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Aktualno

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. 

OBIŠČITE NAS TUDI NA

 
www.facebook.com/ 
GlasiloLjubljana



V Ljubljani  
se dogaja!    dr. Uroš Grilc

Foto: Nik Rovan

Novozgrajena stanovanjska stavba na Zaloški 273 ima 
dve nadstropji in terasno etažo z 38 stanovanjskimi 
enotami, ki so namenjene urgentnemu reševanju 
stanovanjske stiske posameznikov.

Foto: Nik Rovan

Prenovljena stavba na Vodnikovi cesti 5 bo 
omogočila namestitev 12 odraslih stanovalcev z 
motnjo v telesnem in duševnem razvoju iz Centra za 
usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga.

Foto: Dunja Wedam

Tone Podobnik, predsednik Četrtne skupnosti Polje, Lista Zorana Jankovića: Naj izpostavim 
najpomembnejšo pridobitev v naši četrtni skupnosti Polje. Težko je izbrati med več kot 25 projekti, 
izvedenimi v zadnjih štirih letih. Če pa moram, bi na prvo mesto postavil posodobitev Zaloške 
ceste. Dobila je povsem novo podobo ter izboljšano pretočnost, in sicer od avtocestnega obroča 
do novega krožišča s Cesto 30. avgusta in Kašeljsko cesto.

Foto: Dunja Wedam

Helena Petrin, občanka: Že nekaj dni se vozim po novem križišču in ne morem 
dojeti drastične spremembe in preskoka z degradiranega območja v okolje, iz 
katerega sije visoka prostorska kultura javne infrastrukture v tem delu Ljubljane: 
nov, izjemen vrtec, urejeno krožišče s cvetličnimi gredami, urejena parkirišča 
pred zdravstvenim domom, štiripasovnica in nov drevored na Zaloški, nov trg 
pred cerkvijo. Vse to je narejeno z izjemnim občutkom za arhitekturo in prostor, 
z občutkom do ljudi in trajnostnega razvoja tega dela Ljubljane.

Foto: Dunja Wedam

Na novo urejena Karlovška cesta bo povečala pretočnost prometa skozi 
predor pod Ljubljanskim gradom.

Foto: Nik Rovan

Mateja Špan, predsednica ČS Center, Lista Zorana Jankovića: Prenove 
ulic, ki se izvajajo v zadnjih letih v Četrtni skupnosti Center, so 
bistvenega pomena za življenje v samem mestnem jedru. Popolna 
prenova infrastrukture, umeščanje drevoredov in dovršen končni 
izgled prenovljenih ulic so bistvenega pomena za lepoto mestnega 
središča in kvaliteto bivanja. Ljubljana tako nadgrajuje dejstvo, da je 
ena vidnejših Zelenih prestolnic Evrope.

Foto: Nik Rovan

Na prenovljeni Grablovičevi ulici bodo vsi deležniki v prometu bolj enakopravni.
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Spet v šolo!
Počitnic je konec in te dni so nas polni pločniki otrok, učencev in 
dijakov opomnili, da se je začela šola. Veliko otrok se po dolgih 
počitnicah le počasi privaja na samostojno pot v šolo, zato jim s svojim 
ravnanjem omogočimo varno udeležbo v prometu. Zmanjšajmo 
hitrost in pazimo nanje!

V vrtec je prvič vstopil 3.501 otrok, skupaj pa se bo igralo, učilo in 
raziskovalo 13.582 predšolskih otrok, ki jim sodelavci Oddelka za 
predšolsko vzgojo in izobraževanje želimo brezskrbno, ustvarjalno 
in zdravo otroštvo. Že peto leto zapored smo sprejeli vse otroke, ki 
imajo vse pogoje, zlasti stalno prebivališče v Ljubljani. Spomladi smo 
pridobili nov vrtec v Kašlju, v novi enoti vrtca Galjevica na Rudniku 
se bodo otroci razveselili novega igrišča, v številnih drugih pa 
izboljšanih pogojev za bivanje z energetskimi sanacijami stavb.  

V osnovne šole vstopa 2.952 prvošolcev, tako da je vseh osnovnošolcev 
skupaj kar 25.091, kar je 601 učenec več kot lani. Zanje smo čez poletje 
pripravili nove učilnice in s številnimi investicijami krepko izboljšali 
pogoje dela. Največje statične in energetske sanacije ter nove učilnice 
in telovadnice so zaključene, v nekaterih šolah potekajo še zadnja 
dela. Letos za investicije v vrtce in šole namenjamo preko 47 milijonov 
evrov, kar je desetkrat več, kot daje država za celotno območje 
Slovenije, in pridobili preko 7 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz 
eko sklada, kohezije in državnega proračuna. Investicijski načrt bo 
v prihodnje smiselno prilagojen glede na dinamiko rojstev in potrebe 
staršev po vrtcu in šoli, še naprej bomo izvajali redna investicijska 
vzdrževalna dela in sledili cilju celovitih prenov. 

S številnimi kulturnimi, naravoslovnimi, raziskovalnimi in 
preventivnimi projekti tudi letos izpopolnjujemo kompetence otrok, 
zlasti pa si želimo poglobljenega sodelovanja s praktiki in strokovnjaki 
na Ministrstvu za šolstvo na področju izboljšave programa v osnovni 
šoli, saj ocenjujemo, da imamo v Ljubljani napredne rešitve in voljo za 
spremembe.

Podprli smo namero za povečanje plač pomočnicam vzgojiteljic 
za dva plačna razreda in razliko za plače v višini milijon evrov 
v celoti pokrili iz mestnega proračuna, saj staršem cene v vrtcih 
nismo povečali že vse od leta 2012. Podobno tudi v osnovnih šolah 
z nadstandardom zagotavljamo dodatne strokovne delavce povsod 
tam, kjer država reže zaposlitve. Odprti smo za vse pozitivne 
pobude za izboljšanje pogojev, saj smo prepričani, da samo 
zadovoljni sodelavci lahko ustvarjajo dober program, kar kažejo 
tudi mednarodne raziskave, kjer naši meščani uvrščajo vzgojo in 
izobraževanje na najvišja mesta. 

Vsem otrokom, učencem, staršem in sodelavcem v vrtcih in šolah želim 
zadovoljno, uspešno, zdravo, sodelovalno in spoštljivo novo šolsko 
leto. Pa ne pozabite na igro in rekreacijo, vsak dan, tudi večkrat!

Marija Fabčič 
Vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Mestna občina 
Ljubljana

“ Ne 
pozabite 

na igro in 
rekreacijo, 
vsak dan, tudi 
večkrat!
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Intervju s podžupanoma

Tjaša Ficko, podžupanja Mestne občine Ljubljana, in profesor Janez Koželj, podžupan, sta od vsega začetka 
del udarne ekipe župana Zorana Jankovića in člana Liste Zorana Jankovića v Mestnem svetu. Čeprav 
delujeta na različnih področjih, ju povezuje »zeleno«. Tjaša Ficko je najzaslužnejša za vodenje odličnega 
projekta Ljubljana Zelena prestolnica Evrope 2016, Janez Koželj pa vzporedno z vodenji urbanističnih in 
arhitekturnih projektov vodi tudi Društvo zelenih nadzornikov Ljubljana. Z njima smo se pogovarjali o 
zelenem razvoju Ljubljane.

Podžupanja in podžupan, Ljubljana Zelena prestolnica 
Evrope 2016 je pustila v mestu nekaj očitnih sledi, otipljivih 
in vidnih, pa tudi tistih, ki krepijo zavedanje, kako 
pomembno je, da mesto živi in diha zeleno. Kaj se vama zdi 
najpomembnejša dediščina tega laskavega naziva?
 Janez Koželj:  Najdragocenejši je ugled našega mesta v svetu, ki 
smo si ga pridobili s številnimi objavami in dogodki, povezanimi 
s tem nazivom. Meni pa je še ljubša obveza, ki nam jo je naložilo 
to priznanje. Postali smo mesto, ki naj bo tudi vzor drugim 
mestom na poti k trajnostni prihodnosti. To je nedvomno velika 
odgovornost, ki nas zavezuje, da vztrajamo na začrtani poti in 
se ne zadovoljimo z doseženim. Prepričan sem, da je trajnostni 
razvoj mesta zapleten in dolgotrajen proces stalne preobrazbe, ki 
ga je treba dosledno in sistematično izvajati.   

 Tjaša Ficko:  Kot je povedal že profesor, sta prepoznavnost v 
mednarodnem okolju in ugled mestne znamke Ljubljana občutno 
večja. Uspešno smo okrepili položaj ne le glavnega mesta, 
ampak celotne Slovenije na zemljevidu trajnostnih destinacij z 
visoko kakovostjo življenja in dokazali, da lahko tekmujemo tudi 
z najboljšimi. Poleg tega smo med prebivalkami in prebivalci 
prebudili zavedanje, da lahko vsakdo z na videz majhnimi koraki 
pomembno prispeva k ohranjanju zelene in zdrave Ljubljane. Sicer 
pa vsako prejeto priznanje ali pohvala zmeraj pomeni dvoje – je 
potrditev dosedanjih dosežkov in obenem velika odgovornost za 
delo v prihodnje.

Tudi tujina je prepoznala trajnostni razvoj Ljubljane ter 
poskuša posnemati dobre prakse.

Pogovor s podžupanjo Tjašo Ficko 
in podžupanom Janezom Koželjem
dr. Uroš Grilc

Foto: Miha Fras
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Intervju s podžupanoma

 Tjaša Ficko:  Res je. Odziv iz tujine je pravzaprav presegel 
moja pričakovanja. Kot prva in za zdaj edina evropska zelena 
prestolnica v celotni osrednji in jugovzhodni Evropi smo bili 
pripravljeni na mnoga vprašanja in pozornost mest s tega dela 
naše celine, kar se je tudi zgodilo. Tisto, česar nismo pričakovali, 
je bil odziv severnoevropskih mest, ki so že dolgo prepoznavna 
kot vodilna na področju trajnostnega razvoja. Ko so predlagali, 
da bi se želeli učiti od nas, je bila to res izjemna pohvala. Največ 
pozornosti še danes prejemajo pešcem in kolesarjem namenjeno 
mestno središče z našimi Kavalirji, Regijski center za ravnanje z 
odpadki in visok delež ločeno zbranih odpadkov ter novi modeli 
krožnega gospodarstva.

Seveda je že sama pridobitev naziva Zelena prestolnica 
potrdila, da je Ljubljana v svojem razvoju že nekaj časa 
»trajnostno zeleno« usmerjena. Sicer vemo, da je teh 
dejavnikov več, ampak vendarle: kaj je v zadnjem desetletju 
vajinega podžupanovanja najbolj oteževalo zeleni razvoj, 
kaj je bilo treba premagati?
 Janez Koželj:  Vse se začne pri miselnosti, ki jo oblikujejo tako 
vrednote skupnosti kot posameznika. Vsiljevati vrednot pa se 
ne da, še posebej trajnostnih, ki so v popolnem nasprotju z 
vrednotami potrošniške družbe in liberalnega kapitalizma, s 
katerimi živimo. Poleg tega je za prehod v trajnostno družbo 
treba povezati sonaravno upravljanje virov, trajnostno rabo 
prostora, krožno gospodarstvo, trajnostno mobilnost, trajnostno 
gradnjo, pametne tehnologije in vključujoče upravljanje, da lahko 
med seboj součinkujejo. Vsakršno neravnovesje med sektorji 
lahko zaustavi proces preobrazbe, zato je pomembno, kako so 
postavljene razvojne prioritete in kateri projekti imajo večjo 
težo. Vzpostavljanje stalnega ravnovesja med gospodarskimi, 
okoljskimi in družbenimi vidiki razvoja mesta (regije) pa zahteva 
trdno odločenost in dosledno izvajanje zastavljenih strategij. Še 
konkretno. Največje ovire zelenemu razvoju so po mojem mnenju 
za samooskrbno pridelavo hrane neobdelana kmetijska zemljišča, 
neizkoriščen potencial železniškega javnega prometa v LUR, 
prevelika odvisnost od fosilnih goriv in pomanjkanje dostopnih 
najemnih stanovanj, še posebej za mlade.       
 Tjaša Ficko:  Vsaka sprememba zahteva svoj čas, spreminjanje 
navad, ki so že pregovorno železna srajca vsakega od nas, pa 
še toliko bolj. Sama ocenjujem kot ključno, da se je župan z 
ekipo takoj po prihodu v mestno hišo, torej v prvem letu prvega 
mandata, odločno lotil najzahtevnejših projektov, tistih, za katere 
večina ni verjela, da bo kdaj kdo zmogel dovolj politične volje 
in moči za njihovo uresničitev. Takšna je bila zapora mestnega 
središča za motorni promet in oblikovanje t. i. velike mestne 
dnevne sobe. Se spomnite protestov pred mestno hišo? Podobno 
je bilo z odstranitvijo barak in vrtičkov pri Plečnikovih Žalah, 
kjer danes živi prekrasen Šmartinski park. Z vsakim izvedenim 
projektom, ki je tako zaživel v praksi, smo lažje krepili pristno 
zaupanje Ljubljančank in Ljubljančanov, saj smo z dejanji pokazali, 
da lahko skupaj naredimo več in bolje za vse.

Brez dvoma je prometna ureditev v Ljubljani in njeni 
okolici izziv, ki ni od včeraj. Lahko bi rekli, da je z zaporo 
mestnega jedra za promet, s Slovensko cesto in svežo 
obnovo Gosposvetske ceste Ljubljana dejansko zaživela z 
novo prometno kulturo, konceptom skupnega prometnega 
prostora. Koliko je cestnega prostora v Ljubljani, da se ta 
koncept udejanja še naprej?
 Janez Koželj:  Na sožitje med različnimi oblikami mobilnosti 
se še privajamo. Povezana mreža javnih prostorov, ki so bili 
urejeni brez prometne signalizacije, postaja prostor obzirnosti 
in sporazumevanja, ki ustvarja posebno vzdušje svobode in 
vzajemnosti. To obliko trajnostnega urejanja prometa smo do te 
mere preizkusili, da bi jo lahko brez tveganja uporabljali na vseh 
javnih prostorih, še posebej v stanovanjskih soseskah, ko bomo 
hitrost vozil omejili na 20 km/h.    

 Tjaša Ficko:  Večkrat sem prijetno presenečena nad pozitivnim 
odzivom meščank in meščanov, ko so soočeni z novostmi. O 
spremenjenem prometnem režimu na Slovenski cesti je bilo 
vnaprej prelitega veliko črnila pomislekov, kako zadeva ne bo 
delovala, ko bodo vsi udeleženci v prometu enakopravni. Danes 
projekt odlično živi, spoštovanje soudeležencev v prometu se 
krepi. To seveda ne pomeni, da je stoodstotno, še zmeraj kolesarji 
opozarjajo, da se nekateri pešci obnašajo, kot da so sami na svetu, 
in pešce zmotijo posamezni objestni kolesarji. Popoln sistem 
ne obstaja nikjer na svetu, dejstvo pa je, da je bila odločitev za 
spremembo prava in da skupaj napredujemo v pravo smer.

Oba veliko komunicirata tako z različnimi strokami kot z 
občankami in občani, ki živijo v Mestni občini Ljubljana. Se 
zgodi, da vizija razvoja nekega področja v mestu, najsibo 
urbanizem, sociala, kultura, šolstvo, kot ga podaja stroka, 
in odzivi in pričakovanja občanov pridejo v kolizijo? 
Da občani, neposredni uporabniki, povsem drugače 
dojemajo določene ukrepe? Kako takrat krmarita s svojimi 
odločitvami?
 Janez Koželj:  Pri vsakem razvojnem delu je najteže upravljati s 
spremembami, ki posegajo v ustaljen tok življenja ljudi. Kako torej 
dobiti soglasje za projekte in ukrepe, ki zahtevajo od ljudi, da se za 
skupno dobro odpovejo navadam in vrednotam, ki jih imajo radi? 
Somišljenike za trajnostno preobrazbo mesta je treba pridobivati 
s konkretnimi dejanji, ki zaležejo bolje kot še tako prepričljivi 
argumenti. Največ podpore imam od civilne družbe, najmanj 
zaupanja pa od strokovnjakov, še posebej prometnih, ki niso 
pripravljeni spremeniti načina razmišljanja o sodobnem mestu 
brez prevlade avtomobilov. Veseli me, da je mestna skupnost po 
dolgem oklevanju le postala bolj dovzetna za spremembe, ko z 
njimi živi in jih preizkuša. Tudi na ta način postajamo vedno bolj 
ustvarjalno mesto. 
 Tjaša Ficko:  Niso redki primeri, ko niti stroka ni enotna, sploh 
pa nista enoznačni teorija in praksa. Različni deležniki so 
osredotočeni vsak na svoj vidik, na svoje interese, kar je legitimno. 
Kot tisti, ki upravljamo z občino, pa se moramo truditi videti 
širšo sliko, dobrobit celotne Ljubljane, ne le posamezne skupine 
uporabnikov, kar ni zmeraj najbolj enostavno. Veseli me, da 
imamo župana, ki je sposoben sprejeti končno odločitev in 
prevzeti odgovornost. To se največkrat obrestuje in dobrodošla 
so sporočila meščanov, ko se zahvalijo za nov projekt ter napišejo, 
da nekoč tudi sami niso verjeli ali so si kdaj celo dali duška na 
kakšnem od družbenih omrežij. Spet drugič pa nam pomagajo 
pomisleki, ideje ali predlogi prebivalcev, da lahko stvari bolje 
zastavimo. Je pa bistvena razlika med konstruktivno kritiko in 
privoščljivim nagajanjem. Z dobro voljo in sodelovanjem smo 
lahko zmeraj boljši, še zmeraj pa se mora na koncu nekdo odločiti 
in preiti od besed k dejanjem. Kot rečeno, s tem na srečo v 
preteklih treh mandatih ni bilo težav. 

V rokah imam obsežno knjigo »Ljubljana zate. 2007–2017«. 
Ko se sprehodiš čez dvajset poglavij, je prvi vtis bralca, 
da se je Ljubljana razvijala celovito, na vseh področjih so 
očitni razvojni preskoki. Kako gledata na ta razvoj in kaj bi 
pri tem izpostavila?
 Janez Koželj:  Zame je bil in ostaja odločilnega pomena projekt 
prenove Stare Ljubljane in mestnega središča, ki vključuje 
preureditve nabrežij, trgov in ulic, vključno z novimi mostovi in 
brvmi, s katerimi smo javne prostore vrnili ljudem in v vseh ozirih 
izboljšali prepoznavnost Ljubljane v svetu kot naprednega mesta. 
Pri tem izstopa prva nagrada barcelonskega Centra za napredno 
arhitekturo za najboljši javni prostor v Evropi leta 2012, ki je 
pripadla Ljubljani. Pri tem projektu so prišli do izraza pogum, 
doslednost in ustvarjalnost, kar se sicer pri nas redko zgodi. 
Pomislite samo na odločitev, da preuredimo del Slovenske ceste v 
skupni prometni prostor za pešce, kolesarje in mestne avtobuse, 
ki ga povsod dajejo za zgled. 
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 Tjaša Ficko:  V knjigi smo predstavili obsežen razvoj Ljubljane v 
preteklih treh mandatih, ki so bili res dinamični in glede na število 
izvedenih projektov – teh je bilo približno dva tisoč – izjemno 
plodni. Ko smo zbirali podatke, so nekatere številke tudi nas 
osupnile, saj dokazujejo izjemen napredek na mnogih področjih. 
Kar 11 odstotkov mestnega proračuna namenjamo kulturi. 
Skupna vrednost projektov, za katere smo od leta 2007 uspešno 
kandidirali na evropskih razpisih, znaša približno 400 milijonov 
evrov. V že tako izjemno zelenem mestu smo dodatno uredili več 
kot 90 hektarjev zelenih površin ter vrtičkarska območja z več 
kot 700 vrtički. Konec leta 2006 je bilo na javno kanalizacijsko 
omrežje priključenih 68 odstotkov vseh gospodinjstev, danes že 
88 odstotkov, po zaključenem kohezijskem projektu, ki teče, bo ta 
odstotek večji od 98. S kolesi v sistemu BicikeLJ je bilo do danes 
opravljenih že več kot 5 milijonov voženj. Za področje predšolske 
vzgoje in izobraževanja smo namenili že več kot milijardo evrov. 
Mestni fond neprofitnih stanovanj smo 
povečali za več kot 1500 stanovanjskih enot. 
Lahko bi naštevala do jutri.

Pri tem velja izpostaviti, da pregled 
realiziranih projektov nedvomno 
spodbija večkrat slišano krilatico, da se 
je Ljubljana v zadnjem obdobju razvijala 
predvsem v mestnem središču, manj 
pa se je vlagalo v periferijo. Kako to 
komentirata?
 Janez Koželj:  Ta ocena enostavno ne drži niti po številu niti po 
višini vlaganj. Projekti v okviru prenove mestnega središča, ki je 
reprezentativni prostor tako občine kot države, so pač zgoščeni na 
manjšem območju, medtem ko so drugi projekti razporejeni po 
mreži oziroma po odsekih. Mesta se pač ne da niti obnavljati niti 
razvijati naenkrat in vsepovsod, ampak premišljeno po delih, ki 
učinkujejo kot katalizatorji razvoja lokalnega okolja. Za primer naj 
omenim prenovo oziroma gradnjo novih telovadnic pri osnovnih 
šolah, da bi postale središča družbenega življenja v predmestju.   
 Tjaša Ficko:  Popolnoma soglašam s profesorjem, dejstva oz. 
izvedeni projekti to dokazujejo. Populizmi, da se razvoj dogaja 
samo v središču mesta, so popolnoma nepotrebni in jim ljudje 
tudi ne nasedajo več, saj spremljajo, kaj vse so pridobili v 
svojih okoljih oz. v različnih delih mesta. Takšne zgodbe so do 
Ljubljančank in Ljubljančanov podcenjevalne.

Trenutno v Ljubljani poteka nekaj res velikih 
infrastrukturnih projektov, ki bodo dolgoročno zviševali 
kulturo življenja v mestu: veliki kohezijski projekt obsežne 
izgradnje kanalizacije in obnove cestne infrastrukture, 
pričetek obnove Galerije Cukrarna, pa obnove šol … 
 Janez Koželj:  Bistvenega pomena je, da so vsi projekti, ki se jih 
lotevamo, med seboj povezani in prispevajo k uresničevanju 
dolgoročne vizije prostorskega razvoja mesta. So torej del celovite 
trajnostne prenove mesta, ki povezuje gospodarske, okoljske 
in družbene vidike. To je sistemski pristop, kot ga opredeljujejo 
trajnostna urbana strategija, celostna prometna strategija in 
druge sektorske strategije razvoja kulture, športa, vzgoje in 
izobraževanja, turizma, socialnega varstva, varstva okolja itd.  
 Tjaša Ficko:  In veliki projekti, ki jih izvajamo, večinoma niso 
pomembni le za Ljubljano, temveč so pomembna pridobitev 
za celotno regijo. V RCERU skrbimo za odpadke iz 50 občin, 
kohezijski projekt za kanalizacijsko omrežje prav tako presega 
meje ljubljanske občine. Galerija Cukrarna bo nacionalnega 
pomena, tako kot sta že danes Gimnastični center Ljubljana in 
Center Stožice, ki je doslej gostil že več kot 3 milijone obiskovalcev 
iz vse Slovenije in širše.  

Vseeno ostaja nekaj velikih projektov, ki vsak s svojo 
zgodbo in zapleti še čakajo na novo življenje: Tržnica, 
Ilirija, Rog, Plečnikov stadion, potniški center … Te zgodbe 

te hočeš nočeš morajo nekoliko spraviti v slabo voljo, 
čeprav je jasno, da Mestna občina Ljubljana tu pač nima 
polnomočne vloge.
 Janez Koželj:  Poleg naštetih so še narodna in univerzitetna 
knjižnica, sodišče, zapori, upravno središče, ljubljansko železniško 
vozlišče, logistični center, ki se že desetletja odlašajo. Da se mesto 
lahko razvija, se morajo v določenem času izvesti tudi projekti, 
ki imajo strateški pomen in med seboj součinkujejo. Zapletanje 
pri takšnih projektih, ki nimajo alternative, je za mesto lahko 
pogubno. Zadnji čas je, da se namesto razhajanja naučimo 
skupnega prizadevanja za razreševanje nasprotij in iskanja 
kompromisnih rešitev, ki so v skupno korist. 
 Tjaša Ficko:  Razlogi so različni – včasih gre za trk preveč različnih 
interesov, drugič zmanjka politične volje na državni ravni, tretjič 
gre za preprosto kratkovidno nagajanje. Slednje mi je najmanj 

razumljivo, saj skupina posameznikov 
ali političnih nasprotnikov le zato, da bi 
naredili škodo županu oz. njegovi ekipi, 
dela škodo svojemu mestu in tako posredno 
tudi sebi. Včasih pa smo priča posameznim 
odločevalcem, ki raje ne naredijo nič, kot da 
bi bili za kaj krivi. Ne razmišljajo o tem, da 
tudi z neodločanjem onemogočajo razvoj 
mesta in povzročajo škodo. Edini razumljiv 
razlog za nasprotovanje navedenim 
projektom je lahko legitimen strah 
posameznikov pred spremembami. Nanj je 

potrebno odgovoriti z argumenti in dodatnimi pojasnili, za kar si 
vsakič tudi prizadevamo. 

Toda zadovoljstvo občanov je očitno, kakovost življenja 
v mestu je visoka, prav tako varnost in navdušenje 
obiskovalcev Ljubljane: vse to vama je verjetno v spodbudo 
in navdih.
 Janez Koželj:  Zagotovo. Mesta ne določajo stavbe, temveč javni 
prostori med njimi. Javne prostore, ki so bili še do nedavnega 
namenjeni pretežno avtomobilom, še vedno preurejamo po meri 
in potrebah ljudi. Na novo oblikovane trge, ulice in nabrežja so se 
ljudje hitro navadili in se z njimi poistovetili. Vse večja pripadnost 
mestu je največ, kar smo dosegli. 
 Tjaša Ficko:  Nedvomno. Najlepše je videti projekte, ki so 
bili nekoč le na papirju, danes pa odlično živijo, saj so jih 
Ljubljančanke in Ljubljančani vzeli za svoje. Ljudje zmeraj 
pogosteje ne le pohvalijo, ampak tudi javno branijo svojo 
Ljubljano, zagovarjajo spremembe in promovirajo novosti. Veseli 
me zmeraj več prijaznih besed in spodbud, ki smo jih deležni. 
Lepo je, kadar kdo reče, da je vesel in ponosen, ker živi v Ljubljani.

Razvojnih izzivov za prihodnost ne bo zmanjkalo. Lahko 
pričakujemo, da bosta svoje delo za Ljubljano nadaljevala 
tudi v naslednjem obdobju na Listi Zorana Jankovića?
 Janez Koželj:  Res je, da nam vseh v prvem mandatu zastavljenih 
projektov ni uspelo uresničiti in ostajajo naš izziv, saj najbolje 
vemo, zakaj so se zapletli in kako bi jih bilo mogoče rešiti. Poleg 
teh je še veliko projektov, ki so pripravljeni do te mere, da jih bo 
mogoče v štirih letih zagotovo zgraditi. Z njimi moramo zaokrožiti 
začeto delo in s tem odpreti možnosti za nove projekte. Takšna je 
zakonitost razvoja.        
 Tjaša Ficko:  Če bodo tako odločili volivke in volivci, bom 
z veseljem in ponosom še naprej del te mestne ekipe. V 
košarkarskem žargonu – da bi dokončali zastavljeno, moramo 
po treh mandatih odločno, odlično uigrani in z veliko energije 
odigrati še četrto četrtino. Tudi močna Lista Zorana Jankovića bo 
pri tem ključna, saj so njene članice in člani v Mestnem svetu v 
preteklih 12 letih zmeraj znova dokazali, da so namesto političnih 
igric sami pripravljeni prevzeti odgovornost in prispevati k 
izvedbi za Ljubljano pomembnih dva tisoč projektov.  

Intervju s podžupanoma

“ Lepo je, kadar kdo 
reče, da je vesel 

in ponosen, ker živi v 
Ljubljani.
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Investicijski projekti v šolah v letu 2018 
Zap. št. Naziv projekta Kratek opis Lokacija Vrednost Datum zaključka
1 OŠ Zadobrova  Rušitev dela objekta in izgradnja novega prizidka, 

zunanja ureditev ter statična obnova objekta  
Zadobrovška 35 2,8 milijona evrov 3. 9. 2018

2 OŠ n. h. Maksa Pečarja Izgradnja nove športne dvorane za potrebe šole in 
četrtne skupnosti, energetska obnova obstoječega 
objekta s preureditvijo obstoječe telovadnice v 
nove šolske prostore in celovita obnova zunanjega 
športnega in otroškega igrišča 

Črnuška cesta 9 Nova športna dvorana:  
6,5 milijona evrov  

(od tega nepovratna sredstva 1.5 milijona 
evrov EKO SKLAD)

Rekonstrukcija in energetska sanacija: 1,3 
milijona evrov

Telovadnica/športna 
dvorana: 3. 9. 2018

Energetska sanacija: 
september 2018

Rekonstrukcija: oktober 2018
Zunanje igrišče: 2018–2019

3 OŠ Franca Rozmana 
Staneta

Celovita statična in energetska obnova objekta z 
ureditvijo manjkajočih šolskih prostorov, nove kuhinje 
in jedilnice ter novega večnamenskega prostora in 
velike telovadnice

Prušnikova 85 3,6 milijona evrov 3. 9. 2018

4 OŠ Oskarja Kovačiča Izgradnja novega prizidka in delna preureditev 
obstoječega objekta s prenovo centralne kuhinje 

Dolenjska cesta 20 3,4 milijona evrov Rekonstrukcija obstoječega 
objekta in kuhinja: 3. 9. 2018

Prizidek: oktober 2018
5 OŠ Jožeta Moškriča Celovita obnova – statična in energetska sanacija, 

obnova kuhinje in jedilnice, obnova električnih 
instalacij ter ureditev knjižnice in poslovnih prostorov 

Jarška cesta 34 2 milijona evrov September 2018

6 OŠ Milana Šuštaršiča Dozidava novega trakta učilnic z izhodnimi atriji, 
novimi sanitarijami in garderobami ter preureditev 
glavnega vhoda 

Štembalova ulica 2a 0,8 milijona evrov September 2018

7 OŠ Kolezija Ureditev igrišča na strehi novozgrajenega prizidka Cesta v Mestni log 46 0,3 milijona evrov September 2018
8 OŠ Vižmarje Brod Izgradnja nove telovadnice z vsemi spremljevalnimi 

prostori, ki bo z veznim hodnikom povezana s šolo 
Na Gaju 2 6,7 milijona evrov  

(od tega nepovratna sredstva:  
0,45 milijona evrov MIZŠ  

in 0,9 milijona evrov EKO SKLAD)

Februar 2019

9 Konservatorij za glasbo 
in balet Ljubljana

Preureditev objekta na Vegovi 7 – ureditev nove 
koncertne dvorane in statična sanacija objekta

Vegova 7 4,1 milijona evrov April 2019

Pripravljeni na novo šolsko leto
dr. Maja Gojkovič, vodja Odseka za izobraževanje, 
Vesna Korent, vodja Odseka za predšolsko  
vzgojo, Mestna občina Ljubljana,  
foto: Dunja Wedam

Med počitnicami, ko so otroci odložili zvezke in učbenike ter uživali v poletnih dogodivščinah, smo 
sodelavci v mestni upravi, ravnatelji in učitelji ter seveda gradbinci vneto izvajali številne aktivnosti, da bo 
novo šolsko leto prijetno za vse ljubljanske osnovnošolce in njihove starše. 

