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Aktualno

Občane vljudno vabimo, da si 
do 24. novembra 2017 ogledate 
javno razgrnitev dopolnjenega 
osnutka sprememb in dopolnitev 
strateškega in izvedbenega dela 
Občinskega prostorskega načrta 
MOL in Okoljskega poročila k 
spremembam in dopolnitvam 
Občinskega prostorskega načrta 
MOL – strateški in izvedbeni 
del. Javna razgrnitev poteka v 
prostorih sedemnajstih četrtnih 
skupnosti Mestne občine 
Ljubljana in v prostorih Oddelka 
za urejanje prostora, Poljanska 
cesta 28, Ljubljana. V času od 
20. do 23. novembra 2017 bodo 
na Gospodarskem razstavišču 

potekale javne obravnave 
razgrnjenega gradiva.
Da bi vsebine dopolnjenega 
osnutka sprememb in dopolnitev 
OPN kar najbolj približali 
občanom, smo tudi tokrat 
pripravili internetno obliko javne 
razgrnitve, ki je dostopna na 
spletni strani  www.ljubljana.si 
v rubriki ‚Aktualno‘.
MOL je k spremembam 
OPN MOL pristopila v luči 
družbenoekonomskih in 
podnebnih sprememb ter s 
ciljem trajnostnega razvoja, zato 
je v Strateški del vgradila vsebine 
po letu 2010 sprejetih strateških 
dokumentov in politik na lokalni, 
regionalni, državni, evropski 

in svetovni ravni. Osnovni 
urbanistični koncept prostorskega 
razvoja MOL se ob tem ohranja, 
prenovljen in posodobljen je način 
prikaza grafičnega dela. Vsebine 
strateškega in izvedbenega dela se 
spreminjajo vzporedno in so med 
seboj usklajene. 
V spremembah in dopolnitvah 
OPN MOL ID so obravnavane 
številne pobude občanov in 
pravnih oseb, občinske razvojne 
potrebe ter prilagoditve akta 
spremenjenim predpisom, 
evidencam, režimom in 
strokovnim podlagam. Pri tem 
so upoštevane smernice in prva 
mnenja sedemnajstih nosilcev 
urejanja prostora, omejitve v 

prostoru ter varstveni in drugi 
režimi. Tematske spremembe in 
dopolnitve ter nove rešitve za 
posamezne lokacije izhajajo iz 
predhodno izdelanih strokovnih 
podlag, ki obravnavajo tematike 
stanovanjskih sosesk, preveritve 
ustreznosti opredelitve stavbnih 
zemljišč v posameznih mestnih 
predelih, območij za potrebe 
obrambe in varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, 
protipoplavnih in protihrupnih 
ukrepov, plovnosti in energetske 
izrabe Ljubljanice in drugih. 
Za umestitev RTP Brdo in 
avtocestnega priključka Barje so v 
OPN MOL ID rešitve prikazane v 
variantah.
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Javna razgrnitev
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega 
načrta MOL in Okoljskega poročila
mag. Miran Gajšek, dr. Liljana Jankovič Grobelšek, Mateja Doležal
Oddelek za urejanje prostora MOL

Mestna občina Ljubljana je leta 2016 začela postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 
MOL (v nadaljevanju OPN MOL), ki je bil sprejet in uveljavljen leta 2010. Tokrat se spreminjata in dopolnjujeta 
strateški del in izvedbeni del OPN MOL. 
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Spoštovane bralke  
in bralci glasila Ljubljana! 

V Ljubljani smo leta 2012 na podobnih izhodiščih in po podobni metodi, kakršna je bila 
predpisana za  izdelavo celostne prometne strategije (CPS), zasnovali in sprejeli politiko 
trajnostne mobilnosti in jo začeli izvajati brez večjega preverjanja v najširši javnosti. 
Hitro se je izkazalo, da smo si postavili na prvi pogled radikalne, a vseeno uresničljive 
cilje. Tudi pripravljenost ljudi, da sprejemajo spremembe in se jim prilagajajo, smo 
dobro ocenili. V sorazmerno kratkem obdobju smo uvedli veliko tako mehkih kot 
strogih ukrepov in preizkusili, kako med seboj učinkujejo. Proti pričakovanjem smo 
hitro dosegli znatne premike v izboru načina gibanja po mestu. Največ smo dosegli z 
razširitvijo območja za pešce in v uporabi koles, manj od pričakovanj pa v selektivni 
parkirni politiki in z izboljšavami javnega prevoza z avtobusi. Tudi na t. i. skupni oz. 
deljeni prometni prostor sožitja med različnimi vrstami prometa smo se hitro navadili. 
Najmanj smo dosegli pri zmanjševanju vožnje z osebnimi avtomobili na študij, v šolo, 
vrtce in službo še posebej dnevnih migrantov, kar je v veliki meri odvisno od mobilnostne 
kulture največjih zaposlovalcev in drugih deležnikov, na katere težko vplivamo. Bistveno 
premalo smo naredili za boljše delovanje javnega prevoza ter za udobno in varno 
kolesarjenje. Kljub novim P+R postajam se še vedno večina ljudi v službo v središču 
mesta vozi s svojimi avtomobili, tudi razmere za vožnjo z vlaki v regiji, ki bi največ 
pripomogle k multimodalnosti, se niso v ničemer izboljšale. Urejanje številnih zasebnih 
parkirišč okoli mestnega središča nam je nepričakovano podrlo parkirni model, po 
katerem se ljudje ne vozijo v mestno središče z avtomobili, če tam nimajo kje poceni 
parkirati.  

Občutek imam, da so se pozitivni trendi začeli počasi ustavljati, kar se običajno dogaja, 
kadar sistemskih ukrepov ne izpeljemo do konca. Začetna zavzetost za izvajanje 
ukrepov in prometnih načrtov iz trajnostne prometne politike (PPMOL)  je popustila, kot 
da smo že zadovoljni z doseženim. Skoraj dveh tretjin ukrepov iz akcijskega programa 
PPMOL še nismo izvedli, zato v spreminjanju prometnih navad nismo dosegli nekaterih 
ključnih ciljnih skupin. V javnosti se je začela pojavljati zahteva po pravici svobodne 
izbire prometnega sredstva, češ da imajo pešci in kolesarji že preveč prostora, mestni 
avtobusi pa že dovolj rumenih pasov. Začeli smo spet razmišljati o večji prepustnosti 
cest in križišč, s katero naj bi zmanjšali prometne zastoje, čeprav vemo, da dejansko 
spodbujajo še več motornega prometa. Skrbi nas lahko tudi izvajanje cestnih in 
prometnih ureditev, ki ne dajejo prednosti javnemu prevozu, kolesarjenju in pešačenju, 
čeprav smo jih postavili za temeljno izhodišče trajnostne reforme prometa. 

Priprava CPS po navodilih Ministrstva za infrastrukturo je tako predstavljala izjemno 
priložnost, da smo lahko opravili podrobno celovito revizijo izvajanja PPMOL, s katero 
smo že bili v zaostanku. Največ nam je razkrila že celovita analiza stanja v prometu, ki 
smo jo morali v postopku priprave CPS najprej izdelati. Poleg tega nam je bilo v veliko 
pomoč tudi stališče strokovne in laičnih javnosti do že doseženih rezultatov PPMOL. Zelo 
nas je namreč zanimalo, v kolikšni meri so ljudje spremenili svoje prometne navade 
zavoljo trajnostnih vrednot ali zaradi uvedenih trajnostnih ukrepov nove mobilnosti. Na 
osnovi ugotovitev smo lahko verodstojno prevrednotili cilje, ponovno nastavili vrednosti 
za merjenje napredka in dopolnili zastavljene ukrepe. 

Prepričan sem, da nam bo CPS pomagala hitreje doseči zastavljene cilje, ki povečujejo 
mobilnost ljudi, njihovo varnost in zdravje, kar vse pomembno prispeva k višji kakovosti 
življenja. Najpomembnejši projekt, ki bo povzročil pravi razcvet kolesarjenja v mestu 
in sosednjih občinah LUR, bodo številne preureditve, širitve in povezave kolesarske 
infrastrukture, financirane iz evropskega mehanizma celostne teritorialne naložbe 
(CTN) v letih 2017 in 2018. Če bomo uspeli prijavljene projekte dejansko izvesti, bomo 
ustvarili ugodne pogoje za želeno povečanje deleža uporabe kolesa v mestu. S tem bomo 
upravičili visoko 8. mesto, ki ga imamo med kolesarjem najprijaznejšimi mesti na svetu. 
Veliko si obetamo tudi od načrtovane gradnje dveh novih železniških postajališč in 
posodobitev nekaterih drugih, da se bo vsaj kakšen delež danes zapostavljenih potnikov 
odločil voziti z vlaki v mesto. Najbolj pa nas lahko razveseljuje ugotovitev, da za vse 
več ljudi osebni avto ni primerno vozilo za prevažanje po mestu in jim posledično tudi 
širitev cest oziroma gradnja novih ni prioriteta. Zato sem prepričan, da CPS ne bo 
nadomestila, temveč nadgradila PPMOL in z izkazano podporo javnosti pospešila njeno 
uresničevanje, čeprav so se ciljni roki nekoliko podaljšali. Ker smo še bolj prepričani o 
tem, da smo na pravi poti in da vemo, kaj je treba še storiti, je napočil čas, da se lotimo 
tistih ukrepov in tistih projektov, s katerimi smo najdalj odlašali.

Prof. Janez Koželj

“ Prepričan 
sem, da 

nam bo CPS 
pomagala 
hitreje doseči 
zastavljene cilje, 
ki povečujejo 
mobilnost ljudi, 
njihovo varnost 
in zdravje, kar 
vse pomembno 
prispeva k 
višji kakovosti 
življenja.
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Promet v Ljubljani

Celostna prometna strategija Mestne občine Ljubljana

Drage Ljubljančanke, dragi 
Ljubljančani, spoštovane 
obiskovalke in obiskovalci najlepšega 
mesta na svetu! 

Želim si, da bi se vsakdo v Ljubljani 
dobro počutil, da bi vsak meščan čutil 
visoko kakovost življenja v mestu in vsak 
obiskovalec prikimal, da je Ljubljana res 
zelena, čista, varna in prijazna. Raziskave 
javnega mnenja so pokazale, da so 
meščani zadovoljni z razvojem mesta, 
in vesel sem, da se je s pojmom »zelena 
Ljubljana« poistovetilo veliko občanov, 
kar je rezultat največjega priznanja, ki 
ga naše mesto ima –  to je naslov Zelena 
prestolnica Evrope 2016. 

Vedno je prostor za izboljšave in v Mestni 
občini Ljubljana se zavezujemo, da bomo 
mesto še naprej oblikovali po meri 
človeka. Zato tudi s številnimi dogodki, 
dejavnostmi in ukrepi spodbujamo 
ljudi, da nam sporočijo, kako lahko 
njihovo življenje še izboljšamo. Tako 
smo v postopku priprave Celostne 
prometne strategije MOL posebno 
pozornost namenili prav občanom in 
različnim deležnikom, kajti verjamemo, 
da lahko skupaj z njimi poiščemo boljše 
rešitve. Prepričan sem, da smo jih našli 
in jih vključili v ta pomemben strateški 
dokument za načrtovanje prometa s 
poudarkom na ukrepih za spodbujanje 
trajnostne mobilnosti. 

V zadnjem desetletju smo naredili 
največji korak naprej predvsem na tem 
področju in številne cilje že presegli, kar 
je »okronala« tudi nagrada evropski teden 
mobilnosti, ki jo je Ljubljana kot edino 
mesto prejela kar dvakrat. S strategijo, ki 

smo jo pripravljali skupaj z deležniki in 
širšo javnostjo, posodabljamo leta 2012 
sprejeto Prometno politiko MOL, ki temelji 
na Viziji Ljubljane 2025, oblikovani že leta 
2007. To pomeni, da že vrsto let sledimo 
poslanstvu biti zeleno mesto z visoko 
kakovostjo življenja in najboljši servis za 
meščane ter ga nadgrajujemo. Tisti, ki so 
sodelovali pri oblikovanju CPS, so to vizijo 
tudi znova potrdili in ugotovili smo, da 
je naklonjenost konceptu trajnostnega 
urejanja prometa velika. 

Sam sem pešec. Hoja je najosnovnejša 
oblika premikanja in zame tudi 
najprijetnejša, posebej v našem živahnem 
območju za pešce in urejenih zelenih 
površinah. Ne čudi me, da je delež poti, 
opravljenih peš, v desetih letih zelo 
narasel, z 19 % na skoraj 35 %. Povečujemo 
tudi delež kolesarjev in uporabnikov 

javnega prevoza, zmanjšujemo pa poti 
z avtomobilom. Vsak naj izbere obliko 
mobilnosti, ki mu najbolj ustreza, če pa 
se že odloči za prevoz z avtomobilom, naj 
raje uporablja električna vozila iz sistema 
souporabe vozil, t. i. car-sharing, kot da 
se sam vozi v svojem avtomobilu. Skozi 
raziskave smo z veseljem spoznali, da 
smo dosegli premik »v glavah« in se ne 
vrti več vse okoli avtomobilov. Te pa smo, 
z izgradnjo podzemnih garaž, umaknili 
pod zemljo in tako pridobili več javnega 
prostora za različna kulturna, športna, 
družabna srečanja. Ljudje so odkrili, da 
mesto ponuja veliko dobrih alternativ in 
so jih začeli bolj množično uporabljati, kar 
je izjemen napredek. Posebej pa sem vesel 
letošnje lestvice Copenhagenize indeks, 
ki meri prijaznost mest do kolesarjev in 
na kateri smo zasedli visoko 8. mesto. 

Foto: Katja Butina 

Pri procesu izdelave CPS so sodelovali vsi ključni deležniki in širša javnost.

Ljubljanski urbanistični zavod (LUZ d.d.)  
in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)
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Promet v Ljubljani

Celostna prometna strategija Mestne občine Ljubljana

Pred dvema letoma smo se namreč prvič 
uvrstili na omenjeno lestvico in že takrat 
zasedli 13. mesto.

Sodelovanje, spoštovanje, strpnost – 
to so trije ključni pojmi za uspešno 
sobivanje, tudi v prometu. Ta nova 
Strategija predstavlja četrti podporni 
steber. Tako smo dobili dobre temelje za 
izvedbo številnih trajnostnih ukrepov 
za izboljšanje mobilnosti, z mislijo na 
okolje in družbo, sedanje in prihodnje 
generacije. Ljubljana gre po zeleni poti 
naprej!

Zoran Janković 
župan

 

Trajnostna mobilnost: 
celostno načrtovanje 
prometa za  
zadovoljno mesto

Razvoj prometa je tesno povezan z vsemi 
stebri trajnostnega razvoja mesta: z 
družbenim, okoljskim in gospodarskim. 
Razsežnosti vpliva prometa na različna 
področja razvoja so danes prepoznane 
na veliko ravneh; prepoznajo jih 
prebivalci in obiskovalci mest ter mestne 
oblasti in drugi odločevalci. V zadnjih 
okvirnih dokumentih, ki jih pripravlja 
Evropska unija, so prav prometni sistemi 
prepoznani kot tisti, ki so bistveni ne le za 
boljšo dostopnost na lokalni ravni, ampak 
širše, za blaginjo Evrope. Izkušnje kažejo, 
da je treba spremeniti pretekle, ustaljene 
načine načrtovanja prometa, pri katerih 
se je motorni promet navadno obravnaval 
prednostno. Da bi dosegli cilje, ki si 
jih je postavila Evropska unija, da se 
do leta 2030 za 30 % zmanjša količino 
toplogrednih plinov, zaznanih leta 2008, 
je treba promet načrtovati celostno. 
Trajnostna mobilnost je zato ključen 
pogoj za povezovanje ljudi in dostopnost 
dobrin na način, ki bo dolgoročno lahko 
ohranil okolje in dobre pogoje za bivanje. 

Slovenija je tudi na državni ravni v letu 
2015 sprejela Strategijo razvoja prometa 
v RS, s katero je začrtala smer razvoja 
po vzoru drugih evropskih držav. Leta 
2016 je sprejela Nacionalni program 
razvoja prometa v RS, ki predlaga 
konkretne aktivnosti s področij cest, 
železnic, letalstva, pomorstva in javnega 
potniškega prometa ter posebna vlaganja 
v razvoj trajnostne mobilnosti.

Mestna občina Ljubljana (MOL) se 
že dolgo na strateški ravni ukvarja s 
celostnim načrtovanjem prometa. V letu 

2012 je sprejela Prometno politiko Mestne 
občine Ljubljana (PP MOL), s katero 
je začrtala trajnostno smer, v katero 
vodijo številni ukrepi, ureditve in želje 
o spremembah potovalnih navad ljudi, 
o povečanju deleža pešcev, kolesarjev 
in uporabnikov javnega potniškega 
prometa. PP MOL je s svojo vsebino in 
predvidenimi ukrepi ter strateškimi 
in operativnimi cilji zastavila razvoj 
prometa do leta 2015. Nekateri cilji v 
PP MOL so zastavljeni dolgoročneje, 
do leta 2020, vendar je za obdobje 
po 2015 PP MOL predvidela revizijo 
dokumenta ter preveritev približevanja v 
PP MOL zastavljenim ciljem, po potrebi 
pa ponovno opredelitev strateških in 
operativnih ciljev ter ukrepov. Namen 
tega dokumenta – Celostne prometne 
strategije Mestne občine Ljubljana (CPS 
MOL) – je tako preveriti in nadgraditi cilje 
prometne politike ter nadaljevati ukrepe 
za kakovostnejše, učinkovitejše in bolj 
raznolike načine mobilnosti ter obenem 
ohraniti mesto zeleno, čisto, dostopno in 
prijazno do vseh.

Vloga CPS  
in proces izdelave

MOL je na osnovi Vizije Ljubljane 2025 
iz leta 2007 ter s ciljem nadgradnje 
in nadaljevanja uresničevanja ciljev, 
zastavljenih že v PP MOL, sprejeti v letu 
2012, pristopila k izdelavi CPS, strateškega 
dokumenta, ki predstavlja podlago za 
dolgoročno načrtovanje in urejanje 
trajnostnega prometa, usklajenega z 
gospodarskim in družbenim razvojem 
ter z ohranjanjem visoke kakovosti 
okolja. Ta dokument je pod okriljem 
interdisciplinarne skupine v sodelovanju 
z vsemi ključnimi deležniki ter s širšo 
javnostjo (s prebivalci in obiskovalci 

Foto: Katja Butina 

Pri procesu izdelave CPS so sodelovali vsi ključni deležniki in širša javnost.

 

Proces izdelave celostne prometne strategije MOL

analiza stanja vizija

izbira  
scenarijev  

in ciljev ukrepi
oblikovanje 
končne CPS

Spremljanje 
in poročanje

2016 2017

december          januar          februar          marec          april          maj          junij          julij

Začetek 
priprave CPS

1. Spletna razprava 
(1115 oddanih 

mnenj po naslednjih 
področjih: hoja, 

kolesarjenje, JPP, 
mirujoči in motorni 

promet)

Anketa 
(750 izpolnjenih 

anket)

2. Spletna 
razprava 

(105 oddanih 
mnenj in 47 

vsebinskih 
predlogov)

Delavnica 
(Sodelovali 

so: MOL, ZTL, 
LPP, MOP, 
Kombinat, 
Focus, DRI, 
LKM, RRA 
LUR, MzI, 
FGG-PTI)

3. Spletna razprava 
(Pregled možnosti, ki 
jih ponujajo različni 
scenariji trajnostnega 
razvoja prometa)

5 Javnih 
razprav po 

sedežih 
nekdanjih 

UE MOL 
(Aktivno 

sodelovanje 
širše javnosti)

4. Spletna 
razprava 
(Izbira 
ukrepov 
CPS)

Objava 
rezultatov

Delavnica  
z MU MOL 
– priprava 
akcijskega 

načrta

Oblikovanje končnega 
dokumenta CPS

Sprejem 
CPS

Delavnica 
s četrtnimi 

skupnostmi
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Ljubljane) primerljiv s strateškimi 
dokumenti najnaprednejših in najbolj 
okoljsko ozaveščenih evropskih mest. 
Ker je temeljni cilj oblikovati prometno 
ureditev Ljubljane po meri človeka, je 
bila odločitev, da v izdelavo CPS MOL 
vključimo meščanke in meščane, ter 
obiskovalce Ljubljane, več kot pravilna. 
Njihovo aktivno sodelovanje je bilo 
ključnega pomena, saj se kot pešci, 
kolesarji, potniki mestnih avtobusov 
ali kot vozniki motornih vozil vsak 
dan srečujejo z različnimi prometnimi 
izzivi, zato so njihove izkušnje pri 
prepoznavanju prometnih problemov 
in iskanju boljših rešitev neprecenljive. 
Poleg tega CPS daje izjemno velik 
poudarek na mehke ukrepe, ki so lahko 
uspešni le, če jih sooblikujejo in posvojijo 
tisti, ki so jim namenjeni. Informiranje 
javnosti ter njeno vključevanje 
v posvetovanje, sodelovanje in 
sooblikovanje je torej ključnega pomena 
in eden glavnih korakov v procesu 
izdelave CPS. Obenem z vključevanjem 
javnosti krepimo tudi povezanost 
in ozaveščenost skupnosti, s čimer 
lahko bistveno povečamo uspešnost, 
stroškovno učinkovitost, transparentnost 
in sprejetost ukrepov.

V želji okrepiti zavedanje, da lahko vsak 
občan prispeva k temu, da se ukrepi 
prilagodijo njegovim potrebam, da je 
vodstvo mesta odprto za predloge, ideje 
in mnenja ter da so vsa prizadevanja 
usmerjena v skupnost in cilj, da 
izboljšamo kakovost življenja v mestu, 
smo ključne deležnike in širšo javnost na 
različne načine vključevali v vseh fazah 
priprave CPS.

Tako je bilo v šestih mesecih izvedenih 
12 različnih dogodkov oziroma 
aktivnosti, v katerih je sodelovalo več kot 
1.600 meščank in meščanov: 3 delavnice 
s ključnimi deležniki in četrtnimi 
skupnostmi, 4 javne razprave, izmed 
katerih so bile prve tri spletne, četrta 
pa je poleg spleta potekala še na petih 
območjih, ki so pokrivala vse četrtne 
skupnosti. Izvedena je bila anketa, ki jo 
je v celoti izpolnilo 750 posameznikov, 
poleg tega so bili opravljeni številni 
intervjuji, izpolnjeni vprašalniki, 
pripravljena sta bila tudi razstava in 

promocijski dogodek, namenjena 
predstavitvi rezultatov, ugotovitev in 
aktivnosti med procesom priprave CPS. 
Rezultati so bili več kot uspešni, saj so 
posamezniki, interesne skupnosti in 
ključni deležniki med pripravo CPS 
podali kar okoli 1.700 predlogov za 
prometne izboljšave. Vse aktivnosti 
so bile podkrepljene tudi s stalnim 
obveščanjem javnosti prek različnih 
komunikacijskih načinov in medijskih 
kanalov, ki se bo nadaljevalo tudi med 
izvajanjem strategije, saj je izjemno 
pomembno, da ljudje tudi po končanem 
vključevanju v proces izdelave CPS vidijo, 
da ima njihovo sodelovanje dolgoročne 
vplive na urejanje prometa. 

Stanje prometa  
in glavni izzivi Ljubljane

Ljubljana – glavno mesto
Ljubljana je politično in kulturno 
središče, prav tako pa je tudi pomembno 
trgovsko, poslovno, kongresno, 
sejemsko, prometno, znanstveno in 
izobraževalno središče Republike 
Slovenije. Delovna mesta močno vplivajo 
na število potovanj; s približno 180.000 
delovnimi mesti je Ljubljana tudi največje 
zaposlitveno središče v Sloveniji. Na 
povečanje števila potovanj prav tako 
vplivajo izobraževalne ustanove; 
Ljubljana je univerzitetno središče 
Slovenije z 41.000 študenti, ki prihajajo iz 
različnih krajev in občin Slovenije. Zaradi 
dnevnih migrantov iz regije na delo in v 
šolo, ki so v glavnem odvisni od uporabe 
avtomobilov, se Ljubljana že vrsto let 
srečuje s problemi, ki jih povzroča 
osebni motorni promet (npr. zastoji, 
onesnaženost zraka).

Število prebivalcev v MOL, razen v letu 
2011, stalno narašča. Ta pojav lahko 
povezujemo z ugodnimi življenjskimi 
pogoji, boljšimi priložnostmi za 
izobraževanje, zaposlitev in uspešno 
kariero pa tudi zaradi državnopolitične in 
kulturno-umetniške vloge mesta. 

Od leta 2010 do leta 2013 je število delovno 
aktivnih prebivalcev v MOL padalo, po 
letu 2014 pa spet narašča. Leta 2016 je 

bilo delovno aktivnih približno toliko 
prebivalcev kot leta 2010. Število delovno 
aktivnih prebivalcev v najmlajšem 
starostnem razredu, od 15 do 24 let, se 
zmanjšuje, narašča pa število v najstarejšem 
starostnem razredu, tj. nad 60 let.

Promet v Ljubljani
Kolo
Kolesarjenje je tesno povezano z 
urejenostjo in razširjenostjo kolesarske 
infrastrukture. Zlasti v najožjem središču 
mesta so kolesarske površine zgledno 
urejene in do kolesarjev prijazne, 
kar se odraža v rasti deleža potovanj, 
opravljenih s kolesom, v tem delu mesta. 
Še vedno pa obstaja veliko predelov 
znotraj MOL zunaj strogega središča, 
ki so potrebni preureditve ali gradnje 
novih kolesarskih površin. Urejenost 
kolesarske infrastrukture bo pripomogla 
tudi k hitremu in varnemu premagovanju 
daljših relacij s kolesom ter posledično 
k porastu števila kolesarjev. Število 
kolesarjev v zadnjih letih močno narašča, 
kolesarska infrastruktura pa le težko sledi 
povečanim potrebam po kolesarskih 
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(Vir: SURS, 2017)

 Število prebivalcev MOL 2008–2016 
 Število delovno aktivnih prebivalcev MOL 2010–2016

(Vir: Europlakat)

 Število izposoj koles v sistemu Bicikelj 

(Vir: Q-free Traffic design - Kolesarski števci)

 Število kolesarjev na povprečni dan v letu 2015 

Foto: Vita Kontić

Kolesarski žep oz. čakalna površina za kolesarje na Krakovskem             nasipu - kolesarji pred avtomobili.
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površinah. Glede na količino kolesarjev 
je kolesarskih površin tako premalo.

Maja 2011 je bil uveden sistem brezplačne 
(do 1 ure) izposoje koles Bicikelj. Pri 
prvotni vzpostavitvi je bilo 30 postaj 
in 300 koles, danes pa je uporabnikom 
na voljo 51 postaj in 510 koles. Sistem 
Bicikelj je med uporabniki dobro sprejet, 
saj letno opravijo več kot 660.000 izposoj 
koles (izjema je bilo leto 2013), skupaj 
pa je bilo opravljenih prek štiri milijone 
izposoj.

Avtomobil
Značilnost mestnih vpadnic (npr. 
Barjanska, Zaloška, Tržaška, Celovška, 
Dunajska, Šmartinska in Dolenjska 
cesta) je, da se z obrobja mesta zvezdasto 
približujejo središču mesta. Po njih in 
obvoznici se vsakodnevno prepelje 
največji delež vozil, zato v konicah 
nastajajo vsakodnevni zastoji. Promet 
na vpadnicah sicer v zadnjih letih rahlo 
upada, vendar je zasičenost z motornim 
prometom še vedno visoka, avtomobil pa 
predvsem za dnevne migrante predstavlja 
glavni način prevoza. Ti predstavljajo 
veliko obremenitev z motornimi vozili 
na celotnem območju Ljubljane, saj se 

jih dnevno v Ljubljano na delo pripelje 
116.000 (SURS, 2017), od tega približno 
polovica iz območja Ljubljanske urbane 
regije, večina sama v osebnem vozilu.

Javni potniški promet – mestni avtobusi
Največ potovanj z JPP se opravi 
vzdolž glavnih mestnih vpadnic, kar 
je pričakovano, saj vpadnice tvorijo 
ogrodje glavnih transportnih in 
komunikacijskih kanalov. Glavna 
značilnost linij Ljubljanskega potniškega 
prometa (LPP)  je, da potekajo v radialni 
smeri od obrobja mesta proti središču 
in nasprotno. Ker središče mesta zaradi 
dejstva, da velik odstotek linij poteka 
skozenj, predstavlja glavno stičišče 
prometnih tokov, je razumljivo, da je 
glavne prometne tokove mogoče opaziti 
ravno v teh smereh. Obratovanje linij 
LPP v koničnih urah ovirajo velike 
prometne obremenitve, zaradi katerih so 
povprečne potovalne hitrosti avtobusov 
zelo nizke (med 15 km/h in 20 km/h). 
Število potovanj z mestnimi avtobusi 
pada; v letu 2015 je bilo z LPP opravljenih 
38 milijonov potovanj, medtem ko je 
število uporabnikov LPP v preteklih 
letih naraslo za približno 10 odstotkov. 

Takšno razmerje trendov uporabe LPP 
kaže, da se potovalne navade prebivalcev 
spreminjajo skladno z zastavljenimi cilji 
MOL, upadanje števila potovanj pa gre 
pripisati tudi boljši ponudbi in večjemu 
koriščenju drugih trajnostnih načinov 
potovanj (pešačenje, kolesarjenje, širjenje 
ponudbe Biciklja itn.).

Železnica
Na območju MOL se nahaja več 
železniških prog in postaj, glavna 
železniška postaja Ljubljana pa je stičišče 
(začetna in končna postaja) večine 
vlakov. Pot naprej nadaljujejo le nekateri 
mednarodni potniški vlaki.

Na podlagi opravljene analize voznih 
redov vlakov na območju MOL se da 
razbrati, da so odhodi in prihodi vlakov 
v vseh smereh pogostejši med konicami. 
Vozni redi niso usklajeni, da bi omogočali 
potnikom udobno prestopanje na druge 
linije. Prevoz koles omogočajo le nekateri 
vlaki, in še to v omejenem številu.

Za območje Ljubljane oziroma vožnjo 
z vlakom med postajami znotraj 
ljubljanskega cestnega obroča (Ljubljana, 
Ljubljana Zalog, Ljubljana Polje, Ljubljana 
Rakovnik, Ljubljana Vodmat, Brezovica, 
Ljubljana Tivoli, Medno, Ljubljana 
Vižmarje, Ljubljana Stegne, Litostroj, 
Ljubljana Črnuče, Ljubljana Ježica in 
Ljubljana Brinje) obstajata »mestna« 
mesečna in dnevna vozovnica.

Študentom in dijakom je na voljo 
subvencionirana enotna vozovnica, ki 
omogoča kombiniranje medkrajevnega 
linijskega prevoza, mestnega prometa v 
Ljubljani in železniški prevoz.

Največje težave železnice na območju 
MOL so: neprivlačna postajališča z 
neustreznimi dostopi, neurejena in 
nefunkcionalna glavna železniška 
postaja, neusklajenost voznih redov 
železnice in LPP, oteženo prestopanje 
na LPP, slaba dostopnost do ciljev zunaj 
četrtne skupnosti Center, slabe navezave 
na sistem Bicikelj, pomanjkanje postaj na 
parkiriščih P+R.

Odprava naštetih problemov bi 
lahko povzročila ponovno povečanje 
uporabnikov železnice. Obstoječe 
proge in postajališča znotraj MOL imajo 
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(Vir: Ljubljanski potniški promet d.o.o.)

 Število uporabnikov LPP od 2011 do 2016 

Foto: Vita Kontić

Kolesarski žep oz. čakalna površina za kolesarje na Krakovskem             nasipu - kolesarji pred avtomobili.

(Vir: Ljubljanski potniški promet d.o.o.)

 Število potovanj z LPP od 2010 do 2016 
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potencial, da v prihodnje prevzamejo 
vlogo mestne železnice.

Potovalne navade Ljubljančanov
V letih 2003 in 2013 sta potekali 
raziskavi potovalnih navad znotraj 
MOL, tako dobljeni podatki pa so bili 
osnova za določitev pogostosti uporabe 
posameznih prometnih sredstev. 
Izračun deležev uporabe posameznih 
prometnih sredstev se lahko opravi 
na dva načina, in sicer glede na kraj 
potovanja in glede na naslov stalnega 
prebivališča potnika. Prvi način 
omogoča raziskavo potovalnih navad 
v prostoru glede na vrsto prometnega 
sredstva, drugi način pa omogoča 
raziskavo uporabe prometnih sredstev 
neodvisno od lokacije potovanja. V 
anketi leta 2003 je bil uporabljen le 
drugi način. 
Za vrednotenje dosežkov mesta 
in uspešnosti svežnjev ukrepov je 
pomembna predvsem primerjava 
rezultatov, ki kaže spreminjanje 
potovalnih navad. Takšna primerjava 
deležev potovanj, pridobljenih v letih 
2003 in 2013, kaže na rahel upad 
deleža potovanj, opravljenih z JPP in 
avtomobilom, ter rahel dvig deleža 
kolesarjev. Opazna je rast števila 
potovanj, opravljenih peš, ki v teh letih 
znaša kar 16 %. 

Vizija

Spodbujanje trajnostne mobilnosti 
pomembno vpliva na dvig kakovosti 
življenja prebivalcev in obiskovalcev ter 
vodi v še bolj zeleno skupno prihodnost, 
izboljšanje mobilnosti ljudi, njihovo varnost 
in zdravje. Načrtovanje prometa mora 
biti zato usmerjeno v sobivanje vseh 
udeležencev v prometu, prednost pa 
mora dati tistim oblikam mobilnosti, ki so 
z vidika onesnaževanja zraka, povzročanja 
hrupa, porabe energije in prostora 
najugodnejše. Ob tem je izjemnega 
pomena tudi javno življenje na ulicah, ki v 
veliki meri prispeva k izboljšanju kakovosti 
bivanja v mestu, zagotavlja lokalno 
oskrbo in vpliva na socialno vključenost 
vseh, pri čemer je poseben poudarek 
namenjen najranljivejšim skupinam – 
otrokom, starejšim in osebam z različnimi 
oviranostmi.
Z izdelavo CPS MOL je Ljubljana 
primerljiva z najbolj naprednimi in 
okoljsko ozaveščenimi evropskimi 
mesti; temu primerno je bila oblikovana 
tudi smela in ambiciozna vizija, ki bo 
pripomogla k doseganju cilja, da bo do leta 
2020 kar 2/3 poti v Ljubljani opravljenih na 
trajnostni način – peš, s kolesom ali javnim 
potniškim prometom, le 1/3 pa z osebnimi 
avtomobili.

Vizija razvoja prometa v Ljubljani, 
oblikovana v postopku izdelave CPS
»Uspešna mesta 21. stoletja so mesta, ki 
bodo nudila meščankam in meščanom ter 
obiskovalkam in obiskovalcem najvišjo 
kakovost bivalnega okolja. Zato bo Mestna 
občina Ljubljana poskrbela za izbiro med 
vsemi trajnostnimi oblikami mobilnosti, ki ne 
bodo uporabljale fosilnih goriv in bodo čim 
bolj smotrno uporabljale prostor. Pri tem bo 
poudarek na visokokakovostnem, učinkovitem 
in dostopnem javnem prevozu ter dobrih 
pogojih za hojo in kolesarjenje. Poskrbela bo 
za ureditev zelenih in vsem dostopnih javnih 
površin ter vključenost prebivalk in prebivalcev, 
ki jih bo spodbujala k zdravemu načinu življenja. 

S tem bo poskrbela za kakovostno bivalno okolje, 
izboljšanje kakovosti zraka in širše možnosti za 
zdrav življenjski slog. Trajnostni razvoj mesta 
bo privabljal ljudi, ki si želijo živeti, delati ali svoj 
prosti čas preživljati v zdravem, vsem dostopnem, 
zelenem, kreativnem, gospodarsko uspešnem 
in do različnih generacij prijaznem mestu. To je 
Ljubljana 21. stoletja.«

Razvoj prometa v 
Ljubljani do leta 2027

V PP MOL (2012) je bil definiran cilj 
tretjinske uporabe prevoznih sredstev. 
Določen je bil cilj, da se bo tretjina poti 
opravila z avtomobilom, tretjina z javnim 
potniškim prometom ter tretjina peš in s 
kolesom.  
V preteklih letih je Ljubljana na vseh 
področjih storila korak naprej k 
izpolnjevanju trajnostno zastavljenih 
ciljev, vidni pa so tudi rezultati vloženega 
truda in sredstev. Nekatere izmed 
zastavljenih ciljev je tako Ljubljana že 
dosegla in celo presegla, pri nekaterih 
pa izzivi ostajajo, zato je potreben 
ponoven razmislek o zastavljenih ciljih.
Raziskava o potovalnih navadah 
prebivalcev MOL, ki jo je Ljubljana 
ponovno izvedla v letu 2013, odkriva, 
da je že močno presegla cilj tretjinske 
porazdelitve prevoznih sredstev pri 
seštevku kolesarjenja in pešačenja (ta 
znaša nekaj manj kot 46 %). Pri cilju 
zmanjšanja motornega prometa cilj 
ostaja nedosežen, vendar je zastavljen 
povsem realno in ga bo Ljubljana v 
naslednjih letih ob takšnem tempu 
sprememb gotovo uspela doseči, saj se 
je delež poti, opravljenih z avtomobilom, 
z 58 % leta 2003 v 10 letih znižal na 
približno 41 %. Pri cilju tretjinske 
uporabe javnega potniškega prometa 
pa Ljubljana zaostaja za zastavljenim 
ciljem, kljub trudu in aktivnemu 
pristopu k izboljšanju tega področja. 
Zato je potreben razmislek in ponovno 
zastavljen racionalnejši cilj.

(Vir: SURS, 2017)

Število dnevnih migrantov iz občin LUR

(Vir: Potovalne navade prebivalcev v MOL in Ljubljanski urbani regiji, 2014)

Delež potovanj prebivalcev MOL po prometnih sredstvih  
v letih 2003 in 2013

Glavni cilj v izbiri načina potovanja in podrobnejša 
razdelitev potovanj na trajnostni način
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Potovalne navade Ljubljančanov

V letih 2003 in 2013 sta potekali raziskavi potovalnih navad 
znotraj MOL, tako dobljeni podatki pa so bili osnova za 
določitev pogostosti uporabe posameznih prometnih 
sredstev. Izračun deležev uporabe posameznih prometnih 
sredstev se lahko opravi na dva načina, in sicer glede na 
kraj potovanja in glede na naslov stalnega prebivališča 
potnika. Prvi način omogoča raziskavo potovalnih navad 
v prostoru glede na vrsto prometnega sredstva, drugi 
način pa omogoča raziskavo uporabe prometnih sredstev 
neodvisno od lokacije potovanja. V anketi leta 2003 je bil 
uporabljen le drugi način. 

Za vrednotenje dosežkov mesta in uspešnosti svežnjev 
ukrepov je pomembna predvsem primerjava rezultatov, 
ki kaže spreminjanje potovalnih navad. Takšna primerjava 
deležev potovanj, pridobljenih v letih 2003 in 2013, kaže na 
rahel upad deleža potovanj, opravljenih z JPP in avtomobilom, 
ter rahel dvig deleža kolesarjev. Opazna je rast števila 
potovanj, opravljenih peš, ki v treh letih znaša kar 16 %. 

2013
34,80%12,6%11,1%41,5%

2003
58% 9,9% 19%13,1%

Delež potovanj prebivalcev MOL po prometnih sredstvih 
v letih 2003 in 2013 

Stanje prometa in glavni izzivi Ljubljane

(Vir: Potovalne navade prebivalcev v Mestni občini Ljubljana in 
Ljubljanski urbani regiji, 2014)
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Promet v Ljubljani

Glavni cilj 
Glede na spremembe, ki jih je Ljubljana 
uvedla v zadnjih letih, in glede na 
vpliv, ki so jih te spremembe imele 
na potovalne navade Ljubljančanov, 
Ljubljana nekoliko spreminja v PP 
MOL zastavljene cilje. Tako ohranja cilj 
tretjinske uporabe avtomobila, medtem 
ko bodo trajnostna prevozna sredstva 
zavzemala dvotretjinski delež v izbiri 
načina potovanja.
Določena je tudi podrobnejša razdelitev 
deležev potovanj znotraj trajnostnega 
načina potovanj, in sicer si Ljubljana do 
leta 2027 zastavlja cilj povečati predvsem 
delež potovanj, opravljenih s kolesom in  
z javnim potniškim prometom.

Štirje stebri  
trajnostne mobilnosti

Celostna prometna strategija nadgrajuje 
dozdajšnje prizadevanje MOL za 
spodbujanje trajnostne mobilnosti. Gre 
za kontinuirano delovanje za urejanje 
prostora, ki ima osnovo v različnih že 
sprejetih dokumentih (npr. Občinski 
prostorski načrt – strateški del (OPN 
MOL SD), PP MOL). Da je sodobno 
urejanje prometa usmerjeno predvsem v 
mobilnost ljudi in ne več na pretočnost 
vozil, je dodobra sprejeto dejstvo, ki 
spreminja tudi pogled na načrtovanje 
prostora. Trajnostna mobilnost pomeni 
izbiro takšnih sredstev premikanja, 
ki so prostorsko, finančno in okoljsko 
učinkovitejša, poleg tega pa tudi bolj 
zdrava in varna ter tako prispevajo tudi 
k višji kakovosti bivanja. Pešci, kolesarji 
in javne oblike potniškega prometa, pri 
katerih se zagotavlja mobilnost večjega 
števila ljudi na trajnosten način, so zato v 
središču razmisleka o urejanju prometa 
in mestnega prostora.
MOL si kontinuirano prizadeva za 
spodbujanje hoje, kolesarjenja in 
uporabe javnega prevoza ob hkratnem 
zmanjšanju števila opravljenih poti 
z avtomobilom. CPS je v tem smislu 
nadaljevanje teh prizadevanj, v ospredju 
pa ohranja mobilnost ljudi in ne vozil. Na 
tej podlagi so oblikovani štirje poglavitni 
stebri trajnostne mobilnosti, ki jim sledi  
21 strateških ciljev:

● I. Steber: Več ljudi pešači
1. Večji delež in večje zadovoljstvo 

pešcev v prometu na ravni celotnega 
mesta

2. Boljša dostopnost do središča mesta 
za pešce

3. Večji delež šolarjev, ki v šolo pešačijo
4. Urejanje peš površin, tako da so 

dostopne in varne za vse uporabnike

● II. Steber: Več ljudi kolesari
5. Večji delež kolesarjev v prometu in 

večji delež poti, opravljen s kolesom
6. Boljša dostopnost za kolesarje 
7. Večji delež kolesarjev iz sosednjih 

občin LUR
8. Zagotavljanje podporne 

infrastrukture za kolesarje

●  III. Steber:  Več ljudi uporablja javni 
potniški promet

9. Sprememba potovalnih navad in večji 
delež potnikov z JPP

10. Na vpadnicah v prometnih konicah 
zagotovljen hitrejši potovalni čas 
avtobusov od osebnih vozil

11. Hitrejše in udobnejše potovanje do 
cilja

12. Razvoj mestne železnice na 
obstoječih železniških tirih*

13. Prenovljena Avtobusna in Železniška 
postaja Ljubljana*

14. Lažje kombiniranje različnih vrst 
prometa

15. Sodoben in do okolja prijazen vozni 
park LPP

● IV. Steber: Optimiziran motorni promet
16. Manj voženj z avtomobilom
17. Manj dnevnih migrantov, ki se v 

mesto vozijo na delo z avtomobilom
18. Učinkovita parkirna politika
19. Preureditev cest in križišč za večjo 

varnost kolesarjev in pešcev ter 
hitrejšo pretočnost JPP in prometa z 
osebnimi avtomobili

20. Manjša onesnaženost
21. Zelena mestna logistika

Opomba: *  ob navedbi projekta pomeni, da izvedba ni v 
pristojnosti Mestne občine Ljubljana

I. STEBER: 

Več ljudi pešači
Operativna cilja: 
●  Širitev območij za pešce ali skupnega 

prometnega prostora za 10 %.

●  Zmanjšanje števila hudih prometnih 
nesreč.

Zmanjšanje števila hudih prometnih nesreč
2010 2015 2027
4 mrtvi pešci in 
kolesarji 
(znotraj 
obvoznice)

7 mrtvih pešcev in 
kolesarjev 
(znotraj 
obvoznice)

0 mrtvih pešcev  
in kolesarjev 
(znotraj 
obvoznice)

Hoja je temelj človekovega gibanja; je 
ena najnaravnejših oblik premikanja, 
v trajnostni mobilnosti pa zaseda prav 
posebno mesto zaradi različnih pozitivnih 
učinkov, ki jih prinaša posamezniku, 
družbi in okolju. Hoja je za posameznika 
posebej pomembna vsakodnevna 
aktivnost, ki prispeva k fizični aktivnosti in 
s tem krepi zdravje.
Pešci v mestu ustvarjajo živahno urbano 
življenje in s tem spodbujajo mestni 
način življenja, s čimer se krepi družabno 
življenje in povečujejo socialni stiki. 
Za povečanje pešačenja je bistveno, da 
se ureditve prilagajajo potrebam pešcev. 
Pri urejanju prostora se Ljubljana drži 
načela načrtovanja po meri pešca. Varna 
in udobna infrastruktura za pešce je 
temelj zagotavljanja varnosti vsem, tudi 
ranljivejšim udeležencem v prometu. Varne, 
udobne in prijetne pešpoti ter prečkanja 
cest, zmanjšanje količine prometa v 
središču in vzpostavitev območij za 
pešce je le nekaj ukrepov, ki jim Ljubljana 
v zadnjem obdobju namenja posebno 
pozornost v želji, da bi vsem meščanom 
zagotovila dobre možnosti za hojo. 

Foto: Alenka Rebec

Pešci v mestu ustvarjajo živahno urbano življenje in s tem spodbujajo mestni način življenja.
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Dosežki 
Več pešcev
Delež pešačenja se je v Ljubljani v zadnjih 
letih precej povečal. Medtem ko je v letu 
2003 pešačilo manj kot 20 % vprašanih, 
je v letu 2013 delež narasel kar na 35 % 
vprašanih v anketi (Potovalne navade 
prebivalcev v Mestni občini Ljubljana 
in Ljubljanski urbani regiji, 2014). K 
znatnemu povečanju števila pešcev so 
gotovo pripomogle izvedene ureditve. 
Vzpostavitev in širjenje cone za pešce v 
središču mesta, ki zajema že 10 ha, skupaj 
z ureditvami nabrežij, mostov, prehodov 
in odhodov je ena pomembnejših 
pridobitev kakovostno urejenega 
mestnega odprtega prostora. 

Varne poti v šolo
Pomemben ukrep za vzpostavljanje 
dobrih pogojev za pešačenje so varne 
poti v šolo. Načrti varnih šolskih poti 
(Portal vzgoje in izobraževanja, 2017) 
zagotavljajo večjo varnost učencev 
v šolskih okoliših. Zagotovitev večje 
varnosti učencev na poti v šolo in domov 
ima pozitivne učinke tudi za druge 
udeležence v prometu. 

Vlaganja v infrastrukturo
Ljubljana z urejanjem novih in s 
preureditvami obstoječih pločnikov 
postopoma vzpostavlja mrežo varnih 
in udobnih pešpoti v mestu in okolici. 
Veliko pozornost namenja tudi urejanju 
pešpoti za osebe z oviranostmi. 

POT
Za Ljubljančane je posebnega pomena 
tudi vsakoletna prireditev Pohod – Pot 
ob žici po 32-kilometrski poti okrog 
Ljubljane, ki poleg rekreacijske in 
kulturno-simbolne vrednosti nosi 
pomembno promocijsko sporočilo o 
pomembnosti hoje. 

“ Uvedbo območja za 
pešce v mestnem 

jedru podpira 94 % 
vprašanih v anketi.

Izzivi 
Širitev cone za pešce
Velika večina vprašanih v anketi, izvedeni 
v sklopu priprave te CPS, podpira uvedbo 
območja za pešce v mestnem jedru. 
Velika podpora obstoječemu območju za 
pešce ter precejšnja podpora za širitev 
območij za pešce znotraj stanovanjskih 
sosesk in četrtnih središč (več kot 70 % 
vprašanih v anketi) dajeta zagon za 
razmislek o širitvi območij za pešce tudi 
zunaj središča mesta. 

Varnost
Izboljšanje varnosti za pešce v celotni 
občini, predvsem v soseskah, v okolici 
šol in javnih ustanov, ostaja izziv, 
povezan tudi z drugimi cilji urejanja 
prometa. Za varnost je poleg urejanja 
ustrezne infrastrukture (npr. načrtovanje 
površin za pešce, prečkanja cest, varnih 
šolskih poti itn.) ključnega pomena tudi 
zmanjševanje števila motornega prometa 
in spremembe navad, ki prednost dajejo 
pešcu, kolesarju in JPP pred osebnimi 
motornimi vozili. 

Okviri državne zakonodaje
Urejanje prometa v mestih je dinamičen 
proces, Ljubljana pa v marsikaterem 
pogledu narekuje smernice razvoja 
mestnega prometa v Sloveniji. Pri tem 
nemalokrat sledi primerom dobrih praks 
iz primerljivih mest v tujini ali pa za 
svoje potrebe išče najboljše in inovativne 
rešitve drugje. Posledično ureditve 
prometa v Ljubljani marsikdaj niso 
definirane v zakonodaji na državni ravni, 
njihova implementacija pa je precej težja 
in dolgotrajnejša. 

Strateški cilji 
1.  Večji delež in večje zadovoljstvo pešcev v 

prometu na ravni celotnega mesta
Širitev območja za pešce v središču 
mesta, preureditev ulic po načelu 
skupnega prometnega prostora ter 
ureditev območij za pešce v posameznih 
četrtnih skupnostih bo v veliki meri 
prispevala k še večjemu številu pešcev 
v Ljubljani. Z vzpostavitvijo območij 
četrtnih skupnosti po meri pešcev 
se bodo krepila lokalna središča in 
prispevala k večji živosti celotne občine. 
MOL bo z gradnjo in rekonstrukcijami 
po najnovejših smernicah načrtovanja 

mestnih prometnic poskrbela za 
varno in udobno pešačenje. Hkrati bo 
spodbujala sobivanje vseh udeležencev 
v prometu, predvsem z urejanjem 
skupnega prometnega prostora in 
urejanjem prijetnega javnega prostora v 
soseskah. Varnost in udobnost pešačenja 
bo zagotavljala z zmanjševanjem in 
umirjanjem motornega prometa, 
vzpostavitvijo in širitvijo con 30 km/h, z 
gradbenimi ukrepi za izboljšanje varnosti 
pešcev ter spremenjenimi prometnimi 
režimi (npr. sistem enosmernih ulic itn.).

2.  Boljša dostopnost do središča mesta za pešce
Vpadnice v MOL predstavljajo najbolj 
neposreden, najhitrejši in večinoma 
tudi najudobnejši dostop do središča 
mesta. Dnevno se na vpadnicah gnete 
veliko motornih vozil, hkrati pa so pešci 
velikokrat zapostavljeni, zato ureditve, 
ki so jim namenjene, marsikdaj ne 
spodbujajo prebivalcev k izbiri pešačenja 
kot ekonomičnega, preprostega in 
zdravega načina dostopa do mesta. MOL 
bo zato poskrbela za izboljšanje pogojev 
pešačenja in boljšo varnost ob vpadnicah 
in drugih glavnih mestnih cestah, ki 
skupaj tvorijo smiselno mrežo glavnih 
peš povezav.

“ Preureditev 
Slovenske ceste 

podpira 88 %  
vprašanih v anketi.

Foto: Volker Hoffmann

MOL bo po najnovejših smernicah načrtovanja mestnih prometnic poskrbela za varno in udobno pešačenje.
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3.  Večji delež šolarjev, ki v šolo pešačijo
Otroci so med najranljivejšimi 
udeleženci v prometu. Ker niso vozniki 
motornih vozil, so njihove poti v največji 
meri povezane z uporabo trajnostnih 
prevoznih sredstev (javni prevoz, 
kolesarjenje in pešačenje). Zato jim je 
treba omogočiti varno, udobno in hitro 
gibanje z uporabo trajnostnih prometnih 
sredstev. Urejanje varnih, udobnih 
in prijetnih poti je zanje ključnega 
pomena. Še posebej ob dejstvu, da 
izkušnje in navade, pridobljene v 
otroštvu, vplivajo na delovanje v 
odrasli dobi, je spodbujanje trajnostne 
mobilnosti posebej pomembno, tudi s 
pomočjo promocijskih in izobraževalnih 
aktivnosti.

4.  Urejanje peš površin, tako da so dostopne 
in varne za vse uporabnike 

Dostopnost za vse (t. i. univerzalna 
dostopnost) je eno pomembnejših vodil 
v sodobnem načrtovanju prostora. Je 
način urejanja prostora, ki upošteva vse 
uporabnike, posebna pozornost pa je 
namenjena najranljivejšim skupinam 
uporabnikov (starejši, gibalno ali 
senzorno ovirani, otroci ali ljudje 
s pripomočki oziroma z vozički). 
Univerzalno načrtovanje upošteva 
različne potrebe ter brez grajenih ovir 
ureja prostor, tako da je dostopen vsem 
ter je hkrati varen in prijeten.

II. STEBER:

Več ljudi kolesari
Operativni cilj: 
●  Povečanje števila kolesarjev na 

kolesarskih števcih za vsaj 10 %.

Povečanje števila kolesarjev  
(PLDP – povprečno število kolesarjev na dan) 
Leto 2015 2020 2027
Drenikova 1.200 1.300 1.500
Celovška 2.700 2.900 3.200
Dunajska 4.000 4.300 4.700

Kolesarjenje je dobra alternativa 
drugim prevoznim sredstvom 
za premikanje v mestu. Kot 
najučinkovitejše sredstvo se izkaže 
predvsem na krajših razdaljah (do 5 
km) in dovolj učinkovito na srednje 
dolgih razdaljah (do 10 km) ter v 
gosteje poseljenih območjih. Zaradi 
nizkih stroškov vzdrževanja, hitrosti 
potovanja, pozitivnega vpliva na 
zmanjšanje onesnaženosti okolja in 
na zdravje ljudi ter izkušenj, ki jih 
kolesarjenje prinaša uporabnikom, je v 
urbanih naseljih vedno bolj priljubljena 
oblika gibanja. Mesta z dobro razvejeno 
mrežo kolesarskih poti so tudi mesta 
s prepoznano najvišjo kakovostjo 
bivanja. 

Ljubljana ima zaradi sorazmerno ravnega 
terena odlične pogoje za kolesarjenje 
in MOL si že več let prizadeva za 
vzpostavitev razvejene mreže 
kolesarskih poti. Vzpostavitev kolesa 
kot enakovrednega drugim prevoznim 
sredstvom si glede na rezultate ankete, 
opravljene v sklopu priprave te CPS, želijo 
tudi občani in občanke MOL, saj se jih 
več kot 90 % vprašanih strinja s trditvijo, 
da je na področju urejanja prometa treba 
izboljšati pogoje za kolesarjenje.

Dosežki
Bicikelj
Eden najpomembnejših in dobro 
sprejetih ukrepov na področju 
kolesarjenja je uvedba sistema izposoje 
koles Bicikelj. Ta ima po zadnjih podatkih 
51 postaj in 510 koles (www.bicikelj.si), 
od odprtja v letu 2011 do zdaj pa je bilo 
v tem sistemu opravljenih več kot štiri 
milijone voženj. 

Porast števila kolesarjev na števnih mestih
Kolesarska infrastruktura se je v zadnjih 
letih precej izboljšala predvsem v 
mestu in na nekaterih vpadnicah, temu 
primerno se je povečalo tudi število 
vsakodnevnih kolesarjev, kar potrjujejo 
tudi podatki o številu kolesarjev, 
zaznanih na avtomatskih števcih na 
ljubljanskih vpadnicah in glavnih 
povezovalnih cestah, ki kažejo na porast 
kolesarjev (na Dunajski cesti je bilo na 
primer marca 2015 opravljenih okoli 
100.000 voženj, medtem ko je bilo leta 
2017 v istem obdobju opravljenih več kot 
130.000 voženj s kolesom). 

Izzivi
Zveznost kolesarskih povezav
Kakovostna kolesarska infrastruktura se 
zagotavlja s petimi temeljnimi elementi: 
neprekinjenost, direktnost, privlačnost, 
varnost in udobnost kolesarskega 
omrežja (OPN MOL SD). Ljubljana stremi 
k povečanju kolesarskega prometa in 

zmanjšanju prometa osebnih vozil ter 
posledično k izboljšanju prometnih in 
bivalnih razmer, zato si bo še naprej 
prizadevala za vzpostavitev kakovostnega 
kolesarskega omrežja poti. Kljub 
številnim izboljšavam ostaja kolesarska 
infrastruktura na nekaterih delih še 
vedno pomanjkljiva (npr. nepovezane 
poti, pomanjkanje kolesarnic itn.) ali celo 
nevarna. Vedno večje število kolesarjev 
daje spodbude za urejanje varnih, 
prijetnih, udobnih in neprekinjenih 
kolesarskih poti v mestu in širše.

Regionalne kolesarske povezave
Vzpostavitev povezanih kolesarskih 
poti v regionalnem prostoru ostaja izziv 
urejanja prostora ne samo MOL, ampak 
tudi sosednjih občin. Vsaj del opravljenih 
dnevnih poti na delo in po vsakodnevnih 
opravkih v občini in iz sosednjih občin 
bi ob ustreznih kolesarskih povezavah 
in v kombinaciji z javnim prevozom 
uporabniki lahko opravili s kolesom. 

“ Podatki o uporabi 
koles v Köbenhavnu 

na primer kažejo, da se kar 
62 % ljudi na delo ali v šolo 
pripelje s kolesom, medtem 
ko se jih z avtomobilom 
pripelje le 9 %, 21 % se jih 
pripelje z javnim prevozom 
in 8 % jih pripešači.

Foto: Volker Hoffmann

Od leta 2011 je bilo v sistemu Bicikelj opravljenih več kot štiri milijone voženj.
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Kolesarjenje po vsakodnevnih opravkih
Čeprav je uporaba kolesa za dnevne 
poti v Ljubljani že tradicionalno zelo 
priljubljena, se po zadnjih podatkih 
trenutno več kot 60 % poti v Ljubljani 
tudi na kratkih razdaljah (do 5 km) 
opravi z osebnimi vozili (Potovalne 
navade prebivalcev v Mestni občini 
Ljubljana in Ljubljanski urbani regiji, 
2014). Z urejanjem kakovostne kolesarske 
infrastrukture in spremembami navad 
prebivalcev je mogoče doseči povečanje 
števila kolesarjev. Ciljne skupine za 
doseganje večjega števila kolesarjev so 
predvsem zaposleni in mladi (dijaki in 
študentje). 

“ Stanje v Ljubljani se 
z leti izboljšuje, kar 

dokazuje tudi dejstvo, da 
se je na svetovni lestvici 
kolesarjem prijaznih mest 
Copenhagenize Index 2017 
s 13. mesta leta 2015 letos 
povzpela na 8. mesto.

Strateški cilji
5.  Večji delež kolesarjev v prometu in večji 

delež poti, opravljen s kolesom
Prostorska zasnova, naravne značilnosti 
in velikost mesta omogočajo preprosto 
in časovno konkurenčno potovanje s 
kolesom. Z namenom povečanja uporabe 
koles po vsakodnevnih poteh bo MOL še 
naprej urejala kolesarsko infrastrukturo 
z vzpostavitvijo neprekinjene, udobne 
in varne mreže kolesarskih povezav. 
Odprava nevarnih točk v kolesarski 
mreži bo ena izmed prioritet, tako kot 
širitev sistema in izboljšanje delovanja 
izposoje koles Bicikelj. Poleg tega bodo 
organizirane promocijske aktivnosti, 
izboljšanje delovanja pa bo med drugim 
podpiral tudi mestni koordinator za 
kolesarjenje. 

“ Uvedbo sistema 
Bicikelj podpira kar 

97 % vprašanih v anketi.

6. Boljša dostopnost za kolesarje 
Prednost kolesarjev pred drugimi, 
predvsem motornimi prevoznimi 
sredstvi, je poleg urejanja udobnih, 
hitrih in varnih kolesarskih površin 
ob vseh vpadnicah in glavnih 
povezovalnih cestah eno izmed 
zagotovil za vzpostavitev varnih poti 
v mestu. Ureditev kolesarskega žepa v 
semaforiziranih križiščih na prvo mesto 
postavlja nemotoriziran promet in 
spodbuja trajnostno mobilnost. 

7. Večji delež kolesarjev iz sosednjih občin LUR
Potencial uporabe kolesa, predvsem v 
kombinaciji z javnim prevozom, v regiji 
še ni dovolj izkoriščen. Za doseganje 
večjega deleža kolesarjev iz sosednjih 
občin LUR si bo MOL prizadevala za 
vzpostavitev varnih in udobnih daljinskih 
(medkrajevnih) kolesarskih stez oz. poti, 
pri čemer bo sodelovala s sosednjimi 
občinami in državo pri vzpostavljanju 
medobčinskih kolesarskih povezav. 
Spodbujala bo izboljšanje možnosti 
prevoza koles na avtobusih in vlakih. 

8.  Zagotavljanje podporne infrastrukture za 
kolesarje

Celovito urejanje kolesarske 
infrastrukture zajema tudi zagotavljanje 
varnega shranjevanja koles (stojala in 
kolesarnice). Vedno večji poudarek 
se namenja urejanju infrastrukture 
za električna kolesa (polnilnice, 
kolesarnice). Električna kolesa so posebej 
učinkovita na srednje dolgih in daljših 
razdaljah ter za starejše in ljudi, ki teže 
kolesarijo.

III. STEBER: 

Več ljudi uporablja javni potniški promet
Operativni cilj: 
●  Povečanje števila potovanj z LPP do leta 

2020 za 10 % in do leta 2027 za 30 %.

Povečanje števila potovanj z LPP
2015 2020 2027
38,000.000 42,000.000 50,000.000

Kakovosten javni potniški promet 
predstavlja hrbtenico mobilnosti v velikih 
in srednje velikih mestih, kamor sodi 
tudi Ljubljana, hkrati pa lahko zagotavlja 
optimalne pogoje dostopnosti tudi iz 
širše metropolitanske regije. Zagotavljanje 
privlačnega, hitrega in udobnega 
javnega potniškega prometa je nujno pri 
zagotavljanju osrednje vloge mobilnosti 
v mestu in širše. Kakovostna ponudba 
javnega potniškega prometa mora biti 
hitra, dostopna in ugodna; omogočati 
mora možnost preprostega prestopanja 
med različnimi prevoznimi sredstvi 
(avtobus – vlak – kolo – avtomobil). 
Temelji kakovostne ponudbe javnega 
potniškega prometa so: sodelovanje med 
avtobusnimi ter železniškimi prevozi, 
ponudba novih, udobnih, kapacitetno 
zmogljivih ter do okolja prijaznih vozil ter 
kakovostna informacijska podpora sistemu 
in uporabnikom. Le tak sistem javnega 
potniškega prometa bo konkurenčen 
osebnemu vozilu in bo mogel prevzeti 
vodilno vlogo mobilnosti v Ljubljani ter širši 
urbani regiji.

