica. Letos smo 
pripravili že dve. Prva je bila aprila, druga 
pa v začetku septembra.



Aprila smo se pridružili skupni ljubljanski 
akciji Za lepšo Ljubljano, septembra pa smo 
s TD Ljubljanica pripravili že tradicionalno 
čistilno akcijo ČS Center. Na obeh akcijah 
smo očistili Tivoli, Vodmat in Tabor, grajski 
hrib, Špico, smeti smo pobirali vse do Špor-
tnega parka na Poljanah, ob Gruberjevem 
kanalu in ob progi do Kodeljevega. Velja 
omeniti, da so se nam na septembrski akciji 
prvič pridružili člani prostoljnega Mestnega 
gasilskega društva in prostovoljnega Gasil-
skega društva Trnovo s čolnoma. Pobrali so 
vse, kar so našli na gladini Ljubljanice. Bili so 
zadovoljni, saj niso imeli veliko dela. 
V sklop varovanja okolja in ozaveščanja pre-
bivalcev sodi tudi spomladanska razstava o 
invazivnih rastlinah v prostorih ČS Center na 
Štefanovi ulici, ki si jo je ogledalo precej pre-
bivalcev. Z Oddelkom za varovanje okolja 
smo dogovorjeni tudi za sodelovanje na či-
stilnih akcijah s prikazom invazivnih rastlin, 
ki vedno pritegne zanimanje udeležencev. 

PROGRAM MALIH DEL

V okviru Programa malih del leta 2013 
smo se odločili za postavitev še treh fitnes 
naprav na igrišču na Novih Poljanah in za 
postavitev mize za namizni tenis v parku na 
Taboru. A v parku nismo našli primernega 
prostora na delu, ki je v lasti MOL, zato smo 
morali poiskati novo lokacijo. Ko smo preve-
rili interes prebivalcev, smo se odločili, da jo 
postavimo v parku na Novih Poljanah. Miza 
za na namizni tenis bo postavljena še letos.

V Svetu ČS Center smo za vse to odgovorni:
Meta Verbič, predsednica
dr. Savin Jogan, podpredsednik
Pavel Brglez, podpredsednik
Omar Hanuna, podpredsednik
Goran Iskrić, vodja Sosveta za varnost prebi-
valcev, Peter Kaučič, vodja Komisije za pro-
met, komunalo, urejanje prostora in varstvo 
okolja, Marijana Kobe, vodja Komisije za kul-
turo, Alijana Lepšina, predsednica Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja, Karl Bradač, David Cerar, Cvetka Do-
noša, Mateja Gaber, Božidar Humar, Darka 
Sajko, Vesna Škrinjar Pevc in Mateja Špan.
Pomagata nam uslužbenki Službe za lokal-
no samoupravo (SLS) MOL Jožica Sevčnikar 
Skorupan in Teja Kranjc. Naša zahvala gre 
tudi Ivanki Jerman, prostovoljki, brez pomoči 
katere ne mine noben dogodek v ČS Center. 

PRIDOBITVE V ČS CENTER

Ko predstavljamo nove pridobitve v ČS 
Center, moramo povedati, da pri prenovi 
ulic, trgov in nabrežij ne gre zgolj za lepo-
tne popravke, temveč za celovito obnovo 
zastarele komunalne infrastrukture, pone-
kod pa tudi za umestitev potopnih sme-
tnjakov. Letos so bili končani dolgotrajni 
postopki za umestitev komunalne infra-
strukture in obnove cestišča na Cesti na Go-
lovec, ki so se začeli na pobudo prebivalcev 
s podporo ČS Center, in zdaj dela potekajo. 
Začela se je tudi gradnja garažne hiše Ko-
zolec 2. Ob parku na Ambroževem trgu je 
končno urejena javna razsvetljava, za kate-
ro si je ČS Center že dalj časa prizadevala; 
Špico je obogatila skulptura akademskega 
kiparja Luja Vodopivca »Bitva«, ki jo je od 
Galerije Equrna prevzela MOL, poskrbela 
za restavriranje in jo postavila ob vhodu v 
pristanišče na Špici, kamor po svoji vsebini 
tudi sodi; končno je obnovljena fasada zna-
menite hiše Meksika na Njegoševi; dobili 
smo Hišo športa na Bregu 2, kraj srečeva-
nja športnikov, njihovih privržencev in Lju-
bljančanov. OŠ Vodmat je ob koncu lanske-
ga leta dobila prenovljeno telovadnico, OŠ 
Majde Vrhovnik pa se ponaša z dvigalom za 
gibalno ovirane učence in obiskovalce šole 
ter novo urejenim eko vrtom.