OŠ Maksa Pečarja je dobila sodobno telovadnico in parkirišče.
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Zanje smo ne zgolj letos gradili prizidke 
in dodatne učilnice. V obdobju od leta 
2006 do letos smo samo za programe 
investicijskega vzdrževanja in investicij 
za ljubljanske vrtce in šole namenili 
kar 223 milijonov evrov proračunskih 
sredstev iz ljubljanskega proračuna 
in pridobili skoraj 15 milijonov evrov 
nepovratnih sredstev. 
Upoštevajoč demografska gibanja, 
trende priseljevanja ter razvoj urbane 
infrastrukture z nastajanjem novih 
naselij, načrtno in premišljeno 
preurejamo in dopolnjujemo obstoječe 
šolske kapacitete 48 javnih osnovnih 
šol na območju Ljubljane. Večjim 

posegom v preteklih letih (prizidek 
na OŠ Vižmarje Brod, OŠ Zadobrova, 
OŠ Kolezija, OŠ Koseze, OŠ Vide 
Pregarc, OŠ Zalog) letos dodajamo nove 
prostore, med drugim na OŠ Franca 
Rozmana Staneta, kjer smo zaključili 
celovito statično in energetsko obnovo 
z zagotovitvijo manjkajočih šolskih 
prostorov, uredili novo kuhinjo in 
jedilnico, večnamenski prostor ter 
obnovili veliko telovadnico, na OŠ 
Oskarja Kovačiča izvajamo izgradnjo 
novega prizidka ter preureditev 
prostorov znotraj obstoječega objekta 
z obnovo centralne kuhinje, na OŠ n. h. 
Maksa Pečarja je zaključena izgradnja 

Število učencev in oddelkov v osnovnih šolah MOL  
ob začetku šolskega leta 2018/19

ŠOLSKO LETO 2017/18 2018/19

št. učencev št. oddelkov št. učencev št. oddelkov

JAVNE OŠ 23.459 1.045 24.046 1.060

ZASEBNE OŠ 1.031 44 1.045 45

SKUPAJ 24.490 1.089 25.091 1.105

Število učencev in oddelkov 1. razreda v osnovnih šolah MOL  
ob začetku šolskega leta 2018/19

ŠOLSKO LETO 2017/18 2018/19

št. prvošolcev št. oddelkov št. prvošolcev št. oddelkov

JAVNE OŠ 2.895 126 2.828 123

ZASEBNE OŠ 123 5 124 5

SKUPAJ 3.018 131 2.952 128

Sredstva MOL za področje predšolske vzgoje in izobraževanja

LETO REALIZACIJA 
(PROGRAM IN 

INVESTICIJE)

OD TEGA 
SREDSTVA ZA 

INVESTICIJE
EU in RS

% SOFINANCIRANJE 
DRŽAVA in EU

2006 68.552.946 € 18.314.213 € 26,7  

2007 55.352.913 € 7.217.917 € 13,0  

2008 74.257.062 € 19.289.588 € 26,0  

2009 72.758.908 € 19.168.214 € 26,3  

2010 65.504.087 € 12.271.961 € 18,7  

2011 73.467.206 € 13.285.419 € 18,1  

2012 70.627.315 € 7.861.376 € 11,1  

2013 68.801.581 € 13.441.252 € 19,5 956.631 €

2014 76.966.212 € 20.830.673 € 27,1 2.645.702 €

2015 75.181.393 € 18.901.211 € 25,1 2.965.283 €

2016 68.104.299 € 9.989.213 € 14,7  

2017 79.677.634 € 15.314.228 € 19,2 504.673 €

Rebalans 
proračuna 2018

114.465.575 € 47.562.436 € 41,6 7.623.545  €

SKUPAJ 963.717.131 € 223.447.701 € 23,2 14.695.834 €

Foto: Nik Rovan

OŠ Zadobrova je z novim prizidkom pridobila prepotrebne dodatne prostore. OŠ Franca Rozmana Staneta

Realizacija proračuna MOL za področje 
predšolske vzgoje in izobraževanja 
Od leta 2007 je Mestna občina Ljubljana 
z adaptacijami, rekonstrukcijami, 
prizidavami in novogradnjami odprla 
104 nove oddelke v vrtcih. Skupno bo 
v šolskem letu 2018/19 v javnih vrtcih 
785 oddelkov. Od leta 2008 se je število 
oddelkov v osnovnih šolah povečalo 
za 116 oddelkov. Letos imamo skupno 
1.060 oddelkov. Od leta 2006 do 2018 
smo za področje predšolske vzgoje in 
izobraževanja namenili 963.717.131 evrov, 
od tega 223.447.701 evro za investicije.
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nove športne dvorane za potrebe 
šole in četrtne skupnosti, obstoječo 
telovadnico preurejamo v nove šolske 
prostore ter energetsko obnavljamo 
celotno zgradbo, povsem na novo pa 
bomo v prihodnje uredili tudi zunanje 
športno in otroško igrišče. Na OŠ 
Milana Šuštaršiča z dozidavo trakta 
urejamo nove učilnice z izhodnimi atriji, 
novimi sanitarijami in garderobami ter 
preurejamo glavni vhod; delno rušitev 
objekta ter nato izgradnjo novega 
prizidka na tem mestu ter ureditev 
zunanje okolice smo izvedli tudi na OŠ 
Zadobrova. 
Med izstopajoče inovativne rešitve 
lahko uvrstimo ureditev igrišča na 
strehi novozgrajenega prizidka na 
OŠ Kolezija. Po obsegu in vsebini 
zelo obsežna in zahtevna projekta sta 
nedvomno OŠ Jožeta Moškriča, kjer 
bomo v izredno kratkem roku sedmih 
mesecev zaključili celovito statično in 
energetsko obnovo, obnovo električnih 
instalacij, obnovo kuhinje in jedilnice 
ter ureditev knjižnice in poslovnih 
prostorov, ter OŠ Vižmarje Brod, kjer 
gradimo novo športno dvorano za 
potrebe šole in četrtne skupnosti z 
vsemi spremljevalnimi prostori. Visoka 
ozaveščenost in izjemen napor našega 
mesta za doseganje najvišjih okoljskih 
in energetskih standardov se kaže tudi 
v velikem številu šolskih objektov, 
ki jih obnavljamo energetsko: v 19 
osnovnih šolah in 10 objektih vrtcev na 
območju Ljubljane smo namreč v okviru 
javno-zasebnega partnerstva EOL-1 
za energetsko prenovo javnih stavb v 
lasti MOL pristopili k celoviti ali delni 
energetski obnovi. 

In kaj o novih pridobitvah 
menijo uporabniki?
 Vlado Znoj , ravnatelj OŠ Zadobrova, je 
o prenovi povedal: Postopoma skozi leta 
dobivamo stavbo, ki bo v celoti zadostovala 
za izvajanje modernega in kakovostnega 
pouka. V zadnjih desetih letih se je naša 
šola spremenila iz dotrajanega objekta 
v vrhunsko opremljen in učencem in 
zaposlenim prijazen objekt. 
Z novim prizidkom smo pridobili dovolj 
novih učilnic in kabinetov, da ne bomo 
več izvajali pouka v neustreznih prostorih. 
Učilnice so moderno opremljene, s čimer 
učencem omogočajo kakovostno razvijanje 
svojih talentov. V naravoslovnem kabinetu, 
ki je edinstven v Sloveniji, bodo učenci 
lahko raziskovali in se pripravljali za 
poklice. Preko 3D-tehnike bo podajanje in 
razumevanje snovi veliko lažje. Senzorna 
soba je urejena po konceptu snoezelen, ki 
temelji na sproščenem čutnem zaznavanju 
v prijetnem in udobnem okolju.

 Zlatka Vlasta Zgonc , ravnateljica 
OŠ Maksa Pečarja, o novi športni 

dvorani: Na šoli že več let z velikim 
veseljem pričakujemo predvsem novo 
telovadnico in ograjeno parkirišče. Mnogi 
niso verjeli, da bo telovadnica sploh kdaj 
zgrajena, še manj pa v tako kratkem času. 
Stavba navzven deluje prijazno, saj jo 
krasi lesena fasada in se lepo vključuje v 
zeleno okolje ob Črnušnjici.
O preureditvi na OŠ Jožeta Moškriča 
pa smo povprašali kar učence in 
učenke.  Eva, Gaja in Monika  iz 5. b so 
zapisale: Marca se je začela prenova naše 
šole. Prišli so delavci, pripeljali so gradbeno 
orodje, material in postavili gradbene 
odre. Začelo se je ropotanje, razbijanje in 
vrtanje. Hrup in prah sta malo nadležna, 
a vsi bomo z veseljem potrpeli, saj vemo, da 
nas naslednje leto čaka nova, lepša šola. 
Radovedno opazujemo pridne delavce, ki 
podirajo zidove in gradijo nove. Tudi me 
smo že nestrpne, le kakšna bo naša nova 
šola? Upamo, da bomo dobili nove žaluzije, 
da nam junija ne bo nagajalo žgoče 
sonce. Želimo si tudi boljšega radijskega 
oddajanja, da bomo lahko vsi na šoli 
slišali obvestila naše ravnateljice. Dobili 
bomo tudi nove garderobne omarice, 

v katerih si želimo več prostora. Naše 
učilnice bodo dobile nova tla in prebeljene 
stene. Najpomembnejše pa je, da na to 
šolo hodimo z veseljem, se v njej dobro 
počutimo in spletamo prijateljstva. Naša 
nova šola bo opazna že od daleč, saj bo 
imela novo fasado in je ne bodo krasili 
le grafiti. Obljubljamo, da bomo za šolo 
odgovorno skrbeli.

Radi razvijamo in podpiramo nove ideje, 
zato v novem šolskem letu uvajamo pilotni 
projekt Moj prvi zvezek z inovativnim 
delovnim zvezkom za prvošolčke; radi 
spodbujamo mobilnost, zato smo podprli 
izvedbo Pešbusa; s projektom Ljubljana 
bere pa skupaj z Oddelkom za kulturo 
spodbujamo bralno kulturo. Prispevamo 
k uspešnejši integraciji ranljivih skupin v 
šolah, tudi z usposabljanjem za strokovne 
delavce, ki ga izvajata IC Pika in Center 
Janeza Levca. Tako kot vsako šolsko leto 
tudi letos omogočamo dodatno finančno 
pomoč za socialno najšibkejše in še bi 
lahko naštevali. 
V novem šolskem letu vsem želimo veliko 
drznih idej in izpolnjenih zamislic! 

Ljubljana bere: vsi ljubljanski četrtošolci so letos ob prvem šolskem dnevu prejeli slikanico Požar Neli K. Filipić in Bojane 
Dimitrovski. Presunljiva pripoved v besedi in ilustracijah odpira pomembne in vedno aktualne teme o sobivanju, strpnosti 
in drugačnosti. Prvošolce pa je že drugo leto zapored v prvi šolski dan pospremila pesniška zbirka Pesmi iz rimogojnice 
Andreja Rozmana Roze z ilustracijami Zvonka Čoha.
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Šole le za izbrane
Za preteklost šolstva na Slovenskem je 
nadvse pomembna listina vojvode Ernesta 
Železnega, ki je bil zadnji ustoličen na 
vojvodskem stolu v slovenskem jeziku. S to 
listino je 22. marca 1418 dovolil obnovitev 
šolskega poslopja pri sv. Nikolaju. Prejšnja 
šola je zamrla »zaradi zanikrnosti 
in nerednosti prejšnjega župnika in 
meščanov«, dovoljenje za poučevanje 
pa je izdal oglejski patriarh. Leta 1460 
se omenja tudi šola nemškega viteškega 
reda s sedežem v današnjih Križankah. 
Bogatejši meščani in predvsem plemiči 
so si izven cerkvenega šolstva privoščili 
domače učitelje. Med prvimi se že leta 1363 
omenja »maister Peter der schulmaister 
und purger«. Te srednjeveške fevdalne 
šole, ki niso vključevale otrok kmetov, so 
bile elementarne in namenjene manjšini 
prebivalstva predvsem za opravljanje 
bodočega poklica. V cerkvenih šolah je 
bila v ospredju latinščina, v mestnih tudi 
nemščina, učna snov pa je bila sestavljena 

po antičnih vzorih iz sedmih svobodnih 
umetnosti: trivium (gramatika, retorika 
in dialektika) ter quadrivium (aritmetika, 
geometrija, astronomija in glasba).

»Obena dežela prez šul«
Pravcati preobrat je šolstvo doživelo 
šele s prizadevnostjo slovenskih 
protestantov. Primož Trubar je v Cerkovni 
ordningi (1564) poudaril, da »obena 
dežela, ne mejsto ne gmajna ne mogo 
prez šul, prez šularjev inu prez vučenih 
ludi biti«. Tako je bila med reformacijo 
ustanovljena protestantska zasebna 

latinska šola Lenarta Budine (1548–1563), 
ki je kasneje prerasla ljubljansko stanovsko 
šolo na mestu današnje Kresije (1563–1598). 
Bila je gimnazijskega značaja za bodoče 
učitelje, pravnike, pisarje in zdravnike. 
V znamenitem delu Abecedarium (1550) 
je Trubar podal zamisel osnovne šole po 
vzoru Martina Lutra, ki bi bila množična 
(dostopnost Svetega pisma v materinščini 
za vse), vendar nimamo podatkov o številu 
takšnih šol.

Začetki visokošolskega študija
Po zmagi protireformacije in izgonu 
protestantskega pedagoškega kadra iz 
habsburških dednih dežel konec 16. stoletja 
je monopol nad šolstvom ponovno 
pridobila v roke katoliška cerkev ter ga 
podkrepila z ustanavljanjem jezuitskih 
izobraževalnih institucij. Tako so ljubljanski 
jezuiti skorajda 200 let krojili šolsko 
kroniko glavnega deželnega mesta tudi 
s postavitvijo znamenitega baročnega 
Jezuitskega kolegija (1597–1773) pri 

Zgodovina šolstva  
v Ljubljani

Zgodovina šolstva, izobraževanja in vzgoje je v Ljubljani dolga več stoletij. Prve šolske ustanove so bile 
cerkvene, predvsem v župniščih (vzgoja ministrantov), samostanih in škofijah (stolne šole). Vodil jih je 
magister scholarum oziroma scholasticus. V Ljubljani se prvi sholastiki omenjajo že leta 1262: plemiške otroke 
so poučevali gramatiko, retoriko in elemente prava, otroke meščanskega stanu in druge pa računanje, 
verski nauk, branje ter petje za namen bogoslužja. V srednjem veku se je razvila tudi posvetna mestna šola, 
ki je bila pod neposrednim vplivom mestnega sveta ter s tem tudi posvetna. Te so začele nastajati sprva 
v obalnih mestih (Trst, Izola, Piran), v Ljubljani pa se v zgodovinskih listinah omenja »Jacobus scolasticus 
Laybacensis«, ki ga je mestna oblast plačevala že leta 1291.

“ Pod cesarico Marijo 
Terezijo je bila kazen za 

neobiskovanje šole dvojna 
šolnina in javno delo.

Foto: Zvone Mahovič

Pionirski pozdrav v Osnovni šoli v Zgornji Šiški (Ljubljana), 24. september 1948. 

dr. David Petelin
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cerkvi sv. Jakoba. Poleg jezuitske gimnazije 
in višješolske akademije (teologija in 
filozofija), preko katere se je bilo možno 
vpisati na evropske univerze, so v Ljubljani 
od 17. stoletja dalje delovale še šenklavška 
šola ter dve poklicni (nemška šola za pisanje 
in računanje ter jezikovna šola). Večina 
gojencev pri jezuitih je bila plemiškega 
rodu, temu primerna pa tudi disciplina: 
nereden obisk pouka, popivanje, pretepanje, 
tatvine in izredna tekmovalnost. Za kazen 
so uporabljali sramotilno klop, razvrščanje 
po uspehu, dajanje vzdevkov. Kljub temu 
je jezuitska vzgoja z latinščino veljala za 
izjemno uspešno in učinkovito še posebej 
pri katoliški vzgoji, ki so je bili deležni 
številni znameniti Kranjci (Valvasor, Linhart, 
Vega, Auerspergi). Prav tako lahko začetke 
visokošolskega študija pripišemo zagnanim 
jezuitom z ustanovitvijo nadvojvodskega 
kolegija ljubljanskih filozofskih študij leta 
1704.

Razsvetljeno cesarstvo
Vzpenjajoča se in zmagovita absolutistična 
Avstrija je v 18. stoletju močno posegla v 
šolstvo ter si ga z reformami podrejala. 
V Ljubljani so že leta 1761, 13 let pred 
prvim avstrijskim osnovnošolskim 
zakonom, sprejeli vladni dekret z Dunaja 
o ustanovitvi šol v mestu in na deželi, 
predvsem zaradi potreb centralizacije 
državne uprave, družbenih sprememb in 
merkantilističnega gospodarstva, da se bo 
»mladina naučila nemško brati, pisati in 
računati«. Splošna šolska naredba iz leta 
1774, ki jo je pod cesarico Marijo Terezijo 
oblikoval Johann Ignaz von Felbiger, je 
predvidevala ustanovitev treh vrst osnovnih 
šol: normalk, glavnih šol in trivialk. Šolska 
reforma ni bila najbolje sprejeta med 
kmečkim prebivalstvom, zato je bila kazen za 
neobiskovanje šole dvojna šolnina in javno 
delo. Kljub državni intervenciji na šolskem 
področju je imela Cerkev še vedno močan 
vpliv, vendar pod nadzorom državne šolske 
komisije. Razsvetljenec Blaž Kumerdej, 
takratni ravnatelj ljubljanske normalke, 
je zaslužen, da je pouk v osnovnih šolah 
na Kranjskem potekal v slovenščini. Z 
razpustitvijo jezuitskega reda leta 1773 so 
tudi gimnazije prešle pod državno oblast. Iz 
bivših jezuitskih višjih študij pa je nastal licej, 
ki je v Ljubljani dobil prostor v nekdanjem 
frančiškanskem samostanu (na prostoru 
osrednje tržnice).

Vrtec, zasebna gimnazija in univerza
V kratkem obdobju francoske zasedbe dela 
slovenskega ozemlja (1809–1813) je postala 
slovenščina priznan učni jezik v osnovnih in 
srednjih šolah, v Ljubljani pa je celo delovala 
visoka šola po francoskem vzoru s pravico 
podeljevanja akademskih naslovov. Avstrijski 
šolski sistem se vse do pomladi narodov 
ni bistveno spreminjal, v tem obdobju je 
le Ljubljana dobila svoj prvi vrtec v Rožni 
dolini (1834). Leta 1848 pa se je po 76 letih 
preoblikovalo osnovnošolsko osemletno 

izobraževanje (elementarne ljudske šole) 
ter organiziranost gimnazij (tudi realk). 
Odločilna za povečanje vloge slovenskega 
jezika je bila ustanovitev prve zasebne 
slovenske gimnazije v Šentvidu nad Ljubljano 
leta 1905 (danes Škofijska klasična gimnazija). 
Ljubljana šele z nastankom države oziroma 
kraljevine SHS dobi univerzo v poslopju 
nekdanjega kranjskega deželnega zbora 
(1919).

Obdobje sprememb
Pred vojno, v šolskem letu 1939/40, je na 
področju današnje Ljubljane delovalo 33 
osnovnih šol, od tega 8 deških in 7 dekliških 
šol, ostale pa so bile mešane. Med njimi so 
bile tudi 4 samostanske šole, ukinjene po 
letu 1945. Leta 1939 je bilo že 10 otroških 
vrtcev s 15 oddelki, ki so bili priključeni 
osnovnim šolam. Z vse večjim zaposlovanjem 
žensk je izredno naraslo povpraševanje po 
varstvu predšolskih otrok. Z nastankom 
nove socialistične države Jugoslavije je 
javna vzgoja dobila povsem drug položaj 
in pomen in predšolska vzgoja je postala 
sestavni del družbene vzgoje. Po letu 1948 
so se nekateri vrtci preimenovali v Dom 
iger in dela. Nova revolucionarna oblast 
je ideološko in organizacijsko posegla na 
področje šolstva predvsem z ukinjanjem 
zasebnih in meščanskih šol ter postopne 
odprave verouka. Vsak učenec, ki je končal 
štiriletno osnovno šolo, se je moral vpisati 
na nižjo gimnazijo in dokončati sedemletno, 
od leta 1952 dalje pa osemletno šolsko 
obveznost. Odlok o obveznem osemletnem 
šolanju, ki je izšel oktobra 1953, je uzakonil 
šolsko obveznost od sedmega do petnajstega 
leta starosti. Učenci so se najprej šolali v štirih 
nižjih razredih osnovne šole, potem pa so 
lahko nadaljevali obvezno šolanje v višjih 
razredih osnovne šole, nižjih gimnazijah ali 
drugih srednjih šolah. V povojnem obdobju 
se je bistveno povečalo tudi število poklicnih 
oz. industrijskih šol. Največje spremembe v 
splošnoizobraževalnem šolstvu po letu 1945 
pa so zadevale gimnazije. 

Na poti v devetletko
Najpomembnejša prelomnica povojnega 
šolstva je bila nedvomno šolska reforma 
iz leta 1958. Splošni zakon o šolstvu je 
uzakonil osemletno osnovno šolo kot edino 
obliko obveznega osnovnega šolstva. Z 
njim je bila na vsem ozemlju Jugoslavije 
uvedena osemletna šolska obveznost brez 
olajšav. Gimnazije so po 109 letih postale 
štiriletne, omejene na bivše višje razrede. 
Klasične gimnazije so bile ukinjene, nekatere 
gimnazije pa so obdržale klasične oddelke. 
Število osnovnih šol se je zmanjšalo, 
predvsem število manjših, nižje organiziranih 
šol, nastajati pa so začele osemletne in 
štiriletne podružnične šole. Z osamosvojitvijo 
Republike Slovenije se je na srednje šole 
vrnila matura, osnovna šola pa se je od leta 
1999 povečala za dodaten razred (devetletka).

Z novim šolskim letom  
se nadaljuje vzgojno- 
-izobraževalni proces tudi 
za otroke s posebnimi 
potrebami v slovenskih vrtcih 
in šolah. 

Prvi zavodi in šole s prilagojenim 
programom so bili na območju 
Ljubljane ustanovljeni že pred 
prvo svetovno vojno. Za otroke z 
lažjo motnjo v duševnem razvoju 
je bil prvi posebni oddelek odprt 
leta 1911 pri IV. deški ljudski šoli 
na Prulah, katere upravnik je 
bil tedaj Janez Levec. Oddelki s 
prilagojenim programom so bili 
namenjeni otrokom, ki niso zmogli 
programa redne šole. Leta 1919 
so tedaj že trije posebni razredi 
postali samostojni in nastala je prva 
ljubljanska posebna šola za otroke 
z motnjami v duševnem razvoju. 
Naziv zavoda pridobi v letu 1952, 
ko se preimenuje v Vzgojni zavod 
Janeza Levca. Še starejši je Zavod za 
gluhe in naglušne Ljubljana, ki je bil 
leta 1900 na Zaloški cesti odprt kot 
zasebni Kranjski ustanovni zavod 
za gluhoneme in ki je pet let kasneje 
postal javni zavod.
Otroci s posebnimi potrebami 
so praviloma vključeni v »redne« 
vzgojno-izobraževalne programe 
vrtcev in šol, nekateri od njih 
pa so usmerjeni in vključeni v 
prilagojene ali posebne programe 
vzgoje in izobraževanja. Ko otrok 
pridobi status otroka s posebnimi 
potrebami, ima lahko pri vključitvi 
v vzgojno-izobraževalni proces 
nekatere pravice, ki jih drugi 
otroci nimajo. Vsak otrok je tako 
upravičen do individualiziranega 
programa dela, do dodatne 
strokovne pomoči. Nekateri otroci 
s posebnimi potrebami dobijo 
tudi spremljevalca, ki jim pomaga 
v vrtcu ali šoli, prilagodi se jim 
lahko prostor, lahko pa dobijo tudi 
pripomočke, ki jih potrebujejo pri 
pouku. V osnovni šoli so praviloma 
vsi otroci s posebnimi potrebami 
upravičeni do brezplačnega 
prevoza, v srednji pa le težje ali 
težko gibalno ovirani dijaki. 

ŠOLANJE OTROK 
S POSEBNIMI 
POTREBAMI

Domen Petelin

11



Evropski teden mobilnosti

Predaja štafete na dan brez avtomobila 
Sodelavke in sodelavci mestne uprave, 
javnih zavodov in podjetij ter drugih 
organizacij bomo v tem tednu znova 
pripravili pester program brezplačnih 
dogodkov s področja trajnostne 
mobilnosti, varnosti v prometu, varstva 
okolja, zdravja in kakovosti bivanja za vse 
generacije. Tudi v tednu po ETM bomo 
ostali v gibanju, saj mu sledi še Evropski 
teden športa, ki mu bomo »predali štafeto« 
ob tradicionalnem dnevu brez avtomobila, 
22. septembra. Takrat bo na Slovenski 
cesti, ki bo zaprta za promet, potekal 
ulični festival s športnim pridihom. 
Ob lanskem in predlanskem ETM smo 
v vsaki od 17 ljubljanskih četrtnih 
skupnosti na dan brez avtomobila 
za promet zaprli vsaj eno ulico, da bi 
prikazali uporabnost javnega prostora 
za druge, prijaznejše vsebine od 
prometa, vendar letos tega ne bomo 
storili. Letos bo na ta dan uporaba 
avtobusov Ljubljanskega potniškega 
prometa brezplačna, prav tako bo 
brezplačno parkiranje na parkiriščih P+R 
v upravljanju javnega podjetja Ljubljanska 
parkirišča in tržnice.  

Združujemo različne načine mobilnosti
»V Evropskem tednu mobilnosti znova 
pripravljamo veliko trajnih ukrepov, 
bogat brezplačen program celotedenskih 
aktivnosti in pester izbor dnevnih 
dogodkov za vse generacije, s katerimi 
poskušamo vplivati na spremembo 
potovalnih navad v bolj trajnostne. 
Pogosto namreč vidimo avtomobil kot 
edino ali najboljše prevozno sredstvo, 
medtem ko v Ljubljani nudimo še 
veliko boljših alternativ. Letos bomo 
predstavljali predvsem združevanje 
različnih načinov mobilnosti za 
učinkovitejše premikanje po mestu. 
Veseli me, da nam bodo pri tem zopet 
pomagali tako člani velike mestne 
družine, vrtci in šole kakor tudi zunanje 
organizacije, s katerimi uspešno 
sodelujemo že vrsto let,« je napovedala 
podžupanja Jelka Žekar, predsednica 
Odbora za načrtovanje in izvedbo ETM 
2018. 
Tokratni slogan ETM je »Združuj in 
učinkovito potuj«, ki poudarja, da 
lahko s premišljenim načrtovanjem 
in kombiniranjem različnih načinov 
mobilnosti v istem potovanju (na primer 

avtobus in kolo, avtomobil in vlak …) 
učinkoviteje opravimo začrtano pot. 
Že samo s spremembo pristopa lahko 
brez večjih finančnih obremenitev ali 
posegov v infrastrukturo poskrbimo tudi 
za čistejše okolje, bolj kakovostno rabo 
javnega prostora in lastno zdravje.

Ozaveščamo in se zabavamo
Nekaj dogodkov ostaja tradicionalnih, na 
primer Kolesarski krog za osnovnošolce, 
Ovirantlon – poligon z ovirami, 
množični plesni dogodek Diham ples, 
Ecomeet – srečanje okolju prijaznih 
vozil in brezplačni vodeni ogledi mesta, 
nekateri pa bodo novi. Predvsem se 
bodo še bolj aktivno vključili naši javni 
kulturni zavodi: pripravljajo literarne, 
filmske, uprizoritvene in ustvarjalne 
dogodke za najmlajše, mladi bodo 
»furali zeleno KULturo«, načrtujemo pa 
tudi delavnico o mobilnosti za starejše 
občane. Z natečaji in nagradnimi 
igrami bomo spodbujali sodelovanje in 
ustvarjalnost, da se bodo dobre prakse 
tedna mobilnosti še bolj prepletle v naš 
vsakdan.

Se znate od točke A do B premakniti 
kako drugače kot z avtomobilom?
Vita Kontić

Po sedemnajstih letih, odkar v 
Mestni občini Ljubljana sodelujemo 
v Evropskem tednu mobilnosti 
(ETM), najbolj razširjeni mednarodni 
kampanji za spodbujanje trajnostne 
mobilnosti, je vse več tistih, ki 
kampanjo podpirajo. In to ne samo 
v teoriji, temveč tudi v praksi, ko vsaj 
v tednu od 16. do 22. septembra 
za premikanje po mestu namesto 
avtomobila uporabijo kako drugo 
prevozno sredstvo. Takrat ugotovijo, 
da so alternative lahko 
učinkovitejše, cenejše in do okolja 
ter družbe prijaznejše od uporabe 
osebnega vozila. Največji uspeh 
kampanje pa je, da jih vsaj nekaj 
trajno spremeni svoje potovalne 
navade in tako dejansko prispeva k 
boljši kakovosti življenja v Ljubljani.

Foto: Luka Vidic

V okviru programa Aktivno v šolo so otroci v spremstvu odraslih organizirano hodili v šolo peš ali s kolesom. Otroci so s Pešbusom 
ali Bicivlakom potovali v šolo po vnaprej začrtanih poteh, s stalnimi postajami in urnikom. Pešbus in Bicivlak spodbujata aktiven 
prihod otrok v šolo – in otroci so nad tem navdušeni. Več informacij o programu na  www.aktivnovsolo.si.
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Baron Codelli pa ni bil le 
prvi avtomobilist; poleg 
avtomobilske svečke, motorne 
kosilnice, dizelskega parnika 
in okrogle televizije (ki jo je 
tudi patentiral) je zasnoval še 
čisto pravo raketo, daljinski 
upravljalnik in dvokilometrski 
cepelin, ki naj bi vzletal in 
pristajal v ljubljanskih Mostah. S 
profesorjem Albinom Belarjem 
sta z radiotelegrafskim signalom 
s strehe takratne ljubljanske 
realke (današnje Vegove) 
povezala Ljubljano in Trst. Nekaj 
let kasneje je Codelli za avstro-
-ogrsko mornarico z oddajniki 
pokril celoten Jadran in 
radiotelegrafski signal pripeljal 
vse do Dunaja. Med letoma 1912 
in 1915 mu je v takratni nemški 
koloniji Togo uspel skoraj 
neverjeten tehnološki podvig. 
Ob manjši železnici in žepni 
termoelektrarni je Codelli sredi 
džungle zgradil veliko radijsko 
postajo z devetimi stometrskimi 
stolpi. Radijska postaja je 

omogočala neposredno 
komunikacijo med Togom in 
Berlinom. 

Filmski producent
V Togu je spoznal filmskega 
pionirja Hansa Schomburgka, 
s katerim sta zasnovala prvo 
afriško produkcijo. Posnela sta 
nekaj dokumentarnih filmov 
in celovečerni igrani film Bela 
boginja iz Wangore. Zgodba 
govori o majhni beli deklici, ki jo 
po brodolomu najde ljudožersko 
pleme in jo razglasi za boginjo. 
Ko deklica zraste, jo najde beli 
lovec, se vanjo zaljubi in jo reši 
pred ljudožerci. V filmu, ki je 
navdihnil znamenito zgodbo o 
Tarzanu, je nastopila takratna 
vzhajajoča zvezda nemškega 
filma Meg Gehrts, stransko 
vlogo pa je odigral ljubljanski 
inženir Leo Poljanec. Scenarij 
za »novelo za filmsko kamero«, 
kot so takrat imenovali igrane 
filme, je napisala baronica 
Rozalija Tauferer, Codellijeva 

mama. Leta 1915 so v nemški 
Togo vdrle angleške in francoske 
oborožene sile, Codelli je 
z družino pristal v vojnem 
ujetništvu, Bela boginja iz 
Wangore pa se je za skoraj 100 
let izgubila neznano kam.
Slovenska filmska ekipa se je 

leta 2016 s pomočjo Codellijeve 
vnukinje baronice Livie 
Barbo von Waxestein Reden, 
pravnukinje Alessandre Reden 
in prapravnukinje Valentine 

Reden odpravila po sledeh 
Codellijevega filma.
Pred enim letom je baron 
Anton Codelli v Ljubljani 
dobil svoj spominski park, v 
začetku septembra pa je bilo 
na njegovi nekdanji graščini 
odkrito še njegovo doprsno 

spominsko obeležje. V parku 
je ob tej priložnosti potekalo 
tudi največje slovensko srečanje 
starodobnikov. 

Barona Antona Codellija Ljubljančani poznajo po tem, da je pred 100 leti v Ljubljano pripeljal prvi avtomobil. Manj je 
znan kot izumitelj, leta 2008 pa ga je dr. Marko Frelih javnosti razkril tudi kot izjemnega pionirja na tehnološkem področju 
v Afriki. Film Codelli pripoveduje zgodbo o njegovem afriškem podvigu in obenem razkriva njegovo pustolovsko, 
ljubezensko pa tudi tragično življenjsko pot. Režiral ga je Miha Čelar, v glavni vlogi pa je nastopil Primož Bezjak. Glasbo 
za film je ustvarila skupina Silence. Film je lani prejel nagrado IRIS za najboljšo filmsko fotografijo in predvajali so ga na 
številnih mednarodnih in domačih filmskih festivalih. Jeseni bo na sporedu v slovenskih kinematografih.

Foto: Marko Frelih

Igralec Primož Bezjak – filmski Anton Codelli

“ Ker je bil Antonio Codelli moški, je v 
tistih časih lahko počel, kar je hotel, 

lahko je odšel v Afriko, se ločil od svoje žene 
in se znova poročil z drugo, ki mu je bila 
pripravljena slediti v divjino!

Alessandra Reden (Codellijeva pravnukinja)

Film o baronu, izumitelju  
in filmskem producentu
Miha Čelar
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Z Levstikovo povestjo o odločnem, preprostem in 
pogumnem Martinu Krpanu, ki že od nekdaj spremlja 
ljubljanske lutkarje, bo Lutkovno gledališče Ljubljana 
oktobra obeležilo 70. obletnico svojega delovanja. 