Foto: Volker Hoffmann

Prikazovalniki pomembno pripomorejo k lažjemu načrtovanju in prilagajanju poti željam posameznika.
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V zadnjem obdobju se Ljubljana srečuje 
z upadanjem števila potovanj na 
Ljubljanskem potniškem prometu, in sicer 
kljub veliko ukrepom in trudu pristojnih za 
izboljšanje storitev prevoza. Velik potencial 
izboljšanja JPP predstavlja tudi železnica, 
ki v zdajšnji vlogi prevzema le zelo majhen 
delež potnikov v JPP. 
V prihodnjem desetletju želi Ljubljana 
zaustaviti in preobrniti trend upadanja 
števila potovanj na LPP. Delež opravljenih 
potovanj z JPP želi Ljubljana povečati na 
16 % vseh opravljenih poti v mestu. Za 
dosego tega cilja bo v prihodnjih letih treba 
obstoječe število potovanj z JPP povečati za 
30 %.

Dosežki 
Stalno obnavljanje voznega parka  
(bolj zelen vozni park)
Ljubljanski potniški promet je pomembno 
izboljšal nekatere elemente ponudbe. 
Zadnja leta je obnovil vozni park. Velika 
večina avtobusov je sorazmerno novih, 
vsi avtobusi so nizkopodni, klimatizirani, 
vse več pa jih kot pogon uporablja do 
okolja prijazna goriva. Prav tako vse več 
avtobusov omogoča enostaven dostop za 
osebe z oviranostmi, hkrati pa LPP v ta 
namen nudi tudi storitev prometne pisarne 
in prevoza na klic. Tudi v prihodnjih letih 
bo LPP nadaljeval prenovo voznega parka z 
vidika udobja in z vidika varstva okolja.

Uvedba rumenih pasov na nekaterih vpadnicah
Na nekaterih vpadnicah (Barjanska, 
Celovška, Dunajska) so bili vzpostavljeni 
krajši odseki rumenih pasov za javni 
potniški promet, v zadnjem času pa so 
bile uvedene tudi nekatere nove linije 
mestnega prometa. Čeprav je bil ukrep 
dober in je zagotovil hitrejše potovanje ter 
zanesljivejšo napoved prihodov avtobusov, 
obenem pa kratkoročno prinesel 
celo obrnitev trenda upadanja števila 
potovanj, je bila dolžina rumenih pasov 
premajhna, križišča pa takšni ureditvi 
neprilagojena, zato se hitrosti avtobusov 
niso dovolj povečale, da bi JPP lahko ostal 
konkurenčen.

Prikazovalniki prihodov avtobusov  
na postajališčih
Pomemben korak k udobju in privabljanju 
novih potnikov so tudi prikazovalniki 
prihodov na številnih postajališčih LPP. 
Prikazovalniki pomembno pripomorejo k 
lažjemu načrtovanju poti in prilagajanju poti 
željam posameznika ter tako pomembno 
vplivajo na povečanje uporabe JPP.

Podaljševanje linij LPP v LUR
S podaljševanjem linij mestnega prometa 
v sosednje občine LUR sta prevoznik in 
mesto storila velik korak k zmanjšanju 
dnevnih migracij z avtomobilom na račun 
povečane uporabe JPP. Podaljšane linije 
v sosednje občine so med prebivalci 
Ljubljane in okoliških občin dobro sprejete, 
avtobusi pa polni.

Urbana
Brezgotovinsko plačevanje s kartico 
Urbana omogoča prestopanje znotraj 
90-minutnega intervala za ceno ene vožnje. 
Hkrati omogoča tudi plačilo vrste drugih 
storitev, ki jih nudi mesto, npr. uporabo 
koles v sistemu Bicikelj, parkiranje, tudi 
po sistemu P+R, vožnjo z vzpenjačo na 
Ljubljanski grad itd. V pripravi je tudi 
državni projekt integrirane vozovnice, 
ki bi vrednost in funkcionalnost Urbane 
še nadgradil ter pomembno vplival na 
izboljšanje deleža uporabe JPP. Na voljo je 
tudi mobilna aplikacija Urbana.

Izzivi
Ustaviti trend upadanja uporabe LPP
Uporaba avtobusa v Ljubljani v zadnjem 
obdobju upada. Razlogov za manjše 
število potnikov je več; med njimi ne gre 
zanemariti boljše ponudbe in večjega 
koriščenja drugih trajnostnih načinov 
potovanj (pešačenje, kolesarjenje, širjenje 
ponudbe Biciklja itn.) ter porasta drugih 
oblik javnega prevoza, kot so: Kavalir, 
električni vlakec, vzpenjača, deljenje vozil 
in podobno. Kljub veliko ukrepom na 
področju LPP ta še vedno ni dovolj hiter 
in tako konkurenčen drugim načinom 
prevoza v mestu in širše. 

Vključevanje železnice v mestni promet
Eden glavnih izzivov v mestu in širše v 
regiji in državi je vzpostavitev boljših 
pogojev za uporabo železniškega 
potniškega prometa. Železnica je lahko 
ob primerni ureditvi in organizaciji 
konkurenčna osebnemu vozilu, posebej pri 
poteh v središče mesta, kjer z avtomobilom 
čas izgubljamo ne samo v zastojih, ampak 
tudi z iskanjem prostega parkirnega mesta. 
Možnosti razvoja JPP z vključevanjem 
železnice v mestni potniški promet in 
prevzemanje večje vloge v regijskem 
potniškem prometu so velike in jih je treba 
v prihodnosti v čim večji meri izkoristiti.

Hitrost avtobusa na glavnih vpadnicah
Vzpostavitev rumenih pasov je pomembno 
vplivala na hitrost avtobusov na vpadnicah, 
hitrost potovanja pa se je na teh delih 

dvignila za približno 25 %. Vendar je 
rumenih pasov premalo, njihove dolžine 
so prekratke, da bi pomembneje vplivali 
na hitrosti avtobusov v celotni mreži. Tako 
je hitrost avtobusov še vedno prenizka, 
da bi bil ta konkurenčen drugim načinom 
prevoza v mestu. Trend potovanj z 
avtobusom kot prevoznim sredstvom je 
zato še naprej v upadanju, hitrost potovanja 
pa je eden ključnih razlogov za to.

Intermodalnost
Z gradnjo parkirišč parkiraj in se pelji 
(P+R) je Ljubljana naredila velik korak k 
vzpostavljanju temeljev intermodalnosti 
(uporabe različnih prevoznih sredstev). 
Poleg tega jih v zadnjem času opremlja tudi 
s postajališči izposoje koles (Bicikelj), kar 
dodatno pripomore k izkoriščanju vseh vrst 
prevoznih sredstev. Rezerve tako ostajajo 
pri povezanosti železnice (postajališča, 
vozni redi) z LPP in Bicikljem oziroma z 
vključenostjo železnice v sistem javnih 
prevozov, ki ga ponuja mesto. 

“ Več kot 80 % 
vprašanih v anketi se 

strinja, da je treba izboljšati 
avtobusni javni potniški 
promet, kar okoli 90 % 
vprašanih pa se strinja, da 
je treba izboljšati železniški 
javni potniški promet.

Strateški cilji 
9.  Sprememba potovalnih navad in večji delež 

potnikov z javnim potniškim prometom
Z izobraževanjem, promocijo uporabe 
JPP ter zagotavljanjem hitre in udobne 
ponudbe JPP si bo Ljubljana prizadevala 
za spremembe potovalnih navad 
občanov in dnevnih migrantov, tako 
da bo naraščal delež potnikov z javnim 
potniškim prometom. 

Foto: Vita Kontić

Kavalir pred mestno hišo na Mestnem trgu
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10.  Na vpadnicah v prometnih konicah 
zagotovljen hitrejši potovalni čas 
avtobusov od osebnih vozil

Hitrejši potovalni čas avtobusov na 
vpadnicah bo Ljubljana zagotovila z 
nadaljnjim urejanjem rumenih pasov ob 
hkratnem urejanju križišč, v katerih bo 
omogočena prednostna vožnja avtobusu. 

11. Hitrejše in udobnejše potovanje do cilja
Za udobje bo poleg hitrosti mesto 
poskrbelo s smiselno vzpostavljeno 
mrežo linij LPP, ki bodo vključevale tudi 
večje število tangencialnih povezav, 
z nadgrajevanjem podaljšanih linij 
v sosednje občine ter z neposredno 
povezavo parkirišč P+R s središčem 
mesta. Poleg tega bo za udobje potnikov 
poskrbljeno z dostopom do interneta in 
zagotavljanjem kakovostne informacijske 
podpore ter z urejenimi postajališči JPP.

12.  Razvoj mestne železnice na obstoječih 
železniških tirih

Vloga mestne železnice je bila do zdaj 
zanemarjena, Slovenske železnice pa 
nepripravljene na nadgradnjo ponudbe 
potniškega prometa. Ljubljana si bo 
v prihodnosti aktivno prizadevala za 
hitrejši razvoj ponudbe potniškega 
prometa na železnici in prevzemanje 
vloge železnice v mestnem potniškem 
prometu. Glavni ukrepi, ki bi bili 
za takšno ureditev potrebni, so: 
podaljševanje linij prek glavne železniške 
postaje, opremljanje postajališč z 
urbano opremo in dodatna železniška 
postajališča v mestnem območju MOL.

13.  Prenovljena Avtobusna in Železniška 
postaja Ljubljana

Glavna avtobusna in železniška postaja 
že dolgo časa ne omogočata optimalnega 

razvoja JPP v mestu in širše. Kapacitetno 
sta na robu svojih zmogljivosti, potnikom 
pa ne nudita potrebnega udobja in 
storitev, niti kakovostne in prijetne peš 
(in kolesarske) povezave do središča 
mesta. Ljubljana je zato v preteklosti 
v sklopu projekta Potniškega centra 
Ljubljana (PCL) ves čas aktivno sodelovala 
in v okviru svojih pristojnosti izpolnila 
vse obveze. Na takšen način bo pri 
urejanju te problematike delovala tudi v 
prihodnje.

14. Lažje kombiniranje različnih vrst prometa
Omogočanje kombiniranja različnih 
prevoznih sredstev ima pomemben vpliv 
na zmanjševanje uporabe avtomobila in 
izboljšanje uporabe trajnostnih načinov 
prevoza. Ljubljana je v preteklosti 
že zagotovila vrsto takšnih ureditev, 
še naprej pa jih bo nadgrajevala in 
dopolnjevala z izgradnjo P+R, ki bodo 
opremljena s postajališči Biciklja in bodo 
omogočala varno shranjevanje tudi 
lastniških koles. Hkrati bo zagotovila 
tudi možnost navezave na železniški 
promet, vse skupaj pa bo povezano 
z informacijsko platformo, ki bo 
uporabnikom omogočala pregled in 
načrtovanje poti z javnimi prevoznimi 
sredstvi.

15. Sodoben in do okolja prijazen vozni park LPP 
Ljubljana bo z rednim posodabljanjem 
voznega parka Ljubljanskega potniškega 
prometa skrbela za sodoben in do 
uporabnika prijazen javni potniški 
promet. Za zmanjšanje onesnaženosti 
okolja bo pri prenovi voznega parka 
prednost namenjena nakupu in uporabi 
vozil na stisnjen zemeljski plin (CNG) in 
električni pogon.

IV. STEBER: 

Optimiziran motorni promet 
Operativni cilj: 
●  Zmanjšanje števila potovanj na 

vpadnicah, opravljenih z osebnimi 
motornimi vozili, za 20 %.

Zmanjšati število voženj z avtomobilom  
na treh glavnih vpadnicah za 20 %
Dunajska 
(železniški 
podvoz) – PLDP

Celovška 
(železniški 
podvoz) – PLDP

Tržaška (AC – 
Gruda) – PLDP

2010: 32.250 vozil 2010: 33.706 vozil 2010: 33.500 vozil
2015: 29.000 vozil 2015: 34.000 vozil 2015: 31.500 vozil
2020: 26.000 vozil 2020 30.500 vozil 2020: 28.500 vozil
2027: 23.000 vozil 2027: 27.000 vozil 2027: 25.000 vozil

* navedeno je število vozil na dan

Z rastjo motorizacije so se prometne 
razmere v Ljubljani v preteklosti odmikale 
od postavljenih ciljev trajnostne mobilnosti. 
Izkušnje Ljubljane tako kot veliko mest po 
Evropi kažejo, da je nesmiselno slediti rasti 
motorizacije z gradnjo nove in širjenjem 
obstoječe infrastrukture. Takšne rešitve 
kratkoročno izboljšujejo stanje in zmanjšujejo 
zastoje, čez čas pa se zaradi izboljšanja 
pogojev število vozil poveča in zastoji se 
ponovijo, tokrat s še večjim številom vozil 
in voznih pasov. Hkrati spremenjeni pogoji 
negativno vplivajo tudi na uporabo javnega 
potniškega prometa in izbiro kolesa kot 
prevoznega sredstva v mestu*. 
Napredna, moderna in pametna mesta zato 
težave, ki jih povzroča motorni promet, 
rešujejo na drugačen način. Z optimizacijo 
obstoječih cest, ki dajejo prednost trajnostnim 
načinom prevoza v mestu, ustvarjajo 
razmere, v katerih so javni potniški promet, 
uporaba kolesa in pešačenje bolj praktična, 
udobnejša in hitrejša izbira. S takšnim 
pristopom k urejanju prometa v mestu se 
zagotovi optimalno stopnjo mobilnosti za 
vse prebivalce in prebivalke mesta, močno 
se prispeva k manjšemu onesnaženju zraka, 
obremenjenosti s hrupom ter k zmanjšanju 
števila hudih prometnih nesreč, zaradi 
aktivnega življenjskega sloga pa se izboljšuje 
tudi podoba javnega zdravja.
Ljubljana je v zadnjih letih storila velik korak 
naprej k spodbujanju in uporabi trajnostnih 
načinov prevoza, na kar ne nazadnje 
kažejo tudi raziskave, opravljene v zadnjih 
letih. Uporaba avtomobila se je zmanjšala, 
manjše je tudi število potovanj, opravljenih 
z avtomobilom. Rezultat je posledica 
premišljenega in usmerjenega načrtovanja v 
izboljšanje infrastrukture za pešce in kolesarje 
ter javni potniški promet. 
V prihodnjem desetletju želi Ljubljana doseči 
zmanjšanje števila potovanj z avtomobilom 
na le tretjino vseh opravljenih poti v mestu. Za 
dosego tega cilja bo v prihodnjih letih treba 
obstoječi avtomobilski promet zmanjšati za 
20 %. Ključ za doseganje tega cilja so zastavljeni 
in v nadaljevanju predstavljeni strateški cilji.
*Pojav je poznan kot Downs-Thompsonov paradoks.

Foto: Vita Kontić

Po številu polnilnih mest na število prebivalcev se Ljubljana uvršča med vodilna mesta v Evropi.
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Dosežki 
Območja, zaprta za osebni motorni promet
V zadnjih letih je Ljubljana močno 
povečala površino območij, namenjenih 
izključno pešcem in kolesarjem. 
Območje za pešce v središču mesta je 
močno povečala, hkrati pa je preuredila 
Slovensko cesto na način, ki zmanjšuje 
rabo osebnega vozila in spodbuja uporabo 
javnega potniškega prometa, kolesarjenja 
in hoje. Tak pristop k urejanju prometa 
je že obrodil sadove, saj je delež pešcev 
in potovanj, opravljenih s pešačenjem, v 
zadnjih letih v Ljubljani močno narastel.

Gradnja P+R
K zmanjšanju vplivov dnevnih delovnih 
migracij in voženj z obrobnih delov MOL 
je mesto aktivno pristopilo h gradnji 
parkirišč parkiraj in se pelji (P+R). Na 
nekaterih glavnih vpadnicah v mesto so 
takšna parkirišča zelo dobro sprejeta in 
zasedena, pri nekaterih pa bo potrebne 
še nekaj dodatne promocije za večjo 
zasedenost. V prihodnosti bo mesto 
nadaljevalo gradnjo parkirišč P+R na vseh 
glavnih vstopnih točkah v mesto in tako 
zmanjšalo pritisk na širše mestno središče 
z osebnim motornim prometom.

Gradnja garažnih hiš  
in umikanje parkirnih mest pod površje
Avtomobil je v povprečju v uporabi le eno 
uro na dan, preostanek dneva pa miruje. 
Vsako parkirno mesto na površju zavzame 
med 15 in 30 m2 dragocenega javnega 
prostora, predvsem v gosto poseljenih 
območjih pa je takšna potrata odprtega 
javnega prostora nesmiselna. Ljubljana se 
je zato v preteklih letih posvetila gradnji 
podzemnih garažnih hiš ter tako dosegla 

umik parkiranih avtomobilov pod površje 
in sprostitev prej zasedenih javnih površin, 
ki jih je uspešno napolnila z novimi, 
prijetnejšimi in primernejšimi vsebinami.

Elektromobilnost
Vozni park je v Sloveniji v povprečju star 
skoraj 10 let, emisije, ki jih tak avtomobil s 
pogonom na notranje izgorevanje izpusti 
v ozračje, pa so neprimerno večje od 
novejših vozil. Še korak dlje k čistejšemu 
ozračju predstavlja električna mobilnost. 
V preteklih letih je Ljubljana pospešeno 
razvijala strategijo elektromobilnosti in 
hkrati povečevala število polnilnih postaj 
v mestu ter jih primerno promovirala. 
Rezultat je naraščajoč delež električnih 

vozil v prometu in veliko število polnilnih 
mest, pri čemer se Ljubljana glede na 
število prebivalcev uvršča med vodilna 
mesta v Evropi. 

Parkirna politika
Ljubljana je že pred časom spoznala, da je 
pri načrtovanju in urejanju prostora malo 
področij, ki bi lahko imela toliko pozitivnih 
učinkov na kakovost bivanja, spremembe 
vedenja in potovalnih navad, kot jih 
prinaša prav upravljanje parkiranja. S tem 
namenom je sprejela parkirno politiko 
in sčasoma širila območja plačljivega 
parkiranja vse do avtocestnega obroča. 
K problemu pomanjkanja parkirnih 
mest v stanovanjskih soseskah in gosteje 

Foto: Nik Rovan

Vse več parkirišč P+R je opremljenih tudi s sistemom Bicikelj in stojali za lastniška kolesa.

(Vir: Citadins face à l’automobilité - primerjalna analiza lokalnih skupnosti
Besançon, Grenoble, Toulouse, Bern, Ženeva in Lozana, 1998)

Potovalne navade s parkirnim mestom in brez njega (Push & Pull, 2015). Prikaz ponazarja posledice, 
ki jih prinaša pretirana gradnja parkirnih mest. 
Eden glavnih dejavnikov pri izbiri potovalnega načina na začetku poti, tj. običajno doma, je 
(pričakovana) razpoložljivost parkirnega mesta na cilju. Zagotovljeno parkirno mesto na sami 
lokaciji delovnega mesta je denimo dejavnik, ki pomembno vpliva na odločitev zaposlenih, da se 
bodo na delo odpeljali z avtomobilom. Podatki iz nekaterih francoskih in švicarskih mest kažejo, 
da se zaposleni, ki imajo v službi zagotovljeno parkirno mesto, na delo mnogo pogosteje vozijo z 
avtomobilom kot tisti, ki ga nimajo oziroma ki imajo omejene možnosti parkiranja.  
Omejitev brezplačnega parkiranja oziroma razpoložljivost le plačljivih parkirnih mest ali 
kakršnokoli drugačno upravljanje parkiranja privede do bistvene spremembe v vedenju 
uporabnikov avtomobilov.

(Vir: FGM, 2011, in mesto Gradec, 2013)

Uporaba prostora za mirujoči promet in delež potovalnih načinov v Gradcu v 
Avstriji (Push & Pull, 2015). 
Raziskava uporabe javnega prostora za parkiranje v Gradcu v Avstriji je 
pokazala, da se 92 % javnega prostora uporablja za parkiranje avtomobilov 
(to ne vključuje zasebnih parkirnih mest in garaž). Le 2 % sta namenjena 
parkiranju koles, 3 % zasedajo območja, ki bi jih lahko označili za območja za 
pešce (vštevši klopi, gostinske površine itd.), 3 % pa so namenjeni JPP (skupaj 
s postajami). Raziskava kaže, kakšno prednost pri uporabi javnega prostora 
imajo avtomobili glede na njihov bistveno manjši delež v mestnem prometu.

Parkirna mesta za  
avtomobile v javnem  

prostoru (brez  
zasebnih parkirišč)

92%

Območja ustavljanja JPP
(skupaj s postajami)

3%

Prostor za parkiranje  
koles v javnem prostoru

2%

Območja za pešce (vštevši  
klopi, gostinske površine)

3%

Avto 47%

JPP 20%

Kolesarjenje 14%

Hoja 19%

Uporaba prostora za mirujoči promet Deleži potovalnih načinov

4 %

BESANÇON
zagotovljeno parkirno 

mesto
DA                     NE

GRENOBLE
zagotovljeno parkirno 

mesto
DA                     NE

90 %

6 %

PEŠ

AVTOMOBIL

JPP

3 %

94 %

3 %

25 %

46 %

29 %

18 %

53 %

29 %

1 %

98 %

1 %

35 %

41 %

24 %

TOULOUSE
zagotovljeno parkirno 

mesto
DA                     NE
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poseljenih območjih je pristopila z 
urejanjem enosmernih ulic in obcestnega 
parkiranja, s tem pa učinkovito rešila 
prej neurejene pogoje parkiranja brez 
povečanja površin za motorni promet ter 
močno zmanjšala število tranzitnih voženj 
na teh območjih. Pri tem je z možnostjo 
ugodnega nakupa dovolilnic prebivalcem 
zagotovila prednost pri parkiranju, z 
uvedbo plačljivega parkiranja pa zmanjšala 
število parkiranih vozil dnevnih migrantov 
ter s tem pripomogla k izbiri trajnostnih 
prevoznih sredstev in tudi k sproščanju 
prej zasedenih javnih površin.

Izzivi
Dnevni migranti, vezani na osebna vozila
Ljubljana je glavno mesto države in kot 
tako predstavlja najpomembnejše državno 
prometno vozlišče, hkrati pa je središče 
statistične Osrednjeslovenske regije in 
Ljubljanske urbane regije. Kot regionalno 
središče ima vodilno vlogo med vsemi 
26 občinami ter daleč največje število 
delovnih mest. V zadnjem času so na 
poselitev vplivali različni dejavniki in 
procesi (urbanizacija, suburbanizacija 
in nastajanje somestja). Za obmestna 
in zunajmestna območja Ljubljane 
je značilna razpršena poselitev, ki v 
kombinaciji z gospodarsko razvitostjo 
Ljubljane spodbuja veliko dnevnih 

delovnih migracij. Tako se je na delo v 
Ljubljano v letu 2016 dnevno vozilo okoli 
116.000 ljudi (SURS, 2017). Približno 
polovica jih prebiva v območju Ljubljanske 
regije, preostali pa se vozijo celo iz bolj 
oddaljenih krajev.

Še vedno veliko potovanj z osebnim vozilom
Kljub velikim korakom in vloženemu 
trudu so spremembe na pot trajnostne 
mobilnosti dolgotrajen in zahteven 
proces. Čeprav se v zadnjih letih povečuje 
predvsem število potovanj, opravljenih 
peš, je še vedno veliko voženj opravljenih 
z avtomobilom. Velik del teh voženj je 
posledica dnevnih delovnih migracij 
v Ljubljano, pri čemer je uporaba 
avtomobila kot osnovnega prevoznega 
sredstva veliko višja kot med prebivalci 
Ljubljane.

Kakovost zraka
Ljubljana je izvedla številne ukrepe 
s področja trajnostne mobilnosti in 
energetike za izboljšanje zraka. Tudi 
izmerjene vrednosti delcev PM10 
nedvomno kažejo, da se onesnaženost 
zraka v Ljubljani kljub velikim letnim 
nihanjem, ki so posledica trenutnih 
vremenskih razmer, postopoma, a vztrajno 
zmanjšuje. Onesnaženost z delci, tako na 
ravni povprečne letne vrednosti kakor 
tudi glede števila preseganj v toplem 
delu leta (izven kurilne sezone), se je 

bistveno zmanjšala. Hkrati je pomembno, 
da na prometni postaji Ljubljana Center 
povprečna letna vrednost delcev že 
nekaj let ni presegla dovoljene vrednosti 
40 μg/ m3. Še vedno pa presega dovoljeno 
vrednost 35 dni v koledarskem letu. 
Tudi vrednosti NO2 in NOX so že nekaj 
let pod mejnimi vrednostmi. Slabša 
kakovost zraka je v zimskem času, 
v obdobju kurjenja, in ob hkratnem 
pojavu neugodnih vremenskih razmer 
(neprevetrenost, številne inverzije, 
kotlinska lega). Največji problem zimske 
sezone so še vedno individualna kurišča 
na območju celotne Ljubljanske kotline, 
zlasti na gosteje poseljenih območjih, ki za 
ogrevanje uporabljajo lesno biomaso.

Osebna vozila vplivajo na učinkovitost delovanja JPP
Prometni zastoji so stalnica na glavnih 
prometnicah v Ljubljani. Predvsem v 
jutranji in popoldanski konici, ko večina 
prebivalstva prihaja na delo oziroma 
odhaja z dela, so ceste in križišča 
preobremenjeni. Posledica takšnega stanja 
in trenutne prometne ureditve na glavnih 
prometnicah je tudi v upočasnjenem 
javnem avtobusnem prevozu. Ta zaradi 
zasedenosti cest z avtomobili ne more 
dosegati takšnih hitrosti potovanja, da bi 
ljudi privabil k večji uporabi.

Strateški cilji 
16. Manj voženj z avtomobilom
Manj voženj z osebnim vozilom bo 
Ljubljana dosegla s premišljenim in 
prostorsko smiselnim umirjanjem 
motornega prometa, hkrati pa bo s 
širjenjem in načrtovanjem prostora 
po meri pešca in kolesarja spodbujala 
alternativne načine premikanja po mestu. 
Hkrati bo smiselno poskrbela za možnost 
parkiranja v prometno in okoljsko 
obremenjenih in občutljivih območjih 
večjih sosesk, v katerih zaradi močnega 
pomanjkanja parkirnih mest avtomobili 
zasedajo tudi druge javne (in zasebne) 
površine.

Foto: Doris Kodrić

Neposredna povezava parkirišč P+R s središčem mesta

(Vir: Potovalne navade prebivalcev v MOL in LUR, 2014)

Deleži potovanj, ki so se začela na območju LUR in končala 
na območju MOL (ciljna potovanja) po prometnih sredstvih 
– 2013

Deleži potovanj, ki so bila v celoti opravljena znotraj 
MOL (notranja potovanja), po prometnih sredstvih – 
2013

Ocena emisij TD po sektorjih/ 2015 
Podatki o virih trdih delcev in emisijah NOX 

47,8%
ostala 
poraba

3,5%
kmetijstvo

13,7%
odpadki

6,6%
pretvorniki 

energije

3,1%
industrija

25,3%
promet

37,5%
peš

38,2%
avto

11,2%
kolo

13,3%
JPP

84,3%
avto

0,8%
peš

14,6%
JPP

0,3%
kolo
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17.  Manj dnevnih migrantov, ki se v mesto vozijo na 
delo z avtomobilom

Zmanjšanje prometnih obremenitev, ki 
jih povzročijo dnevno delovni migranti, 
se bo Ljubljana lotila z nadaljevanjem in 
nadgradnjo restriktivne parkirne politike 
skupaj z nadzorom in sankcioniranjem 
prometnih prekrškov. Kot alternativo 
osebnemu vozilu bo prebivalcem in 
obiskovalcem ponudila alternativne 
možnosti, kot so: izboljšana ponudba 
javnega potniškega prometa, gradnja 
parkirišč P+R in sodelovanje pri optimizaciji 
osebnega prometa, kot sta souporaba vozil 
(angl. carpool) in nadaljnji razvoj deljenja 
vozil (angl. car sharing). Ob premajhni 
učinkovitosti vseh sprejetih in izvedenih 
ukrepov za spodbujanje trajnostne 
mobilnosti bo MOL preverila tudi možnosti 
uvedbe takse za vstop v mesto.

18. Učinkovita parkirna politika
Javni prostor ima na območjih goste 
pozidave z družbenega, ekonomskega 
in okoljskega vidika višjo vrednost, če se 
uporablja za kaj drugega kot za brezplačno 
parkiranje avtomobilov. Zaradi čezmerne 
ponudbe parkirnih mest nastaja še več 
prometnih zastojev, poleg tega je ovirana 
dostopnost za vse – pešce, kolesarje, 
uporabnike JPP in voznike avtomobilov.
Ljubljana bo k urejanju parkirne 
problematike v mestu pristopila predvsem 
z organizacijskimi ukrepi, z urejanjem 
parkiranja v nekaterih (bolj obremenjenih) 
soseskah pa tudi z urejanjem parkiranja in 
dostopa turističnih avtobusov.  
K učinkovitemu upravljanju parkiranja bo 
pristopila s smiselno in za izpolnjevanje 
končnega cilja zastavljeno diferencirano 
cenovno politiko, ki brezplačnega 
parkiranja na javnih površinah za dnevne 
migrante ne bo omogočala. K učinkovitemu 
upravljanju parkiranja bo pristopila tudi 
z izdelavo mobilnostnih načrtov ter 
vzpostavljanjem pametnih informacijskih 
rešitev za upravljanje mirujočega prometa in 
vodenja do prostih parkirnih mest.

19.  Preureditev cest in križišč za večjo varnost 
kolesarjev in pešcev ter hitrejšo pretočnost JPP in 
prometa z osebnimi avtomobili

Boljše pogoje in večjo pretočnost v križiščih 
za motorni promet bo Ljubljana zagotavljala 
na način, ki ne bo negativno vplival na 
varnost, udobje ali na hitrost potovanja s 
trajnostnimi prevoznimi sredstvi. Tako bo 
pri rekonstrukcijah cest in križišč dosledno 
upoštevala ne samo cilj izboljšanja pogojev 
za motorni promet, ampak tudi smernice za 
načrtovanje peš in kolesarskega prometa, 
pozornost pa bo namenila tudi hitrosti 
potovanja s sredstvi JPP.

20. Manjša onesnaženost
Za zmanjšanje onesnaženosti na račun 
prometa bo Ljubljana v prihodnjih 
letih pospešeno nadaljevala razvoj 
elektromobilnosti na strateški in izvedbeni 
ravni, hkrati pa bo za manjše onesnaževanje 
poskrbela tudi s podporno infrastrukturo 
za vozila na stisnjen zemeljski plin 
(CNG). Za čistejše okolje bo skrbela tudi 
s posodobitvami voznega parka mestne 
uprave in vozil komunalnih služb, ki bo 
v prihodnje temeljil na vozilih na stisnjen 
zemeljski plin (CNG) ali utekočinjen naftni 
plin (LPG) ter na električnih vozilih. Aktivno 
bo spremljala stanje okolja in trende ter 
sprejemala potrebne ukrepe glede na 
rezultate meritev.

“ Postavitev novih 
parkirišč P+R na 

vpadnicah podpira več 
kot 90 % vprašanih v 
anketi.

21. Zelena mestna logistika
Tovorni promet s ciljem v Ljubljani in 
dostavne službe veliko prispevajo k 
številu poti, opravljenih z motornimi 
prevoznimi sredstvi. Dostavna in tovorna 
vozila okolje in prostor obremenjujejo še 
bolj kot avtomobili, zato se bo Ljubljana 
v naslednjih letih trudila optimizirati 
promet, ki je posledica logističnih 
dejavnosti. Tako bo sodelovala pri izvedbi 
manjših konsolidacijskih centrov v mestu 
in velikega intermodalnega logističnega 
terminala. Spodbujala bo dostavo na 
kolesih (predvsem znotraj avtocestnega 
obroča) in na različne načine uporabo 
čistejših vozil za dostavo. Hkrati bo v 
središču mesta, na osrednji mestni tržnici 
ob njeni celoviti prenovi, poskrbela za 
izboljšanje pogojev dostave z gradnjo 
garažne hiše ter na površju obogatila 
javni prostor in tako prispevala k oživitvi 
tržnice.

Promet v Ljubljani

Ocena emisij NOX po sektorjih/ 2015 
Podatki o virih trdih delcev in emisijah NOX 

61,3%
promet

23,7%
pretvorniki 

energije

6,8%
ostala poraba

6,1%
industrija

0,3%
kmetijstvo

Matic Sopotnik, Mestna občina Ljubljana

S kolesom po Ljubljani

Mestna 
občina 
Ljubljana je 
v zadnjih 
desetih letih 
na temo 
kolesarjenja 
naredila 
odločne 
poteze, kar 
se pozna 
predvsem pri 

večanju števila kolesarjev. Poleg izboljšave 
same kolesarske infrastrukture smo 
izvedli tudi kopico drugih ukrepov. Eden 
najvidnejših je vsekakor sistem izposoje 
koles BicikeLJ, kjer smo od maja 2011 
do danes našteli že preko 4,5 milijona 
voženj. Po letošnji širitvi sistema BicikeLJ 
bomo imeli v mestu že 58 postajališč s 
skupaj 580 kolesi. V Evropskem tednu 
mobilnosti je MOL letos sodelovala že 16. 
zapored. Pomembno je tudi sodelovanje 
z različnimi nevladnimi organizacijami, 
kot je kolesarska mreža, saj lahko le 
skupaj dosežemo, da ne bo Ljubljana 
ostala na odličnem 8. mestu kolesarjem 
najprijaznejših mest na svetu, ampak da 
bomo postali poleg najlepšega mesta 
na svetu tudi kolesarjem najprijaznejše 
mesto na svetu.

David Polutnik, vodja Oddelka za 
gospodarske javne službe in promet

V našem 
mestu je 
prometni 
režim dober, 
kar pa ne 
pomeni, da 
ne bi bil lahko 
tudi drugačen 
ali morda 
celo boljši. 
Na podlagi 

vsakodnevnega spremljanja prometa 
poskušamo z večjimi ali manjšimi 
korekcijami vplivati na hitrost in 
predvsem varnost vseh vrst prometa 
v mestu. Obstoječi prometni režim 
je pogojen z zgodovinsko zasnovo 
mesta, ki  je zvezdaste oblike, z reliefom 
mesta, zasnovo železniških prog, ki 
močno posegajo v mestno tkivo, pa 
tudi z obstoječim cestnim omrežjem. 
Nedvomno prometne rešitve v največji 
možni meri sledijo smernicam sprejete 
Celostne prometne politike MOL, ki daje 
prednost kolesarjem, pešcem in javnemu 
prometu. 
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Sredi septembra vsako leto zaskrbljeno pogledujemo v nebo in izračunavamo 
verjetnost padavin. Te nas posebej skrbijo zato, ker od 16. do 22. septembra 
tradicionalno načrtujemo pestro dogajanje na prostem, s katerim ozaveščamo 
o prednostih trajnostne mobilnosti ter do okolja in družbe prijaznih potovalnih 
navad. Takrat je namreč na sporedu Evropski teden mobilnosti (ETM) – 
kampanja, ki povezuje na tisoče evropskih mest v prizadevanjih za človeku in 
okolju prijaznejše načine mobilnosti. Ta čas tradicionalno skupaj s sodelavci 
oddelkov, služb, javnih podjetij in zavodov MOL ter s številnimi drugimi 
deležniki, organizacijami, šolami in vrtci oblikujemo teden pestrega, zanimivega 
in poučnega dogajanja. Prav zato je lepo vreme ključnega pomena, kajti nihče si 
ne želi, na primer, tisoč premočenih otrok, ki »dihajo ples« na Kongresnem trgu. 
Tako smo morali tudi letos več dogodkov zaradi slabega vremena prestaviti, a 
vendarle verjamemo, da smo sporočilo uspešno prenesli med ljudi, čemur je 
ETM tudi namenjen.

Prometna gneča namesto plesa v dežju
Vsaj dokler se ob številnih prenovah cest 
v mestu ne pojavi dež, ko večina, tudi 
siceršnji pešci, kolesarji in uporabniki 
javnega prevoza, sedejo v avtomobile 
(največkrat je v njem samo voznik), 
potem pa krivijo občino za zastoje. Ne 
sprejmejo razlage oziroma utemeljitev, 
da celovita prenova cest ni mogoča brez 
zapor, da so zapore vnaprej napovedane 
in informacije o njih posredovane prek 
različnih komunikacijskih kanalov, da 
opozarjamo na alternativne načine 
mobilnosti in poti ter da pozivamo k 
strpnosti, razumevanju in medsebojnem 
spoštovanju v prometu. Treba je razumeti, 
da vsakdo v avtomobilu soustvarja gnečo, 
zato je bolje, da uporabljamo drugačne 
načine mobilnosti ali pa »združimo 
moči in si delimo prevoz«, kar je bil tudi 
slogan ETM 2017. Ta spodbuja souporabo 
prevoznih sredstev in sopotništvo oz. 
delitev prevoza ter poziva h kombiniranju 
različnih načinov mobilnosti z nizkim 
ogljičnim odtisom v enem potovanju. 
Tako smo letos s kar 10 trajnimi ukrepi, 8 
celotedenskimi aktivnostmi in 32 dogodki 
po dnevih (nekatere izmed njih smo zaradi 
vremenskih razmer izvedli kasneje) ter 
številnimi dejavnostmi po vseh Četrtnih 
skupnostih MOL na dan brez avtomobila 
pokazali, kako pomembno je združevanje 
moči tudi pri potovanju po mestu.
»Ponosna sem, da se pri oblikovanju in 
izvedbi programa ETM vsako leto vsi 
sodelujoči zavzemajo za to, da bi bil 
program čim bolj poučen, zanimiv in 
učinkovit pri osveščanju o trajnostni 
mobilnosti. Zelo veliko prispevajo 
sodelavci mestne uprave, javnih podjetij 
in zavodov ter Četrtne skupnosti in 
številne nevladne organizacije, društva ter 
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Evropski teden mobilnosti 2017
Pusti se zapeLJati
Vita Kontić

Foto: Miha Fras

Kolopark Bežigrad navdušuje vse generacije.

 KomuniKacijsKa platforma »pusti se zapeljati«
V ETM smo začeli novo 
komunikacijsko platformo s 
krovnim sloganom »Pusti se 
zapeLJati«, ki je namenjena 
spodbujanju in osveščanju 
o trajnostni mobilnosti. Z 
njo nagovarjamo občane 
in obiskovalce Ljubljane, 
da za premikanje po mestu 
uporabljajo hojo, kolo, javni 
prevoz ali kateri drug okolju 
prijazen način mobilnosti. S 
sloganom jih pozivamo tudi, 
da se – s tem ko opustijo 

vožnjo v avtomobilu in z njo 
povezane skrbi – prepustijo 
utripu mesta in dovolijo, da jih 
prijaznost, toplina in lepota 
Ljubljane zapeLJejo. Slogan 
se ne nanaša zgolj na promet, 
temveč izraža značaj Ljubljane 
in izpostavlja dobrobit, ki jo 
ima trajnostna mobilnost za 
občane, obenem pa je klic 
k trajnostno usmerjenem 
delovanju in spremembam 
potovalnih navad v bolj 
»zelene«. 
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predstavniki institucij EU. Predvsem pa 
velja izpostaviti naše najmlajše – vrtce 
in osnovne šole, ki so vsako leto zelo 
aktivni. Nekoliko manj so se doslej v ETM 
vključevali mladi, zato smo letos prvič 
ciljano želeli doseči tiste med 15. in 25. 
letom, ki se premalo zavedajo, kaj lahko 
sami naredijo za trajnostno mobilnost in 
s tem tudi boljšo kakovost bivanja. Veseli 
me, da smo v sodelovanju z mladinskimi 
organizacijami dejansko dosegli korak 
naprej pri opozarjanju na ta vidik,« 
je sodelujoče pohvalila podžupanja 
Jelka Žekar, predsednica Odbora za 
načrtovanje in izvedbo ETM. Dodala je, 

da lahko najboljši vzor dajemo mi sami, 
in izpostavila: »Zato pozivamo občane in 
obiskovalce Ljubljane, da za premikanje 
po mestu uporabljamo kolo, javni prevoz 
ali hodimo peš in tako poskrbimo 
tudi za dobršno mero priporočene 
vsakodnevne telesne dejavnosti. Če to ni 
mogoče, si lahko prevoz z avtomobilom 
delimo z več sopotniki ali uporabljamo 
sistem souporabe vozil ter P+R in tako 
zagotovimo, da bo v mestu manj vozil, 
predvsem tistih na fosilna goriva. 
Združimo moči in si še naprej skupaj 
prizadevajmo za izboljšanje kakovosti 
življenja v Ljubljani.«

Kampanja »parKiraj 
izgovore drugam!«
Predstavili smo ozaveščevalno kampanjo 
Parkiraj izgovore drugam! (Ne na mesta, 
rezervirana za invalide) o neupravičenem 
parkiranju na mestih, rezerviranih za 
invalide, ki bo potekala do februarja 
2018. Raziskava je pokazala na veliko 
pomanjkanje družbene zavesti in 
solidarnosti v odnosu do invalidov in 
parkiranja na mestih, rezerviranih za 
invalide. Na podlagi izsledkov raziskave 
smo s Fakulteto za varnostne vede Univerze 
v Mariboru v sodelovanju z Javno agencijo 
RS za varnost prometa pripravili kampanjo, 
s katero želimo dolgoročno spreminjati 
vedenje voznikov v Sloveniji.
Ugotovitve raziskave kažejo, da so razmere, 
povezane z neupravičenim parkiranjem na 
parkirnih mestih, rezerviranih za invalide, 
zaskrbljujoče in da uradna statistika 
močno podcenjuje resnost problema. V 
opazovanem času je bilo na vseh parkirnih 
mestih, rezerviranih za invalide, zabeleženih 
608 parkiranih vozil, med njimi pa je bilo 
kar 63 odstotkov takšnih, ki niso imela 
ustrezne invalidske kartice. Na nekaterih 
parkirnih mestih, rezerviranih za invalide, 
je odstotek neupravičeno parkiranih 
presegel celo 90 odstotkov. Kršitelji so na 
invalidska mesta sicer najpogosteje parkirali 
v primerih, ko okoli invalidskega parkirnega 
mesta ni bilo prostih drugih (»običajnih«) 
parkirnih mest (71 odstotkov), vendar je 
20,5 odstotkov kršiteljev parkiralo na to 
mesto tudi takrat, ko je bilo v neposredni 
bližini prostih več parkirnih mest. Raziskava 
je med drugim definirala tudi tipični 
profil kršitelja: to je moški, star od 30 do 
50 let, vrednost njegovega vozila je med 
1.000 in 5.000 evri, na parkirnem mestu, 
rezerviranem za invalide, se je zadržal 
do 15 minut, bil je sam v vozilu, ki je imel 
slovensko registrsko tablico. 

 Več na http://parkiraj-izgovore.si/. 

 po ljubljani vozi že šesti Kavalir
Električna vozila »Kavalir« v središču 
Ljubljane potnike prevažajo že od leta 
2008. Najprej se je v okviru CIVITAS 
ELAN izoblikoval »prevoz na klic«, 
namenjen predvsem starejšim in osebam 
z oviranostmi, kasneje pa se je število 
Kavalirjev postopoma povečevalo zaradi 
širjenja območja za pešce in vedno 
večjega interesa po potovanju s Kavalirji, 
ki je brezplačno. 

Poleti so najbolj priljubljeni trije odprti 
Kavalirji, skozi vse leto pa se potniki 
lahko zapeljejo tudi z zastekljenimi 

električnimi vozili, ki so pozimi ogrevana. 
Letos pozimi bodo potnike prvič 
zapeljala tri zaprta vozila, saj je vozni park 
Kavalirjev obogaten z novim Kavalirjem 
6, ki smo ga v Ljubljani čez poletje 
občasno videli zapeljati potnike testno. 
Ker gre za vozila na električni pogon, ne 
povzročajo hrupa in izpušnih plinov in 
so prijazna do okolja ter ljudi. 

Kdor se želi zapeljati z njihovimi 
prijaznimi vozniki, jih lahko ustavi ali pa 
jih pokliče na 031 666 331, 031 666 332 in 
031 666 299.

Fotografije: Nik Rovan
1   Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir MOL je skupaj z Zvezo društev slepih in 

slabovidnih Slovenije, Društvom paraplegikov ljubljanske pokrajine in Zvezo društev gluhih in naglušnih 
Slovenije pripravil poligon s predstavitvijo dela sodelujočih nevladnih organizacij. Na poligonu so se obiskovalci 
srečali z ovirami za gibalno ovirane, za slepe in slabovidne, za gluhe in spoznali uporabo avtobusa LPP z vidika 
osebe s katero od teh oviranosti.  2   Ob zaključku akcije Varna pot v šolo za najmlajše je na PP Grič potekala 
prireditev s podelitvijo nagrad za izžrebane sodelujoče in predstavitvijo preventivnih dogodkov ter prometno-
vzgojnih igric.  3   Vrtci, osnovne in srednje šole v MOL so sodelovale na likovnem natečaju »Za okolje 
poskrbimo – skupaj se peljimo!«. Dela so bila tudi razstavljena v steklenem atriju Mestne hiše.  4   Ob dogodku 
Zelena KULtura mlade po Ljubljani fura so mladi iz Mladinskih centrov Ljubljane prikolesarili pred Hišo EU, kjer 
je na ploščadi potekalo srečanje z udeleženci nacionalne konference o trajnostni mobilnosti za mlade. Zbrane 
je pozdravil tudi župan, mladi pa so nam predali predloge za izboljšanje prometne infrastrukture in tovrstnih 
storitev v Ljubljani. 
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Trajn(ostn)i ukrepi
Med trajnimi ukrepi je bilo več takih, ki 
izboljšujejo razmere za kolesarjenje: uredili 
smo kolesarski prehod na križišču Resljeve 
ceste in Petkovškovega nabrežja, kjer 
pred prenovo ni bilo možno po pravilih 
prečkati Resljeve ceste, ter kolesarski 
pas na območju celotne Bohoričeve 
ulice, uredili pa smo tudi manjkajoči 
del kolesarske steze na Zaloški cesti do 
križišča s Cesto španskih borcev. Zgradili 
smo še del nove kolesarske povezave 
središča mesta z Lavrico, Škofljico in 
Grosupljim, poleg tega pa na delu Vojkove 
ulice urejamo dvosmerno kolesarsko 
stezo, ki predstavlja povezovalno pot 
med ŠRC Stožice in središčem mesta. 
Izjemno priljubljen sistem izposoje koles 
Bicikelj se na podlagi številnih pobud in 
povpraševanja širi na sedem novih lokacij 
s skupno 70 kolesi. Z njimi dopolnjujemo 
mrežo 51 postajališč in 510 koles, ki jih 
najdete na  http://www.bicikelj.si. Ob 
križišču Linhartove in Topniške ceste je 
po vzoru Koloparka v Šiški nastala nova 
rekreacijska površina, namenjena igri in 
urjenju spretnostnih veščin z različnimi 
vrstami voznih pripomočkov, od koles, 
skirojev, rolk, rolerjev in kotalk do 
poganjalčkov. S tem omogočamo aktivno 
preživljanje prostega časa na doslej 
neizkoriščeni površini za Bežigradom. 

V sklopu programa Zelene prestolnice 
Evrope 2016 smo lani javnosti predstavili 
sistem souporabe električnih vozil 
(t. i. car-sharing), storitev Avant2go 
( avant2go.com), ki postaja vse 
dostopnejši z novimi postajališči. Osem 
novih lokacij parkirnih mest, rezerviranih 
za uporabnike te storitve, je na Trgu 
mladinskih delovnih brigad, Prešernovi 
ulici, Grudnovem nabrežju, Dunajski 
cesti pri Gospodarskem razstavišču ter 
na Devinski, Bregarjevi, Štefanovi in 
Kotnikovi ulici.

Ukrepe za zagotavljanje večje varnosti v 
prometu dopolnjujemo z vzpostavitvijo 
novega sistema za nadzor hitrosti – ena 
samodejna merilna naprava in tri ohišja. 
Namestili smo jih na izbrane lokacije na 
Celovški, Dolenjski in Roški cesti, kjer 
zaradi specifičnosti ceste ni možno izvajati 
meritev hitrosti s službenim vozilom, v 
katerih je nameščena samodejna merilna 
naprava. Posledica zmanjšanja hitrosti je 
tudi manj emisij in manj hrupa.

Gneči se lahko izognemo tudi s 
premišljenim načrtovanjem poti. 
Pred odhodom se lahko po novem 
na prometnem portalu PROMinfo 
( prominfo.projekti.si/web) 
pozanimate o podatkih o aktualnem 
stanju v prometu, ki med drugim vsebuje 
informacije o gostoti prometa na območju 

MOL, prihodih avtobusov na postajališča 
LPP, stanju na terminalih Bicikelj, prostih 
mestih na parkiriščih v upravljanju LPT …

Pestro na zaprtih ulicah
Ob številnih tedenskih aktivnostih 
in dogodkih po dnevih velja posebej 
izpostaviti sodelovanje Četrtnih skupnosti, 
ki so na 18 območjih, na katerih je bil 
22. septembra 2017 omejen motorni 
promet in so bila namenjena prednostno 
pešcem in kolesarjem, pripravile pester 
program. V sodelovanju z lokalnimi 
društvi, organizacijami in ponudniki 
različnih dejavnosti so izvedli različne 
dejavnosti v duhu medsosedskega 
povezovanja: ponekod so otroci in drugi 
obiskovalci lahko ustvarjali in risali, se 
igrali, peli in plesali, telovadili in bili 
drugače športno aktivni, se preizkušali na 
spretnostnih poligonih in brali, drugod 
so se učili o prometu in delu reševalnih 
služb, ugotavljali, kako lahko poskrbijo za 
svoje zdravje in dobro počutje, odkrivali 
okolico, na drugem delu mesta pa so 
plesali in peli. 

Z vsemi dejavnostmi smo prikazali, kako 
uresničujemo že v Viziji Ljubljane 2025 iz 
leta 2007 zastavljene »zelene« cilje, zaradi 
česar smo postali Zelena prestolnica 
Evrope 2016 in kar dvakrat prejeli nagrado 
evropski teden mobilnosti (za dosežke na 
tem področju v letih 2003 in 2013).

1   Več tisoč osnovnošolcev je na Kongresnem trgu s Kazino tradicionalno zaplesalo na dogodku Diham ples in v projektu Živim ples. (Foto: Mankica Kranjec, vir: Kazina)  2   Na 
predstavitvi Družinske ure v izvedbi Agencije RS za varnost prometa in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so se obiskovalci seznanili predvsem o tem, kako lahko sami 
poskrbijo za večjo varnost ob uporabi avtomobila in kakšne so prednosti trajnostne uporabe avtomobila. (Foto: arhiv MOL)  3   Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL 
je skupaj z več drugimi organizacijami pripravil Kolesarski krog z 9 info točkami v mestnem središču za osnovnošolce. Ti so v  spremstvu mentorjev prometne vzgoje prekolesarili 
izobraževalni krog in se seznanili z ukrepi za večjo varnost v prometu. (Foto: Matic Sopotnik)  4   Na dogodku Za lepši zrak lahko prispeva vsak v Mestni hiši smo predstavili portal 
PROMinfo in evropske projekte ClairCity, SocialCar in Icarus, s katerimi si prizadevamo izboljšati kakovost zraka v Ljubljani. Različni deležniki s področja mobilnosti, varstva okolja, 
zdravja in trajnostnega razvoja mesta so razpravljali o ukrepih za izboljšanje kakovosti življenja v Ljubljani. (Foto: Nik Rovan)  5   Z dogodkom Moda/neroda na kolesu smo v pogovoru z 
mestnim redarjem in Ljubljansko kolesarsko mrežo kolesarje ozaveščali o ustreznem vedenju in pravilnem ravnanju v prometu. Spodbujali smo jih tudi, da premišljeno izbirajo oblačila 
in dodatke ali tovor, ki jih prevažajo s kolesom, namestijo oz. pritrdijo v/na dodatno kolesarsko opremo, ki je temu namenjena. Primere neljubih dogodkov zaradi »nerodnih« oblačil 
ali opreme na kolesu in priporočila za ravnanje smo predstavili v zanimivem igranem prikazu. (Foto: Nik Rovan)  6   Pravi kolesar je mobilni servis koles predstavljal skozi brezplačne 
preglede koles, brezplačna manjša popravila in svetovanje na terenu. (Foto: Nik Rovan)

1 2 3

64 5

20



Eurocities 2017

Osrednji govorec na konferenci 
bo dr. Janez Potočnik, nekdanji 
evropski komisar za okolje in sedanji 
sopredsednik Mednarodnega foruma 
za upravljanje z viri pri Okoljskem 
programu ZN, ki bo predstavil vlogo in 
pomen krožnega gospodarstva za mesta.

V programu letošnje konference 
so razprave, na katerih bodo poleg 
evropskih županov in podžupanov 
sodelovali tudi direktorji in vidnejši 
predstavniki slovenskih in tujih podjetij, 
kot so Riko, BTC, Visionect, IKEA, 
Aquafil, ter mednarodni organizaciji 
Circular Change in Ellen MacArthur 
Foundation. Poleg teh okroglih miz bo v 
programu tudi nekaj novosti.  
V četrtek in petek se bodo udeleženci 
konference prebujali ob jutranjem 
programu Dobro jutro, Ljubljana (Good 
Morning Ljubljana) ob poslušanju 
kratkih predstavitev navdušujočih ljudi 
in projektov.  
V sklopu Krožni pogovori (Circular 
Talks) bosta sodelovala dva izjemno 
zanimiva Slovenca: Iza Login, 
soustanoviteljica Fundacije Login 5 ter 
soustanoviteljica in nekdanja direktorica 
podjetja Outfit7, ki bo spregovorila o 
tem, zakaj ne moremo več odlašati z 
odločitvijo za trajnostni način življenja, 
in Matej Čer, ustanovitelj podjetja 
AvantCar, z vprašanjem, ali znamo živeti 
brez hrupa, onesnaženosti in lastništva 
avtomobilov. 
V času četrtkovega in petkovega druženja 
ob dopoldanskem programu Privoščite 
si kavo z … (Have coffee with …) bodo 
udeleženci lahko sami izbirali, s kom 

želijo piti kavo in klepetati o krožnih 
zgodbah. Med sogovorniki bodo 
Ali Žerdin, urednik Sobotne priloge 
Dela, Mateja Benedetti, ustanoviteljica 
blagovne znamke Matea Benedetti, 
kostumografinja in oblikovalka, Alenka 
in Maja iz kulturno-ekološkega društva 
Smetumet ter mnogi drugi.

CHAIRity – Dajte mu še eno priložnost!
Ena od inovativnih idej, zasnovanih 
za konferenco Eurocities, je projekt 
CHAIRity – Dajte mu še eno priložnost, 
v središču katerega so stari stoli. 
Septembra smo zbirali stare ali 
odslužene lesene stole, ki so jih nato 
članice kulturno-ekološkega društva 
Smetumet obnovile skupaj z učenci treh 
ljubljanskih osnovnih šol. Stoli, ki smo 
jim s tem dali še eno priložnost, bodo 
kot primer krožnega gospodarstva 
predstavljali del scenografije na 
konferenci Eurocities. Decembra 
načrtujemo poseben dogodek, na 
katerem bomo te stole prodajali in 
nato izkupiček od prodaje namenili v 
dobrodelne namene. 

Krožno gospodarstvo v Ljubljani
Krožnemu gospodarstvu je sicer v 
Ljubljani posvečeno celo leto. Prepričani 
smo namreč, da bo usmerjanje iz 
linearnega v krožen način razmišljanja 
v prihodnje pomembno vplivalo na 
celotno družbeno ureditev ter na 
spremembo naše miselnosti. Če se bomo 
naučili rabiti in porabiti manj, stvari 
uporabiti večkrat in bomo še naprej 
sledili načelom delitvene ekonomije, 
bomo zmagovalci mi in naše okolje. 
V Mestni upravi ter v ljubljanskih javnih 
podjetjih in zavodih želimo biti primer 
dobre prakse, zato v svoje delo uvajamo 
in že izvajamo vrsto primerov krožnega 
gospodarstva. Nekateri so že dobro 
znani, na primer predelava japonskega 
dresnika v papir, sistem izposoje koles 
BicikeLJ ter družbeno odgovorni 
kampanji proti plastičnim vrečkam 
»Nisem večna, sem pa zato manj tečna« 
in o ozaveščanju o tujerodnih vrstah 
»Rokavice gor!«. Drugi projekti pa so 
malo manj znani – ste na primer vedeli, 
da gradbinci pri prenovi cest ponovno 
uporabijo asfalt, ki ga odstranijo med 
deli? Ali pa, da so upravno stavbo RCERA 
opremili z nadcikliranim pohištvom, ki 
so mu tako z inovativno nadgradnjo in 
dodelavo podaljšali življenjsko dobo in 
uporabnost? 

 Vabimo vas, da si še več primerov krožnega 
gospodarstva ogledate na spletni strani  
www.ljubljana.si. Program in ostale 
informacije o konferenci Eurocities najdete na 
www.eurocities2017.eu. 

Zgodba o krožnem 
gospodarstvu
Na Gospodarskem 
razstavišču bo od 15. 
do 17. novembra 2017 
potekala generalna 
skupščina Eurocities, katere 
osrednja tema je krožno 
gospodarstvo. Prireditve, ki 
je najpomembnejši osrednji 
dogodek organizacije 
evropskih mest Eurocities, 
se bo udeležilo okoli 500 
udeležencev iz vse Evrope.

“ Če bomo porabili 
manj, bomo 

zmagovalci mi in naše 
okolje.

Foto: I. Ameršek

Kabiné Šerinjon, prva brezplačna e-knjižnica etičnih oblikovalskih oblačil in modnih 
dodatkov: izposodi si oblačila, nosi jih dva tedna, nato pa jih predaj naprej. 

Foto: Nik Rovan

Papirnati izdelki, narejeni iz japonskega dresnika, in 
okolju prijazne vrečke

Nina Šibič
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Producentka Marcela Okretič in 
umetniški vodja Janez Janša sta gonilni 
sili tako galerije kot zavoda Aksioma, 
katerega začetki sicer segajo v leto 2002. 
Gre za neprofitno kulturno ustanovo 
iz Ljubljane, ki deluje v slovenskem in 
mednarodnem prostoru. Osredotoča se 
na produkcijo umetniških projektov, ki 
s pomočjo novih medijskih tehnologij 
raziskujejo in reflektirajo sodobna 
družbena, politična, estetska in etična 
vprašanja.

Intimni prostor manjše galerije
V nekem trenutku je njihova umetniška 
produkcija dosegla tolikšen obseg, da so 
potrebovali prostor, ki bi po eni strani 
omogočil fizično prisotnost in stalnost, 
po drugi pa še okrepil identiteto zavoda. 
S pomočjo Mestne občine Ljubljana 
so potencial našli in prepoznali v 
zapuščenem gostinskem lokalu Breza. 
Prostor so oživili, v veliko zadovoljstvo 
sosedov, umetnikov in obiskovalcev. »Ker 
gre za manjšo galerijo, imaš občutek, 
da si v nekem intimnem prostoru, kot 

nekakšnem stanovanju, v katerem so 
ljudje bolj v stiku,« pove Janez Janša 
in doda, da imajo odlične odzive tako 
sosedov kot občinstva.
 

»Če kontinuirano obiskuješ neko 
galerijo, razumeš njen koncept, sporočilo 
celotnega programa,« potrebo po lastnem 
razstavnem prostoru razlaga Marcela 
Okretič. In takšnih obiskovalcev, ki se 
iz naključnih spremenijo v redne goste, 
je v galeriji Aksioma na Komenskega 18 
vedno več. Opažajo vedno večji pretok 
najrazličnejših obiskovalcev, vseh 
generacij, od zelo mladih do turistov, 

ki se v galeriji ustavijo na svoji poti z 
železniške in avtobusne postaje v center 
mesta. Prostor, ki predstavlja stičišče 
sodobnih intermedijskih umetniških 
projektov, tudi sam stoji na nekakšnem 
stičišču, saj se nahaja na polovici poti 
med umetniško sceno na Metelkovi in 
tisto v strogem centru mesta. 

Refleksija študija
Za stičišče redno skrbijo tudi sami, saj se 
povezujejo z ljubljanskimi fakultetami 
in akademijami, tako s profesorji kot 
študenti. »Projektni prostor Aksioma je 
pomemben del kulture okolja, v katerem 
deluje,« ugotavlja prof. Boštjan Botas 
Kenda, dekan Akademije za likovno 
umetnost in oblikovanje Univerze 
v Ljubljani. »Vizualna umetnost in 
artikulacija umetniškega izražanja, ki ju 
generira Aksioma, sta nepogrešljiv člen 
v izobraževalnih procesih umetniških 
in oblikovalskih študijev na Akademiji 
za likovno umetnost in oblikovanje 
Univerze v Ljubljani … pravzaprav 
program galerije akademiji pomeni 
refleksijo študija. Zato se veselimo 
Aksiominih bodočih dekad.«
Nedvomno bodo v Aksiomi tudi ostalim 
prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane 
še naprej ponujali najmanj deset razlogov 
za veselje na leto. Vsaj toliko je namreč 
vsako leto različnih razstav in otvoritev, 
dogodkov pa je še veliko več, tu so 
predavanja, okrogle mize, projekcije 
filmov, performansi, pogovori z avtorji ... 
Njihov program je postal tako obsežen, 
da morda že kliče po vsaj malo večjem 
prostoru.
»Aksioma je gotovo eden od ključnih 
prostorov za sodobno umetnost v 
Ljubljani,« meni Zdenka Badovinac, 
direktorica Moderne galerije, »za 
naše mesto je sploh specifično, in to 
je ena njegovih posebnih kvalitet, da 
pomemben del galerijske ponudbe 
oblikujejo umetniki v tako imenovanih 
artist run spaces, kot je v primeru 
Aksiome Janez Janša.« Po njenem je 
glavna odlika Aksiome zelo precizen 
program, ki stavi na novomedijsko 
umetnost in njene družbeno-kritične 
prakse. »Aksioma s tako programsko 
politiko skrbi, da imamo v Ljubljani ne 
samo kontinuiran program tega zelo 
pomembnega in radikalnega segmenta 
sodobne umetnosti, ampak tudi njegove 
vrhunske mednarodne predstavnike.«

Galerija Aksioma
Saša Eržen

Vogal, na katerem se stikata Resljeva cesta in Komenskega ulica, že šest let 
umešča Ljubljano na evropski zemljevid sodobne intermedijske umetnosti, 
hkrati pa skrbi, da naš prostor obiščejo sodobne, aktualne umetniške vsebine 
in projekti. Na tem vogalu namreč že šest let deluje galerija oziroma Projektni 
prostor Aksioma, ki ga upravlja Zavod za sodobne umetnosti Aksioma.

“ Prostor Galerije Aksioma 
na Komenskega ulici 

predstavlja stičišče sodobnih 
intermedijskih umetniških 
projektov.

Foto: Miha Fras

Ekipa, ki vodi galerijo Aksioma, se je v petih letih razširila in danes šteje šest ljudi.
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BIO Ljubljana – eden najstarejših 
oblikovalskih bienalov na svetu
Bienale oblikovanja Ljubljana je eden od 
najstarejših oblikovalskih bienalov na 
svetu, ustanovljen že leta 1963. BIO je, 
zasnovan kot mednarodna primerjalna 
razstava oblikovalskih izdelkov, služil kot 
prizorišče za prikaz in izmenjavo idej, 
trendov in napredka s področja oblikovanja 
ter tehnologij, ki so omogočale njihovo 
realizacijo. V bogati zgodovini so na njem 
razstavljali tudi velikani industrijskega 
oblikovanja, kot so Kazue Kawasaki, Marc 
Zanusa, Vitra International, Porsche Design 
Studio, Siemens, Elektrolux, Zanotta, 
Ergonomidesign, Tupperware in IKEA. 
Format bienala je doživel največji prelom 
v 24. izdaji. BIO 50: 3, 2, 1 ... TEST se je 
odvil leta 2014 pod vodstvom kustosa 
Jana Boelena s sokustosinjama iz MAO 
Majo Vardjan in Cvetko Požar. BIO 50 je 
bil prvič zasnovan kot dolgotrajen proces 
sodelovanja, v katerem je več kot sto 
udeležencev z vsega sveta raziskovalo teme 
vsakdanjega življenja.