Prenovljeno Petkovškovo nabrežje

Prenovljena Čopova ulica

Prenovljeni Novi trg brez avtomobilov



Obnovljeni nadhod čez Gruberjev kanal in železniško progo v podaljšku Streliške ulice 
na Hradeckega cesto z dvigalom za gibalno ovirane.

Pogled na del prenovljenega območja, ki zajema Ulico Tabor z novo prometno uredit-
vijo in Rozmanovo ulico. Prenova zadnjega dela Maistrove še poteka.

Družinski center Mala ulica – Mestno 
igrišče, velika pridobitev za otroke in starše 
v trenutkih, ko ne vemo, kaj bi počeli. Na 
Mali ulici nam ne bo nikoli zmanjkalo idej.

 Čufarjeva ulica je ob Dnevu soseda dobila 
prijaznejšo podobo, za katero so poskrbeli 
ProstoRož, otroci vrtca Ledina in prosto-
voljci okoliških šol. Foto: Klemen Ilovar / 
ProstoRož



Pripravil: Svet Četrtne skupnosti Center, Foto: Arhiv ČS Center, Tisk: Cicero d.o.o., Tiskano v 13.500 izvodih, 
Raznos: Pošta Slovenije, Publikacija je brezplačna in jo prejme vsako gospodinjstvo v Četrtni skupnosti Center, Oktober 2013

PROGRAM PRIREDITEV
OB DNEVU ČS CENTER, 13. OKTOBRU 2013

Ponedeljek, 7. oktober: 

16.30 -  Dvorana SLS na Štefanovi 11 

Odprtje razstave USTVARJALNOST PREBIVALCEV ČS CENTER

Razstavo si lahko ogledate še 9. in 10. oktobra med 10. in 17. uro.

Torek, 8. oktober: 

16.30 – 18.00:  OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva 16, bo letos gostiteljica osrednje kulturno 

družabne prireditve praznovanja Dneva ČS Center, namenjene druženju prebivalcev vseh 

generacij. Priča bomo tudi posebnemu dogodku. OŠ Majde Vrhovnik je dobila dvigalo za 

gibalno ovirane osebe, ki ga bomo skupaj predali njegovemu namenu. 

Sreda, 9. oktober

OŠ Vodmat, Potrčeva ulica 1

10.30 – 12.00 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, ter učenci 9. razredov osnovnih šol z območja ČS Center in njihovi učitelji.

Sreda, 9. oktober

Srednja zdravstvena šola, Poljanska cesta 61  

15.30 – 17.30: »Z roko v roki za čisto in zdravo okolje« smo poimenovali Dan odprtih vrat 

srednjih šol in dijaških domov na Poljanah. Dijaki se bodo letos pomerili za Pokal ČS Center 

v malem nogometu, dijakinje pa v odbojki. Skupaj bomo očistili bližnjo okolico in druženje 

zaključili ob glasbi ansambla Srednje zdravstvene šole. Gostiteljica bo, kot že vrsto let, Sred-

nja zdravstvena šola. 

Četrtek, 10. oktober: 

16.30 - SPOMINSKA SLOVESNOST PRI SPOMENIKU 24 TALCEV, Ulica talcev

O tragičnem dogodku, ki se je zgodil 13. oktobra 1942, bo spregovoril Miha Grobelnik, 

predsednik Združenja ZZB za vrednote NOB Ljubljana Center. Sodelovali bodo dijaki Pol-

janske gimnazije, Partizanski pevski zbor, Orkester Slovenske policije, Častni vod Slovenske 

vojske in praporščaki.

VLJUDNO VABLJENI!

Vodja Komisije za kulturo Predsednica Sveta ČS Center

Marija Kobe Meta Verbič