Prva predstava Mestnega lutkovnega gledališča, ustanovljenega 
leta 1948, je bila sicer Udarna brigada Antona Ingoliča v režiji 
Jožeta Šorna, premierno izvedena 10. oktobra 1948. Čez dve 
leti so z Martinom Krpanom v režiji Jožeta Pengova in Milana 
Skrbinška odprli marionetno dvorano na Levstikovem trgu. Kasneje 
so z novo uprizoritvijo s karikiranimi penastimi lutkami slikarja 
in ilustratorja Matjaža Schmidta v režiji Mirana Herzoga odprli tudi 
nove prostore gledališča v Mestnem domu na Krekovem trgu, kjer 
Lutkovno gledališče Ljubljana domuje še danes. 
V novi sezoni se na gledališki oder vrača še ena uspešnica iz 
začetnega obdobja gledališča: Žogica Marogica. Uprizoritev sodi 
med tiste lutkovne predstave, ki so preživele številne ustvarjalne, 
tehnološke in modne tokove razvoja lutkovne umetnosti. Ob 
praznovanju obletnice in 60 let po smrti režiserja predstave 
Jožeta Pengova se bo gledališče z replikami lutk ter pomlajeno 

igralsko skupino poklonilo tej znameniti lutkovni klasiki in 
uglašeni ljubljanski marionetni šoli, ki jo je Pengov postavil v sam vrh 
evropskih gledališč. Tokrat bo za gledalce razkrito tudi gledališko 
zaodrje, kjer lutke z marionetnega mostu oživljajo animatorji, glas pa 
jim posojajo govorci, ki sedijo spodaj, na prosceniju.
Lutkovno gledališče Ljubljana je danes sodobno gledališče, ki s 
svojo bogato produkcijo navdušuje domače občinstvo, gostuje po 
svetu in za predstave dobiva številne mednarodne nagrade. Ne 
boji se uvajanja novih uprizoritvenih praks, hkrati pa s tenkočutno 
skrbjo za dediščino našega lutkarstva zagotavlja, da slovenske 
lutkovne legende ne izginejo iz spomina številnih generacij 
obiskovalcev. 

Sredi leta 1980 so dediči Milene Rohrmann, prijateljice in zaupnice Ivana Cankarja, prepoznali Slovansko knjižnico kot 
ustrezno ustanovo, ki bo hranila in vrednotila dragocen predmet iz njene zapuščine: pisateljevo posmrtno masko. 

Vse od leta 2000, ko smo se preselili na 
Einspielerjevo 1, jo skrbno hranimo v sobi 
z dragocenostmi – poleg originalne Slave 
vojvodine Kranjske (1689), življenjepisa 
Herbarda Turjaškega (1575) in Cankarjeve 
prve izdaje Erotike (1899), ki je znameniti 
Jegličev požig preživela v vsega tristo izvodih.  

Prvi primerek
Po dveh dokumentih lahko z gotovostjo 
trdimo, da je poklonjena maska prvi 
primerek. Kipar Lojze Dolinar jo je 
decembra 1918 poslal Mileni Rohrmann 
s priloženim pisemcem, ki to dokazuje, 
direktor knjižnice Joža Mahnič pa se je 
septembra 1980 pisno zahvalil dedinji Miri 
Pollak za poklonjeni »izvirni primerek«. Gre 
torej za prvi odlitek z Dolinarjevega odtisa 
pokojnikovega obraza, ki je bil matrica vsem 
naknadnim odlitkom, ki jih hranijo različne 
kulturne ustanove v Sloveniji. 
V Cankarjevem letu smo se ob zanimanju 
javnosti za omenjeno masko tudi v Slovanski 
knjižnici vprašali, kakšno obeležje bi si 

želel pokojni Cankar. Naj se pri snovanju 
projektov osredotočimo na njegovo življenje 
ali na njegovo delo? Naj izpostavimo 
pomembna dejstva, predmete, poročila, 
raziskave? Kako naj v zgodbo vključimo 
njegovo posmrtno podobo? 

Življenje ali delo?
V Cankarjevi Krpanovi kobili na nekem 
mestu preberemo zanimivo misel, ki jo 
je pisatelj Cankar položil v usta rajnemu 
Prešernu ob postavitvi njegovega 
spomenika pred frančiškansko cerkvijo v 
Ljubljani: »Ne dvomim o njih ljubezni, ker 
pravite, da bi bil dvom neplemenit. Toda 
njih ljubezen, ki je resnična, ni izlita name 
in na moje pesmi; sama zase živi, sama 
vase je zaljubljena in zgleduje se nad svojo 
velikostjo in genljivostjo. Razumeli me boste 
bolj natanko, če vam rečem, da ljubijo bolj 
moj spomenik nego mene. Komu izmed njih 
sem bil kdaj tako drag, da bi ga izpreletela 
sladkost ob samem mojem imenu, da bi 
vzel ob težki uri v roko mojo knjigo in je 

ne vrgel v stran? Kdo izmed njih me je 
spoznal (zakaj ljubezen je mati spoznanja) 
in je ugledal z globoko radostjo, da je moja 
knjiga le moja beseda in da je sramežljiva 
beseda le senca človeka, njegovih misli in 
njegovega resničnega pomena, in da je 
zategadelj moja knjiga le motto mojega 
življenja in le ime mene samega?« 

Štiriindvajseturno nepretrgano branje
V Slovanski knjižnici, Centru za 
domoznanstvo in specialne humanistične 
zbirke Mestne knjižnice Ljubljana, želimo 
spoznati vsaj delček misli in resničnega 
pomena Ivana Cankarja, zato bomo 16. in 
17. novembra praznovali njegovo besedo z 
javnim branjem. Noč in dan s Cankarjem, 
štiriindvajseturno nepretrgano branje, 
bo potekalo v veliki čitalnici Slovanske 
knjižnice na Einspielerjevi ulici 1 v Ljubljani. 

Velika čitalnica Slovanske knjižnice ima podaljšan 
čas delovanja: v njej boste lahko od ponedeljka 
do petka študirali do 22. ure. Izposoja in vračilo 
gradiva pa bosta možna do 20. ure. Dobrodošli! 

Stoletnica posmrtne maske
Ivan Cankar v Slovanski knjižnici
Tomaž Miško, vodja Slovanske knjižnice

Lutkovno gledališče Ljubljana 
praznuje 70 let!
dr. Uroš Grilc, foto: Miha Fras

Martin Krpan s kobilico vsako uro preveri, kaj se dogaja na Krekovem trgu pod njim.
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Mestno zrcalo

Fabio, Modena, Italija
Izgubil sem službo in se odločil, da si 
prevetrim misli in odpotujem s kolesom 
od Modene do Istanbula. Ljubljana je 
svetovljansko in zelo evropsko urejeno 
mesto, njena prednost je majhnost. Ljudje 
so bolj počasni, zato mesto ne deluje tako 
živčno kot nekatere prevelike prestolnice.

Raquelle, Monako, in Chris, Kalifornija
V Ljubljano sva prišla s sodelavko in dobro 
prijateljico na povabilo mojih staršev, ki 
so trenutno na Bledu. Ker delamo v Švici, 
se nam je ideja, da obiščemo Slovenijo, 
zdela zelo šik. Tukaj smo samo za vikend, 
zato hočemo izkoristiti vsak trenutek in 
zajemamo Ljubljano s polno žlico. 

Danni, Peking, Kitajska
Za božič sem se za nekaj ur ustavila v 
Ljubljani. Pustila mi je tako dober vtis, da 
sem se odločila, da se vrnem za dlje časa. 
Zdaj sem tukaj na dvomesečni študentski 
izmenjavi in delam na Banki Slovenije. 
Ljubljana je super prijazno mesto v vseh 
pogledih.

Louis, študent, Bretanja, Francija
Naša mesta v Franciji se trudijo postati 
zelena, človeku bolj prijazna, pa jim to ne 
uspeva tako dobro kot Ljubljani. Verjetno 
tudi zato, ker je Ljubljana manjša. Poleg 
tega so vaši predniki zelene površine in  
drevesa v vseh zgodovinskih obdobjih 
vključevali v gradbene posege. S prijatelji 
smo se malo prej pogovarjali o tem, saj se 
zavedamo, koliko to vpliva na kakovost 
bivanja. 

Pierre, študent, Bretanja, Francija
Jaz bi dodal še to, da sploh nismo vedeli 
kaj dosti o Sloveniji. Za Ljubljano smo 
slišali, vendar nobeden od staršev še ni 
bil tukaj, zato niti nismo razmišljali, da 
se bomo ustavili v Sloveniji. Kakšen splet 
dogodkov lahko naredi avtoštop! 

Helen, Dublin
Prvi vtis o Ljubljani je, da je trajnostno 
usmerjena. Ljubljana je ljubezen na 
prvi pogled. Ima veliko naravne sence 
velikih starih dreves. Je čista, umirjena in 
živahna. S prijateljico sva ujeli Ljubljansko 

vinsko pot in spoznavava tudi ostale 
dele Slovenije preko te žlahtne pijače. Vsi 
govorite zelo dobro angleško, in to je tudi 
dodana vrednost. 

Maria, Dublin
Ljubljana je fantastična! Vsi bi morali 
enkrat v življenju obiskati Ljubljano. Že 
pred petnajstimi leti sem jo želela videti, 
pa mi je komaj letos uspelo. Tako dobro se 
počutim tukaj, da se želim vsaj enkrat na 
leto vrniti za podaljšan vikend.

Melisa, Orlando, ZDA
Tri leta sem delala v Ljubljani. Zdaj sem se 
vrnila v mesto, ki mi je dalo toliko lepega. 
Obujam spomine, lovim sončne žarke in 
pohajkujem s prijatelji, ki sem jih spoznala 
v tistem času. Dobra kava, dobra hrana, 
prijazna za pešce in kolesarje, urejen javni 
promet, vse to nudi Ljubljana, pa še zaradi 
centralne lege je dobra izhodiščna točka 
za ogled ostalih lepot. Slovenija je zame 
kot obljubljena dežela v pravljici. 

Fabio DanniRaquelle in Chris Louis

Pierre MariaHelen Melisa

Vsi bi morali enkrat  
v življenju obiskati Ljubljano
Besedilo in foto: Staša Cafuta Trček
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Otroci v mestu

V Hiši se otroci družijo z doma 
in mednarodno priznanimi 
lutkovnimi in gledališkimi 
ustvarjalci, ki svoje delo ves 
čas razvijajo v dialogu z otroki 
in ga na ta način preverjajo. 
Kot raziskovalci umetnosti 
in odnosov ves čas snujejo 
nove oblike komunikacije 
na način gledališča. Poleg 
klasičnih lutkovnih predstav 
v Hiši razvijajo tudi posebno 
obliko gledaliških predstav, 
ki združujejo interaktivno 
gledališko predstavo in 
umetniške inštalacije. Prav 
po interaktivnih predstavah, 
ki nastajajo v sklopu 
Izkustvenega labirinta 
umetnosti, je Hiša prepoznana 
in cenjena tako pri nas kot 
v tujini. Številne nagrade in 
gostovanja po domačih in 
mednarodnih festivalih in 
odličen odziv gledalcev in 
strokovne javnosti potrjujejo, 
da je Hiša center sodobnega 
lutkovno-doživljajskega 
gledališča. 

Hiša novo sezono pričenja 
sredi septembra, do konca leta 
pa pripravljajo dve premierni 
uprizoritvi. Oktobra prihaja 
interaktivna gledališko- 
-plesna predstava Od kapljice 
do oceana. V predstavi na 
neverbalni način, skozi 
gib, glasbo in z izbranimi 
scenskimi elementi otroci 
potujejo z vodnimi kapljicami 
od njihovega spusta na zemljo 
do izliva v ocean, hkrati pa 
spoznavajo prvine sodobnega 
plesa. Druga premiera v sezoni 
pa je lutkovna predstava 
za mladino in odrasle 
Avgust ne razume več tega 
sveta, ki nastaja v francoski 
koprodukciji. Predstava govori 
o starosti, samoti, spominu 
in počasnem odhodu, torej 
o temah, o katerih redko 
spregovorimo.
Zato vsi – najmlajši, starši, 
dedki in babice – pridite 
odkrivat čarobni svet 
gledališča v staro vilo – v Hišo 
otrok in umetnosti.

Šolanje ni le učenje,  
je tudi čas odraŠčanja

Kaja Trontelj,  9. b, OŠ Franceta Bevka

Začetek šolskega leta je čas, ko 
začenjamo znova. Iščemo svet 
brez mejnikov; svet, v katerem 
bi bili sprejeti taki, kot smo, in 
v katerem bi lahko pokazali 
in izpopolnili svoje talente in 
darove. Toda vse poti niso lahke 
in novi začetki od nas zahtevajo 
vztrajnost, pogum in stremljenje 
k vedno boljšim rezultatom in 
dosežkom.
Vsako leto pride čas, ko lahko 
pozabimo na šolske skrbi, torbe 
postavimo v kot in odidemo 
na težko pričakovane poletne 
počitnice. Te so na srečo dolge, 
čeprav se nekaterim zdijo 
prekratke. Ko se končajo, se 
zopet vrnemo v šolske klopi, 
kar nekateri učenci sprejemajo 
z vznemirjenostjo in veseljem, 
drugi pa s tesnobo in nelagodjem. 

V vsakem šolskem letu se namreč 
– zlasti v zadnjem triletju – začne 
boj za čim boljše ocene in vsak 
učenec bi se rad dokazal ter 
pokazal, da zmore. Šolsko leto 
je tako vedno znova leto zmag, 
porazov, vzponov in padcev. 
Današnji tempo življenja v 
ospredje postavlja uspeh, 
tekmovalnost in dosežke. Od 
vsakega izmed nas pričakuje, 
da kar najbolje izkoristi 
svoje darove in izboljša svoje 
pomanjkljivosti. Veliko učencev 
v šoli vidi le domače naloge, 
učenje in trud. Že prvošolci se 
morajo soočiti z obveznostmi 
in dolžnostmi in se učiti 
samostojnosti in odgovornosti 
za svoja dejanja. Še več stresa 
predstavlja šola sedmošolcem, 
osmošolcem in devetošolcem, 

Stara vila  
za mlade duše

V centru Ljubljane, na Komenskega ulici 9, stoji stara 
rumena vila. V njej je nekdaj domovala Pionirska 
knjižnica, danes pa ima v njej svoje prostore Hiša 
otrok in umetnosti. Hiša otrok in umetnosti je 
sodoben kulturni center za otroke in mladino, ki v 
njej razvijajo svojo ustvarjalnost in senzibilnost.

Foto: Matej Povše

Otroci se neredko sprašujejo o procesih v svojem telesu. V predstavi Srce in popek bomo 
lahko vsi skupaj vstopili v ta neznani čarobni svet človeškega telesa.

Foto: Miha Fras

Šolanje ni le učenje, je tudi druženje s sošolci in prijatelji.

Anže Virant

16



Ljubljanske glavce

V eni najbolj znanih in najkrajših slovenskih 
ljudskih pripovedk pes lovi zajca, ker mu 
je ta ukradel čevlje, a ga vse do današnjih 
dni še ni ujel. Pripovedka je bila navdih za 
sodobno odrsko različico zgodbe o psu in 
zajcu Ti loviš!. V njej sta zajec in pes soseda. 
Kot je med sosedi v navadi, se ves čas nekaj 
pričkata, primerjata in tekmujeta med sabo.
 
Sprašujemo vas: o čem se zajec in 
pes prepirata v predstavi? 

Gre za rastlino, ki raste med njunima 
hišama na vrtu. V Ljubljani jih je več kot 
22.000 zasajenih ob javnih cestah, poteh 
in parkiriščih, saj pomembno prispevajo k 
zdravju in lepoti mestnega okolja. 

Med pravilnimi odgovori, ki bodo na spletni 
naslov ljubljanske.glavce@gmail.com 
prispeli do 30. septembra, bomo izžrebali 
dobitnika štirih brezplačnih vstopnic za 
ogled ene od predstav v Lutkovnem 
gledališču Ljubljana.

Foto: Minicity

Obiščite kreativno in zabave polno otroško mesto Minicity Ljubljana in poskrbite za nepozabno doživetje.

saj učenci takrat zbiramo točke za 
srednje šole. Vsi želimo priti na želeno 
šolo, da bi dosegli zastavljene cilje. Za 
9. razrede pa je to tudi zadnje leto pred 
srednjo šolo, zadnje leto pred začetkom 
nove, pa tudi zahtevnejše poti. 
Tako velikokrat pozabljamo, da je šola 
mnogo več kot celoletni trud in učenje. 
Šolanje ni le učenje podatkov. To je 
obdobje odkrivanja in izpopolnjevanja 
svojih talentov ter doživljanja novih 
življenjskih izkušenj. V šoli se miselno, 
socialno in čustveno razvijamo, naučimo 
se premagati ovire in vztrajati tudi pri 
stvareh, ki nam ne gredo tako dobro od 
rok. Spoznavamo sebe in svet okoli nas in 
se pripravljamo na nadaljnje življenje. 
Šolanje pa je tudi druženje s sošolci in 
prijatelji, kajti z njimi lažje prebrodimo 
težave. Skozi leto nam nudijo podporo 
in nam pomagajo pri šolskih in ostalih 
obveznostih. Poleg tega moramo najti čas 
za družino. Gotovo si vsi želimo mamo in 
očeta, ki sta sposobna verjeti in zaupati v 
nas in ki nam stojita ob strani ob vzponih 
in padcih. V družini se učimo živeti drug 
z drugim in drug za drugega. Družina in 
prijatelji nam torej pomagajo uravnovesiti 
šolo in učenje s prostim časom in nas 
podpirajo v življenjskih preizkušnjah.
Šolanje je tako poleg učenja in obveznosti 
predvsem čas odraščanja, iskanja samega 
sebe in vstop v življenje sreče, poguma in 
vztrajnosti.

Veliko igralo  
za Varnost otrok

Anamarija Meglič

Spet je tisti čas v letu, ko naši najmlajši 
ponovno sedejo v šolske klopi ali 
začnejo obiskovati vrtec. Njihovi dnevi 
se hitro zapolnijo z obveznostmi 
in različnimi dejavnostmi, starši pa 
hitimo na vse konce in se trudimo v 
najkrajšem možnem času opraviti še to 
in ono.  
V tednu otroka, ki ga bomo v 
Minicityju posvetili varni otroški 
mobilnosti, bomo v četrtek, 4. 
oktobra, odprli vrata največjega 
interaktivnega motorično- 
-didaktičnega igrala v Sloveniji, kjer se 
bodo otroci med tretjim in dvanajstim 
letom starosti spopadali z izzivi, 
povezanimi s prometom in varnostjo v 
prometu. V malem mestu bodo postali 
čisto pravi udeleženci v prometu ter 
se opremljeni s čelado, kresničkami 
in varnostnim pasom podali na 
prometno pustolovščino, v kateri se 
bodo skozi igro seznanili z osnovnimi 
zakonitostmi prometa, pasovi in 
smerjo vožnje. Ugotavljali bodo, zakaj 
je brezhibnost prevoznega sredstva 
tako pomembna, kako pravilno 
uporabljati in zapeti varnostni pas, 
kakšen je pomen varnostne razdalje in 
zakaj moramo biti v tunelu še posebej 
pozorni, kako nastane megla in kako 
vpliva na vidljivost v prometu ter še 
mnogo več. 

 www.minicity.si.

Ljubljanske 
glavce

Veseloigro s tekom in petjem Ti loviš! si v 
Lutkovnem gledališču Ljubljana lahko ogledate v 
soboto, 22. septembra 2018, ob 11. uri, na Malem 
odru LGL. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti 
bo Lutkovno gledališče Ljubljana otrokom, ki se 
bodo do gledališča pripeljali s kolesom in ob 
vhodu pokazali kolesarsko čelado, podarilo knjigo.

Ilu
st

ra
ci

ja
 S

Ilv
an

 O
m

er
zu

Več o razvijanju medijske pismenosti za otroke na www.casoris.si
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Mladi Virtuozi: glasbeni cikel, posVečen 
ustVarjalnosti Mladih glasbenikoV

Patricija Fašalek

V sklopu Festivala Ljubljana se 
vsako leto za nastop na koncertnem 
odru v Viteški dvorani Križank 
pripravljajo tudi mladi glasbeniki, 
ki jim je namenjen cikel Mladi 
virtuozi. O pomenu festivala za 
mlade in za Ljubljano smo se 
pogovarjali z umetniškim vodjem 
Darkom Brlekom, mlada, sedaj že 
mednarodno uveljavljena violinistka 
Lana Trotovšek pa je spregovorila o 
interpretacijah mladih virtuozov in 
svojih spominih na začetke.

 Lana Trotovšek:  

Interpretacije mladega virtuoza so 
velikokrat bolj sveže, naravnejše

Kaj po vašem mnenju Mladi virtuozi 
prinesejo h kulturnemu dogajanju v 
Ljubljani?
Skoraj vsako glavno mesto ima pomembno 
platformo za mlade glasbenike. Seveda na 
teh odrih ne more nastopiti vsak, temveč 
samo tisti, ki pokažejo posebno zagnanost 
in talent, ki nakazuje na potencial in uspeh 
v tej smeri. Ti nastopi so naš ponos, saj so 
nastopajoči rezultat glasbenega šolstva 
oziroma študija v Sloveniji. Druga plat pa 
je užitek ob poslušanju in občutenju mlade 
energije, interpretacije, ki se zelo razlikuje 
od zrelejšega, »narejenega« glasbenika 
(čeprav z našega vidika nismo nikoli 

»narejeni«, saj vse življenje napredujemo, 
se dopolnjujemo in spreminjamo način 
igranja). Interpretacije mladega virtuoza 
so velikokrat bolj sveže, naravnejše, 
bolj doživete – v glavnem nekaj, kar v 
kasnejših letih poustvarjanja poskušamo 
ohraniti, vendar jih velikokrat z ogromno 
pridobljenimi informacijami in znanjem o 
stilu, tehniki igranja in petja zasenčimo.

Kaj ta nastop prinese mladim 
glasbenikom? Kaj je pomenil vam? 
Priprave mladih za tak nastop so zelo 
resne, tako za glasbenika kot za učitelja. 
Gre za pridobitev izkušenj na odru, ki 
so nujno potrebne za razvoj. Brez takih 
priložnosti profesionalnih glasbenikov 
ne bi bilo. Sama se spomnim nastopov na 
ciklih Mladi virtuozi, Glasbena mladina 
Ljubljanska, Glasbena mladina Slovenije, 
Nedelje v Unionu itd. Brez vseh teh 
koncertov bi se težko razvila. Priložnost, 
da si kot glasbenik vključen v program 
tako velikega festivala, kot je ljubljanski, 
daje upanje, spodbudo ter vizijo za 
prihodnost.

Namenjajo tako pozornost mladim 
tudi festivali v tujini?
Vsekakor. To počnejo tako veliki 
mednarodni festivali kot tudi cikli 
prestižnih prizorišč. Sama sem kot 
študentka nastopila na različnih festivalih 

Foto: osebni arhiv

Lana Trotovšek, dobitnica univerzitetne Prešernove nagrade, Škerjančeve nagrade, nagrade Friends in New York TCM in London Prize

Mesečni 
napoVednik 
mladi na sceni

Izmenjevalnica
21. 9., 16.00–18.00  
(Humanitarni center, Tržaška 
cesta 132) in

6. 10., 10.00–16.00 (Hostel 
Tresor, Čopova ulica 38)

Vabljeni na dogodek blagovne 
menjave – prinesi hrano, izdelke 
za higieno in čistila, izmenjaj 
za rabljena vintage oblačila in 
predmete.  www. facebook.com/
pg/izmenjevalnica

MAVRICA ŽELJA: 
Demokratizacija psihoterapije
22.–23. 9., 10.00–16.00 
(Mladinski center ULCA)

Mavrica želja je naziv za 
gledališke tehnike, ki pomagajo 
pri vizualizaciji osebnih, 
ponotranjenih zatiranosti, 
obenem pa je primerna tudi za 
oblikovanje karakterjev likov v 
predstavah. Cena: 45 €. Prijave: 
 transformator. toslo@gmail.com 

Jesenska Plata 2018 – z 
nogometom proti diskriminaciji
23. 9., 9.00–19.00 

Ob 22. tradicionalnem 
nogometnem turnirju proti 
diskriminaciji bodo potekale 
številne spremljevalne aktivnosti in 
delavnice. Prijavnina za nogometno 
ekipo je 10 €. Nogometaši prejmejo 
drese, malico, spominsko medaljo, 
najboljše tri ekipe pa tudi praktične 
nagrade. Udeležba na vseh ostalih 
aktivnostih je brezplačna. 

 www.mladizmaji.si

Zanikanje obstoja vs. Proti 
pravici do življenja 
28. 9. (18.00–21.00), 29. 9. 
(10.00–18.00) in 30. 9. (10.00–
16.00), Mladinski center ULCA

Delavnica s teksti Bertolta Brechta 
in gledališča zatiranih poskuša 
povezati več različnih oblik 
zatiranja s tem, ko se osredotoči 
na zgodbe, ki izpostavljajo 
zatiralske tehnike in načine, kako 
jih ustaviti. Cena: 40 €. Prijave: 
 transformator. toslo@gmail.com
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v tujini, ki so posebej namenjeni 
mladim. Med njimi so dopoldanski 
koncerti na Reinghau Musik Festivalu, 
na festivalu Santander, Shanghai Arts 
Festival, koncerti mladih talentov v 
Wigmore Hall, St Martin in the Fields v 
Londonu itd.

Kaj vas je najbolj prevzelo nazadnje, 
ko ste se udeležili katerega izmed 
koncertov programa Mladi 
virtuozi?
Ne živim v Ljubljani, zato na žalost 
nimam priložnosti obiskovati teh 
koncertov. Vendar redno spremljam 
objave in imena mladih, ki se na tem 
odru pojavljajo. Tudi sama namreč 
kdaj nastopim z mlajšimi. Všeč mi je 
njihova zagnanost, obenem pa je zanje 
to dobra izkušnja. Za rast je pomembno 
sodelovati s čim več različnimi 
glasbeniki. To je pomembna izkušnja, ki 
se je pri samem pouku violine ne moreš 
naučiti.

Ali se sami kdaj poistovetite z 
mladimi nastopajočimi; se ob 
njihovih nastopih spomnite na svoje 
začetke? 
Seveda, mladi me popeljejo za desetletje 
nazaj, ko sem tudi sama gledala na 
svet in prihodnost skozi podobne oči. 
Takrat se nisem zavedala, da glasba 
in nastopanje zahtevata popolno 
predanost za vse življenje, da gre za 
nenehno rast in delo in da je pot polna 
padcev in vzponov. Nikoli se ne konča. 
Veliko mladih glasbenikov si predstavlja, 
tako kot sem si sama pred desetimi leti, 
da ko jim »uspe«, bo vse lepo in mirno. 
Vendar je ravno obratno. Vrhovi so višji, 
več je viharjev. Ta pot postane del tebe, 
vir ustvarjalnosti in tudi užitka. 

 Darko Brlek:   

Nadarjenim mladim nudimo možnost 
resne koncertne predstavitve

Kaj mladim pomeni nastop pri 
Mladih virtuozih?
Mladi virtuozi so bili ustanovljeni v 
sezoni 1992/93, torej potekajo že 26. leto. 
Nastali so z namenom, da ponudimo 
nadarjenim mladim možnost resne 
koncertne predstavitve, kjer lahko 
pokažejo vse svoje znanje in pridobijo 
izkušnjo, kako izgleda resen koncert, torej 
koncert s publiko, radijskim snemanjem, 
včasih tudi s prenosi v živo, s kritiko in 
tako dalje. Moram reči, da smo v teh 26 
letih dali priložnost ogromno mladim 
glasbenikom, ki so sedaj uveljavljeni v 
svetovnem merilu, kot so Lana Trotovšek, 
Boris Bizjak, Miha Stanič, če jih omenim le 
nekaj. Gre za mednarodni ciklus, tako da 
k nam pridejo izjemno nadarjeni talenti 
tudi iz drugih držav, skoraj z vsega sveta. 
To je pomembno predvsem zato, da naše 
občinstvo in naši mladi talenti vidijo, 
kakšna je raven glasbenega izobraževanja, 
igranja in ustvarjanja v drugih državah, na 
drugih celinah.

Kako izberete nastopajoče, ko 
pripravljate program?
Različno. Včasih izberemo nagrajence 
različnih tekmovanj, tako nacionalnih kot 
zunanjih, saj je že to dobro sito: tisti, ki 
zmagajo na tekmovanjih, so ponavadi že 
pripravljeni za uvrstitev v ta ciklus. Lahko 
pa glasbenika tudi kje slišim. Ko sem bil v 
Gruziji, sem poslušal dve mladi pianistki, 
ki sta potem prišli sem igrat. Včasih se 
odločim za koga na podlagi posnetkov 
ali priporočil ljudi, ki so jih slišali in jim 
zaupam.

Festival obstaja zdaj 66 let, Mladi 
virtuozi pa 26. Kako to, da ste se 
odločili dodati to sekcijo k programu?
Ko sem pred 26 leti prevzel delo 
umetniškega vodje na festivalu, sem 
predlagal svetu zavoda, da dodamo Mlade 
virtuoze k programu, tako kot smo pred 
tremi leti začeli s Festivalom na Ljubljanici. 
Festival Ljubljana je živa organizacija, javni 
zavod, ki je morda najbolj pomemben v 
državi za prirejanje kulturnih prireditev 
na visokem nivoju, hkrati pa seveda skrbi 
tudi za mlade in za promocijo slovenskih 
glasbenikov in slovenske glasbe v tujini. 

Ohranjate stike z mladimi 
nastopajočimi tudi po koncertih?
Ja, seveda. Tisti, ki potem resnično uspejo 
v mednarodnem merilu, postanejo 
redni gostje našega glavnega poletnega 
festivala. 

Pride na koncerte veliko mladih 
obiskovalcev?
Tako na Mlade virtuoze kot na ostale naše 
prireditve pridejo ljudje vseh starosti, med 
njimi so tudi mladi. S starostjo publike smo 
zelo zadovoljni, saj se mi zdi razpon od 
mladih do upokojencev zelo pomemben. 
Ko obiskujem koncerte po svetu, opažam, 
da se koncertov klasičnih glasbenikov 
udeležujejo le starejši ljudje, kar je 
seveda skrb vzbujajoče, saj to pomeni, 
da nekoč te prireditve ne bodo imele 
občinstva. Pri nas pa ni tako, za kar seveda 
poskrbimo tudi sami, in sicer z glasbenimi 
delavnicami, ki so na poletnem Ljubljana 
festivalu, kjer imamo različne discipline: 
ponujamo vse, od plesa do likovnih 
delavnic, igre in mjuzikla. Zdi se mi, da je 
to izjemno pomembno, saj je občinstvu 
treba predstaviti stvari, ki jih drugače ne bi 
dobili ali videli.

Torej se vam zdi, da v slovenskem 
prostoru med mladimi ne pojenja 
zanimanje za klasično glasbo?
Ne. Če pogledamo naše glasbeno šolstvo, 
lahko vidimo, da je zanimanje za glasbo 
izjemno veliko, in upam, da bosta država 
in občina še naprej to sofinancirali, da bo 
lahko tako tudi ostalo.

Kako se počutite, ko delate s tako 
mladimi ustvarjalci?
Super! Mislim, da je mladim treba dati 
priložnost. Treba jih je tudi voditi in 
spodbujati, pogosto že s tem, da jim 
damo to priložnost, jih izberemo, jim 
namenimo posebno pozornost. Je pa tako, 
da nekateri to zdržijo in jim je všeč ter si 
kasneje tudi želijo nadaljevati glasbeno 
pot, drugi pa se raje odločijo za kaj 
drugega.
Koncerti so na sporedu od oktobra do 
aprila, običajno vsak drugi četrtek, letos 
pa jim bomo lahko prvič prisluhnili 
18. oktobra.