Slovenija kot primer
Letošnji BIO gradi na opažanju, da smo 
priča vedno večjemu številu ljudi, ki so 
mesto zamenjali za druge kontekste in 
okolja, čeprav mesto ostaja model, znotraj 
katerega obravnavamo in razumemo razvoj 
sodobne družbe. Gre za popolnoma svež 
pristop: mladi, informirani in emancipirani 
posamezniki, ki so odrasli v sodobnem 

urbanem okolju, so svoje vrednote 
prenesli v neurbani prostor, hkrati pa ti 
posamezniki oblikovalci z interpretacijo 
lokalnih slovenskih situacij raziskujejo 
širše globalne okoliščine. Sedem lokacij 
tako 50 oblikovalcem z vsega sveta služi kot 
vzorec in primer, odhod bienala iz muzeja 
in urbanega okolja pa je prisilil sodelujoče 
oblikovalce, stroko in institucije – na BIO 25 
jih sodeluje več kot 40 iz vse Slovenije –, da 
skupaj izstopijo iz svojega območja udobja.

Daleč, tako blizu
V sedmih skupinah na lokacijah po 
Sloveniji je sodelovalo tudi sedem t. i. 
prevajalcev oziroma mednarodno uglednih 
ustvarjalcev s področja arhitekture 
in oblikovanja ter sedem profilov 
slovenskih strokovnjakov z zanimivimi 
izkušnjami in znanjem. Epizoda Sprostitev 
podzemlja z italijanskima oblikovalcema 
Studio Formafantasma in slovenskim 
raziskovalcem na področju teoretične 
fizike, izumiteljem, filozofom, pisateljem 
in pesnikom Andrejem Detelo je bila 
postavljena v podzemni svet Županove 
jame blizu Grosuplja, Zavzetje gozdov z 
znano francosko oblikovalko Matali Crasset 

in prodornim slovenskim podjetnikom 
Matejem Fegušem pa v divji kočevski gozd. 
Po utopiji z arhitekturnim studiem Point 
Supreme in slovenskim koreografom, 
pedagogom in plesalcem Iztokom 
Kovačem se je odzivalo na nekdanjo 
rudniško infrastrukturo v Trbovljah. Čisto 
novo sobivanje s francoskim arhitektom 
in umetnikom Didierjem Faustinom in 
slovensko pisateljico, filozofinjo, novinarko 
in kritičarko Mojco Kumerdej je raziskovalo 
sodobne urbane razvaline v povezavi z 
ikono slovenskega oblikovanja kioskom 
K67 v Ljubljani. Po podeželskem poligonu 
lendavske pokrajine se je razgledoval Nov 
zagon podeželja z avstrijskim dvojcem 
Studiem Mischer’Traxler in slovenskim 
publicistom, založnikom ter kuharjem 
samoukom Klemnom Koširjem. Epizoda 
Prožnost preteklosti italijanskega 
oblikovalskega in raziskovalnega Studia 
Folder in filozofinje, sociologinje in 
pravne teoretičarke Renate Salecl je bila 
umeščena v tiho gorsko okolje okoli 
reke Soče, ki je bilo v prvi svetovni vojni 
prizorišče krvoločnih bitk, za Nove heroje 
italijanskega industrijskega oblikovalca 
Oda Fioravantija in slovenskega veslaškega 
pustolovca Marina Medaka pa je bil 
predmet navdiha morje slovenske obale.

Večina programa se je zaključila ob koncu 
oktobra, do 19. novembra pa je mogoč 
ogled glavne razstave Daleč, tako blizu na 
fužinskem gradu v MAO.

 Več o BIO 25 na spletni strani BIO: www.bio.si.

Ana Kuntarič

“ BIO 25 je prizorišče 
za izmenjavo idej in 

obenem transdisciplinarni 
laboratorij.

Foto: Delfino Sisto Legnani, grafično oblikovanje Grupa Ee / MAO 

Mladi, informirani in emancipirani posamezniki, ki so odrasli v sodobnem urbanem modelu, so svoje vrednote prenesli v 
neurbani prostor.

Daleč, tako blizu

Od 25. maja do 19. novembra 2017 je 
v organizaciji Muzeja za arhitekturo in 
oblikovanje (MAO) na ogled že 25. izdaja 
bienala oblikovanja BIO 25 Ljubljana. 
Z naslovom Daleč, tako blizu in pod 
vodstvom kustosinj Angele Rui ter Maje 
Vardjan več kot 50 mednarodnih in 
slovenskih oblikovalcev, arhitektov in 
drugih multidisciplinarnih ustvarjalcev 
predstavlja rezultate večmesečnega 
procesa. Intervencije so bile na sedmih 
različnih lokacijah po vsej državi, glavna 
razstava bienala, ki v celoto povezuje 
projekte in njihove lokacije, pa je v 
Ljubljani na fužinskem gradu v MAO.
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Nova ponudba nad 
mestom – Jazz Club 
Ljubljanski grad
Ljubljanski grad, ki 
že sedmo leto kot 
samostojen javni 
zavod MOL s približno 
tristo dogodki na leto 
soustvarja kulturno 
ponudbo naše 
prestolnice, dobiva novo 
vsebino. Svojevrsten 
prostor Skalne dvorane 
od sredine oktobra 
dalje ob koncih tedna 
napolnjujejo zvoki 
jazza, soula, funka, latin, 
ritma in bluesa, rocka 
in bluesa priznanih 
domačih in tujih 
glasbenikov. Najvišja 
turistična točka v 
prestolnici je bogatejša 
za Jazz Club Ljubljanski 
grad. 
Koncertni večeri z 
dobro jazz glasbo 
ob izbrani ponudbi 
pijače in v sproščenem 
klubskem vzdušju … 
to je zamisel in vodilo 
Ljubljanskega gradu pri 
snovanju nove ponudbe, 
ki jo je Ljubljana v 
zadnjem obdobju 
močno pogrešala. 
Umestili smo jo v Skalno 
dvorano pod Grajsko 
kavarno, ki ni koncertna 
dvorana, temveč 
primeren prostor za 
druženje, obenem pa 
omogoča širši koncept 
dogajanja z živo glasbo 
najrazličnejših zvrsti. 
Ljubljanski grad s tem 
svoji razvejani kulturno-
umetniški ponudbi 
dodaja novo vsebino, ki 
bo privlačna za glasbene 
sladokusce različnih 
generacij. 
Umetniški vodja 
programa Jazz Cluba 
Ljubljanski grad 
je mednarodno 
uveljavljeni kitarist, 
ustanovitelj zasedbe 

Fake Orchestra ter 
avtor glasbe za številne 
gledališke predstave in 
filme Igor Leonardi. 
Jazz Club Ljubljanski 
grad je odprt ob koncih 
tedna; do konca leta 
2017 bodo klubski 
večeri ob petkih od 
20.00 do 00.30, z izjemo 
dveh sobotnih večerov. 
Nastopi v živo se 
začenjajo ob 21. uri.
Celoten program Jazz 
Cluba Ljubljanski grad 
najdete na:

 www.ljubljanskigrad.si

•
DobraVaga na Tržnici 
– zvrhana mera mlade 
umetnosti
Leto in pol po uradnem 
odprtju je galerija 
DobraVaga postala 
nepogrešljiv del 
ljubljanske kulturne 
ponudbe. Kino Šiška 
je tako svojo ponudbo 
smiselno nadgradil v 
samem osrčju mesta. 
Malce skrita pred očmi 
obiskovalcev centralne 
tržnice, v prostorih 
poleg ribarnice 
pod Plečnikovimi 
arkadami, galerija 
gosti mednarodne 
razstave, v odprtem 
ateljeju ustvarjajo mlade 
vizualne umetnice in 
umetniki, prav tako 
lahko obiskovalci in 
obiskovalke vedno 

obiščejo prodajno 
galerijo. DobraVaga 
potrjuje, da je 
zanimanje za mlade 
generacije vizualnih 
umetnikov veliko; tako 
so v letu in pol prodali 
skoraj 800 različnih 
umetniških del. To 
vzbuja upanje, da se trg 
likovnih del v Sloveniji 
lahko razvija.
V DobriVagi verjamejo 
v sodelovanje in 
spodbujanje mladih 
ustvarjalcev tako v 
slovenskem prostoru 
kot v tujini. Tako so 
nedavno v Berlinu 
uspešno izpeljali 
razstavo Off The Hook, 
gostili mednarodno 
razstavo Bridges 
ter nudili prizorišče 
svetovne premiere 
prodajne razstave 
Cross Pollination, pod 
katero se podpisuje 
renomirana berlinska 
galerija Le Petit 
Mignon. Trenutno 
gostijo razstavo Allstars 
Bienala neodvisnih. 
Ob vsem naštetem ne 
preseneča, da je bila 
galerija DobraVaga 
izbrana za najboljšo 
komercialno galerijo 
s strani priljubljenega 
turističnega vodnika In 
Your Pocket.  
Vabljeni v DobroVago, 
vabljeni k odkrivanju 
mlade in vznemirljive 
likovne umetnosti.

 www.dobravaga.si

Kultura

15. 11.–15. 12. 2017
Slovenski knjižni sejem
22.–26. 11. / Cankarjev dom
Sejem in obilica sejemskih dogodkov 
(knjiznisejem.si)

100. knjiga v zbirki Moderni klasiki 
Cankarjeve založbe
čet, 23. 11., ob 20.00 / Klub Cankarjevega doma
Praznovanje s prireditvijo

Bi se gnetli na tej metli z ilustratorjem Axlom 
Schefflerjem?
pet, 24. 11., ob 16.00 / Kosovelova dvorana 
Cankarjevega doma
Pogovor z ilustratorjem, branje in risanje v živo, 
moderira Špela Frlic

To pa ni nobena poezija!
sob, 25. 11., ob 20.00 / Pisateljski oder na knjižnem 
sejmu v Cankarjevem domu
Mlada slovenska poezija na sejmu, 
moderira Dejan Koban

Švicarski pisatelj Lukas Bärfuss: roman 
Koala 
sob, 25. 11., ob 20.00 / Klub Cankarjevega doma
Pogovor z avtorjem vodi Tanja Petrič, 
tolmači Amalija Maček

Alma M. Karlin
pon, 27. 11., ob 16.00 / Klub Cankarjevega doma
Simpozij: dr. Zmago Šmitek, Alenka Puhar, dr. 
Silvija Borovnik, dr. Anna Bodrova in Barbara 
Trnovec

Prešeren po Prešernu: slavljenje 
»Pesnika« in drugih nacionalnih junakov
sre, 29. 11., ob 18.00 / Atrij ZRC
Okrogla miza ob izidu knjige o Prešernovi 
kanonizaciji

Decembrski sejem ilustracije
2.–30. 12. / Galerija Vodnikove domačije Šiška
Sejem ilustracij najvidnejših domačih avtorjev 
in avtoric

Povej mi, kaj bereš, povem ti, kdo si
čet, 7. 12., ob 19.00 / Trubarjeva hiša literature
Gostja Nina Granda, urednica revije Outsider, 
moderira Tina Košir

Literarna nagrada MIRA
tor, 12. 12., ob 18.00 / Narodna galerija
Podelitev nagrade izjemnim ustvarjalkam na 
področju literature

Novi prostori  
kulture

Foto: arhiv Kina Šiške

DobraVaga za dobro mero mlade kulture

Petra Černe Oven, vizualne komunikacije s.p. / Idrijska Ljubljana / pco@paralaksa.com / april 

barvni nabor

bw negativ

colour

slo

slo

ang

ang
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Ljubljana, ponedeljek, 16. oktobra. Danes je 
mednarodni dan slovarjev (na rojstni dan 
ameriškega slovaropisca Noaha Websterja). 
Vzpenjam se po strmih, zavitih, izglodanih 
lesenih stopnicah stare hiše na Wolfovi ulici. 
Pomislim, ali niso morda tudi te še iz časov 
Adama Bohoriča.
Tu, zgoraj, je mala pisarna Kozme Ahačiča. 
Ahačič je pravi slovenski milijonar. Spletni 
portal fran.si, ki so ga postavili Ahačič z 
ekipo osmih kolegov in podporo celotnega 
inštituta, je od oktobra leta 2014 obiskalo 
več kot 21 milijonov ljudi. »Prvo leto je šlo 
počasi,« reče Ahačič. Zdaj zabeležijo približno 
35 tisoč obiskov na dan.

Portal Fran je nastal na Inštitutu za slovenski 
jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Na njem je 
kar 31 raznih slovarjev (SSKJ, Slovar stare 
knjižne prekmurščine, Slovenski etimološki 
slovar, Slovar novejšega besedja slovenskega 
jezika, Botanični terminološki slovar, 
Kostelski slovar, Slovenski lingvistični atlas 
itd.), Slovenski pravopis, dve svetovalnici 
(jezikovna in terminološka) in več kot pol 
milijona slovarskih sestavkov. Trije slovarji 
se posodabljajo vsako leto sproti (eSSKJ, 
ePravopis in Sprotni slovar).
Še mnogi drugi zakladi se odpirajo, ko 
pritisnete na rubriko Zbirke. Tam je med 
drugim na voljo sistem, s katerim avtor med 
pisanjem na preprost način vnaša latinične, 
cirilske in druge znake za slovanske pisave (na 
ZRC SAZU ga je razvil Peter Weiss, zdaj pa ga 
ureja Janoš Ježovnik). Poleg tega je na Franu 
še portal slovenskih slovnic in pravopisov, 
na katerem je 139 izdaj različnih slovenskih 
slovnic od Bohoriča (1584) do Greenbergove 
slovnice v angleškem jeziku (2006).
Na inštitutu, kjer so postavili to impozantno 
spletno zbirko, je poleg Ahačiča še približno 
40 zaposlenih. Na Franu v celoti je doslej 
opisanih blizu 600 tisoč besed. V Slovarju 
slovenskega knjižnega jezika, ki na Franu 
beleži najštevilčnejši obisk med slovarji, je 
97.669 besed.

»Ni tak problem narediti enostaven opis 
osnovnega pomena določene besede. 
Zanimivo pa je, da ljudje večinoma iščejo 
specifične stvari, kot so pomenski odtenki in 
neobičajne rabe. Denimo, redkokdo bo šel 
gledat v slovar, kaj pomeni beseda žoga. Nekaj 
drugega pa je, ko bralec zasledi, da je igralec 
dal pet žog. Zato gre veliko dela pri slovarjih 
za analizo specifičnih reči,« pravi Ahačič.

Julija letos so na inštitutu začeli projekt spletnega 
portala za osnovnošolce in začetne letnike 
srednjih šol, ki bo olajšal branje slovarjev in 
bo vseboval tudi šolski slovar. Imenoval se bo 
Franček in imel spletni naslov s č-jem: www.
franček.si.

Hkrati z njim nastaja tudi prvi temeljiti 
zgodovinski slovar slovenščine 16. stoletja. 
Protestantski pisci so uporabljali več kot 20 
tisoč besed. »Vedno znova sem navdušen 
nad vsebino njihovih besedil in bogastvom 
njihovega jezika,« pravi Ahačič. S pomočjo 
tega slovarja bo mogoče spremljati tudi, kaj 
se je dogajalo z določeno besedo na začetku 
našega knjižnega jezika.

Zunaj službe je Ahačič prav tako hit 
avtor. Njegovi slovnici iz letošnjega leta, 
Kratkoslovnica: slovenska slovnica za 
osnovno šolo, in Slovnica na kvadrat: 
slovenska slovnica za srednjo šolo, sta z dotisi 
doslej izšli v skupni nakladi 9 tisoč izvodov, 
kar je za slovenske razmere sanjska številka.

Pred tem, leta 2012, je uredil zbornik 
prispevkov o jecljanju Jecljam! Si mi kos? – Sem 
si kos?, še pred tem pa je izdal dve pesniški 
zbirki. »Trenutno ni miru, koncentracije in časa, 
ki ga potrebujejo pesmi,« pravi Ahačič. Odkar 
sta izšli slovnici, je imel več kot 60 različnih 
prispevkov, intervjujev in predstavitev ter 
prejel vrsto raznih nagrad. Redno piše tudi 
jezikovni kotiček v reviji Ognjišče.

Mesto literature

Kozma Ahačič, 
milijonar
Po tem, ko je bila Ljubljana leta 2010 uspešna 
nosilka Unescovega naziva Svetovna prestolnica 
knjige, je decembra 2015 prejela trajni naziv 
Unescovo mesto literature. S tem se je Ljubljana 
pridružila druščini mest z živahnim literarnim 
utripom in kulturno dediščino, ki se zavedajo 
pomena kulture, knjig in branja za mesto in 
njegov razvoj. V glasilu Ljubljana predstavljamo 
posameznike, ki s svojim delom gradijo naše 
Mesto literature.

Dejan Pušenjak

Foto: Peter Uhan

dr. Kozma Ahačič 

Foto: osebni arhiv

Kratkoslovnica: slovenska slovnica za osnovno šolo, in Slovnica 
na kvadrat: slovenska slovnica za srednjo šolo

Foto: arhiv MKL

Poletavci z Murijem in Pižamo

Ljubljana bere:  
Poletavci – poletni bralci 

Veronika Rijavec Pobežin

Kako pomembno je vzdrževanje 
bralne kondicije v času poletnih 
počitnic, vedo povedati učitelji, ko 
se otroci jeseni vrnejo v šolske klopi. 
Še posebej pri nižji in srednji triadi, 
kjer so mnogi začetniki v branju 
in je za njih bralni projekt, ki ga že 
sedmo leto vodimo v Mestni knjižnici 
Ljubljana, izredno pomemben. 
Poletavci so otroci med 7. in 12. letom, 
ki med poletnimi počitnicami 30 dni 
berejo pol ure na dan. Branje izbirajo 
sami, ugotavljamo pa, da najraje 
posegajo po knjigah, stripih, pa 
tudi članki iz časopisov in turistični 
vodniki se najdejo med izbranim.
Poletavcev je bilo skupaj kar 1.692. 
Predvsem so dragoceni odzivi, ki 
jih dobimo od staršev in učiteljev, 
kako se pri otrocih med projektom 
razvijajo bralne spretnosti, pozitiven 
odnos do knjige ter samozavest 
in nekaj zdrave tekmovalnosti, 
saj z izpolnjenim seznamom 
otroci ob zaključku prejmejo 
priznanje in majico Poletavci ter 
se uvrstijo v nagradno žrebanje 
različnih donatorjev, ki jih vsako 
leto pridobimo. Morda gre ravno 
tekmovalnosti pripisati, da je 
razmerje med spoloma ravno na 
polovici, kajti pri Poletavcih sodeluje 
toliko dečkov kot deklic.
Vsi mladi, ki prerastejo Poletavce, 
pa se poleti lahko pridružijo 
NajPoletavcem, velikim bralcem, ki 
preberejo tri knjige in o izbranem 
junaku ali antijunaku napišejo svoje 
mnenje. Dobivamo izjemne zapiske 
mladih bralcev, ki jih objavljamo 
na FB profilu MKL. Tako za otroke 
kot za mlade ob zaključku projekta 
pripravimo Dan za Poletavce in 
NajPoletavce v središču mesta, v 
Parku slovenske reformacije, kjer nas 
na delavnicah in igrah obišče več kot 
400 otrok in staršev. Vse pridružene 
knjižnice organizirajo svoj Dan za 
Poletavce v svojem kraju: tako v 
različnih mestih Slovenije pokažemo 
drugim meščanom, koliko nas je, ki 
radi beremo!

ZANIMIVOSTI V ŠTEVILKAH
• 21.019.959 iskanj beleži fran.si; • 2.352.059 iskanj 
na SSKJ; • 767.688 iskanj Slovenskega pravopisa; 

• 600.000 opisanih besed na fran.si; • 97.669 
besed v SSKJ; • 1584, prva slovenska slovnica 
(Adam Bohorič, Zimske urice); • 139 izdaj slovenskih 
slovnic in pravopisov; • 31 slovarjev
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Za najmlajše

KoYaa –  
animirani junaK  
na sceni!
Tamara Vodopivec

Pregledna tematska razstava v 
Galeriji Kresija (7. 11.–3. 12. 2017)

Koyaa, junak priljubljene istoimenske 
serije kratkih animiranih filmov, je 
zapustil gorski vsakdan in se za cel 
mesec naselil v središču Ljubljane. V 
Galeriji Kresija si lahko v živo ogledate 
izjemni lutki Koyee in gospoda Krokarja, 
impresivno scenografijo ter številne 
rekvizite, s katerimi si akterja krajšata čas 
na domači Gori. 
Vse preredko se zgodi, da lahko 
pokukamo v zakulisje najljubših 
filmov, zato predstavlja ta razstava 
še posebej dragoceno priložnost. 
Animirani junak Koyaa vabi staro 
in mlado, da se mu pridruži na 
pravi pravcati filmski sceni ter ga 
spozna od glave do pet. Ob lutkah 
in scenografiji je v galeriji dom našlo 
vse, kar Koyaa je: skice in risbe, 
ilustracije in scenske fotografije, 
zgodborisi, po katerih nastaja 
pripoved, tudi filmska glasba. 

Otroci lahko z obiskom razstave 
raziskujejo svet animiranega 
filma skozi scenaristično, likovno, 
tehnično, glasbeno in filmsko 
krajino. Razstava je svojevrstno 
doživetje, opremljeno z didaktičnimi 
nalogami in ugankami, ki otroke 
spodbujajo k razmišljanju in 
opazovanju. 

Dijaki, študentje in odrasli pa 
se lahko poglobijo v nastajanje 

lutkovnih animiranih filmov, 
od prvih osnutkov zgodb 
in orisov likovnih podob, 
izdelave lutk, scenografije in 
rekvizitov, dolgotrajnega procesa 
animacije, glasbenih kompozicij, 
postprodukcije slike in zvoka, do 
distribucije filma. 

Spremljevalni program razstave 
»KOYAA – Animirani junak na 
sceni!« bo potekal v Trubarjevi hiši 
literature, le korak stran od Galerije 
Kresija. Sestavljali ga bodo trije 
poglobljeni pogovori z ustvarjalci 
animiranih filmov o Koyii, ki jih bo 
povezoval Igor Prassel, programski 
direktor Mednarodnega festivala 
animiranega filma Animateka. V njih 
bo predstavljeno ozadje kreativnega 
delovnega procesa, številna ekipa 
in z njo povezani poklici, sodelujoči 
bodo imeli možnost zastaviti 
radovedna in resna strokovna 
vprašanja.

V času razstave si lahko v Kinodvoru 
in drugih izbranih kinematografih 
Art kino mreže Slovenije ogledate 
serijo novih kratkih animiranih 
filmov Koyaa ter dokumentarni 
film Živjo, Koyaa!, ki med drugim 
razkriva tudi otroški svet avtorja, 
enega vodilnih slovenskih režiserjev 
in producentov animiranih filmov, 
Kolje Sakside. 

Avtorji razstave obljubljajo, da boste 
po ogledu na lutkovni animirani 
film gledali čisto drugače. Izvedeli 
boste recimo, da je Koyaa visok 
okrog trideset centimetrov in da 
se v eni sekundi premakne tudi do 
petindvajsetkrat, odkrili boste, kako 
izraža čustva brez ene same besede, 
in morda boste ugotovili tudi, zakaj 
je tako priljubljen ne le v Sloveniji, 
ampak nabira občudovalce po vsem 

svetu, in to ne le med otroki: temu 
odbitemu optimistu se ne morejo 
upreti niti odrasli. 

Galerija Kresija, Stritarjeva ulica 6, 
Ljubljana 
Razstava KOYAA – Animirani junak na 
sceni! bo na ogled do 3. decembra, 
namenjena je vsem starostnim skupinam 
(3+). Galerija je odprta vse dni v tednu, 
ogled razstave je brezplačen. Lahko 
se odločite tudi za vodeni ogled z 
dodatnimi gradivi v okviru filmsko-
vzgojnega programa Šolski kinobalon (v 
organizaciji Kinodvora).  
 Prijavite se na: kinobalon@kinodvor.
org ali info@zvviks.net 
Dogajanje v Galeriji Kresija lahko spremljate 
na Facebooku: www.facebook.com/
galerija. kresija/ 

Kinodvor, Kolodvorska 13, Ljubljana
Projekcija dokumentarnega filma Živjo, 
Koyaa! in serije filmov Koyaa: 
KOYAA – Lajf je čist odbit, KOYAA – 
Razigrani avtomobilček, KOYAA – Divji 
ležalnik, KOYAA – Leteči zvezek, KOYAA 
– Vztrajne nalepke, KOYAA – Plešoče 
nogavice, KOYAA – Zmrzljivi šal
 Spored najdete na: www.kinodvor.org 

Trubarjeva hiša literature,  
Stritarjeva ulica 7, Ljubljana
Poglobljeni pogovori z ustvarjalci, 
moderator Igor Prassel
13.11. ob 18:00:  Junaki animiranega filma: 

predprodukcija
20.11. ob 18:00:  Junaki animiranega 

filma: produkcija
27.11. ob 18:00:  Junaki animiranega filma: 

postprodukcija
 Za več informacij o filmih se lahko 
obrnete na produkcijsko hišo ZVVIKS 
www.zvviks.net, info@zvviks.net ali 
obiščete: www.facebook.com/koyaa.
animation  ali  www.facebook.com/
ZVVIKS. 

Od glave do pete 30 cm

Foto: arhiv ZVVIKS 

Animirani junak Koyaa vabi staro in mlado, da se mu pridruži in ga spozna od glave do pet - vseh 30 cm.
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Za najmlajše

so vampirji  
še vedno med nami?
dr. Katja Žerjavič, Časoris

Ali veš, da na svetu živi več kot sto tisoč 
vampirjev?

No, seveda to niso pravi vampirji, ki pijejo 
človeško kri, se bojijo sončne svetlobe, spijo 
v lesenih krstah in jih lahko preženemo s 
česnom.

Imajo pa z njimi vendarle nekaj skupnega. 
Izogibati se morajo svetlobi, ker jim lahko na 
koži nastanejo boleči mehurji. Obenem so 
videti zelo bledi in utrujeni.

To je zaradi bolezni, ki jo imenujemo 
eritropoetična protoporfirija.

Bolniki ne morejo izdelati spojine hem, ki je 
sestavni del hemoglobina, rdečega barvila v 
naši krvi. V njihovem telesu se zato kopičijo 
velike količine protoporfirina. Ta ob stiku s 
sončno svetlobo povzroči nastanek nevarnih 
spojin, ki poškodujejo kožo.

Že šibka svetloba ob oblačnem vremenu je 
dovolj, da dobijo opekline, zato si morajo 
kožo zelo dobro zaščiti ali pa ostati ves dan 
doma. S transfuzijo tudi prejemajo kri, ker so 
slabokrvni.

V starih časih so ven odšli samo ponoči, 
zdravili pa so se tako, da so pili živalsko kri.

Ker si ljudje niso znali pojasniti tega početja, 
se je mit o vampirjih hitro razširil.

Danes pa vemo, da eritropoetično 
protoporfirijo povzroči genetska mutacija, 
ki preprečuje pravilno izgradnjo hema. 
Znanstveniki so tako ugotovili biološki 
vzrok, ki je odgovoren za zgodbe o 
vampirjih.

Slovarček
Mit ali bajka je ljudska zgodba, s katero so si 
ljudje poskušali razložiti nenavadne naravne 
pojave.

KrožeK za 
razmišljanje 
dr. Tanja Pihlar

Na OŠ Nove Fužine je potekala 
prireditev Krožka za razmišljanje, na 
kateri so učenci, ki obiskujejo krožek, 
praktično prikazali, kaj so se naučili in 
kako obvladajo veščino razmišljanja po 
metodi de Bono. Utemeljitelj te metode 
je zdravnik in psiholog dr. Edward de 
Bono, ki velja za enega od pionirjev na 
področju ustvarjalnega razmišljanja in 
neposrednega poučevanja razmišljanja 
kot veščine. Je avtor številnih knjižnih 
del, ki so bila prevedena tudi v 
slovenščino. 

Program CoRT (Cognitive Research Trust) 
za poučevanje in vadbo neposrednega 
razmišljanja za učence osnovnih šol, 
dijake in študente je razvil že pred več 
desetletji in ga uporabljajo v številnih 
državah po svetu. To je program v šestih 
sklopih, v katerih se seznanijo in vadijo 
orodja za razvijanje različnih miselnih 
veščin: širino zaznavanja, organizacijo 
razmišljanja, interakcijo, ustvarjalnim 
razmišljanjem, informacijami in čustvi 
ter akcijo. Vse to jim pomaga, da se 
naučijo celovito, ustvarjalno, jasno in 
osredotočeno razmišljati, načrtovati in se 
odločati.

Ustvarjalnost in razmišljanje
Ravnateljica OŠ Nove Fužine Damjana 
Korošec ter učiteljica Vanja Jovičević, 
mentorica Krožka za razmišljanje, sta 
poudarili, kako pomembno je, da so 
otroci ustvarjalni, da znajo razmišljati s 
svojo glavo in sodelovati. Nato so učenci 
z dveh osnovnih šol prikazali veščine in 
uporabe različnih orodij za razmišljanje. 
To so na primer PNZ (pozitivno, 

negativno, zanimivo), UVD (upoštevajte 
vse dejavnike), PPP (prve pomembne 
prioritete).

Pa računi?
Učenci 5. a in 5. b z OŠ Nove Fužine so s 
tehniko PNZ razmišljali so o tem, kako 
bi bilo, če bi sami vodili šolo. Našli so 
pozitivne plati: »Glavni bomo na šoli«, 
»Lahko bomo odpustili tečne učiteljice«, 
pa tudi negativne: »Lahko nastane nered«, 
»Nihče nas ne bi ubogal«. Kaj pa bi jim 
bilo tudi zanimivo: »Ne bi se nam bilo 
treba učiti« in »Plačevali bi račune od 
šole«. 

Učenci 3. in 5. razredov OŠ Dragomelj 
pod vodstvom mentorice Daše 
Vukašinović so izpostavili, kaj jim je 
najbolj všeč pri krožku in katere tehnike 
razmišljanja jim bodo prišle prav: »Meni 
je najbolj všeč načrtovanje, saj preden 
začnemo projekt, moramo natanko 
vedeti, kako bo dogodek potekal.«

»Pri urah de Bono se sproščamo, 
spoznamo svet skozi tišino. To je zares 
koristno, potovati v svet tišine. Znati se 
umiriti je umetnost in takrat smo bolj 
učinkoviti.«

»Naš krožek se imenuje Male sive celice. 
Veliko razmišljamo in se zabavamo. 
Nazadnje smo se učili razišči obe strani. 
Bilo je zanimivo in precej koristno.«

Učinki krožka za razmišljanje
Bojana Gnamuš Tancer je predstavila 
izsledke svoje raziskave o učinkovitosti 
poučevanja CoRT metode, v kateri je 
sodelovalo 137 učencev 5. in 6. razreda z 
ene od slovenskih osnovnih šol v šolskih 
letih 2010/11 in 2012/13. Ugotovila je, da 
so udeleženci Krožka za razmišljanje v 
primerjavi s kontrolno skupino imeli več 
idej, bili so ustvarjalnejši, imeli so boljšo 
pozornost, pri učenju so uporabljali več 
kognitivnih strategij, imeli so tudi višjo 
emocionalno samopodobo. Poleg tega 
se je pokazalo, da so v ustvarjalnem 
razmišljanju učenke bolje napredovale 
kot učenci.

Po prireditvi je diplomo prejela že peta 
generacija učiteljev, ki so se usposabljali 
za voditelje Krožkov za razmišljanje 
v šolah. V petih letih se je 42-urnega 
izobraževanja udeležilo že 369 šolnikov 
iz 170-ih vzgojno-izobraževalnih ustanov.

Več o razvijanju medijske pismenosti za otroke 
v www.casoris.si

Foto: arhiv ZVVIKS 

Animirani junak Koyaa vabi staro in mlado, da se mu pridruži in ga spozna od glave do pet - vseh 30 cm.

Foto: Shutterstock

Za zgodbe o vampirjih je odgovoren biološki vzrok.
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Mladi

mreža mladinsKih 
centrov ljubljana

Katarina Gorenc, vodja Urada za mladino MOL

Leta 2009 se je z ustanovitvijo Javnega 
zavoda Mladi zmaji zgodila pomembna 
prelomnica na področju izvajanja 
mladinskega dela v Ljubljani. Še korak 
naprej predstavlja Mreža mladinskih 
centrov Ljubljana, ki je svoje obrise dobila 
s sprejemom Strategije mestne občine 
Ljubljana za mlade 2016—2025. 
Vizija MOL je izoblikovati mrežo mladinskih 
centrov, ki bodo mladim nudili prostor 
in podporo za njihov osebni in socialni 
razvoj in bodo tako po vsebini kot po 
obliki ustrezali njihovim potrebam, 
željam in pričakovanjem. Mladinski 
center mladim omogoča pogoje za 
socializacijo, krepitev vseživljenjskih 
kompetenc, pridobljenih z neformalnim 
izobraževanjem, informiranost, spodbuja 
jih k aktivni participaciji in k prostovoljskim 
aktivnostim, jih povezuje s socialnim 
okoljem in jim omogoča mobilnost ter 
mednarodno aktivnost. 

Letos je podporo MOL prvič dobilo 6 
mladinskih centrov, ki jih upravljajo 
nevladne organizacije. Te skupaj z 
mladinskimi programi Centra za socialno 
delo Moste-Polje in četrtnimi mladinskimi 
centri, ki delujejo v okviru Javnega zavoda 
Mladi zmaji, skupaj naslavljajo izzive 
mladinskega dela, razvijajo programe, 
skrbijo za kakovost dela, izobraževanje 
mladinskih delavcev, informiranost in iščejo 
rešitve za izzive, pred katere jih postavlja 
mladinsko delo. 

  Mladinski centri, z različnimi aktivnostmi in 
ponudbo, nagovarjajo mlade od 10 do 29 let, in 
vabijo, da jih spoznate in se jim pridružite:  
Četrtni mladinski centri (ČMC) pod okriljem 
Javnega zavoda Mladi zmaji 
www.mladizmaji.si  

• ČMC Bežigrad, Vojkova cesta 73, 
     cmcbezigrad@mladizmaji.si   

• ČMC Črnuče, Dunajska cesta 367,  
     cmccrnuce@mladizmaji.si  

• ČMC Šiška, Tugomerjeva ulica 2,  
     cmcsiska@mladizmaji.si  

• ČMC Zalog, Zaloška cesta 220,   
     cmczalog@mladizmaji.si  
Skupnostni programi za mlade Centra za 
socialno delo Moste-Polje  
http://www.csd-ljmostepolje.si/ 

• Cona Fužine;  Preglov trg 12,  
     cona.fuzine@siol.net,  

• Program Korak,  Preglov trg 15, 
     korak. fuzine@siol.net,  
Mladinski centri v upravljanju NVO 

• Zavod MISSS – program Skupaj v skupnosti, 
     Kunaverjeva 2, preventiva@misss.org,  
     www.misss.si 

• SEZAM – Mladinska postaja Moste -  
     Kreativni laboratorij, Zaloška 55,  
     info@delavnicakoceptov.si,  
     www.delavnicakonceptov.si/mpm 

• Zavod Salesianum, Skala – SMC Kodeljevo, 
     Ob Ljubljanici 34, salesianum@salve.si  

• Zavod BOB – Mladinski center BOB, Robbova  
     ulica 15, info@zavod-bob.si, www.zavod-bob.si 

• Zavod BOB – Mladinski center ULCA,  
     Trg OF 10, info@zavod-bob.si, http://ulca.si/ 

• Društvo salezijanski mladinski center 
     Rakovnik – SMC  Rakovnik, Rakovniška 6, 
     smc. rakovnik@salve.si,  
     http://rakovnik.si/smc-rakovnik 

»ni nam vseeno, 
KaKo se svet vrti«
Prvi mladinski festival angažiranega pisanja 

dr. Tanja Pihlar

Na Vodnikovi domačiji in v Kinu Šiška je aprila 
potekal mladinski festival angažiranega pisanja 
»Itn./In tako naprej« v produkciji Vodnikove 
domačije, Inštituta za neprofitno komunikacijo 
Divja misel in Mladinske knjige. Povabili so 
znane slovenske avtorje in avtorice, ki niso 
ravnodušni do družbenega dogajanja, ter 
predstavili več domačih knjižnih novosti za 
mladino. V bogatem dvodnevnem programu 
so se zvrstili številni pogovori in debate, dijaška 
literarno-plesna predstava, improvizirana 
predstava dijakov, stripovska delavnica, nočno 
filozofsko premišljevanje, pripovedovalski 
dogodek in rap koncert. 

Spremembe na bolje  
moramo ustvariti sami
Novi ljubljanski festival je namenjen 
zlasti mladim, ki jih želi motivirati 
in spodbuditi k branju literature in 
kritičnemu razmisleku, saj imajo knjige 
pomenljivo vlogo v letih iskanja lastne 
smeri in identitete. Kot pravi Nika Kovač, 

ena od organizatoric, so s festivalom 
želeli sporočiti, »da je svet, v katerem 
smo, mogoče spremeniti na bolje. S 
festivalom smo nakazali smer razmišljanja. 
Verjamemo, da moramo vsak dan znova 
razmišljati v smislu pozitivne spremembe. 
Prihodnost bo taka, kakršno bomo 
ustvarili sami. To je spodbuda. Mogoče 
so spremembe, dajmo le tako naprej.« 
V prihodnje si bodo prizadevali mlade 
spodbuditi tudi k pisanju in izražanju 
svojega pogleda na svet.

Razprava in predstava
Festival se je začel z živahno debato Je 
vsako branje branje iz užitka?, ki so jo 
moderirali Fejstbukerji, člani bralnega 
kluba za mlade. Tokrat so mladi z več 
ljubljanskih srednjih šol in gimnazij 
razpravljali o tem, zakaj obvezno šolsko 
branje pogosto postane prava muka, 
kakšne so razlike med obveznim čtivom 
in knjigami, ki si jih sami izbirajo, ker jih 
pritegnejo. V improvizirani predstavi 
Kako spremeniti svet tukaj in zdaj? so 
nastopile članice Šolske Impro lige, člani 
literarnega kluba L'Etažer z Gimnazije 
Vič pa so uprizorili literarno-plesno 
predstavo. 

Pogovor z uglednimi pisci
Precejšen del programa je bil namenjen 
pogovorom. Miha Blažič – N'toko, raper 
in avtor knjižnega prvenca Samoumevni 
svet, je spregovoril o tem, kaj lahko 
naredimo posamezniki za boljšo družbo 
in da v navidezni svobodi ne bomo vse 
manj svobodni. Janja Vidmar, Boštjan 
Videmšek in Žiga X Gombač so govorili 
o odgovornosti avtorja do bralca, o 
pomembnosti dialoškega odnosa med 
njima, da se omogoči bralcu ustvariti 
lasten odnos do besedila. V pogovoru 
Moje branje je moja odločitev so se 
Boštjan Gorenc – Pižama, Janja Vidmar, 
Goran Vojnović in Neli K. Filipić dotaknili 
literature za »mlade odrasle«, kaj so sami 
brali v tej starosti, kakšen je bil njihov 
odnos do predpisanega čtiva v šoli, 
kako najti knjige, ki pritegnejo. Manca 
G. Renko in ilustratorka Samira Kentić 
sta ob izidu mladinske knjige o življenju 
in delu pisateljice Zofke Kveder Lastno 

Mladi na sceni

Foto: Dunja Wedam

Skupinski ples na Prešercu

“ Mladinski centri:  
v njih se vedno kaj 

dogaja!
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življenje orisali položaj žensk na prehodu 
med 19. in 20. stoletjem ter ga primerjali 
s sodobnostjo. Izid zbirke Ti si čist 
normalen, prve pesniške zbirke domačih 
raperjev, je bil povod za pogovor o tem, ali 
je rap lahko poezija, o slovenskem rapu in 
aktualnih temah, ki jih načenja; na njem 
so sodelovali Doša, Nikolovski in Valterap.
Od preostalih dogodkov velja omeniti 

nočna filozofska razmišljanja, v katerih 
je filozof Boštjan Narat razmišljal o 
jeziku, ki ni samo sredstvo komunikacije, 
ampak tudi način človekovega bivanja 
v svetu. Za mlade je potekala stripovska 
delavnica Moja kritika sveta, ki sta jo 
vodila likovna ustvarjalca in striparja 
David Krančan in Andrej Štular, na kateri 
so se tudi sami preizkusili v izdelavi 
stripa. Pripovedovalka Špela Frlic je po 
grafičnem romanu Rdeča Rosa (britanske 
avtorice Kate Evans) predstavila življenje 
in miselni svet Rose Luxemburg, 
levičarke, revolucionarke, borke proti 
militarizmu in vojni ter borke za pravice 
žensk.
Drugi dan festivala je na Vodnikovi 
domačiji delovala tudi festivalska 
knjigarna, v kateri so založbe 
obiskovalcem ponudile knjige po 
dostopnih cenah. Zaključil se je v poznih 
večernih urah v Kinu Šiška z raperskim 
koncertom Klemna Klemna, Doše, Trkaja, 
Gera, Koste in drugih, na katerem je bilo 
mogoče v živo prisluhniti pesmim iz 
rapovske pesniške zbirke. 
Kulturni dogodek je privabil lepo število 
obiskovalcev, obiskali so ga dijaki z 
različnih ljubljanskih srednjih šol in 
gimnazij – od Srednje vzgojiteljske 
šole, Gimnazije Poljane, Šolskega 
centra Ljubljana do Škofijske klasične 
gimnazije.

gostilna dela

dr. Tanja Pihlar

Oktobra je minilo šest let in pol, odkar so 
v Ljubljani na Poljanski 7 odprli prvo učno 
delavnico Gostilna dela. Majhna restavracija 
je le nekaj metrov oddaljena od glavne 
živilske tržnice in nekaj minut od mestnega 
središča, opremljena pa je s starim in 
ponovno uporabljenim pohištvom. 
Posebnost gostilne je odprta kuhinja, 
ki gostom omogoča vpogled v delovni 
prostor. Dnevno nudimo zajtrke in kosila, 
ki jih pripravljajo in strežejo tudi mladi iz 
različnih ranljivih skupin. Delujejo kot učna 
delavnica za mlade invalide do 30. leta oz. 
druge osebe s posebnimi potrebami, ki 
zaradi vedenjskih in čustvenih težav težko 
najdejo zaposlitev, še teže pa jo ohranijo. 

Program usposabljanja na konkretnem 
delovnem mestu
Na uspešnejši vstop na trg dela gostilna 
pripravlja s programom usposabljanja 
na konkretnem delovnem mestu, in to 
za pomočnika natakarja ali pomočnika 
kuharja. Učenje, prilagojeno potrebam 
mladih udeležencev, izvajajo pod vodstvom 
mentorjev in s strokovno podporo gostinskih 
tehnikov, psihologa in specialnega 
pedagoga. Mladi v njihovih programih poleg 
konkretnega znanja pridobijo predvsem 
delovno vzdržljivost in rutino, razvijajo 
socialne veščine ter pridobivajo delovno 
motivacijo, pomagajo pa jim tudi pri prvih 
korakih v samostojno življenje.
Glavni namen Gostilne dela je, da mladi 
sprejmejo pričakovan način vedenja v 
delovnem okolju (pravočasen prihod na 
delo, vztrajnost pri delu, premagovanje težav 
in reševanje konfliktov, učenje sodelovanja v 
delovni skupini, osvajanje odgovornosti pri 
delu, sprejemanje vodenja in nadzora ipd.). V 
šestih letih so vključili več kot 25 mladih, pet 
pa so jih tudi zaposlili. Vključenim mladim 
omogočajo delo in izkušnjo v urejenem in 
organiziranem delovnem procesu in jim 
pomagajo tudi pri korakih k samostojnemu 
življenju.
Potencialnim delodajalcem s podobnim 
pristopom omogočijo učinkovitejše 

sodelovanje z mladimi oziroma invalidi, 
s katerimi sicer na dolgi rok ne bi mogli 
vzpostaviti dovolj uspešnega delovnega 
odnosa. 

  Spremljate jih lahko tudi na  
www.facebook.com/Gostilnadela.

stanovanja za mlade
Javni stanovanjski sklad MOL je konec 
septembra objavil javni razpis za 
dodelitev namenskih najemnih stanovanj 
v najem mladim od 18. do 29. leta starosti.

Razpisanih je 30 stanovanj, in sicer 
za določen čas 10 let ter z neprofitno 
najemnino. Poleg starosti (prosilci na 
dan 31. 12. 2017 še ne bodo stari 30 
let), je med pogoji razpisa tudi stalno 
prebivališče v MOL in 6 let stalnega ali 
vsaj začasnega bivanja v MOL. Prosilci 
bodo morali izkazati minimalni mesečni 
dohodek v višini 76 % minimalne 
neto plače. Pri tem bodo kot dohodki 
upoštevani tudi prihodki iz študentskega 
dela in projektnega dela ter drugih 
oblik prekarnih zaposlitev. Stanovanja 
so namenjena mladim posameznikom, 
mladim parom in mladim družinam, 
za vsako od teh kategorij v ustreznih 
kvadraturah. 

Če bo na razpisu sodelovalo več prosilcev, 
kot je razpisanih stanovanj, bo o prosilcih, 
ki jim bo dodeljeno stanovanje, odločal 
javni žreb. Sprejem vlog s prilogami 
poteka do vključno 30. januarja 2018.

  Razpis je objavljen na spletnih strani 
Javnega stanovanjskega sklada MOL: 
www. jssmol.si in na spletni strani MOL: 
www.ljubljana.si. 

baza mladinsKih 
organizacij
Baza mladinskih organizacij je najboljše 
izhodišče za iskanje pravega projekta in 
mladinske organizacije. Izbirajte med 
številnimi, ki delujejo v Ljubljani. Poiščite 
organizacijo ali aktivnost, ki ustreza vašim 
potrebam in željam, in se ji pridružite: 
 www.ljubljana.si/za-mlade.

l‘mit
Ljubljanska mreža info točk – L’MIT je 
mreža osmih neprofitnih organizacij, ki 
zbira, objavlja in brezplačno posreduje 
raznolike informacije za mlade in 
mladinske organizacije v Ljubljani. Glavni 
namen mreže je mladim nuditi podporo 
pri iskanju pravih informacij in virov, ki 
jih potrebujejo pri uresničevanju svojih 
interesov, doseganju želenih ciljev in 
osamosvajanju. Je kaj zanimivega tudi 
zate? Preveri na   www.lmit.org.

Foto: Dunja Wedam

Gostilna dela

Foto: Dunja Wedam

Deklica z rastočo knjigo

“ Knjiga in branje sta 
izjemnega pomena za 

razvoj mlade osebnosti.
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Mestno zrcalo

Ana Moreno, Almeria, Španija 
V Ljubljani se počutim odlično. 
To je mesto, ki izžareva zdravje. 
Čistoča na vsakem koraku. 
Mesto je urejeno in ljudem 
prijazno. Narava in predvsem 
zelenje je prepleteno z 
urbanim. Vse to daje lahkotnost 
bivanja. Zame je Ljubljana 
čarobno mesto. Prebivalci 
izžarevajo vse to, kar izraža 
značaj mesta. 

Dr. Imre Balogh, Budimpešta, 
Madžarska
V Sloveniji se zelo dobro 
počutim. Ljubljana je čudovito 
mesto tako za obisk kot tudi za 
življenje. Vesel sem tudi, da je v 
Ljubljani Balassijev inštitut, ki 
organizira tematske dogodke 
za širšo javnost, ki povezujejo 
Slovenijo in Madžarsko ter tako 
tkejo vezi tudi med prebivalci 
obeh držav.

Georges Koussouros, Pariz, 
Francija
Priporočal bi, da Ljubljano 
obiščejo ljudje iz velikih 
mest, kjer je tudi veliko 
agresivnih, neiskrenih, da ne 
rečem čudaških prebivalcev. 
Nekatera mesta so znana 
po tem, da jih priporočajo 
zaljubljencem. Sam bi Ljubljano 
priporočil tudi ljudem, ki so 
bili v nekem trenutku življenja 
razočarani, saj mesto pomirja 
in ni hektično, živčno. Prav 
nasprotno, v Ljubljani človek 
najde samega sebe. 

Erik, raziskovalec, Stavanger, 
Norveška
Ljubljano so mi priporočili 
drugi popotniki v Krakovu. 
Mesto je umirjeno, vendar si 
lahko tudi zelo aktiven. Lahko 
na primer izbereš kolesarjenje 
ali tek. Kadar potujem, imam 
s seboj zmeraj žogo. Poiščem 
igrišče in začnem brcati. Tako 
spoznam veliko domačinov, 
ki se mi pridružijo. Tudi v 
Ljubljani sem s pomočjo igrišč 
in žoge komuniciral z ljudmi, 
predvsem z mladimi.

Gerard Galema, Utrecht, 
Nizozemska
Prihajam iz tako majhnega 
mesta, kot je Ljubljana, in tudi 
zato mi je mesto tako zelo 
všeč. Za Slovenijo in glavno 
mesto sem izvedel iz oddaje na 
televizijski postaji BBC, kjer je 
bila prikazana pot od Dunaja 
do Trsta. Ko sem videl lepote 
Ljubljane, sem si rekel: to je kraj, 
ki ga želim doživeti. Ljubljanski 
grad, atmosfera, študentska 
scena. To je le nekaj točk, ki 
dajejo mestu čar. Sem tudi velik 
ljubitelj vin in v Ljubljani imam 
priložnost spoznavati odlična 
vina, ki jih Slovenija kot majhna 
vinska dežela prideluje. 

Jenjira van der Linden, 
novinarka, Bangkok, Tajska
Ljubljana je domačno in prijetno 
mesto. Všeč mi je zgodovina, 
ki kaže ostanke civilizacij vse 
do rimskih časov. Všeč mi je 
tudi mladosten pridih mesta, 
ki mu ga dajejo študentje. Ker 
sem tukaj za konec tedna, sem 
šla tudi na Odprto kuhno, ki 
je zelo zabavna. Slovenci ste 
zelo komunikativni, prijazni in 
sočutni, zato se pri vas zelo lepo 
počutim, saj me spominjate na 
nas Tajce.

Craig Anderson, enolog, Nova 
Zelandija
Kot Novozelandec se ne morem 
načuditi vaši tradiciji, ki gre iz 
roda v rod. Navdušen sem nad 
stavbami, ki pričajo o vaši bogati 
zgodovini, in tudi nad reko, ki 
teče skozi Ljubljano. 

Allan Petersen, študent, 
Kopenhagen, Danska
V Ljubljano sem se ponovno 
vrnil, ker sem navdušen nad 
njo! Prepričan sem, da Ljubljana 
ne more pustiti človeka 
hladnega. S kolegi študenti iz 
različnih delov Evropske unije 
smo tukaj na študijski turi. Na 
Ekonomski fakulteti bomo tako 
v enem tednu iskali rešitve za 
programske vsebine ob morju od 
Kopra do Izole. 

»V Ljubljani človek 
najde samega sebe«
Besedilo in fotografije: Staša Cafuta Trček

Akademska slikarka in 
alpinistka, ki se je osemkrat 
vzpela na vrhove Himalaje, 
Irena Gayatri Horvat, 
Zagrebčanka, ki že sedem 
let ustvarja v Sloveniji, je 
Spomenik žrtvam vseh 
vojn na Kongresnem trgu 
doživela kot izjemno stvaritev. 
Njeno razumevanje tega 
simbolnega dejanja je 
ideološko neobremenjeno 
in zato dragoceno za vse 
prebivalce Ljubljane in 
Slovenije.

»Dva veličastna bela monolita 
dvigata pogled v višino. 
Njuna belina navaja na nekaj 
nedotaknjenega, čistega v 
komunikaciji z večnim modrim 
nebesnim svodom. Trdna 
pokončna bloka sta s svojo 
težo čvrsto ukoreninjena v 
zgodovino slovenskega naroda. 
Odločno pričata o obstoju 
trpljenja in pogubne, ene in 
edine neomajne želje – želje po 
svobodi. S svojo preprostostjo 
stojita tam za vse, neodvisno 
od ideje, za katero se je bilo 
vredno boriti. Ko vzpostavljata 
osebno komunikacijo med 
posameznikom in spominom, 
v mislih vidim še eno lastnost 
slovenskega naroda – 
komunikacijo v dvoje. Monolita 
sta dva, dva v zaustavljenem času 
prvega koraka na poti.«

Ana Moreno

Foto: Dunja Wedam

Spomenik žrtvam vseh vojn

dr. Imre Balogh

Georges Koussouros
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Gerard Galema

Jenjira van der Linden
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irena gaYatri horvat:  
spomeniK 
žrtvam vseh vojn 
Kot neomajna 
želja po svobodi
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Šport

Kam na športno vadbo  
v Ljubljani

Š
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ČS Bežigrad
AEROBIKA

Alfa-int d.o.o.
● Alfa Gym, Dunajska cesta 49
T: 06 819 49 37, www.alfa-gym.si
Športno društvo Ježica
● Četrtna skupnost Posavje, Bratovševa ploščad 30
M: 041 722 135, www.drustvo-jezica.si
Austria Trend Hotel
● Gym24, Dunajska cesta 154
M: 041 242 424, gym24.si
Športno društvo Telovadnica
● Petit studio, osebna telovadnica, Parmova ul. 51
M: 040 214 731
Športni center Chagi, d.o.o.
● Športni center Chagi, Vojkova cesta 58
T: 01 280 17 99, www.chagi.si

AIKIDO
Aikido društvo Keiko dojo
● Center Premik, Neubergerjeva ulica 9
M: 040 428 465, www.aikido-lj.com
Inštitut 108
● SGGOŠ Ljubljana, Dunajska cesta 102
E: info@108.si, www.108.si

ALPINIZEM
Planinsko društvo Železničar Ljubljana
● Plezalni center AO Železničar, Parmova c. 35
M: 041 631 319, www.aozeleznicar.org

ALPSKO SMUČANJE
Smučarsko društvo Novinar
● OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
M: 040 775 770, www.novinar-drustvo.si
Smučarsko društvo Novinar
● Rekreacijski center Staničeva, Staničeva ul. 41
M: 040 775 770, www.novinar-drustvo.si

ATLETIKA
Atletsko društvo Mass Ljubljana
● OŠ Franceta Bevka, Ul. Pohorskega bataljona 1
M: 040 457 876, www.admass.si
Atletsko društvo Mass Ljubljana
● OŠ Savsko naselje, Matjaževa ulica 4
M: 040 457 876, www.admass.si
Atletsko društvo Mass Ljubljana
● OŠ Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
M: 040 457 876, www.admass.si

BADMINTON
Badminton klub Ljubljana
● OŠ Bežigrad, Črtomirova ulica 12
M: 041 323 966, www.badminton-ljubljana.si
Badminton klub Ljubljana
● OŠ Milana Šuštaršiča, Štembalova ulica 2
M: 041 323 966, www.badminton-ljubljana.si
Športno društvo Taubi klub
● Športnorekreacijski center Kardeljeva 
ploščad, Kardeljeva ploščad 16
M: 051 304 080, www.taubi-klub.com

BALINANJE
Balinarski športni klub BS-3
● Balinišče BŠK BS-3, Baragova ulica 11
M: 041 772 029
Športno društvo Zarja Ljubljana
● Balinišče Zarja, Linhartova cesta 47 a
T: 01 437 73 88

BASEBALL
Baseball softball društvo Ježica
● OŠ Franceta Bevka, Ul. Pohorskega bataljona 1
M: 051 688 553, www.jezica-baseball.com
Baseball softball društvo Ježica
● OŠ Milana Šušteršiča, Štembalova ulica 2
M: 051 688 553, www.jezica-baseball.com

BOKS
Vobis fit, d.o.o.
● Cube Fitness, Ulica prvoborcev 25
T: 030 674 953, www.cube-fitnes.si
Športni center Chagi, d.o.o.
● Športni center Chagi, Vojkova cesta 58
T: 01 280 17 99, www.chagi.si

BORILNE VEŠČINE – DRUGO
Športni klub Shubukan kendo & iaido
● Gimnazija Bežigrad, Peričeva ulica 4
T: 064 108 695, www.shubukan.si
Športni klub Shubukan kendo & iaido
● SGGOŠ Ljubljana, Dunajska cesta 102
T: 064 108 695, www.shubukan.si
Športni center Chagi, d.o.o.
● Športni center Chagi, Vojkova cesta 58
T: 01 280 17 99, www.chagi.si

DISK GOLF
Športno društvo Disc golf klub Ljubljana
● Rekreacijski in izobraževalni center Sava, 
Dajnkova ul. 56
T: 030 659 490

DVIGANJE UTEŽI
FitZone, Matej Cankar s.p.
● Rekreacijski center Fitzone Functional 
Training, V dolini 30
M: 031 345 898, www.fitzone.si
Športni center Chagi, d.o.o.
● Športni center Chagi, Vojkova cesta 58
T: 01 280 17 99, www.chagi.si

FITNES
Alfa-int d.o.o.
● Alfa Gym, Dunajska cesta 49
T: 06 819 49 37, www.alfa-gym.si
Austria Trend Hotel
● Gym24, Dunajska cesta 154
M: 041 242 424, gym24.si
Šolski center za pošto, ekonomijo in 
telekomunikacije Ljubljana
● ŠC PET, Celjska ulica 16
M: 041 277 695, www.scpet.net
Športni center Chagi, d.o.o.
● Športni center Chagi, Vojkova cesta 58
T: 01 280 17 99, www.chagi.si

FUNKCIONALNA VADBA
Alfa-int d.o.o.
● Alfa Gym, Dunajska cesta 49
T: 06 819 49 37, www.alfa-gym.si
Športno društvo Metulj
● BM Studio, Dunajska 63
M: 040 785 934, www.sd-metulj.si
Športno društvo Pilates
● Center Premik, Neubergerjeva ulica 9
M: 040 833 228, www.tanergija.si
Austria Trend Hotel
● Gym24, Dunajska cesta 154
M: 041 242 424, gym24.si
Športno društvo Telovadnica
● Petit studio, osebna telovadnica, Parmova ul. 51
M: 040 214 731
FitZone, Matej Cankar s.p.
● Rekreacijski center Fitzone Functional 
Training, V dolini 30
M: 031 345 898, www.fitzone.si
Športni center Chagi, d.o.o.
● Športni center Chagi, Vojkova cesta 58
T: 01 280 17 99, www.chagi.si

GIMNASTIKA – RITMIČNA
Športni klub Bleščica
● OŠ Bežigrad, Črtomirova ulica 12
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si
Športno društvo Sokol Bežigrad
● OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
T: 01 434 76 03, www.sokolbezigrad.si

Ljubljana je šport

Zavedamo 
se, kako 
pomembna 
je športna 
vadba za 
kakovost 
življenja 
v vseh 
njegovih 

obdobjih. Zato Mestna 
občina Ljubljana vsako leto 
tako s finančnimi sredstvi 
kot v obliki brezplačne 
uporabe športnih objektov 
podpira programe več kot 
200 športnih društev. Letno 
v ta namen omogočimo 
preko 300.000 ur športne 
vadbe. Poleg tega vzdržuje 
in na novo vzpostavlja 
površine za šport v naravi, 
ki so javno dostopne 
vsem. Na 85 urejenih 
lokacijah po mestu in ob 
vsaki osnovni šoli lahko 
vsakdo najde svoj športni 
prostor. Šport v Ljubljani je 
dostopen vsem in želimo, 
da se ta njegova dostopnost 
še veča. Zavedamo se, 
da v današnjem hitrem 
življenjskem vsakdanu tudi 
šport postaja občutljiva 
dobrina, ki zahteva 
podporo in spodbudo. 
In potem se tu pa tam 
zgodi tudi veselje ali pravi 
čudež. Skoraj vsak mesec 
nam vrhunski športniki 
prinesejo kolajne z največjih 
športnih tekmovanj: 
septembra so košarkarji 
osvojili evropsko krono, 
kolesarji so se privozili na 
sam svetovni vrh, potem 
pa si tak vrh priveslali 
še kajakaši in kanuisti … 
Naključje? Sreča? Brez 
športne vadbe, namenjene 
vsem generacijam, talentov, 
osebne angažiranosti in vsaj 
približno dobrih pogojev za 
razvoj športa se teh uspehov 
ne bi mogli veseliti. Tako 
pa so nam vsi ti vrhunski 
športniki in njihovi uspehi 
lahko motiv za naše 
»športanje« vsak dan. 

Vabljeni na šport v Ljubljani, 
kjer lahko vsak najde šport 
zase!

Marko Kolenc, vodja 
Oddelka za šport na MOL
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 Na šport v Ljubljano!

Ljubljana ni le zelena 
prestolnica, ampak 
tudi mesto športa 
in veseli nas, da je 
športnih navdušencev 
vsako leto več. Šport 
Ljubljana upravlja z 
več kot 100 športnimi 
objekti v lasti Mestne 

občine Ljubljana. Športno-rekreacijske 
površine nudijo pestro izbiro rekreacije 
na prostem in v pokritih objektih, po 
dostopnih cenah.

Različne oblike rekreacije so na voljo 
v vseh letnih časih po celi Ljubljani. 
Najbolj priljubljen način vadbe v pokritih 
objektih je obisk fitnesa in skupinskih 
vadb, ki so na voljo skozi celo leto v 
Fitnesu Tivoli in Fitnesu Vič. Če vas 
zanima rekreativno plavanje, lahko od 
septembra do konca junija plavate na 
Kopališču Tivoli, v toplejših mesecih 
pa na Kopališču Kolezija in Kopališču 
Kodeljevo. Za tiste bolj zmrzljive sorte je 
v Tivoliju na voljo več savn, ki so odprte 
skozi vse leto in nudijo tudi teraso za 
sončenje v toplih mesecih. Ena od 
zanimivih idej za preživljanje prostega 
časa je športno streljanje, ljubiteljem 
golfa se oči zasvetijo ob pogledu na 
čudovite zelenice in novo vadbišče 
v Golf centru Stanežiče. Ljubiteljem 
tenisa so na voljo naša igrišča v Parku 
Kodeljevo in Parku Tivoli, ki obratujejo 
od aprila do oktobra. V hladnejših 
mesecih vas vabimo na drsanje v Halo 
Tivoli in Dvorano Zalog, namenjeno tako 
odraslim kot otrokom. Celo leto nudimo 
rekreacijo in sprostitev na kegljišču v 
Parku Ježica, ob igranju namiznega 
tenisa (Park Rudnik in Park Kodeljevo) 
ali dvoranskih športov (Dvorana 
Stožice, Hala Tivoli, Dvorana Kodeljevo, 
Dvorana Staničeva, Dvorana Ježica). 
Center Stožice je srce športa v Ljubljani 
in Sloveniji, kjer se razvijata množični in 
vrhunski šport. Celoten kompleks zajema 
nogometni stadion, večnamensko 
športno dvorano in zunanje športno 
igrišče. Naši športni objekti in površine 
pa gostijo tudi največja domača in 
mednarodna tekmovanja ter športne 
dogodke (Eurobasket, Euro Futsal, SP v 
hokeju, Tušev tek, DM tek, Business run). 

Zakaj torej na šport v Ljubljano? Zato, ker 
želimo vsem športnim navdušencem 
ponuditi prostore in programe, ki 
ustrezajo njihovim potrebam, željam in 
zmožnostim. Zato, ker je športna vadba 
pomembna za vsakega od nas. 