Foto: Miha Fras

Darko Brlek, umetniški vodja in direktor Festivala Ljubljana.
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Šport

Bežigrad
AEROBIKA
Alfa-int, d. o. o.
● Alfa Gym, Dunajska cesta 49
 068 194 937,  www.alfa-gym.si

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

Športno društvo Telovadnica
● Petit studio, osebna telovadnica, Parmova ul. 51
 040 214 731

AIKIDO
Aikido društvo Keiko dojo
● Center Premik, Neubergerjeva ulica 9
 040 428 465,  www.aikido-lj.com

Tenderyu aikido klub Maribor
● Plesni center Feniks, Vodovodna cesta 25
 031 506 894,  www.realni-aikido.com

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

ALPSKO SMUČANJE
Smučarsko društvo Novinar
● Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
 040 775 770,  www.novinar-drustvo.si

Smučarsko društvo Novinar
● Rekreacijski center Staničeva, Staničeva ul. 41
 040 775 770,  www.novinar-drustvo.si

ATLETIKA
Atletsko društvo Mass Ljubljana
● Osnovna šola Savsko naselje, Matjaževa ul. 4
 040 457 876,  www.admass.si

Atletsko društvo Mass Ljubljana
● Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
 040 457 876,  www.admass.si

BADMINTON
Badminton klub Ljubljana
● Osnovna šola Bežigrad, Črtomirova ulica 12
 041 323 966,  www.badminton-ljubljana.si

Badmintonski klub Olimpija
● Osnovna šola Milana Šuštaršiča, Štembalova ul. 2a
 041 616 479,  www.badminton-olimpija.com

Športno društvo Taubi klub
● Športnorekreacijski center Kardeljeva 
ploščad, Kardeljeva ploščad 16
 051 304 080,  www.taubi-klub.com

BALINANJE
Balinarski športni klub BS-3
● Balinišče BŠK BS-3, Baragova ulica 11
 041 772 029

Športno društvo Zarja Ljubljana
● Balinišče Zarja, Linhartova cesta 47a
 01 437 73 88

BOKS
Kickboxing klub Center
● Modri kot, Vojkova cesta 63
 031 491 623,  www.modrikot.com

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

BORILNE VEŠČINE – DRUGO
Športni center Chagi, d. o. o.
● Športni center Chagi, Vojkova cesta 58
 01 280 17 99,  www.chagi.si

Športni klub Shubukan kendo & iaido
● Gimnazija Bežigrad, Peričeva ulica 4
 064 108 695,  www.shubukan.si

Športni klub Shubukan kendo & iaido
● Srednja gradbena, geodetska in okolje-
varstvena šola Ljubljana, Dunajska cesta 102
 064 108 695,  www.shubukan.si

DISK GOLF
Športno društvo Disc golf klub Ljubljana
● Disc golf igrišče, Rekreacijski in 
izobraževalni center Sava, Dajnkova ulica 56
 030 659 490

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

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

FITNES
Alfa-int, d. o. o.
● Alfa Gym, Dunajska cesta 49
 068 194 937,  www.alfa-gym.si

Bodifit društvo
● Bodifit Ljubljana, Dunajska cesta 20
 080 98 89,  bodifit.net

Global sports clinic, d. o. o.
● Gym24, Dunajska cesta 154
 064 222 666,  www.drmitjabracic.com

ŠC PET Ljubljana
● Šolski center za pošto, ekonomijo in 
telekomunikacije Ljubljana, Celjska ul. 16
 041 277 695,  www.scpet.net

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

FLOORBALL
Floorball klub Olimpija Ljubljana
● Osnovna šola Milana Šuštaršiča, Štembalova ul. 2a
 051 231 407,  www.fbkolimpija.si

FUNKCIONALNA VADBA
Alfa-int, d. o. o.
● Alfa Gym, Dunajska cesta 49
 068 194 937,  www.alfa-gym.si

Društvo za šport in turizem Klub 
mustangs Ljubljana
● Gym24, Dunajska cesta 154
 040 254 330,  mustangsljubljana.si

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

Global sports clinic, d. o. o.
● Gym24, Dunajska cesta 154
 064 222 666,  www.drmitjabracic.com

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

Športno društvo Metulj
● BM Studio, Dunajska cesta 63
 040 785 934,  www.sd-metulj.si

Športno društvo Telovadnica
● Petit studio, osebna telovadnica, Parmova ul. 51
 040 214 731

Telovadni klub Plamen
● Telovadnica Plamen, Kamniška ulica 25
 031 247 117,  tkplamen.wordpress.com

GIMNASTIKA – AKROBATIKA
Športno društvo Sokol Bežigrad
● Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
 064 226 050,  sokolbezigrad.si

GIMNASTIKA – RITMIČNA
Klub za ritmično gimnastiko TIM
● Vrtec Mladi rod, Črtomirova ulica 14
 041 930 531,  www.krgtim.si

Klub za športno ritmično gimnastiko 
Narodni dom
● Osnovna šola Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
 031 524 280,  klubrg-narodnidom.si

Športni klub Bleščica
● Osnovna šola Bežigrad, Črtomirova ulica 12
 031 827 727,  www.blescica-klub.si

Športni klub Bleščica
● Osnovna šola Franceta Bevka, Ulica 
Pohorskega bataljona 1
 031 827 727,  www.blescica-klub.si

Športni klub Bleščica
● Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
 031 827 727,  www.blescica-klub.si

Športno društvo Špička
● Osnovna šola Savsko naselje, Matjaževa ul. 4
 040 667 703,  www.spicka.si

Športno društvo Špička
● Osnovna šola Milana Šuštaršiča, Štembalova ul. 2a
 040 667 703,  www.spicka.si

GIMNASTIKA – SPLOŠNA
Športno društvo Sokol Bežigrad
● Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
 01 434 76 03,  sokolbezigrad.si

Gimnastično društvo Zelena jama
● Osnovna šola Savsko naselje, Matjaževa ul. 4
 01 540 24 80,  www.gimzj-drustvo.si

Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● Osnovna šola Bežigrad, Črtomirova ul. 12
 01 422 37 50,  narodnidom.si

Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● Osnovna šola Franceta Bevka,  
Ulica Pohorskega bataljona 1
 01 422 37 50,  narodnidom.si

Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● Osnovna šola Milana Šuštaršiča, Štembalova ul. 2a
 01 422 37 50,  narodnidom.si

Športno društvo Sokol Bežigrad
● Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
 01 434 76 03,  sokolbezigrad.si

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

JOGA
Ajna joga, Anja Nikolov, s. p.
● Ajna Studio, Parmova ul. 51
 051 252 252,  www.ajnastudio.org

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Lj.
● Vrtec Mladi rod, Črtomirova ulica 14
 040 221 108,  www.joga-ljubljana.org

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

Inštitut 108
● Srednja gradbena, geodetska in okolje-
varstvena šola Ljubljana, Dunajska cesta 102
 www.zendojoga.si

Nush, Nuša Pevc, s. p.
● Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
 031 551 804,  www.worldofnush.com

Športno društvo Sokol Bežigrad
● Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
 01 434 76 03,  sokolbezigrad.si

Telovadni klub Plamen
● Telovadnica Plamen, Kamniška ulica 25
 031 247 117,  tkplamen.wordpress.com

Petra Bizjak, s. p.
● BM Studio, Dunajska cesta 63
 041 394 525,  www.pilatesspetro.si

JUDO
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● Plesni center Feniks, Vodovodna cesta 25
 041 216 512,  www.ilovejudo.com

Judo klub Bežigrad Ljubljana
● Rekreacijski center Staničeva, Staničeva ul. 41
 041 216 512,  www.ilovejudo.com

Kam na vadbo  
v sezoni 2018/19
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Ne zamudite prijave na 
Ljubljanski maraton
28. september je zadnji dan, 
ko se boste lahko še prijavili 
na naš najbolj množičen in 
odmeven tekaški dogodek. 
Kasnejša prijava za teke na 10, 
21 ali 42 kilometrov ne bo več 
mogoča. Nekaj več časa pa 
imajo za prijavo še predšolski 
otroci, šolarji in srednješolci. 
Prijavni obrazec dobite na  
 vw-ljubljanskimaraton.si.

 Spodbuda: Nov začetek
Gneča v mestih, posledične 
zamude pri opravkih, spet 
natrpan urnik … Vse to in še 
kakšen manj predvidljiv dogodek 
nam vsak dan rahljajo živce in 
povzročajo sive lase. A prvi šok 
je že za nami in svoje običajne 
opravke in dejavnosti skušajmo 
spraviti v bolj umirjene vode. Da 
se bomo lažje umirili, nam bo 
precej v pomoč vsakodnevno 
zmerno gibanje oziroma 
rekreacija, pri kateri damo 
možgane na pašo in se sprostimo 
v naravi ali v kakšnem od 
rekreaciji namenjenem prostoru. 

Od 23. do 30. septembra bo potekal 
Evropski teden športa. K iniciativi Evropske 
komisije pristopa tudi Mestna občina 
Ljubljana. Več informacij o Evropskem 
tednu športa je dostopnih na spletni strani 
 www.ljubljana.si.

#LJšport
www.ljubljana.si
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Šport
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● Osnovna šola Franceta Bevka, Ulica 
Pohorskega bataljona 1
 051 306 306,  www.ilovejudo.com

Judo klub Bežigrad Ljubljana
● Osnovna šola Milana Šuštaršiča, Štembalova ul. 2a
 051 306 306,  www.ilovejudo.com

Judo klub Bežigrad Ljubljana
● Osnovna šola Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
 041 216 512,  www.ilovejudo.com

Športno društvo Mala šola juda
● Osnovna šola Franceta Bevka, Ulica 
Pohorskega bataljona 1
 051 306 306,  www.malasolajuda.si

Športno društvo Mala šola juda
● Osnovna šola Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
 051 306 306,  www.malasolajuda.si

Športno društvo Mala šola juda
● Osnovna šola Milana Šuštaršiča, Štembalova ul. 2a
 051 306 306,  www.malasolajuda.si

KARATE
Društvo za borilne veščine Furinkazan
● Center Premik, Neubergerjeva ulica 9
 031 260 562,  kishabajuku.si

Inštitut 108
● Srednja gradbena, geodetska in okolje-
varstvena šola Ljubljana, Dunajska cesta 102
 www.karate.si

Karate klub Forum Ljubljana
● Rekreacijski center Staničeva, Staničeva ul. 41
 031 231 440,  www.sankukai.org

Karate klub Ljubljana
● Osnovna šola Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
 051 315 777,  www.karateklub-ljubljana.si

Kimon, d. n. o.
● Osnovna šola Bežigrad, Črtomirova ulica 12
 041 688 120,  kimon.si

Univerzitetni karate klub
● Gimnazija Bežigrad, Peričeva ulica 4
 mska.net

KEGLJANJE
Javni zavod Šport Ljubljana
● Rekreacijski center Staničeva, Staničeva ul. 41
 041 780 050,  www.sport-ljubljana.si

Kegljaški klub Gobar Ljubljana
● Rekreacijski center Staničeva, Staničeva ul. 41
 031 368 311

Kegljaški klub Iskra Ljubljana
● Rekreacijski center Staničeva, Staničeva ul. 41
 031 647 700

Kegljaški klub Taborska jama
● Rekreacijski center Staničeva, Staničeva ul. 41
 040 673 855,  www.kktaborskajama.si

Kulturno-prosvetno in športno 
rekreativno društvo slepih in 
slabovidnih Karel Jeraj
● Rekreacijski center Staničeva, Staničeva ul. 41
 01 426 83 90,  www.kpsrd.si

Mestna zveza upokojencev Ljubljana
● Rekreacijski center Staničeva, Staničeva ul. 41
 01 430 44 10,  www.mzu-lj.si

KIKBOKS
Kickboxing klub Center
● Modri kot, Vojkova cesta 63
 031 491 623,  www.modrikot.com

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

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

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

KONJENIŠTVO
Konjeniški klub Ljubljana
● Hipodrom Ljubljana, Stožice 28a
 041 547 970,  www.hipodrom-lj.si

Konjeniški klub Pip
● Jahališča Parka Sava, Tomačevo
 041 681 502,  www.kk-pip.com

Konjeniško društvo Potujoči poni
● Hipodrom Stožice, Stožice 28
 031 789 197

Šola jahanja in trening konj, Mojca Kolenc, s. p.
● Hipodrom Stožice, Stožice 28
 041 547 970

KONJENIŠTVO – KASAŠTVO
Kasaški klub Stožice Ljubljana
● Hipodrom Stožice, Stožice 28
 040 720 357,  www.kasaski-klub-stozice.si

KOŠARKA
Košarkarski klub Olimpija Ljubljana
● Center Stožice, Vojkova cesta 100
 01 234 88 22,  www.union.olimpija.com

Košarkarski klub Parklji
● Osnovna šola Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
 041 840 379,  parklji.com

Košarkarski klub Parklji
● Osnovna šola Bežigrad, Črtomirova ulica 12
 041 840 379,  parklji.com

Košarkarski klub Parklji
● Osnovna šola Savsko naselje, Matjaževa ul. 4
 041 840 379,  parklji.com

Košarkarski klub Parklji
● Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
 041 840 379,  parklji.com

Košarkarsko društvo Ježica
● Osnovna šola Franceta Bevka, Ulica 
Pohorskega bataljona 1
 041 323 243,  kdjezica.com

ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Osnovna šola Franceta Bevka, Ulica 
Pohorskega bataljona 1
 040 777 720,  www.otroska-kosarkarska-sola.si

Športno društvo Otroška košarkarska šola Lj
● Osnovna šola Milana Šuštaršiča, Štembalova ul. 2a
 040 777 720,  www.otroska-kosarkarska-sola.si

Športno društvo Sokol Bežigrad
● Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
 064 226 050,  sokolbezigrad.si

Žensko košarkarsko društvo Ježica
● Osnovna šola Bežigrad, Črtomirova ulica 12
 041 709 460,  www.zkdjezica.si

Žensko košarkarsko društvo Ježica
● Osnovna šola Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
 041 709 460,  www.zkdjezica.si

Žensko košarkarsko društvo Ježica
● Osnovna šola Franceta Bevka, Ulica 
Pohorskega bataljona 1
 041 709 460,  www.zkdjezica.si

Žensko košarkarsko društvo Ježica
● Gimnazija Bežigrad, Peričeva ulica 4
 041 709 460,  www.zkdjezica.si

Žensko košarkarsko društvo Ježica
● Osnovna šola Milana Šuštaršiča, Štembalova ul. 2a
 041 709 460,  www.zkdjezica.si

Žensko košarkarsko društvo Ježica
● Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
 041 709 460,  www.zkdjezica.si

Žensko košarkarsko društvo Ježica
● Osnovna šola Franceta Bevka, Ulica 
Pohorskega bataljona 1
 041 709 460,  zkdjezica.si

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

MALI NOGOMET
Društvo za pomoč in samopomoč 
brezdomcev Kralji ulice
● Športni center Triglav, Vodovodna cesta 25
 030 323 305,  www.kraljiulice.org

Športno društvo Taubi klub
● Športnorekreacijski center Kardeljeva 
ploščad, Kardeljeva ploščad 16
 051 304 080,  www.taubi-klub.com

Športno društvo Turbo M
● Športni center Triglav, Vodovodna cesta 25
 041 758 189,  www.turbom.org

NAMIZNI TENIS
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
● Športni center Triglav, Vodovodna cesta 25
 01 430 44 10,  www.mzu-lj.si

Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● Osnovna šola Franceta Bevka, Ulica 
Pohorskega bataljona 1
 059 018 130,  www.ntdkajuh-slovan.si

Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● Osnovna šola Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
 059 018 130,  www.ntdkajuh-slovan.si

NOGOMET
Nogometni klub Interblock
● Osnovna šola Milana Šuštaršiča, Štembalova ul. 2a
 041 882 859,  nkinterblock.com

Športno društvo Nogometni klub Olimpija Lj
● Center Stožice, Vojkova cesta 100
 01 431 01 44,  www.nkolimpija.si

Športno društvo Nogometni klub Olimpija Lj
● Osnovna šola Savsko naselje, Matjaževa ul. 4
 01 431 01 44,  www.nkolimpija.si

Športno društvo Otroška nogometna šola Lj
● Osnovna šola Bežigrad, Črtomirova ulica 12
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Franceta Bevka, Ulica 
Pohorskega bataljona 1
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Milana Šuštaršiča, Štembalova ul. 2a
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

Ženski nogometni klub ŽNK Olimpija Lj.
● Športni center Triglav, Vodovodna cesta 25
 041 865 144,  www.znk-olimpija.si

ODBOJKA
Odbojkarski klub Ljubljana
● Osnovna šola Bežigrad, Črtomirova ulica 12
 031 836 136,  www.ljubljana-volley.si

Odbojkarski klub Ljubljana
● Osnovna šola Franceta Bevka, Ulica 
Pohorskega bataljona 1
 031 836 136,  www.ljubljana-volley.si

Odbojkarski klub Ljubljana
● Osnovna šola Savsko naselje, Matjaževa ul. 4
 031 836 136,  www.ljubljana-volley.si

Odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana
● Osnovna šola Milana Šuštaršiča, Štembalova ul. 2a
 041 356 225,  www.vitalvolley.si

Odbojkarsko društvo Krim
● Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
 041 514 933

ŠC PET Ljubljana
● Šolski center za pošto, ekonomijo in 
telekomunikacije Ljubljana, Celjska ulica 16
 041 277 695,  www.scpet.net

Športno društvo Fitt Črnuče
● Gimnazija Bežigrad, Peričeva ulica 4
 01 561 81 72,  www.drustvo-crnuce.si

Športno društvo Fitt Črnuče
● Pedagoška fakulteta Ljubljana, Kardeljeva 
ploščad 16
 031 360 845,  www.drustvo-crnuce.si

Športno društvo Sokol Bežigrad
● Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
 064 226 050,  sokolbezigrad.si

Športno društvo Taubi klub
● Športnorekreacijski center Kardeljeva 
ploščad, Kardeljeva ploščad 16
 051 304 080,  www.taubi-klub.com

PILATES
Alfa-int, d. o. o.
● Alfa Gym, Dunajska cesta 49
 068 194 937,  www.alfa-gym.si

Fitbejba, Lavra Lavrič, s. p.
● Fitbejba pilates, Dunajska cesta 118
 040 979 626

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

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

Športno društvo Pilates
● Center Premik, Pilates Tanergija, 
Neubergerjeva ulica 9
 040 833 228,  www.tanergija.si

Športno društvo Sokol Bežigrad
● Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
 01 434 76 03,  sokolbezigrad.si

Športno društvo Telovadnica
● Petit studio, osebna telovadnica, Parmova ul. 51
 040 214 731

Petra Bizjak, s. p.
● BM Studio, Dunajska cesta 63
 041 394 525,  www.pilatesspetro.si

PLANINSTVO
Planinsko društvo IMP Ljubljana
● PD IMP, Dunajska cesta 7
 041 961 643,  www.pd-imp.si

PLAVANJE
Društvo diabetikov Ljubljana
● Univerzitetni rehabilitacijski inštitut 
Republike Slovenije – Soča, Linhartova cesta 51
 041 708 500,  www.diabetes-zveza.si

Zavod G-rega
● Univerzitetni rehabilitacijski inštitut 
Republike Slovenije – Soča, Linhartova cesta 51
 041 676 097,  www.g-rega.si

PLES – CAPOEIRA
FitZone, Matej Cankar, s. p.
● Rekreacijski center Fitzone Functional 
Training, V dolini 30
 031 345 898,  www.fitzone.si

Športno in kulturno društvo Capoeira 
Slovenija
● Osnovna šola Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
 041 504 621,  capoeiraslovenija.si

PLES – DRUŽABNI
Društvo paraplegikov Ljubljanske 
pokrajine
● Univerzitetni rehabilitacijski inštitut 
Republike Slovenije – Soča, Linhartova cesta 51
 01 569 11 23,  www.drustvo-para-lj.si

Ljubljanski plesni klub
● Plesni studio, Neubergerjeva ulica 9
 041 890 872,  www.lpk.si

Ples Plus, d. o. o.
● Osnovna šola Milana Šuštaršiča, Štembalova ul. 2a
 041 878 464,  www.plesplus.si

Plesni klub Bolero Ljubljana
● Plesna šola Bolero, Dunajska cesta 49
 01 512 05 12,  www.bolero.si

Plesni klub Feniks
● Plesni center Feniks, Vodovodna cesta 25
 040 819 660,  plesnicenter-feniks.si

Plesni klub Urška Ljubljana
● Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18
 031 301 081,  www.urska.si

Studio Dansa
● Studio Dansa, Vilharjeva cesta 3
 www.studiodansa.com

PLES – LATINSKOAMERIŠKI
IN STANDARDNI PLESI
Plesni klub Feniks
● Plesni center Feniks, Vodovodna cesta 25
 040 819 660,  plesnicenter-feniks.si

PLES – NAVIJAŠKE SKUPINE
Športno društvo Zmajčice – Dragon Ladies
● Gimnazija Bežigrad, Peričeva ulica 4
 041 571 797,  zmajcice.si

PLES OB DROGU
Iryna Pisek, s. p.
● Pole Dance studio, Kolarjeva ulica 47
 030 640 066,  www.poledancing.si

PLES – ORIENTALSKI
Plesno društvo Salam Ghazeea
● Center Premik, Neubergerjeva ulica 9
 031 608 289,  www.salamghazeea.si

Živa center za nego telesa, odnosov in okolja, d. o. o.
● Živa center, Tomačevo 27
 01 436 46 71,  www.zivacenter.si

PLES – SALSA, KIZOMBA, BACHATA
Plesni klub Feniks
● Plesni center Feniks, Vodovodna cesta 25
 040 819 660,  plesnicenter-feniks.si

PLES – ŠOV PLESI
Plesni klub Bolero Ljubljana
● Plesna šola Bolero, Dunajska cesta 49
 01 512 05 12,  www.bolero.si
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POHODNIŠTVO – NORDIJSKA HOJA
Športno društvo Telovadnica
● Petit studio, osebna telovadnica, Parmova ul. 51
 040 214 731

Športno rekreativno društvo Tacen
● PST Žale, parkirišče ob Tomačevski cesti
 041 447 446,  sites.google.com/site/srdtacen/

ROKOMET
Rokometni klub Krim
● Center Stožice, Vojkova cesta 100
 01 427 39 39,  rkkrim.com

Rokometni klub Krim
● Osnovna šola Franceta Bevka, Ulica 
Pohorskega bataljona 1
 01 427 39 39,  rkkrim.com

Rokometni klub Krim
● Osnovna šola Milana Šuštaršiča, Štembalova ul. 2a
 01 427 39 39,  rkkrim.com

Rokometni klub Krim
● Osnovna šola Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
 01 427 39 39,  rkkrim.com

Rokometni klub Olimpija
● Osnovna šola Savsko naselje, Matjaževa ul. 4
 040 218 257,  www.rkolimpija.si

SPLOŠNA TELOVADBA
Alfa-int, d. o. o.
● Alfa Gym, Dunajska cesta 49
 068 194 937,  www.alfa-gym.si

Društvo Šola zdravja
● Košarkarsko igrišče med Puhovo in 
Trebinjsko ulico, Puhova ulica 12
 041 329 887,  www.srce-
me-povezuje.si/solazdravja

Društvo Šola zdravja
● Severni mestni park Navje, Vilharjeva cesta
 031 864 377,  www.srce-
me-povezuje.si/solazdravja

Gibanje, nevrofizioterapija in 
izobraževanje, d. o. o.
● Gibanje, d. o. o., Dunajska cesta 74
 01 436 46 51,  www.gibanje.si

Zavod G-rega
● Univerzitetni rehabilitacijski inštitut 
Republike Slovenije – Soča, Linhartova cesta 51
 041 676 097,  www.g-rega.si

Vanja Rotar, s. p.
● PST Žale, Tomačevska cesta
 041 901 973,  www.smoveyobroci.si

Mestna zveza upokojencev Ljubljana
● Dnevni center upokojencev Puhova, Puhova ul. 6
 01 534 40 26,  www.dca-ljubljana.org

ŠC PET Ljubljana
● Šolski center za pošto, ekonomijo in 
telekomunikacije Ljubljana, Celjska ulica 16
 041 277 695,  www.scpet.net

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

Športno društvo ABC šport
● Osnovna šola Bežigrad, Črtomirova ulica 12
 040 632 030,  www.abcsport.si

Športno društvo ABC šport
● Gimnazija Bežigrad, Peričeva ulica 4
 040 632 030,  www.abcsport.si

Športno društvo ABC šport
● Osnovna šola Milana Šuštaršiča, Štembalova ul. 2a
 040 632 030,  www.abcsport.si

Športno društvo ABC šport
● Osnovna šola Franceta Bevka, Ulica 
Pohorskega bataljona 1
 040 632 030,  www.abcsport.si

Športno društvo Gibko
● Osnovna šola Savsko naselje, Matjaževa ul. 4
 01 562 67 36,  www.svetzdravja.si

Športno društvo Gibko
● Osnovna šola Franceta Bevka, Ulica 
Pohorskega bataljona 1
 01 562 67 36,  www.svetzdravja.si

Športno društvo Invalid Ljubljana
● Osnovna šola Franceta Bevka, Ulica 
Pohorskega bataljona 1
 041 733 446,  www.sdiljubljana.si

Športno društvo Invalid Ljubljana
● Osnovna šola Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
 041 733 446,  www.sdiljubljana.si

Športno društvo Invalid Ljubljana
● Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
 041 733 446,  www.sdiljubljana.si

Športno društvo Sokol Bežigrad
● Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
 064 226 050,  sokolbezigrad.si

Športno društvo Telovadnica
● Petit studio, osebna telovadnica, Parmova ul. 51
 040 214 731

Telovadni klub Plamen
● Telovadnica Plamen, Kamniška ulica 25
 031 247 117,  tkplamen.wordpress.com

ŠPORTNO PLEZANJE
Balvanija, d. o. o.
● Balvanija – balvanski plezalni center, 
Vojkova ulica 58
 01 620 88 48,  balvanija.si

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

Plezalni klub Stena
● Plezalni klub Stena, Parmova ulica 25
 040 461 071,  klubstena.si

Športno društvo Triumf
● Balvanski center Balvanija, Vojkova cesta 58
 041 426 188,  www.triumf.si

TEKVONDO
Športno društvo TKD klub Orient
● Osnovna šola Savsko naselje, Matjaževa ul. 4
 070 819 159,  taekwondo.si

TAROK
Tarok društvo Ljubljana
● Brunarica Balinarskega kluba BS-3, 
Baragova ulica 11
 041 650 161,  www.tarokzveza.si

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

TENIS
Teniški klub Jaki šport
● Osnovna šola Bežigrad, Črtomirova ulica 12
 041 630 425,  www.jakisport.com

Teniški klub Jaki šport
● Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
 041 630 425,  www.jakisport.com

Teniški klub Jaki šport
● Osnovna šola Franceta Bevka, Ulica 
Pohorskega bataljona 1
 041 630 425,  www.jakisport.com

WUSHU – TAIJIQUAN
Društvo Tolmun
● Dom skupnosti, Belokranjska ulica 6
 041 430 650,  taichi-sola.si

Slovensko društvo Tai ji quan
● Rekreacijski center Staničeva, Staničeva ul. 41
 041 681 220,  www.drustvo-taijiquan.si

CENTER
AEROBIKA
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● Študijska telovadnica, Bleiweisova cesta 25
 051 664 944,  narodnidom.si

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

AIKIDO
Aikido klub Satori
● Športna dvorana Tabor, Tabor 13
 041 663 246

Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● Študijska telovadnica, Bleiweisova cesta 25
 051 664 944,  narodnidom.si

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

ALPSKO SMUČANJE
Smučarski klub Olimpija
● Osnovna šola Toneta Čufarja, Čufarjeva ul. 11
 031 392 267,  www.smucarski-klub-olimpija.si

Smučarsko društvo Novinar
● Park Tivoli, Celovška cesta 25
 040 775 770,  www.novinar-drustvo.si

BADMINTON
Badminton klub Ljubljana
● Osnovna šola Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ul. 16
 041 323 966,  www.badminton-ljubljana.si

Badmintonski klub Olimpija
● Osnovna šola Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ul. 16
 041 616 479,  www.badminton-olimpija.com

BOKS
Boksarski klub Ljubljana
● Osnovna šola Toneta Čufarja, Čufarjeva ul. 11
 031 317 666,  boksljubljana.si

BORILNE VEŠČINE – DRUGO
Dentokan Slovenija
● Dentokan Slovenija, Mesarska cesta 4
 041 677 197,  www.dentokan.si

Karate klub Emona
● Telovadnica Karate kluba Emona, Rimska c. 9
 040 353 311,  www.karateemona.si

FITNES
Fitcity, d. o. o.
● Fitcity (Modna hiša), Nazorjeva ulica 4a
 040 160 010,  www.fit-city.com

Športno društvo Tabor
● Športna dvorana Tabor, Tabor 13
 01 23 22 528,  sportnodrustvo-tabor.si

FUNKCIONALNA VADBA
Fitcity, d. o. o.
● Fitcity (Modna hiša), Nazorjeva ulica 4a
 040 160 010,  www.fit-city.com

Športno društvo Kinvital
● Park Tivoli, Celovška cesta 25
 031 893 284,  www.kinvital.si

GIMNASTIKA – RITMIČNA
Športni klub Bleščica
● Osnovna šola Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ul. 16
 031 827 727,  www.blescica-klub.si

Športni klub Bleščica
● Osnovna šola Prežihovega Voranca, Prežihova ul. 8
 031 827 727,  www.blescica-klub.si

Športni klub Bleščica
● Osnovna šola Vodmat, Potrčeva ulica 1
 031 827 727,  www.blescica-klub.si

Športno društvo Špička
● Osnovna šola Toneta Čufarja, Čufarjeva ul. 11
 040 667 703,  www.spicka.si

Športno društvo Špička
● Osnovna šola Ledina, Komenskega ulica 19
 040 667 703,  www.spicka.si

GIMNASTIKA – ŠPORTNA
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● Osnovna šola Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ul. 16
 051 664 944,  narodnidom.si

Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● Osnovna šola Toneta Čufarja, Čufarjeva ul. 11
 01 422 37 50,  narodnidom.si

Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● Osnovna šola Prežihovega Voranca, Prežihova ul. 8
 01 422 37 50,  narodnidom.si

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

JAMARSTVO
Jamarski klub Železničar
● Prostori društva, Hrvatski trg 2
 041 707 689,  www.jkz.si

JOGA
Agni joga, Daša Lakner, s. p.
● Agniyoga center, Beethovnova ulica 7
 040 816 261,  www.agniyoga.si

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Lj.
● Dentokan Shorin, Mesarska cesta 4
 040 221 108,  www.joga-ljubljana.org

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Lj.
● Osnovna šola Ledina, Komenskega ulica 19
 040 221 108,  www.joga-ljubljana.org

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Lj.
● Osnovna šola Vodmat, Potrčeva ulica 1
 040 221 108,  www.joga-ljubljana.org

Fitcity, d. o. o.
● Fitcity (Modna hiša), Nazorjeva ulica 4a
 040 160 010,  www.fit-city.com

Hatha joga, Julija Bonai, s. p.
● Kineziološki center KinVital, Mesarska c. 4f
 www.hathajoga.si

Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● Študijska telovadnica, Bleiweisova cesta 25
 051 664 944,  narodnidom.si

Športno društvo Poljane Ljubljana
● Dvorana MOL, Zarnikova ulica 3
 041 773 800

JUDO
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● Osnovna šola Poljane, Zemljemerska ulica 7
 051 306 306,  www.ilovejudo.com

Judo klub Bežigrad Ljubljana
● Osnovna šola Vodmat, Potrčeva ulica 1
 051 306 306,  www.ilovejudo.com

Judo klub Olimpija Ljubljana
● Osnovna šola Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ul. 16
 031 844 505,  www.judo-olimpija.com

Judo klub Olimpija Ljubljana
● Osnovna šola Prule, Prule 13
 031 844 505,  www.judo-olimpija.com

Judo klub Sokol Ljubljana
● Center Janeza Levca, Levstikov trg 1
 031 766 880,  judoklubsokol.si

Judo klub Zmajčki
● Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova ul. 8
 041 982 646,  zmajcki.si

Judo klub Zmajčki
● Osnovna šola Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ul. 16
 041 982 646,  zmajcki.si

Športno društvo Mala šola juda
● Osnovna šola Poljane, Zemljemerska ulica 7
 051 306 306,  www.malasolajuda.si

Športno društvo Mala šola juda
● Osnovna šola Prežihovega Voranca, Prežihova ul. 8
 051 306 306,  www.malasolajuda.si

Športno društvo Mala šola juda
● Osnovna šola Vodmat, Potrčeva ulica 1
 051 306 306,www.malasolajuda.si

Športno društvo Mala šola juda
● Osnovna šola Ledina, Komenskega ulica 19
 051 306 306,  www.malasolajuda.si

KARATE
Dentokan Slovenija, društvo za športne 
in kulturne dejavnosti
● Dentokan Slovenija, Mesarska cesta 4
 041 677 197,  www.dentokan.si

Karate klub Emona
● Telovadnica Karate kluba Emona, Rimska c. 9
 040 353 311,  www.karateemona.si

Karate klub Olimpija Ljubljana
● Osnovna šola Poljane, Zemljemerska ulica 7
 041 445 722,  www.karate-olimpija.si

Kimon, d. n. o.
● Osnovna šola Poljane, Zemljemerska ulica 7
 041 688 120,  kimon.si

Meikyo Kan klub za tradicionalni karate
● Osnovna šola Prule, Prule 13
 041 485 581,  www.meikyokan.si

KOLESARSTVO – SOBNO
Fitcity, d. o. o.
● Fitcity (Modna hiša), Nazorjeva ulica 4a
 040 160 010,  www.fit-city.com

KOŠARKA
Košarkarski klub Olimpija Ljubljana
● Osnovna šola Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ul. 16
 01 234 88 22,  www.union.olimpija.com

Košarkarski klub Olimpija Ljubljana
● Osnovna šola Prežihovega Voranca, Prežihova ul. 8
 01 234 88 22,  www.union.olimpija.com

Košarkarski klub Olimpija Ljubljana
● Osnovna šola Toneta Čufarja, Čufarjeva ul. 11
 01 234 88 22,  www.union.olimpija.com

Košarkarsko društvo Slovan
● Osnovna šola Poljane, Zemljemerska ulica 7
 01 524 11 05,  www.kd-slovan.si

Košarkarsko društvo Slovan
● Osnovna šola Vodmat, Potrčeva ulica 1
 01 524 11 05,  www.kd-slovan.si

ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Osnovna šola Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ul. 16
 040 777 720,  www.otroska-kosarkarska-sola.si

ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Osnovna šola Ledina, Komenskega ulica 19
 040 777 720,  www.otroska-kosarkarska-sola.si
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Šport
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Osnovna šola Prežihovega Voranca, Prežihova ul. 8
 040 777 720,  www.otroska-kosarkarska-sola.si

ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Osnovna šola Toneta Čufarja, Čufarjeva ul. 11
 040 777 720,  www.otroska-kosarkarska-sola.si

ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Osnovna šola Vodmat, Potrčeva ulica 1
 040 777 720,  www.otroska-kosarkarska-sola.si

ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Osnovna šola Poljane, Zemljemerska ulica 7
 040 777 720,  www.otroska-kosarkarska-sola.si

Žensko košarkarsko društvo Ježica
● Osnovna šola Vodmat, Potrčeva ulica 1
 041 709 460,  www.zkdjezica.si

Žensko košarkarsko društvo Ježica
● Osnovna šola Poljane, Zemljemerska ulica 7
 041 709 460,  www.zkdjezica.si

MALI NOGOMET
Športno društvo Poljane Ljubljana
● Športnorekreacijski center Poljane, 
Poljanska cesta 26
 040 977 848

NAMIZNI TENIS
Namiznoteniški klub Ljubljana
● Osnovna šola Poljane, Zemljemerska ulica 7
 041 254 716

Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● Osnovna šola Vodmat, Potrčeva ulica 1
 059 018 130,  www.ntdkajuh-slovan.si

NOGOMET
Športno društvo Nogometni klub 
Olimpija Ljubljana
● Osnovna šola Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ul. 16
 01 431 01 44,  www.nkolimpija.si

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Toneta Čufarja, Čufarjeva ul. 11
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ul. 16
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Poljane, Zemljemerska ulica 7
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Ledina, Komenskega ulica 19
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Prežihovega Voranca, Prežihova ul. 8
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ODBOJKA
Odbojkarski klub Ljubljana
● Osnovna šola Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ul. 16
 031 836 136,  www.ljubljana-volley.si

Odbojkarsko društvo Krim
● Osnovna šola Prežihovega Voranca, Prežihova ul. 8
 041 514 933

Športno društvo Olimp Ljubljana
● Osnovna šola Ledina, Komenskega ulica 19
 041 260 923,  www.volleyballjubljana.si

Športno društvo Olimp Ljubljana
● Osnovna šola Vodmat, Potrčeva ulica 1
 041 260 923,  www.volleyballjubljana.si

Športno društvo Poljane Ljubljana
● Osnovna šola Poljane, Zemljemerska ulica 7
 040 321 141

PILATES
Agni joga, Daša Lakner, s. p.
● Agniyoga center, Beethovnova ulica 7
 040 816 261,  www.agniyoga.si

Fitcity, d. o. o.
● Fitcity (Modna hiša), Nazorjeva ulica 4a
 040 160 010,  www.fit-city.com

Pilates studio Peti element, Špela Jakša, s. p.
● Osnovna šola Toneta Čufarja, Čufarjeva ul. 11
 041 352 555,  www.petielement.si

Pilates studio Peti element, Špela Jakša, s. p.
● Pedokinetika, Mesarska 4d
 041 352 555,  www.petielement.si

Športno društvo Tabor
● Športna dvorana Tabor, Tabor 13
 01 23 22 528,  www.sportnodrustvo-tabor.si

Zrnec Barbka – Fizioterapija Zrnec
● Uršulinski samostan, Plečnikov trg 2a
 01 562 67 36,  www.svetzdravja.si

PLANINSTVO
Planinsko društvo Ljubljana - Matica
● Informacijska pisarna, Miklošičeva cesta 17
 01 231 26 45,  www.pd-ljmatica.si

Planinsko društvo RTV Ljubljana
● Prostori društva, Tavčarjeva ulica 17
 040 749 188,  pdrtv.si

PLES – DRUŽABNI
Društvo Kazina Ljubljana
● Kazina, Kongresni trg 1
 01 421 81 81,  www.kazina.si

Ples Plus, d. o. o.
● Osnovna šola Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ul. 16
 041 878 464,  www.plesplus.si

Ples Plus, d. o. o.
● Osnovna šola Poljane, Zemljemerska ulica 7
 041 878 464,  www.plesplus.si

PLES – ŠOV PLESI
Društvo Kazina Ljubljana
● Kazina, Kongresni trg 1
 01 421 81 81,  www.kazina.si

POHODNIŠTVO – NORDIJSKA HOJA
Gibit, d. o. o.
● Park Tivoli, Celovška cesta 25
 040 331 833,  www.gibit.si

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

ROKOMET
Rokometni klub Krim
● Osnovna šola Poljane, Zemljemerska ulica 7
 01 427 39 39,  rkkrim.com

Rokometni klub Olimpija
● Osnovna šola Vodmat, Potrčeva ulica 1
 040 218 257,  www.rkolimpija.si

Rokometno društvo Slovan
● Osnovna šola Poljane, Zemljemerska ulica 7
 01 524 63 84,  www.rdslovan.si

SABLJANJE
Športno društvo Tabor
● Športna dvorana Tabor, Tabor 13
 01 23 22 528,  www.sabljanje.org

SPLOŠNA TELOVADBA
Društvo diabetikov Ljubljana
● Športna dvorana Tabor, Tabor 13
 041 708 500,  www.diabetes-zveza.si

Društvo Šola zdravja
● Športni park Tabor, Tabor 6-7
 041 648 732,  www.srce-me-povezuje.si/solazdravja

Fitcity, d. o. o.
● Fitcity (Modna hiša), Nazorjeva ulica 4a
 040 160 010,  www.fit-city.com

Mestna zveza upokojencev Ljubljana
● Dnevni center upokojencev, Gosposvetska c. 4
 01 232 24 21,  www.dca-ljubljana.org

Športno društvo Gibko
● Osnovna šola Poljane, Zemljemerska ulica 7
 01 562 67 36,  www.svetzdravja.si

Športno društvo Invalid Ljubljana
● Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška c. 18
 041 733 446,  www.sdiljubljana.si

Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● Študijska telovadnica, Bleiweisova cesta 25
 051 664 944,  narodnidom.si

Športno društvo Tabor
● Športna dvorana Tabor, Tabor 13
 01 23 22 528,  www.sportnodrustvo-tabor.si

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

TABORNIŠTVO
Društvo tabornikov rod Sivega volka
● Osnovna šola Prežihovega Voranca, Prežihova ul. 8
 rsv.rutka.net

Društvo tabornikov rod Tršati tur
● Taborniška sobica, Zarnikova ulica 3
 040 831 572,  rtt.rutka.net

TEKVONDO
Športno društvo Art
● Osnovna šola Ledina, Komenskega ulica 19
 01 507 92 51

Športno društvo TKD klub Orient
● Osnovna šola Ledina, Komenskega ulica 19
 070 819 159,  taekwondo.si

TEK
Akademsko atletsko društvo Slovan
● Park Tivoli, Celovška cesta 25
 040 62 63 61,  www.tek.si

Športno društvo Kinvital
● Park Tivoli, Celovška cesta 25
 031 893 284,  www.kinvital.si

Športno društvo Urbani tekači
● Park Tivoli, Celovška cesta 25
 051 346 897,  www.tekaskitrener.si

Timing Ljubljana
● Park Tivoli, Celovška cesta 25
 ljmaratonpriprave.si

TENIS
Teniški klub Jaki šport
● Osnovna šola Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ul. 16
 041 630 425,  www.jakisport.com

Teniški klub Jaki šport
● Osnovna šola Prežihovega Voranca, Prežihova ul. 8
 041 630 425,  www.jakisport.com

Teniški klub Šport plus
● Osnovna šola Vodmat, Potrčeva ulica 1
 01 500 76 65,  www.sportplus.si

TERAPEVTSKA VADBA
KinVital, d. o. o.
● Kineziološki center KinVital, Mesarska c. 4f
 031 893 284,  www.kinvital.si

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

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

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

JOGA
Društvo Joga v vsakdanjem življenju Lj.
● Osnovna šola Maksa Pečarja, Dunajska c. 390
 040 221 108,  www.joga-ljubljana.org

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

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

KOŠARKA
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Osnovna šola Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9
 040 777 720,  www.otroska-kosarkarska-sola.si

NOGOMET
Nogometno društvo Črnuče
● Osnovna šola Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9
 041 699 764,  www.nd-crnuce.si

Nogometno društvo Črnuče
● Športni park Črnuče, Cesta 24. junija
 041 699 764,  www.nd-crnuce.si

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ODBOJKA
Športno društvo Fitt Črnuče
● Osnovna šola Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9
 031 360 845,  www.drustvo-crnuce.si

Športno društvo Olimp Ljubljana
● Osnovna šola Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9
 041 260 923,  www.volleyballjubljana.si

ODBOJKA NA MIVKI
Gibit, d. o. o.
● Športni park Črnuče, Cesta 24. junija
 040 331 833,  www.gibit.si

Športno društvo Ludus
● Športni park Ludus Črnuče, Šlandrova ulica 11
 041 799 788,  www.ludus.si

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

Petra Bizjak, s. p.
● Osnovna šola Maksa Pečarja, Dunajska c. 390
 041 394 525,  www.pilatesspetro.si

ROKOMET
Rokometni klub Krim
● Osnovna šola Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9
 01 427 39 39,  rkkrim.com

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

Društvo Šola zdravja
● Športnorekreacijski center Črnuče, Cesta 
24. junija 21a
 031 714 543,  www.srce-me-povezuje.si/solazdravja

Zrnec Barbka – Fizioterapija Zrnec
● Osnovna šola Maksa Pečarja, Dunajska c. 390
 01 562 67 36,  www.svetzdravja.si

ŠPORTNO PLEZANJE
Planinsko društvo Črnuče
● Osnovna šola Maksa Pečarja, Dunajska c. 390
 031 891 838,  www.pdcrnuce.si

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

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

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

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

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

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

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

FITNES
4Impulse, d. o. o.
● 4P fitnes club, Stegne 11
 040 332 220,  www.4p-fitness.com

FIMA Sportstudio Management GmbH
● Fitinn Šiška, Celovška cesta 280
 059 343 020,  fitinn.si

Fitline.si, Zian, d. o. o.
● Fitline studio, Ulica Jožeta Jame 12
 030 640 530,  fitline.si

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

FUNKCIONALNA VADBA
4Impulse, d. o. o.
● 4P fitnes club, Stegne 11
 040 332 220,  www.4p-fitness.com

Društvo S.T.A.R.
● MaxxFIT, Ulica Jožeta Jame 14a
 040 888 440,  www.maxxfit.si

Fitline.si, Zian, d. o. o.
● Fitline studio, Ulica Jožeta Jame 12
 030 640 530,  fitline.si

Sunny studio, d. o. o.
● Sunny studio, Regentova cesta 37
 01 513 44 44,  www.sunny.si
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GIMNASTIKA – RITMIČNA
Klub za ritmično gimnastiko Šiška
● Osnovna šola Dravlje, Klopčičeva ulica 1
 041 647 124,  krg-siska.net

Športni klub Bleščica
● Osnovna šola Miška Kranjca, Kamnogoriška c. 35
 031 827 727,  www.blescica-klub.si

Športno društvo Moste
● Osnovna šola Miška Kranjca, Kamnogoriška c. 35
 041 506 792,  www.ritmicnagimnastika.org

Športno društvo Špička
● Osnovna šola Dravlje, Klopčičeva ulica 1
 040 667 703,  www.spicka.si

Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● Osnovna šola Miška Kranjca, Kamnogoriška c. 35
 01 422 37 50,  narodnidom.si

GORSKO KOLESARSTVO
Kolesarsko društvo Rajd
● Bike park Ljubljana, Podutiška cesta
 031 807 335,  www.kd-rajd.si

Športno društvo Supersnurf
● ŠD Supersnurf, Zlatek 58
 040 225 443,  www.supersnurf.si

JOGA
Fitline.si, Zian, d. o. o.
● Fitline studio, Ulica Jožeta Jame 12
 030 640 530,  fitline.si

Triniti joga, Katarina Hočevar, s. p.
● Triniti joga, Podutiška cesta 55
 041 259 202,  www.trinitijoga.si

JUDO
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● Osnovna šola Miška Kranjca, Kamnogoriška c. 35
 041 216 512,  www.ilovejudo.com

Športno društvo ABC šport
● Vrtec HCA Marjetica, Bitenčeva ulica 4
 040 632 030,  www.abcsport.si

Športno društvo Mala šola juda
● Osnovna šola Dravlje, Klopčičeva ulica 1
 051 306 306,  www.malasolajuda.si

Športno društvo Mala šola juda
● Osnovna šola Miška Kranjca, Kamnogoriška c. 35
 051 306 306,  www.malasolajuda.si

KARATE
Karate klub Forum Ljubljana
● Osnovna šola Dravlje, Klopčičeva ulica 1
 031 231 440,  www.sankukai.org

Karate klub Šiška
● Dojo panther, Celovška cesta 264
 040 977 957,  www.panther.si

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

KOŠARKA
Košarkarski klub Ljubljana
● Osnovna šola Miška Kranjca, Kamnogoriška c. 35
 040 170 844,  www.kkljubljana.si

Športno društvo Šentvid Ljubljana
● Osnovna šola Dravlje, Klopčičeva ulica 1
 040 209 340,  www.sd-sentvid.si

Žensko košarkarsko društvo Ilirija
● Osnovna šola Dravlje, Klopčičeva ulica 1
 041 989 564,  www.zkdilirija.si

NAMIZNI TENIS
Namiznoteniški klub Ilirija
● Osnovna šola Dravlje, Klopčičeva ulica 1
 051 383 929

NOGOMET
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Miška Kranjca, Kamnogoriška c. 35
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Dravlje, Klopčičeva ulica 1
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ODBOJKA
Ženski odbojkarski klub Šentvid
● Osnovna šola Dravlje, Klopčičeva ulica 1
 041 884 648,  www.volleyclub-sentvid.si

Ženski odbojkarski klub Šentvid
● Osnovna šola Miška Kranjca, Kamnogoriška c. 35
 041 884 648,  www.volleyclub-sentvid.si

PILATES
4Impulse, d. o. o.
● 4P fitnes club, Stegne 11
 040 332 220,  www.4p-fitness.com

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

PLANINSTVO
Planinsko društvo Iskra
● Prostori društva, Stegne 21
 041 707 795,  pd-iskra-lj.si

PLES – AKROBATSKI ROCK & ROLL
Plesni klub M
● Plesno mesto, Cesta Ljubljanske brigade 33
 041 333 303,  www.plesnomesto.si

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

PLES – ŠOV PLESI
Plesni klub M
● Plesno mesto, Cesta Ljubljanske brigade 33
 041 333 303,  www.plesnomesto.si

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

ROKOMET
Rokometni klub Olimpija
● Osnovna šola Miška Kranjca, Kamnogoriška c. 35
 040 218 257,  www.rkolimpija.si

SPLOŠNA TELOVADBA
4Impulse, d. o. o.
● 4P fitnes club, Stegne 11
 040 332 220, 4p-fitness.com

Društvo Šola zdravja
● Dom krajanov, Draveljska ulica 44
 051 342 184,  www.srce-me-povezuje.si/solazdravja

Gibit, d. o. o.
● Osnovna šola Dravlje, Klopčičeva ulica 1
 040 331 833,  www.gibit.si

Mestna zveza upokojencev Ljubljana
● Dnevni center aktivnosti, Kunaverjeva ul. 6–8
 059 934 435,  www.dca-ljubljana.org

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

Športno društvo ABC šport
● Osnovna šola Miška Kranjca, Kamnogoriška c. 35
 040 632 030,  www.abcsport.si

Športno društvo ABC šport
● Vrtec HCA Marjetica, Bitenčeva ulica 4
 040 632 030,  www.abcsport.si

TABORNIŠTVO
Društvo tabornikov rod Rožnik
● Prostori društva, Pržanjska cesta 10b
 rr.rutka.net

TENIS
Športno društvo Šmartno Tacen
● Teniška igrišča Dravlje
 041 360 156,  www.srce-me-povezuje.si/sdsmartnotacen

Tenis klub BS
● Benč šport, Regentova cesta 47
 01 235 57 80,  www.bencsport.si

Teniški klub Olimpija
● Teniška igrišča Dravlje, Smrtnikova ulica 1
 041 606 015,  www.tenisklubolimpija.si

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

Golovec
AEROBIKA
Inergija, Ines Rutar, s. p.
● Inergija funkcionalni Gym, Litijska cesta 148
 01 524 19 15,  inergija.si

Omega življenje, d. o. o.
● Bit center, Litijska cesta 57
 031 227 225,  www.fitnescenterbit.com

AMERIŠKI NOGOMET
Športno društvo Srebrni sokoli Ljubljana
● Osnovna šola Karla Destovnika - Kajuha, 
Jakčeva ulica 42
 031 212 869,  silverhawks.si

ATLETIKA
Atletsko društvo Mass Ljubljana
● Osnovna šola Božidarja Jakca, 
Nusdorferjeva ulica 10
 040 457 876,  www.admass.si

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

BEJZBOL
Baseball softball športno društvo Zajčki
● Baseball rugby center, Pesarska cesta
 070 758 220

Športno društvo Golovec
● Osnovna šola Božidarja Jakca, 
Nusdorferjeva ulica 10
 041 365 545,  www.golovec-baseball.si

Športno društvo Golovec
● Baseball rugby center, Pesarska cesta
 041 365 545,  www.golovec-baseball.si

FITNES
Omega življenje, d. o. o.
● Bit center, Litijska cesta 57
 031 227 225,  www.fitnescenterbit.com

Športno društvo Baza
● Baza, Center športnega življenja, Pesarska c. 12
 051 306 034,  www.bazasporta.si

FRIZBI
Športno društvo Frizmi
● Baseball rugby center, Pesarska cesta
 031 220 591,  www.frizmi.si

FUNKCIONALNA VADBA
Inergija, Ines Rutar, s. p.
● Inergija funkcionalni Gym, Litijska c. 148
 01 524 19 15,  inergija.si

Omega življenje, d. o. o.
● Bit center, Litijska cesta 57
 031 227 225,  www.fitnescenterbit.com

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

GIMNASTIKA – ŠPORTNA
Gimnastično društvo Zelena jama
● Osnovna šola Božidarja Jakca, 
Nusdorferjeva ulica 10
 01 540 24 80,  www.gimzj-drustvo.si

Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● Osnovna šola Karla Destovnika - Kajuha, 
Jakčeva ulica 42
 01 422 37 50,  narodnidom.si

Gimnastično društvo Zelena jama
● Osnovna šola Karla Destovnika - Kajuha, 
Jakčeva ulica 42
 01 540 24 80,  www.gimzj-drustvo.si

JOGA
Društvo Joga v vsakdanjem življenju Lj.
● Osnovna šola Karla Destovnika - Kajuha, 
Jakčeva ulica 42
 040 221 108,  www.joga-ljubljana.org

Inergija, Ines Rutar, s. p.
● Inergija funkcionalni Gym, Litijska c. 148
 070 839 386,  www.inergija.si

Omega življenje, d. o. o.
● Bit center, Litijska cesta 57
 031 227 225,  www.fitnescenterbit.com

JUDO
Judo klub Golovec Ljubljana
● Osnovna šola Karla Destovnika - Kajuha, 
Jakčeva ulica 42
 040 432 612,  www.judogolovec.si

Judo klub Golovec Ljubljana
● Osnovna šola Božidarja Jakca, 
Nusdorferjeva ulica 1
 040 432 612,  www.judogolovec.si

KOLESARSTVO – SOBNO
Inergija, Ines Rutar, s. p.
● Inergija funkcionalni Gym, Litijska c. 148
 01 524 19 15,  inergija.si

Omega življenje, d. o. o.
● Bit center, Litijska cesta 57
 031 227 225,  www.fitnescenterbit.com

KOŠARKA
Košarkarsko društvo Slovan
● Osnovna šola Karla Destovnika - Kajuha, 
Jakčeva ulica 42
 01 524 11 05,  www.kd-slovan.si

Košarkarsko društvo Slovan
● Osnovna šola Božidarja Jakca, 
Nusdorferjeva ulica 10
 01 524 11 05,  www.kd-slovan.si

ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Osnovna šola Karla Destovnika - Kajuha, 
Jakčeva ulica 42
 040 777 720,  www.otroska-kosarkarska-sola.si

ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Osnovna šola Božidarja Jakca, 
Nusdorferjeva ulica 10
 040 777 720,  www.otroska-kosarkarska-sola.si

Žensko košarkarsko društvo Ježica
● Osnovna šola Karla Destovnika - Kajuha, 
Jakčeva ulica 42
 041 709 460,  www.zkdjezica.si

Žensko košarkarsko društvo Ježica
● Osnovna šola Božidarja Jakca, 
Nusdorferjeva ulica 10
 041 709 460,  www.zkdjezica.si

NAMIZNI TENIS
Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● Osnovna šola Božidarja Jakca, 
Nusdorferjeva ulica 10
 059 018 130,  www.ntdkajuh-slovan.si

Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● Osnovna šola Karla Destovnika - Kajuha, 
Jakčeva ulica 42
 059 018 130,  www.ntdkajuh-slovan.si

NOGOMET
Športno društvo Baza
● Baza, Center športnega življenja, Pesarska c. 12
 051 306 034,  www.bazasporta.si

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Božidarja Jakca, 
Nusdorferjeva ulica 10
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Karla Destovnika - Kajuha, 
Jakčeva ulica 42
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ODBOJKA
Športno društvo Fitt Črnuče
● Osnovna šola Božidarja Jakca, 
Nusdorferjeva ulica 10
 01 561 81 72,  www.drustvo-crnuce.si

Ženski odbojkarski klub Tabor Ljubljana
● Osnovna šola Karla Destovnika - Kajuha, 
Jakčeva ulica 42
 030 345 779,  www.volleyballjubljana.si

PILATES
Omega življenje, d. o. o.
● Bit center, Litijska cesta 57
 031 227 225,  www.fitnescenterbit.com

Inergija, Ines Rutar, s. p.
● Inergija funkcionalni Gym, Litijska c. 148
 01 524 19 15,  inergija.si

PLES – SALSA, KIZOMBA, BACHATA
Inergija, Ines Rutar, s. p.
● Inergija funkcionalni Gym, Litijska c. 148
 01 524 19 15,  inergija.si

POHODNIŠTVO – NORDIJSKA HOJA
Koronarni klub Ljubljana
● Koronarni klub Ljubljana, Štepanjsko 
nabrežje 38
 059 962 711,  www.koronarni-klub-lj.si

RAGBI
Rugby atletski klub Olimpija
● Baseball rugby center, Pesarska cesta
 041 412 289,  www.rugby-olimpija.si

Veteranski ragbi klub Hermes Ljubljana
● Igrišča Štepanjsko naselje I, Steletova ulica
 041 772 847
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ROKOMET
Rokometni klub Krim
● Osnovna šola Karla Destovnika - Kajuha, 
Jakčeva ulica 42
 01 427 39 39,  rkkrim.com

Rokometni klub Krim
● Osnovna šola Božidarja Jakca, 
Nusdorferjeva ulica 10
 01 427 39 39,  rkkrim.com

Rokometno društvo Slovan
● Osnovna šola Karla Destovnika - Kajuha, 
Jakčeva ulica 42
 01 524 63 84,  www.rdslovan.si

Rokometno društvo Slovan
● Osnovna šola Božidarja Jakca, 
Nusdorferjeva ulica 10
 01 524 63 84,  www.rdslovan.si

SKVOŠ
Curbis, d. o. o.
● Center Squashland, Pesarska cesta 8
 040 693 666,  www.squashland.si

SPLOŠNA TELOVADBA
Inergija, Ines Rutar, s. p.
● Inergija funkcionalni Gym, Litijska c. 148
 01 524 19 15,  inergija.si

Koronarni klub Ljubljana
● Koronarni klub Ljubljana, Štepanjsko 
nabrežje 38
 059 962 711,  www.koronarni-klub-lj.si

Športno društvo ABC šport
● Osnovna šola Karla Destovnika - Kajuha, 
Jakčeva ulica 42
 040 632 030,  www.abcsport.si

Športno društvo Strmec Ljubljana
● ŠD Strmec, Bizoviška cesta 6
 031 775 923,  www.sd-strmec.si

ŠPORTNO PLEZANJE
UPC PLUS, d. o. o.
● Plezalni center Ljubljana, Pesarska cesta 10
 068 613 214,  plezalnicenter.si

TEKVONDO
Športno društvo taekwondo klub Hankuk
● Kulturni dom Hrušica, Pot do šole 2a
 031 408 683,  hankuk.pleskina.com

TEK
Timing Ljubljana
● Baza, Center športnega življenja, Pesarska c. 12
 ljmaratonpriprave.si

Jarše
AEROBIKA
Plesna zvezda, d. o. o.
● Plesna zvezda, Šmartinska cesta 152
 041 634 000,  www.plesnazvezda.si

Prošport, Fit tim, d. o. o.
● Atlantis, BTC City, Šmartinska cesta 152
 031 362 629,  www.prosport.si

Športno društvo Devils
● Woop! Trampolin park, Leskoškova cesta 3
 030 334 443,  woopljubljana.si

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

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

ATLETIKA
Atletsko društvo Mass Ljubljana
● Osnovna šola Nove Jarše, Clevelandska ul. 11
 01 438 59 10,  www.admass.si

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

BOKS
Kickboxing klub Center
● Kickbox center, Šmartinska cesta 152, Hala 12
 051 240 284,  www.klubcenter.com

Športno društvo Makoto
● Tempelj borilnih veščin Makoto, Ob železnici 14
 041 730 770,  harimurat.com

BORILNE VEŠČINE – DRUGO
Karate klub Forum Ljubljana
● Osnovna šola Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
 031 231 440,  www.sankukai.org

Kickboxing klub Center
● Kickbox center, Šmartinska cesta 152, Hala 12
 051 240 284,  www.klubcenter.com

Klub Krav maga akademija
● Jungle gym – center vadbenih užitkov, 
Leskoškova cesta 10
 051-308 324,  www.kravmaga-slovenia.com

Športno društvo Ju-jitsu Olimpija
● Vojašnica Edvarda Peperka, Leskoškova c. 7
 031 639 782,  myjujitsu.net

DVIGANJE UTEŽI
Reebok CrossFit Ljubljana, RCL – Smo Fit, d. o. o.
● Reebok CrossFit Ljubljana center, 
Šmartinska cesta 106
 070 658 112,  www.reebokcrossfitljubljana.si

FITNES
Blagovno trgovinski center, d. d.
● Športni center Millenium, Šmartinska c. 152
 01 585 15 00,  www.millenium-btc.si

FIMA Sportstudio Management GmbH
● Fitinn BTC City (Hala 8), Šmartinska c. 152
 01 810 95 03,  fitinn.si

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

Vip šport, d. o. o.
● Jungle gym – center vadbenih užitkov, 
Leskoškova cesta 10
 051 734 789,  oaza-gym.si

FUNKCIONALNA VADBA
EGSA, d. o. o.
● Kettlebells center, Kopna pot 6
 040 416 762,  www.kb-center.si

Kickboxing klub Center
● Kickbox center, Šmartinska cesta 152, Hala 12
 051 240 284,  www.klubcenter.com

Osebni fitnes studio, Barbara Vegelj, s. p.
● Osebni fitnes studio, Barbara Vegelj, Ob 
železnici 30a
 040 307 814,  www.osebni-fitnes.com

Reebok CrossFit Ljubljana, RCL – Smo Fit, d. o. o.
● Reebok CrossFit Ljubljana center, 
Šmartinska cesta 106
 070 658 112,  www.reebokcrossfitljubljana.si

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

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

Športno društvo Devils
● Woop! Trampolin park, Leskoškova cesta 3
 030 334 443,  woopljubljana.si

GIMNASTIKA – RITMIČNA
Klub za ritmično gimnastiko TIM
● Osnovna šola Nove Jarše, Clevelandska ul. 11
 041 930 531,  www.krgtim.si

Klub za ritmično gimnastiko TIM
● Osnovna šola Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
 041 930 531,  www.krgtim.si

Klub za ritmično gimnastiko TIM
● Vojašnica Edvarda Peperka, Leskoškova c. 7
 041 930 531,  www.krgtim.si

Klub za ritmično gimnastiko TIM
● Vrtec Jarše, Ulica Hermana Potočnika 15
 041 930 531,  www.krgtim.si

Športno društvo Špička
● Osnovna šola Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1
 040 667 703,  www.spicka.si

Športno društvo Špička
● Osnovna šola Nove Jarše, Clevelandska ul. 11
 040 667 703,  www.spicka.si

Športno društvo Špička
● Osnovna šola Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
 040 667 703,  www.spicka.si

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

Gimnastično društvo Zelena jama
● Osnovna šola Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
 01 540 24 80,  www.gimzj-drustvo.si

Gimnastično društvo Zelena jama
● Osnovna šola Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1
 01 540 24 80,  www.gimzj-drustvo.si

Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● Osnovna šola Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
 01 422 37 50,  narodnidom.si

Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● Osnovna šola Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1
 01 422 37 50,  narodnidom.si

GIMNASTIKA – TRAMPOLIN
Športno društvo Devils
● Woop! Trampolin park, Leskoškova cesta 3
 030 334 443,  woopljubljana.si

JOGA
Gimnastično društvo Zelena jama
● Športni center Zelena jama, Pokopališka ul. 35
 01 540 24 80,  www.gimzj-drustvo.si

JU-JITSU
Športno društvo Ju-jitsu Olimpija
● Vojašnica Edvarda Peperka, Leskoškova c. 7
 031 639 782,  myjujitsu.net

JUDO
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● Osnovna šola Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
 051 306 306,  www.ilovejudo.com

Judo klub Bežigrad Ljubljana
● Osnovna šola Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1
 041 216 512,  www.ilovejudo.com

Judo klub Bežigrad Ljubljana
● Telovadnica Zelena jama, Pokopališka ulica 25
 041 216 512,  www.ilovejudo.com

Judo klub Sokol Ljubljana
● Center Janeza Levca, OVI Jarše, Šmartinska 96
 031 766 880,  www.judoklubsokol.si

Judo klub Sokol Ljubljana
● Mladinski dom Jarše, Jarška cesta 44
 031 766 880,  www.judoklubsokol.si

Judo klub Sokol Ljubljana
● Osnovna šola Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1
 031 766 880,  www.judoklubsokol.si

Judo klub Sokol Ljubljana
● Srednja medijska in grafična šola Ljubljana, 
Pokopališka ulica 35
 031 766 880,  www.judoklubsokol.si

Judo klub Sokol Ljubljana
● Vrtec Jarše, enota Kekec, Ulica Hermana 
Potočnika 15
 031 766 880,  www.judoklubsokol.si

Športno društvo Mala šola juda
● Osnovna šola Jožeta Moškriča, Jarška 34
 051 306 306,  www.malasolajuda.si

Športno društvo Mala šola juda
● Osnovna šola Nove Jarše, Clevelandska 11
 051 306 306,  www.malasolajuda.si

KARATE
Karate klub Forum Ljubljana
● Osnovna šola Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
 031 231 440,  www.sankukai.org

Karate klub Ljubljana
● Osnovna šola Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1
 051 315 777,  www.karateklub-ljubljana.si

Karate šola Tokuhisa Takashi – Genkai, d. o. o.
● Vojašnica Edvarda Peperka, Leskoškova c. 7
 041 255 188,  www.takashidojo.com

KIKBOKS
Kickboxing klub Center
● Kickbox center, Šmartinska cesta 152, Hala 12
 051 240 284,  www.klubcenter.com

Športno društvo Makoto
● Tempelj borilnih veščin Makoto, Ob železnici 14
 031 721 983,  www.makoto.si

KOŠARKA
Košarkarsko društvo Slovan
● Osnovna šola Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1
 01 524 11 05,  www.kd-slovan.si

ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Osnovna šola Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1
 040 777 720,  www.otroska-kosarkarska-sola.si

ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Osnovna šola Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
 040 777 720,  www.otroska-kosarkarska-sola.si

Športno društvo Otroška košarkarska šola Lj.
● Osnovna šola Nove Jarše, Clevelandska ul. 11
 040 777 720,  www.otroska-kosarkarska-sola.si

Žensko košarkarsko društvo Ježica
● Osnovna šola Nove Jarše, Clevelandska ul. 11
 041 709 460,  www.zkdjezica.si

Žensko košarkarsko društvo Ježica
● Osnovna šola Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1
 041 709 460,  www.zkdjezica.si

NAMIZNI TENIS
Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● Osnovna šola Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
 059 018 130,  www.ntdkajuh-slovan.si

Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● Osnovna šola Nove Jarše, Clevelandska ul. 11
 059 018 130,  www.ntdkajuh-slovan.si

Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● Osnovna šola Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1
 059 018 130,  www.ntdkajuh-slovan.si

NOGOMET
Nogometni klub Bravo
● Osnovna šola Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
 059 019 292,  www.nk-bravo.si

Nogometni klub Krim
● Osnovna šola Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1
 041 740 921,  znkkrim.wordpress.com