Tatjana Polajnar, direktorica Športa 
Ljubljana
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Šport
Športni klub Bleščica
● OŠ Franceta Bevka, Ul. Pohorskega bataljona 1
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si
Športno društvo Špička
● OŠ Milana Šuštaršiča, Štembalova ulica 2
M: 040 667 703, www.spicka.si
Klub za športno ritmično gimnastiko Narodni dom
● OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
M: 031 524 280, www.klubrg-narodnidom.si
Športno društvo Špička
● OŠ Savsko naselje, Matjaževa ulica 4
M: 040 667 703, www.spicka.si
Športni klub Bleščica
● OŠ Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si
Klub za ritmično gimnastiko TIM
● Vrtec Mladi Rod, Črtomirova ulica 14
M: 041 930 531, www.krgtim.si

GIMNASTIKA – SPLOŠNA
Športno društvo Sokol Bežigrad
● OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
M: 041 792 507, www.sokolbezigrad.si
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● OŠ Bežigrad, Črtomirova ulica 12
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si
Športno društvo Sokol Bežigrad
● OŠ Bežigrad, Črtomirova ulica 12
T: 01 434 76 03, www.sokolbezigrad.si
Športno društvo Sokol Bežigrad
● OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
M: 031 629 954, www.sokolbezigrad.si
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● OŠ France Bevk, Ulica Pohorskega bataljona 1
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si
Športno društvo Sokol Bežigrad
● OŠ France Bevk, Ulica Pohorskega bataljona 1
T: 01 434 76 03, www.sokolbezigrad.si
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● OŠ Milana Šušteriča, Štembalova ulica 2
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si
Športno društvo Sokol Bežigrad
● OŠ Milana Šušteriča, Štembalova ulica 2
T: 01 434 76 03, www.sokolbezigrad.si
Športno društvo Sokol Bežigrad
● OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
T: 01 434 76 03, www.sokolbezigrad.si
Gimnastično društvo Zelena jama
● OŠ Savsko naselje, Matjaževa ulica 4
T: 01 540 24 80, www.gimzj-drustvo.si

GO
Go društvo Ljubljana
● Caffe Delfin, Hacquetova ulica 6
E: ljubljana@go-zveza.si, www.go-zveza.si

JOGA
Ajna joga, Anja Nikolov, s.p.
● Ajna Studio, Parmova ulica 51
M: 051 252 252, www.ajnastudio.org
Vodenje športnih aktivnosti, Petra Bizjak s.p.
● BM Studio, Dunajska cesta 63
M: 041 394 525, www.pilatesspetro.si
Sadhana, d.o.o.
● Hiša radosti, Dunajska cesta 58
M: 040 909 192, www.sadhana.si
FitZone, Matej Cankar s.p.
● Rekreacijski center Fitzone Functional 
Training, V dolini 30
M: 031 345 898, www.fitzone.si
Inštitut 108
● SGGOŠ Ljubljana, Dunajska cesta 102
E: info@108.si, www.japonskajoga.si
Društvo joga v vsakdanjem življenju Ljubljana
● Vrtec Mladi rod, Črtomirova ulica 14
M: 040 221 108, www.joga-ljubljana.org

JUDO
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● Družbeni dom Stadion, Staničeva ulica 41
M: 041 216 512, www.ilovejudo.com
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
M: 051 306 306, www.ilovejudo.com
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Franceta Bevka, Ul. Pohorskega bataljona 1
M: 051 306 306, www.ilovejudo.com
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Franceta Bevka, Ul. Pohorskega bataljona 1
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si

Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Milana Jarca, Ipavčeva 1
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Milana Šuštaršiča, Štembalova ulica 2
M: 051 306 306, www.ilovejudo.com
Športno društvo ABC šport
● OŠ Milana Šuštaršiča, Štembalova ulica 2
M: 040 632 030, www.abcsport.si
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Milana Šuštaršiča, Štembalova ulica 2
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
M: 041 216 512, www.ilovejudo.com
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● Športni center Triglav, Vodovodna cesta 25
M: 041 216 512, www.ilovejudo.com

KAJAK KANU NA TEKOČIH VODAH
Kanu klub Simon
● Rekreacijski center Staničeva, Staničeva ul. 41
M: 041 417 345, www.kanu-klub-simon.si

KARATE
Društvo za borilne veščine Furinkazan
● Center Premik, Neubergarjeva ulica 9
M: 031 260 562
Karate klub Forum Ljubljana
● Rekreacijski center Staničeva, Staničeva ul. 41
M: 031 231 440, www.sankukai.org
Univerzitetni karate klub
● Gimnazija Bežigrad, Peričeva ulica 4
E: ukk@mska.net, www.mska.net
Kimon d.n.o.
● OŠ Bežigrad, Črtomirova ulica 12
M: 041 688 120, www.kimon.si
Karate klub Ljubljana
● OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva 1
M: 051 315 777, www.karateklub-ljubljana.si
Inštitut 108
● SGGOŠ Ljubljana, Dunajska cesta 102
E: info@108.si, www.karate.si

KEGLJANJE
Javni zavod Šport Ljubljana
● Rekreacijski center Staničeva, Staničeva ul. 41
M: 041 780 050, www.sport-ljubljana.si
Kegljaški klub Gobar Ljubljana
● Rekreacijski center Staničeva, Staničeva ul. 41
M: 031 368 311
Kegljaški klub Iskra Ljubljana
● Rekreacijski center Staničeva, Staničeva ul. 41
M: 031 647 700
Kulturno - prosvetno in športno rekreativni 
društvo slepih in slabovidnih Karel Jeraj
● Rekreacijski center Staničeva, Staničeva ul. 41
T: 01 426 83 90, www.kpsrd.si
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
● Rekreacijski center Staničeva, Staničeva ul. 41
T: 01 430 44 10, www.mzu-lj.si

KICKBOKS
Športni center Chagi, d.o.o.
● Športni center Chagi, Vojkova cesta 58
T: 01 280 17 99, www.chagi.si

KOLESARSTVO
Športno društvo Turbo M
● ŠD Turbo M, Vodovodna cesta 92
M: 041 758 189, www.turbom.org

KOLESARSTVO – BMX
Kolesarsko društvo Rajd
● BMX steza Ljubljana, Linhartova cesta
M: 031 807 335, www.kd-rajd.si

KONJENIŠTVO
Konjeniški klub Ljubljana
● Hipodrom Ljubljana, Stožice 28a
M: 041 547 970, www.hipodrom-lj.si
Konjeniški klub Pip
● Park Sava, Tomačevo
M: 041 681 502, www.kk-pip.com
Kasaški klub Stožice Ljubljana
● Hipodrom Stožice, Stožice 28
M: 040 720 357, www.kasaski-klub-stozice.si

KOŠARKA
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● Gimnazija Bežigrad, Peričeva ulica 4
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
Košarkarski klub Parklji
● OŠ Bežigrad, Črtomirova ulica 12
M: 041 840 379, www.parklji.com
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Bežigrad, Črtomirova ulica 12
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si

Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
Košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Franceta Bevka, Ul. Pohorskega bataljona 1
M: 041 323 243, www.kdjezica.com
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Franceta Bevka, Ul. Pohorskega bataljona 1
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Franceta Bevka, Ul. Pohorskega bataljona 1
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
Košarkarski klub Parklji
● OŠ Milana Šuštaršiča, Štembalova ulica 2
M: 041 840 379, www.parklji.com
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Milana Šuštaršiča, Štembalova ulica 2
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Milana Šušteriča, Štembalova ulica 2
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Košarkarski klub Parklji
● OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
M: 041 840 379, www.parklji.com
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
Košarkarski klub Parklji
● OŠ Savsko naselje, Matjaževa ulica 4
M: 041 840 379, www.parklji.com
Športno društvo Invalid Ljubljana
● Rekreacijski center Staničeva, Staničeva ul. 41
M: 041 733 446, www.sdiljubljana.si

LAKROS
Športno društvo Lacrosse Olimpija
● Športnorekreacijski center Kardeljeva 
ploščad, Kardeljeva ploščad 16
T: 068 186 282, www.lacrosse.si

MALI NOGOMET
Društvo za pomoč in samopomoč 
brezdomcev Kralji ulice
● Športni center Triglav, Vodovodna cesta 25
T: 030 323 305, www.kraljiulice.org
Športno društvo Turbo M
● Športni center Triglav, Vodovodna cesta 25
M: 041 758 189, www.turbom.org
Športno društvo Taubi klub
● Športnorekreacijski center Kardeljeva 
ploščad, Kardeljeva ploščad 16
M: 051 304 080, www.taubi-klub.com

NAMIZNI TENIS
Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● OŠ Franceta Bevka, Ul. Pohorskega bataljona 1
T: 05 901 81 30, www.ntdkajuh-slovan.si
Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
T: 05 901 81 30, www.ntdkajuh-slovan.si
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
● Športni center Triglav, Vodovodna cesta 25
T: 01 430 44 10, www.mzu-lj.si

NOGOMET
ŠD Nogometni klub Olimpija Ljubljana
● OŠ Bežigrad, Črtomirova ulica 12
T: 01 431 01 44, www.nkolimpija.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Bežigrad, Črtomirova ulica 12
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Franceta Bevka, Ul. Pohorskega bataljona 1
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
Nogometni klub Interblock
● OŠ Milana Šuštaršiča, Štembalova ulica 2
E: info@nkinterblock.com, www.nkinterblock.com
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Milana Šuštaršiča, Štembalova ulica 2
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
Nogometni klub Bravo
● OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
T: 05 901 92 92, www.nk-bravo.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Nogometni klub Olimpija Ljubljana
● OŠ Savsko naselje, Matjaževa ulica 4
T: 01 431 01 44, www.nkolimpija.si

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Savsko naselje, Matjaževa ulica 4
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
Športno društvo Invalid Ljubljana
● Rekreacijski center Staničeva, Staničeva ul. 41
M: 041 733 446, www.sdiljubljana.si
Športno društvo Nogometni klub Olimpija 
Ljubljana
● Športni center Jama, Vodovodna cesta 25
T: 01 431 01 44, www.nkolimpija.si
Ženski nogometni klub ŽNK Olimpija Lj
● Športni center Jama, Vodovodna cesta 25
M: 041 865 144, www.znk-olimpija.si
NORDIJSKO ROLKANJE – SKAJK

Skike klub Slovenija
● Športni park Savsko naselje, Dečkova ploščad
M: 041 769 467, www.skike.si
ODBOJKA

Ženski odbojkarski klub Tabor Ljubljana
● Center Stožice, Vojkova cesta 100
T: 030 345 779, www.volleyballjubljana.si
Odbojkarski klub Ljubljana
● OŠ Bežigrad, Črtomirova ulica 12
M: 031 836 136, www.ljubljana-volley.si
Odbojkarsko društvo Krim
● OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
M: 041 514 933
Odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana
● OŠ Milana Šušteriča, Štembalova ulica 2
M: 041 356 225, www.vitalvolley.si
Odbojkarski klub Ljubljana
● OŠ Savsko naselje, Matjaževa ulica 4
M: 031 836 136, www.ljubljana-volley.si
Športno društvo Fitt Črnuče
● Pedagoška fakulteta Ljubljana, Kardeljeva plošč. 16
M: 031 360 845, www.drustvo-crnuce.si
Šolski center za pošto, ekonomijo in 
telekomunikacije Ljubljana
● ŠC PET, Celjska ulica 16
M: 041 277 695, www.scpet.net
Športno društvo Taubi klub
● Športnorekreacijski center Kardeljeva 
ploščad, Kardeljeva ploščad 16
M: 051 304 080, www.taubi-klub.com
PILATES

Alfa-int d.o.o.
● Alfa Gym, Dunajska cesta 49
T: 06 819 49 37, www.alfa-gym.si
Vodenje športnih aktivnosti, Petra Bizjak s.p.
● BM Studio, Dunajska cesta 63
M: 041 394 525, www.pilatesspetro.si
Športno društvo Pilates
● Center Premik, Pilates Tanergija, 
Neubergerjeva ulica 9
M: 040 833 228, www.tanergija.si
Fitbejba, izobraževalne storitve in 
svetovanje, Lavra Lavrič s.p.
● Fitbejba pilates, Dunajska cesta 118
M: 040 979 626
Gym24.si, Mitja Bračič s.p.
● Gym24, Dunajska cesta 154
M: 041 242 424, gym24.si
Športno društvo Sokol Bežigrad
● OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
M: 041 792 507, www.sokolbezigrad.si
Športno društvo Telovadnica
● Petit studio, osebna telovadnica, Parmova ul. 51
M: 040 214 731
Športno društvo Pilates
● Pilates center Tanergija, Dunajska cesta 190
M: 040 833 228, www.tanergija.si
FitZone, Matej Cankar s.p.
● Rekreacijski center Fitzone Functional 
Training, V dolini 30
M: 031 345 898, www.fitzone.si
Športni center Chagi, d.o.o.
● Športni center Chagi, Vojkova cesta 58
T: 01 280 17 99, www.chagi.si

PLANINSTVO
Planinsko društvo IMP Ljubljana
● Pisarna društva, Dunajska cesta 7
M: 041 961 643, www.pd-imp.si

PLAVANJE
Društvo diabetikov Ljubljana
● Univerzitetni rehabilitacijski inštitut 
Republike Slovenije - Soča, Linhartova cesta 51
M: 041 708 500, www.diabetes-zveza.si
G-rega, zavod
● Univerzitetni rehabilitacijski inštitut 
Republike Slovenije - Soča, Linhartova cesta 51
M: 041 676 097, www.g-rega.si

32



Šport
PLES – BALET

Športno društvo Sokol Bežigrad
● OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
T: 01 434 76 03, www.sokolbezigrad.si

PLES – CAPOEIRA
Športno in kulturno društvo Capoeira Slovenija
● Akademija Capoeira Slovenija, Janševa ul. 18
M: 041 504 621, www.capoeiraslovenija.si
Športno in kulturno društvo Capoeira Slovenija
● OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
M: 041 504 621, www.capoeiraslovenija.si
FitZone, Matej Cankar s.p.
● Rekreacijski center Fitzone Functional 
Training, V dolini 30
M: 031 345 898, www.fitzone.si

PLES – DRUŽABNI
Plesni klub Urška Ljubljana
● Gospodarsko razstavišče, dvorana Galerija, 
Dunajska cesta 18
M: 031 301 081, www.urska.si
Ples Plus d.o.o.
● OŠ Milana Šušteriča, Štembalova ulica 2
M: 041 878 464, www.plesplus.si
Plesni klub Bolero Ljubljana
● Plesna šola Bolero, Dunajska cesta 49
T: 01 512 05 12 , www.bolero.si
Ljubljanski plesni klub
● Plesni studio, Neubergerjeva ulica 9
M: 041 890 872, www.lpk.si
Studio Dansa, Center za plesno terapijo in 
gibalno kulturo
● Studio Dansa, Vilharjeva cesta 3
M: 041 758 266, www.studiodansa.com
Društvo paraplegikov Ljubljanske pokrajine
● Univerzitetni rehabilitacijski inštitut 
Republike Slovenije - Soča, Linhartova cesta 51
T: 01 569 11 23, www.drustvo-para-lj.si

PLES - LA IN ST PLESI
Plesni klub Prestige
● Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16
M: 041 524 788, www.klub-prestige.si

PLES - NAVIJAŠKE SKUPINE
Športno društvo Zmajčice - Dragon ladies
● Gimnazija Bežigrad, Peričeva ulica 4
M: 041 571 797, www.zmajcice.si

PLES – ORIENTALSKI
Živa center za nego telesa, odnosov in okolja d.o.o.
● Živa Center, Tomačevo 27
T: 01 436 46 71, www.zivacenter.si

PLES - ŠOV PLESI
Plesni klub Bolero Ljubljana
● Plesna šola Bolero, Dunajska cesta 49
T: 01 512 05 12 , www.bolero.si

POHODNIŠTVO - NORDIJSKA HOJA
Športno društvo Telovadnica
● Petit studio, osebna telovadnica, Parmova ul. 51
M: 040 214 731

ROKOMET
Rokometni klub Krim
● Center Stožice, Vojkova cesta 100
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Moški akademski rokometni klub Olimpija
● OŠ Bežigrad, Črtomirova ulica 12
M: 031 307 387, www.mark-olimpija.com
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Bežigrad, Črtomirova ulica 12
M: 031 600 597, www.rk-krim.si
Moški akademski rokometni klub Olimpija
● OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
M: 031 307 387, www.mark-olimpija.com
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
M: 031 600 597, www.rk-krim.si
Rokometni klub Krim
● OŠ Franceta Bevka, Ul. Pohorskega bataljona 1
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Moški akademski rokometni klub Olimpija
● OŠ Milana Šuštaršiča, Štembalova ulica 2
M: 031 307 387, www.mark-olimpija.com
Rokometni klub Krim
● OŠ Milana Šušteriča, Štembalova ulica 2
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Milana Šušteriča, Štembalova ulica 2
M: 031 600 597, www.rk-krim.si
Moški akademski rokometni klub Olimpija
● OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
M: 031 307 387, www.mark-olimpija.com

Rokometni klub Krim
● OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
M: 031 600 597, www.rk-krim.si
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Savsko naselje, Matjaževa ulica 4
M: 031 600 597, www.rk-krim.si

ROLANJE
Lucky Luka d.o.o.
● OŠ Savsko naselje, Matjaževa ulica 4
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

SPLOŠNA TELOVADBA
Alfa-int d.o.o.
● Alfa Gym, Dunajska cesta 49
T: 06 819 49 37, www.alfa-gym.si
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
● Dnevni center aktivnosti za starejše 
Puhova, Puhova ulica 6
T: 01 534 40 26, www.dca-ljubljana.org
Gibanje, nevrofizioterapija in 
izobraževanje d.o.o.
● Gibanje d.o.o., Dunajska cesta 74
T: 01 436 46 51, www.gibanje.si
Športno društvo ABC šport
● Gimnazija Bežigrad, Peričeva ulica 4
M: 040 632 030, www.abcsport.si
Društvo Šola zdravja
● košarkarsko igrišče, Puhova ulica 12
M: 041 329 887, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Športno društvo ABC šport
● OŠ Bežigrad, Črtomirova ulica 12
M: 040 632 030, www.abcsport.si
Športno društvo Sokol Bežigrad
● OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
T: 01 434 76 03, www.sokolbezigrad.si
Športno društvo ABC šport
● OŠ Franceta Bevka, Ul. Pohorskega bataljona 1
M: 040 632 030, www.abcsport.si
Športno društvo ABC šport
● OŠ Milana Šušteršiča, Štembalova ulica 2
M: 040 632 030, www.abcsport.si
Športno društvo Gibko
● OŠ Savsko naselje, Matjaževa ulica 4
T: 01 562 67 36, www.svetzdravja.si
Športno društvo Telovadnica
● Petit studio, osebna telovadnica, Parmova ul. 51
M: 040 214 731
Masaže, refleksoterapija, zdravo 
življenje, Vanja Rotar s.p.
● PST Žale, Tomačevska cesta
M: 041 901 973, www.smoveyobroci.si
Društvo Šola zdravja
● Severni mestni park Navje, Vilharjeva cesta
M: 031 864 377, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Šolski center za pošto, ekonomijo in 
telekomunikacije Ljubljana
● ŠC PET, Celjska ulica 16
M: 041 277 695, www.scpet.net
Športni center Chagi, d.o.o.
● Športni center Chagi, Vojkova cesta 58
T: 01 280 17 99, www.chagi.si
G-rega, zavod
● Univerzitetni rehabilitacijski inštitut 
Republike Slovenije - Soča, Linhartova cesta 51
M: 041 676 097, www.g-rega.si

ŠPORTNO PLEZANJE
Balvanija, d.o.o.
● Balvanski center Balvanija, Vojkova cesta 58
T: 01 620 88 48, www.balvanija.si
Športno društvo Triumf
● Balvanski center Balvanija, Vojkova cesta 58
M: 041 426 188, www.triumf.si
Planinsko društvo Železničar Ljubljana
● Plezalni center AO Železničar, Parmova c. 35
M: 041 631 319, www.aozeleznicar.org
Plezalni klub Stena
● Plezalni klub Stena, Parmova ulica 25
M: 040 461 071, www.klubstena.si

TAEKWON-DO
Športno društvo TKD klub Orient
● OŠ Savsko naselje, Matjaževa ulica 4
M: 070 819 159, www.taekwondo.si

TAROK
Tarok društvo Ljubljana
● Brunarica Balinarskega kluba BS-3, Baragova ul. 11
M: 040 208 977

TEK
FitZone, Matej Cankar s.p.
● Rekreacijski center Fitzone Functional 
Training, V dolini 30
M: 031 345 898, www.fitzone.si

TENIS
Teniški klub Jaki šport
● OŠ Bežigrad, Črtomirova ulica 12
M: 041 630 425, www.jakisport.com
Teniški klub Jaki šport
● OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
M: 041 630 425, www.jakisport.com
Teniški klub Jaki šport
● OŠ Franceta Bevka, Ul. Pohorskega bataljona 1
M: 041 630 425, www.jakisport.com
Teniški klub Jaki šport
● OŠ Milana Šušteriča, Štembalova ulica 2
M: 041 630 425, www.jakisport.com

WUSHU – TAIJIQUAN
Društvo Tolmun
● Dom skupnosti krajanov, Belokranjska ulica 6
M: 041 430 650, www.taichi-sola.si
Slovensko društvo Tai ji quan
● Rekreacijski center Staničeva, Staničeva ul. 41
M: 041 681 220, www.drustvo-taijiquan.si

ČS Center
AEROBIKA

Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● Študijska telovadnica, Bleiweisova cesta 25
M: 051 664 944, www.narodnidom.si
Športno društvo Tabor
● Športna dvorana Tabor, Tabor 13
T: 01 232 25 28, www.sportnodrustvo-tabor.si

AIKIDO
Aikido klub Satori
● Športna dvorana Tabor, Tabor 13
M: 041 663 246
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● Študijska telovadnica, Bleiweisova cesta 25
M: 051 664 944, www.narodnidom.si

ALPINIZEM
Planinsko društvo Ljubljana-Matica
● Informacijska pisarna, Miklošičeva cesta 17
M: 031 850 521, www.pd-ljmatica.si

ALPSKO SMUČANJE
Smučarski klub Olimpija
● OŠ Ledina, Komenskega ulica 19
M: 031 392 267, www.smucarski-klub-olimpija.si
Smučarski klub Olimpija
● OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ulica 11
M: 031 392 267, www.smucarski-klub-olimpija.si

BADMINTON
Badminton klub Ljubljana
● OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ulica 16
M: 041 323 966, www.badminton-ljubljana.si
Badminton klub Ljubljana
● OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ulica 11
M: 041 323 966, www.badminton-ljubljana.si

BOKS
Boksarski klub Ljubljana
● OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ulica 11
M: 031 317 666

BORILNE VEŠČINE – DRUGO
Dentokan Slovenija, društvo za športne in 
kulturne dejavnosti
● Dentokan Slovenija, Mesarska ulica 4
M: 041 677 197, www.dentokan.si
Karate klub Emona
● Telovadnica Karate kluba Emona, Rimska c. 9
M: 040 353 311, www.karateemona.si
Športni klub Shubukan kendo & iaido
● Športna dvorana Tabor, Tabor 13
M: 041 336 428, www.shubukan.si

FITNES
Športno društvo Tabor
● Športna dvorana Tabor, Tabor 13
T: 01 232 25 28, www.sportnodrustvo-tabor.si

FLOORBALL
Floorball klub Olimpija Ljubljana
● OŠ Ledina, Komenskega ulica 19
M: 051 231 407, www.fbkolimpija.si

FUNKCIONALNA VADBA
Športno in rekreativno društvo Pelion
● Gimnazija Poljane, Strossmayerjeva ulica 1
M: 040 549 581, www.kickboxing-pelion.si

GIMNASTIKA – RITMIČNA
Športni klub Bleščica
● OŠ Prežihov Voranc, Prežihova ulica 8
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si
Športni klub Bleščica
● OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ulica 16
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si
Športni klub Bleščica
● OŠ Vodmat, Potrčeva ulica 1
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si
Športno društvo Špička
● OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ulica 11
M: 041 365 632, www.spicka.si
Športno društvo Špička
● OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
M: 040 667 703, www.spicka.si
Športno društvo Špička
● OŠ Ledina, Komenskega ulica 19
M: 040 667 703, www.spicka.si

GIMNASTIKA – ŠPORTNA
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ulica 16
M: 051 664 944, www.narodnidom.si
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ulica 11
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● OŠ Prežihovega Voranca, Prežihova ulica 8
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si
Športno društvo Tabor
● Športna dvorana Tabor, Tabor 13
T: 01 232 25 28, www.sportnodrustvo-tabor.si

JAMARSTVO
Jamarski klub Železničar
● Društvena pisarna, Hrvatski trg 2
M: 041 707 689, www.jkz.si

JOGA
Agni joga, Daša Lakner s.p.
● Agniyoga studio, Beethovnova ulica 7
M: 040 816 261, www.agniyoga.si
Društvo joga v vsakdanjem življenju Ljubljana
● OŠ Ledina, Komenskega ulica 19
M: 040 221 108, www.joga-ljubljana.org
Društvo joga v vsakdanjem življenju Ljubljana
● Dentokan Slovenija, Mesarska ulica 4
M: 040 221 108, www.joga-ljubljana.org
Društvo joga v vsakdanjem življenju Ljubljana
● OŠ Vodmat, Potrčeva ulica 1
M: 040 221 108, www.joga-ljubljana.org
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● Študijska telovadnica, Bleiweisova cesta 25
M: 051 664 944, www.narodnidom.si
Športno društvo Poljane Ljubljana
● Dvorana MOL, Zarnikova ulica 3
M: 041 773 800

JUDO
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Vodmat, Potrčeva ulica 1
M: 051 306 306, www.ilovejudo.com
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Ledina, Komenskega ulica 19
M: 041 216 512, www.ilovejudo.com
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Prežihovega Voranca, Prežihova ulica 8
M: 041 216 512, www.ilovejudo.com
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
M: 051 306 306, www.ilovejudo.com
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ulica 11
M: 041 216 512, www.ilovejudo.com
Judo klub Olimpija Ljubljana
● OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ulica 16
M: 031 844 505, www.judo-olimpija.com
Judo klub Olimpija Ljubljana
● OŠ Prule, Prule 13
M: 031 844 505, www.judo-olimpija.com
Judo klub Sokol Ljubljana
● Center Janeza Levca, Levstikov trg 1
M: 031 766 880, www.judoklubsokol.si
Judo klub Zmajčki
● OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ulica 16
M: 041 982 646, www.zmajcki.si
Judo klub Zmajčki
● Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova ul. 8
M: 041 982 646, www.zmajcki.si
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Ledina, Komenskega ulica 19
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
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Šport
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Vodmat, Potrčeva ulica 1
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
Športno društvo Mala šola judaž
● OŠ Prežihovega Voranca, Prežihova ulica 8
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ulica 11
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si

KAJAK KANU NA TEKOČIH VODAH
Kajak kanu klub Ljubljana
● OŠ Prule, Prule 13
T: 01 280 69 80, www.kajak-ljubljana.si
Kajak kanu klub Ljubljana
● OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
T: 01 280 69 80, www.kajak-ljubljana.si

KARATE
Dentokan Slovenija, društvo za športne in 
kulturne dejavnosti
● Dentokan Slovenija, Mesarska ulica 4
M: 041 677 197, www.dentokan.si
Karate klub Emona
● Telovadnica Karate kluba Emona, Rimska c. 9
M: 040 353 311, www.karateemona.si
Karate klub Olimpija Ljubljana
● OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
M: 041 445 722, www.karate-olimpija.si
Kimon d.n.o.
● OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
M: 041 688 120, www.kimon.si
Meikyo Kan klub za tradicionalni karate
● OŠ Prule, Prule 13
M: 041 485 581, www.meikyokan.si

KICKBOKS
Športno in rekreativno društvo Pelion
● Gimnazija Poljane, Strossmayerjeva ulica 1
M: 040 549 581, www.kickboxing-pelion.si

KOŠARKA
Košarkarski klub Globus
● OŠ Prule, Prule 13
M: 031 780 829, www.kkglobus.si
Košarkarski klub Olimpija Ljubljana
● OŠ Ledina, Komenskega ulica 19
T: 01 234 88 22, www.union.olimpija.com
Košarkarski klub Olimpija Ljubljana
● OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ulica 16
T: 01 234 88 22, www.union.olimpija.com
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ulica 11
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ulica 16
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Prežihovega Voranca, Prežihova ulica 8
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Ledina, Komenskega ulica 19
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Vodmat, Potrčeva ulica 1
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Vodmat, Potrčeva ulica 1
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si

KOTALKANJE
Lucky Luka d.o.o.
● OŠ Prežihovega Voranca, Prežihova ulica 8
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

MALI NOGOMET
Športno društvo Poljane Ljubljana
● Športnorekreativni center Poljane, Poljanska c. 26
M: 040 977 848
Športno društvo Tabor
● Športna dvorana Tabor, Tabor 13
T: 01 232 25 28, www.sportnodrustvo-tabor.si

NAMIZNI TENIS
Namiznoteniški klub Ljubljana
● OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
M: 041 254 716

Namiznoteniški klub Olimpija
● OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
M: 041 750 794
Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● OŠ Vodmat, Potrčeva ulica 1
T: 05 901 81 30, www.ntdkajuh-slovan.si

NOGOMET
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Prežihovega Voranca, Prežihova ulica 8
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ulica 16
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ulica 11
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Ledina, Komenskega ulica 19
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Vodmat, Potrčeva ulica 1
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si

ODBOJKA
Odbojkarski klub Ljubljana
● OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ulica 16
M: 031 836 136, www.ljubljana-volley.si
Odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana
● OŠ Ledina, Komenskega ulica 19
M: 041 356 225, www.vitalvolley.si
Odbojkarsko društvo Krim
● OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ulica 16
M: 041 514 933
Odbojkarsko društvo Krim
● OŠ Prežihovega Voranca, Prežihova ulica 8
M: 041 514 933
Športno društvo Olimp Ljubljana
● OŠ Vodmat, Potrčeva ulica 1
M: 041 260 923, www.volleyballjubljana.si
Športno društvo Olimp Ljubljana
● OŠ Ledina, Komenskega ulica 19
M: 041 260 923, www.volleyballjubljana.si
Športno društvo Poljane Ljubljana
● OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
M: 040 321 141

PILATES
Agni joga, Daša Lakner s.p.
● Agniyoga studio, Beethovnova ulica 7
M: 040 816 261, www.agniyoga.si
Pilates studio Peti element, Špela Jakša, s.p.
● OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ulica 11
M: 041 352 555, www.petielement.si
Pilates studio Peti element, Špela Jakša, s.p.
● Pedokinetika, Mesarska ulica 4d
M: 041 352 555, www.petielement.si
Športno društvo Tabor
● Športna dvorana Tabor, Tabor 13
T: 01 232 25 28, www.sportnodrustvo-tabor.si
Zrnec Barbka - Fizioterapija Zrnec
● Uršulinski samostan, Ulica Josipine 
Turnograjske 8
T: 01 562 67 36, www.svetzdravja.si

PLANINSTVO
Planinsko društvo Ljubljana-Matica
● Informacijska pisarna, Miklošičeva cesta 17
T: 01 231 26 45, www.pd-ljmatica.si
Planinsko društvo RTV Ljubljana
● Radio Slovenija, Tavčarjeva ulica 17
M: 040 749 188, www.pdrtv.si

PLAVANJE
Plavalni klub Ilirija
● Kopališče Ilirija, Celovška cesta 3
M: 041 798 076, www.plavalniklub-ilirija.si

PLES – DRUŽABNI
Društvo Kazina Ljubljana
● Kazina, Kongresni trg 1
T: 01 421 81 81, www.kazina.si
Ples Plus d.o.o.
● OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ulica 16
M: 041 878 464, www.plesplus.si
Ples Plus d.o.o.
● OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
M: 041 878 464, www.plesplus.si

PLES - ŠOV PLESI
Društvo Kazina Ljubljana
● Kazina, Kongresni trg 1
M: 031 362 526, www.kazina.si

POTAPLJANJE
Društvo za podvodne dejavnosti Neptun
● Pisarna društva, Pod ježami 20
M: 031 492 033, www.neptun-klub.si

ROKOMET
Moški akademski rokometni klub Olimpija
● OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ulica 11
M: 031 307 387, www.mark-olimpija.com
Moški akademski rokometni klub Olimpija
● OŠ Prežihovega Voranca, Prežihova ulica 8
M: 031 307 387, www.mark-olimpija.com
Moški akademski rokometni klub Olimpija
● OŠ Prule, Prule 13
M: 031 307 387, www.mark-olimpija.com
Rokometni klub Krim
● OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Rokometni klub Krim
● OŠ Vodmat, Potrčeva ulica 1
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ulica 16
M: 031 600 597, www.rk-krim.si
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Prežihovega Voranca, Prežihova ulica 8
M: 031 600 597, www.rk-krim.si
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ulica 11
M: 031 600 597, www.rk-krim.si
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Vodmat, Potrčeva ulica 1
M: 031 600 597, www.rk-krim.si

ROLANJE
Lucky Luka d.o.o.
● Osnovna šola Prežihovega Voranca, Prežihova ul. 8
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

SABLJANJE
Športno društvo Tabor
● Športna dvorana Tabor, Tabor 13
M: 041 362 843, www.sabljanje.org

SPLOŠNA TELOVADBA
Društvo diabetikov Ljubljana
● Športna dvorana Tabor, Tabor 13
M: 041 708 500, www.diabetes-zveza.si
Društvo Šola zdravja
● Športni park Tabor, Tabor 6-7
M: 041 648 732, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
● Dnevni center aktivnosti Povšetova, 
Povšetova ulica 20
T: 01 430 51 52, www.dca-ljubljana.org
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
● Dnevni center aktivnosti Gosposvetska, 
Gosposvetska cesta 4
T: 01 232 24 21, www.dca-ljubljana.org
Športno društvo Invalid Ljubljana
● OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
M: 041 733 446, www.sdiljubljana.si
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● Študijska telovadnica, Bleiweisova cesta 25
M: 051 664 944, www.narodnidom.si
Športno društvo Tabor
● Športna dvorana Tabor, Tabor 13
T: 01 232 25 28, www.sportnodrustvo-tabor.si

TABORNIŠTVO
Društvo tabornikov rod Sivega volka
● OŠ Prežihovega Voranca, Prežihova ulica 8
E: rod.sivega.volka@gmail.com, rsv.rutka.net
Društvo tabornikov rod Tršati tur
● Taborniška soba, Zarnikova ulica 3
M: 040 831 572, rtt.rutka.net

TAEKWON-DO
Športno društvo Art
● OŠ Ledina, Komenskega ulica 19
T: 01 507 92 51

TENIS
Teniški klub Jaki šport
● OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ulica 16
M: 041 630 425, www.jakisport.com
Teniški klub Jaki šport
● OŠ Prežihovega Voranca, Prežihova ulica 8
M: 041 630 425, www.jakisport.com
Teniški klub Jaki šport
● OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ulica 11
M: 041 630 425, www.jakisport.com
Teniški klub Šport plus
● OŠ Vodmat, Potrčeva ulica 1
T: 01 500 76 65, www.sportplus.si

ČS Črnuče
AEROBIKA

4SAN, d.o.o.
● FIT13 fitnes center, sončni studio, Brnčičeva ul. 13
T: 01 530 22 58, www.fit13.si

BADMINTON
Badminton klub Ljubljana
● OŠ Maksa Pečarja, Dunajska cesta 390
M: 041 323 966, www.badminton-ljubljana.si

BASEBALL
Baseball softball društvo Ježica
● OŠ Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9
M: 051 688 553, www.jezica-baseball.com

FITNES
4SAN, d.o.o.
● FIT13 fitnes center, sončni studio, Brnčičeva ul. 13
T: 01 530 22 58, www.fit13.si

FUNKCIONALNA VADBA
4SAN, d.o.o.
● FIT13 fitnes center, sončni studio, Brnčičeva ul. 13
T: 01 530 22 58, www.fit13.si

GIMNASTIKA – ŠPORTNA
Športno društvo Gib Ljubljana Šiška
● OŠ Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9
T: 030 312 804, www.gib-sport.com

JUDO
Športno društvo Polyteam Ljubljana
● OŠ Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9
T: 01 561 27 15, www.polyteam.net

KARATE
Dojo Ančnik & Co. d.n.o.
● Dojo Ančnik, Dunajska cesta 370
M: 041 698 856, www.dojo-ancnik.si

KOŠARKA
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si

NOGOMET
Nogometno društvo Črnuče
● OŠ Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9
M: 041 699 764, www.nd-crnuce.si
Nogometno društvo Črnuče
● Športni park Črnuče, Cesta 24. junija
M: 041 699 764, www.nd-crnuce.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si

ODBOJKA
Športno društvo Ježica
● OŠ Maksa Pečarja, Dunajska cesta 390
M: 041 722 135, www.drustvo-jezica.si
Športno društvo Olimp Ljubljana
● OŠ Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9
M: 041 260 923, www.volleyballjubljana.si

ODBOJKA NA MIVKI
Gibit d.o.o.
● Športni park Črnuče, Cesta 24. junija
M: 040 331 833, www.gibit.si
Športno društvo Ludus
● Športni park Ludus Črnuče, Šlandrova ul. 11
M: 041 799 788, www.ludus.si

PILATES
4SAN, d.o.o.
● FIT13 fitnes center, sončni studio, Brnčičeva ul. 13
T: 01 530 22 58, www.fit13.si
Vodenje športnih aktivnosti, Petra Bizjak s.p.
● OŠ Maksa Pečarja, Dunajska cesta 390
M: 041 394 525, www.pilatesspetro.si

ROKOMET
Moški akademski rokometni klub Olimpija
● OŠ Maksa Pečarja, Dunajska cesta 390
M: 031 307 387, www.mark-olimpija.com
Rokometni klub Krim
● OŠ Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9
M: 031 600 597, www.rk-krim.si

ROLANJE
Lucky Luka d.o.o.
● OŠ Maksa Pečarja, Dunajska cesta 390
M: 041 777 733, www.luckyluka.si
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4SAN, d.o.o.
● FIT13 fitnes center, sončni studio, Brnčičeva ul. 13
T: 01 530 22 58, www.fit13.si
Društvo Šola zdravja
● Rokometno igrišče, Cesta 24. junija 21a
M: 031 714 543, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Zrnec Barbka - Fizioterapija Zrnec
● OŠ Maksa Pečarja, Dunajska cesta 390
T: 01 562 67 36, www.svetzdravja.si

ŠPORTNO PLEZANJE
Planinsko društvo Črnuče
● OŠ Maksa Pečarja, Dunajska cesta 390
M: 031 891 838, www.pdcrnuce.si

TENIS
Teniški klub Šport plus
● OŠ Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9
T: 01 500 76 65, www.sportplus.si

WUSHU – SHAOLIN
Dojo Ančnik & Co. d.n.o.
● Dojo Ančnik, Dunajska cesta 370
M: 041 698 856, www.dojo-ancnik.si

ČS Dravlje
AEROBIKA

Sunny studio d.o.o.
● Sunny studio, Regentova cesta 37
T: 01 513 44 44, www.sunny.si

ALPSKO SMUČANJE
Smučarsko društvo Novinar
● OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
M: 040 775 770, www.novinar-drustvo.si

ATLETIKA
Atletski klub Olimpija
● Plesno mesto, Cesta Ljubljanske brigade 33
M: 051 352 206, www.atletski-klub-olimpija.si

BORILNE VEŠČINE – DRUGO
Karate klub Šiška
● Dojo panther, Celovška cesta 264
M: 040 977 957, www.panther.si

BOVLING
Bowling klub BK 300
● Klub300, Regentova cesta 35
T: 01 510 39 40, www.klub300.com

FITNES
4Impulse d.o.o.
● 4P fitnes club, Stegne 11
M: 040 332 220, www.4p-fitness.com
FIMA Sportstudio Management GmbH
● Fitinn Šiška, Celovška cesta 280
T: 05 934 30 20, fitinn.si
Fitline.si, Zian, d.o.o.
● Fitline studio, Ulica Jožeta Jame 12
T: 030 640 530, fitline.si
Sunny studio d.o.o.
● Sunny Studio, Regentova cesta 37
T: 01 513 44 44, www.sunny.si

FUNKCIONALNA VADBA
4Impulse d.o.o.
● 4P fitnes club, Stegne 11
M: 040 332 220, www.4p-fitness.com
Fitline.si, Zian, d.o.o.
● Fitline studio, Ulica Jožeta Jame 12
T: 030 640 530, fitline.si
Društvo S.T.A.R.
● MaxxFIT, Ulica Jožeta Jame 14a
M: 040 888 440, www.maxxfit.si
Sunny studio d.o.o.
● Sunny studio, Regentova cesta 37
T: 01 513 44 44, www.sunny.si

GIMNASTIKA – RITMIČNA
Klub za športno ritmično gimnastiko Šiška
● OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
M: 041 647 124, www.ksrg-siska.net
Športno društvo Sokol Bežigrad
● OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
T: 01 434 76 03, www.sokolbezigrad.si
Športno društvo Špička
● OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
M: 040 667 703, www.spicka.si
Športni klub Bleščica
● OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si
Športno društvo Moste
● OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
M: 041 506 792, www.ritmicnagimnastika.org

GIMNASTIKA – ŠPORTNA
Športno društvo Gib Ljubljana Šiška
● OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
T: 030 312 804, www.gib-sport.com
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si

GORSKO KOLESARSTVO
Kolesarsko društvo Rajd
● Bike park Ljubljana, Podutiška cesta
M: 031 807 335, www.kd-rajd.si
Športno društvo Supersnurf
● Bike park Ljubljana, Podutiška cesta
M: 040 225 443, www.supersnurf.si

JOGA
Fitline.si, Zian, d.o.o.
● Fitline studio, Ulica Jožeta Jame 12
T: 030 640 530, fitline.si
Katarina Hočevar s.p.
● Triniti joga, Podutiška cesta 55
M: 041 259 202, www.trinitijoga.si
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
M: 041 216 512, www.ilovejudo.com
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
M: 041 216 512, www.ilovejudo.com
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si

KARATE
Karate klub Šiška
● Dojo panther, Celovška cesta 264
M: 040 977 957, www.panther.si
Karate klub Forum Ljubljana
● OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
M: 031 231 440, www.sankukai.org

KOLESARSTVO – SOBNO
Sunny studio d.o.o.
● Sunny studio, Regentova cesta 37
T: 01 513 44 44, www.sunny.si

KOŠARKA
Košarkarski klub Ljubljana
● OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
M: 040 170 844, www.kkljubljana.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Žensko košarkarsko društvo Ilirija
● OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
M: 041 989 564, www.zkdilirija.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
Košarkarski klub Ljubljana
● OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
M: 040 170 844, www.kkljubljana.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si

NAMIZNI TENIS
Namiznoteniški klub Ilirija
● OŠ Dravlje, Klopčičeva 1
M: 051 383 929

NANBUDO
Do nanbudo klub
● Nanbudo Center Ljubljana, Glinška ulica 6
M: 031 526 773, www.nanbudo.si

NOGOMET
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si

ODBOJKA
Ženski odbojkarski klub Šentvid
● OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
M: 041 884 648, www.volleyclub-sentvid.si
Ženski odbojkarski klub Šentvid
● OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
M: 041 884 648, www.volleyclub-sentvid.si

PILATES
4Impulse d.o.o.
● 4P fitnes club, Stegne 11
M: 040 332 220, www.4p-fitness.com
Sunny studio d.o.o.
● Sunny studio, Regentova cesta 37
T: 01 513 44 44, www.sunny.si

PLANINSTVO
Planinsko društvo Iskra
● Pisarna društva, Stegne 21
M: 041 707 795, www.pd-iskra-lj.si

PLES - AKROBATSKI ROCK & ROLL
Plesni klub M
● Plesno mesto, Mercator center Šiška, Cesta 
Ljubljanske brigade 33
M: 041 333 303, www.plesnomesto.si

PLES – DRUŽABNI
Plesni klub M
● Plesno mesto, Mercator center Šiška, Cesta 
Ljubljanske brigade 33
M: 041 333 303, www.plesnomesto.si

PLES - MODERNI PLESI
Plesno mesto d.o.o.
● Plesno mesto, Mercator center Šiška, Cesta 
Ljubljanske brigade 33
M: 041 333 303, www.plesnomesto.si

PLES - ŠOV PLESI
Plesni klub M
● Plesno mesto, Mercator center Šiška, Cesta 
Ljubljanske brigade 33
M: 041 333 303, www.plesnomesto.si

POTAPLJANJE
Društvo za podvodne aktivnosti Vivera
● Pisarna društva, Plešičeva ulica 43
M: 041 676 314, www.vivera.si

ROKOMET
Rokometno društvo Slovan
● OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
T: 01 524 63 84, www.rdslovan.si
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
M: 031 600 597, www.rk-krim.si

ROLANJE
Lucky Luka d.o.o.
● OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

SPLOŠNA TELOVADBA
4Impulse d.o.o.
● 4P fitnes club, Stegne 11
M: 040 332 220, www.4p-fitness.com
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
● Dnevni center aktivnosti Kunaverjeva, 
Kunaverjeva ulica 6-8
T: 05 993 44 35, www.dca-ljubljana.org
Društvo Šola zdravja
● Dom krajanov, Draveljska ulica 44
M: 051 342 184, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Gibit d.o.o.
● OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
M: 040 331 833, www.gibit.si
Športno društvo ABC šport
● OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
M: 040 632 030, www.abcsport.si
Plesno mesto d.o.o.
● Plesno mesto, Mercator center Šiška, Cesta 
Ljubljanske brigade 33
M: 041 333 303, www.plesnomesto.si
Sunny studio d.o.o.
● Sunny studio, Regentova cesta 37
T: 01 513 44 44, www.sunny.si
Športno društvo ABC šport
● Vrtec HCA Marjetica, Bitenčeva ulica 4
M: 040 632 030, www.abcsport.si

TABORNIŠTVO
Društvo tabornikov rod Rožnik
● Pisarna društva, Pržanjska 10b
E: rod.roznik.lj@gmail.com, rr.rutka.net

TENIS
Tenis klub BS
● Benč šport, Regentova cesta 47
T: 01 235 57 80, www.bencsport.si
Teniški klub Olimpija
● Teniška igrišča Dravlje, Smrtnikova ulica 1
M: 041 637 574, www.tenisklubolimpija.si
Športno društvo Šmartno Tacen
● Teniški center Dravlje, Smrtnikova ulica 1
M: 041 360 156, www.srce-me-povezuje.si/
sdsmartnotacen/

WUSHU – TAIJIQUAN
Društvo ljubiteljev tradicionalnih 
kitajskih športnih veščin Skriti zmaj
● Vadbeni center MaxxFit, Ulica Jožeta Jame 14a
T: 030 382 255, www.skritizmaj.si

ČS Golovec
AEROBIKA

BIT center, d.o.o.
● Športni center Bit, Litijska cesta 57
M: 031 227 225, www.fitnescenterbit.com
Inergija, Ines Rutar s.p.
● Center Metulj, Litijska cesta 148
T: 01 524 19 15, www.inergija.si

AMERIŠKI NOGOMET
Športno društvo Srebrni sokoli Ljubljana
● OŠ Karla Destovnika Kajuha, Jakčeva ulica 42
M: 031 212 869, www.silverhawks.si

ATLETIKA
Atletsko društvo Mass Ljubljana
● OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ulica 10
M: 040 457 876, www.admass.si

BADMINTON
Badmintonski klub Bit
● Športni center Bit, Litijska cesta 57
M: 041 370 730, www.bit-badminton.com

BASEBALL
Baseball softball športno društvo Zajčki
● Športni center Štepanjsko naselje I, Steletova ul.
M: 070 758 220
Športno društvo Golovec
● OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ulica 10
M: 041 365 545, www.golovec-baseball.si

DVIGANJE UTEŽI
Inergija, Ines Rutar s.p.
● Center Metulj, Litijska cesta 148
M: 070 839 386, www.inergija.si

FITNES
BIT center, d.o.o.
● Športni center Bit, Litijska cesta 57
M: 031 227 225, www.fitnescenterbit.com
PTC Korbar, d.o.o.
● Center Metulj, Litijska cesta 148
T: 01 524 19 15, www.center-metulj.si

FRIZBI
Športno društvo Frizmi
● RFC Emoona, Pesarska cesta 1
M: 031 220 591, www.frizmi.si

FUNKCIONALNA VADBA
BIT center, d.o.o.
● Športni center Bit, Litijska cesta 57
M: 031 227 225, www.fitnescenterbit.com
Inergija, Ines Rutar s.p.
● Center Metulj, Litijska cesta 148
T: 01 524 19 15, www.inergija.si

GIMNASTIKA – RITMIČNA
Športni klub Bleščica
● OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ulica 10
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si

GIMNASTIKA – ŠPORTNA
Gimnastično društvo Zelena jama
● OŠ Karla Destovnika-Kajuha, Jakčeva ulica 42
T: 01 540 24 80, www.gimzj-drustvo.si
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● OŠ Karla Destovnika-Kajuha, Jakčeva ulica 42
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si

JOGA
BIT center, d.o.o.
● Športni center Bit, Litijska cesta 57
M: 031 227 225, www.fitnescenterbit.com
Inergija, Ines Rutar s.p.
● Center Metulj, Litijska cesta 148
M: 070 839 386, www.inergija.si
Društvo joga v vsakdanjem življenju Ljubljana
● OŠ Karla Destovnika-Kajuha, Jakčeva ulica 42
M: 040 221 108, www.joga-ljubljana.org

JUDO
Judo klub Golovec Ljubljana
● OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ulica 10
M: 040 432 612, www.judogolovec.si
Judo klub Golovec Ljubljana
● OŠ Karla Destovnika-Kajuha, Jakčeva ulica 42
M: 040 432 612, www.judogolovec.si
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BIT center, d.o.o.
● Športni center Bit, Litijska cesta 57
M: 031 227 225, www.fitnescenterbit.com
Inergija, Ines Rutar s.p.
● Center Metulj, Litijska cesta 148
T: 01 524 19 15, www.inergija.si

KOŠARKA
Košarkarsko društvo Slovan
● OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ulica 10
T: 01 524 11 05, www.kd-slovan.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ulica 10
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ulica 10
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
Košarkarsko društvo Slovan
● OŠ Karla Destovnika-Kajuha, Jakčeva ulica 42
T: 01 524 11 05, www.kd-slovan.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Karla Destovnika-Kajuha, Jakčeva ulica 42
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Karla Destovnika-Kajuha, Jakčeva ulica 42
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si

NAMIZNI TENIS
Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ulica 10
T: 05 901 81 30, www.ntdkajuh-slovan.si
Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● OŠ Karla Destovnika-Kajuha, Jakčeva ulica 42
T: 05 901 81 30, www.ntdkajuh-slovan.si

NOGOMET
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ulica 10
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Karla Destovnika-Kajuha, Jakčeva ulica 42
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si

ODBOJKA
Ženski odbojkarski klub Tabor Ljubljana
● OŠ Karla Destovnika-Kajuha, Jakčeva ulica 42
T: 030 345 779, www.volleyballjubljana.si

ODBOJKA
Ženski odbojkarski klub Tabor Ljubljana
● OŠ Karla Destovnika-Kajuha, Jakčeva ulica 42
T: 030 345 779, www.volleyballjubljana.si

PILATES
BIT center, d.o.o.
● Športni center Bit, Litijska cesta 57
M: 031 227 225, www.fitnescenterbit.com
Inergija, Ines Rutar s.p.
● Center Metulj, Litijska cesta 148
T: 01 524 19 15, www.inergija.si

POHODNIŠTVO - NORDIJSKA HOJA
Koronarni klub Ljubljana
● Koronarni klub Ljubljana, Štepanjsko nabrežje 38
T: 05 996 27 11, www.koronarni-klub-lj.si

RAGBI
Veteranski ragbi klub Hermes Ljubljana
● Športni center Štepanjsko naselje I, Steletova ul.
M: 041 772 847
Rugby atletski klub Olimpija
● RAK Olimpija, Štepanjsko naselje
M: 041 412 289, www.rugby-olimpija.si

ROKOMET
Rokometni klub Krim
● OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ulica 10
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ulica 10
M: 041 779 749, www.rk-krim.si
Rokometni klub Krim
● OŠ Karla Destovnika-Kajuha, Jakčeva ulica 42
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Rokometno društvo Slovan
● OŠ Karla Destovnika-Kajuha, Jakčeva ulica 42
T: 01 524 63 84, www.rdslovan.si

ROLANJE
Lucky Luka d.o.o.
● OŠ Karla Destovnika-Kajuha, Jakčeva ulica 42
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

SKVOŠ
Magosport trgovina šport d.o.o.
● Športni center Bit, Litijska cesta 57
M: 040 693 666, www.sportsiti.com

SPLOŠNA TELOVADBA
Inergija, Ines Rutar s.p.
● Center Metulj, Litijska cesta 148
T: 01 524 19 15, www.inergija.si
Koronarni klub Ljubljana
● Koronarni klub Ljubljana, Štepanjsko nabrežje 38
T: 05 996 27 11, www.koronarni-klub-lj.si
Športno društvo ABC šport
● OŠ Karla Destovnika-Kajuha, Jakčeva ulica 42
M: 040 632 030, www.abcsport.si
Športno društvo Invalid Ljubljana
● OŠ Karla Destovnika-Kajuha, Jakčeva ulica 42
M: 041 733 446, www.sdiljubljana.si
Športno društvo Strmec Ljubljana
● ŠD Strmec, Bizoviška cesta 6
M: 031 775 923, www.sd-strmec.si

ŠPORTNO PLEZANJE
Plezalni center Ljubljana, UPC PLUS, d.o.o.
● Plezalni center Ljubljana, Pesarska cesta 10
M: 041 369 656, www.plezalnicenter.si

ČS Jarše
AEROBIKA

Prošport, FIT TIM d.o.o.
● Atlantis, BTC City, Šmartinska cesta 152
M: 031 362 629, www.prosport.si
Plesna zvezda, d.o.o.
● Plesna zvezda, BTC City, Šmartinska c. 152
M: 041 634 000, www.plesnazvezda.si

AIKIDO
Športno društvo Atemi
● Center rekreacije Gendai, Leskoškova cesta 6
M: 041 612 075, www.gendai.si

AMERIŠKI NOGOMET
Društvo za šport in turizem Klub 
mustangs Ljubljana
● Vojašnica Edvarda Peperka, Leskoškova c. 7
M: 040 254 330, www.mustangsljubljana.si

ATLETIKA
Atletsko društvo Mass Ljubljana
● OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
T: 01 438 59 10, www.admass.si

AVTOMOBILIZEM – KARTING
Megaciklon d.o.o. Ljubljana
● Karting center BTC Ljubljana, Šmartinska c. 152
T: 01 585 25 70, www.indoor-karting.com

BALINANJE
Športno društvo Sloga 
● Športni park Sloga, Šmartinska cesta 301
T: 01 541 63 00, www.sd-sloga.si

BASEBALL
Baseball softball športno društvo Zajčki
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
M: 070 758 220

BOKS
Kickboxing klub Center
● Kickbox center, BTC City, 
 Šmartinska cesta 152, Hala 12
M: 051 240 284, www.klubcenter.com
Športno društvo Makoto
● Tempelj borilnih veščin Makoto, Ob železnici 14
M: 041 730 770, www.harimurat.com

BORILNE VEŠČINE – DRUGO
Kickboxing klub Center
● Kickbox center, BTC City, Šmartinska c. 152, Hala 12
M: 051 240 284, www.klubcenter.com
Klub Krav maga akademija
● Oaza – center vadbenih užitkov, Leskoškova c. 10
M: 051 308 324, www.kravmaga-slovenia.com
Športno društvo Ju-jitsu Olimpija
● Oaza – center vadbenih užitkov, Leskoškova c. 10
M: 031 639 782, www.myjujitsu.net
Karate klub Forum Ljubljana
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
M: 031 231 440, www.sankukai.org

DVIGANJE UTEŽI
Reebok crossfit Ljubljana, RCL - Smo Fit d.o.o.
● Reebok CrossFit Ljubljana center, Šmartinska c. 106
M: 070 658 112, www.reebokcrossfitljubljana.si

FITNES
FIMA Sportstudio Management GmbH
● Fitinn BTC City, Hala 8, Šmartinska cesta 152
T: 01 810 95 03, www.fitinn.si
Vip šport, športna dejavnost d.o.o.
● Oaza – center vadbenih užitkov, Leskoškova c. 10
E: oaza.cvu@gmail.com, www.oaza-gym.si
Športno društvo Alive
● Studio Alive, Šmartinska cesta 100
M: 040 346 064, www.alivetraining.si
Blagovno trgovinski center d.d.
● Športni center Millenuim, BTC City, 
Šmartinska cesta 152
T: 01 585 15 00, www.millenium-btc.si

FUNKCIONALNA VADBA
Športno društvo Atemi
● Center rekreacije Gendai, Leskoškova cesta 6
M: 041 876 588, www.gendai.si
EGSA, d.o.o.
● Kettlebells center, Kopna pot 6
M: 040 416 762, www.kb-center.si
Kickboxing klub Center
● Kickbox center,  
Šmartinska cesta 152, BTC City, Hala 12
M: 051 240 284, www.klubcenter.com
Osebni fitnes studio Barbara Vegelj s.p.
● Osebni Fitnes Studio Barbara Vegelj, Ob železnici 30a
M: 040 307 814, www.osebni-fitnes.com
Reebok crossfit Ljubljana, RCL - Smo Fit d.o.o.
● Reebok CrossFit Ljubljana center, Šmartinska c. 106
M: 070 658 112, www.reebokcrossfitljubljana.si
Športno društvo Alive
● Studio Alive, Šmartinska cesta 100
M: 040 346 064, www.alivetraining.si

GIMNASTIKA – AKROBATIKA
Gimnastično društvo Zelena jama
● Športni center Zelena jama, Pokopališka ul. 35
T: 01 540 24 80, www.gimzj-drustvo.si

GIMNASTIKA – RITMIČNA
Klub za ritmično gimnastiko TIM
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
M: 041 930 531, www.krgtim.si
Športno društvo Špička
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
M: 040 667 703, www.spicka.si
Klub za ritmično gimnastiko TIM
● OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
M: 041 930 531, www.krgtim.si
Športno društvo Špička
● OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
M: 040 667 703, www.spicka.si
Klub za ritmično gimnastiko TIM
● Vojašnica Edvarda Peperka, Leskoškova c. 10
M: 041 930 531, www.krgtim.si
Klub za ritmično gimnastiko TIM
● Vrtec Jarše, Ulica Hermana Potočnika 15
M: 041 930 531, www.krgtim.si

GIMNASTIKA – ŠPORTNA
Gimnastično društvo Zelena jama
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
T: 01 540 24 80, www.gimzj-drustvo.si
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si
Gimnastično društvo Zelena jama
● Športni center Zelena jama, Pokopališka ul. 35
T: 01 540 24 80, www.gimzj-drustvo.si

JOGA
Športno društvo Atemi
● Center rekreacije Gendai, Leskoškova cesta 6
M: 041 612 075, www.gendai.si
Gimnastično društvo Zelena jama
● Športni center Zelena jama, Pokopališka ul. 35
T: 01 540 24 80, www.gimzj-drustvo.si

JU-JITSU
Športno društvo Ju-jitsu Olimpija
● Oaza – center vadbenih užitkov, Leskoškova c. 10
M: 031 639 782, www.myjujitsu.net

JUDO
Judo klub Sokol Ljubljana
● Center Janeza Levca, OVI Jarše, Šmartinska c. 96
M: 031 766 880, www.judoklubsokol.si
Judo klub Sokol Ljubljana
● Mladinski dom Jarše, Jarška cesta 44
M: 031 766 880, www.judoklubsokol.si

Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Jožeta Moškriča Jarška cesta 34
M: 051 306 306, www.ilovejudo.com
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
M: 041 216 512, www.ilovejudo.com
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
Judo klub Sokol Ljubljana
● OŠ Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1
M: 031 766 880, www.judoklubsokol.si
Judo klub Sokol Ljubljana
● Športni center Zelena jama, Pokopališka ul 35
M: 031 766 880, www.judoklubsokol.si
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● Telovadnica Zelena jama, Pokopališka ulica 25
M: 041 216 512, www.ilovejudo.com
Judo klub Sokol Ljubljana
● Vrtec Jarše - enota Kekec, Ul. Hermana Potočnika 15
M: 031 766 880, www.judoklubsokol.si

KARATE
Karate klub Forum Ljubljana
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
M: 031 231 440, www.sankukai.org
Karate šola Tokuhisa Takashi - Genkai d.o.o.
● Vojašnica Edvarda Peperka, Leskoškova c. 7
M: 041 255 188, www.takashidojo.com

KICKBOKS
Kickboxing klub Center
● Kickbox center, BTC City,  
Šmartinska cesta 152, Hala 12
M: 051 240 284, www.klubcenter.com
Športno društvo Makoto
● Tempelj borilnih veščin Makoto, Ob železnici 14
M: 031 721 983, www.makoto.si

KINOLOGIJA
Kinološko društvo Krim
● Vadišče ŠKD Krim, Cesta v Hrastje 12
M: 051 681 128, www.kd-krim.si

KOŠARKA
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si

NAMIZNI TENIS
Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
T: 05 901 81 30, www.ntdkajuh-slovan.si
Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
T: 05 901 81 30, www.ntdkajuh-slovan.si
Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● OŠ Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1
T: 05 901 81 30, www.ntdkajuh-slovan.si

NOGOMET
Nogometni klub Bravo
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
T: 05 901 92 92, www.nk-bravo.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
Nogometni klub Šmartno
● OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
M: 041 310 470, www.nksmartno.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
Nogometni klub Šmartno
● Športni park Šmartno, Jarška cesta 36
M: 041 310 470, www.nksmartno.si

ODBOJKA
Odbojkarski klub Ljubljana
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
M: 031 836 136, www.ljubljana-volley.si
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Šport
Gimnastično društvo Zelena jama
● Športni center Zelena jama, Pokopališka ul. 35
T: 01 540 24 80, www.gimzj-drustvo.si

PETANKA
Športno društvo Sloga
● Športni park Sloga, Šmartinska cesta 301
T: 01 541 63 00, www.sd-sloga.si

PILATES
Športno društvo Atemi
● Center rekreacije Gendai, Leskoškova c. 6
M: 041 612 075, www.gendai.si
Studio Viktorius d.o.o.
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
M: 041 377 174, www.viktorius.si
Plesna zvezda, d.o.o.
● Plesna zvezda, BTC City, Šmartinska c. 152
M: 041 634 000, www.plesnazvezda.si
FIT3P, športne storitve, Mojca Dečko s.p.
● Športni center Zelena jama, Pokopališka ul. 35
M: 031 634 159

PLAVANJE
Blagovno trgovinski center d.d.
● Vodno mesto Atlantis, BTC City, Šmartinska c. 152
T: 01 585 21 00, www.atlantis-vodnomesto.si

PLES – DRUŽABNI
Ples Plus d.o.o.
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
M: 041 878 464, www.plesplus.si
Plesna zvezda, d.o.o.
● Plesna zvezda, BTC City, Šmartinska cesta 152
M: 041 634 000, www.plesnazvezda.si

PLES - LA IN ST PLESI
Plesna zvezda, d.o.o.
● Plesna zvezda, BTC City, Šmartinska c. 152
M: 041 634 000, www.plesnazvezda.si

PLES - MODERNI PLESI
Športno kulturno društvo Bast
● Plesna šola Bast, Ob železnici 14
M: 051 244 522, www.bast.si

PLES – SALSA, KIZOMBA, BACHATA
Plesna zvezda, d.o.o.
● Plesna zvezda, BTC City, Šmartinska c. 152
M: 041 634 000, www.plesnazvezda.si

PLES - ŠOV PLESI
Športno kulturno društvo Bast
● Plesna šola Bast, Ob železnici 14
M: 051 244 522, www.bast.si

POTAPLJANJE
Blagovno trgovinski center d.d.
● Vodno mesto Atlantis, BTC City, Šmartinska 
cesta 152
T: 01 810 90 73, www.potapljanje-atlantis.si

RIBIŠTVO - ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU
Društvo za podvodni ribolov Tjulnji
● Pisarna društva, Šmartinska cesta 16
M: 041 735 210, www.tjulnji.com