Nogometni klub Šmartno
● Športni park Šmartno, Jarška cesta 36
 041 310 470,  www.nksmartno.si

Nogometni klub Šmartno
● Osnovna šola Nove Jarše, Clevelandska ul. 11
 041 310 470,  www.nksmartno.si

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Nove Jarše, Clevelandska ul. 11
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ODBOJKA
Gimnastično društvo Zelena jama
● Športni center Zelena jama, Pokopališka ul. 35
 01 540 24 80,  www.gimzj-drustvo.si

Odbojkarski klub Ljubljana
● Osnovna šola Jožeta Moškriča, Jarška c. 34
 031 836 136,  www.ljubljana-volley.si

Odbojkarski klub Ljubljana
● Osnovna šola Nove Jarše, Clevelandska ul. 11
 031 836 136,  www.ljubljana-volley.si

PILATES
FIT3P, Mojca Dečko, s. p.
● Športni center Zelena jama, Pokopališka ul. 35
 031 634 159

Plesna zvezda, d. o. o.
● Plesna zvezda, Šmartinska cesta 152
 041 634 000,  www.plesnazvezda.si

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

PLAVANJE
Blagovno trgovinski center, d. d.
● Vodno mesto Atlantis, Šmartinska cesta 152
 01 585 21 00,  www.atlantis-vodnomesto.si

PLES – BALET
Studio Viktorius, d. o. o.
● Osnovna šola Jožeta Moškriča, Jarška c. 34
 041 377 174,  www.viktorius.si

PLES – DRUŽABNI
Ples Plus, d. o. o.
● Osnovna šola Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
 041 878 464,  www.plesplus.si

Plesna zvezda, d. o. o.
● Plesna zvezda, Šmartinska cesta 152
 041 634 000,  www.plesnazvezda.si
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PLES – LATINSKOAMERIŠKI
IN STANDARDNI PLESI
Plesna šola Diamant, d. o. o.
● Studio Diamant (stavba Emone), Šmartinska c. 130
 051 204 751,  diamantdance.si

Plesna zvezda, d. o. o.
● Plesna zvezda, Šmartinska cesta 152
 041 634 000,  www.plesnazvezda.si

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

PLES – SALSA, KIZOMBA, BACHATA
Plesna zvezda, d. o. o.
● Plesna zvezda, Šmartinska cesta 152
 041 634 000,  www.plesnazvezda.si

Plesno izobraževanje, Ida Bibič, s. p.
● Dancefloor, Šmartinska cesta 106
 041 398 082,  www.rueda.si

Plesno izobraževanje, Ida Bibič, s. p.
● Studio Diamant (stavba Emone), Šmartinska c. 130
 041 398 082,  www.rueda.si

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

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

RIBIŠTVO – ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU
Društvo za podvodni ribolov Tjulnji
● Prostori društva, Šmartinska cesta 16
 041 735 210,  www.tjulnji.com

ROKOMET
Rokometni klub Krim
● Osnovna šola Jožeta Moškriča, Jarška c. 34
 01 427 39 39,  rkkrim.com

Rokometni klub Krim
● Osnovna šola Nove Jarše, Clevelandska ul. 11
 01 427 39 39,  rkkrim.com

Rokometni klub Krim
● Osnovna šola Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1
 01 427 39 39,  rkkrim.com

Rokometno društvo Slovan
● Osnovna šola Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1
 01 524 63 84,  www.rdslovan.si

SPLOŠNA TELOVADBA
Blagovno trgovinski center, d. d.
● Otroški center Beti in Cej, Emporium, 
Letališka cesta 3
 040 454 447,  www.otroski-center.si

Blagovno trgovinski center, d. d.
● Športni center Millenium BTC, Šmartinska c. 152
 01 585 15 00,  www.millenium-btc.si

Društvo Šola zdravja
● Športno igrišče Mladinskega doma, Jarška c. 44
 040 299 048,  www.srce-me-povezuje.si/solazdravja

Gimnastično društvo Zelena jama
● Gimnastično društvo Zelena jama, 
Pokopališka ulica 35
 01 540 24 80,  www.gimzj-drustvo.si

Karate klub Forum Ljubljana
● Osnovna šola Jožeta Moškriča, Jarška c. 34
 031 231 440,  www.sankukai.org

Športno društvo ABC šport
● Osnovna šola Jožeta Moškriča, Jarška c. 34
 040 632 030,  www.abcsport.si

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

Športno društvo Atemi
● Gendai center rekreacije, Leskoškova cesta 6
 041 612 075,  www.gendai.si

Športno društvo Gibko
● Osnovna šola Nove Jarše, Clevelandska ul. 11
 01 562 67 36,  www.svetzdravja.si

TEKVONDO
Taekwondo klub Song
● Vojašnica Edvarda Peperka, Leskoškova c. 7
 031 408 181

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

TENIS
Blagovno trgovinski center, d. d.
● Športni center Millenium BTC, Šmartinska c. 152
 01 585 15 00,  www.millenium-btc.si

Fitness in tenis klub Rival
● TK Rival, Kvedrova ulica 5a
 01 541 54 75,  www.tkrival-as.si

TERAPEVTSKA VADBA
Domen Čevka, s. p.
● Osnovna šola Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1
 031 490 936,  www.ttm-vadba.si

Moste
AEROBIKA
Dom starejših občanov Fužine
● Center aktivnosti Fužine, Nove Fužine 40
 051 441 791,  www.caf-ljubljana.si

Sportclub, d. o. o.
● Sportclub, Fakulteta za šport, Gortanova ul. 22
 01 520 77 77,  www.sportclub.si

Športno društvo Moste
● Vadbeni center Moste, Rojčeva ulica 25
 01 542 20 80,  www.sd-moste.org

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

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

Športno društvo Srebrni sokoli Ljubljana
● Stadion Kodeljevo, Gortanova ulica 21
 040 558 160,  silverhawks.si

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

BORILNE VEŠČINE – DRUGO
SPM – društvo za razvoj skupnostnih 
programov za mlade
● SPM Fužine, Preglov trg 15
 041 705 800,  drustvospm.blogspot.si

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

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

FITNES
SPM – društvo za razvoj skupnostnih 
programov za mlade
● SPM Fužine, Preglov trg 15
 041 705 800,  drustvospm.blogspot.si

Sportclub, d. o. o.
● Sportclub, Fakulteta za šport, Gortanova ul. 22
 01 520 77 77,  www.sportclub.si

FUNKCIONALNA VADBA
Akademsko atletsko društvo Slovan
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
 040 626 361,  www.tek.si

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

Marko Mrak, s. p.
● Studio Marko Mrak, Zaloška cesta 149
 040 162 717,  www.studiomarkomrak.com

Sportclub, d. o. o.
● Sportclub, Fakulteta za šport, Gortanova ul. 22
 01 520 77 77,  www.sportclub.si

Športno društvo Metulj
● Stadion Kodeljevo, Gortanova ulica 21
 040 785 934,  www.sd-metulj.si

Športno društvo Moste
● Vadbeni center Moste, Rojčeva ulica 25
 01 542 20 80,  www.sd-moste.org

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

GIMNASTIKA – AKROBATIKA
Plesni klub Minimundo
● Plesna šola in plesni klub Minimundo, 
dvorec Sela, Zaloška cesta 69
 041 883 740,  www.minimundo.eu

Športno društvo Moste
● ŠD Moste, Proletarska ulica 3
 01 542 20 80,  www.sd-moste.org

GIMNASTIKA – RITMIČNA
Športni klub Bleščica
● Osnovna šola Ketteja in Murna, Koširjeva ul. 2
 040 628 128,  blescica-klub.si

Športni klub Bleščica
● Osnovna šola Nove Fužine, Preglov trg 8
 031 827 727,  www.blescica-klub.si

Športno društvo Moste
● Osnovna šola Martina Krpana, Gašperšičeva ul. 10
 041 506 792,  www.ritmicnagimnastika.org

GIMNASTIKA – ŠPORTNA
Gimnastično društvo Zelena jama
● Osnovna šola Martina Krpana, Gašperšičeva ul. 10
 01 540 24 80,  www.gimzj-drustvo.si

Športno društvo Moste
● ŠD Moste, Proletarska ulica 3
 01 542 20 80,  www.sd-moste.org

JOGA
Dom starejših občanov Fužine
● Center aktivnosti Fužine, Nove Fužine 40
 051 441 791,  www.caf-ljubljana.si

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Lj.
● Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49
 040 221 108,  www.joga-ljubljana.org

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

Sportclub, d. o. o.
● Sportclub, Fakulteta za šport, Gortanova ul. 22
 01 520 77 77,  www.sportclub.si

Športno društvo Moste
● Vadbeni center Moste, Rojčeva ulica 25
 01 542 20 80,  www.sd-moste.org

JUDO
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● Osnovna šola Ketteja in Murna, Koširjeva ul. 2
 051 306 306,  www.ilovejudo.com

Judo klub Bežigrad Ljubljana
● Osnovna šola Nove Fužine, Preglov trg 8
 041 216 512,  www.ilovejudo.com

Športno društvo Mala šola juda
● Osnovna šola Ketteja in Murna, Koširjeva ul. 2
 051 306 306,  www.malasolajuda.si

Športno društvo Mala šola juda
● Osnovna šola Nove Fužine, Preglov trg 8
 051 306 306,  www.malasolajuda.si

KARATE
Karate društvo Slovan Ljubljana
● Park Kodeljevo, Gortanova ulica 21
 031 682 811,  karate-klub-slovan.si

Karate klub Forum Ljubljana
● Osnovna šola Martina Krpana, Gašperšičeva 
ulica 10
 031 231 440,  www.sankukai.org

KIKBOKS
Taekwon-do klub Gepard
● Športni center Gepard, Nove Fužine 7
 040 321 702,  www.klub-gepard.si

KOLESARSTVO
Triatlonski klub Ljubljana
● Park Kodeljevo, Gortanova ulica 21
 031 590 080,  www.triatlonklub-lj.si

KOŠARKA
Košarkarsko društvo Slovan
● Športna dvorana Kodeljevo, Gortanova ul. 21
 01 524 11 05,  www.kd-slovan.si

Košarkarsko društvo Slovan
● Osnovna šola Ketteja in Murna, Koširjeva ul. 2
 01 524 11 05,  www.kd-slovan.si

ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Športna dvorana Kodeljevo, Gortanova ul. 21
 040 777 720,  www.otroska-kosarkarska-sola.si

ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Osnovna šola Martina Krpana, Gašperšičeva ul. 10
 040 777 720,  www.otroska-kosarkarska-sola.si

ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Osnovna šola Ketteja in Murna, Koširjeva ul. 2
 040 777 720,  www.otroska-kosarkarska-sola.si

ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Osnovna šola Nove Fužine, Preglov trg 8
 040 777 720,  www.otroska-kosarkarska-sola.si

Žensko košarkarsko društvo Ježica
● Osnovna šola Nove Fužine, Preglov trg 8
 041 709 460,  www.zkdjezica.si

MALI NOGOMET
SPM – društvo za razvoj skupnostnih 
programov za mlade
● SPM Fužine, Preglov trg 15
 041 705 800

NAMIZNI TENIS
Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● Osnovna šola Ketteja in Murna, Koširjeva ul. 2
 059 018 130,  www.ntdkajuh-slovan.si

Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● Osnovna šola Martina Krpana, Gašperšičeva ul. 10
 059 018 130,  www.ntdkajuh-slovan.si

Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● Osnovna šola Nove Fužine, Preglov trg 8
 059 018 130,  www.ntdkajuh-slovan.si

Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● Večnamenska dvorana Kodeljevo, Poljanska c. 99
 059 018 130,  www.ntdkajuh-slovan.si

NOGOMET
Nogometno društvo Slovan
● Park Kodeljevo, Gortanova cesta 21
 051 320 467,  www.nd-slovan.si

Športno društvo Nogometni klub 
Olimpija Ljubljana
● Osnovna šola Martina Krpana, Gašperšičeva ul. 10
 01 431 01 44,  www.nkolimpija.si

Športno društvo Nogometni klub 
Olimpija Ljubljana
● Park Kodeljevo, Gortanova ulica 21
 01 431 01 44,  www.nkolimpija.si

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Martina Krpana, Gašperšičeva ul. 10
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Ketteja in Murna, Koširjeva ul. 2
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Park Kodeljevo, Gortanova ulica 21
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Nove Fužine, Preglov trg 8
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ODBOJKA
Odbojkarski klub Ljubljana
● Osnovna šola Ketteja in Murna, Koširjeva ul. 2
 031 836 136,  www.ljubljana-volley.si

Športno društvo Olimp Ljubljana
● Osnovna šola Martina Krpana, Gašperšičeva ul. 10
 041 260 923,  www.volleyballjubljana.si

Ženski odbojkarski klub Tabor Ljubljana
● Osnovna šola Martina Krpana, Gašperšičeva ul. 10
 030 345 779,  www.volleyballjubljana.si

Ženski odbojkarski klub Tabor Ljubljana
● Osnovna šola Nove Fužine, Preglov trg 8
 030 345 779,  www.volleyballjubljana.si

Ženski odbojkarski klub Tabor Ljubljana
● Park Kodeljevo, Gortanova ulica 21
 030 345 779,  www.volleyballjubljana.si

PILATES
Dom starejših občanov Fužine
● Center aktivnosti Fužine, Nove Fužine 40
 051 441 791,  www.caf-ljubljana.si

Marko Mrak, s. p.
● Studio Marko Mrak, Zaloška cesta 149
 040 162 717,  www.studiomarkomrak.com

Pilates studio Peti element, Špela Jakša, s. p.
● Dom starejših občanov Fužine, Nove Fužine 40
 041 352 555,  www.petielement.si

Pilates studio Peti element, Špela Jakša, s. p.
● Društvo vojnih invalidov Ljubljana, 
Malenškova ulica 1
 041 352 555,  www.petielement.si

Sportclub, d. o. o.
● Sportclub, Fakulteta za šport, Gortanova ul. 22
 01 520 77 77,  www.sportclub.si

Športno društvo Moste
● Vadbeni center Moste, Rojčeva ulica 25
 01 542 20 80,  www.sd-moste.org
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PLAVANJE
Akademsko atletsko društvo Slovan
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
 040 626 361,  www.tek.si

Gibit, d. o. o.
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
 040 331 833,  www.gibit.si

Zavod G-rega
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
 041 676 097,  www.g-rega.si

Javni zavod Šport Ljubljana
● Kopališče Kodeljevo, Ulica Carla Benza 11
 031 357 137,  www.sport-ljubljana.si

Kulturno-prosvetno in športno rekreativno 
društvo slepih in slabovidnih Karel Jeraj
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
 01 426 83 90,  www.kpsrd.si

Narf, d. o. o.
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
 041 881 267,  narf.si

Plavalna zveza Slovenije
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
 041 953 656,  www.plavanje-dojenckov.com

Plavalna zveza Slovenije
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
 041 953 656,  www.plavanje-dojenckov.com

Plavalni klub Ilirija
● Kopališče Kodeljevo, Ulica Carla Benza 11
 041 798 076,  www.plavalniklub-ilirija.si

Plavalni klub Ljubljana
● Kopališče Kodeljevo, Ulica Carla Benza 11
 031 821 243,  www.plavalniklub-ljubljana.si

Plavalni klub Olimpija
● Park Kodeljevo, Gortanova ulica 21
 041 386 456,  www.pko-klub.si

Plavalni klub Torpedo Ljubljana
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
 031 773 855,  www.pk-torpedo.si

Pulz šport rekreacija
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
 040 810 669,  www.plavanje.org

Pulz šport rekreacija
● Kopališče Kodeljevo, Ulica Carla Benza 11
 040 810 669,  www.plavanje.com

Športni klub 3K šport
● Kopališče Kodeljevo, Ulica Carla Benza 11
 031 288 544,  3ksport.si

Športno društvo Brazde vzdržljivosti
● Kopališče Kodeljevo, Ulica Carla Benza 11
 01 362 90 45

Športno društvo Delfin
● Kopališče Kodeljevo, Ulica Carla Benza 11
 068 647 469,  www.sd-delfin.si

Športno društvo Invalid Ljubljana
● Park Kodeljevo, Gortanova ulica 21
 041 733 446,  www.sdiljubljana.org

Športno društvo Riba
● Kopališče Kodeljevo, Ulica Carla Benza 11
 041 365 542,  www.riba-drustvo.si

TrenerT športno društvo
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
 031 791 694,  trenert.si

Triatlonski klub Ljubljana
● Kopališče Kodeljevo, Ulica Carla Benza 11
 031 590 080,  www.triatlonklub-lj.si

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

PLES – CAPOEIRA
Športno in kulturno društvo Capoeira 
Slovenija
● Osnovna šola Ketteja in Murna, Koširjeva ul. 2
 041 504 621,  capoeiraslovenija.si

PLES – DRUŽABNI
Dom starejših občanov Fužine
● Center aktivnosti Fužine, Nove Fužine 40
 051 441 791,  www.caf-ljubljana.si

Plesni klub Minimundo
● Dvorec Sela, Zaloška cesta 69
 041 883 740,  www.minimundo.eu

PLES – ŠOV PLESI
Plesni klub Minimundo
● Dvorec Sela, Zaloška cesta 69
 041 883 740,  www.minimundo.eu

POHODNIŠTVO
Športno društvo Zadvor
● Fužinski grad, Pot na Fužine 2
 031 657 923,  www.sportnodrustvozadvor.si

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

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

ROKOMET
Rokometni klub Krim
● Osnovna šola Ketteja in Murna, Koširjeva ul. 2
 01 427 39 39,  rkkrim.com

Rokometni klub Krim
● Osnovna šola Martina Krpana, Gašperšičeva ul. 10
 01 427 39 39,  rkkrim.com

Rokometni klub Krim
● Osnovna šola Nove Fužine, Preglov trg 8
 01 427 39 39,  rkkrim.com

Rokometni klub Krim
● Park Kodeljevo, Gortanova ulica 21
 01 427 39 39,  rkkrim.com

Rokometno društvo Slovan
● Športna dvorana Kodeljevo, Gortanova ul. 21
 01 524 63 84,  www.rdslovan.si

Rokometno društvo Slovan
● Osnovna šola Martina Krpana, Gašperšičeva ul. 10
 01 524 63 84,  www.rdslovan.si

Rokometno društvo Slovan
● Osnovna šola Nove Fužine, Preglov trg 8
 01 524 63 84,  www.rdslovan.si

SPLOŠNA TELOVADBA
Dom starejših občanov Fužine
● Center aktivnosti Fužine, Nove Fužine 40
 051 441 791,  www.caf-ljubljana.si

Društvo Šola zdravja
● Park Kodeljevo, Gortanova ulica 21
 031 284 120,  www.srce-me-povezuje.si/solazdravja

Društvo Šola zdravja
● Park ob Domu starejših občanov Fužine, 
Nove Fužine 40
 031 294 211,  www.srce-me-povezuje.si/solazdravja

Društvo za kulturo inkluzije
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
 031 420 104,  www.drustvozakulturoinkluzije.eu

Mestna zveza upokojencev Ljubljana
● Dnevni center aktivnosti Povšetova, 
Povšetova ulica 20
 01 430 51 52,  www.dca-ljubljana.org

Rekreativno društvo Slovan
● Športna dvorana Kodeljevo, Gortanova ul. 21
 041 588 591

Rekreativno društvo Slovan
● Večnamenska dvorana Kodeljevo, Poljanska c. 99
 041 588 591

Športno društvo ABC šport
● Osnovna šola Nove Fužine, Preglov trg 8
 040 632 030,  www.abcsport.si

Športno društvo Moste
● ŠD Moste, Proletarska ulica 3
 01 542 20 80,  www.sd-moste.org

Taekwon-do klub Gepard
● Športni center Gepard, Nove Fužine 7
 040 321 702,  www.klub-gepard.si

Vanja Rotar, s. p.
● Fužinski grad, Pot na Fužine 2
 041 901 973,  www.smoveyobroci.si

Zdravstveni dom Ljubljana Moste - Polje
● Zdravstveni dom Moste, PE Fužine, Preglov trg 14
 www.zd-lj.si

Zrnec Barbka – Fizioterapija Zrnec
● Dom starejših občanov Nove Fužine, Nove 
Fužine 40
 01 562 67 36,  www.svetzdravja.si

Zrnec Barbka – Fizioterapija Zrnec
● Društvo vojnih invalidov, Malenškova ulica 1
 01 562 67 36,  www.svetzdravja.si

ZVD Zavod za varstvo pri delu, d. o. o.
● Center za medicino športa ZVD, Chengdujska c. 25
 051 713 413,  www.zvd.si

TEKVONDO
Taekwon-do klub Dragon
● Večnamenska dvorana Kodeljevo, Poljanska c. 99
 070 266 447,  www.dragon-wtf.si

Taekwon-do klub Gepard
● Športni center Gepard, Nove Fužine 7
 040 321 702,  www.klub-gepard.si

Taekwon-do klub Škorpijon
● Stadion Kodeljevo, Gortanova ulica 21
 031 417 520,  www.taekwondo-klub-skorpijon.si

Taekwon-do klub Škorpijon
● Osnovna šola Ketteja in Murna, Koširjeva ul. 2
 031 417 520,  www.taekwondo-klub-skorpijon.si

TEK
Akademsko atletsko društvo Slovan
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
 040 626 361,  www.tek.si

Marko Mrak, s. p.
● Studio Marko Mrak, Zaloška cesta 149
 040 162 717,  www.studiomarkomrak.com

Športno društvo Evolucija
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
 040 691 676,  sd-evolucija.si

Športno društvo KvadraTEK
● Fužinski grad, Pot na Fužine 2
 031 264 368,  www.kvadratek.si

Timing Ljubljana
● Stadion Kodeljevo, Gortanova ulica 21
 ljmaratonpriprave.si

TrenerT športno društvo
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
 031 791 694,  trenert.si

TrenerT športno društvo
● Stadion Kodeljevo, Gortanova ulica 21
 031 791 694,  trenert.si

Triatlonski klub Ljubljana
● Stadion Kodeljevo, Gortanova ulica 21
 031 590 080,  www.triatlonklub-lj.si

TENIS
Šport Hit club
● Športnorekreacijski center Fužine, 
Brodarjev trg
 041 428 008,  www.tenishitklub.si

Tenis Hit klub
● Hit club, Nove Fužine 27
 01 546 11 22,  www.hit-club.si

Tenis klub Z sport
● Športnorekreacijski center Fužine, Nove 
Fužine 27
 040 273 327,  www.zsport.net

Teniško društvo Slovan
● Športni park Kodeljevo, Gortanova ulica 21
 041 220 994,  tdslovan.si

TRIATLON
Športni klub 3K šport
● Kopališče Kodeljevo, Ulica Carla Benza 11
 031 288 544,  3ksport.si

TrenerT športno društvo
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
 031 791 694,  trenert.si

Triatlonski klub Ljubljana
● Stadion Kodeljevo, Gortanova ulica 21
 031 590 080,  www.triatlonklub-lj.si

VATERPOLO
Vaterpolo klub Ljubljana
● Kopališče Kodeljevo, Ulica Carla Benza 11
 040 350 141,  vaterpololjubljana.si

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

Polje
AEROBIKA
Zavod G-rega
● Otroški športni center G-rega, Hladilniška pot 36
 041 676 097,  www.g-rega.si

Športno društvo Gibko
● Osnovna šola Polje, Polje 358
 01 562 67 36,  www.svetzdravja.si

ATLETIKA
Atletsko društvo Mass Ljubljana
● Osnovna šola Polje, Polje 358
 040 457 876,  www.admass.si

Atletsko društvo Mass Ljubljana
● Osnovna šola Kašelj, Kašeljska cesta 119a
 040 457 876,  www.admass.si

BALINANJE
Balinarski športni klub Polje
● Balinišče Slape, Balinarska pot 7
 051 661 570

Balinarski športni klub Zalog
● Balinišče Zalog, Hladilniška pot 36
 040 624 371

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

KERLING
Curling klub Ljubljana
● Ledena dvorana Zalog, Hladilniška pot 36
 041 500 511,  www.curling-ljubljana.si

Curling klub Olimpija Ljubljana
● Ledena dvorana Zalog, Hladilniška pot 36
 041 676 443,  www.curling-olimpija.si

Curling klub Zalog
● Ledena dvorana Zalog, Hladilniška pot 36
 070 772 664

DRSANJE
Javni zavod Šport Ljubljana
● Ledena dvorana Zalog, Hladilniška pot 36
 041 693 628,  www.sport-ljubljana.si

Lucky Luka, d. o. o.
● Ledena dvorana Zalog, Hladilniška pot 36
 041 777 733,  www.luckyluka.si

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

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

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

GIMNASTIKA – RITMIČNA
Športno društvo Špička
● Osnovna šola Zadobrova, Zadobrovška c. 35
 040 667 703,  www.spicka.si

Športno društvo Špička
● Osnovna šola Zalog, Cerutova ulica 7
 040 667 703,  www.spicka.si

HOKEJ NA LEDU
Hokejski klub Olimpija
● Ledena dvorana Zalog, Hladilniška pot 36
 01 232 23 17,  www.hkolimpija.si

Hokejski klub Slavija junior
● Ledena dvorana Zalog, Hladilniška pot 36
 041 796 988,  www.hk-slavijajr.si

JOGA
Društvo Joga v vsakdanjem življenju Lj.
● Osnovna šola Polje, Zadobrovška cesta 1
 040 221 108,  www.joga-ljubljana.org

Središče Vitalis, d. o. o.
● Središče Vitalis, Hladilniška pot 28
 01 200 95 50,  www.sredisce-vitalis.si

Športno društvo Tatami
● Osnovna šola Zadobrova, Zadobrovška c. 35
 051 234 346,  sdtatami.si

Športno društvo Tatami
● Osnovna šola Polje, Polje 358
 051 234 346,  sdtatami.si

Športno društvo Tatami
● Osnovna šola Zalog, Cerutova ulica 7
 051 234 346,  sdtatami.si

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

KARATE
Karate klub Zmaj
● Osnovna šola Polje, Polje 358
 041 755 333,  karateklubzmaj.si

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

KOLESARSTVO
Kolesarsko društvo Rog
● Gostilna Pri peclju, Cesta v Kresnice 19, Podgrad
 051 628 158,  www.kdrog.si
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KONJENIŠTVO
Konjeniški klub Doly
● Maneža KK Doly, Brinje 1
 041 596 613,  konjeniski-klub-doly.com

KOŠARKA
Košarkarski klub Janče
● Osnovna šola Zadobrova, Zadobrovška c. 35
 041 437 007,  kkjance.eu

Košarkarski klub Janče
● Osnovna šola Polje, Polje 358
 041 437 007,  kkjance.eu

Košarkarski klub Janče
● Osnovna šola Kašelj, Kašeljska cesta 119a
 041 437 007,  kkjance.eu

ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Osnovna šola Zadobrova, Zadobrovška c. 35
 040 777 720,  www.otroska-kosarkarska-sola.si

ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Osnovna šola Kašelj, Kašeljska cesta 119a
 040 777 720,  www.otroska-kosarkarska-sola.si

ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Osnovna šola Zalog, Cerutova ulica 7
 040 777 720,  www.otroska-kosarkarska-sola.si

ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Osnovna šola Polje, Polje 358
 040 777 720,  www.otroska-kosarkarska-sola.si

Žensko košarkarsko društvo Ježica
● Osnovna šola Zadobrova, Zadobrovška c. 35
 041 709 460,  www.zkdjezica.si

Žensko košarkarsko društvo Ježica
● Osnovna šola Polje, Kašeljska cesta 119a
 041 709 460,  www.zkdjezica.si

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

NAMIZNI TENIS
Namiznoteniški klub Vesna
● Osnovna šola Kašelj, Kašeljska cesta 119a
 040 540 030

Namiznoteniški klub Vesna
● Osnovna šola Zalog, Cerutova ulica 7
 040 540 030

NOGOMET
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Polje, Polje 358
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Zadobrova, Zadobrovška c. 35
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Zalog, Cerutova ulica 7
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ODBOJKA
Ženski odbojkarski klub Tabor Ljubljana
● Osnovna šola Kašelj, Kašeljska cesta 119a
 030 345 779,  www.volleyballjubljana.si

Ženski odbojkarski klub Tabor Ljubljana
● Osnovna šola Zadobrova, Zadobrovška c. 35
 030 345 779,  www.volleyballjubljana.si

Ženski odbojkarski klub Tabor Ljubljana
● Osnovna šola Polje, Polje 358
 030 345 779,  www.volleyballjubljana.si

Ženski odbojkarski klub Tabor Ljubljana
● Osnovna šola Zalog, Cerutova ulica 7
 030 345 779,  www.volleyballjubljana.si

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

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

PLANINSTVO
Planinsko društvo Polje
● Prostori društva, Polje 12
 041 290 270,  sites.google.com/site/novicepdpolje

Planinsko društvo Saturnus
● Prostori društva, Agrokombinatska cesta 2
 031 379 778,  www.pdsaturnus.si

PLES – DRUŽABNI
Ples Plus, d. o. o.
● Osnovna šola Zalog, Cerutova ulica 7
 041 878 464,  www.plesplus.si

Vrtnica – društvo ljubiteljev plesa in druženja
● Plesni center Fredi, Zadobrovška cesta 88
 031 683 600,  www.drustvo-vrtnica.si

PLES – LATINSKOAMERIŠKI 
IN STANDARDNI PLESI
Plesni klub Fredi
● Plesni center Fredi, Zadobrovška cesta 88
 031 647 637,  fredidance.si

ROKOMET
Rokometni klub Krim
● Osnovna šola Zadobrova, Zadobrovška c. 35
 051 636 677,  www.rk-krim.si

Rokometni klub Krim
● Osnovna šola Kašelj, Kašeljska cesta 119a
 01 427 39 39,  rkkrim.com

Rokometni klub Olimpija
● Osnovna šola Polje, Polje 358
 040 218 257,  www.rkolimpija.si

Rokometni klub Olimpija
● Osnovna šola Zalog, Cerutova ulica 7
 040 218 257,  www.rkolimpija.si

Rokometni klub Olimpija
● Osnovna šola Kašelj, Kašeljska cesta 119a
 040 218 257,  www.rkolimpija.si

Rokometno društvo Slovan
● Osnovna šola Kašelj, Kašeljska cesta 119a
 01 524 63 84,  www.rdslovan.si

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

SPLOŠNA TELOVADBA
Društvo Šola zdravja
● Športno društvo Polje, Polje 356
 031 317 233,  www.srce-me-povezuje.si/solazdravja

Društvo Šola zdravja
● Gasilski dom, Zaloška cesta 223
 040 892 441,  www.srce-me-povezuje.si/solazdravja

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

Mestna zveza upokojencev Ljubljana
● Dnevni center aktivnosti Zalog, 
Agrokombinatska cesta 2
 051 664 941,  www.dca-ljubljana.org

Središče Vitalis, d. o. o.
● Središče Vitalis, Hladilniška pot 28
 01 200 95 50,  www.sredisce-vitalis.si

Športno društvo Gibko
● Osnovna šola Zalog, Cerutova ulica 7
 01 562 67 36,  www.svetzdravja.si

Športno društvo Polje
● Športni dom Polje, Polje 356
 01 529 22 02,  sdpolje.si

Zrnec Barbka – Fizioterapija Zrnec
● Osnovna šola Zadobrova, Zadobrovška c. 35
 01 562 67 36,  www.svetzdravja.si

TABORNIŠTVO
Društvo tabornikov rod Samorastniki
● Četrtna skupnost Polje, Polje 12
 051 818 023,  www.samorastniki.org

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

Posavje
AEROBIKA
Gostinsko podjetje Ljubljana, d. d.
● Laguna športni center, Dunajska cesta 270
 01 569 10 99,  fitnesbefit.laguna.si

Zavod G-rega
● Laguna športni center, Dunajska cesta 270
 041 676 097,  www.g-rega.si

Športno društvo Ježica
● Četrtna skupnost Posavje, Bratovševa ploščad 30
 041 722 135,  www.drustvo-jezica.si

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

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

ATLETIKA
Atletsko društvo Mass Ljubljana
● Osnovna šola Danile Kumar, Gogalova ul. 15
 01 438 59 10,  www.admass.si

BADMINTON
Badminton klub Ljubljana
● Teniška akademija Breskvar, Tesovnikova c. 74c
 041 323 966,  www.badminton-ljubljana.si

Badmintonski klub Ježica
● Osnovna šola Danile Kumar, Gogalova ul. 15
 01 512 11 00,  bkjezica.si

BEJZBOL
Baseball softball društvo Ježica
● Športnorekreacijski center Savlje, Savlje 6
 051 688 553,  www.jezica-baseball.com

Baseball softball društvo Ježica
● Športni park Štefana Beleta, Tesovnikova ul. 54
 051 688 553,  www.jezica-baseball.com

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

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

BRIDŽ
Bridge klub Tivoli
● ŠD Greens 31, Dunajska cesta 190
 031 371 783

Športno društvo Green's 31
● ŠD Greens 31, Dunajska cesta 190
 031 743 177,  www.sdgreens31.si

FITNES
Gostinsko podjetje Ljubljana, d. d.
● Laguna športni center, Dunajska cesta 270
 01 569 10 99,  fitnesbefit.laguna.si

Kubus fit, d. o. o.
● Cube fitness, Ulica prvoborcev 25
 030 674 953,  www.cube-fitnes.si

Laguna, d. o. o.
● Laguna športni center, Dunajska cesta 270
 01 589 01 41,  fitnesbefit.laguna.si

Maksfitnes, d. o. o.
● Vadbeni center MaxxFitnes, Dunajska c. 190
 059 041 900,  www.maxxfitnes.si

FLOORBALL
Floorball klub Olimpija Ljubljana
● Osnovna šola Danile Kumar, Gogalova ul. 15
 051 231 407,  www.fbkolimpija.si

FUNKCIONALNA VADBA
Gostinsko podjetje Ljubljana, d. d.
● Laguna športni center, Dunajska cesta 270
 01 569 10 99,  fitnesbefit.laguna.si

Maksfitnes, d. o. o.
● Vadbeni center MaxxFitnes, Dunajska c. 190
 059 041 900,  www.maxxfitnes.si

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

GIMNASTIKA – RITMIČNA
Športni klub Bleščica
● Osnovna šola Danile Kumar, Gogalova ul. 15
 031 827 727,  www.blescica-klub.si

JOGA
Društvo Joga v vsakdanjem življenju Lj.
● Joga karate center Ljubljana, Selanova ul. 16
 040 221 108,  www.joga-ljubljana.org

Gostinsko podjetje Ljubljana, d. d.
● Laguna športni center, Dunajska cesta 270
 01 569 10 99,  fitnesbefit.laguna.si

Maksfitnes, d. o. o.
● Vadbeni center MaxxFitnes, Dunajska c. 190
 059 041 900,  www.maxxfitnes.si

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

JUDO
Športno društvo Mala šola juda
● Osnovna šola Danile Kumar, Gogalova ul. 15
 051 306 306,  www.malasolajuda.si

KARATE
Andrej Doušak, s. p.
● Laguna športni center, Dunajska cesta 270
 041 365 626,  www.shi-do.si

Karate klub Forum Ljubljana
● Sankukai karate center, Selanova ulica 16
 031 231 440,  www.sankukai.org

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

KONJENIŠTVO
Športno društvo Titani Ljubljana
● Hipodrom Stožice, Stožice 28
 030 666 222,  www.titaniljubljana.si

KOŠARKA
Košarkarski klub Ljubljana
● Osnovna šola Danile Kumar, Gogalova ul. 15
 040 170 844,  www.kkljubljana.si

Košarkarski klub Parklji
● Osnovna šola Danile Kumar, Gogalova ul. 15
 041 840 379,  parklji.com

Košarkarski klub Parklji
● Športnorekreacijski center Savlje, Savlje 6
 041 840 379,  parklji.com

Košarkarsko društvo Ježica
● Osnovna šola Danile Kumar, Gogalova ul. 15
 041 323 243,  kdjezica.com

Košarkarsko društvo Ježica
● Športnorekreacijski center Savlje, Savlje 6
 041 323 243,  kdjezica.com

Športno društvo Fenomeni
● Športnorekreacijski center Savlje, Savlje 6
 040 850 596,  fenomeni.si

Žensko košarkarsko društvo Ilirija
● Športnorekreacijski center Savlje, Savlje 6
 041 989 564,  www.zkdilirija.si

Žensko košarkarsko društvo Ježica
● Športnorekreacijski center Savlje, Savlje 6
 041 709 460,  www.zkdjezica.si

MALI NOGOMET
Športno društvo Taubi klub
● Športnorekreacijski center Savlje, Savlje 6
 041 617 553,  www.taubi-klub.com

MEDITACIJA
Društvo Joga v vsakdanjem življenju Lj.
● Joga karate center Ljubljana, Selanova ul. 16
 040 221 108,  www.joga-ljubljana.org

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

NOGOMET
Nogometni klub Bravo
● Osnovna šola Danile Kumar, Gogalova ul. 15
 059 019 292,  www.nk-bravo.si

Nogometni klub Interblock
● Osnovna šola Danile Kumar, Gogalova ul. 15
 041 882 859,  nkinterblock.com

Nogometni klub Interblock
● Športni park Štefana Beleta, Tesovnikova ul. 54
 041 882 859,  nkinterblock.com

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Danile Kumar, Gogalova ul. 15
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ODBOJKA
Odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana
● Osnovna šola Danile Kumar, Gogalova ul. 15
 041 356 225,  www.vitalvolley.si

Športno društvo Fitt Črnuče
● Osnovna šola Danile Kumar, Gogalova ul. 15
 031 360 845,  www.drustvo-crnuce.si

PILATES
Zavod G-rega
● Laguna športni center, Dunajska cesta 270
 041 676 097,  www.g-rega.si

Športno društvo Ježica
● Četrtna skupnost Posavje, Bratovševa ploščad 30
 041 722 135,  www.drustvo-jezica.si

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

Športno društvo Pilates
● Pilates center Tanergija, Dunajska cesta 190
 040 833 228,  www.tanergija.si

29



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

PLES – DRUŽABNI
Ples Plus, d. o. o.
● Osnovna šola Danile Kumar, Gogalova ul. 15
 041 878 464,  www.plesplus.si

Vrtnica – društvo ljubiteljev plesa in druženja
● Četrtna skupnost Posavje, Bratovševa ploščad 30
 031 683 600,  www.drustvo-vrtnica.si

POHODNIŠTVO
Športno društvo Ljubljana Ježica
● Družbeni dom, Dunajska cesta 230
 041 444 600,  www.sdljezica.si

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

ROKOMET
Rokometni klub Olimpija
● Športnorekreacijski center Savlje, Savlje 6
 040 218 257,  www.rkolimpija.si

SOFTBALL
Baseball softball društvo Ježica
● Športni park Štefana Beleta, Tesovnikova ul. 54
 051 688 553,  www.jezica-baseball.com

SPLOŠNA TELOVADBA
Društvo Šola zdravja
● Igrišče Bratovševa ploščad (med vrtcem in 
bifejem Forca)
 051 302 311,  www.srce-me-povezuje.si/solazdravja

Gostinsko podjetje Ljubljana, d. d.
● Laguna športni center, Dunajska cesta 270
 01 569 10 99,  fitnesbefit.laguna.si

Zavod G-rega
● Laguna športni center, Dunajska cesta 270
 041 676 097,  www.g-rega.si

Karate klub Forum Ljubljana
● Sankukai karate center, Selanova cesta 16
 031 231 440,  www.sankukai.org

Kubus fit, d. o. o.
● Cube fitness, Ulica prvoborcev 25
 030 674 953,  www.cube-fitnes.si

Športno društvo ABC šport
● Osnovna šola Danile Kumar, Gogalova ul. 15
 040 632 030,  www.abcsport.si

Športno društvo Gibko
● Osnovna šola Danile Kumar, Gogalova ul. 15
 01 562 67 36,  www.svetzdravja.si

Športno društvo Ježica
● Četrtna skupnost Posavje, Bratovševa ploščad 30
 041 722 135,  www.drustvo-jezica.si

Športno društvo Ježica
● Osnovna šola Danile Kumar, Gogalova ul. 15
 041 722 135,  www.drustvo-jezica.si

Športno društvo Ježica
● Kulturni dom Savlje - Kleče, Savlje 101
 041 722 135,  www.drustvo-jezica.si

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

STRELSTVO
Strelsko društvo Tabor - Ježica
● Strelišče SD Tabor - Ježica, Dunajska c. 230
 031 364 273,  sdtaborjezica.blogspot.com

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

TENIS
Športno društvo Šmartno Tacen
● Tenis center Kleče, Avšičeva cesta 70
 041 360 156,  www.srce-me-povezuje.si/sdsmartnotacen

Teniški klub Jaki šport
● Osnovna šola Danile Kumar, Gogalova ul. 15
 041 630 425,  www.jakisport.com

Tennis academy – športni klub Breskvar
● Tennis Academy Breskvar, Tesovnikova ul. 74c
 041 715 479,  www.tenis-klub-breskvar.si

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

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

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

BADMINTON
Badmintonski klub Konex
● Konex center, Cesta na Brdo 109
 041 273 260,  badmintonklubkonex.si

Badmintonski klub Olimpija
● Osnovna šola Vič, Abramova ulica 26
 041 616 479,  www.badminton-olimpija.com

Badmintonski klub Olimpija
● Osnovna šola Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
 041 616 479,  www.badminton-olimpija.com

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

BIATLON
Smučarski klub Brdo
● Prostori društva, Brdnikova ulica 14
 041 603 455,  skbrdo.si

BOKS
Boksarski klub Dolomiti
● Prostori društva, Vrhovci, cesta XII/11a
 031 635 628,  bk-dolomiti.blogspot.com

Klub borilnih veščin Ljubljana
● Konex center, Cesta na Brdo 109
 041 962 485,  www.fcl.si

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

Legionar, d. o. o.
● Legionar Gym, Cesta na Brdo 85
 031 220 905,  www.legionargym.si

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

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

Medico dr. Sentočnik, d. o. o.
● Center Medico dr. Sentočnik, Levčeva ulica 11
 040 524 673,  www.medico.si

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

Karmen Lužar, s. p.
● Kozmetika Karmen, Cesta 27. aprila 8
 051 672 470

Legionar, d. o. o.
● Legionar Gym, Cesta na Brdo 85
 031 220 905,  www.legionargym.si

Medico dr. Sentočnik, d. o. o.
● Center Medico dr. Sentočnik, Levčeva ulica 11
 040 524 673,  www.medico.si

GIMNASTIKA – RITMIČNA
Športni klub Bleščica
● Osnovna šola Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
 031 827 727,  www.blescica-klub.si

Športni klub Bleščica
● Osnovna šola Vič, Abramova ulica 26
 031 827 727,  www.blescica-klub.si

JOGA
Devi, d. o. o.
● Parinama center, Cesta na Brdo 85
 030 665 544,  www.parinama.si

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

JUDO
Športno društvo Mala šola juda
● Osnovna šola Vič, Abramova ulica 26
 051 306 306,  www.malasolajuda.si

KARATE
Karate klub Forum Ljubljana
● Osnovna šola Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
 031 231 440,  www.sankukai.org

KIKBOKS
Društvo borilnih veščin Kobra
● Osnovna šola Vič, Abramova ulica 26
 041 370 264,  www.klubkobra.si

Klub borilnih veščin Ljubljana
● Konex center, Cesta na Brdo 109
 040 470 470,  www.fcl.si

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

KOLESARSTVO
Športni klub 3K šport
● Parkirišče Omega air, Cesta Dolomitskega 
odreda 10
 031 288 544,  3ksport.si

KONJENIŠTVO
Jahalni klub Rožnik
● Jahalna šola Rožnik, Cesta na Rožnik 20
 040 831 922,  www.jkr.si

KOŠARKA
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Osnovna šola Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
 040 777 720,  www.otroska-kosarkarska-sola.si

NAMIZNI TENIS
Namiznoteniški klub Olimpija
● Osnovna šola Vič, Abramova ulica 26
 041 750 794,  www.ntkolimpija.org

NOGOMET
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ODBOJKA
Odbojkarsko društvo Krim
● Osnovna šola Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
 041 514 933

Športno društvo Olimp Ljubljana
● Osnovna šola Vič, Abramova ulica 26
 041 260 923,  www.volleyballjubljana.si

PILATES
Devi, d. o. o.
● Parinama center, Cesta na Brdo 85
 030 665 544,  www.parinama.si

Legionar, d. o. o.
● Legionar Gym, Cesta na Brdo 85
 031 220 905,  www.legionargym.si

Pilates studio Peti element, Špela Jakša, s. p.
● Parinama center, Cesta na Brdo 85
 041 352 555,  www.petielement.si

PLES – CAPOEIRA
Športno in kulturno društvo Capoeira 
Slovenija
● Osnovna šola Vič, Abramova ulica 26
 041 504 621,  capoeiraslovenija.si

POHODNIŠTVO – NORDIJSKA HOJA
Pulz šport rekreacija
● Parkirišče pri Živalskem vrtu Ljubljana, 
Večna pot 70
 040 810 669,  www.nordijskahoja.com

Smučarski klub Brdo
● Prostori društva, Brdnikova ulica 14
 041 603 455,  skbrdo.si

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

ROLANJE – TEKAŠKE ROLKE
Smučarski klub Brdo
● Prostori društva, Brdnikova ulica 14
 041 603 455,  skbrdo.si

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

SMUČARSKI SKOKI
Smučarski skakalni klub Ilirija
● Smučarski skakalni center Mostec, Večna pot 150
 040 451 838,  www.sskilirija.com

SPLOŠNA TELOVADBA
Devi, d. o. o.
● Parinama center, Cesta na Brdo 85
 030 665 544,  www.parinama.si

Društvo Šola zdravja
● Osnovna šola Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
 070 619 660,  www.srce-
me-povezuje.si/solazdravja

Konex, d. o. o.
● Konex center, Cesta na Brdo 109
 031 623 139,  www.konex-center.si

Legionar, d. o. o.
● Legionar Gym, Cesta na Brdo 85
 031 220 905,  www.legionargym.si

Medico dr. Sentočnik, d. o. o.
● Center Medico dr. Sentočnik, Levčeva ulica 11
 040 524 673,  www.medico.si

Smučarsko društvo Novinar
● Osnovna šola Vič, Abramova ulica 26
 040 775 770,  www.novinar-drustvo.si

Športno društvo ABC šport
● Osnovna šola Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
 040 632 030,  www.abcsport.si

Športno društvo Gibko
● Osnovna šola Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
 01 562 67 36,  www.svetzdravja.si

TEK
Pulz šport rekreacija
● Parkirišče pri Živalskem vrtu, Večna pot 70
 040 810 669,  www.treningteka.com

Športni klub 3K šport
● Jamnikarjeva ulica
 031 288 544,  3ksport.si

TEK NA SMUČEH
Smučarski klub Brdo
● Prostori društva, Brdnikova ulica 14
 041 603 455,  skbrdo.si

Smučarski klub Brdo
● Osnovna šola Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
 041 603 455,  skbrdo.si

TENIS
Športno rekreativno društvo Max club
● Osnovna šola Vič, Abramova ulica 26
 041 676 109,  www.maxtenisclub.si

Športno teniško društvo Ljubljanski 
teniški center
● Ljubljanski teniški center – LTC, Cesta XXI/27
 041 704 876,  www.ltc.si

Rudnik
AEROBIKA
Finisa Fit, d. o. o.
● Infinity gym Rudnik, Dolenjska cesta 43
 040 398 221,  www.infinitygym.si

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

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

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

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

FITNES
Finisa Fit, d. o. o.
● Infinity gym Rudnik, Dolenjska cesta 43
 040 398 221,  www.infinitygym.si

Kajak kanu klub Ljubljana
● Kajakaški center Ljubljana, Livada 31
 01 280 69 80,  www.kajak-ljubljana.si

FUNKCIONALNA VADBA
Finisa Fit, d. o. o.
● Infinity gym Rudnik, Dolenjska cesta 43
 040 398 221,  www.infinitygym.si

VTT, d. o. o.
● Bodyshaping studio Rudnik, TPK Rudnik, 
Jurčkova cesta 231
 041 693 302,  www.bodyshaping.si
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GIMNASTIKA – AKROBATIKA
Športno društvo ABC šport
● BIC, Športna špica, Ižanska cesta 10
 040 632 030,  www.abcsport.si

GIMNASTIKA – RITMIČNA
Klub za ritmično gimnastiko TIM
● Vrtec Galjevica, Galjevica 35
 041 930 531,  www.krgtim.si

Klub za športno ritmično gimnastiko 
Narodni dom
● Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Dolenjska 
cesta 20
 031 524 280,  klubrg-narodnidom.si

Klub za športno ritmično gimnastiko 
Narodni dom
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski 
železnici 50
 031 524 280,  klubrg-narodnidom.si

GIMNASTIKA – ŠPORTNA
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Ob 
dolenjski železnici 48
 01 422 37 50,  narodnidom.si

JADRANJE
Jadralni klub Ljubljana
● Pisarna društva, Livada 31
 041 608 974,  www.jadralni-klub.si

JOGA
Finisa Fit, d. o. o.
● Infinity gym Rudnik, Dolenjska cesta 43
 040 398 221,  www.infinitygym.si

Sadhana, d. o. o.
● Joga studio Sadhana, Ukmarjeva ulica 4
 040 909 192,  www.sadhana.si

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

KAJAK KANU NA TEKOČIH VODAH
Kajak kanu klub Ljubljana
● Kajakaški center Ljubljana, Livada 31
 01 280 69 80,  www.kajak-ljubljana.si

Kajak kanu klub Tacen
● Kajakaški center Ljubljana, Livada 31
 01 513 65 30,  kajak-tacen.si

Kanu klub Simon
● Kajakaški center Ljubljana, Livada 31
 041 417 345,  www.kanu-klub-simon.si

KARATE
Karate klub Forum Ljubljana
● Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Dolenjska c. 20
 031 231 440,  www.sankukai.org

Karate klub Forum Ljubljana
● Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Dolenjska c. 20
 031 231 440,  www.sankukai.org

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

KOŠARKA
Košarkarski klub Globus
● Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Dolenjska c. 20
 031 780 829,  www.kkglobus.si

Košarkarsko društvo Slovan
● Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Dolenjska c. 20
 01 524 11 05,  www.kd-slovan.si

ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Dolenjska c. 20
 040 777 720,  www.otroska-kosarkarska-sola.si

ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski 
železnici 50
 040 777 720,  www.otroska-kosarkarska-sola.si

NAMIZNI TENIS
Medregijska namiznoteniška zveza Ljubljana
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski 
železnici 50
 041 254 716,  ntzs.si/mrntz

Mestna zveza upokojencev Ljubljana
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski 
železnici 50
 01 430 44 10,  www.mzu-lj.si

Namiznoteniški klub Ilirija
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski 
železnici 50
 051 383 929

Namiznoteniški klub Ljubljana
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski železnici 50
 041 254 716

Namiznoteniški klub Olimpija
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski železnici 50
 041 750 794,  www.ntkolimpija.org

Namiznoteniški klub Olimpija
● Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Ob 
dolenjski železnici 48
 041 750 794,  www.ntkolimpija.org

Športno društvo Bela žogica
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski železnici 50
 041 643 984

NOGOMET
Nogometni klub Krim
● Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Ob 
dolenjski železnici 48
 041 740 921,  znkkrim.wordpress.com

Nogometni klub Krim
● Stadion NK Krim, Pot k ribniku 6
 041 740 921,  znkkrim.wordpress.com

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

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Dolenjska c. 20
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ODBOJKA
Odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana
● Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Ob 
dolenjski železnici 48
 041 356 225,  www.vitalvolley.si

Odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski 
železnici 50
 041 356 225,  www.vitalvolley.si

Ženski odbojkarski klub Tabor Ljubljana
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski 
železnici 50
 030 345 779,  www.volleyballjubljana.si

PILATES
Finisa Fit, d. o. o.
● Infinity gym Rudnik, Dolenjska cesta 43
 040 398 221,  www.infinitygym.si

Pilates studio Peti element, Špela Jakša, s. p.
● Vrtec Zvezdica, Rakovniška ulica 5
 041 352 555,  www.petielement.si

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

PLES – BALET
Studio Viktorius, d. o. o.
● Salezijanski zavod Rakovnik, Rakovniška ul. 6
 041 377 174,  www.viktorius.si

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

PLES – DRUŽABNI
Andič Uroš – plesalec
● Gibalni inštitut Vija vaja, Dolenjska cesta 43
 01 427 28 62,  www.vija-vaja.org

Ples Plus, d. o. o.
● Gibalni inštitut Vija vaja, Dolenjska cesta 43
 041 878 464,  www.plesplus.si

Ples Plus, d. o. o.
● Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Dolenjska c. 20
 041 878 464,  www.plesplus.si

Plesni klub Mojca
● Plesna šola Mojce Horvat, Modra trgovina, 
Dolenjska cesta 11a
 041 639 336,  www.mojcadance.com

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

PLES – LATINSKOAMERIŠKI
IN STANDARDNI PLESI
Ples Plus, d. o. o.
● Gibalni inštitut Vija vaja, Dolenjska cesta 43
 041 878 464,  www.plesplus.si

PLES – ŠOV PLESI
Plesni klub Mojca
● Plesna šola Mojce Horvat, Modra trgovina, 
Dolenjska cesta 11a
 041 639 336,  www.mojcadance.com

ROKOMET
Rokometni klub Krim
● Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Ob 
dolenjski železnici 48
 01 427 39 39,  rkkrim.com

Rokometni klub Krim
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski železnici 50
 01 427 39 39,  rkkrim.com

SPLOŠNA TELOVADBA
Društvo Šola zdravja
● Igrišče KKK Ljubljana, Livada 31
 041 646 838,  www.srce-me-povezuje.si/solazdravja

Društvo Šola zdravja
● Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, 
Ižanska cesta 12
 01 426 34 34,  www.srce-me-povezuje.si/solazdravja

Finisa Fit, d. o. o.
● Infinity gym Rudnik, Dolenjska cesta 43
 040 398 221,  www.infinitygym.si

Mestna zveza upokojencev Ljubljana
● Dnevni center aktivnosti starejših Rudnik, 
Pot k ribniku 3a
 01 427 12 21,  www.dca-ljubljana.org

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

Športno društvo ABC šport
● Vrtec Galjevica, Galjevica 35
 040 632 030,  www.abcsport.si

Športno društvo Tina June
● Vrtec Zdrav sem (Zvezdica), Rakovniška ul. 5
 051 604 031,  fun2fit.com

Zrnec Barbka – Fizioterapija Zrnec
● Salezijanski zavod Rakovnik, Salezijanska ul. 6
 01 562 67 36,  www.svetzdravja.si

STRELSTVO
Javni zavod Šport Ljubljana
● Centralno strelišče, Dolenjska cesta 11
 031 622 839,  www.sport-ljubljana.si

Mestna strelska zveza Ljubljana
● Centralno strelišče, Dolenjska cesta 11
 031 647 214

Mestna zveza upokojencev Ljubljana
● Centralno strelišče, Dolenjska cesta 11
 01 430 44 10,  www.mzu-lj.si

Strelsko društvo Olimpija
● Centralno strelišče, Dolenjska cesta 11
 040 748 868,  www.sd-olimpija.si

Strelsko društvo Tabor - Ježica
● Centralno strelišče, Dolenjska cesta 11
 031 364 273,  sdtaborjezica.blogspot.com

SUP – VESLANJE NA DESKI
Nervoza?, d. o. o.
● Kajak kanu center Livada, Livada 31
 041 667 692,  www.supslovenia.si

Športno društvo Sup klub
● Kajakaški center Livada, Livada 31
 040 855 396,  www.supklub.si

TEK
Finisa Fit, d. o. o.
● Infinity gym Rudnik, Dolenjska cesta 43
 040 398 221,  www.infinitygym.si

Timing Ljubljana
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski 
železnici 50
 ljmaratonpriprave.si

TENIS
Teniški klub Šport plus
● Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Ob 
dolenjski železnici 48
 01 500 76 65,  www.sportplus.si

Sostro
AEROBIKA
Športno društvo Zadvor
● Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43
 031 657 923,  www.sportnodrustvozadvor.si

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

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

BADMINTON
Športno društvo Zadvor
● Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
 031 564 942,  www.sportnodrustvozadvor.si

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

FUNKCIONALNA VADBA
Športno društvo Zadvor
● Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
 040 215 231,  www.sportnodrustvozadvor.si

JOGA
Športno društvo Zadvor
● Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
 041 743 021,  www.sportnodrustvozadvor.si

JUDO
Športno društvo Mala šola juda
● Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
 051 306 306,  www.malasolajuda.si

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

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

KOLESARSTVO
Športno društvo Zadvor
● Brunarica TD Zadvor, Cesta 13. julija 68
 041 351 416,  www.sportnodrustvozadvor.si

KOŠARKA
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
 040 777 720,  www.otroska-kosarkarska-sola.si

Športno društvo Zadvor
● Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
 051 356 619,  www.sportnodrustvozadvor.si

Žensko košarkarsko društvo Ilirija
● Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
 041 989 564,  www.zkdilirija.si

NAMIZNI TENIS
Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
 059 018 130,  www.ntdkajuh-slovan.si

Športno društvo Zadvor
● Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
 041 861 746,  www.sportnodrustvozadvor.si

NOGOMET
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

Športno društvo Zadvor
● Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
 051 360 755,  www.sportnodrustvozadvor.si

ODBOJKA
Športno društvo Fitt Črnuče
● Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
 031 360 845,  www.drustvo-crnuce.si

Ženski odbojkarski klub Tabor Ljubljana
● Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
 030 345 779,  www.volleyballjubljana.si

PILATES
Športno društvo Pilates
● Center Fit point, Sostrska cesta 22
 040 833 228,  www.tanergija.si

Športno društvo Zadvor
● Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
 031 305 378,  www.sportnodrustvozadvor.si

Športno društvo Zadvor
● Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43
 031 305 378,  www.sportnodrustvozadvor.si

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

PLES – ORIENTALSKI
Športno društvo Zadvor
● Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43
 041 529 228,  www.sportnodrustvozadvor.si
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POHODNIŠTVO
Športno društvo Zadvor
● Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43
 031 657 923,  www.sportnodrustvozadvor.si

ROKOMET
Rokometni klub Krim
● Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
 01 427 39 39,  rkkrim.com

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

SPLOŠNA TELOVADBA
Društvo Šola zdravja
● Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
 031 657 923,  www.srce-me-povezuje.si/solazdravja

SPLOŠNA TELOVADBA
Društvo za osebno in duhovno rast 
Magičnost gibanja
● Društvo Magičnost gibanja, Kalingerjeva ul. 7
 041 327 775,  www.magicnost-gibanja.si

Športno društvo Zadvor
● Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
 031 657 923,  www.sportnodrustvozadvor.si

Športno društvo Zadvor
● Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
 031 657 923,  www.sportnodrustvozadvor.si

Športno društvo Zadvor
● Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43
 041 743 021,  www.sportnodrustvozadvor.si

TEK
Športno društvo Zadvor
● Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43
 040 627 550,  www.sportnodrustvozadvor.si

Športno društvo Zadvor
● Brunarica TD Zadvor, Cesta 13. julija 68
 040 627 550,  www.sportnodrustvozadvor.si

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

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

Športno društvo Šentvid Ljubljana
● Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta, 
Prušnikova ulica 85
 01 518 50 57,  www.sd-sentvid.si

Brigita Žinko, s. p.
● Vadbeni studio OZ, Medenska cesta 84
 040 574 714,  www.studio-oz.si

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

ATLETIKA
Atletsko društvo Mass Ljubljana
● Osnovna šola Vižmarje Brod, Na gaju 2
 040 457 876,  www.admass.si

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

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

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

BORILNE VEŠČINE – DRUGO
Športni klub Shubukan kendo & iaido
● Gimnazija Šentvid, Prušnikova ulica 98
 041 336 428,  www.shubukan.si

FUNKCIONALNA VADBA
Športni klub V gibanju
● Gimnazija Šentvid, Prušnikova ulica 98
 040 990 022,  www.vgibanju.si

Športno društvo Golden gloves
● Golden Gloves, Prušnikova cesta 95
 070 832 420,  www.goldengloves-gym.si

Vadbeni studio OZ, Brigita Žinko, s. p.
● Vadbeni studio OZ, Medenska cesta 84
 040 574 714,  studio-oz.si

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

GIMNASTIKA – RITMIČNA
Klub za ritmično gimnastiko Šiška
● Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta, 
Prušnikova ulica 85
 041 647 124,  krg-siska.net

Športni klub Bleščica
● Osnovna šola Vižmarje Brod, Na gaju 2
 031 827 727,  www.blescica-klub.si

Športno društvo Špička
● Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta, 
Prušnikova ulica 85
 040 667 703,  www.spicka.si

GIMNASTIKA – ŠPORTNA
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● Osnovna šola Šentvid, Prušnikova ulica 98
 01 422 37 50,  narodnidom.si

GOLF
Javni zavod Šport Ljubljana
● Mladinski golf center, Dvor
 041 600 918,  www.sport-ljubljana.si

Racman golf klub
● Mladinski golf center, Dolharjeva ulica 12
 040 630 767,  racmangolf.si

Racman golf klub
● Racman golf klub vadbeni center, Cesta na Poljane 1
 040 630 767,  racmangolf.si

Športno društvo Invalid Ljubljana
● Mladinski golf center, Dolharjeva ulica 12
 041 733 446,  www.sdiljubljana.org

JUDO
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● Osnovna šola Vižmarje Brod, Na gaju 2
 051 306 306,  www.ilovejudo.com

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

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

Kajak kanu klub Tacen
● Osnovna šola Vižmarje Brod, Na gaju 2
 01 513 65 30,  kajak-tacen.si

Kajak kanu klub Tacen
● Osnovna šola Šentvid, Prušnikova ulica 98
 01 513 65 30,  kajak-tacen.si

KARATE
Karate klub Forum Ljubljana
● Osnovna šola Vižmarje Brod, Na gaju 2
 031 231 440,  www.sankukai.org

KOŠARKA
Košarkarski klub Ljubljana
● Osnovna šola Šentvid, Prušnikova ulica 98
 040 170 844,  www.kkljubljana.si

Košarkarski klub Ljubljana
● Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta, 
Prušnikova ulica 85
 040 170 844,  www.kkljubljana.si

Košarkarski klub Ljubljana
● Osnovna šola Vižmarje Brod, Na gaju 2
 040 170 844,  www.kkljubljana.si

ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Osnovna šola Šentvid, Prušnikova ulica 98
 040 777 720,  www.otroska-kosarkarska-sola.si

Športno društvo Šentvid Ljubljana
● Športnorekreacijski center Šentvid, 
Bokalova ulica 14
 041 601 155,  www.sd-sentvid.si

Športno društvo Šentvid Ljubljana
● Osnovna šola Šentvid, Prušnikova ulica 98
 040 209 340,  www.sd-sentvid.si

Športno društvo Šentvid Ljubljana
● Osnovna šola Vižmarje Brod, Na gaju 2
 040 209 340,  www.sd-sentvid.si

Športno društvo Šentvid Ljubljana
● Športnorekreacijski center Šentvid, 
Bokalova ulica 14
 040 209 340,  www.sd-sentvid.si

MALI NOGOMET
Športno društvo Šentvid Ljubljana
● Osnovna šola Šentvid, Prušnikova ulica 98
 040 209 340,  www.sd-sentvid.si

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

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Šentvid, Prušnikova ulica 98
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

Športno društvo Tabor 69 Vižmarje - Brod
● Tabor 69, Na gmajni 1
 030 685 265,  www.arne-tabor69.si

Športno društvo Tabor 69 Vižmarje - Brod
● Osnovna šola Vižmarje Brod, Na gaju 2
 030 685 265,  www.arne-tabor69.si

ODBOJKA
Odbojkarski klub Ljubljana
● Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta, 
Prušnikova ulica 85
 031 836 136,  www.ljubljana-volley.si

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

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

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

PLES – DRUŽABNI
Ples Plus, d. o. o.
● Osnovna šola Vižmarje Brod, Na gaju 2
 041 878 464,  www.plesplus.si

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

RAGBI
Rugby klub Ljubljana
● Rugby stadion Oval, Kolesarska pot
 070 837 136,  www.rugbyljubljana.si

SMUČANJE – NORDIJSKA KOMBINACIJA
Smučarsko društvo Dolomiti
● Osnovna šola Šentvid, Prušnikova ulica 98
 031 705 909,  www.sddolomiti.si

Smučarsko društvo Dolomiti
● Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta, 
Prušnikova ulica 85
 031 705 909,  www.sddolomiti.si

Smučarsko društvo Dolomiti
● Smučarsko-skakalni center Poseka Gunclje
 031 364 811,  www.sddolomiti.si

SMUČARSKI SKOKI
Smučarski skakalni klub Ilirija
● Smučarsko-skakalni center Poseka Gunclje, 
Pot k skakalnici
 01 517 40 74,  sskilirija.com

Smučarsko društvo Dolomiti
● Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta, 
Prušnikova ulica 85
 031 705 909,  www.sddolomiti.si

Smučarsko društvo Dolomiti
● Smučarsko-skakalni center Poseka Gunclje, 
Pot k skakalnici
 031 364 811,  www.sddolomiti.si

Smučarsko društvo Dolomiti
● Osnovna šola Šentvid, Prušnikova ulica 98
 031 705 909,  www.sddolomiti.si

SPLOŠNA TELOVADBA
Društvo radovednih, aktivnih in smelih seniorjev
● Dvorana Vižmarje - Brod, Na gmajni 1
 030 378 480

Smučarsko društvo Dolomiti
● Četrtna skupnost Šentvid, Kosijeva ulica 1
 031 705 909,  www.sddolomiti.si

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

Športno društvo ABC šport
● Vrtec Šentvid, Ulica pregnancev 6
 040 632 030,  www.abcsport.si

Športno društvo Gibko
● Gimnazija Šentvid, Prušnikova ulica 98
 01 562 67 36,  www.svetzdravja.si