ROKOMET
Rokometni klub Krim
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
M: 041 779 749, www.rk-krim.si
Rokometni klub Krim
● OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
M: 041 779 749, www.rk-krim.si
Rokometni klub Krim
● OŠ Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Rokometno društvo Slovan
● OŠ Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1
T: 01 524 63 84, www.rdslovan.si

ROLANJE
Lucky Luka d.o.o.
● OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

SPLOŠNA TELOVADBA
Športno društvo Atemi
● Center rekreacije Gendai, Leskoškova c. 6
M: 041 612 075, www.gendai.si
Društvo Šola zdravja
● Mladinski dom Jarše, Jarška cesta 44
M: 040 299 048, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja

PNPC, Nadiža Pleško s.p.
● NPC, Šmartinska cesta 68
M: 041 335 011, www.prehranskicoaching.si
Karate klub Forum Ljubljana
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
M: 031 231 440, www.sankukai.org
Športno društvo ABC šport
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
M: 040 632 030, www.abcsport.si
Športno društvo Gibko
● OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
T: 01 562 67 36, www.svetzdravja.si
Športno društvo Alive
● Studio Alive, Šmartinska cesta 100
M: 040 346 064, www.alivetraining.si
Blagovno trgovinski center d.d.
● Športni center Millenium, BTC City, 
Šmartinska cesta 152
T: 01 585 15 00, www.millenium-btc.si
Gimnastično društvo Zelena jama
● Športni center Zelena jama, Pokopališka ul. 35
T: 01 540 24 80, www.gimzj-drustvo.si

ŠPORTNO PLEZANJE
Planinsko društvo Ljubljana-Matica
● OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
M: 031 850 521, www.pd-ljmatica.si

TAEKWON-DO
Taekwondo klub Song
● Vojašnica Edvarda Peperka, Leskoškova c. 7
M: 031 408 181

TEK
Športno društvo Alive
● Studio Alive, Šmartinska cesta 100
M: 040 346 064, www.alivetraining.si

TENIS
Blagovno trgovinski center d.d.
● Športni center Millenium, BTC City, 
Šmartinska cesta 152
T: 01 585 15 00, www.millenium-btc.si
Fitness in tenis klub Rival
● Klub Rival, Kvedrova ulica 5a
T: 01 541 54 75, www.tkrival-as.si

TERAPEVTSKA VADBA
FB & marketing, Čevka Domen s.p.
● OŠ Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1
M: 031 490 936, www.ttm-vadba.si

ČS Moste
AEROBIKA

Dom starejših občanov Fužine
● Center aktivnosti Fužine, Nove Fužine 40
M: 051 441 791, www.caf-ljubljana.si
Sportclub, d.o.o.
● Sportclub, Gortanova ulica 22
T: 01 520 77 77, www.sportclub.si
Športno društvo Moste
● Vadbeni center Moste, Rojčeva ulica 25
T: 01 542 20 80, www.sd-moste.org

AKVATLON
Triatlonski klub Telemach Ljubljana
● Stadion Kodeljevo, Gortanova ulica 21
M: 041 505 003, www.triatlonklub-lj.si

AMERIŠKI NOGOMET
Društvo za šport in turizem Klub 
mustangs Ljubljana
● Stadion Kodeljevo, Gortanova ulica 21
M: 040 254 330, www.mustangsljubljana.si

BALINANJE
Balinarsko športno društvo Fužine
● Balinišče BSK Fužine, Brodarjev trg 10
M: 041 529 307

BORILNE VEŠČINE – DRUGO
Taekwon - do klub Gepard
● Fight club Gepard, Nove Fužine 7
M: 040 321 702, www.klub-gepard.si
SPM - društvo za razvoj skupnostnih 
programov za mlade
● SPM Fužine, Preglov trg 15
M: 041 705 800, drustvospm.blogspot.si

DVIGANJE UTEŽI
Klub dviganja uteži Olimpija
● Večnamenska dvorana Kodeljevo, Poljanska c. 99
M: 041 444 901, www.kdu-olimpija.si

FITNES
Bodyteam, Jure Klemenčič s.p.
● Ambrosija, Zaloška cesta 167
M: 040 549 581, www.bodyteam.si
SPM - društvo za razvoj skupnostnih 
programov za mlade
● SPM Fužine, Preglov trg 15
M: 041 705 800, drustvospm.blogspot.si
Sportclub, d.o.o.
● Sportclub, Gortanova ulica 22
T: 01 520 77 77, www.sportclub.si

FUNKCIONALNA VADBA
Bodyteam, Jure Klemenčič s.p.
● Ambrosija, Zaloška cesta 167
M: 040 549 581, www.bodyteam.si
Akademsko atletsko društvo Slovan
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
M: 040 626 361, www.tek.si
Taekwon - do klub Gepard
● Fight club Gepard, Nove Fužine 7
M: 040 321 702, www.klub-gepard.si
Sportclub, d.o.o.
● Sportclub, Gortanova ulica 22
T: 01 520 77 77, www.sportclub.si
Marko Mrak s.p.
● Studio Marko Mrak, Zaloška cesta 149
M: 040 162 717, www.studiomarkomrak.com
Športno društvo Moste
● Vadbeni center Moste, Rojčeva ulica 25
T: 01 542 20 80, www.sd-moste.org
Klub dviganja uteži Olimpija
● Večnamenska dvorana Kodeljevo, Poljanska c. 99
M: 041 444 901, www.kdu-olimpija.si

GIMNASTIKA – AKROBATIKA
Plesni klub Minimundo
● Plesna šola in plesni klub Minimundo, 
dvorec Sela, Zaloška cesta 69
M: 041 883 740, www.minimundo.eu
Športno društvo Moste
● Vadbeni center Moste, Proletarska ulica 3
T: 01 542 20 80, www.sd-moste.org

GIMNASTIKA – RITMIČNA
Športni klub Bleščica
● OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2
M: 040 628 128, www.blescica-klub.si
Športno društvo Moste
● OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10
M: 041 506 792, www.ritmicnagimnastika.org
Športni klub Bleščica
● OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si

GIMNASTIKA – SPLOŠNA
Klub dviganja uteži Olimpija
● Večnamenska dvorana Kodeljevo, Poljanska c. 99
M: 041 444 901, www.kdu-olimpija.si
Gimnastično društvo Zelena jama
● OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10
T: 01 540 24 80, www.gimzj-drustvo.si
Gimnastično društvo Zelena jama
● OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
T: 01 540 24 80, www.gimzj-drustvo.si
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si
Športno društvo Moste
● Vadbeni center Moste, Proletarska ulica 3
T: 01 542 20 80, www.sd-moste.org

JOGA
Dom starejših občanov Fužine
● Center aktivnosti Fužine, Nove Fužine 40
M: 051 441 791, www.caf-ljubljana.si
Društvo joga v vsakdanjem življenju Ljubljana
● Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49
M: 040 221 108, www.joga-ljubljana.org
Sportclub, d.o.o.
● Sportclub, Gortanova ulica 22
T: 01 520 77 77, www.sportclub.si
Športno društvo Moste
● Vadbeni center Moste, Rojčeva ulica 25
T: 01 542 20 80, www.sd-moste.org
Klub dviganja uteži Olimpija
● Večnamenska dvorana Kodeljevo, Poljanska c. 99
M: 041 444 901, www.kdu-olimpija.si

JUDO
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2
M: 051 306 306, www.ilovejudo.com

Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
M: 041 216 512, www.ilovejudo.com
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si

KARATE
Karate klub Forum Ljubljana
● OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10
M: 031 231 440, www.sankukai.org
Karate klub Ljubljana
● OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10
M: 051 315 777, www.karateklub-ljubljana.si
Karate klub Suchimo
● Športna dvorana Kodeljevo, Gortanova ul. 21
E: kksuchimo@gmail.com
Karate društvo Slovan Ljubljana
● Športni park Kodeljevo, Gortanova ulica 21
M: 031 682 811, www.karate-klub-slovan.si

KICKBOKS
Taekwon - do klub Gepard
● Fight club Gepard, Nove Fužine 7
M: 040 321 702, www.klub-gepard.si

KOLESARSTVO
Triatlonski klub Telemach Ljubljana
● Športni park Kodeljevo, Gortanova ulica 21
M: 031 590 080, www.triatlonklub-lj.si

KOŠARKA
Košarkarsko društvo Slovan
● OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2
T: 01 524 11 05, www.kd-slovan.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
Košarkarski klub Globus
● OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10
M: 031 780 829, www.kkglobus.si
Košarkarsko društvo Slovan
● OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10
T: 01 524 11 05, www.kd-slovan.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
Košarkarsko društvo Slovan
● Športna dvorana Kodeljevo, Gortanova ul. 21
T: 01 524 11 05, www.kd-slovan.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Športna dvorana Kodeljevo, Gortanova ul. 21
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si

MALI NOGOMET
SPM - društvo za razvoj skupnostnih 
programov za mlade
● SPM Fužine, Preglov trg 15
M: 041 705 800, drustvospm.blogspot.si

NAMIZNI TENIS
Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2
T: 05 901 81 30, www.ntdkajuh-slovan.si
Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10
T: 05 901 81 30, www.ntdkajuh-slovan.si
Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
T: 05 901 81 30, www.ntdkajuh-slovan.si
Javni zavod Šport Ljubljana
● Večnamenska dvorana Kodeljevo, Poljanska c. 99
M: 041 531 051, www.sport-ljubljana.si
Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● Večnamenska dvorana Kodeljevo, Poljanska c. 99
T: 05 901 81 30, www.ntdkajuh-slovan.si
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Šport
NOGOMET

ŠD Nogometni klub Olimpija Ljubljana
● Osnovna šola Martina Krpana, Gašperšičeva ul. 10
T: 01 431 01 44, www.nkolimpija.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
Nogometno društvo Slovan
● Športni park Kodeljevo, Gortanova ulica 21
M: 051 320 467, www.nd-slovan.si
ŠD Nogometni klub Olimpija Ljubljana
● Športni park Kodeljevo, Gortanova ulica 21
T: 01 431 01 44, www.nkolimpija.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Športni park Kodeljevo, Gortanova ulica 21
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si

ODBOJKA
Odbojkarski klub Ljubljana
● OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2
M: 031 836 136, www.ljubljana-volley.si
Športno društvo Olimp Ljubljana
● OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10
M: 041 260 923, www.volleyballjubljana.si
Ženski odbojkarski klub Tabor Ljubljana
● OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10
T: 030 345 779, www.volleyballjubljana.si
Ženski odbojkarski klub Tabor Ljubljana
● OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
T: 030 345 779, www.volleyballjubljana.si
Športno društvo Olimp Ljubljana
● Športna dvorana Kodeljevo, Gortanova ul. 22
M: 041 260 923, www.volleyballjubljana.si
Ženski odbojkarski klub Tabor Ljubljana
● Športna dvorana Kodeljevo, Gortanova ul. 22
T: 030 345 779, www.volleyballjubljana.si

PILATES
Dom starejših občanov Fužine
● Center aktivnosti Fužine, Nove Fužine 40
M: 051 441 791, www.caf-ljubljana.si
Pilates studio Peti element, Špela Jakša, s.p.
● Dom starejših občanov Fužine, Nove Fužine 40
M: 041 352 555, www.petielement.si
Sportclub, d.o.o.
● Sportclub, Gortanova ulica 22
T: 01 520 77 77, www.sportclub.si
Marko Mrak s.p.
● Studio Marko Mrak, Zaloška cesta 149
M: 040 162 717, www.studiomarkomrak.com
Športno društvo Moste
● Vadbeni center Moste, Rojčeva ulica 25
T: 01 542 20 80, www.sd-moste.org

PLAVANJE
Javni zavod Šport Ljubljana
● Bazen Kodeljevo, Ulica Carla Benza 11
T: 01 520 13 00, www.sport-ljubljana.si
Plavalni klub Ljubljana
● Bazen Kodeljevo, Ulica Carla Benza 11
M: 031 821 243, www.plavalniklub-ljubljana.si
Zavod Pulz šport rekreacija
● Bazen Kodeljevo, Ulica Carla Benza 11
M: 040 810 669, www.plavanje.com
Športni klub 3K šport
● Bazen Kodeljevo, Ulica Carla Benza 11
M: 031 288 544, 3ksport.si
Športno društvo Brazde vzdržljivosti
● Bazen Kodeljevo, Ulica Carla Benza 11
T: 01 362 90 45
Športno društvo Delfin
● Bazen Kodeljevo, Ulica Carla Benza 11
T: 06 864 74 69, www.sd-delfin.si
Športno društvo Invalid Ljubljana
● Bazen Kodeljevo, Ulica Carla Benza 11
M: 041 733 446, www.sdiljubljana.si
Športno društvo Riba
● Bazen Kodeljevo, Ulica Carla Benza 11
M: 031 742 782, www.riba-drustvo.si
Triatlonski klub Telemach Ljubljana
● Bazen Kodeljevo, Ulica Carla Benza 11
M: 031 590 080, www.triatlonklub-lj.si
Akademsko atletsko društvo Slovan
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
M: 040 626 361, www.tek.si
Gibit d.o.o.
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
M: 040 331 833, www.gibit.si

G-rega, zavod
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
M: 041 676 097, www.g-rega.si
Kulturno - prosvetno in športno rekreativni 
društvo slepih in slabovidnih Karel Jeraj
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
T: 01 426 83 90, www.kpsrd.si
Narf, d.o.o.
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
M: 041 881 267, www.narf.si
Plavalna zveza Slovenije
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
M: 041 953 656, www.plavalna-zveza.si
Zavod Pulz šport rekreacija
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
M: 040 810 669, www.plavanje.org
TrenerT športno društvo
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
M: 031 791 694, www.trenert.si

PLAVANJE – SKLADNOSTNO
Plavalna zveza Slovenije
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
M: 051 330 644, www.slo-synchro.com

PLES – DRUŽABNI
Dom starejših občanov Fužine
● Center aktivnosti Fužine, Nove Fužine 40
M: 051 441 791, www.caf-ljubljana.si
Plesni klub Minimundo
● Plesna šola in plesni klub Minimundo, 
dvorec Sela, Zaloška cesta 69
M: 041 883 740, www.minimundo.eu

POHODNIŠTVO - NORDIJSKA HOJA
Dom starejših občanov Fužine
● Center aktivnosti Fužine, Nove Fužine 40
M: 051 441 791, www.caf-ljubljana.si

POTAPLJANJE
SPM - društvo za razvoj skupnostnih 
programov za mlade
● SPM Fužine, Preglov trg 15
M: 041 705 800, spmpotapljanje.blogspot.com

ROKOMET
Rokometni klub Krim
● OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Rokometno društvo Slovan
● OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2
T: 01 524 63 84, www.rdslovan.si
Rokometni klub Krim
● OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Rokometno društvo Slovan
● OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10
T: 01 524 63 84, www.rdslovan.si
Rokometni klub Krim
● OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Rokometni klub Olimpija
● OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
M: 031 307 387, www.rkolimpija.si
Rokometno društvo Slovan
● OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
T: 01 524 63 84, www.rdslovan.si
Moški akademski rokometni klub Olimpija
● Športna dvorana Kodeljevo, Gortanova c. 21
M: 031 307 387, www.mark-olimpija.com
Rokometni klub Krim
● Športna dvorana Kodeljevo, Gortanova c. 21
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Rokometno društvo Slovan
● Športna dvorana Kodeljevo, Gortanova c. 21
T: 01 524 63 84, www.rdslovan.si

ROLANJE
Lucky Luka d.o.o.
● OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

SPLOŠNA TELOVADBA
Bodyteam, Jure Klemenčič s.p.
● Ambrosija, Zaloška cesta 167
M: 040 549 581, www.bodyteam.si
Dom starejših občanov Fužine
● Center aktivnosti Fužine, Nove Fužine 40
M: 051 441 791, www.caf-ljubljana.si
Zrnec Barbka - Fizioterapija Zrnec
● Dom Starejših občanov Nove Fužine, Nove 
Fužine 40
T: 01 562 67 36, www.svetzdravja.si
Zrnec Barbka - Fizioterapija Zrnec
● Društvo vojnih invalidov, Malenškova ul. 1
T: 01 562 67 36, www.svetzdravja.si

Rekreaktivno društvo Slovan
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
M: 041 588 591
Taekwon - do klub Gepard
● Fight club Gepard, Nove Fužine 7
M: 040 321 702, www.klub-gepard.si
Rekreaktivno društvo Slovan
● Večnamenska dvorana Kodeljevo, Poljanska c. 99
M: 041 588 591
Športno društvo ABC šport
● OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
M: 040 632 030, www.abcsport.si
Društvo Šola zdravja
● Park ob Domu starejših občanov Fužine, 
Nove Fužine 40
M: 031 294 211, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Masaže, refleksoterapija, zdravo 
življenje, Vanja Rotar s.p.
● Pešpot ob Fužinskem gradu
M: 041 901 973, www.smoveyobroci.si
Športno društvo Moste
● Vadbeni center Moste, Rojčeva ulica 25
T: 01 542 20 80, www.sd-moste.org
Rekreaktivno društvo Slovan
● Športna dvorana Kodeljevo, Gortanova c. 21
M: 041 588 591
Društvo Šola zdravja
● Športni park Kodeljevo, Gortanova ulica 21
M: 031 284 120, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja

TAEKWON-DO
Taekwon - do klub Gepard
● Fight club Gepard, Nove Fužine 7
M: 040 321 702, www.klub-gepard.si
Taekwon-do klub Škorpijon
● OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2
M: 031 417 520, www.taekwondo-klub-skorpijon.si
Taekwon-do klub Škorpijon
● Športna dvorana Kodeljevo, Gortanova c. 21
M: 031 417 520, www.taekwondo-klub-skorpijon.si

TEK
Akademsko atletsko društvo Slovan
● Fakulteta za šport, Gortanova 22
M: 040 626 361, www.tek.si
Športno društvo Evolucija
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
M: 040 691 676, www.sd-evolucija.si
TrenerT športno društvo
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
M: 031 791 694, www.trenert.si
Športno društvo KvadraTEK
● Fužinski grad, Pot na Fužine 2
M: 041 932 013, www.kvadratek.si
TrenerT športno društvo
● Stadion Kodeljevo, Gortanova ulica 21
M: 031 791 694, www.trenert.si
Triatlonski klub Telemach Ljubljana
● Stadion Kodeljevo, Gortanova ulica 21
M: 031 590 080, www.triatlonklub-lj.si
Marko Mrak s.p.
● Studio Marko Mrak, Zaloška cesta 149
M: 040 162 717, www.studiomarkomrak.com
Timing Ljubljana
● Športni park Kodeljevo, Gortanova ulica 26
T: 01 234 80 00, www.ljmaratonpriprave.si

TENIS
Javni zavod Šport Ljubljana
● Športni park Kodeljevo, Gortanova ulica 21
M: 041 531 051, www.sport-ljubljana.si
Teniško društvo Slovan
● Športni park Kodeljevo, Gortanova ulica 21
M: 041 220 994, www.tdslovan.si
Šport Hit club
● Športno rekreacijski center Fužine, Brodarjev trg
M: 041 428 008, www.hit-club.si
Tenis Hit klub
● Športno rekreacijski center Fužine, Nove Fužine 27
T: 01 546 11 22, www.hit-club.si
Tenis klub Z sport
● Športno rekreacijski center Fužine, Nove Fužine 27
M: 040 273 327, www.zsport.net

TRIATLON
Športni klub 3K šport
● Bazen Kodeljevo, Ulica Carla Benza 11
M: 031 288 544, 3ksport.si
TrenerT športno društvo
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
M: 031 791 694, www.trenert.si
Triatlonski klub Telemach Ljubljana
● Stadion Kodeljevo, Gortanova ulica 21
M: 031 590 080, www.triatlonklub-lj.si

VATERPOLO
Vaterpolo klub Ljubljana
● Bazen Kodeljevo, Ulica Carla Benza 11
M: 040 350 141, www.vaterpololjubljana.si

WUSHU – TAIJIQUAN
Dom starejših občanov Fužine
● Center aktivnosti Fužine, Nove Fužine 40
M: 051 441 791, www.caf-ljubljana.si

ČS Polje
AEROBIKA

G-rega, zavod
● Otroški športni center G-rega, Hladilniška pot 36
M: 041 676 097, www.g-rega.si

ATLETIKA
Atletsko društvo Mass Ljubljana
● OŠ Polje, Polje 358
M: 040 457 876, www.admass.si
Atletsko društvo Mass Ljubljana
● OŠ Polje, Športna dvorana Kašelj, Kašeljska c. 119a
M: 040 457 876, www.admass.si

BALINANJE
Balinarski športni klub Polje
● Balinišče Slape, Balinarska pot 7
M: 051 661 570
Balinarski športni klub Zalog
● Balinišče, Hladilniška pot 36
M: 040 624 371

CURLING
Curling klub Ljubljana
● Ledena dvorana Zalog, Hladilniška pot 36
M: 041 500 511, www.curling-ljubljana.si
Curling klub Olimpija Ljubljana
● Ledena dvorana Zalog, Hladilniška pot 36
M: 041 676 443, www.curling-olimpija.si
Curling klub Zalog
● Ledena dvorana Zalog, Hladilniška pot 36
M: 070 772 664

DRSANJE
Javni zavod Šport Ljubljana
● Ledena dvorana Zalog, Hladilniška pot 36
M: 041 693 628, www.sport-ljubljana.si
Lucky Luka d.o.o.
● Ledena dvorana Zalog, Hladilniška pot 36
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

DRSANJE – HITROSTNO
Lucky Luka d.o.o.
● Ledena dvorana Zalog, Hladilniška pot 36
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

DRSANJE – UMETNOSTNO
Lucky Luka d.o.o.
● Ledena dvorana Zalog, Hladilniška pot 36
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

FUNKCIONALNA VADBA
Središče Vitalis, SŽ-ŽIP, d.o.o.
● Središče Vitalis, Hladilniška pot 28
T: 01 200 95 50, www.sredisce-vitalis.si

GIMNASTIKA – RITMIČNA
Športno društvo Moste
● OŠ Zadobrova, Zadobrovška cesta 35
M: 041 506 792, www.ritmicnagimnastika.org
Športno društvo Špička
● OŠ Zalog, Cerutova ulica 7
M: 040 667 703, www.spicka.si

GIMNASTIKA – ŠPORTNA
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● OŠ Polje, Športna dvorana Kašelj, Kašeljska c. 119a
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si
Športno društvo Sokol Bežigrad
● OŠ Polje, Športna dvorana Kašelj, Kašeljska c. 119a
T: 01 434 76 03, www.sokolbezigrad.si

HOKEJ NA LEDU
Hokejski klub Olimpija
● Ledena dvorana Zalog, Hladilniška pot 36
T: 01 232 23 17, www.hkolimpija.si
Hokejski klub Slavija junior
● Ledena dvorana Zalog, Hladilniška pot 36
M: 041 796 988, www.hk-slavijajr.si

JOGA
Društvo joga v vsakdanjem življenju Ljubljana
● OŠ Polje, Zadobrovška cesta 1
M: 040 221 108, www.joga-ljubljana.org
Središče Vitalis, SŽ-ŽIP, d.o.o.
● Središče Vitalis, Hladilniška pot 28
T: 01 200 95 50, www.sredisce-vitalis.si
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Šport
JUDO

Športno društvo Tatami
● OŠ Polje, Polje 358
M: 051 234 346, www.sdtatami.si
Športno društvo Tatami
● OŠ Zadobrova, Zadobrovška cesta 35
M: 051 234 346, www.sdtatami.si
Športno društvo Tatami
● OŠ Zalog, Cerutova ulica 7
M: 051 234 346, www.sdtatami.si

KAJAK KANU NA TEKOČIH VODAH
Kanu klub Simon
● Kajakaški center na Vevčah, most ob 
Papirnici
M: 041 417 345, www.kanu-klub-simon.si

KARATE
Karate klub Zmaj
● OŠ Polje, Polje 358
M: 041 755 333, www.karateklubzmaj.si

KOLESARSTVO
Kolesarsko društvo Rog
● Gostilna Pri peclju, Cesta v Kresnice 19, Podgrad
M: 051 628 158, www.kdrog.si

KONJENIŠTVO
Konjeniški klub Doly
● Maneža KK Doly, Brinje 1
M: 041 596 613, www.konjeniski-klub-doly.com

KOŠARKA
Košarkarski klub Janče
● OŠ Polje, Polje 358
M: 041 437 007, www.kkjance.eu
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Polje, Polje 358
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Košarkarski klub Janče
● OŠ Polje, Športna dvorana Kašelj, Kašeljska c. 119a
M: 041 437 007, www.kkjance.eu
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Polje, Športna dvorana Kašelj, Kašeljska c. 119a
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Polje, Športna dvorana Kašelj, Kašeljska c. 119a
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
Košarkarski klub Janče
● OŠ Zadobrova, Zadobrovška cesta 35
M: 041 437 007, www.kkjance.eu
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Zadobrova, Zadobrovška cesta 35
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Zadobrova, Zadobrovška cesta 35
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Zalog, Cerutova ulica 7
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si

KRIKET
Cricket club Ljubljana
● Kriket igrišče Novo Polje, Polje 358
M: 040 238 385

NAMIZNI TENIS
Namiznoteniški klub Vesna
● OŠ Zadobrova, Zadobrovška cesta 35
M: 040 540 030
Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● OŠ Zadobrova, Zadobrovška cesta 35
T: 05 901 81 30, www.ntdkajuh-slovan.si
Namiznoteniški klub Vesna
● OŠ Zalog, Cerutova ulica 7
M: 040 540 030
Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● OŠ Zalog, Cerutova ulica 7
T: 05 901 81 30, www.ntdkajuh-slovan.si

NOGOMET
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Polje, Polje 358
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Zadobrova, Zadobrovška cesta 35
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Zalog, Cerutova ulica 7
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si

ODBOJKA
Ženski odbojkarski klub Tabor Ljubljana
● OŠ Polje, Športna dvorana Kašelj, Kašeljska c. 119a
T: 030 345 779, www.volleyballjubljana.si

PILATES
G-rega, zavod
● Otroški športni center G-rega, Hladilniška pot 36
M: 041 676 097, www.g-rega.si

PLANINSTVO
Planinsko društvo Polje
● Pisarna društva, Polje 12
M: 041 290 270, sites.google.com/site/novicepdpolje
Planinsko društvo Saturnus
● Pisarna društva, Agrokombinatska cesta 2
M: 031 379 778, www.pdsaturnus.si

PLES – DRUŽABNI
Ples Plus d.o.o.
● OŠ Zalog, Cerutova ulica 7
M: 041 878 464, www.plesplus.si
Vrtnica - društvo za sonaravno življenje
● Plesni center Fredi, Zadobrovška cesta 88
M: 031 683 600, www.drustvo-vrtnica.si

PLES - LA IN ST PLESI
Plesni klub Fredi
● Plesni center Fredi, Zadobrovška cesta 88
M: 031 647 637, www.fredidance.si

ROKOMET
Rokometni klub Krim
● OŠ Polje, Polje 358
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Polje, Polje 358
M: 031 600 597, www.rk-krim.si
Rokometni klub Krim
● OŠ Polje, Športna dvorana Kašelj, Kašeljska c. 119a
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Rokometni klub Olimpija
● OŠ Polje, Športna dvorana Kašelj, Kašeljska c. 119a
M: 031 307 387, www.rkolimpija.si
Rokometno društvo Slovan
● OŠ Polje, Športna dvorana Kašelj, Kašeljska c. 119a
T: 01 524 63 84, www.rdslovan.si
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Polje, Športna dvorana Kašelj, Kašeljska c. 119a
M: 031 600 597, www.rk-krim.si
Rokometni klub Krim
● OŠ Zadobrova, Zadobrovška cesta 35
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Rokometno društvo Slovan
● OŠ Zadobrova, Zadobrovška cesta 35
T: 01 524 63 84, www.rdslovan.si
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Zalog, Cerutova ulica 7
M: 031 600 597, www.rk-krim.si

ROLANJE
Lucky Luka d.o.o.
● Športni park Polje, Polje 356
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

SABLJANJE
Sabljaški klub Erazem
● Papirnica Vevče, telovadnica SK Erazem, 
Papirniška pot 25
M: 040 916 202, www.skerazem.org

SPLOŠNA TELOVADBA
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
● Dnevni center aktivnosti za starejše Zalog, 
Agrokombinatska cesta 2
T: 08 205 51 77, www.dca-ljubljana.org
Društvo Šola zdravja
● Gasilski dom, Zaloška cesta 223
M: 040 892 441, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Športno društvo Gibko
● OŠ Polje, Polje 358
T: 01 562 67 36, www.svetzdravja.si
Zrnec Barbka - Fizioterapija Zrnec
● OŠ Zadobrova, Zadobrovška cesta 35
T: 01 562 67 36, www.svetzdravja.si
Športno društvo Gibko
● OŠ Zalog, Cerutova ulica 7
T: 01 562 67 36, www.svetzdravja.si
G-rega, zavod
● Otroški športni center G-rega, Hladilniška pot 36
M: 041 676 097, www.g-rega.si
Središče Vitalis, SŽ-ŽIP, d.o.o.
● Središče Vitalis, Hladilniška pot 28
T: 01 200 95 50, www.sredisce-vitalis.si
Društvo Šola zdravja
● Športni dom Polje, Polje 356
M: 031 317 233, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Športno društvo Polje
● Športni dom Polje, Polje 356
T: 01 529 22 02, www.sdpolje.si

TABORNIŠTVO
Društvo tabornikov rod Samorastniki
● Pisarna društva, Polje 12
M: 051 818 023, www.samorastniki.org

TENIS
Teniški klub Vevče
● Teniška igrišča Vevče, Vevška cesta 52
T: 01 529 31 51

ČS Posavje
AEROBIKA

Gostinsko podjetje Ljubljana d.d.
● Befit Laguna center, Dunajska cesta 270
T: 01 569 10 99, fitnesbefit.laguna.si
Vobis fit, d.o.o.
● Cube Fitness, Ulica prvoborcev 25
T: 030 674 953, www.cube-fitnes.si
Športno društvo Ljubljana – Ježica
● Družbeni dom, Dunajska cesta 230
M: 041 444 600, www.sdljezica.si

AMERIŠKI NOGOMET
Športno društvo Srebrni sokoli Ljubljana
● Športni center Tesovnikova, Tesovnikova ul. 54
M: 040 558 160, www.silverhawks.si

ATLETIKA
Atletsko društvo Mass Ljubljana
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
T: 01 438 59 10, www.admass.si

BADMINTON
Badmintonski klub Ježica
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
T: 01 512 11 00, www.bkjezica.net
Badminton klub Ljubljana
● Teniška akademija Breskvar, Tesovnikova c. 74
M: 041 323 966, www.badminton-ljubljana.si
Tennis academy - športni klub Breskvar
● Teniška akademija Breskvar, Tesovnikova c. 74
T: 01 568 38 19, www.tenis-klub-breskvar.si

BASEBALL
Baseball softball društvo Ježica
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
M: 051 688 553, www.jezica-baseball.com
Baseball softball društvo Ježica
● Športni center Tesovnikova, Tesovnikova ul. 54
M: 051 688 553, www.jezica-baseball.com
Baseball softball društvo Ježica
● Športnorekreacijski center Ježica, Savlje 6
M: 051 688 553, www.jezica-baseball.com

BORILNE VEŠČINE – DRUGO
Karate klub Forum Ljubljana
● Sankukai karate center, Selanova ulica 16
M: 031 231 440, www.sankukai.org

BRIDŽ
Športno društvo Green s 31
● Pisarna društva, Dunajska cesta 190
M: 031 743 177, www.sdgreens31.si
Bridge klub Tivoli
● ŠD Greens 31, Dunajska cesta 190
M: 031 371 783

FITNES
Laguna mestna plaža, d.o.o.
● Befit Laguna center, Dunajska cesta 270
T: 01 589 01 41, fitnesbefit.laguna.si
Vobis fit, d.o.o.
● Cube fitness, Ulica prvoborcev 25
T: 030 674 953, www.cube-fitnes.si
Maksfitnes, d.o.o.
● Vadbeni center MaxxFitnes, Dunajska cesta 190
T: 05 904 19 00, www.maxxfitnes.si

FLOORBALL
Floorball klub Olimpija Ljubljana
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
M: 051 231 407, www.fbkolimpija.si

FUNKCIONALNA VADBA
Gostinsko podjetje Ljubljana d.d.
● Befit Laguna center, Dunajska cesta 270
T: 01 569 10 99, fitnesbefit.laguna.si
Vobis fit, d.o.o.
● Cube Fitness, Ulica prvoborcev 25
T: 030 674 953, www.cube-fitnes.si
Športno društvo Pilates
● Pilates center Tanergija, Dunajska cesta 190
M: 040 321 661, www.tanergija.si
Maksfitnes, d.o.o.
● Vadbeni center MaxxFitnes, Dunajska cesta 190
T: 05 904 19 00, www.maxxfitnes.si

GIMNASTIKA – RITMIČNA
Športni klub Bleščica
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si

GIMNASTIKA – ŠPORTNA
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si
Športno društvo Sokol Bežigrad
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
T: 01 434 76 03, www.sokolbezigrad.si

JOGA
Gostinsko podjetje Ljubljana d.d.
● Befit Laguna center, Dunajska cesta 270
T: 01 569 10 99, fitnesbefit.laguna.si
Vobis fit, d.o.o.
● Cube Fitness, Ulica prvoborcev 25
T: 030 674 953, www.cube-fitnes.si
Društvo joga v vsakdanjem življenju Ljubljana
● Joga karate center Ljubljana, Selanova ulica 
16
M: 040 221 108, www.joga-ljubljana.org
Maksfitnes, d.o.o.
● Vadbeni center MaxxFitnes, Dunajska cesta 
190
T: 05 904 19 00, www.maxxfitnes.si

JUDO
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
M: 051 306 306, www.ilovejudo.com
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si

KARATE
Andrej Doušak s.p.
● Befit Laguna center, Dunajska cesta 270
M: 041 365 626, www.shi-do.si
Karate klub Forum Ljubljana
● Sankukai karate center, Selanova ulica 16
M: 031 231 440, www.sankukai.org

KOLESARSTVO – SOBNO
Vobis fit, d.o.o.
● Cube Fitness, Ulica prvoborcev 25
T: 030 674 953, www.cube-fitnes.si

KONJENIŠTVO
Šola jahanja in trening konj, Mojca Kolenc s.p.
● Hipodrom Stožice, Stožice 22
M: 041 547 970
Športno društvo Titani Ljubljana
● Hipodrom Stožice, Stožice 28
T: 030 666 222, www.titaniljubljana.si

KOŠARKA
Košarkarski klub Parklji
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
M: 041 840 379, www.parklji.com
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● Športnorekreacijski center Ježica, Savlje 6
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
Košarkarski klub Parklji
● Športnorekreacijski center Ježica, Savlje 6
M: 041 840 379, www.parklji.com
Košarkarsko društvo Ježica
● Športnorekreacijski center Ježica, Savlje 6
M: 041 323 243, www.kdjezica.com
Športno društvo Fenomeni
● Športnorekreacijski center Ježica, Savlje 6
M: 040 850 596, www.fenomeni.si
Žensko košarkarsko društvo Ilirija
● Športnorekreacijski center Ježica, Savlje 6
M: 041 989 564, www.zkdilirija.si

MALI NOGOMET
Športno društvo Invalid Ljubljana
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
M: 041 733 446, www.sdiljubljana.si
Športno društvo Taubi klub
● Športnorekreacijski center Ježica, Savlje 6
M: 041 617 553, www.taubi-klub.com

NAMIZNI TENIS
Vobis fit, d.o.o.
● Cube Fitness, Ulica prvoborcev 25
T: 030 674 953, www.cube-fitnes.si

NOGOMET
Nogometni klub Interblock
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
E: info@nkinterblock.com, www.nkinterblock.com
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Šport
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
Nogometni klub Interblock
● Športni center Tesovnikova, Tesovnikova ul. 54
E: info@nkinterblock.com, www.nkinterblock.com

ODBOJKA
Odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
M: 041 356 225, www.vitalvolley.si
Športno društvo Invalid Ljubljana
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
M: 041 733 446, www.sdiljubljana.si

PILATES
Gostinsko podjetje Ljubljana d.d.
● BeFit Laguna center, Dunajska cesta 270
T: 01 569 10 99, fitnesbefit.laguna.si
Vobis fit, d.o.o.
● Cube Fitness, Ulica prvoborcev 25
T: 030 674 953, www.cube-fitnes.si
Športno društvo Ježica
● Četrtna skupnost Posavje, Bratovševa pl. 30
M: 041 722 135, www.drustvo-jezica.si
Športno društvo Ljubljana – Ježica
● Družbeni dom, Dunajska cesta 230
M: 041 444 600, www.sdljezica.si

PLES – DRUŽABNI
Vrtnica - društvo za sonaravno življenje
● Četrtna skupnost Posavje, Bratovševa pl. 30
M: 031 683 600, www.drustvo-vrtnica.si
Ples Plus d.o.o.
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
M: 041 878 464, www.plesplus.si

POHODNIŠTVO - NORDIJSKA HOJA
Športno društvo Ljubljana – Ježica
● Družbeni dom, Dunajska cesta 230
M: 041 444 600, www.sdljezica.si

ROLANJE
Lucky Luka d.o.o.
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

SOFTBALL
Baseball softball društvo Ježica
● Športni center Tesovnikova, Tesovnikova ul. 54
M: 051 688 553, www.jezica-baseball.com

SPLOŠNA TELOVADBA
Gostinsko podjetje Ljubljana d.d.
● Befit Laguna center, Dunajska cesta 270
T: 01 569 10 99, fitnesbefit.laguna.si
G-rega, zavod
● Befit Laguna center, Dunajska cesta 270
M: 041 676 097, www.g-rega.si
Kubus fit, d.o.o.
● Cube fitness, Ulica prvoborcev 25
T: 030 674 953, www.cube-fitnes.si
Športno društvo Ježica
● Četrtna skupnost Posavje, Bratovševa 
ploščad 30
M: 041 722 135, www.drustvo-jezica.si
Društvo za osebno in duhovno rast 
Magičnost gibanja
● Društvo Magičnost gibanja, Kalingerjeva ul. 7
M: 041 327 775, www.magicnost-gibanja.si
Športno društvo Ljubljana – Ježica
● Družbeni dom, Dunajska cesta 230
M: 041 444 600, www.sdljezica.si
Društvo Šola zdravja
● Igrišče Bratovševa ploščad (med vrtcem in 
bifejem Forca)
M: 051 302 311, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Športno društvo Ježica
● Kulturni dom Savlje-Kleče, Savlje 101
M: 041 722 135, www.drustvo-jezica.si
Športno društvo ABC šport
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
M: 040 632 030, www.abcsport.si
Športno društvo Gibko
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
T: 01 562 67 36, www.svetzdravja.si
Športno društvo Ježica
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
M: 041 722 135, www.drustvo-jezica.si
Karate klub Forum Ljubljana
● Sankukai Karate Center, Selanova cesta 16
M: 031 231 440, www.sankukai.org

STRELSTVO
Strelsko društvo Tabor-Ježica
● Strelišče, Dunajska cesta 230
M: 031 364 273, sdtaborjezica.blogspot.com

TEK
Športno društvo Ljubljana – Ježica
● Družbeni dom, Dunajska cesta 230
M: 041 444 600, www.sdljezica.si

TENIS
Teniški klub Jaki šport
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
M: 041 630 425, www.jakisport.com
Športno društvo Šmartno Tacen
● Tenis center Kleče, Avšičeva cesta 70
M: 041 360 156, www.srce-me-povezuje.si/sdsmartnotacen
Tennis academy - športni klub Breskvar
● Teniška akademija Breskvar, Tesovnikova c. 74
T: 01 568 38 19, www.tenis-klub-breskvar.si

WUSHU – SHAOLIN
Andrej Doušak s.p.
● Befit Laguna center, Dunajska cesta 270
M: 041 365 626, www.shi-do.si

WUSHU – TAIJIQUAN
Andrej Doušak s.p.
● Befit Laguna center, Dunajska cesta 270
M: 041 365 626, www.shi-do.si

ČS Rožnik
AEROBIKA

Konex, d.o.o.
● Konex center, Cesta na Brdo 109
T: 01 241 40 00, www.konex-center.si

ATLETIKA
Atletsko društvo Mass Ljubljana
● OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
M: 040 457 876, www.admass.si

BADMINTON
Badmintonski klub Konex
● Konex center, Cesta na Brdo 109
M: 041 273 260, www.badmintonklubkonex.si
Badminton klub Ljubljana
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 041 323 966, www.badminton-ljubljana.si
Badminton klub Ljubljana
● OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
M: 041 323 966, www.badminton-ljubljana.si

BALINANJE
Balinarski klub Brdo
● Balinišče BK Brdo, Cesta na Bokalce 28a
M: 031 624 167 

BIATLON
Smučarski klub Brdo
● SK Brdo, Brdnikova ulica 14
M: 041 603 455

BOKS
Boksarski klub Dolomiti
● BK Dolomiti, Vrhovci cesta XII/11a
M: 031 635 628
Klub borilnih veščin Ljubljana
● Konex center, Cesta na Brdo 109
M: 041 962 485, www.fcl.si
Legionar, d.o.o.
● Legionar Gym, Cesta na Brdo 85
M: 031 220 905, www.legionargym.si

DESKANJE NA SNEGU
Easyriders snowboard klub
● Pisarna društva, Cesta na Vrhovce 45
E: info@easyriders.si, snowboard.si

DVIGANJE UTEŽI
Konex, d.o.o.
● Konex center, Cesta na Brdo 109
M: 041 962 485, www.konex-center.si

FITNES
Konex, d.o.o.
● Konex center, Cesta na Brdo 109
T: 01 241 40 00, www.konex-center.si

FUNKCIONALNA VADBA
Konex, d.o.o.
● Konex center, Cesta na Brdo 109
T: 01 241 40 00, www.konex-center.si
Karmen Lužar s.p.
● Kozmetika Karmen, Cesta 27. aprila 8
M: 051 672 470
Legionar, d.o.o.
● Legionar Gym, Cesta na Brdo 85
M: 031 220 905, www.legionargym.si

GIMNASTIKA – RITMIČNA
Športni klub Bleščica
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si
Športni klub Bleščica
● OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si

GIMNASTIKA – SPLOŠNA
Partizan Vič
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
T: 01 423 10 95, www.partizanvic.si
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si

JOGA
Devi, d.o.o.
● Parinama center, Cesta na Brdo 85
T: 030 665 544, www.parinama.si
Društvo joga v vsakdanjem življenju Ljubljana
● Študentski dom, Svetčeva ulica 9
M: 040 221 108, www.joga-ljubljana.org

JU-JITSU
Društvo borilnih veščin Kobra
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 041 370 264, www.klubkobra.si

JUDO
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 051 306 306, www.ilovejudo.com
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si

KAJAK KANU NA TEKOČIH VODAH
Kajak kanu klub Tacen
● Kajakaški poligon Tacen, Marinovševa c. 8a
T: 01 513 65 30, www.kajak-tacen.si

KARATE
Karate klub Forum Ljubljana
● OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
M: 031 231 440, www.sankukai.org

KICKBOKS
Klub borilnih veščin Ljubljana
● Konex center, Cesta na Brdo 109
M: 040 470 470, www.fcl.si
Konex, d.o.o.
● Konex center, Cesta na Brdo 109
M: 041 962 485, www.konex-center.si
Društvo borilnih veščin Kobra
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 041 370 264, www.klubkobra.si

KOLESARSTVO
Športni klub 3K šport
● Parkirišče Omega air, C. Dolomitskega odreda 10
M: 031 288 544, 3ksport.si
Jahalni klub Rožnik
● Jahalna šola Rožnik, Cesta na Rožnik 20
M: 040 831 922, www.jkr.si

KOŠARKA
Košarkarski klub Olimpija Ljubljana
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
T: 01 234 88 22, www.union.olimpija.com
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si

NOGOMET
Nogometni klub Svoboda
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 040 918 260, www.nksvobodavic.webs.com
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si

ODBOJKA
Športno društvo Olimp Ljubljana
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 041 260 923, www.volleyballjubljana.si
Odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana
● OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
M: 041 356 225, www.vitalvolley.si
Odbojkarsko društvo Krim
● OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
M: 041 514 933

PILATES
Legionar, d.o.o.
● Legionar Gym, Cesta na Brdo 85
M: 031 220 905, www.legionargym.si
Devi, d.o.o.
● Parinama center, Cesta na Brdo 85
T: 030 665 544, www.parinama.si
Pilates studio Peti element, Špela Jakša, s.p.
● Parinama center, Cesta na Brdo 85
M: 041 352 555, www.petielement.si

PLES – CAPOEIRA
Športno in kulturno društvo Capoeira Slovenija
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 041 504 621, www.capoeiraslovenija.si

POHODNIŠTVO - NORDIJSKA HOJA
Zavod Pulz šport rekreacija
● Parkirišče pri Živalskem vrtu Ljubljana, 
Večna pot 70
M: 040 810 669, www.nordijskahoja.com
Smučarski klub Brdo
● SK Brdo, Brdnikova ulica 14
M: 041 603 455

POTAPLJANJE
Potapljaško društvo Nemo
● Pisarna društva, Petrčeva ulica 4
M: 040 488 881, www.divepoint-nemo.com

ROKOMET
Moški akademski rokometni klub Olimpija
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 031 307 387, www.mark-olimpija.com
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 031 600 597, www.rk-krim.si

ROLANJE
Lucky Luka d.o.o.
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

ROLANJE - TEKAŠKE ROLKE
Smučarski klub Brdo
● SK Brdo, Brdnikova ulica 14
M: 041 603 455

SKVOŠ
Konex, d.o.o.
● Konex center, Cesta na Brdo 109
M: 041 369 606, www.konex-center.si

SPLOŠNA TELOVADBA
Konex, d.o.o.
● Konex Center, Cesta na Brdo 109
M: 031 623 139, www.konex-center.si
Legionar, d.o.o.
● Legionar Gym, Cesta na Brdo 85
M: 031 220 905, www.legionargym.si
Smučarsko društvo Novinar
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 040 775 770, www.novinar-drustvo.si
Društvo Šola zdravja
● OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
M: 070 619 660, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Športno društvo ABC šport
● OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
M: 040 632 030, www.abcsport.si
Športno društvo Gibko
● OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
T: 01 562 67 36, www.svetzdravja.si
Devi, d.o.o.
● Parinama center, Cesta na Brdo 85
T: 030 665 544, www.parinama.si

TEK
Zavod Pulz šport rekreacija
● parkirišče pri Živalskem vrtu, Večna pot 70
M: 040 810 669, www.treningteka.com

TEK NA SMUČEH
Smučarski klub Brdo
● OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
M: 041 603 455
Smučarski klub Brdo
● SK Brdo, Brdnikova ulica 14
M: 041 603 455

TENIS
Športno teniško društvo Ljubljanski 
teniški center
● Ljubljanski teniški center - LTC, Cesta XXI./27
M: 041 704 876, www.ltc.si
Športno rekreativno društvo Max club
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 041 676 109, www.maxtenisclub.si
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ČS Rudnik
AEROBIKA

Studio Viktorius d.o.o.
● Salezijanski zavod Rakovnik, Rakovniška ul. 6
M: 040 971 481, www.viktorius.si

AIKIDO
Aikido Klub Dokiai Ljubljana
● Dojo ob železnici, Dolenjska cesta 44a
M: 040 620 965, www.dokiai.com

AMERIŠKI NOGOMET
Športno društvo Nevarne čebele
● Igrišče NK Krim, Pot k ribniku 5
M: 031 665 150

BADMINTON
Badmintonski klub Olimpija
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski železnici 50
M: 040 330 161, www.badminton-olimpija.com

BALINANJE
Balinarski športni klub Krim
● Balinarska dvorana Krim, Pot k ribniku 3
M: 040 833 464

FITNES
Kajak kanu klub Ljubljana
● Kajakaški center Ljubljana, Livada 31
T: 01 280 69 80, www.kajak-ljubljana.si
VTT, d.o.o.
● Bodyshaping studio Rudnik, TPK Rudnik, 
Jurčkova cesta 231
M: 041 693 302, www.bodyshaping.si

FLOORBALL
Športno društvo ABC šport
● BIC, Športna špica, Ižanska cesta 10
M: 040 632 030, www.abcsport.si

FUNKCIONALNA VADBA
VTT, d.o.o.
● Bodyshaping studio Rudnik, TPK Rudnik, 
Jurčkova cesta 231
M: 041 693 302, www.bodyshaping.si

GIMNASTIKA – AKROBATIKA
Športno društvo ABC šport
● BIC, Športna špica, ižanska cesta 10
M: 040 632 030, www.abcsport.si

GIMNASTIKA – RITMIČNA
Klub za ritmično gimnastiko TIM
● Vrtec Galjevica, Galjevica 35
M: 041 930 531, www.krgtim.si
Klub za športno ritmično gimnastiko 
Narodni dom
● OŠ Oskarja Kovačiča, Dolenjska cesta 20
M: 031 524 280, www.klubrg-narodnidom.si

GIMNASTIKA – ŠPORTNA
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● OŠ Oskar Kovačič, Ob dolenjski železnici 48
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si

JADRANJE
Jadralni klub Ljubljana
● Kajakaški center Ljubljana, Livada 31
M: 041 608 974, www.jadralni-klub.si

JOGA
Sadhana, d.o.o.
● Joga studio Sadhana, Ukmarjeva ulica 4
M: 040 909 192, www.sadhana.si
Športno društvo ABC šport
● BIC, Športna špica, Ižanska cesta 10
M: 040 632 030, www.abcsport.si

JUDO
Športno društvo ABC šport
● BIC, Športna špica, Ižanska cesta 10
M: 040 632 030, www.abcsport.si

KAJAK KANU NA TEKOČIH VODAH
Kajak kanu klub Ljubljana
● Kajakaški center Ljubljana, Livada 31
T: 01 280 69 80, www.kajak-ljubljana.si
Kajak kanu klub Tacen
● Kajakaški center Ljubljana, Livada 31
T: 01 513 65 30, www.kajak-tacen.si
Kanu klub Simon
● Kajakaški center Ljubljana, Livada 31
M: 041 417 345, www.kanu-klub-simon.si

KARATE
Karate klub Forum Ljubljana
● OŠ Oskarja Kovačiča, Dolenjska cesta 20
M: 031 231 440, www.sankukai.org

KONJENIŠTVO
Konprera - Petra Peterlin s.p.
● Posestvo Jurečič, Konjeništvo Peterlin, Lipe 15
M: 041 603 702, www.konjenistvo-peterlin.si

KOŠARKA
Košarkarski klub Globus
● OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48
M: 031 780 829, www.kkglobus.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski železnici 50
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Oskar Kovačič, Ob dolenjski železnici 48
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si

NAMIZNI TENIS
Javni zavod Šport Ljubljana
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski železnici 50 
M: 041 621 180, www.sport-ljubljana.si
Medregijska namiznoteniška zveza Ljubljana
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski železnici 50 
M: 040 321 141, www.ntzs.si/mrntz
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski železnici 50 
T: 01 430 44 10, www.mzu-lj.si
Namiznoteniški klub Ilirija
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski železnici 50 
M: 051 383 929
Namiznoteniški klub Ljubljana
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski železnici 50 
M: 041 254 716
Namiznoteniški klub Olimpija
● OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48
M: 041 750 794, www.ntkolimpija.org
Namiznoteniški klub Olimpija
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski železnici 50 
M: 041 750 794, www.ntkolimpija.org
Športno društvo Bela žogica
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski železnici 50 
M: 041 643 984

NOGOMET
Nogometni klub Krim
● Igrišče NK Krim, Pot k ribniku 6
M: 041 740 921, www.znkkrim.wordpress.com
Nogometni klub Krim
● OŠ Oskar Kovačič, Ob dolenjski železnici 48
M: 041 740 921, www.znkkrim.wordpress.com
Športno društvo ABC šport
● BIC, Športna špica, Ižanska cesta 10
M: 040 632 030, www.abcsport.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Oskarja Kovačiča, Dolenjska cesta 20
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si

ODBOJKA
Odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana
● OŠ Oskar Kovačič, Ob dolenjski železnici 48
M: 041 356 225, www.vitalvolley.si
Odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski 
železnici 50
M: 041 356 225, www.vitalvolley.si

PILATES
Pilates studio Peti element, Špela Jakša, s.p.
● Vrtec Zvezdica, Rakovniška ulica 5
M: 041 352 555, www.petielement.si
Studio Viktorius d.o.o.
● Salezijanski zavod Rakovnik, Rakovniška ul. 6
M: 041 377 174, www.viktorius.si
Športno društvo ABC šport
● BIC, Športna špica, Ižanska cesta 10
M: 040 632 030, www.abcsport.si

PLES – DRUŽABNI
Gibalni inštitut Vija vaja Andič Uroš – 
plesalec
● Gibalni inštitut Vija Vaja, Dolenjska cesta 43
T: 01 427 28 62, www.vija-vaja.org
Ples Plus d.o.o.
● OŠ Oskarja Kovačiča, Dolenjska cesta 20
M: 041 878 464, www.plesplus.si
Plesni klub Mojca
● Plesna šola Mojce Horvat, Dolenjska cesta 11 a
M: 041 639 336, www.mojcadance.com

PLES - LA IN ST PLESI
Ples Plus d.o.o.
● Gibalni inštitut Vija vaja, Dolenjska cesta 43
M: 041 878 464, www.plesplus.si

PLES - MODERNI PLESI
Športno društvo ABC šport
● BIC, Športna špica, Ižanska cesta 10
M: 040 632 030, www.abcsport.si

PLES - ŠOV PLESI
Plesni klub Mojca
● Plesna šola Mojce Horvat, Dolenjska cesta 11 a
M: 041 639 336, www.mojcadance.com

ROKOMET
Rokometni klub Krim
● OŠ Oskar Kovačič, Ob dolenjski železnici 48
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Rokometni klub Krim
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski železnici 50
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Oskar Kovačič, Dolenjska cesta 20
M: 041 779 749, www.rk-krim.si
Športno društvo Rokometni klub Krim
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski železnici 50
M: 031 600 597, www.rk-krim.si

ROLANJE
Lucky Luka d.o.o.
● OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 84
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

SPLOŠNA TELOVADBA
Društvo Šola zdravja
● Kajakaški center Ljubljana, Livada 31
M: 041 646 838, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
● Dnevni center aktivnosti za starejše Rudnik, 
Pot k ribniku 3a
T: 01 427 12 21, www.dca-ljubljana.org
Društvo Šola zdravja
● Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, 
Ižanska cesta 12
T: 01 426 34 34, www.srce-me-povezuje.si/
solazdravja
Športno društvo ABC šport
● BIC, Športna špica, Ižanska cesta 10
M: 040 632 030, www.abcsport.si
Športno društvo ABC šport
● Vrtec Galjevica, Galjevica 35
M: 040 632 030, www.abcsport.si
Športno društvo Invalid Ljubljana
● Osnovna šola Oskar Kovačič, Ob dolenjski 
železnici 48
M: 041 733 446, www.sdiljubljana.si
Športno društvo Tina June
● Vrtec Zdrav sem (Zvezdica), Rakovniška 
ulica 5
M: 051 604 031, www.fun2fit.com
Zrnec Barbka - Fizioterapija Zrnec
● Salezijanski zavod Rakovnik, Salezijanska 
ulica 6
T: 01 562 67 36, www.svetzdravja.si

STRELSTVO
Javni zavod Šport Ljubljana
● Strelišče, Dolenjska cesta 11
M: 041 360 967, www.sport-ljubljana.si
Mestna strelska zveza Ljubljana
● Strelišče, Dolenjska cesta 11
M: 031 647 214
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
● Strelišče, Dolenjska cesta 11
T: 01 430 44 10, www.mzu-lj.si
Strelsko društvo Olimpija
● Strelišče, Dolenjska cesta 11
M: 040 748 868, www.sd-olimpija.si
Strelsko društvo Tabor-Ježica
● Strelišče, Dolenjska cesta 11
M: 031 364 273, sdtaborjezica.blogspot.com

SUP - VESLANJE NA DESKI
Športno društvo Sup klub
● Kajakaški center Livada, Livada 31
M: 040 855 396, www.supklub.si

TEK
Športno društvo ABC šport
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski 
železnici 50
M: 040 632 030, www.abcsport.si
Športno društvo KvadraTEK
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski 
železnici 50
M: 041 932 013, www.kvadratek.si
TENIS

Teniški klub Šport plus
● OŠ Oskar Kovačič, Ob dolenjski železnici 48
T: 01 500 76 65, www.sportplus.si

ČS Sostro
AEROBIKA

Športno društvo Zadvor
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 031 377 150, www.sportnodrustvozadvor.si
Športno društvo Zadvor
● Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe 
odredov 43
M: 031 657 923, www.sportnodrustvozadvor.si

AIKIDO
Društvo Ki dojo
● Ki dojo, Podmolniška cesta 76
M: 040 264 880, www.ki-dojo-drustvo.si

ATLETIKA
Atletsko društvo Mass Ljubljana
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 040 457 876, www.admass.si

BADMINTON
Badminton klub Ljubljana
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 041 323 966, www.badminton-ljubljana.si
Športno društvo Zadvor
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 031 657 923, www.sportnodrustvozadvor.si
Športno društvo Zadvor
● Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe 
odredov 43
M: 031 564 942, www.sportnodrustvozadvor.si

FITNES
Megatom FIT d.o.o.
● FITpoint, Sostrska cesta 22
M: 040 430 130, www.fitpoint.si

FUNKCIONALNA VADBA
Športno društvo Zadvor
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 041 204 416, www.sportnodrustvozadvor.si

JOGA
Športno društvo Zadvor
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 041 743 021, www.sportnodrustvozadvor.si

JUDO
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 051 306 306, www.ilovejudo.com
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si

KAJAK KANU NA TEKOČIH VODAH
Kanu klub Simon
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 041 417 345, www.kanu-klub-simon.si

KARATE
Karate klub Forum Ljubljana
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 031 231 440, www.sankukai.org

KOŠARKA
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Športno društvo Zadvor
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 051 356 619, www.sportnodrustvozadvor.si

NAMIZNI TENIS
Športno društvo Zadvor
● OŠ Sostro, POŠ Mali Lipoglav, Mali Lipoglav 8
M: 041 861 746, www.sportnodrustvozadvor.si
Namiznoteniški klub Ilirija
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 051 383 929
Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
T: 05 901 81 30, www.ntdkajuh-slovan.si

NOGOMET
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
Športno društvo Zadvor
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 051 360 755, www.sportnodrustvozadvor.si

ODBOJKA
Športno društvo Zadvor
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 051 204 510, www.sportnodrustvozadvor.si
Ženski odbojkarski klub Tabor Ljubljana
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
T: 030 345 779, www.volleyballjubljana.si
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PILATES

Športno društvo Pilates
● Center Fit point, Sostrska cesta 22
M: 040 833 228, www.tanergija.si
Športno društvo Zadvor
● Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe 
odredov 43
M: 031 305 378, www.sportnodrustvozadvor.si

PLES – DRUŽABNI
Športno društvo Zadvor
● Vrtec Pedenjped, Cesta II. grupe odredov 41
M: 040 228 956, www.sportnodrustvozadvor.si
Športno društvo Zadvor
● Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe 
odredov 43
M: 040 228 956, www.sportnodrustvozadvor.si
Športno društvo Zadvor
● Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe 
odredov 43
M: 040 228 956, www.sportnodrustvozadvor.si

POHODNIŠTVO
Športno društvo Zadvor
● Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe 
odredov 43
M: 031 657 923, www.sportnodrustvozadvor.si

ROKOMET
Rokometni klub Krim
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Rokometno društvo Slovan
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
T: 01 524 63 84, www.rdslovan.si

ROLANJE
Lucky Luka d.o.o.
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

SKVOŠ
Megatom FIT d.o.o.
● FITpoint, Sostrska cesta 22
M: 040 430 130, www.fitpoint.si

SPLOŠNA TELOVADBA
Društvo Šola zdravja
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 031 657 923, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Športno društvo Zadvor
● Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe 
odredov 43
M: 041 743 021, www.sportnodrustvozadvor.si

TAEKWON-DO
Športno društvo taekwondo klub Hankuk
● Klub Hankuk, Pot do šole 2a
M: 031 408 683, www.hankuk.pleskina.com

TEK
Športno društvo Zadvor
● Brunarica TD Zadvor, Cesta 13. julija 68
M: 040 627 550, www.sportnodrustvozadvor.si
Športno društvo Zadvor
● Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe 
odredov 43
M: 040 627 550, www.sportnodrustvozadvor.si

TEK NA SMUČEH
Smučarsko društvo Krplje
● Smučine Zadvor, Cesta II. grupe odredov
M: 041 456 895

TENIS
Megatom FIT d.o.o.
● FITpoint, Sostrska cesta 22
M: 040 430 130, www.fitpoint.si

ČS Šentvid
AEROBIKA

Športni klub V gibanju
● Gimnazija Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 040 990 022, www.vgibanju.si
Športno društvo Šentvid – Ljubljana
● OŠ Franca Rozmana - Staneta, Prušnikova ul. 85
T: 01 518 50 57, www.sd-sentvid.si
Športno društvo Šentvid – Ljubljana
● OŠ Šentvid, Prušnikova ulica 98
T: 01 518 50 57, www.sd-sentvid.si
Vadbeni studio OZ, Brigita Žinko s.p.
● Vadbeni studio OZ, Medenska cesta 84
M: 040 574 714, www.studio-oz.si

ALPSKO SMUČANJE
Smučarski klub Kristianija
● OŠ Franca Rozmana - Staneta, Prušnikova ul. 85
M: 041 593 731, www.sk-ljubljana.si

AMERIŠKI NOGOMET
Športno društvo Srebrni sokoli Ljubljana
● Gimnazija Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 031 212 869, www.silverhawks.si

ATLETIKA
Atletsko društvo Mass Ljubljana
● OŠ Vižmarje Brod, Na Gaju 2
M: 040 457 876, www.admass.si

BADMINTON
Športno društvo Šentvid – Ljubljana
● Športni center Šentvid, Bokalova ulica 14
T: 01 518 50 57, www.sd-sentvid.si

BOKS
Športno društvo Golden gloves
● Golden Gloves, Prušnikova ulica 95
M: 070 832 420, www.goldengloves-gym.si

FLOORBALL
Športno društvo ABC šport
● Gimnazija Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 040 632 030, www.abcsport.si

FUNKCIONALNA VADBA
Športni klub V gibanju
● Gimnazija Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 040 990 022, www.vgibanju.si
Športno društvo Golden gloves
● Golden Gloves, Prušnikova ulica 95
M: 070 832 420, www.goldengloves-gym.si
Vadbeni studio OZ, Brigita Žinko s.p.
● Vadbeni studio OZ, Medenska cesta 84
M: 040 574 714, www.studio-oz.si

GIMNASTIKA – AKROBATIKA
Športno društvo ABC šport
● Gimnazija Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 040 632 030, www.abcsport.si

GIMNASTIKA – RITMIČNA
Klub za športno ritmično gimnastiko Šiška
● OŠ Franca Rozmana - Staneta, Prušnikova ul. 85
M: 041 647 124, www.ksrg-siska.net
Klub za športno ritmično gimnastiko Šiška
● OŠ Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 041 647 124, www.ksrg-siska.net
Športno društvo Špička
● OŠ Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 040 667 703, www.spicka.si
Klub za športno ritmično gimnastiko Šiška
● OŠ Vižmarje Brod, Na Gaju 2
M: 041 647 124, www.ksrg-siska.net
Športni klub Bleščica
● OŠ Vižmarje Brod, Na Gaju 2
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si

GIMNASTIKA – ŠPORTNA
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● OŠ Šentvid, Prušnikova ulica 98
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si

GOLF
Javni zavod Šport Ljubljana
● Golf igrišče Gunclje, Stanežiče
M: 041 600 918, www.sport-ljubljana.si
Racman golf klub
● Golf igrišče Gunclje, Stanežiče
M: 040 630 767, www.racmangolf.si
Športno društvo Invalid Ljubljana
● Golf igrišče Gunclje, Stanežiče
M: 041 733 446, www.sdiljubljana.si
Racman golf klub
● Racman golf klub vadbeni center, Cesta na 
Poljane 1
M: 040 630 767, www.racmangolf.si

JOGA
Športno društvo ABC šport
● Gimnazija Šentvid, Prušnikova ulica 10
M: 040 632 030, www.abcsport.si

JUDO
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Vižmarje Brod, Na Gaju 2
M: 051 306 306, www.ilovejudo.com
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Vižmarje Brod, Na Gaju 2
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si

KAJAK KANU NA TEKOČIH VODAH
Kajak kanu klub Tacen
● Kajakaški poligon Tacen, Marinovševa c. 8a
T: 01 513 65 30, www.kajak-tacen.si
Kajak kanu klub Tacen
● OŠ Šentvid, Prušnikova ulica 98
T: 01 513 65 30, www.kajak-tacen.si
Kajak kanu klub Tacen
● OŠ Vižmarje-Brod, Na Gaju 2
T: 01 513 65 30, www.kajak-tacen.si

KARATE
Karate klub Forum Ljubljana
● OŠ Vižmarje Brod, Na Gaju 2
M: 031 231 440, www.sankukai.org

KOŠARKA
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Franca Rozmana - Staneta, Prušnikova ul. 85
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Franca Rozmana - Staneta, Prušnikova ul. 85
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Vižmarje-Brod, Na Gaju 2
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Vižmarje-Brod, Na Gaju 2
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
Športno društvo Šentvid – Ljubljana
● Športni center Šentvid, Bokalova ulica 14
M: 040 209 340, www.sd-sentvid.si

KOTALKANJE
Lucky Luka d.o.o.
● OŠ Vižmarje-Brod, Na Gaju 2
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

NOGOMET
Športno društvo ABC šport
● Gimnazija Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 040 632 030, www.abcsport.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Gimnazija Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
Športno društvo Tabor 69 Vižmarje-Brod
● Maksov Gaj, Tabor 69, Na gmajni 1
T: 030 685 265, www.arne-tabor69.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Franca Rozmana - Staneta, Prušnikova ul. 85
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Vižmarje-Brod, Na Gaju 2
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
Športno društvo Tabor 69 Vižmarje-Brod
● OŠ Vižmarje-Brod, Na Gaju 2
T: 030 685 265, www.arne-tabor69.si

ODBOJKA
Odbojkarski klub Ljubljana
● OŠ Franca Rozmana - Staneta, Prušnikova ul. 85
M: 031 836 136, www.ljubljana-volley.si

ODBOJKA NA MIVKI
Športno društvo Šentvid – Ljubljana
● Športni center Šentvid, Bokalova ulica 14
M: 031 725 296, www.sd-sentvid.si

PILATES
Športni klub V gibanju
● Gimnazija Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 040 990 022, www.vgibanju.si

PLANINSTVO
Planinsko društvo Rašica
● Pisarna društva, Prušnikova ulica 99
M: 041 699 577, www.rasica.org

PLES – DRUŽABNI
Ples Plus d.o.o.
● OŠ Vižmarje-Brod, Na Gaju 2
M: 041 878 464, www.plesplus.si

RAFTING
Skok šport d.o.o.
● Skok šport center, Marinovševa cesta 8
M: 040 217 000, www.skok-sport.si

RAGBI
Rugby klub Ljubljana
● Stadion Oval, Kolesarska pot, Gunclje
M: 070 837 136, www.rugbyljubljana.si

ROLANJE
Lucky Luka d.o.o.
● OŠ Vižmarje-Brod, Na Gaju 2
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

SMUČANJE - NORDIJ. KOMBINACIJA
Smučarsko društvo Dolomiti
● OŠ Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 031 705 909, www.sddolomiti.si
Smučarsko društvo Dolomiti
● OŠ Vižmarje-Brod, Na Gaju 2
M: 031 364 811, www.sddolomiti.si
Smučarsko društvo Dolomiti
● Smučarsko-skakalni center Poseka, Pot na 
Gradišče, Gunclje
M: 031 364 811, www.sddolomiti.si

SMUČARSKI SKOKI
Smučarski skakalni klub Ilirija
● OŠ Šentvid, Prušnikova ulica 98
T: 01 517 40 70, www.sskilirija.com
Smučarsko društvo Dolomiti
● OŠ Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 031 705 909, www.sddolomiti.si
Smučarsko društvo Dolomiti
● OŠ Vižmarje-Brod, Na Gaju 2
M: 031 364 811, www.sddolomiti.si
Smučarski skakalni klub Ilirija
● Smučarsko-skakalni center Poseka, Pot na 
Gradišče, Gunclje
T: 01 517 40 70, www.sskilirija.com
Smučarsko društvo Dolomiti
● Smučarsko-skakalni center Poseka, Pot na 
Gradišče, Gunclje
M: 031 364 811, www.sddolomiti.si

SPLOŠNA TELOVADBA
Smučarsko društvo Dolomiti
● Četrtna skupnost Šentvid, Kosijeva ulica 1
M: 031 705 909, www.sddolomiti.si
Društvo radovednih, aktivnih in smelih 
seniorjev
● Dvorana Vižmarje - Brod, Na Gmajni 1
T: 030 378 480
Športno društvo ABC šport
● Gimnazija Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 040 632 030, www.abcsport.si
Športno društvo Gibko
● OŠ Franca Rozmana - Staneta, Prušnikova ul. 85
T: 01 562 67 36, www.svetzdravja.si
Športno društvo Šentvid – Ljubljana
● OŠ Franca Rozmana - Staneta, Prušnikova ul. 85
T: 01 518 50 57, www.sd-sentvid.si
Športno društvo Šentvid – Ljubljana
● OŠ Šentvid, Prušnikova ulica 98
T: 01 518 50 57, www.sd-sentvid.si
Športno društvo Gibko
● OŠ Vižmarje-Brod, Na Gaju 2
T: 01 562 67 36, www.svetzdravja.si
Športno društvo ABC šport
● Vrtec Šentvid, Ulica pregnancev 6
M: 040 632 030, www.abcsport.si

ŠPORTNO PLEZANJE
Športno plezalni klub Andreja Kokalja
● Škofijska klasična gimnazija, Štula 23
M: 041 569 530, www.plezanje-kokalj.si

TABORNIŠTVO
Društvo taborniški rod Beli bober
● Pisarna društva, Prušnikova ulica 99
E: info@bober.org, www.bober.org

TEK
Športno društvo Šentvid – Ljubljana
● Športni center Šentvid, Bokalova ulica 14
T: 01 518 50 57, www.sd-sentvid.si
Vadbeni studio OZ, Brigita Žinko s.p.
● Vadbeni studio OZ, Medenska cesta 84
M: 040 574 714, www.studio-oz.si

TENIS
Športno društvo Šmartno Tacen
● OŠ Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 041 360 156, www.srce-me-povezuje.si/
sdsmartnotacen/
Teniški klub Jaki šport
● OŠ Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 041 630 425, www.jakisport.com
Športno društvo Šmartno Tacen
● OŠ Vižmarje-Brod, Na Gaju 2
M: 041 360 156, www.srce-me-povezuje.si/
sdsmartnotacen/
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Športno društvo Šentvid – Ljubljana
● Športni center Šentvid, Bokalova ulica 14
M: 031 745 795, www.sd-sentvid.si

WUSHU – TAIJIQUAN
Društvo ljubiteljev tradicionalnih 
kitajskih športnih veščin Skriti zmaj
● OŠ Franca Rozmana - Staneta, Prušnikova ul. 85
T: 030 382 255, www.skritizmaj.si
Društvo ljubiteljev tradicionalnih 
kitajskih športnih veščin Skriti zmaj
● OŠ Šentvid, Prušnikova ulica 98
T: 030 382 255, www.skritizmaj.si

ČS Šiška
AEROBIKA

ŠUS - Evrofitnes, d.o.o.
● Športna hiša Ilirija, Vodnikova cesta 155
T: 01 518 16 62, www.sus-eurofitness.si
Športno društvo Gib Ljubljana Šiška
● Športni center Gib, Drenikova cesta 32
T: 030 312 804, www.gib-sport.com
Društvo Naš klub
● Telovadnica Naš klub, Černetova ulica 12
M: 041 756 390, www.nasklub.si

AIKIDO
Društvo Ki Aikido Art Dojo
● Center Sonček Šiška, Trg komandanta Staneta 5
M: 041 336 428, www.ki-dojo-drustvo.si
Društvo za borilne športe Samuraj jujitsu
● Društvo za borilne športe Samuraj Jujitsu, 
Malgajeva ulica 13
M: 041 516 412, www.sdsamuraj.si

ALPSKO SMUČANJE
Smučarski klub Kristianija
● OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ulica 1
M: 041 593 731, www.sk-ljubljana.si
Smučarski klub Kristianija
● Park Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041 593 731, www.sk-ljubljana.si
Smučarsko društvo Novinar
● Park Tivoli, Celovška cesta 25
M: 040 775 770, www.novinar-drustvo.si

ATLETIKA
Atletski klub Olimpija
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
M: 051 352 206, www.atletski-klub-olimpija.si
Atletsko društvo Kronos
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
M: 031 487 400, www.adkronos.si
Atletsko društvo Mass Ljubljana
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
T: 01 438 59 10, www.admass.si
Veteransko atletsko društvo Ljubljana
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
M: 031 635 981, atletika.blogspot.si

BADMINTON
Badminton klub Ljubljana
● OŠ Hinko Smrekar, Gorazdova ulica 16
M: 041 323 966, www.badminton-ljubljana.si
Badminton klub Ljubljana
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 041 323 966, www.badminton-ljubljana.si

BALINANJE
Balinarsko športno društvo Ilirija
● Balinišče Ilirija, Vodnikova cesta 155
M: 031 379 714
Balinarsko športno društvo Šiška
● Dvorana BŠD Šiška, Jezerska ulica 5
M: 041 876 457
Balinarski športni klub Tivoli
● Park Tivoli, Celovška cesta 25
T: 01 431 50 60
Športno društvo Gib Ljubljana Šiška
● Športni center Gib, Drenikova cesta 32
T: 030 312 804, www.gib-sport.com
Balinarsko športno društvo Hermes LL
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
M: 031 557 467

BOB
Bob in skeleton klub Ljubljana
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
M: 041 352 100

BOKS
Klub borilnih veščin Ljubljana
● FCL Gym, Celovška cesta 172
M: 040 470 470, www.fcl.si

BORILNE VEŠČINE – DRUGO
Klub borilnih veščin Ljubljana
● MMA Gym, Celovška cesta 172
M: 041 962 485, www.fcl.si
Budistično društvo Shaolin tempelj 
Slovenija
● Park Tivoli, Celovška cesta 25
M: 031 882 096, www.shaolintemple.si

BOVLING
Nibiru 300, d.o.o.
● Bowling center Spider, Celovška cesta 25
M: 031 637 588, www.bowling-spider.si

DESKANJE NA VODI
Ujusansa surf klub
● Bazen Tivoli, Celovška cesta 25
M: 040 541 527, www.ujusansa.si

DRSANJE
Drsalno kotalkarski klub Olimpija
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041 777 733, www.luckyluka.si
Javni zavod Šport Ljubljana
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
M: 051 622 162, www.sport-ljubljana.si
Lucky Luka d.o.o.
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

DRSANJE – HITROSTNO
Lucky Luka d.o.o.
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

DRSANJE – UMETNOSTNO
Lucky Luka d.o.o.
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

FITNES
Javni zavod Šport Ljubljana
● Fitnes Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041 600 941, www.sport-ljubljana.si
Fit levinja, d.o.o.
● Lioness, Litostrojska cesta 41
M: 040 163 627, fitlevinja.wixsite.com/lioness
Savna Breza, Jurij Križnik s.p.
● Savna Breza, Lepodvorska ulica 13
T: 01 231 97 13, www.savnabreza.com
ŠUS - Evrofitnes, d.o.o.
● Športna hiša Ilirija, Vodnikova cesta 155
T: 01 518 16 62, www.sus-eurofitness.si

FLOORBALL
Floorball klub Olimpija Ljubljana
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
M: 051 231 407, www.fbkolimpija.si
Floorball klub Olimpija Ljubljana
● OŠ Koseze, Ledarska ulica 23
M: 051 231 407, www.fbkolimpija.si

FUNKCIONALNA VADBA
Klub borilnih veščin Ljubljana
● FCL Gym, Celovška cesta 172
M: 040 470 470, www.fcl.si
Športno društvo Pilates
● Igralnica Kengurujček, Podutiška cesta 92
M: 040 833 228, www.tanergija.si
Gibit d.o.o.
● Koseški bajer, Kmečka pot 18
M: 040 331 833, www.gibit.si
● Savna Breza, Jurij Križnik s.p.
● Savna Breza, Lepodvorska ulica 13
T: 01 231 97 13, www.savnabreza.com
Studio Prosapia, Prosapia, d.o.o.
● Studio Prosapia, Celovška cesta 111
M: 040 573 640, www.studio-prosapia.si
ŠUS - Evrofitnes, d.o.o.
● Športna hiša Ilirija, Vodnikova cesta 155
T: 01 518 16 62, www.sus-eurofitness.si
Feelgood, Mario Sambolec s.p.
● Vadbeni center, Litostrojska cesta 58c
T: 05 904 70 50, www.feel-good.si
Vis Corporis d.o.o.
● VigorGround, športni center, Unistar LC, 
Litostrojska cesta 56
M: 070 855 355, www.vigor.si
Športno društvo Kinvital
● Zavod Kengurujčki, Podutiška cesta 92
M: 031 893 284, www.kinvital.si

GIMNASTIKA – AKROBATIKA
Športno društvo Gib Ljubljana Šiška
● Športni center Gib, Drenikova cesta 32
T: 030 312 805, www.gib-sport.com

GIMNASTIKA – RITMIČNA
Športni klub Bleščica
● OŠ Koseze, Ledarska ulica 23
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si
Športni klub Bleščica
● OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ulica 1
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si
Športni klub Bleščica
● OŠ Spodnja Šiška, Gasilska cesta 17
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si
Klub za športno ritmično gimnastiko Šiška
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 041 647 124, www.ksrg-siska.net
Športni klub Bleščica
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si
Športno društvo Moste
● Športni center GIB, Drenikova cesta 32
M: 041 506 792, www.ritmicnagimnastika.org
Športni klub Bleščica
● Vrtec Najdihojca - Biba, Ljubeljska ulica 16
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si
Športni klub Bleščica
● Vrtec Najdihojca - Čenča, Lepodvorska ul. 5
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si
Športni klub Bleščica
● Vrtec Najdihojca - Lek, Alešovčeva ulica 82
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si
Športni klub Bleščica
● Vrtec Najdihojca - Palček, Gorazdova ulica 6
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si
Športni klub Bleščica
● Vrtec Najdihojca enota Čenča, Lepodvorska 
ulica 5
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si

GIMNASTIKA – ŠPORTNA
Športno društvo Gib Ljubljana Šiška
● OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova ulica 16
T: 030 312 804, www.gib-sport.com
Športno društvo Gib Ljubljana Šiška
● OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ulica 1
T: 030 312 804, www.gib-sport.com
Športno društvo Gib Ljubljana Šiška
● OŠ Spodnja Šiška, Gasilska cesta 17
T: 030 312 804, www.gib-sport.com
Športno društvo Gib Ljubljana Šiška
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
T: 030 312 804, www.gib-sport.com
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si
Športno društvo Gib Ljubljana Šiška
● Športni center Gib, Drenikova cesta 32
T: 030 312 804, www.gib-sport.com

HOKEJ NA LEDU
Hokejski klub Olimpija
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
T: 01 232 23 17, www.hkolimpija.si
Hokejski klub Olimpija
● OŠ Spodnja Šiška, Gasilska cesta 17
M: 041 993 777, www.hkolimpija.si

JOGA
Društvo joga v vsakdanjem življenju Ljubljana
● Gimnazija Ljubljana Šiška, Aljaževa ulica 32
M: 040 221 108, www.joga-ljubljana.org
Studio Prosapia, Prosapia, d.o.o.
● Studio Prosapia, Celovška cesta 111
M: 040 844 481, www.studio-prosapia.si
ŠUS - Evrofitnes, d.o.o.
● Športna hiša Ilirija, Vodnikova cesta 155
T: 01 518 16 62, www.sus-eurofitness.si
Športno društvo Gib Ljubljana Šiška
● Športni center Gib, Drenikova cesta 32
T: 030 312 804, www.gib-sport.com
Društvo Naš klub
● Telovadnica Naš klub, Černetova ulica 12
M: 041 756 390, www.nasklub.si

JU-JITSU
Društvo za borilne športe Samuraj jujitsu
● Društvo za borilne športe Samuraj Jujitsu, 
Malgajeva ulica 13
M: 041 516 412, www.sdsamuraj.si
Ju-jitsu klub Shinto
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 041 588 716, www.jjk-shinto.org

JUDO
Društvo za borilne športe Samuraj jujitsu
● Društvo za borilne športe Samuraj Jujitsu, 
Malgajeva ulica 13
M: 041 516 412, www.sdsamuraj.si
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova ulica 16
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Hinko Smrekar, Gorazdova ulica 16
M: 051 306 306, www.ilovejudo.com
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Koseze, Ledarska ulica 23
M: 051 306 306, www.ilovejudo.com
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Koseze, Ledarska ulica 23
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Spodnja Šiška, Gasilska cesta 17
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 041 216 512, www.ilovejudo.com
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Valentina Vodnika, Vodnikova cesta 162
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
Športno društvo Gib Ljubljana Šiška
● Športni center Gib, Drenikova cesta 32
T: 030 312 804, www.gib-sport.com
Judo klub Olimpija Ljubljana
● Telovadnica Bazena Tivoli, Celovška c. 25
M: 031 844 505, www.judo-olimpija.com

KAJAK KANU NA TEKOČIH VODAH
Kajak kanu klub Ljubljana
● Bazen Tivoli, Celovška cesta 25
T: 01 280 69 80, www.kajak-ljubljana.si
Kajak kanu klub Tacen
● Bazen Tivoli, Celovška cesta 25
T: 01 513 65 30, www.kajak-tacen.si
Kanu klub Simon
● Bazen Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041 417 345, www.kanu-klub-simon.si

KARATE
Društvo za borilne športe Samuraj jujitsu
● Društvo za borilne športe Samuraj Jujitsu, 
Malgajeva ulica 13
M: 041 516 412, www.sdsamuraj.si
Karate klub Grade
● OŠ Koseze, Ledarska ulica 23
M: 041 362 245
Kimon d.n.o.
● OŠ Spodnja Šiška, Gasilska cesta 17
M: 041 688 120, www.kimon.si
Kimon d.n.o.
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 041 688 120, www.kimon.si
Studio Prosapia, Prosapia, d.o.o.
● Studio Prosapia, Celovška cesta 111
M: 040 844 481, www.studio-prosapia.si

KICKBOKS
Klub borilnih veščin Ljubljana
● FCL Gym, Celovška cesta 172
M: 041 962 485, www.fcl.si

KINOLOGIJA
Kinološko društvo Agility Ilirija
● Poligon Koseze, Vodnikova cesta 155
M: 070 844 377, www.agility-ilirija.si

KOLESARSTVO – SOBNO
ŠUS - Evrofitnes, d.o.o.
● Športna hiša Ilirija, Vodnikova cesta 155
T: 01 518 16 62, www.sus-eurofitness.si
Športno društvo Gib Ljubljana Šiška
● Športni center Gib, Drenikova cesta 32
T: 030 312 804, www.gib-sport.com

KOŠARKA
Košarkarsko društvo Ilirija
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041 621 130
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Košarkarski klub Ljubljana
● OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova ulica 16
M: 040 170 844, www.kkljubljana.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova ulica 16
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
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Šport
Žensko košarkarsko društvo Ilirija
● OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova ulica 16
M: 041 989 564, www.zkdilirija.si
Košarkarski klub Olimpija Ljubljana
● OŠ Koseze, Ledarska ulica 23
T: 01 234 88 22, www.union.olimpija.com
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Koseze, Ledarska ulica 23
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-
sola.si
Žensko košarkarsko društvo Ilirija
● OŠ Koseze, Ledarska ulica 23
M: 041 989 564, www.zkdilirija.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Koseze, Ledarska ulica 23
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
Košarkarski klub Ljubljana
● OŠ Koseze, Ulica Zore Ragancinive 23
M: 040 170 844, www.kkljubljana.si
Košarkarsko društvo Ilirija
● OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ulica 1
M: 041 621 130
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ulica 1
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Žensko košarkarsko društvo Ilirija
● OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ulica 1
M: 041 989 564, www.zkdilirija.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Spodnja Šiška, Gasilska cesta 17
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Žensko košarkarsko društvo Ilirija
● OŠ Spodnja Šiška, Gasilska cesta 17
M: 041 989 564, www.zkdilirija.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 16
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si

KOTALKANJE
Drsalno kotalkarski klub Olimpija
● Kotalkališče Stanka Bloudka, Celovška c. 25
M: 041 777 733, www.luckyluka.si
Drsalno kotalkarski klub Stanko Bloudek
● Kotalkališče Stanka Bloudka, Celovška c. 25
M: 040 607 050, www.drsanje.si
Lucky Luka d.o.o.
● Kotalkališče Stanka Bloudka, Celovška c. 25
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

LOKOSTRELSTVO
Lokostrelski klub DLL-Potens
● Lokostelsko vadbišče Mostec, Večna pot
M: 051 653 393

MALI NOGOMET
Železničarski teniški klub Ljubljana
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
T: 01 430 28 01, www.tc-lj.si

MOTOCIKLIZEM – SPIDVEJ
Avto-moto touring klub Ljubljana
● Športni park Ilirija, Vodnikova cesta 155
M: 041 652 032, www.amtk.si

NAMIZNI TENIS
Namiznoteniški klub Olimpija
● OŠ Spodnja Šiška, Gasilska cesta 17
M: 041 750 794, www.ntkolimpija.org
Namiznoteniški klub Olimpija
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 041 750 794, www.ntkolimpija.org

NOGOMET
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova ulica 16
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Koseze, Ledarska ulica 23
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ulica 1
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Spodnja Šiška, Gasilska cesta 17
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
Športno društvo ABC šport
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 040 632 030, www.abcsport.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si

Nogometno društvo Ilirija 1911
● Športni park Ilirija, Vodnikova cesta 155
T: 08 389 97 22, www.ilirija1911.com
Nogometni klub Bravo
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
T: 05 901 92 92, www.nk-bravo.si
ŠD Nogometni klub Olimpija Ljubljana
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
T: 01 431 01 44, www.nkolimpija.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si

ODBOJKA
Odbojkarski klub ACH volley Ljubljana
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
M: 040 221 468, www.ach-volley.si
Odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041 356 225, www.vitalvolley.si
Odbojkarski klub Ljubljana
● OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova ulica 16
M: 031 836 136, www.ljubljana-volley.si
Odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana
● OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ulica 1
M: 041 356 225, www.vitalvolley.si
Odbojkarsko društvo Krim
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 041 514 933
Ženski odbojkarski klub Šentvid
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 040 692 682, www.volleyclub-sentvid.si

ODBOJKA NA MIVKI
ŠUS - Evrofitnes, d.o.o.
● Športna hiša Ilirija, Vodnikova cesta 155
M: 031 373 895, www.sus-eurofitness.si
Železničarski teniški klub Ljubljana
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
T: 01 430 28 01, www.tc-lj.si

PETANKA
Balinarsko športno društvo Hermes LL
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
M: 031 557 467

PILATES
Športno društvo Pilates
● Gimnazija Šiška, Aljaževa ulica 32
M: 040 833 228, www.tanergija.si
Športno društvo Pilates
● Igralnica Kengurujček, Podutiška cesta 92
M: 040 833 228, www.tanergija.si
Pilates studio Peti element, Špela Jakša, s.p.
● Plesni studio ŠIP, Celovška cesta 175
M: 041 352 555, www.petielement.si
Studio Prosapia, Prosapia, d.o.o.
● Studio Prosapia, Celovška cesta 111
M: 040 844 481, www.studio-prosapia.si
ŠUS - Evrofitnes, d.o.o.
● Športna hiša Ilirija, Vodnikova cesta 155
T: 01 518 16 62, www.sus-eurofitness.si
Športno društvo Gib Ljubljana Šiška
● Športni center Gib, Drenikova cesta 32
T: 030 312 804, www.gib-sport.com

PLANINSTVO
Planinsko društvo LPP
● Pisarna društva, Celovška cesta 160
T: 01 582 27 51, www.pdintegral.si
Planinsko društvo Železničar Ljubljana
● Pisarna društva, Pivovarniška ulica 1
M: 041 631 319, www.aozeleznicar.org/
pdzeleznicar

PLAVANJE
Gibit d.o.o.
● Bazen Tivoli, Celovška cesta 25
M: 040 331 833, www.gibit.si
G-rega, zavod
● Bazen Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041 676 097, www.g-rega.si
Javni zavod Šport Ljubljana
● Bazen Tivoli, Celovška cesta 25
M: 051 622 162, www.sport-ljubljana.si
Narf podjetje za strokovno delo na 
področju športa
● Bazen Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041 881 267, www.narf.si
Plavalni klub Ilirija
● Bazen Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041 798 076, www.plavalniklub-ilirija.si

Plavalni klub Ljubljana
● Bazen Tivoli, Celovška cesta 25
M: 031 556 692, www.plavalniklub-ljubljana.si
Plavalni klub Olimpija
● Bazen Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041 386 456, www.pko-klub.si
Plavalni klub Rina
● Bazen Tivoli, Celovška cesta 25
M: 031 537 397, www.klub-rina.si
Športno društvo Aqua
● Bazen Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041 328 189, www.malasolaplavanja.si
Športno društvo Delfin
● Bazen Tivoli, Celovška cesta 25
T: 06 864 74 69, www.sd-delfin.si
Športno društvo Invalid Ljubljana
● Bazen Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041 733 446, www.sdiljubljana.si
Športno društvo Riba
● Bazen Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041 365 542, www.riba-drustvo.si
ŠUS - Evrofitnes, d.o.o.
● Športna hiša Ilirija, Vodnikova cesta 155
T: 01 518 16 62, www.sus-eurofitness.si

PLES - AKROBATSKI ROCK & ROLL
Plesni klub Briljantina
● OŠ Koseze, Ledarska ulica 23
M: 041 733 743, www.briljantina.si

PLES – CAPOEIRA
Športno in kulturno društvo Capoeira Slovenija
● OŠ Spodnja Šiška, Gasilska cesta 17
M: 041 504 621, www.capoeiraslovenija.si

PLES – DRUŽABNI
Ples Plus d.o.o.
● OŠ Koseze, Ledarska ulica 23
M: 041 878 464, www.plesplus.si
Ples Plus d.o.o.
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 041 878 464, www.plesplus.si
Š.I.P. Katja Granda s.p.
● Plesni studio ŠIP, Celovška cesta 175
M: 031 460 870, www.irskiplesi.comt
Društvo Kazina Ljubljana
● Športna hiša Ilirija, Vodnikova cesta 155
T: 01 421 81 81, www.kazina.si
Društvo Naš klub
● Telovadnica Naš klub, Černetova ulica 12
M: 041 756 390, www.nasklub.si

PLES – SALSA, KIZOMBA, BACHATA
Studio Prosapia, Prosapia, d.o.o.
● Studio Prosapia, Celovška cesta 111
M: 040 844 481, www.studio-prosapia.si

PLES - ŠOV PLESI
Društvo Kazina Ljubljana
● Športna hiša Ilirija, Vodnikova cesta 155
M: 031 362 526, www.kazina.si

POHODNIŠTVO - NORDIJSKA HOJA
Gibit d.o.o.
● Koseški bajer, Kmečka pot 18
M: 040 331 833, www.gibit.si
Gibit d.o.o.
● Park Tivoli, Celovška cesta 25
M: 040 331 833, www.gibit.si
Športno rekreativno društvo Tacen
● Park Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041 447 446, sites.google.com/site/srdtacen/

POTAPLJANJE - PODVODNI HOKEJ
Društvo za podvodne aktivnosti pH Ljubljana
● Bazen Tivoli, Celovška cesta 25
M: 031 323 699, www.vivera.si

ROKOBORBA
Rokoborski klub Sparta – Ljubljana
● Športni center Gib, Drenikova cesta 32
M: 051 767 879

ROKOMET
Rokometni klub Olimpija
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
M: 031 307 387, www.rkolimpija.si
Športno društvo Rokometni klub Krim
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
M: 031 600 597, www.rk-krim.si
Moški akademski rokometni klub 
Olimpija
● OŠ Spodnja Šiška, Gasilska cesta 17
M: 031 307 387, www.mark-olimpija.com
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Spodnja Šiška, Gasilska cesta 17
M: 031 600 597, www.rk-krim.si

Moški akademski rokometni klub Olimpija
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 031 307 387, www.mark-olimpija.com
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 031 600 597, www.rk-krim.si

ROLANJE
Lucky Luka d.o.o.
● Kotalkališče Stanka Bloudka, Celovška c. 25
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

SAVATE
Savate klub Center
● Borilnica Kampus, Pivovarniška ulica 6
M: 040 568 687, www.savate.si
Savate klub Rival
● Borilnica Kampus, Pivovarniška ulica 6
M: 040 375 375, www.rival.si
Univerzitetni savate klub
● Borilnica Kampus, Pivovarniška ulica 6
M: 041 752 734. www.francoskiboks.si
Savate klub Center
● OŠ Spodnja Šiška, Gasilska cesta 17
M: 031 880 171, www.savate.si
Savate klub Rival
● OŠ Spodnja Šiška, Gasilska cesta 17
M: 040 375 375, www.rival.si

SKELETON
Bob in skeleton klub Ljubljana
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
M: 041 352 100

SMUČARSKI SKOKI
Smučarski skakalni klub Ilirija
● OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ulica 1
M: 041 608 994, www.sskilirija.com
Smučarski skakalni klub Ilirija
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 041 608 994, www.sskilirija.com
Smučarski skakalni klub Ilirija
● Smučarski skakalni center Mostec, Mostec
M: 041 608 994, www.sskilirija.com
Smučarski skakalni klub Ilirija
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
M: 041 608 994, www.sskilirija.com

SPLOŠNA TELOVADBA
G-rega, zavod
● Gimnazija Ljubljana Šiška, Aljaževa ul. 32
M: 041 676 097, www.g-rega.si
Društvo Šola zdravja
● Koseški bajer, zunanji fitnes, Koseška ulica
M: 051 342 184, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Smučarsko društvo Novinar
● OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ulica 1
M: 040 775 770, www.novinar-drustvo.si
Športno rekreativno društvo dr. Petra 
Držaja
● OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ulica 1
M: 041 443 628
Društvo Šola zdravja
● Park med ulico Ane Ziherlove in Rašiško ul.
T: 030 693 490, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Savna Breza, Jurij Križnik s.p.
● Savna Breza, Lepodvorska ulica 13
T: 01 231 97 13, www.savnabreza.com
Studio Prosapia, Prosapia, d.o.o.
● Studio Prosapia, Celovška cesta 111
M: 040 844 481, www.studio-prosapia.si
Športno društvo Gib Ljubljana Šiška
● Športni center Gib, Drenikova cesta 32
T: 030 312 804, www.gib-sport.com
Društvo Naš klub
● Telovadnica Naš klub, Černetova ulica 12
M: 041 756 390, www.nasklub.si
Vis Corporis d.o.o.
● VigorGround, športni center, Unistar LC, 
Litostrojska cesta 56
M: 070 855 355, www.vigor.si
Zrnec Barbka - Fizioterapija Zrnec
● Vrtec Hans Christian Andersen - Enota 
Marjetica, Bitenčeva ulica 4
T: 01 562 67 36, www.svetzdravja.si
Športno društvo ABC šport
● Vrtec Hans Christian Andersen - Enota 
Marjetica, Bitenčeva ulica 4
M: 040 632 030, www.abcsport.si

ŠPORTNO PLEZANJE
Športno plezalni klub Andreja Kokalja
● Gimnazija Ljubljana Šiška, Aljaževa ulica 32
M: 041 569 530, www.plezanje-kokalj.si
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Šport
Planinsko društvo Rašica
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 041 699 577, www.rasica.org
Športno plezalni klub Andreja Kokalja
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 041 569 530, www.plezanje-kokalj.si
Športno društvo Ilužn
● Urban roof, Ulica Milana Majcna 6
T: 05 992 41 63, www.urbanroof.si

TABORNIŠTVO
Društvo tabornikov rod Dobre volje
● Pisarna društva, Kebetova ulica 1
M: 051 232 782, rod-dobre-volje.wix.com

TAEKWON-DO
Športno društvo Gaiana
● OŠ Spodnja Šiška, Gasilska cesta 17
M: 070 867 008, www.gaiana-sport.org

TEK
Akademsko atletsko društvo Slovan
● Park Tivoli, Celovška cesta 25
M: 040 626 361, www.tek.si
Akademsko atletsko društvo Slovan
● Park Tivoli, Celovška cesta 25
M: 040 626 361, www.tek.si
Društvo rekreativcev Drmol
● Park Tivoli, Celovška cesta 25
T: 01 306 45 14
Športno društvo Kinvital
● Park Tivoli, Celovška cesta 25
M: 031 893 284, www.kinvital.si
Športno društvo Urbani tekači
● Park Tivoli, Celovška cesta 25
M: 051 346 897, www.tekaskitrener.si
Športni klub 3K šport
● PST, Kmečka pot 18
M: 031 288 544, 3ksport.si
Gibit d.o.o.
● PST, Kmečka pot 18
M: 040 331 833, www.gibit.si
Timing Ljubljana
● PST, Kmečka pot 18
T: 01 234 80 00, www.ljmaratonpriprave.si
Studio Prosapia, Prosapia, d.o.o.
● Studio Prosapia, Celovška cesta 111
M: 040 573 640, www.studio-prosapia.si

TENIS
Teniški klub Šport plus
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
T: 01 500 76 65, www.sportplus.si
Teniški klub Šport plus
● Šport plus, Vodnikova cesta 155
T: 01 500 76 65, www.sportplus.si
Teniški klub Maja Matevžič
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
M: 041 766 761, www.majamatevzic.com
Železničarski teniški klub Ljubljana
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
M: 041 686 632, www.tc-lj.si
Javni zavod Šport Ljubljana
● Teniška igrišča Tivoli, Celovška cesta 25
M: 031 564 059, www.sport-ljubljana.si
Teniški klub Jaki šport
● TK Jaki šport, Vodnikova cesta 155
M: 041 630 425, www.jakisport.com
Teniški klub Jaki šport
● Vrtec Mladi rod, Črtomirova ulica 14
M: 041 630 425, www.jakisport.com
Teniški klub Jaki šport
● Vrtec Najdihojca, Gorazdova ulica 6
M: 041 630 425, www.jakisport.com

WUSHU – SHAOLIN
Studio Prosapia, Prosapia, d.o.o.
● Studio Prosapia, Celovška cesta 111
M: 040 844 481, www.studio-prosapia.si

WUSHU – TAIJIQUAN
Slovensko društvo Tai ji quan
● OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova ulica 16
M: 041 681 220, www.drustvo-taijiquan.si

ČS Šmarna gora
ATLETIKA

Atletsko društvo Mass Ljubljana
● OŠ Šmartno pod Šmarno goro, C. v Gameljne 7
M: 040 457 876, www.admass.si
Tekaški klub Šmarnogorska naveza
● OŠ Šmartno pod Šmarno goro, C. v Gameljne 7
M: 041 670 141, www.smarnogorska-naveza.si

Tekaški klub Šmarnogorska naveza
● Stadion Policijske akademije Tacen, Rocenska ul. 56
M: 041 670 141, www.smarnogorska-naveza.si

FUNKCIONALNA VADBA
Zdravo živi, FinKin, d.o.o.
● Gasilski dom Tacen, Tacenska ulica 154
M: 041 901 963, www.zdravozivi.si

GIMNASTIKA – RITMIČNA
Športni klub Bleščica
● OŠ Šmartno pod Šmarno goro, C. v Gameljne 7
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si

JOGA
Društvo joga v vsakdanjem življenju Ljubljana
● Gasilski dom Tacen, Tacenska ulica 154
M: 040 221 108, www.joga-ljubljana.org
Zdravo živi, FinKin, d.o.o.
● Gasilski dom Tacen, Tacenska ulica 154
M: 041 901 963, www.zdravozivi.si

KAJAK KANU NA TEKOČIH VODAH
Kajak kanu klub Tacen
● OŠ Šmartno pod Šmarno goro, C. v Gameljne 7
T: 01 513 65 30, www.kajak-tacen.si

KARATE
Karate klub Grade
● OŠ Šmartno pod Šmarno goro, C. v Gameljne 7
M: 041 362 245

KOLESARSTVO
Kolesarsko društvo Rog
● Policijska akademija Tacen, Rocenska ulica 56
M: 051 628 158, www.kdrog.si

KOŠARKA
Košarkarski klub Ljubljana
● OŠ Šmartno pod Šmarno goro, C. v Gameljne 7
M: 040 170 844, www.kkljubljana.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Šmartno pod Šmarno goro, C. v Gameljne 7
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si

NOGOMET
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Šmartno pod Šmarno goro, C. v Gameljne 7
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
Športno društvo Tabor 69 Vižmarje-Brod
● OŠ Šmartno pod Šmarno goro, C. v Gameljne 7
T: 030 685 265, www.arne-tabor69.si

ODBOJKA
Ženski odbojkarski klub Šentvid
● OŠ Šmartno pod Šmarno goro, C. v Gameljne 7
M: 041 884 648, www.volleyclub-sentvid.si

POHODNIŠTVO - NORDIJSKA HOJA
Zdravo živi, FinKin, d.o.o.
● Gasilski dom Tacen, Tacenska ulica 154
M: 041 901 963, www.zdravozivi.si

ROLANJE
Lucky Luka d.o.o.
● OŠ Šmartno pod Šmarno goro, C. v Gameljne 7
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

SPLOŠNA TELOVADBA
Zdravo živi, FinKin, d.o.o.
● Gasilski dom Tacen, Tacenska cesta 154
M: 041 901 963, www.zdravozivi.si

TABORNIŠTVO
Društvo tabornikov Rašiški rod
● Pisarna društva, Pločanska ulica 8
E: snojlu@gmail.com, rar.rutka.net

TEK
Tekaški klub Šmarnogorska naveza
● Stadion Policijske akademije, Rocenska ul. 56
M: 041 670 141, www.smarnogorska-naveza.si

TENIS
Športno društvo Šmartno Tacen
● OŠ Šmartno pod Šmarno goro, C. v Gameljne 7
M: 041 360 156, www.srce-me-povezuje.si/
sdsmartnotacen/

ČS Trnovo
AEROBIKA

Športno društvo Trnovo
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 40
T: 01 283 83 67, www.sd-trnovo.si

BADMINTON
Badminton klub Ljubljana
● OŠ Kolezija, Cesta v Mestni log 46
M: 041 323 966, www.badminton-ljubljana.si

Badminton klub Ljubljana
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14a
M: 041 323 966, www.badminton-ljubljana.si
Badmintonski klub Olimpija
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14a
M: 041 616 479, www.badminton-olimpija.com

BOKS
Športno društvo Trnovo
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 40
T: 01 283 83 67, www.sd-trnovo.si

BORILNE VEŠČINE – DRUGO
Budistično društvo Shaolin tempelj Slovenija
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 40
M: 031 882 096, www.shaolintemple.si
Športno društvo Trnovo
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 40
T: 01 283 83 67, www.sd-trnovo.si

FUNKCIONALNA VADBA
Športno društvo Trnovo
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 40
T: 01 283 83 67, www.sd-trnovo.si

GIMNASTIKA – RITMIČNA
Športno društvo Špička
● OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2
M: 040 667 703, www.spicka.si
Klub za ritmično gimnastiko TIM
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14a
M: 041 930 531, www.krgtim.si
Športno društvo Špička
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14a
M: 040 667 703, www.spicka.si

GIMNASTIKA – SPLOŠNA
Športno društvo Trnovo
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 40
T: 01 283 83 67, www.sd-trnovo.si

GIMNASTIKA – ŠPORTNA
Športno društvo Trnovo
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 40
T: 01 283 83 67, www.sd-trnovo.si

JOGA
Društvo joga v vsakdanjem življenju Ljubljana
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14a
M: 040 221 108, www.joga-ljubljana.org
Društvo joga v vsakdanjem življenju Ljubljana
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 40
M: 040 221 108, www.joga-ljubljana.org

JUDO
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Kolezija, Cesta v Mestni log 46
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14a
M: 051 306 306, www.ilovejudo.com
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14a
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si

KARATE
Kimon d.n.o.
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14a
M: 041 688 120, www.kimon.si

KONJENIŠTVO
Konjeniški klub Trnovo
● Konjeniški center Trnovo, C. dveh cesarjev 11
M: 041 642 253, www.kk-trnovo.si

KOŠARKA
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Kolezija, Cesta v Mestni log 46
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Košarkarski klub Globus
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14a
M: 031 780 829, www.kkglobus.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14a
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
Športno društvo Trnovo
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 40
T: 01 283 83 67, www.sd-trnovo.si

NOGOMET
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Kolezija, Cesta v Mestni log 46
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14a
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si

ODBOJKA
Odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana
● OŠ Kolezija, Cesta v Mestni log 46
M: 041 356 225, www.vitalvolley.si
ŠD Odbojkarska šola Ljubljana
● OŠ Kolezija, Cesta v Mestni log 46
M: 041 863 652
Odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana
● OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2
M: 041 356 225, www.vitalvolley.si
Odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14a
M: 041 356 225, www.vitalvolley.si

PILATES
Športno društvo Metulj
● Center starejših Trnovo, Devinska ulica 1
M: 040 785 934, www.sd-metulj.si
Pilates studio Peti element, Špela Jakša, s.p.
● Dom Janeza Krstnika, Kolezijska ulica 1
M: 041 352 555, www.petielement.si
Pilates studio Peti element, Špela Jakša, s.p.
● Peti element pilates studio, Barjanska c. 58
M: 041 352 555, www.petielement.si
Športno društvo Trnovo
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 40
T: 01 283 83 67, www.sd-trnovo.si

PLAVANJE
Javni zavod Šport Ljubljana
● Bazen Kolezija, Gunduličeva ulica 7
T: 08 205 18 20, www.sport-ljubljana.si
Športno društvo Delfin
● Bazen Kolezija, Gunduličeva ulica 7
T: 06 864 74 69, www.sd-delfin.si

PLES - AKROBATSKI ROCK & ROLL
Plesni klub Briljantina
● OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2
M: 041 733 743, www.briljantina.si
Plesni klub Briljantina
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14a
M: 041 733 743, www.briljantina.si

PLES – CAPOEIRA
Športni in kulturno društvo Capoeira 
Tradicao Baiana Slovenija
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14a
M: 041 243 411, www.capoeiratb.si
Športno društvo Trnovo
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 40
T: 01 283 83 67, www.sd-trnovo.si

PLES – DRUŽABNI
Ples Plus d.o.o.
● OŠ Kolezija, Cesta v Mestni log 46
M: 041 878 464, www.plesplus.si
Športno društvo Trnovo
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 40
T: 01 283 83 67, www.sd-trnovo.si

PLES - ŠOV PLESI
Ples Plus d.o.o.
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 40
M: 041 878 464, www.plesplus.si

RIBIŠTVO - KASTING IN
SLADKOVODNI ŠPORTNI RIBOLOV

Ribiška družina Barje
● RD Barje, Hladnikova ulica 11
M: 041 740 314, www.rdbarje.si

ROKOMET
Rokometni klub Krim
● OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Rokometni klub Krim
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14a
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14a
M: 031 600 597, www.rk-krim.si
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Šport
ROLANJE

Lucky Luka d.o.o.
● OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

SPLOŠNA TELOVADBA
Društvo Šola zdravja
● OŠ Kolezija, Cesta v Mestni log 46
M: 041 648 732, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Smučarsko društvo Novinar
● OŠ Kolezija, Cesta v Mestni log 46
M: 040 775 770, www.novinar-drustvo.si
Društvo za motopedagogiko in 
psihomotoriko
● OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2
M: 031 839 709, psihomotorika.wix.com
Smučarsko društvo Novinar
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14a
M: 040 775 770, www.novinar-drustvo.si
Športno društvo Gibko
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14a
T: 01 562 67 36, www.svetzdravja.si
Športno društvo Trnovo
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 40
T: 01 283 83 67, www.sd-trnovo.si

SUP - VESLANJE NA DESKI
Nervoza? projektiranje d.o.o., Ljubljana
● Kajakaški center Ljubljana, Livada 31
M: 041 667 692, www.supslovenia.si

TENIS
Teniški klub Svoboda
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14a
T: 01 283 30 02, www.tksvoboda.si
Športno društvo Tanko šport
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 40
M: 041 736 692, www.tankosport.si
Športno društvo Trnovo
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 40
T: 01 283 83 67, www.sd-trnovo.si

VESLANJE
Veslaški klub Ljubljanica
● Veslaški klub Ljubljanica, Velika čolnarska 20
T: 01 283 87 12, www.vesl-klub-ljubljanica.si

WUSHU – TAIJIQUAN
Slovensko društvo Tai ji quan
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14a
M: 041 681 220, www.drustvo-taijiquan.si

ČS Vič
AEROBIKA

Partizan Vič
● Partizan Vič, Tržaška cesta 76
T: 01 423 10 95, www.partizanvic.si

BADMINTON
Badminton klub Ljubljana
● OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
M: 041 323 966, www.badminton-ljubljana.si
Badminton klub Ljubljana
● Tenis center Dolgi most, Dolgi most 6a
M: 041 323 966, www.badminton-ljubljana.si

BALINANJE
Balinarski športni klub Svoboda
● Balinišče Svoboda, Gerbičeva ulica 61
M: 041 572 520
Balinarsko športno društvo Bičevje
● Balinišče Svoboda, Gerbičeva ulica 61
M: 041 360 799

BOKS – TAJSKI
Thai boxing klub - Khun kao
● Khun kao gym, Tržaška cesta 132
M: 040 561 675, www.tajskiboks.si

FITNES
Javni zavod Šport Ljubljana
● Fitnes Vič, Koprska ulica 29
T: 05 917 92 70, www.sport-ljubljana.si
Sokol group, d.o.o.
● Sokol Vič wellnes center, Koprska cesta 72
M: 041 698 498, www.sokolgroup.com
21 trening d.o.o.
● One to one fitnes klub, Tržaška cesta 315
M: 041 693 518, www.one2one.si

FUNKCIONALNA VADBA
Sokol group, d.o.o.
● Sokol Vič wellnes center, Koprska cesta 72
M: 041 698 498, www.sokolgroup.com

Studio Živa, Živa Olup, s.p.
● Studio Živa, Tržaška cesta 76
M: 041 775 773, www.studio-ziva.com

GIMNASTIKA – RITMIČNA
Klub za športno ritmično gimnastiko 
Narodni dom
● Gimnastični center Ljubljana, Koprska ul. 29
M: 031 524 280, www.klubrg-narodnidom.si
Klub za športno ritmično gimnastiko Šiška
● Gimnastični center Ljubljana, Koprska ul. 29
M: 041 647 124, www.ksrg-siska.net
Športni klub Bleščica
● OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si

GIMNASTIKA – SPLOŠNA
Partizan Vič
● OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
T: 01 423 10 95, www.partizanvic.si
Partizan Vič
● Partizan Vič, Tržaška cesta 76
T: 01 423 10 95, www.partizanvic.si

GIMNASTIKA – ŠPORTNA
Gimnastično društvo Zelena jama
● Gimnastični center Ljubljana, Koprska ul. 29
T: 01 540 24 80, www.gimzj-drustvo.si/urnik
Športno društvo Gib Ljubljana Šiška
● Gimnastični center Ljubljana, Koprska ul. 29
T: 030 312 804, www.gib-sport.com
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● Gimnastični center Ljubljana, Koprska ul. 29
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si
Partizan Vič
● Partizan Vič, Tržaška cesta 76
T: 01 423 10 95, www.partizanvic.si

GOLF
Golf klub Trnovo
● Golf igrišče Trnovo, Cesta dveh cesarjev nn
M: 051 366 690, www.golftrnovo.com

JOGA
Devi, d.o.o.
● Devi joga center, Bobenčkova ulica 4
T: 030 665 544, www.parinama.si
Aksjom d.o.o. Ljubljana
● Eternia studio, Erbežnikova ulica 2
M: 041 617 843, www.eternia.si

JUDO
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
M: 051 306 306, www.ilovejudo.com
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si

KARATE
Nanbudo center Ljubljana, športno društvo
● Center veščin, Glinška ulica 6
M: 031 526 773, www.nanbudo.si
Karate klub Olimpija Ljubljana
● OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
M: 041 445 722, www.karate-olimpija.si

KICKBOKS
Športni klub Hyong
● ŠC Ljubljana, Aškerčeva cesta 1
M: 041 311 811, www.hyong.si

KOLESARSTVO
Kolesarsko društvo Rog
● Gostilna Gorjanc, Tržaška cesta 330
M: 051 628 158, www.kdrog.si

KOŠARKA
Košarkarski klub Globus
● OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
M: 031 780 829, www.kkglobus.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si

MALI GOLF
Golf klub Trnovo
● Golf igrišče Trnovo, Cesta dveh cesarjev nn
M: 051 366 690, www.golftrnovo.com

NANBUDO
Nanbudo center Ljubljana, športno društvo
● Center veščin Trans4mator, Glinška ulica 6
M: 031 526 773, www.nanbudo.si

NOGOMET
Nogometni klub Svoboda
● OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
M: 040 918 260, www.nksvobodavic.webs.com
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Vič, Tržaška cesta 74
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
Nogometni klub Svoboda
● Stadion Svoboda, Gerbičeva ulica 61
M: 031 358 422, www.nksvobodavic.webs.com
Športno društvo Nogometni klub 
Ljubljana – Hermes
● Športni park Svoboda, Gerbičeva ulica 61
M: 031 254 727, www.nkhermes-ljubljana.si

ODBOJKA
Odbojkarsko društvo Krim
● OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
M: 041 514 933

PAINT BALL
Paintball club Spyder
● Paintball park Spyder, Cesta v Gorice 13
M: 041 504 955, www.spyder.si

PILATES
Športno društvo ABC šport
● Biotehnični izobraževalni center, Cesta v 
Mestni log 47
M: 040 630 030, www.abcsport.si
Športno društvo Metulj
● Center veščin Trans4mator, Glinška ulica 6
M: 040 785 934, www.sd-metulj.si
Devi, d.o.o.
● Devi joga center, Bobenčkova ulica 4
T: 030 665 544, www.parinama.si
Aksjom d.o.o. Ljubljana
● Eternia studio, Erbežnikova ulica 2
M: 041 617 843, www.eternia.si
Partizan Vič
● Partizan Vič, Tržaška cesta 76
T: 01 423 10 95, www.partizanvic.si
Sokol group, d.o.o.
● Sokol Vič wellnes center, Koprska cesta 72
M: 041 698 498, www.sokolgroup.com
Studio Živa, Živa Olup, s.p.
● Studio Živa, Tržaška cesta 76
M: 041 775 773, www.studio-ziva.com

PLES – CAPOEIRA
Športni in kulturno društvo Capoeira 
Tradicao Baiana Slovenija
● Center veščin Trans4mator, Glinška ulica 6
M: 041 243 411, www.capoeiratb.si
Športno in kulturno društvo Capoeira Slovenija
● OŠ Vič, Tržaška cesta 74
M: 041 504 621, www.capoeiraslovenija.si

PLES – DRUŽABNI
Ples Plus d.o.o.
● OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
M: 041 878 464, www.plesplus.si

PLES - LA IN ST PLESI
Plesni klub Prestige
● Antonov dom, Tržaška cesta 85
M: 041 524 788, www.klub-prestige.si

POHODNIŠTVO - NORDIJSKA HOJA
Studio Živa, Živa Olup, s.p.
● Studio Živa, Tržaška cesta 76
M: 041 775 773, www.studio-ziva.com

ROKOMET
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
M: 031 600 597, www.rk-krim.si

ROLANJE
Lucky Luka d.o.o.
● OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

SABLJANJE
Sabljaški klub Ljubljana
● Športna dvorana Aprima, Tržaška cesta 132
M: 041 254 017, www.sabljanjeljubljana.
weebly.com

SPLOŠNA TELOVADBA
Devi, d.o.o.
● Devi joga center, Bobenčkova ulica 4
T: 030 665 544, www.parinama.si
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
● Dnevni center aktivnosti Tržaška, Tržaška c. 37
T: 01 244 62 66, www.dca-ljubljana.org

21 trening d.o.o.
● One to one fitnes klub, Tržaška cesta 315
M: 041 693 518, www.one2one.si
Športno društvo ABC šport
● OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
M: 040 632 030, www.abcsport.si
Zrnec Barbka - Fizioterapija Zrnec
● OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
T: 01 562 67 36, www.svetzdravja.si
Športno društvo ABC šport
● OŠ Vič, Tržaška cesta 74
M: 040 632 030, www.abcsport.si
Društvo Šola zdravja
● Park ob križišču Jamove in Koprske, most 
čez Gradaščico
M: 031 426 575, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Partizan Vič
● Partizan Vič, Tržaška cesta 76
T: 01 423 10 95, www.partizanvic.si
Sokol group, d.o.o.
● SokolVič wellnes center, Koprska ulica 72
T: 01 200 27 55, www.sokolgroup.com
Športni klub Hyong
● ŠC Ljubljana, Aškerčeva cesta 1
M: 041 311 811, www.hyong.si

TABORNIŠTVO
Društvo tabornikov rod Močvirski 
tulipani
● Pisarna društva, Tržaška cesta 74
M: 031 589 802, mocvirc.si

TAEKWON-DO
Športni klub Hyong
● ŠC Ljubljana, Aškerčeva cesta 1
M: 041 311 811, www.hyong.si

TENIS
Teniški klub Bonifacija
● Igrišča Bonifacija, Tbilisijska ulica 22a
T: 068 689 697, www.tkb.si
Športno rekreativno društvo Max club
● Max tenis club, Tbilisijska b.h.š.
M: 041 676 109, www.maxtenisclub.si
Partizan Vič
● Partizan Vič, Tržaška cesta 76
M: 041 699 294, www.partizanvic.si
Teniški klub Schweiger
● Teniška igrišča Schweiger, Cesta v Zgornji 
Log 32
T: 01 256 61 70, www.schweiger.si
Teniški klub Svoboda
● Teniški park Svoboda, Gerbičeva 61a
T: 01 283 30 02, www.tksvoboda.si

Zbrala in uredila za glasilo Ljubljana:  
Žiga Černe in Matej Pogačar

Ponudniki športnih in gibalnih 
programov pozor!
Ste zamudili z oddajo podatkov za 
objavo v glasilu Ljubljana? Kadarkoli 
jih lahko vpišete ali dopolnite preko 
sistema www.rekreacija.si. Za dodatne 
informacije pokličite Žigo Černeta na  
041 537 097, info@rekreacija.si.

Partnerji programa Razgibajmo 
Ljubljano so:  
Športna zveza Ljubljane,  
Zveza športnih društev Krim,  
Zveza športnih društev Slovan in 
Športna zveza Univerze v Ljubljani.

Sofinancerja programa Razgibajmo 
Ljubljano sta Mestna občina Ljubljana in 
Fundacija za šport.

Š
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Nepremičnine

PRODAMO                                                            

Poslovni prostor,  
Grablovičeva 62, Ljubljana
Izklicna cena:  114.000 €

Poslovni prostor L-2, v skupni izmeri 
77,50 m2, se nahaja v pritličju stavbe. 
Namenjen je pisarniški oz. storitveni  
dejavnosti. Energijski kazalniki 
energetske učinkovitosti:  
D (60–105 kWh/m2a).

ODDAMO V NAJEM                                                            

Poslovni prostor namenjen gostinski 
dejavnosti.
Najnižja ponudbena izhodiščna cena 
najemnine na mesec: 1.900 €

Nepremičnina na naslovu Miklošičeva 
cesta 28, Ljubljana, ki v naravi predstavlja 
polkletni lokal v izmeri 162,49 m2. 
Poslovni prostor se nahaja v centru mesta. 
Prostor se oddaja za gostinsko dejavnost. 
Za poslovni prostor EI ni potrebna (334. 
člen EZ-1). 

Prodaja nepremičnin v lasti 
Mestne občine Ljubljana

Garažna hiša Kozolec 
Sredi Ljubljane smo septembra odprli 
novozgrajeni del garažne hiše Kozolec II s 
paviljonom na vzhodni strani. Na več kot 
6.300 m2 površin je urejenih 83 parkirnih mest v 
treh etažah, skupaj torej 249 parkirnih mest, od 
tega jih je 12 namenjenih parkiranju invalidov.

Cena parkiranja v garažni hiši ostaja 
nespremenjena. Dnevna tarifa (od 7. do 19. ure) 
je 1,20 €/uro, nočna tarifa (od 19. do 7. ure) pa 
1,80 €/noč.

V javnem delu garaže je 166 parkirnih mest, 
83 mest v tretji etaži pa je predvidenih za 
prodajo.  Na Mestni občini Ljubljana že 
zbirajo informativne ponudbe za nakup 
teh mest. Prednost pri nakupu bodo imeli 
prebivalci s stalnim bivališčem znotraj območja 
Gosposvetske, Tivolske in Cigaletove ulice ter 
lastniki nepremičnin in pravne osebe, ki imajo 
sedež na tem območju. Vse zainteresirane 
vabimo, da  informativno ponudbo za nakup 
pošljejo na naslov Mestna občina Ljubljana, 
Oddelek za ravnanje z nepremičninami, 
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.

  Več informacij najdete na spletni stani  
www.ljubljana.si/sl/nepremicnine-mol/
nepremicnine/

Mestna občina Ljubljana ponuja 
vsem interesentom spletno 
aplikacijo Nepremičnine MOL, ki 
omogoča vpogled v načrt prodaje 
in oddaje nepremičnin v lasti  
MOL. Na navedeni spletni strani so 
opisani postopki prodaje in oddaje 
nepremičnega premoženja ter vse 
aktualne objave s podrobnejšimi 
podatki o posamezni nepremičnini 
in izvedbi postopkov. Pri 
posamezni javni objavi so 
navedeni kontaktni podatki in 
informacije o načinu prijave.

  Pokukajte na Nepremičnine MOL na:  
www.ljubljana.si/sl/nepremicnine-mol/

 

Oddelek za ravnanje z nepremičninami MOL

Foto: arhiv MOL

V javnem delu garaže je 166 parkirnih mest.
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Mesto in Mestni svet

Na 27. seji so svetnice in 
svetniki, ki svoja stališča do 
posamičnih dokumentov pred 
sejami usklajujejo na področnih 
odborih, obravnavali in sprejeli 
vrsto dokumentov. Na seji, ki je 
potekala 25. 9. 2017, so mestne 
svetnice in svetniki tako 
odločili o naslednjih zadevah. 
Kadrovska imenovanja: 
v svet javnega zavoda 
Turizem Ljubljana so bili kot 
predstavniki MOL imenovani: 
Vasja Butina, Jadranka Dakić, 
Anton Kastelic, Marko Koprivc, 
Anton Kranjc, Ida Medved, kot 

predstavniki zainteresirane 
javnosti pa Matic Bizjak, 
Gregor Jamnik, prof. dr. Tanja 
Mihalič, Aleksander Valentin; 
v Svet Srednje šole tehničnih 
strok Šiška je bila imenovana 
dr. Bojana Virjent, v Svet 
dijaškega doma Vič pa Polona 
Franko, Bernardi Kokalj je 
bilo dano pozitivno mnenje  h 
kandidaturi za ravnateljico OE 
Srednje šole in doma Zavoda 
za gluhe in naglušne Ljubljana; 
gospo Nado Šumi se razreši 
z mesta odgovorne urednice 
javnega glasila Ljubljana z dnem 

25. 9. 2017, za odgovornega 
urednika glasila se imenuje 
dr. Uroša Grilca. ● Svetnice 
in svetniki so potrdili sklep o 
izvrševanju proračuna MOL za 
leto 2017, za obdobje od 1. 1. 
do 30. 6. 2017. ● Podprli so tudi 
Sklep o določitvi dela plače za 
delovno uspešnost direktorici 
javnega zavoda Ljubljanski 
grad za leto 2017 iz naslova 
prodaje blaga in storitev na 
trgu. ● Podporo je dobil Sklep, 
da se Odlok o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda 

Živalski vrt Ljubljana sprejme 
po hitrem postopku. ● Potrdili 
so še Sklep o soglasju javnemu 
zavodu Lekarne Ljubljana k 
nakupu poslovnih prostorov v 
Medicinskem centru Vilharjeva 
v Ljubljani, ● kakor tudi Sklep o 
spremembi družbene pogodbe 
družbe Bežigrajski športni park 
športni marketing ter ● Sklep 
o določitvi imen ulic, parka 
in sprememb poteka ulic na 
območju MOL.
Mestni svetniki in svetnice 
so ob imenovanju novega 
odgovornega urednika glasila 

DOGODEK KRATKA VSEBINA ČETRTNA 
SKUPNOST TERMIN LOKACIJA

MOŽGANSKI FITNES Z 
JASMINO LAMBERGAR: 
VAJE ZA IZBOLJŠANJE 
SPOMINA 

VAJE ZA IZBOLJŠANJE SPOMINA
• Lahko prikličemo pretekle dogodke?
• Zakaj se ne spomnimo?
• Z vajami do boljšega priklica

Priznana mednarodna trenerka spomina Jasmina Lambergar 
iz Centra za urjenje spomina vas bo naučila tehnik za boljše 
pomnjenje. Z vajami za spomin bo razgibala vaše možgane. 
Predavanje za vse generacije je brezplačno!

ČS ŠIŠKA Sreda, 15. 11. 2017, ob 18. uri Ljubeljska 19 a, sejna soba

DEMENCA – 
PREPOZNAVANJE IN PRVI 
ZNAKI DEMENCE 

Demenca je kronična napredujoča bolezen, ki prizadene 
možganske celice, odgovorne za spomin, mišljenje, orientacijo, 
razumevanje, računske in učne sposobnosti, sposobnosti 
govornega izražanja ter presoje. Namen strokovnega 
predavanja je omogočiti prepoznavanje prvih znakov demence. 
Predavanje bodo izvedli strokovni sodelavci Združenja za 
pomoč pri demenci Spominčica. Namenjeno je svojcem in 
drugim, ki skrbijo za osebe z demenco v domačem okolju.

ČS POLJE Sreda, 22. 11. 2017, ob 17. uri Center Zalog, Zaloška 267,  
I. nadstropje, sejna soba

PREDAVANJE O TEMELJNIH 
POSTOPKIH OŽIVLJANJA IN 
PRIKAZ (VARNE) UPORABE 
DEFIBRILATORJA

Delavnica »Temeljni postopki oživljanja in prikaz pravilne 
(varne) uporabe defibrilatorja«.
Brezplačne meritve krvnega sladkorja, tlaka in  holesterola. 
Delavnica je namenjena vsem generacijam.

ČS POLJE Četrtek, 30. 11. 2017, ob 18. uri Center Zalog, Zaloška 267, I. 
nadstropje, sejna soba

ČS ČRNUČE Četrtek, 23. 11. 2017, ob 18. uri Sedež ČS Črnuče, Dunajska cesta 367, 
I. nadstropje, sejna soba

ZA VEČJO VARNOST V 
CESTNEM PROMETU 
SOŽITJE  

Delavnice: 
• Osvežitev znanj pravil cestnega prometa 
• Praktične izkušnje policije
• Svetovanje o zdravstvenih kriterijih za vožnjo
• Temeljni postopki oživljanja
• Varna vožnja po avtocesti in hitri cesti 
• Svetovalna vožnja z ocenjevalci na vozniškem izpitu – 

inštruktorji varne vožnje
več na: https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/cetrtne-
skupnosti-v-ljubljani/cetrtne-skupnosti-v-ljubljani-2/
cetrtna-skupnost-posavje/dogodki-v-cs-posavje/
Delavnica je namenjena starejšim voznikom in voznicam, ki bi 
radi ostali čim dlje mobilni in varni na cestah.

ČS MOSTE Ponedeljek, 13. 11. 2017,  
od 9.30 do 13.30 Dom občanov Fužine, Preglov trg 15

ČS  DRAVLJE Sreda, 29. 11. 2017, od 9.30 do 13.30 Sedež ČS Dravlje, Draveljska 44

KORK SREČEVALNICA Različne delavnice – program je objavljen na  
http://www.ljubljana.ozrk.si/sl/SRECEVALNICA ČS GOLOVEC Torek, 21. 11. 2017, ob 17. uri Sedež ČS Golovec, Litijska 38

40. OBLETNICA DELOVANJA 
KULTURNO-TURISTIČNEGA 
DRUŠTVA PROGA 13

Kulturno zabavni program, podelitev priznanj.  
Manjša pogostitev.  ČS GOLOVEC Sobota, 18. 11. 2017, ob 19. uri Pot do šole 2a

MERJENJE KRVNEGA TLAKA 
TER SLADKORJA V KRVI IN 
HOLESTEROLA

Brezplačno merjenje krvnega tlaka ter sladkorja v krvi in 
holesterola. Namenjeno vsem generacijam. ČS GOLOVEC Četrtek, 23. 11. 2017,  

od 10. do 11. ure Sedež ČS Golovec, Litijska 38

DRAVLJE POJEJO
Četrtna skupnost Dravlje in Pevsko društvo Rožmarin Dravlje 
vabijo na srečanje pevskih zborov in skupin
“DRAVLJE POJEJO”. Letošnja tema bo vino in martinovanje.

ČS DRAVLJE Petek, 17. 11. 2017, ob 17. uri Sedež ČS Dravlje, Draveljska 44, 
velika dvorana

Delo Mestnega sveta
Poročilo o 27. seji Mestnega sveta MOL

Napovednik dogodkov v Četrtnih skupnostih MOL november 2017
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Mesto in Mestni svet
Ljubljana izrazili željo, da bi 
bil del revije namenjen tudi 
predstavitvi predlogov, mnenj, 
stališč v okviru delovanja 
svetniških skupin, ki sestavljajo 
mestni svet. V delu razprave 
o izvrševanju proračuna MOL 
za leto 2017, za obdobje od 1. 
1. do 30. 6. 2017 je bila večina 
mestnih svetnikov enotna, da 
je treba vsekakor v prvi vrsti 
poskrbeti za kanalizacijo, ki 
bi pomenila uvod v ekološko 
krepitev mesta v vseh njegovih 
segmentih. Izpostavili so, 
da gre pri tem za generalno 
varovanje podtalnice in pitne 
vode. Glede primanjkljaja 
za dobre 3 milijone je bilo v 
okviru razprave pojasnjeno, 
da bo verjetno ob koncu 
leta pokrit, na vprašanje o 
zadolžitvi pa je župan zatrdil, 
da bo manjša kot lani. Na tem 
mestu so se prisotni dotaknili 

tudi panoge kmetijstva, ki 
ima v proračunu že sicer 
zagotovljena precej nizka 
sredstva, realizacija v prvem 
polletju pa je bila še manjša, 
kot je bilo zanjo predvidenih 
sredstev. Po mnenju nekaterih 
bi morali biti mestni vrtički 
ena od prioritet mestne oblasti, 
kakor tudi Ljubljančanov, zlasti 
kadar govorimo o samooskrbi 
in sorodnih dejavnostih, ki so 
za mesto izrednega pomena. 
Mestni svetniki in svetnice 
so se nato posvetili razpravi 
glede soglasja javnemu 
zavodu Lekarne Ljubljana k 
nakupu poslovnih prostorov v 
Medicinskem centru Vilharjeva 
v Ljubljani. Nekateri so izrazili 
pomisleke, ali je dodatna 
lekarna v mreži številnih 
okoliških lekarn v bližini 
tehtna odločitev, ali je njena 

lokacija v Vilharjevem podhodu 
smiselno izbrana in ali je 
bila izdelana kakšna študija 
glede komercialne uspešnosti 
lekarniških prostorov. Obenem 
je bilo slišati nekaj vprašanj 
faze izdelave prostorov, 
predvidenih do konca leta 2017 
in kdaj se bo izvršil nakup. 
Kot pohvalno mnenje glede 
nakupa poslovnih prostorov 
v MCL na Vilharjevi je bila 
dana obrazložitev, da gre za 
investicijo, ki se bo izplačala 
v relativno kratkem času, 
tj. v nekaj več kot 6 letih. V 
tem kontekstu so se nekateri 
pozitivno odzvali na soglasje 
k nakupu, pri čemer so izhajali 
iz dejstva, da se Vilharjev 
podhod polni tudi z drugimi 
dejavnostmi (Ljubljansko 
šahovsko društvo, društvo 
Spominčica, društvo sladkornih 
bolnikov in popravljalnica 

koles v smislu socialnega 
podjetništva). 
Odprla se je tudi razprava glede 
predloga Sklepa o spremembi 
družbene pogodbe družbe 
Bežigrajski športni park 
športni marketing, v okviru 
katere so številni poudarili, da 
je po toliko letih propadanja 
Bežigrajskega stadiona 
vendarle potrebno zaščititi ta 
izjemni kulturni spomenik 
državnega pomena. Še zlasti 
zato, ker se bodo v letu 2018 
poleg vsega odvijale tudi 
aktivnosti za vpis Plečnikove 
arhitekture na seznam 
Unescove svetovne dediščine. 
Nekateri od razpravljavcev so v 
tem kontekstu izpostavili, da je 
MOL kot eden od družbenikov 
oz. solastnikov dolžna dati 
preostalim deležnikom 
pobudo, da v sodelovanju 

DOGODEK KRATKA VSEBINA ČETRTNA 
SKUPNOST TERMIN LOKACIJA

PILATES

Pilates je celostna telesna vadba, pri kateri se predvsem 
razvijajo težje dostopne, manjše in šibkejše mišice, ki 
pripomorejo k pravilni in zdravi telesni drži, krepitvi mišic in 
kardiovaskularnega sistema, izboljšani telesni pripravljenosti 
in koordinaciji ter poudarjenemu samozavedanju. Trening 
vključuje vaje za moč, raztezanje in dihanje. Vadba je 
primerna tudi za rehabilitacijo po poškodbah. Za odrasle in 
mladino. Več informacij: ŠD Dravlje, sport.dravlje@gmail.com.

ČS DRAVLJE

Vsak ponedeljek,  
od 20. do 21. ure

Vsak torek in četrtek,  
od 19.30 do 20.30

Sedež ČS Dravlje, Draveljska 44, 
velika dvorana

AEROBIKA Odlična skupinska vadba za krepitev celotnega telesa in 
pridobivanje telesne vzdržljivosti. Za odrasle in mladino. ČS DRAVLJE Vsako sredo, od 20. do 21. ure Sedež ČS Dravlje, Draveljska 44

Vadba ABEO

Vadba je namenjena rekreativcem, ki želijo ohranjati 
in razvijati pomembne gibalne kot tudi funkcionalne 
sposobnosti, mišično zmogljivost, gibljivost, koordinacijo, 
ravnotežje ter aerobno vzdržljivost. Vadba temelji na 
premagovanju lastne telesne teže ter s pomočjo rekvizitov. 
Vadba bo zasnovana ciljno, smiselno ter pestro. Za odrasle in 
mladino. Več informacij: ŠD Dravlje, sport.dravlje@gmail.com.

ČS DRAVLJE Vsak ponedeljek in sredo,  
od 19. do 20. ure

Sedež ČS Dravlje, Draveljska 44, 
velika dvorana

TEK Z NASMEHOM Za odrasle in mladino.
Več informacij: ŠD Dravlje, sport.dravlje@gmail.com. ČS DRAVLJE Vsak ponedeljek, torek in sredo, 

od 17. do 18. ure Sedež ČS Dravlje, Draveljska 44

BADMINTON Za odrasle in mladino.
Več informacij: ŠD Dravlje, sport.dravlje@gmail.com. ČS DRAVLJE Vsak ponedeljek in sredo, 

od 17.30 do 19.00 
Sedež ČS Dravlje, Draveljska 44, 
velika dvorana

NAMIZNI TENIS
(aktivni)

Za odrasle in mladino.
Več informacij: ŠD Dravlje, sport.dravlje@gmail.com. ČS DRAVLJE Vsak torek in četrtek, 

od 20. do 22. ure
Sedež ČS Dravlje, Draveljska 44, 
mala dvorana

NAMIZNI TENIS
(super aktivni seniorji)

Za seniorje.
Več informacij: ŠD Dravlje, sport.dravlje@gmail.com. ČS DRAVLJE

Vsak ponedeljek, od 19. do 21. ure
Vsak torek, od 11. do 13. ure    
Vsako sredo, od 18.00 do 19.45
Vsak četrtek, od 10. do 12. ure

Sedež ČS Dravlje, Draveljska 44,
mala dvorana

TAI JI QUAN 

TAI JI QUAN je učinkovita kitajska veščina za krepitev in varovanje 
zdravja. Temelji na znanosti o negovanju življenjske moči, 
zakonih, življenjske energije, ki kroži v človeškem telesu, na teoriji 
ravnovesja jin-jang in učinkovitih samoobrambnih tehnikah. 
Poleg akupunkture ter kitajske masaže in zeliščarstva je tai ji quan 
eden od glavnih stebrov tradicionalne kitajske medicine.
Za odrasle in mladino.
Več informacij: ŠD Dravlje, sport.dravlje@gmail.com.
Ob ponedeljkih se aktivnosti odvijajo v mali dvorani, ob 
četrtkih pa v veliki.

ČS DRAVLJE
Vsak ponedeljek, od 10.00 do 11.30 

Vsak četrtek, od 17.00 do 19.30

Sedež ČS Dravlje, Draveljska 44, 
mala oz. velika dvorana

QI GONG

“Negovanje življenjske energije.” Gre za celovit sistem položajev in 
gibov, dihanja in meditacije za boljše zdravje in osebnostni razvoj. 
Za odrasle in mladino. Več informacij: ŠD Dravlje, sport.dravlje@
gmail.com. Ob sredah se aktivnosti odvijajo v mali dvorani, ob 
četrtkih pa v veliki.

ČS DRAVLJE
Vsako sredo, od 10.00 do 11.30 

Vsak četrtek, od 18.30 do 19.30 

Sedež ČS Dravlje, Draveljska 44, 
mala oz. velika dvorana 

ŽABA SKAČE Zabavna vadba za otroke od 4 do 6 let.
Več informacij: ŠD Dravlje, sport.dravlje@gmail.com. ČS DRAVLJE Vsako sredo 

od 16.30 do 17.30 
Sedež ČS Dravlje, Draveljska 44, 
velika dvorana
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Mesto in Mestni svet
s pristojnimi ministrstvi 
pripravijo načrt za minimalno 
sanacijo tega pomembnega 
kulturnega spomenika.

V sklepnem delu razprave 
glede odloka o določitvi imen 
ulic, parkov in sprememb 
poteka ulic ter parkov na 
območju MOL, je Komisija za 
poimenovanje naselij in ulic 
na osnovi soglasja Geodetske 
uprave Republike Slovenije 
zavrnila predlog ponovnega 
imenovanja ulice po osebnosti 
arhitekta Jožeta Plečnika, ker 
sta v naselju Ljubljana po njem 
že poimenovana Plečnikov trg 
in Plečnikov podhod. Sledila je 
burna debata glede predlagane 
Džamijske ulice in mnogih 
variacij na lokaciji islamskega 
kulturnega centra v ČS 

Bežigrad. Preostali dokumenti 
so bili razen nekaj manjših 
pripomb ocenjeni kot dobro 
pripravljeni in sprejeti z večino 
glasov svetnic in svetnikov.

Svetniška vprašanja in 
pobude z odgovori mestne 
uprave
Navajamo svetniške pobude in 
vprašanja, ki so na 27. seji že 
dobili odgovore Mestne uprave. 
Svetnici Mojci Škrinjar so z 
Oddelka za kulturo odgovorili 
na vprašanja glede grafitov v 
mestu in ji pojasnili, da v MOL 
ne odstranjujejo grafitov z 
zasebnih stavb, razen izjemoma 
urgentno v mestnem središču, 
kadar je vandalizem storjen na 
javni površini in gre za grafit z 
neprimerno vsebino. Dodajajo, 

da nadaljujejo družbeno 
odgovorno kampanjo »Človek, 
čuvaj svoje mesto«, s katero 
od leta 2015 opozarjajo na 
nesprejemljivost vandalizma 
in nedovoljenega grafitiranja. 
Skupaj z Zavodom Bob in 
skupino strokovnih sodelavk 
ČlovekINJE bodo še naprej 
izvajali mladinsko ulično 
delo v okolici osnovnih šol. 
Povedali so še, da se hkrati 
zavedajo prispevka grafitiranja 
v pomenu umetniškega 
likovnega izraza in sestavnega 
dela urbane kulture, zato so 
s predstavniki grafitarjev že 
leta 2011 izbrali in določili 
prostore na 13 javnih lokacijah, 
kjer je grafitiranje dovoljeno. 
Svetnica Mojca Škrinjar 
(SDS) je z Oddelka za zdravje 

in socialno varstvo prejela tudi 
odgovor na vprašanje glede 
nadzora nad poslovanjem 
Zdravstvenega doma Ljubljana. 
Svet zavoda ZDL kot organ 
upravljanja z zavodom upravlja 
v okviru svojih pristojnosti in 
je odgovoren tudi za njegovo 
poslovanje. Na očitke glede 
negospodarnega ravnanja 
so z Oddelka sporočili, da je 
ZDL eden od petih največjih 
zdravstvenih domov v Sloveniji, 
ki je kljub gospodarski krizi 
in večkratnemu zmanjšanju 
sredstev za zdravstvo edini vsa 
leta posloval pozitivno.

Svetnica Mojca Sojar 
(Svetniški klub NSi) je 
na Oddelek za predšolsko 
vzgojo in izobraževanje 
naslovila vprašanje 

DOGODEK KRATKA VSEBINA ČETRTNA 
SKUPNOST TERMIN LOKACIJA

IZID NOVE KNJIGE „BEJŽ, 
BEJŽ, VODA GRE!“

Kulturno-zgodovinsko društvo Rusalka je pripravilo kulturni 
dogodek, na katerem bodo proslavili izid nove knjige. Slavnostna 
govornica bo Varuhinja človekovih pravic, gospa Vlasta Nussdorfer.

ČS POLJE Četrtek, 9. 11. 2017, ob 18. uri Center Zalog, Zaloška 267, 
dvorana za prireditve

KONCERT OB 35-LETNICI 
MEŠANEGA PEVSKEGA 
ZBORA PENTAKORD

Vljudno vabljeni na slavnostni koncert ob 35-letnici 
mešanega pevskega zbora Pentakord. Točen datum bo 
objavljen na spletni strani http://www.cs-polje.si/ 

ČS POLJE Sobota, 18. 11. 2017 ali 25. 11. 2017, 
ob 18. uri

Center Zalog, Zaloška 267, 
dvorana za prireditve

KEKEC Lutkovna predstava za najmlajše, ki ji sledi tudi lutkovna delavnica. ČS POLJE Četrtek, 23. 11. 2017, ob 18. uri
Center Zalog,
Zaloška 267, 
dvorana za prireditve

PRAZNIČNI BAZAR

Četrtna skupnost Polje tudi letos organizira že tradicionalni 
praznični bazar. Poleg bazarja vas vabimo, da si ogledate tudi 
lutkovno predstavo ali sodelujete na različnih delavnicah. 
Manjkalo ne bo tudi sladkih dobrot in presenečenj za najmlajše!

ČS POLJE Torek, 28. 11. 2017,  ob 17. uri OŠ Zadobrova, Zadobrovška cesta 35, 
športna dvorana

SREČEVALNICA KORK 
ZELENA JAMA

Različne delavnice – program je objavljen na
http://www.ljubljana.ozrk.si/sl/SRECEVALNICA ČS JARŠE Četrtek, 2. 11. 2017, od 10. do 12. ure Zelena jama, Perčeva 22

SREČEVALNICA KO RK 
ZELENA JAMA

Različne delavnice – program je objavljen na
http://www.ljubljana.ozrk.si/sl/SRECEVALNICA ČS JARŠE Četrtek, 16. 11. 2017, od 10. do 12. ure Zelena jama, Perčeva 22

MERJENJE KRVNEGA TLAKA Merjenje krvnega tlaka ČS CENTER Sreda, 8. 11. 2017, od 17.00 do 17.30 Zarnikova 3, dvorana

PSIHOANALIZA SANJ
Psihoterapevtka, mag. Urška Ajdišek.
Pomoč sanj v vsakdanjem življenju z vidika analitične 
psihologije.

ČS CENTER Sreda, 8. 11. 2017, od 17.30 do 19.00 Zarnikova 3, dvorana

DELAVNICA ZA URJENJE 
SPOMINA

Vaje za krepitev, urjenje in ohranjanje spomina, pozornosti in 
socialne inteligence. Delavnica namenjena starejšim. ČS CENTER Sreda, 15. 11. 2017, od 17.30 do 19.00 Zarnikova 3, dvorana

UPORABA IN DELO Z 
NIHALOM

Spoznavna in predstavitvena delavnica.
Uporaba in delo z nihalom za osebne namene.
Izdelava in uporaba rozet za delo z nihalom.

ČS CENTER Sreda, 22. 11. 2017, od 17.30 do 19.00 Zarnikova 3, dvorana

AKTIVIRANJE ČAKER
Energijske delavnice za boljše počutje in zdravje.
Korenska in Spolna čakra.
Vpliv na naše počutje in zdravje ter vaje za aktiviranje čaker. 

ČS CENTER Sreda, 29. 11. 2017, od 17.30 do 19.00 Zarnikova 3, dvorana

SREČEVALNICA Brezplačna srečanja in delavnica ročnih del – pletenje, 
kvačkanje, klekljanje. (RK Slovenije, OZ Ljubljana) ČS CENTER Vsak torek, ob 16. uri Rozmanova 12, mala sejna soba

ČAJ OB PETIH Ustvarjalne delavnice, druženje ob čaju. (HD Nikoli sam in ČS 
Center) ČS CENTER Vsak torek, ob 15.30 Štefanova 11, sejna soba

USTVARJALNE DELAVNICE Ustvarjalne delavnice, ročna dela, barvanje mandal in 
pobarvank. (DU Poljane) ČS CENTER Vsak torek, od 12. do 14. ure Zarnikova 3, pisarna društva, soba 5

ČAJ OB PETIH
Tedenska druženja, 
družabne igre, kreativne 
delavnice itd.

Ustvarjalne in animacijske delavnice, preizkus v igranju šaha, 
v kartanju in drugih družabnih igrah, animacije in vodene 
dejavnosti. Zaradi bližajočih se praznikov bomo v novembru 
med drugim izdelovali tudi voščilnice, darilne vrečke ipd. 
Dejavnost je namenjena vsem generacijam.

ČS POSAVJE Vsak četrtek, od 16. do 19. ure Sedež ČS Posavje, Bratovševa ploščad 
30, kletni prostori

MERJENJE KRVNEGA TLAKA Brezplačno merjenje krvnega tlaka – namenjeno vsem. ČS POSAVJE Četrtek, 2. 11. 2017, od 17.00 do 17.40 Sedež ČS Posavje, Bratovševa ploščad 
30, kletni prostori

AKTIVIRANJE ČAKER
Energijske delavnice za 
boljše počutje in zdravje

Popkovna, Srčna, Grlena in Čelna čakra. 
Vpliv na naše počutje in zdravje ter vaje za aktiviranje in 
vzpostavljanje ravnovesja v čakrah. Namenjeno vsem.

ČS POSAVJE Četrtek, 2. 11. 2017 in 16. 11. 2017, 
od 17.30 do 19.00

Sedež ČS Posavje,  
Bratovševa ploščad 30, kletni prostori

UPORABA IN DELO Z 
NIHALOM
Spoznavna in 
predstavitvena delavnica

Delavnica, na kateri bo praktičen prikaz postopka, kako se 
opravi spoznavanje in konvencija z nihalom, uporaba za 
izboljšanje počutja, zdravja itd. Delavnica je namenjena 
vsem.

ČS POSAVJE Četrtek, 23. 11. 2017, od 17.30 do 19.00 Sedež ČS Posavje,  
Bratovševa ploščad 30, kletni prostori

SPREHOD V ZELENO 
OKOLJE

Zadihajmo z naravo na sprehodu v družbi prijateljev in 
sosedov. Sprehod v bližnji okolici in reki Savi. Dogodek je 
namenjen vsem. Zbirno mesto: kletni prostor ČS Posavje, 
Bratovševa ploščad 30.

ČS POSAVJE Četrtek, 9. 11. 2017, od 16.30 do 18.30 
Zbirno mesto: 
Sedež ČS Posavje,  
Bratovševa ploščad 30, kletni prostori
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Mesto in Mestni svet
glede širše problematike 
beračenja mladih oseb na 
mestnih ulicah. Z Urada za 
preprečevanje zasvojenosti 
odgovarjajo, da je v njihovi 
pristojnosti sistematično 
načrtovanje preventivnih 
programov na področju 
preprečevanja zasvojenosti 
v Ljubljani, usposabljanje 
pedagoških delavcev za 
delo z mladimi itd. Povedali 
so, da UPZ deluje skladno 
s smernicami Resolucije o 
Nacionalnem programu na 
področju prepovedanih drog 
2014—2020 in da svoje cilje 
uresničujejo prek programov, 
ki jih vsako leto izberejo na 
javnem razpisu. Dodajajo, 
da so glede na pretekle 
izkušnje zaznali potrebo po 

podpori medgeneracijsko 
zasnovanih programov, v katere 
se vključujejo vse tri ciljne 
skupine (otroci, mladostniki, 
starši in vzgojitelji). Obenem 
so poudarili, da na Oddelku 
za zdravje in socialno varstvo 
problematiki zasvojenosti 
namenjajo izdatna finančna 
sredstva in da za izvedbo 
določenih programov 
omogočajo izvajalcem 
programov tudi uporabo 
prostorov, ki so v lasti MOL. 
Pomembna dejavnost, ki 
jo MOL finančno podpira, 
je distribucija sterilnega 
pribora za injiciranje in 
organizirano zbiranje 
rabljenega pribora. Poleg 
tega v okviru sofinanciranih 
programov v MOL delujejo 

tudi 3 dnevni centri. Glede 
izvajanja programov za mlade 
v večernem in nočnem času 
so pojasnili, da se izvajajo 
prek stika s terenskim delom v 
klubih, na prireditvah za mlade 
in na odprtih javnih površinah.

Z Oddelka za gospodarske 
dejavnosti in promet so se 
odzvali na pobudo svetnika 
Janeza Žagarja (SLS), da bi 
bilo v okviru zagotavljanja 
varnosti dostopa do mestnih 
postajališč pametno urediti 
poti, ki so si jih potniki kot 
bližnjice »izhodili« vzdolž obeh 
strani Bleiweisove ceste in 
urediti pločnik. Na Oddelku 
ocenjujejo, da je dostop prek 
podhodov in pločnika mimo 
Tobačne povsem zadosten in 
da gredo uporabniki iz smeri 

Tivolija ob Bleiweisovi po krajši 
poti čez park Tivoli.

Na pobudo svetnice Nataše 
Sukić (ZL), naj se ob parkirišču 
ZOO ob Večni poti in pri 
vstopni točki v Mostec pri 
Koseškem bajerju zgradijo nove 
javne sanitarije, so z Oddelka 
za gospodarske dejavnosti 
in promet odgovorili, da 
bodo v sklopu načrtovanja 
vstopne točke Krajinskega 
parka Tivoli, Rožnik in 
Šišenski hrib na površinah 
med naseljem Mostec, Večno 
potjo in Koseškim bajerjem, 
skušali zagotoviti tudi urejene 
sanitarije. Svetnica Nataša 
Sukić (ZL) je na Oddelek 
za predšolsko vzgojo in 
izobraževanje naslovila še 
vprašanja, kako se preverjajo 

DOGODEK KRATKA VSEBINA ČETRTNA 
SKUPNOST TERMIN LOKACIJA

DELAVNICA ZA URJENJE 
SPOMINA

Vaje za krepitev in urjenje spomina na zadovoljivi ravni. 
Delavnica je namenjena starejši generaciji. ČS POSAVJE Četrtek, 30. 11. 2017, od 17.30 do 19.00 Sedež ČS Posavje, Bratovševa ploščad 

30, kletni prostori

DEHTEČI CHI GONG

Vaje za krepitev in ohranjanje dobrega počutja in zdravja ter 
za pomoč pri odpravljanju zdravstvenih težav in bolezenskih 
stanj. Z vajami odpravimo tudi blokade in vzpostavimo 
ravnovesje v predelih nezdravega stanja organov ter v telesu. 
Delavnica je namenjena polnoletnim osebam.

ČS POSAVJE

Sobota,
11. 11. 2017 in
18. 11. 2017,
od 10. do 12. ure

Sedež ČS Posavje, Bratovševa ploščad 
30, kletni prostori

PLES Z VRTNICO Vadimo osnovne korake standardnih in latinskoameriških 
plesov in skupinske plese. ČS POSAVJE Vsako  sredo  od 20.15 do 22.00 Sedež ČS Posavje, Bratovševa ploščad 

30, kletna dvorana

DRUŽENJE OB PLESU Plešemo na izbrane plesne ritme po željah prisotnih članov. ČS POSAVJE Vsak petek od 20. do 22. ure Sedež ČS Posavje, Bratovševa ploščad 
30, kletna dvorana

PILATES Pilates – posebna vrsta vaj za krepitev telesnih mišic. ČS POSAVJE Vsak torek od 20. do 21. ure Sedež ČS Posavje, Bratovševa ploščad 
30, kletna dvorana

TELOVADBA Vaje za razgibavanje – organizira KORK Ljubo Šercer. ČS ŠIŠKA Vsak ponedeljek ob 9. uri Sedež ČS Šiška, Kebetova 1

BRALNA SREČANJA

Združuje nas veselje do branja, poezije in dobrih zgodb. 
V našo družbo vabimo vse, ki radi berete in želite svoja 
doživetja in mnenje o prebrani knjigi deliti z drugimi. 
Knjige za branje in pogovor izbiramo skupaj na srečanjih. 
Organizatorka in moderatorka srečanj je Nataša Finžgar.
(Vsak tretji petek v mesecu.)

ČS ŠIŠKA Petek, 17. 11. 2017, od 19. do 21. ure Jesenkova 1

PLESNA SKUPINA DU 
KOSEZE Družabni plesi. Primerno za boljše plesalce. ČS ŠIŠKA Vsak ponedeljek in četrtek ob 9. uri Trg komandanta Staneta 8

PLESNA SKUPINA DU 
KOSEZE Družabni plesi. Primerno za boljše plesalce. ČS ŠIŠKA Vsak ponedeljek in četrtek ob 17. uri Trg komandanta Staneta 8

PLESNA SKUPINA DU 
KOSEZE Družabni plesi. Primerno za začetnike. ČS ŠIŠKA Vsak ponedeljek ob 19. uri Trg komandanta Staneta 8

ČLOVEKOVA MINLJIVOST 
V NASPROTJU Z NJEGOVO 
VERO V DUHOVNO 
NESMRTNOST – MAG. 
MARKO OGRIS
(predavanje)

Ljudje bolj ali manj sprejemamo „biološko“ dejstvo 
postopnega usihanja naših telesno duševnih funkcij. Na 
drugi strani pa pogosto nezavedno predpostavljamo neko 
trajno duhovno entiteto („sebstvo“, „duša“, „atma“, „zavest“, 
„um“ ipd.), ki naj bi skozi vse življenje ostala istovetna sama 
s seboj. Že Platon, podobno kot večina religij v zgodovini, je 
verjel, da je tudi nesmrtna.

ČS ŠIŠKA Ponedeljek, 13. 11. 2017, ob 17.30 
Knjižnica Šiška, 
Trg komandanta Staneta 8, 
I. nadstropje

FEMINISTIČNE 
PISAVE AFRIŠKIH IN 
AFROAMERIŠKIH AVTORIC. 
1 – PETRA METERC
(predavanje)

Spoznali bomo glavne usmeritve afriškega feminizma 
ter se posvetili mislim, ki so vplivale na pisanje pionirskih 
romanopisk Afrike, kot so Ama Ata Aidoo, Flora Nwapa, Buchi 
Emecheta ter Mariama Bâ. Kako gledajo na žensko, ženska 
telesa, odnose moči med spoloma ter z njimi povezane 
družbene normative. Spregovorili bomo tudi o tem, zakaj se 
nobena od njih ni želela opredeliti za feministično avtorico. 

ČS ŠIŠKA Ponedeljek, 20. 11. 2017, ob 18. uri
Knjižnica Šiška, 
Trg komandanta Staneta 8, 
I. nadstropje 

PRIMOŽ TRUBAR, PRVI 
SLOVENSKI EVROPEJEC – 
MAG. DRAGO SUKIČ
(predavanje)

Bogat opus Primoža Trubarja, osrednje osebnosti 
reformacijskega gibanja na slovenskem, priča, da ni bil 
ujetnik kompleksa majhnega naroda. Razmišljal in deloval 
je kot slovenski Evropejec, kar je bil bistveni dejavnik za 
njegovo ustvarjalno dejavnost. V predavanju bodo osvetljeni 
nekateri bistveni vidiki Trubarjevega povezovalnega 
delovanja. V sodelovanju z Reformirano evangelijsko cerkvijo. 

ČS ŠIŠKA Sreda, 22. 11. 2017  ob 19.30 Knjižnica Šiška, 
Trg komandanta Staneta 8

PRISEDITE K NAŠI MIZICI – 
PROSTOVOLJSTVO
(bralna skupina)

Pogovarjali se bomo o prostovoljstvu, izvedeli kako 
postanemo prostovoljci in kje nas potrebujejo. Naš čas to 
potrebuje in zahteva. Se moramo tega naučiti ali je to v nas? 
Pa znamo/zmoremo in predvsem, ali hočemo? Veslanje brez 
vesel, Dva koraka po mokri mivki, Oskar in gospa v rožnatem 
so naslovi knjig, ki nas popeljejo v razmišljanje o sebi in 
svojem odnosu do drugih, manj srečnih.

ČS ŠIŠKA Sreda, 22. 11. 2017, ob 18. uri
Knjižnica Šiška, 
Trg komandanta Staneta 8, 
I. nadstropje 
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podatki o cepljenjih pred 
vstopom v vrtec oz. šolo in ali 
so necepljeni otroci deležni 
posebne obravnave ter 
kakšno je bilo stališče MOL 
glede predlaganih sprememb 
Zakona o nalezljivih boleznih 
in tistih delov Zakona, ki se 
nanašajo na obvezno cepljenje. 
Na Oddelku pojasnjujejo, da 
necepljeni otroci niso deležni 
posebne obravnave, ker vrtci 
in šole ne vodijo evidence 
o precepljenosti otrok, pač 
pa imajo te podatke pediatri 
oz. zdravstveni zavodi, ki 
jih skladno z zakonodajo 
posredujejo Ministrstvu za 
zdravje. Vrtci in šole se v 
primeru nalezljivih bolezni 
posvetujejo z Nacionalnim 
inštitutom za javno zdravje, 

sicer pa v vrtcih v takšnih 
primerih izvedejo tudi vse 
preventivne ukrepe za zajezitev 
širjenja bolezni. Na Oddelku 
so poudarili, da je ureditev 
področja cepljenja otrok v 
izključni pristojnosti države 
in dodali, da bi morala država 
čimprej sprejeti ustrezno 
zakonodajo, na podlagi katere 
bi bilo nevarnosti za širjenje 
nalezljivih bolezni čim manj. 
Svetnica je z Oddelka za 
zaščito, reševanje in civilno 
obrambo prejela odgovore 
na številna vprašanja glede 
lokacij nevarnih objektov 
v MOL. Pojasnili so ji, da je 
za vodenje registra obratov 
manjšega in večjega tveganja 
za okolje pristojno Ministrstvo 
za okolje in prostor, za nadzor 

nad ukrepi v primerih nesreč v 
industrijskih obratih, ki lahko 
povzročijo onesnaženje večjega 
obsega, pa skrbijo državne 
inšpekcijske službe. 

Z Oddelka za gospodarske 
dejavnosti in promet so 
se odzvali na pobudo 
Svetniškega kluba NSi 
glede nedelujočih zaslonov 
na postajališčih ob zaporah 
cest in pojasnili, da so bila 
obvestila o obvoznih trasah 
objavljena tako na spletni strani 
LPP kot tudi v medijih. Poleg 
tega so na vsa postajališča, 
kjer linije niso obratovale, 
v stebre, ki so namenjeni 
obveščanju potnikov, namestili 
obvestila o obvoznih trasah. 
Obvestila so bila tudi na 

vseh prikazovalnikih LPP na 
postajališčih. 

Svetnici Simoni Pirnat 
Skeledžija (SMC) so z Oddelka 
za predšolsko vzgojo in 
izobraževanje odgovorili na 
vprašanje in pobudo glede 
štipendij štipendijskega sklada 
MOL in povedali, da že od leta 
1998 s štipendijami podpirajo 
nadarjene in nadpovprečno 
uspešne ljubljanske dijake 
ter študente. Dodali so, da 
štipendiranje v MOL ni bilo 
nikoli povezano z Mundovimi 
štipendijami oz. delovanjem 
Mundovega sklada.

Svetnik Matej Javornik 
(SMC) je z Oddelka za 
gospodarske dejavnosti in 
promet prejel odgovor na 
pobude glede prometne 

DOGODEK KRATKA VSEBINA ČETRTNA 
SKUPNOST TERMIN LOKACIJA

ODPRTJE RAZSTAVE 
KNJIŽNIH ILUSTRACIJ 
SLIKARKE ANDREJE 
GREGORIČ

Slikarka Andreja Gregorič je diplomirala na Akademiji 
za likovno umetnost v Ljubljani, na temo oblikovanja in 
ilustriranja sodobne mladinske literature. Med študijem se 
je usmerila predvsem na tri področja: oblikovanje, ilustracija 
ter slikarstvo. Predmet njenega zanimanja so poleg slikanja 
oblikovanje in ilustriranje knjižnih del s področja mladinske 
in otroške literature.

ČS ŠIŠKA Sreda, 8. 11. 2017, ob 19.30 Knjižnica Šiška, 
Trg komandanta Staneta 8

AKTIVNOSTI KNJIŽNICE 
ŠIŠKA V NOVEMBRU 2017

Vse dogodke, delavnice in ostale aktivnosti Knjižnice Šiška si 
lahko ogledate na njihovi spletni strani: 
http://www.mklj.si/knjiznica-siska

ČS ŠIŠKA November 2017 Knjižnica Šiška, 
Trg komandanta Staneta 8

USTVARJALNA DELAVNICA 
ZA ODRASLE – Izdelava 
novoletnih voščilnic

Na delavnici, ki je namenjena odraslim in otrokom v 
spremstvu odrasle osebe, bo potekala izdelava prazničnih 
voščilnic. Na delavnico so obvezne predhodne prijave, 
najkasneje do 15. 11. 2017 do 12.00 na poligilda.slo@gmail.
com ali 01 428 03 45. Število udeležencev je omejeno na 12. 
Delavnica bo izvedena v primeru, da bo vsaj 5 prijav.
Delavnica je brezplačna, material dobite na delavnici. V 
primeru velikega števila prijav imajo prednost krajani ČS 
Rudnik. 

ČS RUDNIK Četrtek, 16. 11. 2017, od 18. do 20. ure
Ižanska c. 303,
I. nadstropje 
(stara barjanska šola)

MARTINOV KONCERT 
OKTETA ZVEN KUD 
SVOBODA

Oktet Zven je za svoj tradicionalni koncert v Martinovem času 
v prvem delu izbral koroške ljudske pesmi, v drugem delu 
pa bo prepeval vinske pesmi iz različnih krajev Slovenije. V 
neformalnem delu se obeta še pokušina tega, kar je dozorelo 
do sv. Martina.

ČS ČRNUČE Petek, 10. 11. 2017, ob 19. uri
Sedež ČS Črnuče (KD Črnuče), 
Dunajska cesta 367,
dvorana

SREČEVALNICA RDEČEGA 
KRIŽA

Različne delavnice – program je objavljen na http://www.
ljubljana.ozrk.si/sl/SRECEVALNICA ČS ČRNUČE Torek, 14. 11. 2017 ob 17. uri

Sedež ČS Črnuče (KD Črnuče), 
Dunajska cesta 367,
mala sejna soba

SREČEVALNICA RDEČEGA 
KRIŽA

Različne delavnice – program je objavljen na http://www.
ljubljana.ozrk.si/sl/SRECEVALNICA ČS ČRNUČE Torek, 28. 11. 2017 ob 17. uri

Sedež ČS Črnuče (KD Črnuče), 
Dunajska cesta 367,
mala sejna soba

LOČITEV OSEBNOSTI V okviru ciklusa predavanj Društva »Ajda«. 
Antropozofska tematika, ki jo predava dr. Andrej Fištravec. ČS SOSTRO Sreda, 15. 11. 2017 ob 18. uri Sedež ČS Sostro, Cesta II. grupe 

odredov 43, I. nadstropje, sejna soba 

TEČAJ RAZVIJANJA 
FOTOGRAFIJ

Razvijanje analognih fotografij v temnici. Tečaj je primeren za 
začetnike, možna pa je tudi individualna uporaba temnice, za 
vse, ki že znate razvijati. Prijave na info@knjiznicareci.si
(PROSTOROŽ-Knjižnica REČI)

ČS BEŽIGRAD Vsak ponedeljek od 17. do 19. ure Knjižnica REČI, Belokranjska ul. 6

TEČAJ KVAČKANJA
Spoznali boste osnove kvačkanja in v nadaljevanju tudi sami 
preizkusili svoje znanje. Vse informacije dobite na ivana.
balazova@gmail.com.

ČS BEŽIGRAD Sreda, 8. 11. 2017 oz. 15. 11. 2017,  
od 17.30 do 19.00 Knjižnica REČI, Belokranjska ul. 6

VEČER LATINO AMERIŠKE 
GLASBE IN PLESA

Delovni teden gre proti koncu, vas pa že srbijo pete? Vabimo 
vas, da se nam pridružite na večerih, kjer bomo plesali in se 
učili latino ameriških plesov. (PROSTOROŽ-Knjižnica REČI)

ČS BEŽIGRAD Vsak četrtek in petek, od 20. do 22. ure Knjižnica REČI, Belokranjska ul. 6

JOGA ZA ZAČETNIKE
Tečaj joge – začetni tečaj. Primerno za začetnike in vse ostale, 
ki bi se radi poučili o tej veščini. Informacije: Simona Čurman, 
051 371 182 (PROSTOROŽ-Knjižnica REČI)

ČS BEŽIGRAD Vsak ponedeljek, od 19. do 20. ure Knjižnica REČI, Belokranjska ul. 6

JOGA
Joga za vse, ki so že opravili začetni tečaj in bi se radi poučili 
in pridobili nova znanja. Informacije: Simona Čurman, 051 
371 182 (PROSTOROŽ-Knjižnica REČI)

ČS BEŽIGRAD Vsako sredo, od 19. do 20. ure Knjižnica REČI, Belokranjska ul. 6
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DOGODEK KRATKA VSEBINA ČETRTNA 
SKUPNOST TERMIN LOKACIJA

TELOVADBA – DU BORIS 
KIDRIČ Razgibavanje za starejše. ČS BEŽIGRAD Vsak torek, od 9. do 10. ure Sedež ČS Bežigrad, Vojkova 1, 

malo dvorana

RAZGIBAVANJE ZA 
STAREJŠE – DRUŠTVO 
TOLMUN

Revitalizacija za starejše. Informacije: Igor Grgorc, 041 430 650 ČS BEŽIGRAD Vsak torek, od 9.30 do 11.00 Belokranjska 6, mala dvorana

ŠOLA VADBE ABC – DU 
BORIS KIDRIČ

Vadbo za starejše vodi g. Florjan. Informacije na  
vidflorjanc@gmail.com ČS BEŽIGRAD Ponedeljek, 6. 11. 2017, od 9. do 10. ure in 

četrtek, 16. 11. 2017, od 17. do 18. ure Belokranjska 6, mala dvorana

TEČAJ IN VADBA TAI CHI 
IN QUIGONG – DRUŠTVO 
TOLMUN

Taijiquan (Tai chi, taj či) je starodavna kitajska borilna veščina, ki se 
v novejšem času uveljavlja predvsem kot sprostilno meditativna 
veščina krepitve vitalne življenske energije in vzdrževanja 
dolgovečnosti. V društvu Tolmun preko društvenih dejavnosti 
organiziramo redne vadbe in občasne delavnice, seminarje 
s področja sprostilno meditativnih dejavnosti, kot so: tai chi 
(taijiquan, taj či), chi kung (quigong, či gong), vadbe za vitalnost 
in dolgoživost, tehnike sproščanja, energetske treninge, tehnike 
povezovanja uma in telesa skozi gibanje in meditacijo; tehnike 
in seminarje na področju osebnostnega razvoja in ozaveščanje 
ustreznih pomagal za prijetnejše in kakovostnejše življenje.
Informacije: Igor Grgorc, 041 430 650

ČS BEŽIGRAD Vsak torek in četrtek,  
od 18.00 do 19.30 Belokranjska 6, mala dvorana

Društvo ŠOLA ZDRAVJA Ustvarjalne delavnice za člane in pridružene. ČS BEŽIGRAD Vsak ponedeljek, od 9. do 11. ure Sedež ČS Bežigrad, Vojkova 1, 
sejna soba 3

CILJ – Cene Štupar

Z vadbo joge vrnemo v svoje življenje 
sprostitev, zadovoljstvo, notranji mir, radost in telesno 
gibljivost. Naredite nekaj zase, pridite na vadbo in izkusite 
blagodejne učinke izvorne joge.

ČS BEŽIGRAD Vsako sredo, od 9.00 do 10.30 Sedež ČS Bežigrad, Vojkova 1, 
sejna soba

ČETRTNA SKUPNOST 
BEŽIGRAD

Plesni tečaj in »preplesavanje« – učenje plesnih korakov in 
»preplesavanje« že osvojenih plesnih korakov. ČS BEŽIGRAD Vsak petek, od 19. do 21. ure Belokranjska 6, 

mala dvorana

MEDGENERACIJSKO 
DRUŠTVO TROMOSTOVJE

Medgeneracijsko društvo Tromostovje vabi v pogovorno 
skupino za starejše. Namenjena je vsem nad 60 let in je 
odlična priložnost za širjenje kroga znancev in prijateljev. 
Temeljna dejavnost v skupini je pogovor. Izbiramo teme, 
ki nas družijo in o katerih ve vsakdo nekaj povedati. Včasih 
gremo skupaj tudi na kakšen dogodek ali prireditev. V prijetni 
družbi se lažje soočamo z izzivi, ki nam jih prinašajo zrela leta. 
Informacije: Mojca Šoštarko,
drustvotromostovje@gmail.com 

ČS BEŽIGRAD Vsako sredo, od 17. do 19. ure Sedež ČS Bežigrad, Vojkova 1, 
sejna soba 1

JESENSKI TURNIR ČS 
BEŽIGRAD V PRSTOMETU

Turnir v prstometu – »balinčkanju s ploščki« 
Morebitna sprememba termina/lokacije bo objavljena na FB 
ČS Bežigrad.

ČS BEŽIGRAD Nedelja, 5. 11. 2017 ob 10. uri
OŠ Franceta Bevka, 
Ul. Pohorskega bataljona 1,
igrišče oz. telovadnica

PREDAVANJA IN DELAVNICE
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Bežigrad vabi na 
zanimiva predavanja in dogodke v novembru. Obiščite 
njihovo spletno stran http://www.mklj.si/knjiznica-bezigrad 

ČS BEŽIGRAD November 2017
Einspielerjeva ul. 1,
Belokranjska ul. 2
Vojkova cesta 87

DELAVNICE, DOGODKI

V Mladincu se dogaja! Javni zavod Mladi zmaji – ČMC 
Bežigrad tudi v novembru pripravlja zanimive dogodke in 
delavnice za mlade. Preverite dogajanje na njihovi spletni 
strani 
http://www.mladizmaji.si/bezigrad/ in FB https://www.
facebook.com/MladizmajiBezigrad/ 

ČS BEŽIGRAD November 2017 Četrtni mladinski center Bežigrad, 
Vojkova 73

DOGODKI SO ZA UDELEŽENCE BREZPLAČNI!

infrastrukture v Sostrem. Kot so 
pojasnili, je najvišja dovoljena 
hitrost za vozila iz smeri Sostro 
in Podlipoglav določena s 
splošno omejitvijo, ki velja za 
naselja po samem zakonu, in 
sicer 50 km/h. Dodajajo, da 
smejo pešci hoditi po vozišču 
tam, kjer ni pločnika, pešpoti 
ali kolesarske steze, in sicer 
ob levem robu vozišča v 
smeri hoje. Povedali so še, da 
izvedbe pločnika za pešce v 
sklopu vzdrževalnih del ni v 
kratkoročnem načrtu, območje 
pa prav tako ne sovpada z 
območjem nameravanih 
posegov aglomeracij. Glede 
ureditve križišča Sadinja 
vas/Cesta v Karlovce so 
sporočili, da je projekt že v 
izdelavi in da bo za ureditev 

križišča potrebno poseči v 
funkcionalna zemljišča ob 
križišču.

Svetniku Draganu Matiću 
(SMC) so z Oddelka za zaščito, 
reševanje in civilno obrambo 
odgovorili na vprašanja glede 
skladišča avtomobilskih 
pnevmatik v Polju. Kot so dejali, 
ima MOL za primer požara na 
objektu izdelan Načrt varstva 
pred požarom, nima pa načrta 
ZR za posamezne industrijske 
objekte. Povedali so še, da 
ima GBL izdelane standardne 
operativne postopke za razne 
vrste nesreč, ki bi jih uporabila 
tudi v primeru požara na 
objektu. Dodali so, da je v 
OPN MOL več možnosti za 
preselitev skladišča pnevmatik 
na novo lokacijo, vendar 

morajo potencialne nove 
lokacije upoštevati varovanja in 
omejitve v prostoru. 

Svetnici Kseniji Sever 
(Svetniški klub SDS) so z 
Oddelka za šport odgovorili 
na pobudo glede zamenjave 
lokacije telovadnice za 
upokojence ČS Šentvid 
in števila dodeljenih ur 
brezplačne uporabe prostora. 
Kot sporočajo z Oddelka, so 
prejeli obvestilo enega izmed 
izvajalcev, da na OŠ Šentvid 
ne bo koristil vseh z razpisom 
dodeljenih ur brezplačne 
uporabe športnega objekta, 
tako da bodo lahko v ŠD 
Šentvid Ljubljana prenesli 200 
ur uporabe prostora z OŠ Miška 
Kranjca na OŠ Šentvid, kar 
skupaj znaša 240 ur.

Poročilo o 4. izredni seji
4. izredna seja je potekala 
v ponedeljek, 16. 10. 
2017. Bila je elektorskega 
značaja, na njej je Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja (KMVVI) 
predlagala imenovanje 
petčlanskega volilnega odbora 
za izvolitev predstavnikov MOL 
v volilno telo za volitve člana 
Državnega sveta. Predsednik 
Komisije, mestni svetnik Aleš 
Čerin, je za člana državnega 
sveta – predstavnika lokalnih 
interesov predlagal imenovanje 
podžupana MOL, Dejana 
Crneka. Za kandidata MOL 
za člana Državnega sveta je 
glasovala večina navzočih 
članov MS MOL in potrdila 
njegovo kandidaturo. 
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Naja je bila sprva učenka viške gimnazije in 
pozneje vključena v mednarodni program 
bežigrajske gimnazije, odlična atletinja, 
članica mladinske in članske državne 
reprezentance med letoma 2000 in 2004, 
državna prvakinja na 400 m z ovirami in na 
800 m. Dodiplomski študij nevroznanosti je 
opravila na univerzi Brown v Providenceu 
na Rhode Islandu, doktorat iz lingvistike 
in kognitivnih znanosti pa na Univerzi 
Kalifornija v San Diegu. Zaposlena je v 
Seattlu na Inštitutu za učenje in možganske 
znanosti Univerze Washington. Je poročena 
in mama dveh otrok, petletnega fantka 
in dveletne deklice. Predmet njenega 
proučevanja so možgani otrok od 
rojstva do tretjega leta starosti in njihova 
sposobnost učenja dveh ali več jezikov 

hkrati. V družni Ferjan Ramirez se vsi člani 
sporazumevajo v treh jezikih, slovenskem, 
španskem in angleškem. 

Študij v ZDA so ti ponudili tudi 
zaradi tvojih športnih dosežkov. 
Kdaj pa je pri tebi dozorela odločitev 
za izbrano študijsko smer in zakaj 
prav zanjo?
Za dodiplomski študij nevroznanosti sem 
se odločila v prvem letniku na univerzi 
Brown, predvsem zaradi kakovostnih 
predavanj ter možnosti stikov in 
raziskovalnega dela s profesorji, ki so me 
ves čas spodbujali. Že od nekdaj me je 
zanimal razvoj jezika in govora, predvsem 
učenje tujih jezikov. Sama sem se v šolskih 
letih naučila angleščine, nemščine in 
francoščine, pozneje pa še španščine. 
Ko sem ugotovila, da se moje zanimanje 
za možganske raziskave lahko poveže 
z raziskavami o razvoju jezika, sem se 
prijavila na doktorski študij lingvistike in 
kognitivnih znanosti na Univerzi Kalifornija 
v San Diegu. 

Kako hitro si dobila mesto na 
inštitutu, na katerem delaš kot 
znanstvenica?
V zadnjem letu doktorskega študija sem 
iskala različne možnosti za nadaljevanje 
raziskovalnega dela, večinoma v ZDA, 
malo pa tudi po Evropi. Vse skupaj se 
je odvijalo kmalu po rojstvu prvega 
otroka. Na inštitut, kjer delam zdaj, sem 
prišla kot mlada raziskovalka kmalu po 
opravljenem doktoratu. Manj kot leto 
potem pa se nam je pridružila se hčerka. 

Znotraj svoje znanstvene 
discipline proučuješ možgane 
malčkov v predelih, kjer se 
procesira govor. Ali lahko na 
kratko pojasniš, kako se razvije 
govor in katero obdobje je zanj 
najpomembnejše?
Pomembna znanstvena ugotovitev je, da 
se otroci jezika in govora začnejo učiti že 
ob rojstvu. Rojeni so namreč s posebnim 
darom za razlikovanje med vsemi glasovi, 
ki jih uporabljajo različni jeziki na svetu. 
Prav zaradi te možganske sposobnosti se 
je vsak otrok sposoben hkrati naučiti dveh 
ali celo več jezikov, a z leti ta dar počasi 
začne bledeti. Seveda se tujega jezika lahko 
naučimo kadarkoli v življenju, ampak 
raziskave zelo očitno kažejo, da so prav 
prva leta življenja tista, ko se možgani lahko 
prilagodijo na procesiranje kateregakoli 

jezika ali kombinacije jezikov, ob tem pa 
otroci dosežejo nivo naravnega govorca 
v več jezikih hkrati. Na našem institutu 
procese zaznavanja jezika proučujemo z 
magnetoencefalografijo in ugotavljamo, 
da se možgani dojenčkov, ki se učijo 
dveh jezikov hkrati, aktivnejši v predelih, 
ki so namenjeni usmerjanju pozornosti 
ter sočasnemu opravljanju več različnih 
dejavnosti. Raziskave kažejo, da naravno 
učenje dodatnega jezika v zgodnjem 
otroštvu ne zavira učenja maternega 
jezika, hkrati pa spodbuja razvoj dodatnih 
kognitivnih sposobnosti.  

Zdi se, da je najzgodnejše obdobje 
otrokovega razvoja za naravno 
učenje ne le enega, temveč dveh ali 
več jezikov, zgolj privilegij družin, 
v katerih starši govorijo različne 
jezike. Kako k temu pristopiti širše?
V zadnjih letih se število večjezičnih družin 
hitro povečuje, a kljub temu veliko staršev 
še vedno misli, da bo učenje dveh jezikov 
za otroka preveč obremenjujoče. Seveda je 

njihovo razmišljanje razumljivo: večina se 
nas dobro spominja srednješolskih ur, ko 
smo se na pamet učili sklanjatve nemških 
glagolov. Pri dojenčkih je ustrezen pristop 
seveda skozi igro in skozi stike z naravnimi 
govorci. Na inštitutu se v zadnjih letih 
ukvarjamo z razvojem metod in programov 
za učenje tujega jezika v vrtcih, za otroke 
med 6. mesecem in 3. letom starosti. V 
evropskih državah je za to veliko zanimanja, 
pa tudi nekaj programov že obstaja. Naš 
pristop temelji na znanstvenih raziskavah 
in je precej drugačen od pristopov, ki 
so trenutno v rabi. V zadnjem letu smo 
programe preizkušali v evropskih javnih 
vrtcih in jih primerjali z obstoječimi. 
Raziskave kažejo, da se otroci tujega jezika 
(v primeru evropskih držav je to angleščina) 
lahko s pravilnim pristopom tudi v vrtcu 

Nevroznanstvenica  
dr. Naja Ferjan Ramirez
Nada Breznik

V Gallusovi dvorani Cankarjevega 
doma so potekala predavanja pod 
okriljem neprofitne organizacije 
TED, katere poslanstvo je širjenje 
prodornih idej in dognanj, 
posredujejo pa jih njihovi tvorci, 
spretni govorci, v obliki precizno 
strukturiranih in časovno 
omejenih nastopov. Ena od 
povabljenih predavateljev je bila 
tudi nekdanja štipendistka Naja 
Ferjan Ramirez.

“ Verjamem, da se 
bomo nekoč preselili v 

Ljubljano.

Foto: osebni arhiv

dr. Naja Ferjan Ramirez
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učijo zelo hitro, ob tem pa se nadaljuje 
razvoj njihovega maternega jezika 
povsem brez posledic. 

Kako si razlagaš, da se tudi v ZDA 
povečuje zanimanje za učenje 
drugega ali celo več drugih 
jezikov, glede na obsežnost 
angleško govoreče populacije?
V ZDA je zanimanje za učenje drugega 
jezika ogromno. Velik odstotek 
predšolskih otrok namreč odrašča 
v družinah, kjer starši ne govorijo 
angleško. Ker javnih vrtcev ni, zasebni 
pa so izredno dragi, se veliko otrok 
angleščine enostavno ne nauči. Seveda 
so potem ob začetku obveznega šolanja 
ti otroci v ogromnem zaostanku. Z 
znanstvenega, pa tudi z ekonomskega 
stališča je učenje angleščine pred 
začetkom obveznega šolanja veliko 
smiselnejše in učinkovitejše. V ZDA 
so se politiki tega problema v zadnjih 
letih začeli dobro zavedati. Na to temo 
je bila junija 2016 sklicana tudi uradna 
konferenca Bele hiše, na kateri sem 
predavala. Ob tem se vse več angleško 
govorečih staršev zaveda kognitivnih 
in ekonomskih prednosti učenja tujega 
jezika v zgodnjem otroštvu; želijo si, 
da bi se otroci naučili španščine ali 
kitajščine, ki je sami ne govorijo. Naše 
metode za programe v vrtcih niso 
omejene zgolj na učenje angleščine, 
uporabne so za učenje katerega koli 
jezika v zgodnjem otroštvu.

Kakšne so tvoje želje in načrti za 
prihodnje v poklicu in v osebnem 
življenju?
V poklicnem življenju si želim še naprej 
opravljati zastavljeno raziskovalno 
delo in se ukvarjati z aplikacijami 
programov, ki temeljijo na znanstvenih 
raziskavah. Zares verjamem, da s 
pravilnim znanstvenim pristopom lahko 
dosežemo znanje tujega jezika na ravni 
naravnih govorcev pri vseh otrocih na 
prijazen in neobremenjujoč način. V 
osebnem življenju si želim predvsem 
še naprej ohranjati stike s sorodniki 
in prijatelji v Sloveniji. Seveda je to ob 
kratkih dopustih, službenih obveznostih, 
dveh majhnih otrocih in visokih cenah 
letalskih vozovnic precej težko. Z 
možem, ki je po poklicu ekonomist, 
veliko razmišljava o selitvi v Evropo. 
Sicer je mož državljan ZDA, a je rojen 
v Dominikanski republiki, odraščal pa 
je po vsem svetu, tako da glede nanj na 
ZDA nismo vezani. Ob poroki v Sloveniji 
mu je bil dodeljen celo slovenski EMŠO, 
na kar je zelo ponosen. Včasih mi na 
pol v šali, na pol zares pokaže kakšen 
opis prostih delovnih mest v Ljubljani. 
Verjamem, da se bomo nekoč preselili v 
Ljubljano, in se veselim vsakršnih starih 
in novih prijateljskih ali poslovnih stikov. 

Nagradni fotonatečaj

Ljubljana  
v znamenju vrtnic
Nagrajena fotografija Primoža Lampiča

Stane Jagodič, akad. slikar in publicist

Nagradni fotonatečaj Moja Ljubljana
Avtor vsakokratnega izbranega posnetka motiva Ljubljane prejme 125 evrov. Fotografije pošljite 
najpozneje do 10. januarja 2018 na naslov: Mestna občina Ljubljana, glasilo Ljubljana, Mestni trg 1, 
1000 Ljubljana na CD-ju ali v fizični obliki ali na e-naslov: glasilo.ljubljana@ljubljana.si. Za vse prejete 
natečajne fotografije si Mestna občina Ljubljana pridržuje pravico, da jih objavi v tiskani in/ali spletni 
obliki glasila Ljubljana. 

Foto: Primož Lampič

Nagrajena fotografija

Narava je Ljubljano in njeno 
okolico prvinsko obdarila s 
čudovitimi zemljišči, rastjo 
in vodami. Naravne danosti 
meščani v vlogi zasebnikov 
in javnih delavcev vestno 
ohranjajo, marljivo 
obdelujejo in oblikujejo. 
Sicer obstajajo tudi nevestni 
posamezniki, ki tu in tam 
kvarijo estetski in higienski 
videz urbanega okolja, kar 
žal dopušča inšpektorska 
služba. Vseeno pa 
prestolnica pomladi kipi v 
razkošnem zelenju in cvetju, 
poleti zablesti v živobarvnih 
vrtnicah in jeseni zažari v 
toplih tonih odpadajočega 
listja.
V duhu ulične flore iz 
različnih letnih časov je tudi 
na tokratni natečaj prispelo 
precej fotografij, ki so jih 
domiselno posneli Petra 

Novak Trobentar, Ivanka 
Bajd, Urša Fister, Olga Lipič, 
Dušan Šušteršič, Matej 
Perko in Primož Lampič. 
Lampičev motiv prikazuje 
razkošno kompozicijo 
vrtnic, ki krasijo vzorno 
urejeno okolje Plečnikove 
cerkve v Šiški. Motiv, ki je 
osvojil nagrado, se ponaša 
z brezhibno kompozicijo, 
barvno harmonijo in 
tematiko, ki mesto povezuje 
z naravo.
Posnetke z urbanimi motivi 
so poslali Saša Lukežič, 
Tanja Barle, Olga Lipič, 
Urša Čuk, Milan Škrlj in 
Jurij Bizjak, ki je prispeval 
slikovit posnetek ljubljanske 
džamije. Poetično lepoto 
v tehničnem motivu 
linearno močno razgibanih 
kovinskih nosilcev pri 
gradnji hotelske stavbe 

odkriva tudi posnetek 
gradnje novega hotela 
Intercontinental ob 
Slovenski cesti avtorja 
Boštjana Šolarja. Posnetek z 
naslovom Betonska džungla 
predstavlja očarljiv raster 
konstrukcije v zadržani 
harmonični barvitosti. 
V podobni barvitosti je 
prispeval serijo fotografij 
tudi Sokrates Werter, vendar 
v realistični motiviki, ki 
dokumentira mestno 
arhitekturo, javno kiparstvo 
in poulični vrvež. V seriji 
njegovih fotografij posebej 
izstopa abstrahirani detajl 
Robbovega vodnjaka, ki 
podobno kot izstopajoči 
Šolarjev motiv že sodi 
na področje umetniške 
fotografije. 
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Zagotovo pa je bil za Bravo, društvo 
za pomoč otrokom in mladostnikom s 
specifičnimi učnimi težavami, to vesel 
in zanimiv dan. Dobrodelna Škotska 
fundacija Tartan Army Sunshine Appeal 
je med vsemi slovenskimi društvi in 
organizacijami izbrala naše društvo in 
nam podarila 5000 funtov. Dobrodelnost 
Škotske fundacije Tartan Army 
Sunshine Appeal je člane Društva Bravo 
presenetila in razveselila. Z delegacijo 
škotske fundacije smo se pred nedeljsko 
nogometno tekmo srečali v Hostlu 
Celica. Razložili so nam, da že od leta 
2000 podeljujejo donacije nevladnim 
humanitarnim društvom, ki jih izberejo 
v državi, v kateri igra njihova nogometna 
reprezentanca. Ker se zavedajo, da so 
dokaj hrupni navijači, kar je lahko moteče 
za okolje, se želijo prebivalcem države, 
ki gosti nogometno tekmo, oddolžiti z 
donacijo izbranemu društvu. Nedeljsko 
dopoldne smo člani Društva Bravo 
skupaj z otroki in mladostniki, ki so 
sodelovali v delavnici animiranega filma, 
preživeli dve urici z delegacijo škotske 
fundacije v prijetnem klepetu, ogledu 

Hostla Celica, poslušanju pesmi na dudah 
in se tudi sami preizkusili v igranju na 
dude. Donatorji so bili navdušeni nad 
slovenskimi tradicionalnimi dobrotami, 
ki so jih pripravile članice Društva Bravo.

Ker ima Društvo Bravo za uresničevanje 
svojih nalog skromna finančna sredstva, 
nam bodo donatorska sredstva v 
pomoč pri izvedbi dejavnosti za otroke 
in mladostnike s specifičnimi učnimi 
težavami, in sicer dveh daljših tečajev 
slepega tipkanja, delavnic računalniškega 
3D-programiranja in delavnic 
animiranega filma. S sodelovanjem na 
omenjenih dejavnostih se bodo otroci 
in mladostniki laže spopadli z izzivi pri 
učenju in razvijali svoje potenciale.

Društvo ima sedež v Ljubljani, a vse od 
leta 2001 deluje na celotnem območju 
Republike Slovenije. V društvo je 
vključenih 860 članov, med katerimi so 
osebe s specifičnimi učnimi težavami, 
njihovi starši, šolski strokovni delavci 
ter drugi podporniki društva. Društvo 
z izdajo knjig, časopisa ter organizacijo 
seminarjev in predavanj, tudi s tujimi 
predavatelji, pomaga pri razvoju področja 
specifičnih učnih težav.
Osebe s specifičnimi učnimi težavami so 
uspešne v življenju, če jim v času šolanja 
omogočimo učinkovite oblike pomoči in 
podpore. Kot odrasli nekateri med njimi 
pomembno prispevajo h gospodarskemu 
in družbenemu napredku s svojimi 
specifičnimi sposobnostmi, kot so 
kreativnost, umetniška nadarjenost, 
komunikativnost, sposobnost reševanja 
problemov, praktične sposobnosti in 
podobno. Želimo si, da bi lahko pomagali 
njihove potenciale razvijati tudi v 
prihodnje. 

 Več informacij o društvu Bravo najdete na 
spletni strani www.drustvo-bravo.si.

Dobrodelni škotski navijači

Številni Ljubljančani, tudi tisti, ki ne spremljajo nogometa, ne bomo pozabili dogajanj letošnjega 8. oktobra. 
Ljubljana je bila že pred tem več dni preplavljena s simpatičnimi navijači in podporniki škotske nogometne 
reprezentance v tradicionalnih kiltih, ki je v nedeljo zvečer s slovensko nogometno reprezentanco odigrala 
kvalifikacijsko nogometno tekmo za mundial 2018. Rezultat nogometne tekme tokrat ni razveselil nikogar.

“ Škotski navijači se 
želijo gostiteljem 

oddolžiti za hrup.

Foto: arhiv Društva Bravo

Člani Društva Bravo ob prejemu donacije fundacije Tartan Army Sunshine Appeal

Marija Kavkler
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MEDIACIJE

•
Kolesarski poligon  
Kolopark Bežigrad 
Ureditev Koloparka Bežigrad ob 
križišču Linhartove in Topniške 
ceste je eden od desetih trajnih 
ukrepov letošnjega Evropskega 
tedna mobilnosti, s katerim 
Ljubljana omogoča aktivno 
preživljanje prostega časa na 
doslej neizkoriščeni površini za 
Bežigradom. Na otvoritvi je bila 
predstavljena tudi dolgoročna 
kampanja »Pusti se zapeljati«. Za 
vizualno podobo kampanje so 
poskrbeli otroci iz ljubljanskih 
vrtcev in šol. Njihove ilustracije, 
s katerimi nam sporočajo, kako 
vidijo urbani mestni promet, so 
postale osrednji likovni element 
kampanje. Več o tej kampanji 
na str. 18.

•
Plečnik nad mestom
Ob 145-letnici rojstva in 
60-letnici smrti arhitekta Jožeta 
Plečnika (1872–1957) se je 
Ljubljanski grad v počastitev 
spomina nanj in njegovo delo 
pridružil s projektom Plečnik 
nad mestom. Osrednji dogodek 
projekta je bila razstava v 
Kazematah. Prikazovala je 
zamisli in načrte, ki jih je 
mojster snoval za obnovo 
tako grajskega poslopja 
kot njegove okolice. Druga 

razstava je bila postavljena 
v grajskem drevoredu. Ob 
obeh razstavah so potekala 
tematska predavanja, čajanka 
s strokovnjaki z različnih 
področij na temo Plečnikovega 
ustvarjalnega opusa in 
strokovni vodeni ogledi ter 
pedagoška vodstva za šolske 
skupine. Mojster je imel prav 
za grajski kompleks v mislih 
številne vizije in načrte, saj 
mu je kot mestna višinska 
dominanta pomenil velik izziv. 
Gradbena dela na grajskih 
Šancah so pod Plečnikovim 
vodstvom potekala med 
letoma 1934 in 1936. Načrtoval 
je celostno prenovo Gradu, 
pri čemer mu je kot vsebinski 
primer služil praški grad. 
Ljubljanski grad naj bi sprva 
postal slovenska akropola, 
pozneje celo slovenski 
parlament. 

Razstavi sta bili pripravljeni 
v soorganizaciji z Muzejem 
in galerijami mesta Ljubljane, 
Plečnikovo hišo in Zavodom 
za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije. Ob razstavi je izšla 
tudi brošura Šance in Jože 
Plečnik avtorice Irene Vesel, 
odgovorne konservatorke 
Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije za 
Ljubljanski grad. 

Ljubljanski 
vestnik

Stranki v postopku mediacije 
sta soseda Lojzka in Peter. 
Lojzka je doktorica znanosti, 
zaposlena na inštitutu; stara je 
40 let, živi z zunajzakonskim 
partnerjem in njunim sinom 
Lukcem (7 let). Kupili so hišo v 
vasi, 25 km zunaj Ljubljane in 
se vsak dan vozijo v Ljubljano. 
Sosed Peter je star 79 let. Živi 
z ženo, je upokojenec in ima 
tudi manjšo pokojnino, saj je 
bil kmet in delal je kot delavec 
v tovarni. Imata otroke, dva v 
Ljubljani, tretji pa je v Avstriji.
Lojzka je kupila parcelo in 
hišo. Za hišo je sicer videla 
leseno lopo, ki se ji je zdela 
zelo blizu hiše. Lopo ves 
čas služnostno uporablja 
sosed Peter. Angažirala je 
geodeta, saj ni našla mejnikov, 
in ugotovila, da je lopa na 
njeni parceli. To je povedala 
sosedu in predlagala, da lopo 
odstrani. Ta pa jo je ozmerjal, 
da je »mestna koza«, ki misli, da 
vse ve, in ona mu je odvrnila, 
da je »nori kmetavzar«.
Pravno je bilo videti 2 spora: 
mejni spor in razžalitev. Na 
pobudo svojcev sta dala 
soglasje za mediacijo. Lojzka 
je povedala, da sta se s 
partnerjem preselila na vas, 
kjer bodo imeli boljši zrak, več 
prostora, miru in vrt za otroka, 
ter da se vozita v Ljubljano 
na delo. Sosedov ni poznala, 
ni se z njimi pozdravila, 
saj so ji prodajalci, dediči 
po očetu povedali, da niso 
problematični.
Lojze je povedal, da se je 
družina preselila v hišo 
njegovega umrlega prijatelja in 
soseda Primoža, da niso prišli 
pozdravit ali se predstavit in 
da ga je Lojzka napadla, naj 
umakne lopo.
V ločenem sestanku je 
mediator izvedel, da je Peter 
osamljen, da pogreša otoke, 
zlasti pa soseda Primoža, s 
katerim sta sedela na klopci 
pred lopo in se pogovarjala o 
vsem. Sedaj pa Lojzka zahteva, 
da ta spomin uniči in umakne 
lopo, ki jo je Peter zgradil s 

Primoževim soglašanjem. 
Lojzka je v ločenem sestanku 
povedala, da želi red in bi 
naredila ograjo. Vendar ji 
za drsna vrata manjka nekaj 
kvadratnih metrov. Razume 
Petra, da je mogoče prehitro 
zahtevala odstranitev lope, a 
meni, da ima prav. 
Po vprašanjih mediatorja, ali 
bi se družini srečali in prišli 
do naslednjega sestanka na 
skupno kavo ali čaj, so vsi 
soglašali. Lojzka je sprejela, 
da mora kot mlajša pokazati, 
da spoštuje Petra, njegovo 
ženo in vso vas. Vaščani so 
bili na Petrovi strani. Ampak 
na drugem sestanku so vsi 
ugotovili, da so vsi v redu 
ljudje in da se nima smisla 
prepirati. Vsi so rekli, da jim je 
žal za hude besede. 
Mediator je predlagal Petru, 
naj za simbolično ceno Lojzki 
odstopi nekaj kvadratnih 
metrov pri cesti, da lahko 
naredi drsno ograjo, Lojzka 
pa bo Petru pustila lopo in 
klopco. Lojzka bi plačala 
parcelacijo in notarja. Predlog 
sta oba sprejela. Dogovorili so 
se, da se vsaj enkrat mesečno 
dobijo na kosilu. Petrova žena 
pa je še predlagala, da kadar 
bo Lukec bolan, ga lahko 
sprejmeta v varstvo. O pravnih 
rečeh so sklenili sodno 
poravnavo. 

Komentar mediatorja:
To je bil spor med »mladimi in 
starimi« in med »staroselci in 
prišleki«. Med sosedi ni bilo prave 
komunikacije in zato niti zaupanja. 
S prvimi »hudimi besedami« se je 
tleči konflikt le še stopnjeval. Za 
poravnavo je bilo potrebnih šest ur 
mediiranja in preverjanje dejstev. 
Vendar je bilo najvažnejše, da sta 
stranki želeli poslušati drugo stran in 
mediatorju zaupati vse zamere, želje 
in možne rešitve. 
Mediacija je neformalen, a strukturiran 
postopek, za katerega velja nekaj temeljnih 
načel. Zlasti pa: nepristranost mediatorja, 
prostovoljnost in zaupnost. Zato so podatki 
tega prispevka nekoliko spremenjeni in 
neprepoznavni. Vendar zgodba temelji na 
resničnem pravnem sporu. 

Zgodba  
dveh sosedov

mag. Gordana Ristin

Foto: Dunja Wedam

Kolopark Bežigrad
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•
Mednarodna gasilska vaja 
»Istra 2017«

Mateja Kunc, Oddelek za zaščito, 
reševanje in civilno obrambo MOL
Robert Okorn, Gasilska brigada 
Ljubljana

Mestna občina Ljubljana 
ima za nudenje pomoči 
pri reševanju in pomoči 
po različnih naravnih 
nesrečah do 700 km zunaj 
Ljubljane organizirano 
posebno samooskrbno 
Enoto za hitre intervencije 
Mestne občine Ljubljana. V 
enoti, ki je plod večletnega 
načrtovanega dela na 
tem področju, je več kot 
100 usposobljenih in 
opremljenih članov. 

Enoto sestavljajo 
zaposleni gasilci Gasilske 
brigade Ljubljana, člani 
prostovoljnih gasilskih 
društev, vodniki Enote 
reševalnih psov Mestne 
občine Ljubljana, reševalci 
Reševalne postaje Ljubljana 
in zaposleni sodelavci 
na Oddelku za zaščito, 
reševanje in civilno 
obrambo Mestne občine 
Ljubljana. Vrsta pomoči, 
število reševalcev, vrsta 
opreme ipd. se oblikuje v 
skladu s prošnjo za pomoč, 
glede na obseg in vrsto 
nesreče, ki se zgodi na 
prizadetem območju.

Scenarij vaje je predvideval, 
da se bo 20. aprila 2017 ob 
8.26 zgodil katastrofalen 
potres na območju Istre. 
Republika Hrvaška je 
zaprosila za pomoč tudi 
našo državo. Republika 
Slovenija je nudila pomoč 
tako, da je na prizadeto 
območje poslala dve enoti 
za iskanje in reševanje 
v urbanem okolju ob 
porušitvah MUSAR 
(Medium Urban Search and 
Rescue), in sicer državno 
enoto z 41 člani in enoto 
Mestne občine Ljubljana, 
ki je štela 46 članov. Obe 
enoti sta organizirani in 
delujeta po mednarodnih 
t. i. INSARAG smernicah. 
Slovenska pomoč je krenila 
21. aprila ob 8. uri zjutraj, 
v enotno organiziranem 
konvoju kar 28 večinoma 

tovornih vozil in 4 
priklopnikov.
Po prihodu na določeno 
zbirno mesto, je prvi del 
enote takoj začel delati 
na prvem delovišču v 
kamnolomu Kanfanar. Šlo 
je za zelo težko dostopen 
teren, reševanje je potekalo 
večinoma s pomočjo vrvne 
tehnike. Drugi del enote 
se je odpravil na lokacijo 
baznega tabora v kamp 
Valbandon. Vzpostavili 
smo tabor in vso potrebno 
tehnologijo za medsebojno 
komunikacijo. Zvečer se je 
drugi del enote odpravil 
na delovišče na lokaciji, 
imenovani Mozil, kjer 
smo reševali do zgodnjih 
jutranjih ur. Kljub precej 
nizkim temperaturam, ki 
so močno otežile delo, je 
enota zastavljeno nalogo 
opravila odlično. Tretje in 
četrto delovišče sta bila 
na polotoku Sv. Katarina, 
reševanje je trajalo 22. 
aprila 2017 do večernih 
ur. Čakale so nas neznane 
okoliščine, vendar smo bili 
fizično in strokovno nalogi 
popolnoma kos. Skupaj je 
vaja potekala nepretrgoma 
30 ur.
Po končani vaji je bila 
opravljena skupna analiza 
vaje ob prisotnosti vseh 
udeležencev. Poudarjeno 
je bilo, da je vaja potekala 
dovolj tekoče in brez 
poškodb. Mednarodni 
ocenjevalci so podali visoke 
ocene za naš pristop ter 
upoštevanje mednarodnih 
smernic za reševanje v 
takšnih primerih. Eden od 
komentarjev je bil: »Odlično 
opravljeno delo!« Prav 
takšne pohvale potrjujejo 
našo pravilno usmeritev 
in dokazujejo, da bi bili ob 
morebitni tovrstni nesreči 
popolnoma pripravljeni 
nuditi potrebno pomoč.

•
Zaradi varnosti in zdrave 
rasti odstranitev šestih 
dreves na Gallusovem 
nabrežju
V okviru urejanja 
Gallusovega nabrežja je 
bilo treba zaradi nevarnosti 
za okolico odstraniti nekaj 
dreves, ki bodo pozno 

jeseni nadomeščena z 
novimi. Pri podrobnem 
arborističnem pregledu 
krošenj in debel dreves 
je bilo ugotovljeno, da je 
na južnem delu nabrežja 
zaradi zagotavljanja 
varnosti treba odstraniti tri 
starejša drevesa. Dva 
visoka srebrna javorja in 
vrba imajo tako obsežen 
razkroj v krošnji oziroma 
v deblu, da so nevarna 
za okolico, saj obstaja 
povečana možnost odloma 
njihovih delov. Odstranitev 
je potrebna, ker njihove 
naravne podobe in varnosti 
za okolico ni mogoče 
zagotoviti z obrezovanjem. 
Poleg tega bodo 
odstranjena še tri mlajša 
drevesa (dve samonikli 
brezi na brežini in srebrni 
javor), ki omejujejo razrast 
mladih divjih kostanjev 
v drevoredu in imajo 
preslabo strukturo krošnje 
za drevoredno drevo. 

•Ogroženi deteljin modrin 
– prezrt biser savskih 
prodov
Prodišča reke Save ob 
Ljubljani (savski prodi) 
predstavljajo pomembno 
območje naravno 
ohranjenih suhih travnikov. 
Na prodiščih se je skozi 
čas izoblikovala tanka 
plast humusa, prodišče 
pod njo pa je odlično 
prepustno za padavinske 
vode, zato imajo 
površine suh značaj kljub 
neposredni bližini reke. 
Na suhih travnikih tega 
območja se je izoblikovala 
specifična vegetacija, med 
katero lahko spomladi 
opazujemo številne divje 
orhideje (kukavičevke), 
najopaznejša je čmrljeliko 
mačje uho. In kjer so 
orhideje, tam so tudi 
metulji. Med njimi velja 
izpostaviti deteljinega 
modrina – ogroženo vrsto 
metulja, ki za svoj razvoj 
potrebuje prisotnost turške 
detelje. V osrednjem delu 
Slovenije turška detelja 
uspeva na prav takih 
travnikih, kot jih vidimo na 
savskih prodih. 
Da bi prepoznali pomen 
suhih travnikov ob Savi pri 

Mestna občina Ljubljana si je s Programom 
varstva okolja 2014–2020 postavila cilj, da 
izkoristi površine MOL za pridelavo hrane in 
lokalno samooskrbo. Eno od področij lokalne 
samooskrbe, ki smo mu dali še poseben 
pomen, je razvoj mreže vrtičkov, saj je 
pridelovanje hrane na manjših površinah vse 
pomembnejše tudi za prebivalce Ljubljane. 
Tako kot urejanje vrtičkov je pomemno 
tudi usposabljanje vrtičkarjev za 
pridelavo zelenjave na vrtičkarskih 
območjih. Vrtičkarji na vrtičkih MOL 
namreč vrtnarijo na ekološki način, 
zato za varstvo rastlin ne uporabljajo 
sintetičnih kemičnih pripravkov in 
mineralnih gnojil za gnojenje. Vrtičkarji 
si temu želijo slediti, vendar se dostikrat 
pojavijo vprašanja, kot so: Kako se 
lotiti obdelave? Kdaj je najprimernejši 
čas za setev ali sajenje posamezne 
vrste zelenjave? Koga naj vprašam, če 
kakšnega postopka ne poznam? 
Zato se je MOL odločila, da na 
največjem območju vrtičkov na Rakovi 
jelši uredi učni zelenjavni vrt. Učni vrt 
na površini 300 m2 nastaja postopoma, 
sočasno z delom na vrtičkih preostalih 
vrtičkarjev na območju, tako da jih 
usmerja oziroma ponazarja posamezna 
opravila. Ob primernem vremenu 
na učnem vrtu posejemo solato in 
obvestimo preostale vrtičkarje, katere 
vrste solate so primerne za sejanje in 
kako ta postopek izvesti. 
Tako se vrtičkarji spotoma veliko 
naučijo o postopkih dela na vrtu, pa 
tudi o najboljših časovnih okvirih tega 
dela. Uporabnikom tudi svetujemo, 
kako lahko na spletu spremljajo 
izmerjene temperature, ki bi jih usmerili 
v pravočasno delo. S poznavanjem 
temperatur tal in zraka tako ni 
nevarnosti, da bi prehitro sadili in 
tvegali, da posajeno propade zaradi 
prenizkih temperatur. Udeležba na 
predavanjih in prikazih je prostovoljna, 
pridejo tisti, ki znanje potrebujejo in 
ga na tak način lahko kar najhitreje 
pridobijo. Hkrati se navežejo stiki 
med vrtičkarji s plodovito izmenjavo 
izkušenj, pomoči pri delu na vrtu, 
semen in idej.  

Vabljeni, da si urnik rednih tedenskih srečanj 
ogledate na spletni povezavi:   
 https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/
podezelje/samooskrba-v-ljubljani/vrticki-v-
ljubljani/ucni-zelenjavni-vrt/.

Učni Zelenjavni vrt 
na območjU vrtičkov 
rakova jelša
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Ljubljani in pripomogli k 
njihovemu ohranjanju, v 
Društvu za preučevanje 
in ohranjanje metuljev 
Slovenije že vrsto let 
izvajamo različne 
aktivnosti kot del 
projekta Deteljin 
modrin – prezrt biser 
savskih prodov, ki ga 
sofinancira MOL. Letos 
smo izvedli številne 
delavnice za otroke v 
vrtcih v bližini savskih 
prodov in delovno akcijo 
odstranjevanja nekaterih 
invazivnih tujerodnih 
vrst rastlin. Aktivnosti 
so se odvijale tudi v 
septembru, ko smo 
med drugim opravili 
nadaljnje delovne 
akcije za izboljšanje 
stanja suhih travnikov, 
opazovali nočne 
metulje in popisali 
divja odlagališča 
smeti na Jarškem in 
Tomačevskem produ. 

 Vabimo vse prebivalce 
Ljubljane, da aktivnosti 
projekta spremljate 
prek spletne strani 
https:// sites.google.com/
site/deteljinmodrin/ ali na 
Facebook strani DPOMS.

•
Projekt Sožitje za večjo 
varnost v cestnem 
prometu
Da bi se starejši vozniki 
in voznice na naših 
cestah čim dlje počutili 
varne in da bi čim dlje 
ostali mobilni, smo na 
Javni agenciji Republike 
Slovenije za varnost 
prometa pripravili 
projekt »Sožitje za večjo 
varnost v cestnem 
prometu«, s katerim 
izvajamo celovite 
preventivne dogodke oz. 
usposabljanja za seniorje 
in upokojence po celi 
Sloveniji.

Pogosto slišimo 
prepričanje, da je 
potrebno voznikom 
v tretjem življenjskem 
obdobju zavoljo njihove 
varnosti in varnosti 
drugih omejevati 
mobilnost. Toda 
nasprotno, prizadevati si 
moramo, da bi bili ti čim 

dlje samostojni, mobilni 
ter obenem tudi varni.

Po podatkih je v 
Sloveniji več kot 219.000 
imetnikov vozniških 
dovoljenj starejših od 
64 let, kar predstavlja 
16 % vseh imetnikov 
vozniških dovoljenj. V 
prihodnjih letih se bo 
populacija še starala in 
na cestah bo čedalje 
večji delež voznikov 
in voznic v tretjem 
življenjskem obdobju.

V okviru enodnevnih 
preventivnih dogodkov 
se bodo udeleženci 
lahko izobraževali 
iz štirih vsebinskih 
sklopov:

Osvežitev znanja 
prometnih predpisov 
in pravil bo prilagojeno 
lokalni problematiki, saj 
v tem sklopu predavanj 
sodeluje prometni 
strokovnjak AVP ter 
pomočnik komandirja 
lokalne policijske 
postaje.

Varna vožnja po 
avtocesti in hitri cesti. 
Strokovnjaki z DARS-a 
bodo predstavili ključno 
problematiko, ki se 
pojavlja na avtocestah 
ter poučili udeležence 
o pravilnem ravnanju 
v različnih prometnih 
situacijah.

Praktično svetovanje o 
zdravstvenih kriterijih. 
Udeleženci bodo lahko 
na posebnih napravah 
preverili svoj vid na 
daleč, na blizu, kontrast 
in nočni vid ter se 
pozanimali o kriterijih 
za kontrolni zdravstveni 
pregled. Pridobili 
bodo tudi nekatere 
pomembne informacije 
o sladkorni bolezni in 
krvnem tlaku.

Svetovalne vožnje 
z ocenjevalcem na 
vozniškem izpitu (po 
dogovoru). 
Voznice in vozniki, 
vabljeni na preventivni 
dogodek Sožitje, kjer 
boste imeli tudi možnost 
praktičnega preizkusa 
vožnje s strokovnim 
ocenjevalcem.

V ponedeljek, 13. 
novembra 2017, od 
9.30 do 13.30 v Domu 
občanov Fužine, Preglov 
trg 15, in v sredo, 29. 
novembra 2017, od 9.30 
do 13. 30 v ČS Dravlje, 
Draveljska 44.

•
Futsal prihaja v 
Ljubljano
Evropsko prvenstvo v 
futsalu pod okriljem 
evropske nogometne 
zveze, UEFA Futsal 
EURO 2018, bo v 
Ljubljani potekalo med 
30. januarjem in 10. 
februarjem. Priprave 
na največje tekmovanje 
v Sloveniji v letu 2018 
potekajo, odkar je 
Nogometna zveza 
Slovenije v konkurenci 
z Makedonijo in 
Romunijo pridobila 
organizacijo 11. izvedbe 
UEFA Futsal EURO.

Kaj je futsal?

Začetki futsala 
segajo v leto 1930, 
ko je učitelj športne 
vzgoje v urugvajskem 
Montevideu iznašel 
manjšo različico 
nogometa. In tako 
se je rodila po vsem 
svetu množično igrana 
športna disciplina. Tudi 
v Sloveniji futsal velja za 
najmnožičnejši šport, 
s katerim se je vsakdo 
že aktivno srečal; v šoli, 
na ulici ali v dvorani, 
kjer je prevzel tudi 
sedanje ime – futsal. 
Ta atraktivna športna 
disciplina je znana tudi 

pod naslednjimi imeni: 
dvoranski nogomet, 
mali nogomet, ali 5 : 5.
Rekordna futsal štafeta

26. junija, natanko 
2(0)18 dni pred 
prvenstvom je 174 
udeležencev iz 13 
futsal klubov po 
Sloveniji s posebnim 
zvezdniškim gostom iz 
Španije, Miguelínom, 
najkoristnejšim igralcem 
UEFA Futsal EURO 
2016, v rekordni futsal 
štafeti preneslo futsal 
žogo izpred uradnega 
odštevalnika v središču 
Ljubljane skoraj sedem 
kilometrov stran do 
Arene Stožice.
Žreb skupin na 
Ljubljanskem gradu

September je bil za 
futsal eden najbolj 
pestrih mesecev v 
sklopu priprav na 
prvenstvo. Na pot okoli 
Slovenije se je podala 
lovorika za evropskega 
prvaka. Tako imenovani 
»Trophy Tour« se je 
ustavil v vseh krajih, ki 
imajo predstavnika v 
najboljšem slovenskem 
klubskem futsal 
tekmovanju. Za vrhunec 
se je konec septembra 
v idiličnem okolju 
Ljubljanskega gradu 
odvil slavnostni žreb 
skupin. Ples kroglic na 
Ljubljanskem gradu je 
slovenski reprezentanci 
prinesel zahtevne, a 
tudi izjemno atraktivne 
nasprotnike. Slovenija 
se bo na otvoritveni 
tekmi pomerila s Srbijo, 

nekaj dni pozneje pa še 
z nekdanjim evropskim 
prvakom, Italijo. 
Najboljši ekipi bosta 
napredovali v izločilne 
boje.

UEFA Futsal EURO 2018

Pred prvenstvom bo 
po vsej Sloveniji še 
veliko zanimivih futsal 
prireditev. Med temi 
bo tudi prijateljska 
tekma z eno najboljših 
reprezentanc na 
svetu, Portugalsko, 5. 
decembra v Litiji, in 6. 
decembra na prizorišču 
prvenstva v Areni 
Stožice. 

  Več o UEFA Futsal EURO 
2018 je na voljo na spletni 
strani  
http://futsaleuro2018.si.

•
Novo otroško igrišče 
na Viču
Mestna občina Ljubljana 
je ob Ramovševi ulici 
uredila novo otroško 
igrišče. Dela sta izvedli 
Komunalno podjetje 
Ljubljana d.d. in Javno 
podjetje Snaga d.o.o. 
Na otroškem igrišču 
je pet sodobnih igral 
z varnostno podlago 
in prav kmalu bodo 
zasadili še drevesa. 
Prizadevanja Četrtne 
skupnosti Vič so tako 
obrodila sadove, 
saj je igrišče močno 
polepšalo okolico, 
otrokom pa omogoča 
kakovostno preživljanje 
prostega časa blizu 
njihovih domov.

Foto: arhiv MOL

Štirje vsebinski sklopi prometnega izobraževanja
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•
Prvi posredovalci

Uroš Zafošnik, dipl. zn., 
mag. soc. del.  
Mitja Košec, dipl. zn. 

Sistem mreže nujne 
medicinske pomoči 
ne more zagotavljati 
enakega odzivnega 
časa za vse prebivalce v 
določeni regiji. V svetu 
se zato za posredovanje 
v primerih življenjsko 
ogrožajočih stanj 
povečuje tudi 
vključevanje 
nezdravstveno 
izobraženih oseb, 
med njimi gasilcev, 
policistov, javnih 
uslužbencev in drugih 
prostovoljcev. Pri tem 
je bistveno znanje 
iz nudenja prve 
pomoči in temeljnih 
postopkov oživljanja z 
uporabo avtomatskega 
zunanjega defibrilatorja 
(AED). Ena minuta 
zamude pri reševanju 
posameznika, ki mu 
ne bije srce, pomeni 
10 odstotkov manj 
možnosti za njegovo 
preživetje, zato je 
hiter pristop k takemu 
posamezniku izrednega 
pomena. V teh primerih 
je izjemno pomembno 
hitro in učinkovito 
ukrepanje mimoidočih, 
laikov ali zaposlenih, 
kajti le oni lahko s 
hitrim izvajanjem 
prve pomoči, 
temeljnih postopkov 

oživljanja in uporabe 
AED pripomorejo 
k preživetju 
poškodovanega oz. 
obolelega.

Povečati možnost 
preživetja  
Glavni namen SIM 
centra, simulacijskega 
centra s prostori v 
pritličju ZD Ljubljana na 
Metelkovi ulici 9, je tako 
na najvišji strokovni 
ravni usposobiti tudi 
čim večje število laikov 
ter zaposlenih v vseh 
javnih zavodih Mestne 
občine Ljubljana, 
ter tako omogočiti 
varnejše službovanje ter 
učinkovito ukrepanje 
v kritičnih situacijah. 
Izobraževanja izvajamo 
v sklopu projekta Varna 
Ljubljana. V projekt 
so vključeni tudi 
gasilci in pripadniki 
civilne zaščite, katerih 
ustanoviteljica je 
MOL. Prav ti imajo 
pogosto vlogo prvih 
posredovalcev, ki so 
velika pomoč enotam 
nujne medicinske 
pomoči. Kot dodatni 
člen v sistemu reševanja 
lahko bistveno dvignejo 
raven kakovosti 
oskrbe obolelega ali 
poškodovanega in 
povečajo možnost 
preživetja življenjsko 
ogrožene osebe. 

Izobraževanja za člane 
prostovoljnih gasilskih 
društev  

Pred letom in pol je 
Odbor za splošne 
zadeve in razvoj mesta 
MOL s sklepom sprejel 
program, da se v 
vseh javnih zavodih, 
javnih podjetjih in 
službah Mestne občine 
Ljubljana izvajajo 
usposabljanja prve 
pomoči. S tem Ljubljana 
kot zelena prestolnica 
Evrope 2016 postaja 
tudi varna Ljubljana 
v sodelovanju s SIM 
centrom ZD Ljubljana. 
Kot meščani Ljubljane 
želimo imeti čim več 
usposobljenih prvih 
posredovalcev, zato vas 
vabimo, da se udeležite 
naših izobraževanj.

  Več podatkov, datume 
usposabljanj in možnost 
prijave najdete na naši 
spletni strani  
www.zd-lj.si/sim.

•
November Gourmet 
Že ves november 
se v Ljubljani 
odvija kulinarični 
festival, ki povezuje 
najpomembnejša 
slovenska kulinarična 
imena, ljubljanske 
ponudnike gostinstva 
in kulinarično ponudbo 
ter prinaša strokovno-
izobraževalno vsebino 
s področja kulinarike 
in gostinstva. Zaključil 
se bo 24. 11. 2017 z 
edinstvenim dogodkom 
November Gourmet 

Finale, v organizaciji 
Turizma Ljubljana.

Gastronomska 
ponudba v prestolnici 
je v zadnjih letih 
postala prepoznaven 
motiv prihoda gostov 
v Ljubljano. Odslej 
jo Turizem Ljubljana 
promovira pod novo 
blagovno znamko 
Gourmet Ljubljana, kar 
sovpada z razvojem 
kulturnega turizma 
na strateški ravni za 
dosego ključnih ciljev – 
podaljšanja povprečne 
dobe bivanja in 
povečanja potrošnje.

Štirje ključni dogodki 
v letošnjem novembru 
sta dve izvedbi 
Ljubljanske vinske poti, 
sledi pa še Festival 
vina in kulinarike (17. 
in 18. novembra) ter 
edinstveni dogodek, 
imenovan preprosto 
November Gourmet 
Finale. Odvil se bo v 
petek, 24. novembra 
2017, v Mestu 
oblikovanja na Dunajski 
123 v Ljubljani. Cel 
mesec sicer potekajo 
raznovrstni dogodki, od 
kulinaričnih doživetij 
Turizma Ljubljana, 
kuharskih delavnic, 
show cookinga, 
izobraževanja in debat 
z vrhunskimi mojstri 
kulinarike. Prav tako so 
v tem mesecu različni 
ponudniki gostinstva 
oblikovali svoje 

menuje, izbrani hoteli 
pa različne pakete.
Za dodatno 
prepoznavnost svoje 
jedi lahko poskrbi 
sleherni ljubitelj 
kuhanja. Do 15. 11. 
namreč izbiramo 
tri jedi, ki bodo na 
natečaju »Nov okus 
Ljubljane« osvojile 
največ glasov. Prijavitelji 
jih bodo pripravili 
tudi na zaključnem 
dogodku, ko bo 
strokovna žirija izbrala 
najboljšo, ki bo postala 
za eno leto – torej do 
naslednjega festivala 
– nova jed v naboru 
Okusov Ljubljane. 
Recept bo na voljo 
vsem, ponudnike 
gostinstva v Ljubljani 
pa bomo spodbujali, 
da jed vključijo v svoje 
menuje.
Pestro novembrsko 
dogajanje se beleži 
tudi na Instagramu 
pod hashtagom 
#gourmetLj, kjer 
poteka nagradna igra 
Najboljša fotografija 
hrane, „Best food 
photography“. S tem 
želi Turizem Ljubljana 
ustvariti dobro osnovo 
za kasnejšo organsko 
uporabo te oznake 
pri objavi fotografij 
gurmanskih užitkov v 
Ljubljani. 
Z novo blagovno 
znamko želi Turizem 
Ljubljana izkoristiti 
ogromen kulinarični 

Foto: arhiv Turizma Ljubljana

#gourmetLj

Foto:  arhiv GZ Ljubljana

Člani prostovoljnih gasilskih društev gasilske zveze (GZ) Ljubljana na 
usposabljanju v SIM centru
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Kaj je novega?

 Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: T: 01/437 20 
10 (ambulanta), T: 01/437 91 28 (posvetovalnica);  TOM - telefon otrok in mladostnikov: 
T: 116 111; Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana - klic v duševni stiski: T: 01/520 
99 00 (od 19. do 7. ure);  Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Ljubljana, 
humanitarni center: T: 01/256 26 35, brezplačen T: 080 88 84, materialna oskrba pon. in 
tor. od 12. do 16. ure, sreda od 10. do 17. ure, sprejem donacij pon. in tor. od 8.00 do 17. ure, 
sre. od 8. do 18. ure, čet. od 8. do 16. ure, oskrba brezdomcev čet. in pet. od 10. do 12. ure, 
E: info@rdecikrizljubljana.si;  Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, 
Svetovanje žrtvam nasilja in varne namestitve: T: 080 11 55 (pon.–pet. od 12. do 22. ure, sob., 
ned. in prazniki od 18. do 22. ure), F: 01/524 19 93 (namenjen gluhim, žrtvam nasilja); E: 
drustvo-sos@drustvo-sos.si, S: www.drustvo-sos.si.  Svetovalni telefon za osebe z izkušnjo 
nasilja na delovnem mestu: T: 031/722 333 (tor. od 17.00 do 20.00 ure), E: drustvo-sos@
drustvo-sos.si, S www.drustvo-sos.si;  Društvo za nenasilno komunikacijo, Svetovanje 
žrtvam nasilja, varne namestitve in programi za povzročitelje nasilja: T: 01/ 434 48 22 (pon., 
tor., čet. od 10. do 15. ure), E: info@drustvo-dnk.si, S: www.drustvo-dnk.si;  Ženska 
svetovalnica, Krizni center za ženske, žrtve nasilja: T: 040 260 656 in 031/233 211 (24ur/
dan), E: zenska@svetovalnica.org, S: www.drustvo-zenska-svetovalnica.si;  Združenje 
proti spolnemu zlorabljanju, Svetovanje žrtvam spolne zlorabe: T: 080 2880, 01/431 33 
41 (pon., tor. in čet. od 9. do 17. ure, sre. od 9. do 19. ure, pet. od 9. do 15. ure), E: spolna.
zloraba@siol.net, S: www.spolna-zloraba.si;  Društvo Ključ – center za boj proti 
trgovini z ljudmi, Svetovanje žrtvam trgovine z ljudmi in varna namestitev: T: 080 17 22 
(pon.–pet. od 9.00 do 13.00 ure), E: info@drustvo-kljuc.si, S: www.drustvo-kljuc.si;  YHD 
– Društvo za teorijo in kulturo hendikepa; Neodvisno življenje hendikepiranih – osebna 
asistenca: T: 01/521 22 77, E: yhd-drustvo@yhd-drustvo.si;  Medobčinsko društvo 
slepih in slabovidnih Ljubljana, Prva socialna pomoč kasneje oslepelim in slabovidnim 
osebam in njihovim svojcem: T: 01/252 23 60, E: info@mdsslj.si;  Mestno društvo gluhih 
Ljubljana: T: 01/430 30 08, E: mdg-ljubljana@guest.arnes.si;  ROZA ALARM! Prijava 
homofobne diskriminacije in nasilja, S: www.ljudmila.org/lesbo/alarm;  CSD Lj. Moste 
Polje – skupnostni programi za mlade, dnevni centri za otroke in mladostnike s težavami 
v odraščanju: Korak: T: 01/ 520 64 40, 040/777 885, Cona Fužine: T: 01/540 08 50, 041/553 
569, Cent'r Moste: T: 01/587 34 37, 040/161 010; Svetovalnica Fužine: T: 01/520 64 42, 040 
666 320, S: www.csd-ljmostepolje.si;  Center za psihološko svetovanje POSVET: T: 031 
704 707, E: posvet@posvet.org in info@posvet.org, S: www.posvet.org, pon.-pet. od 12. 
do 19. ure;  Društvo Al-anon za družine, v katerih je problem alkohol: T: 041/ 590 789, 
E: alanon@email.si;  Anonimni alkoholiki: T: 01/433 82 25, E: aa.slo@amis.net, S: www.
aa-drustvo.si;  Združenje DrogArt za zmanjševanje škodljivih posledic drog in alkohola 
med mladimi nudi individualno, telefonsko ali spletno svetovanje: T: 01/439 72 70, 041/730 
800, E: info@drogart.org;  Zavod MISSS – Zavod MISSS – mladinsko informativno 
središče Slovenije,T: 01/510 16 70, GSM: 041 367 374, S: www.misss.si  Dnevni center 
Skupaj v skupnosti, T: 01/510 16 76, 051 300 380, S: skupajvskupnosti.si, pon do čet., 
od 11.00 – 17.00 ure;  Pomoč družini na domu: Zavod za oskrbo na domu (ZOD): 
T: 01/239 65 02, Zavod Pristan: T: 01/547 95 79, 031/702 698;  Spominčica, Slovensko 
združenje za pomoč pri demenci: T: 059 305 555 (pon. do čet. od 12. do 15. ure);  Dnevni 
centri aktivnosti za starejše: DCA Mestne zveze upokojencev: T: 01/430 51 520, 051 664 
801; Center aktivnosti Fužine: T: 01/587 46 00, 051/441 791; Dnevni center Društva gluhih 
in naglušnih Ljubljana: T: 01/528 44 93;  Mediacijski center Ljubljana: T: 01/306 10 74, 
E: mediacija@ljubljana.si, S: www.mediacija.si,  Mediacijski center ZDL: T: 01/2007 
636, 01/2007 643, E: mediacijski.center@zd-lj.si, S: www.zd-lj.si  Zavetišče za zapuščene 
živali Ljubljana: T: 01/256 02 79; pon.-pet. od 11. do 12. ure in od 14. do 17. ure, sob., ned. 
in prazniki od 12. do 15. ure; za oddajo najdenih živali (24 ur/dan);  Društvo za urejeno 
življenje - ABSTINENT, Svetovalnica za osebe, ki tvegano in škodljivo pijejo, ter njihove svojce: 
T: 064/ 244 496, E: svetovalnica@abstinent.si.  Promet: Oddelek za gospodarske javne 
službe in promet MU MOL: T: 01/306 17 14, zapuščena vozila: T: 01/ 306 16 25; Mestno 
redarstvo MU MOL: T: 01/306 16 32;  Odsek za pobude meščanov MU MOL: T: 01/306 
12 82;  Dežurna številka Inšpektorata MU MOL: informacije o divjih odlagališčih, 
prevrnjenih smetnjakih in drugih dejavnikih onesnaževanja okolja: T: 01/306 16 04; 
 Javni holding Ljubljana: T: 01/474 08 00, pon. od 8. do 13. ure, sre. od 8. do 14. ure in pet. 

od 8. do 12. ure;  JP ENERGETIKA, Center za pomoč uporabnikom: T: 080 28 82,  JP 
VO-KA, dežurna služba Vodovod: T: 01/580 81 12, dežurna služba Kanalizacija: T: 01/580 
82 12, brezplačen T: 080 86 52;  JP SNAGA, Center za podporo in pomoč uporabnikom: 
T: 01/477 96 00;  JP LPP, Prevoz na klic in informacije za osebe z oviranostmi v mestnem 
potniškem prometu: T: 01/582 24 25, 051/ 44 99 92 (24 ur/dan);   Društvo delavska 
svetovalnica; zagovorništvo, varovanje, promocija ter razvoj delavskih, socialnih in 
statusnih pravic delavcev ter ostalih ranljivih skupin; brezplačna telefonska številka; 
080 14 34; E: info@delavskasvetovalnica.si  Varuh človekovih pravic, informacije in 
brezplačen T: 080/15 30;  Policija: T: 113;  Center za obveščanje, gasilci, reševalna 
postaja: T: 112.

Pokliči me!
potencial Ljubljane in 
Slovenije ter ju zapisati med 
kulinarične destinacije 
Evrope. Obenem festival 
povezuje ponudnike 
gostinstva v Ljubljani, ki 
ustvarjajo jedi pod blagovno 
znamko Okusi Ljubljane. 
Najpomembneje pa je, 
da kulinarično turistično 
ponudbo približamo 
tudi Ljubljančanom in 
Ljubljančankam, saj so njeni 
prvi ambasadorji.

 Poslikaj jed in jo objavi na 
Instagramu z #gourmetLj.

Srečevalnica
Srečevalnica je projekt 
Rdečega križa Slovenije, 
območnega združenja 
Ljubljana, v okviru katerega 
organiziramo redna tedenska 
srečanja, ki ponujajo 
ustvarjalne in praktične 
delavnice: šiviljske delavnice, 
popravljalnice, različne 
ustvarjalne tehnike, praktične 
delavnice – naravna čistila, 
kozmetika, prva pomoč, 
vadbo joge. Oktobra 2017 
smo začeli izvajati tudi otroški 
program, zato še posebej 
vabimo mame in očete, da 
se nam pridružijo skupaj z 
otroki. Vabljeni na čaj in kavo 
ter na srečanja, kjer širimo 
znanje in pozitivno energijo. 
V program vabimo tudi nove 
prostovoljke in prostovoljce, ki 
želite deliti svoj čas in znanje 
in bi želeli postati aktivni člani 
v svoji lokalni skupnosti.

Srečanja trenutno potekajo 
na Viču, v Kozarjah, v centru 
Ljubljane, za Bežigradom, 
v Zeleni jami, na Fužinah, 
v Štepanjskem naselju in v 
Črnučah. Za več informacij 
nas pokličite (01 62 07 
291, 040 871 589) ali nam 
pišite: izmenjevalnica@
rdeckrizljubljana.si. Vsi 
dogodki so brezplačni.

 Program Srečevalnice 
je objavljen na: http://
www.ljubljana.ozrk.si/sl/
SRECEVALNICA/

•
Mediacijski center Ljubljana
V Mediacijski center Ljubljana 
ste vabljeni vsi občani, ki imate 
kakršen koli spor in ga želite 
urediti v postopku mediacije. 
Mediacija je dopustna le o 
zahtevkih, o katerih lahko 
stranke prosto razpolagajo. 
Lahko gre za spor z drugo fizično 
osebo ali pravnimi osebami 
kot uporabniki storitev javnih 
služb in izvajalci javnih služb v 
Mestni občini Ljubljana. Vabljene 
ste tudi pravne osebe, civilna 
družba, zaposleni v Mestni 
občini Ljubljana in država, če 
ste v sporu z Mestno občino 
Ljubljana ali organizacijami, ki 
jih je ustanovila Mestna občina 
Ljubljana, ter želite spor rešiti s 
pomočjo mediatorja. Mediacija 
je postopek alternativnega 
reševanja spora s pomočjo tretje 
nevtralne osebe (mediatorja), 
ki strankam pomaga doseči 
sporazum. Mediacijski 
postopek je neformalen, vendar 
strukturiran – ima določene 
faze. Postopek je zaupen, zato 
se stranke počutijo varno, kar 
prispeva k lažjemu reševanju 
spora.

Kontakt: Adamič-Lundrovo 
nabrežje 2, I. nadstropje – soba 
142, 1000 Ljubljana, T: 01/306 10 74, 
E: mediacija@ ljubljana.si,  
S: http://www.slo-med.si/
Uradne ure: pon., tor, čet , pet. od 9. 
do 13. ure, sre. od 14. do 18. ure. 

 •
Županovi dnevi odprtih vrat
Župan Zoran Janković ima vsak 
prvi torek v mesecu dan 
odprtih vrat, ko je v pritličju 
Mestne hiše, Mestni trg 1, med 
14. in 20. uro osebno na voljo 
za pogovor z meščankami 
in meščani. Za pogovor se 
lahko prijavite po telefonu na 
Odsek za pobude meščanov, 
na telefonskih številkah 
01/306 12 82 ali 01/306 10 65. 

Najem poslovnih prostorov
Mestna občina Ljubljana oddaja 
več poslovnih prostorov v 
najem. Vse informacije so 
objavljene na spletni strani 
http://www.ljubljana.si/, 
dodatne informacije so vam na 
voljo na tel. št. 01/306-11-37.
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Okoljske meritve

Kakovost vode in zraka v Ljubljani

Na podlagi rezultatov JP Vodovod-
Kanalizacija ugotavlja, da je bila 
oskrba s pitno vodo v letu 2017 
ustrezna in varna, notranji nadzor pa 
učinkovit in skladen s predpisi. Letno 
poročilo o skladnosti pitne vode v 
vodovodnih sistemih v upravljanju 
JP Vodovod-Kanalizacija v letu 2017 
je od konca marca o objavljeno na 
spletni strani www. vo-ka. si.

Kakovost pitne vode od 
februarja do junija 2017
Centralni vodovodni sistem mesta 
Ljubljana in okolice se oskrbuje iz 
dveh vodnih virov, Ljubljanskega 
polja in Ljubljanskega barja, kjer se 
podzemna voda izkorišča v petih 
vodarnah: Kleče, Hrastje, Jarški prod, 
Šentvid in Brest.
Notranji nadzor nad skladnostjo 
pitne vode JP Vodovod-Kanalizacija 
izvaja na vseh oskrbovalnih 
območjih skladno z določili 
Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS 
19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) v 
okviru mikrobioloških in fizikalno-
kemijskih preiskav, katerih obseg 
je odvisen od ocene tveganja 
za določeno vzorčno mesto oz. 
nadzorno točko sistema. Notranji 
nadzor izvajajo akreditirani 
laboratoriji.

  Dodatne informacije o rezultatih 
notranjega nadzora pitne vode so 
na voljo:  po elektronski pošti na 
naslovu voka@vo-ka.si,  

 v podmenijih na spletni strani 
www.jhl.si/vo-ka/informacije/
kaksno-vodo-pijemo

Kakovost podzemne vode od 
marca do septembra 2017 
  ( ) - meja zaznavanja merilne 

metode (LOD)
MV - predpisane mejne vrednosti 

za podzemno vodo po Uredbi o 
stanju podzemnih voda (Ur. l. RS, 
št. 25/09)

Predpisane mejne vrednosti 
za podzemne vode v oktobru, 
novembru, decembru in 
februarju 2016 niso bile 
presežene na nobenem 
merilnem mestu. 

Rezultati notranjega nadzora za februar, april in junij 2017 
OSKRBOVALNO OBMOČJE

PARAMETER enota mejna 
vrednost KLEČE,  

BREST

HRASTJE, 
JARŠKI 
PROD

 
KLEČE

HRASTJE, 
JARŠKI 
PROD

KLEČE, 
HRASTJE, 

JARŠKI PROD
JARŠKI 
PROD

9. 2. 2017 9. 2. 2017 4. 4. 2017 4. 4. 2017 8. 6. 2017 8. 6. 2017
pH 6,5 -9,5 7,3 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5
Elektroprevodnost  (pri 20 0C) µS/cm 2500 419 408 416 506 412 339
Nitrat mg/l NO3 50 12,3 12,1 9,32 16,1 11,6 6,58
Nitrit mg/l NO2 0,5 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Sulfat mg/l SO4 250 11,5 9,76 8,39 15,3 11,2 11,6
Klorid mg/l Cl 250 9,69 8,48 6,70 24,2 8,18 5,90
Fluorid mg/l F 1,5 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,06
Bor mg/l B 1 0,014 0,015 0,01 0,024 0,015 0,012
Krom µg/l Cr 50 0,90 1,1 - - - -
Svinec µg/l Pb 10 <0,1 <0,1 2,9 0,39 0,22 <0,1
Atrazin µg/l 0,1 0,012 0,011 <0,007 0,023 <0,007 <0,007
Desetilatrazin µg/l 0,1 0,026 0,018 0,009 0,027 0,012 <0,009
2,6-diklorobenzamid µg/l 0,1 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006
Trikloroeten in tetrakloroeten - vsota µg/l 10 <1,1 <1,1 <1,1 <1,1 <1,1 <1,1
Trihalometani - vsota µg/l 100 <1,1 <1,1 <1,1 <1,1 <1,1 <1,1
Escherichia coli v 100 ml 0 0 0 0 0 0 0
Koliformne bakterije v 100 ml 0 0 0 0 0 0 0

OCENA SKLADEN SKLADEN SKLADEN SKLADEN SKLADEN SKLADEN
Vir: JP Vodovod-Kanalizacija d. o. o., maj, marec in julij 2017

Podatki o kakovosti podzemne vode v vodnjakih vodarn na Lj. polju in Lj. barju 

merilno mesto datum atrazin desetilatrazin
lahkohlapni

halogenirani ogljikovodiki nitrat
krom  

(skupno)
enota μg/l μg/l μg/l mg/l μg/l
MV 0,1 0,1 10 50 50
 Marec 2017
Kleče VIIIa 6. 3. 2017 < 0,002 < 0,004 < 2 11 2,2
Šentvid IIa 6. 3. 2017 0,006 < 0,004 < 2 15 2,0
Jarški prod III 6. 3. 2017 < 0,002 < 0,004 < 2 9,3 2,5
Hrastje Ia 9. 3. 2017 0,050 0,032 < 2 21 15
Brest IIa 9. 3. 2017 0,009 0,081 < 2 8,0 1,9

 April 2017 
Kleče VIIIa 6. 3. 2017 0,004 < 0,004 < 2 9,7 1,8
Šentvid IIa 6. 3. 2017 0,007 < 0,004 < 2 16 2,0
Jarški prod III 6. 3. 2017 0,002 < 0,004 < 2 10 2,5
Hrastje Ia 9. 3. 2017 0,051 0,039 < 2 21 15
Brest IIa 9. 3. 2017 0,009 0,090 < 2 7,5 1,5

 Maj 2017 
Kleče VIIIa 8. 5. 2017 0,009 0,004 < 2 12 2,9
Šentvid IIa 8. 5. 2017 0,006 0,009 < 2 15 2,4
Jarški prod III 8. 5. 2017 <0,002 < 0,004 < 2 9,7 2,7
Hrastje Ia 8. 5. 2017 0,056 0,051 < 2 19 16
Brest IIa 8. 5. 2017 0,011 0,099 < 2 7,5 1,8

 Junij 2017 
Kleče VIIIa 5. 6. 2017 0,004 < 0,004 < 2 8,9 2,0
Šentvid IIa 5. 6. 2017 0,008 0,006 < 2 15 2,5
Jarški prod III 5. 6. 2017 0,002 < 0,004 < 2 9,7 3,0
Hrastje Ia 5. 6. 2017 0,048 0,036 < 2 20 16
Brest IIa 5. 6. 2017 0,010 0,067 2,7 8,0 2,0

 Julij 2017 
Kleče VIIIa 4. 7. 2017 0,009 < 0,004 < 2 12 2,2
Šentvid IIa 4. 7. 2017 0,006 < 0,004 < 2 15 1,4
Jarški prod III 4. 7. 2017 < 0,002 < 0,004 < 2 9,3 1,9
Hrastje Ia 4. 7. 2017 0,051 0,024 < 2 20 15
Brest IIa 4. 7. 2017 0,011 0,076 < 2 8,4 1,2

 Avgust 2017 
Kleče VIIIa 1. 8. 2017 0,011 0,007 < 2 12 2,9
Šentvid IIa 1. 8. 2017 0,006 < 0,004 < 2 15 2,0
Jarški prod III 1. 8. 2017 < 0,002 < 0,004 < 2 9,3 2,4
Hrastje Ia 1. 8. 2017 0,048 0,026 < 2 21 14
Brest IIa 1. 8. 2017 0,007 0,059 < 2 8,4 1,8

 September 2017 
Kleče VII 6. 9. 2017 < 0,002 < 0,004 < 2 9,7 2,1
Šentvid IIa 6. 9. 2017 0,004 < 0,004 < 2 14 1,6
Jarški prod III 6. 9. 2017 < 0,002 < 0,004 < 2 8,4 1,7
Hrastje Ia 6. 9. 2017 0,046 0,028 < 2 19 12
Brest IIa 6. 9. 2017 0,009 0,083 < 2 8,9 1,1
Vir: Monitoring kakovosti podzemne vode in površinskih vodotokov za leto 2017,   
Oddelek za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana

Oddelek za varstvo okolja MOL
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Okoljske meritve

Merilno mesto križišče Vošnjakove ulice in Tivolske ceste 
Februar 2017 SO2 NO2 NOx Benzen PM10

Veljavnih podatkov * 100 % 100 % 100 % 98 % 100 %
Maksimalna urna koncentracija 10 202 1280 9 165
Maksimalna dnevna koncentracija 6 107 649 7 113
Minimalna dnevna koncentracija 1 30 38 2 16
Srednja (mesečna) koncentracija 2 58 170 3 49
Število preseganj dovoljenih vrednosti 0 1 - - 12

Marec 2017 SO2 NO2 NOx Benzen PM10

Veljavnih podatkov * 100 % 100 % 100 % 95 % 99 %
Maksimalna urna koncentracija 14 154 489 5 154
Maksimalna dnevna koncentracija 3 82 213 3 74
Minimalna dnevna koncentracija 1 35 45 2 14
Srednja (mesečna) koncentracija 3 60 122 3 41
Število preseganj dovoljenih vrednosti 0 0 - - 7

April 2017 SO2 NO2 NOx Benzen PM10

Veljavnih podatkov * 100 % 100 % 100 % 98 % 99 %
Maksimalna urna koncentracija 6 119 496 3 116
Maksimalna dnevna koncentracija 4 70 142 2 51
Minimalna dnevna koncentracija 0 24 32 1 13
Srednja (mesečna) koncentracija 2 45 73 1 23
Število preseganj dovoljenih vrednosti 0 0 - - 1

Maj 2017 SO2 NO2 NOx Benzen PM10

Veljavnih podatkov * 100 % 100 % 100 % 97 % 97 %
Maksimalna urna koncentracija 13 106 269 3 70
Maksimalna dnevna koncentracija 7 61 107 2 29
Minimalna dnevna koncentracija 2 25 24 2 12
Srednja (mesečna) koncentracija 3 45 70 2 21
Število preseganj dovoljenih vrednosti 0 0 - - 0

Junij 2017 SO2 NO2 NOx Benzen PM10

Veljavnih podatkov * 100 % 100 % 100 % 100 % 94 %
Maksimalna urna koncentracija 5 147 189 3 111
Maksimalna dnevna koncentracija 1 61 92 2 37
Minimalna dnevna koncentracija 0 27 31 1 11
Srednja (mesečna) koncentracija 0 45 64 2 23
Število preseganj dovoljenih vrednosti 0 0 - - 0

Julij 2017 SO2 NO2 NOx Benzen PM10

Veljavnih podatkov * 100 % 100 % 100 % 99 % 97 %
Maksimalna urna koncentracija 6 124 217 3 112
Maksimalna dnevna koncentracija 2 59 89 2 35
Minimalna dnevna koncentracija 0 28 28 1 13
Srednja (mesečna) koncentracija 1 43 59 2 23
Število preseganj dovoljenih vrednosti 0 0 - - 0

Avgust 2017 SO2 NO2 NOx Benzen PM10

Veljavnih podatkov * 100 % 100 % 100 % 97 % 93 %
Maksimalna urna koncentracija 5 158 273 3 128
Maksimalna dnevna koncentracija 2 70 119 2 51
Minimalna dnevna koncentracija 0 25 26 2 11
Srednja (mesečna) koncentracija 1 46 70 2 28
Število preseganj dovoljenih vrednosti 0 0 - - 1
Vse vrednosti koncentracij so navedene v µg/m3.  
* stopnja pokritosti z meritvami v merilnem obdobju. 

Zrak v Ljubljani v 
mesecu od februarja do 
avgusta 2017
V tabeli so predstavljeni 
podatki meritev 
onesnaženosti zraka na 
merilnem mestu ob križišču 
Tivolske ceste in Vošnjakove 
ulice. Na tem merilnem 
mestu smo od začetka 
februarja 2017 do konca 
avgusta 2017 zabeležili 21 
dni s preseženo dnevno 
dovoljeno vrednostjo 
delcev: v februarju 12 dni 
in en dan, 2. februar 2017 
ob 13. uri, s preseženo urno 
vrednostjo dušikovega 
dioksida, v marcu 7, v aprilu 
1 in v avgustu 1 dan. Ostali 
parametri se gibljejo v 
okviru dovoljenih vrednosti.
V skladu z Uredbo o 
kakovosti zunanjega zraka 
(Ur. l. RS, št. 9/2011 in 
8/2015) veljajo naslednji 
normativi:
SO2 (žveplov dioksid): Mejna 
urna vrednost je 350 mg/ m3 
in ne sme biti presežena več 
kot 24-krat v koledarskem 
letu. Mejna dnevna vrednost 
je 125 mg/m3 in ne sme biti 
presežena več kot 3-krat v 
koledarskem letu.
NO2 (dušikov dioksid): 
Mejna letna vrednost je 
40 mg/m3. Mejna urna 
vrednost je 200 mg/m3 in ne 
sme biti presežena več kot 
18-krat v koledarskem letu.
NOx (dušikovi oksidi): 
Mejne vrednosti za skupne 
dušikove okside niso 
določene.
PM10 (delci): Mejna letna 
vrednost v koledarskem letu 
je 40 mg/m3. Mejna dnevna 
vrednost delcev PM10 je 
50 mg/m3 in ne sme biti 
presežena več kot 35-krat v 
koledarskem letu.
Benzen: Mejna letna 
vrednost za benzen je 
5 mg/ m3.
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 Praznični december 2017 v Ljubljani
1. 12.–31. 12.
Vzdušje praznične Ljubljane je vsako leto 
izjemno živahno s prazničnim sejmom 
in številnimi brezplačnimi prireditvami v 
unikatno okrašenem starem mestnem jedru. 
Praznične luči se bodo prižgale v petek, 1. 
12. ob 17.15 na Prešernovem trgu. Takrat 
se odpre tudi Praznični sejem, ki mu bodo 
sledili Miklavžev sejem in Miklavžev sprevod, 
sprevodi Dedka mraza, koncerti na prostem 
in še mnogo drugega! Program preverite na 
www.visitljubljana.si.

 SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE
10., 11., 14., 24. in 25. november ob 19. uri
SLOVENSKA POPEVKA , Gledališki koncert po besedilih 
Gregorja Strniše, Režija: Matjaž Pograjc
Gregor Strniša, slovenski pesnik in dramatik, 
sodi med naše najboljše sodobne literate. 

Gledališki koncert bo spomenik človeku, ki je 
dokazal, da je lahko popevka umetnost, da je 
pop lahko dobra glasba in da človek potrebuje 
trenutke, ko zre v nebo, da bi sklatil luno, se 
zaljubil v kresničko, v roke ujel morski val, 
spremenil sneg v led in odšel jokat v sonce 
brez črne pege čez oči, ne da bi ga obtožili 
cmeravega samopomilovanja.

 NARODNA GALERIJA
16. 11. ob 18. uri 
Kustos za en dan – pisatelj, pesnik, dramatik in 
igralec Andrej Rozman Roza bo ob vodstvu 
po stalni zbirki predstavil izbor umetnin, ki so 
mu najljubše.

 SNG DRAMA LJUBLJANA
17. 11. ob 17. uri
Eva Kraševec in Maja Sever: PETER KLEPEC ALI KAKO 
POSTANEŠ PRAVI JUNAK (krstna uprizoritev). 
Igrajo: Nik Škrlec, Eva Jesenovec, Maja Končar, 
Zvone Hribar, Gašper Jarni, Mia Skrbinac, 
Gašper Kunšek

V slavnostni sezoni SNG Drama Ljubljana je na 
velikem odru (v okviru Mlade Drame) nastala 
krstna uprizoritev za otroke Peter Klepec ali 
Kako postaneš pravi junak po besedilu Eve 
Kraševec in Maje Sever, članice igralskega 
ansambla Drame, ki se tokrat prvič predstavlja 
v režiserski vlogi. 

 CANKARJEV DOM
22.–26. 11. 
33. Slovenski knjižni sejem 
Prebiranje in pregledovanje knjižnih 
novosti ter bogat spremljevalni program. 

 Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana
22. 11. ob 20. uri (ponovitvi 23. in 24. 11.)
Marko Bulc: Prva altruistična predstava
Prva altruistična predstava je solo Marka 
Bulca, ki nastaja desetletje po zadnji 
njegovi solo predstavi z naslovom Zadnja 
egoistična predstava. Avtor Marko Bulc, 
v nasprotju z egoizmom pred desetimi 
leti v novem solu raziskuje temo druge 
skrajnosti – altruizem.

 CENTER KULTURE ŠPANSKI BORCI
23. 11. ob 20. uri
Nature Theater of Oklahoma in EnKnapGroup: 
ZASLEDOVALCI SREČE 
V enoletnem delu s plesalci EnKnapGroup 
sta Pavol Liška in Kelly Copper iz Nature 
Theater of Oklahoma iz New Yorka 
ustvarila osebnoizpovedno delo, ki se 
giblje na meji med gledališčem, plesom in 
performansom. Gre za zgodbo o skrajno 
nasilnem širjenju zahodne kulture. 

 MINI TEATER
25. 11. ob 20. uri
Don DeLillo:  Kozmopolis 
Režija: Alen Prošić, igrata: Primož Pirnat 
in Anže Zevnik 

Premiera. Eric Packer, newyorški 
multimiljonar, si nekega dne v aprilu 
zada na videz preprosto nalogo: obiskati 
frizerja na drugem koncu Manhattna. 

 KINO ŠIŠKA
27. 11. ob 20. uri
THE NECKS – Ob 30. obletnici delovanja 
v Kino Šiška prihaja avstralski trio The 
Necks, ki se v njegovo veliko dvorano 
vračajo že tretjič. Eksperimentalni jazz 
trojec je LA Times poimenoval celo za 
»eno največjih glasbenih sil na svetu«. V 
Kinu Šiška bodo predstavili nov album 
Unfold.

 GALERIJA JAKOPIČ
28. 11. 2017–4. 3. 2018 
Tihomir Pinter: Kemija podobe 
Retrospektivna razstava ob 80-letnici mojstra 
črno-bele analogne fotografije.

 LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA
30. 11. ob 18. uri 
Katja Povše: Bert 
Lutkovna predstava za otroke od 4. leta dalje. 
Zgodba o izgubljeni ljubezni pilota Berta, 
življenju sredi puščave in kako premagati 
strah pred letenjem.

 MODERNA GALERIJA
14. 12. 2017–13. 5. 2018
MARIJ PREGELJ (1913–1967): RETROSPEKTIVA 
Retrospektivna razstava predstavlja Pregljev 
opus v najobsežnejšem izboru v zadnjih 
desetletjih. Na razstavi bo predstavljen izbor 
približno 400 del iz vseh medijev, v katerih 
je Marij Pregelj snoval svojo izvirno likovno 
raziskavo. 

 KINODVOR
4.–10. 12. 2017
Animateka 
V Kinodvor in Slovensko kinoteko se že 14. 
leto vračajo najboljši animirani filmi z vsega 
sveta. Za to bo znova poskrbel Mednarodni 
festival animiranega filma Animateka, ki v 
kino in na številne spremljevalne dogodke 
vabi tako odrasle kot tudi najmlajše ljubitelje 
animacije in vse tiste, ki bodo to še postali.

 PARK ZVEZDA
od 25. 11.–7. 1. 2018
LEDENA FANTAZIJA V PARKU ZVEZDA
Ljubljana bo v letošnjem prazničnem času 
dobila novo privlačno turistično ponudbo 
v parku Zvezda. Obiskovalci boste lahko 
uživali v »Ledeni fantaziji«, na več kot 2000 
kvadratnih metrih drsalnih površin. Za otroke 
do 6. leta bo vstop prost.

V novembru in decembru ne zamudite:

Naslednja številka glasila  
Ljubljana izide 10. decembra. 
Osrednja tema:  
Živa dediščina Ljubljane