Športno društvo Gibko
● Osnovna šola Vižmarje Brod, Na gaju 2
 01 562 67 36,  www.svetzdravja.si

Športno društvo Šentvid Ljubljana
● Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta, 
Prušnikova ulica 85
 01 518 50 57,  www.sd-sentvid.si

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

TABORNIŠTVO
Društvo taborniški rod Beli bober
● Ljudski dom Šentvid, Prušnikova ulica 99
 www.bober.org

TEK
Športno društvo Šentvid Ljubljana
● Športnorekreacijski center Šentvid, 
Bokalova ulica 14
 01 518 50 57,  www.sd-sentvid.si

Brigita Žinko, s. p.
● Vadbeni studio OZ, Medenska cesta 84
 040 574 714,  studio-oz.si

TENIS
Športno društvo Šentvid Ljubljana
● Športnorekreacijski center Šentvid, 
Bokalova ulica 14
 031 745 795,  www.sd-sentvid.si

Športno društvo Šmartno Tacen
● Osnovna šola Šentvid, Prušnikova ulica 98
 041 360 156,  www.srce-me-povezuje.si/sdsmartnotacen

Teniški klub Jaki šport
● Osnovna šola Šentvid, Prušnikova ulica 98
 041 630 425,  www.jakisport.com

WUSHU – TAIJIQUAN
Društvo ljubiteljev tradicionalnih 
kitajskih športnih veščin Skriti zmaj
● Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta, 
Prušnikova ulica 85
 030 382 255,  skritizmaj.si

Šmarna gora
ALPINIZEM
Alpinistični klub Vertikala
● Plezališče Turnc pod Šmarno goro, Vikrče
 031 270 961,  www.vertikala.com

ATLETIKA
Atletski klub Medvode
● Stadion Policijske akademije, Rocenska ul. 56
 040 652 216,  akmedvode.si

Tekaški klub Šmarnogorska naveza
● Osnovna šola Šmartno, Cesta v Gameljne 7
 041 670 141,  www.smarnogorska-naveza.si

FUNKCIONALNA VADBA
Zdravo živi, FinKin, d. o. o.
● Gasilski dom Tacen, Tacenska cesta 154
 041 901 963,  zdravozivi.si

GIMNASTIKA – RITMIČNA
Športni klub Bleščica
● Osnovna šola Šmartno, Cesta v Gameljne 7
 031 827 727,  www.blescica-klub.si

JOGA
Društvo Joga v vsakdanjem življenju Lj.
● Gasilski dom Tacen, Tacenska cesta 154
 040 221 108,  www.joga-ljubljana.org

Zdravo živi, FinKin, d. o. o.
● Gasilski dom Tacen, Tacenska cesta 154
 041 901 963,  zdravozivi.si
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KAJAK KANU NA TEKOČIH VODAH
Kajak kanu klub Tacen
● Osnovna šola Šmartno, Cesta v Gameljne 7
 01 513 65 30,  kajak-tacen.si

KOLESARSTVO
Kolesarsko društvo Rog
● Parkirišče in poligon Policijske akademije, 
Rocenska cesta 56
 051 628 158,  www.kdrog.si

KOŠARKA
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Osnovna šola Šmartno, Cesta v Gameljne 7
 040 777 720,  www.otroska-kosarkarska-sola.si

Športno društvo Šentvid Ljubljana
● Osnovna šola Šmartno, Cesta v Gameljne 7
 040 209 340,  www.sd-sentvid.si

NOGOMET
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Šmartno, Cesta v Gameljne 7
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

Športno društvo Tabor 69 Vižmarje - Brod
● Osnovna šola Šmartno, Cesta v Gameljne 7
 030 685 265,  www.arne-tabor69.si

ODBOJKA
Ženski odbojkarski klub Šentvid
● Osnovna šola Šmartno, Cesta v Gameljne 7
 041 884 648,  www.volleyclub-sentvid.si

POHODNIŠTVO – NORDIJSKA HOJA
Zdravo živi, FinKin, d. o. o.
● Gasilski dom Tacen, Tacenska cesta 154
 041 901 963,  zdravozivi.si

SMUČANJE – NORDIJSKA KOMBINACIJA
Smučarsko društvo Dolomiti
● Osnovna šola Šmartno, Cesta v Gameljne 7
 031 364 811,  www.sddolomiti.si

SMUČARSKI SKOKI
Smučarsko društvo Dolomiti
● Osnovna šola Šmartno, Cesta v Gameljne 7
 031 364 811,  www.sddolomiti.si

SPLOŠNA TELOVADBA
Smučarsko društvo Novinar
● Osnovna šola Šmartno, Cesta v Gameljne 7
 040 775 770,  www.novinar-drustvo.si

Zdravo živi, FinKin, d. o. o.
● Gasilski dom Tacen, Tacenska cesta 154
 041 901 963,  zdravozivi.si

ŠPORTNO PLEZANJE
Športno društvo Supersnurf
● Plezališče Turnc pod Šmarno goro, Vikrče
 040 225 443,  www.supersnurf.si

TABORNIŠTVO
Društvo tabornikov Rašiški rod
● Kulturni dom Tacen, Pločanska ulica 8
 rar.rutka.net

TEK
Tekaški klub Šmarnogorska naveza
● Stadion Policijske akademije, Rocenska ul. 56
 041 670 141,  www.smarnogorska-naveza.si

TENIS
Športno društvo Šmartno Tacen
● Osnovna šola Šmartno, Cesta v Gameljne 7
 041 360 156,  www.srce-me-povezuje.si/sdsmartnotacen

Šiška
AEROBIKA
Društvo Naš klub
● Naš klub, Černetova ulica 12
 041 756 390,  nasklub.wordpress.com

Javni zavod Šport Ljubljana
● Fitnes Tivoli, Celovška cesta 25
 041 600 941,  www.sport-ljubljana.si

ŠUS – Evrofitnes, d. o. o.
● Športna hiša Ilirija, Vodnikova cesta 155
 01 518 16 62,  www.sus-eurofitness.si

AIKIDO
Društvo Ki Aikido Art Dojo
● Center Sonček Šiška, Trg komandanta Staneta 5
 041 336 428,  www.ki-dojo-drustvo.si

Društvo za borilne športe Samuraj jujitsu
● ŠD Samuraj, Malgajeva ulica 13
 041 516 412,  www.sdsamuraj.si

ALPSKO SMUČANJE
Smučarski klub Kristianija
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
 041 593 731,  www.sk-ljubljana.si

ATLETIKA
Atletski klub Medvode
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
 040 652 216,  akmedvode.si

Atletski klub Olimpija
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
 051 352 206,  www.atletski-klub-olimpija.si

Atletsko društvo Kronos
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
 031 487 400,  www.adkronos.si

Atletsko društvo Mass Ljubljana
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
 01 438 59 10,  www.admass.si

Veteransko atletsko društvo Ljubljana
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
 031 635 981,  atletika.blogspot.si

BALINANJE
Balinarsko športno društvo Hermes LL
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
 031 557 467

Balinarsko športno društvo Ilirija
● Balinišče Ilirija, Vodnikova cesta 155
 031 379 714

Balinarsko športno društvo Šiška
● BŠD Šiška, Jezerska ulica 5
 041 876 457

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

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

BORILNE VEŠČINE – DRUGO
Klub borilnih veščin Ljubljana
● FCL Gym, Celovška cesta 172
 041 962 485,  www.fcl.si

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

DESKANJE NA VODI
Ujusansa surf klub
● Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
 040 541 527,  ujusansa.si

DRSANJE
Drsalno kotalkarski klub Olimpija
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
 041 777 733,  www.luckyluka.si

Drsalno kotalkarski klub Stanko Bloudek
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
 040 607 050,  www.drsanje.si

Javni zavod Šport Ljubljana
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
 051 622 162,  www.sport-ljubljana.si

Lucky Luka, d. o. o.
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
 041 777 733,  www.luckyluka.si

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

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

FITNES
Fit levinja, d. o. o.
● Lioness, Litostrojska cesta 41
 040 163 627,  fitlevinja.wix.com

Javni zavod Šport Ljubljana
● Fitnes Tivoli, Celovška cesta 25
 041 600 941,  www.sport-ljubljana.si

Jurij Križnik, s. p.
● Savna Breza, Lepodvorska ulica 13
 01 231 97 13,  www.savnabreza.com

ŠUS – Evrofitnes, d. o. o.
● Športna hiša Ilirija, Vodnikova cesta 155
 01 518 16 62,  www.sus-eurofitness.si

FLOORBALL
Floorball klub Olimpija Ljubljana
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
 051 231 407,  www.fbkolimpija.si

FUNKCIONALNA VADBA
Feelgood, Mario Sambolec, s. p.
● Vadbeni center, Litostrojska cesta 58c
 059 047 050,  www.feel-good.si

Gibit, d. o. o.
● Koseški bajer, Kmečka pot 18
 040 331 833,  www.gibit.si

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

Prosapia, d. o. o.
● Studio Prosapia, Celovška cesta 111
 040 573 640,  www.studio-prosapia.si

Jurij Križnik, s. p.
● Savna Breza, Lepodvorska ulica 13
 01 231 97 13,  www.savnabreza.com

Športno društvo GIB Ljubljana Šiška
● Športni center Gib, Drenikova cesta 32
 030 312 804,  www.gib-sport.com

Športno društvo Kinvital
● Zavod Kengurujčki, Podutiška cesta 92
 031 893 284,  www.kinvital.si

ŠUS – Evrofitnes, d. o. o.
● Športna hiša Ilirija, Vodnikova cesta 155
 01 518 16 62,  www.sus-eurofitness.si

Vis Corporis, d. o. o.
● VigorGround, športni center, Unistar LC, 
Litostrojska cesta 56
 070 855 355,  www.vigor.si

V-team, Vanja Cipot, s. p.
● V-team fitnes, Celovška cesta 32
 031 332 334,  v-team.si

GIMNASTIKA – RITMIČNA
Klub za ritmično gimnastiko Šiška
● Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva ul. 16
 041 647 124,  krg-siska.net

Športni klub Bleščica
● Osnovna šola Koseze, Ledarska ulica 23
 031 827 727,  www.blescica-klub.si

Športni klub Bleščica
● Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva ul. 16
 031 827 727,  www.blescica-klub.si

Športni klub Bleščica
● Osnovna šola Spodnja Šiška, Gasilska c. 17
 031 827 727,  www.blescica-klub.si

Športni klub Bleščica
● Vrtec Najdihojca, enota Čenča, Lepodvorska ul. 5
 031 827 727,  www.blescica-klub.si

Športni klub Bleščica
● Osnovna šola Riharda Jakopiča, Derčeva ul. 1
 031 827 727,  www.blescica-klub.si

Športni klub Bleščica
● Vrtec Najdihojca, enota Palček, Gorazdova ul. 6
 031 827 727,  www.blescica-klub.si

Športni klub Bleščica
● Vrtec Najdihojca, Ljubeljska ulica 16
 031 827 727,  www.blescica-klub.si

Športni klub Bleščica
● Vrtec Najdihojca, enota Čenča, Lepodvorska ul. 5
 031 827 727,  www.blescica-klub.si

Športni klub Bleščica
● Vrtec Najdihojca, enota Lek, Alešovčeva ul. 82
 031 827 727,  www.blescica-klub.si

Športno društvo Moste
● Športni center Gib, Drenikova cesta 32
 041 506 792,  www.ritmicnagimnastika.org

GIMNASTIKA – SPLOŠNA
Športno društvo GIB Ljubljana Šiška
● Športni center Gib, Drenikova cesta 32
 030 312 804,  www.gib-sport.com

GIMNASTIKA – ŠPORTNA
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva ul. 16
 01 422 37 50,  narodnidom.si

GIMNASTIKA – TRAMPOLIN
Športno društvo GIB Ljubljana Šiška
● Športni center Gib, Drenikova cesta 32
 030 312 804,  www.gib-sport.com

HOKEJ NA LEDU
Hokejski klub Olimpija
● Osnovna šola Spodnja Šiška, Gasilska c. 17
 041 993 777,  www.hkolimpija.si

Hokejski klub Olimpija
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
 01 232 23 17,  www.hkolimpija.si

JOGA
Ajurjoga – center ajurvede in joge
● Ajurjoga – center ajurvede in joge, TPC 
Koseze, Vodnikova ulica 187
 040 613 963,  www.ajurjoga.si

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Lj.
● Osnovna šola Hinka Smrekarja, Gorazdova ul. 16
 040 221 108,  www.joga-ljubljana.org

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Lj.
● Gimnazija Šiška, Aljaževa ulica 32
 040 221 108,  www.joga-ljubljana.org

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Lj.
● Center Sonček Šiška, Trg komandanta Staneta 5
 040 221 108,  www.joga-ljubljana.org

Društvo Naš klub
● Naš klub, Černetova ulica 12
 041 756 390,  nasklub.wordpress.com

Javni zavod Šport Ljubljana
● Fitnes Tivoli, Celovška cesta 25
 041 600 941,  www.sport-ljubljana.si

Prosapia, d. o. o.
● Studio Prosapia, Celovška cesta 111
 040 844 481,  www.studio-prosapia.si

ŠUS – Evrofitnes, d. o. o.
● Športna hiša Ilirija, Vodnikova cesta 155
 01 518 16 62,  www.sus-eurofitness.si

Triniti joga, Katarina Hočevar, s. p.
● Triniti joga, Podutiška cesta 55
 041 259 202,  www.trinitijoga.si

JU-JITSU
Društvo za borilne športe Samuraj jujitsu
● ŠD Samuraj, Malgajeva ulica 13
 041 516 412,  www.sdsamuraj.si

Ju-jitsu klub Shinto
● Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva 
ul. 16
 041 588 716,  www.jjk-shinto.org

JUDO
Društvo za borilne športe Samuraj jujitsu
● ŠD Samuraj, Malgajeva ulica 13
 041 516 412,  www.sdsamuraj.si

Judo klub Bežigrad Ljubljana
● Osnovna šola Hinka Smrekarja, Gorazdova ul. 16
 051 306 306,  www.ilovejudo.com

Judo klub Bežigrad Ljubljana
● Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva ul. 16
 041 216 512,  www.ilovejudo.com

Judo klub Olimpija Ljubljana
● Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
 031 844 505,  judo-olimpija.com

Športno društvo GIB Ljubljana Šiška
● Športni center Gib, Drenikova cesta 32
 030 312 804,  www.gib-sport.com

Športno društvo Mala šola juda
● Osnovna šola Koseze, Ledarska ulica 23
 051 306 306,  www.malasolajuda.si

Športno društvo Mala šola juda
● Osnovna šola Hinka Smrekarja, Gorazdova ul. 16
 051 306 306,  www.malasolajuda.si

Športno društvo Mala šola juda
● Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva ul. 16
 051 306 306,  www.malasolajuda.si

KAJAK KANU NA TEKOČIH VODAH
Kajak kanu klub Ljubljana
● Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
 01 280 69 80,  www.kajak-ljubljana.si

Kajak kanu klub Tacen
● Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
 01 513 65 30,  kajak-tacen.si

Kanu klub Simon
● Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
 041 417 345,  www.kanu-klub-simon.si

KARATE
Društvo za borilne športe Samuraj 
jujitsu
● ŠD Samuraj, Malgajeva ulica 13
 041 516 412,  www.sdsamuraj.si

Kimon, d. n. o.
● Osnovna šola Spodnja Šiška, Gasilska c. 17
 041 688 120,  kimon.si

Kimon, d. n. o.
● Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva ul. 16
 041 688 120,  kimon.si

33



Šport
Prosapia, d. o. o.
● Studio Prosapia, Celovška cesta 111
 040 844 481,  www.studio-prosapia.si

KIKBOKS
Klub borilnih veščin Ljubljana
● FCL Gym, Celovška cesta 172
 041 962 485,  www.fcl.si

KINOLOGIJA
Kinološko društvo Agility Ilirija
● Poligon Koseze, Vodnikova cesta 155
 070 844 377,  www.agility-ilirija.si

KOLESARSTVO – SOBNO
ŠUS – Evrofitnes, d. o. o.
● Športna hiša Ilirija, Vodnikova cesta 155
 01 518 16 62,  www.sus-eurofitness.si

KOŠARKA
Košarkarski klub Ljubljana
● Osnovna šola Hinka Smrekarja, Gorazdova ul. 16
 040 170 844,  www.kkljubljana.si

Košarkarski klub Ljubljana
● Osnovna šola Koseze, Ledarska ulica 23
 040 170 844,  www.kkljubljana.si

Košarkarski klub Parklji
● Osnovna šola Koseze, Ledarska ulica 23
 041 840 379,  parklji.com

Košarkarsko društvo Ilirija
● Osnovna šola Hinka Smrekarja, Gorazdova ul. 16
 041 621 130,  www.kdilirija.com

Košarkarsko društvo Ilirija
● Osnovna šola Riharda Jakopiča, Derčeva ul. 1
 041 621 130,  www.kdilirija.com

Košarkarsko društvo Ilirija
● Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva ul. 16
 041 621 130,  www.kdilirija.com

Košarkarsko društvo Ilirija
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
 041 621 130,  www.kdilirija.com

ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Osnovna šola Hinka Smrekarja, Gorazdova ul. 16
 040 777 720,  www.otroska-kosarkarska-sola.si

ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva ul. 16
 040 777 720,  www.otroska-kosarkarska-sola.si

ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Osnovna šola Riharda Jakopiča, Derčeva ul. 1
 040 777 720,  www.otroska-kosarkarska-sola.si

ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
 040 777 720,  www.otroska-kosarkarska-sola.si

ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Osnovna šola Spodnja Šiška, Gasilska c. 17
 040 777 720,  www.otroska-kosarkarska-sola.si

Športno društvo Šentvid Ljubljana
● Osnovna šola Koseze, Ledarska ulica 23
 040 209 340,  www.sd-sentvid.si

Žensko košarkarsko društvo Ilirija
● Osnovna šola Koseze, Ledarska ulica 23
 041 989 564,  www.zkdilirija.si

Žensko košarkarsko društvo Ilirija
● Osnovna šola Spodnja Šiška, Gasilska c. 17
 041 989 564,  www.zkdilirija.si

Žensko košarkarsko društvo Ilirija
● Osnovna šola Hinka Smrekarja, Gorazdova ul. 16
 041 989 564,  www.zkdilirija.si

Žensko košarkarsko društvo Ilirija
● Osnovna šola Riharda Jakopiča, Derčeva ul. 1
 041 989 564,  www.zkdilirija.si

Žensko košarkarsko društvo Ilirija
● Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva ul. 16
 041 989 564,  www.zkdilirija.si

KOTALKANJE
Drsalno kotalkarski klub Olimpija
● Kotalkališče Tivoli, Celovška cesta 25
 041 777 733,  www.luckyluka.si

Drsalno kotalkarski klub Stanko Bloudek
● Kotalkališče Tivoli, Celovška cesta 25
 040 607 050,  www.drsanje.si

LOKOSTRELSTVO
Lokostrelski klub DLL-Potens
● Lokostrelsko vadbišče Mostec, Večna pot
 051 653 393

MALI NOGOMET
Železničarski teniški klub Ljubljana
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
 01 430 28 01,  www.tc-lj.si

MOTOCIKLIZEM – SPIDVEJ
Avto moto touring klub Ljubljana
● Športni park Ilirija, Vodnikova cesta 155
 041 652 032,  www.amtk.si

NAMIZNI TENIS
Namiznoteniški klub Ilirija
● Osnovna šola Spodnja Šiška, Gasilska c. 17
 051 383 929

Namiznoteniški klub Ilirija
● Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva ul. 16
 051 383 929

NOGOMET
Nogometni klub Bravo
● Osnovna šola Spodnja Šiška, Gasilska c. 17
 059 019 292,  www.nk-bravo.si

Nogometni klub Bravo
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
 059 019 292,  www.nk-bravo.si

Nogometno društvo Ilirija 1911
● Športni park Ilirija, Vodnikova cesta 155
 08 389 97 22,  www.ilirija1911.com

Športno društvo ABC šport
● Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva ul. 16
 040 632 030,  www.abcsport.si

Športno društvo Nogometni klub 
Olimpija Ljubljana
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
 01 431 01 44,  www.nkolimpija.si

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Koseze, Ledarska ulica 23
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Hinka Smrekarja, Gorazdova ul. 16
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Spodnja Šiška, Gasilska c. 17
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Riharda Jakopiča, Derčeva ul. 1
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva ul. 16
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ODBOJKA
Odbojkarski klub ACH volley Ljubljana
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
 040 221 468,  www.ach-volley.si

Odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana
● Osnovna šola Riharda Jakopiča, Derčeva ul. 1
 041 356 225,  www.vitalvolley.si

Odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
 041 356 225,  www.vitalvolley.si

Odbojkarsko društvo Krim
● Osnovna šola Valentina vodnika, Adamičeva ul. 16
 041 514 933

Športno društvo Olimp Ljubljana
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
 041 260 923,  www.volleyballjubljana.si

Ženski odbojkarski klub Šentvid
● Osnovna šola Hinka Smrekarja, Gorazdova ul. 16
 040 692 682,  www.volleyclub-sentvid.si

ODBOJKA NA MIVKI
ŠUS – Evrofitnes, d. o. o.
● Športna hiša Ilirija, Vodnikova cesta 155
 031 373 895,  www.sus-eurofitness.si

Železničarski teniški klub Ljubljana
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
 01 430 28 01,  www.tc-lj.si

PETANKA
Balinarsko športno društvo Hermes LL
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
 031 557 467

PILATES
Javni zavod Šport Ljubljana
● Fitnes Tivoli, Celovška cesta 25
 041 600 941,  www.sport-ljubljana.si

Pilates studio Peti element, Špela Jakša, s. p.
● Zavarovalnica Tilia, Celovška cesta 175
 041 352 555,  www.petielement.si

Prosapia, d. o. o.
● Studio Prosapia, Celovška cesta 111
 040 844 481,  www.studio-prosapia.si

Športno društvo Pilates
● Igralnica Kengurujček, Podutiška cesta 92
 040 833 228,  www.tanergija.si

Športno društvo Pilates
● Gimnazija Šiška, Aljaževa ulica 32
 040 833 228,  www.tanergija.si

ŠUS – Evrofitnes, d. o. o.
● Športna hiša Ilirija, Vodnikova cesta 155
 01 518 16 62,  www.sus-eurofitness.si

PLANINSTVO
Planinsko društvo LPP
● Prostori društva, Celovška cesta 160
 01 582 27 51,  www.pdlpp.si

Planinsko društvo Železničar Ljubljana
● Prostori društva, Pivovarniška ulica 1
 041 631 319,  www.aozeleznicar.org/pdzeleznicar

PLAVANJE
Gibit, d. o. o.
● Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
 040 331 833,  www.gibit.si

Zavod G-rega
● Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
 041 676 097,  www.g-rega.si

Javni zavod Šport Ljubljana
● Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
 051 622 162,  www.sport-ljubljana.si

Narf, d. o. o.
● Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
 041 881 267,  narf.si

Plavalni klub Ilirija
● Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
 041 798 076,  www.plavalniklub-ilirija.si

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

Plavalni klub Ljubljana
● Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
 031 556 692,  www.plavalniklub-ljubljana.si

Plavalni klub Olimpija
● Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
 041 38 64 56,  www.pko-klub.si

Plavalni klub Olimpija
● Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
 041 386 456,  www.pko-klub.si

Plavalni klub Rina
● Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
 031 537 397,  www.klub-rina.si

Športno društvo Aqua
● Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
 041 328 189,  www.malasolaplavanja.si

Športno društvo Delfin
● Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
 068 647 469,  www.sd-delfin.si

Športno društvo Invalid Ljubljana
● Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
 041 733 446,  www.sdiljubljana.si

Športno društvo Riba
● Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
 041 365 542,  www.riba-drustvo.si

ŠUS – Evrofitnes, d. o. o.
● Športna hiša Ilirija, Vodnikova cesta 155
 01 518 16 62,  www.sus-eurofitness.si

PLES – AKROBATSKI ROCK & ROLL
Plesni klub Briljantina
● Osnovna šola Koseze, Ledarska ulica 23
 041 733 743,  www.briljantina.si

PLES – CAPOEIRA
Športno in kulturno društvo Capoeira 
Slovenija
● Osnovna šola Spodnja Šiška, Gasilska c. 17
 041 504 621,  capoeiraslovenija.si

Društvo Kazina Ljubljana
● Športna hiša Ilirija, Vodnikova cesta 155
 01 421 81 81,  www.kazina.si

Društvo Naš klub
● Naš klub, Černetova ulica 12
 041 756 390,  nasklub.wordpress.com

Ples Plus, d. o. o.
● Osnovna šola Koseze, Ledarska ulica 23
 041 878 464,  www.plesplus.si

PLES – LATINSKOAMERIŠKI
IN STANDARDNI PLESI
Plesni klub Prestige
● Dvorana Prestige (za McDonaldsom), 
Celovška cesta 172
 041 524 788,  www.klub-prestige.si

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

PLES – SALSA, KIZOMBA, BACHATA
Prosapia, d. o. o.
● Studio Prosapia, Celovška cesta 111
 040 844 481,  www.studio-prosapia.si

PLES – ŠOV PLESI
Društvo Kazina Ljubljana
● Športna hiša Ilirija, Vodnikova cesta 155
 031 362 526,  www.kazina.si

POHODNIŠTVO – NORDIJSKA HOJA
Gibit, d. o. o.
● Koseški bajer, Kmečka pot 18
 040 331 833,  www.gibit.si

Športno rekreativno društvo Tacen
● Park Tivoli, Celovška cesta 25
 041 447 446,  sites.google.com/site/srdtacen/

POTAPLJANJE – PODVODNI HOKEJ
Društvo za podvodne aktivnosti PH Ljubljana
● Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
 031 323 699

ROKOBORBA
Rokoborski klub Sparta Ljubljana
● Športni center Gib, Drenikova cesta 32
 051 767 879

ROKOMET
Rokometni klub Olimpija
● Osnovna šola Spodnja Šiška, Gasilska c. 17
 040 218 257,  www.rkolimpija.si

Rokometni klub Olimpija
● Osnovna šola Riharda Jakopiča, Derčeva ul. 1
 040 218 257,  www.rkolimpija.si

Rokometni klub Olimpija
● Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva ul. 16
 040 218 257,  www.rkolimpija.si

Rokometni klub Olimpija
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
 040 218 257,  www.rkolimpija.si

SAVATE
Savate klub Center
● Osnovna šola Spodnja Šiška, Gasilska c. 17
 031 880 171,  www.savate.si

Savate klub Center
● Borilnica Kampus, Pivovarniška ulica 6
 040 568 687,  www.savate.si

Savate klub Rival
● Osnovna šola Spodnja Šiška, Gasilska c. 17
 040 375 375,  www.rival.si

Savate klub Rival
● Borilnica Kampus, Pivovarniška ulica 6
 040 375 375,  www.savate.si

Univerzitetni savate klub
● Borilnica Kampus, Pivovarniška ulica 6
 041 752 734,  www.francoskiboks.si

SKELETON
Bob in skeleton klub Ljubljana
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
 041 352 100

SMUČARSKI SKOKI
Smučarski skakalni klub Ilirija
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
 041 608 994,  www.sskilirija.com

Smučarski skakalni klub Ilirija
● Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva ul. 16
 041 608 994,  www.sskilirija.com

Smučarski skakalni klub Ilirija
● Osnovna šola Spodnja Šiška, Gasilska c. 17
 041 608 994,  www.sskilirija.com

Smučarski skakalni klub Ilirija
● Osnovna šola Riharda Jakopiča, Derčeva ul. 1
 041 608 994,  www.sskilirija.com

SPLOŠNA TELOVADBA
Društvo Naš klub
● Naš klub, Černetova ulica 12
 041 756 390,  nasklub.wordpress.com
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Šport
Društvo Šola zdravja
● Koseški bajer (zunanji fitnes), Koseška ulica
 051 342 184,  www.srce-me-povezuje.si/solazdravja

Društvo Šola zdravja
● Park med ulico Ane Ziherlove in Rašiško ulico
 030 693 490,  www.srce-me-povezuje.si/solazdravja

Zavod G-rega
● Gimnazija Šiška, Aljaževa ulica 32
 041 676 097,  www.g-rega.si

Plesno mesto, d. o. o.
● Plesno mesto, Mercator center Šiška, Cesta 
Ljubljanske brigade 33
 041 333 303,  www.plesnomesto.si

Prosapia, d. o. o.
● Studio Prosapia, Celovška cesta 111
 040 844 481,  www.studio-prosapia.si

Jurij Križnik, s. p.
● Savna Breza, Lepodvorska ulica 13
 01 231 97 13,  www.savnabreza.com

Smučarsko društvo Novinar
● Osnovna šola Riharda Jakopiča, Derčeva ul. 1
 040 775 770,  www.novinar-drustvo.si

Športno društvo ABC šport
● Vrtec HCA Marjetica, Bitenčeva ulica 4
 040 632 030,  www.abcsport.si

Športno društvo GIB Ljubljana Šiška
● Športni center Gib, Drenikova cesta 32
 030 312 804,  www.gib-sport.com

Športno društvo Gibko
● Osnovna šola Riharda Jakopiča, Derčeva ul. 1
 01 562 67 36,  www.svetzdravja.si

Športno rekreativno društvo dr. Petra Držaja
● Osnovna šola Riharda Jakopiča, Derčeva ul. 1
 041 443 628

ŠUS – Evrofitnes, d. o. o.
● Športna hiša Ilirija, Vodnikova cesta 155
 01 518 16 62,  www.sus-eurofitness.si

Vis Corporis, d. o. o.
● VigorGround, športni center, Unistar LC, 
Litostrojska cesta 56
 070 855 355,  www.vigor.si

Zrnec Barbka – Fizioterapija Zrnec
● Vrtec Hans Christian Andersen, enota 
Marjetica, Bitenčeva ulica 4
 01 562 67 36,  www.svetzdravja.si

ŠPORTNO PLEZANJE
Planinsko društvo Rašica
● Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva ul. 16
 041 699 577,  www.rasica.org

Športnoplezalni klub Andreja Kokalja
● Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva ul. 16
 041 569 530,  www.plezanje-kokalj.si

Športnoplezalni klub Andreja Kokalja
● Gimnazija Šiška, Aljaževa ulica 32
 041 569 530,  www.plezanje-kokalj.si

TABORNIŠTVO
Društvo tabornikov rod Dobre volje
● Četrtna skupnost Šiška, Kebetova ulica 1
 051 232 782,  rod-dobre-volje.wix.com

TEKVONDO
Športno društvo Gaiana
● Osnovna šola Spodnja Šiška, Gasilska c. 17
 070 867 008,  www.gaiana-sport.org

TEK
Gibit, d. o. o.
● Koseški bajer, Kmečka pot 18
 040 331 833,  www.gibit.si

Prosapia, d. o. o.
● Studio Prosapia, Celovška cesta 111
 040 573 640,  www.studio-prosapia.si

TENIS
Javni zavod Šport Ljubljana
● Teniška igrišča Tivoli, Celovška cesta 25
 031 564 059,  www.sport-ljubljana.si

Teniški klub Jaki šport
● TK Jaki šport, Vodnikova cesta 155
 041 630 425,  www.jakisport.com

Teniški klub Jaki šport
● Vrtec Mladi rod, Črtomirova ulica 14
 041 630 425,  www.jakisport.com

Teniški klub Jaki šport
● Vrtec Najdihojca, Gorazdova ulica 6
 041 630 425,  www.jakisport.com

Teniški klub Maja Matevžič
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
 041 766 761,  www.majamatevzic.com

Teniški klub Šport plus
● Šport plus, Vodnikova cesta 155
 01 500 76 65,  www.sportplus.si

Teniški klub Šport plus
● Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva ul. 16
 01 500 76 65,  www.sportplus.si

Železničarski teniški klub Ljubljana
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
 041 686 632,  www.tc-lj.si

TERAPEVTSKA VADBA
Športno društvo GIB Ljubljana Šiška
● Športni center Gib, Drenikova cesta 32
 030 312 804,  www.gib-sport.com

WUSHU – SHAOLIN
Prosapia, d. o. o.
● Studio Prosapia, Celovška cesta 111
 040 844 481,  www.studio-prosapia.si

WUSHU – TAIJIQUAN
Društvo Tolmun
● Osnovna šola Valentina Vodnika, Vodnikova c. 162
 041 430 650,  taichi-sola.si

Slovensko društvo Tai ji quan
● Osnovna šola Hinka Smrekarja, Gorazdova ul. 16
 041 681 220,  www.drustvo-taijiquan.si

Slovensko združenje Taijiquan hram csn
● Srednja šola tehniških strok Šiška, 
Litostrojska cesta 51
 041 446 488,  taijiquan-qigong.si

Slovensko združenje Taijiquan hram csn
● Športno društvo Gib, Drenikova ulica 32
 041 446 488,  taijiquan-qigong.si

Trnovo
AEROBIKA
Športno društvo Trnovo
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 40
 01 28 38 367,  www.sd-trnovo.si

BADMINTON
Badminton klub Ljubljana
● Osnovna šola Kolezija, Cesta v Mestni log 46
 041 323 966,  www.badminton-ljubljana.si

Badminton klub Ljubljana
● Osnovna šola Trnovo, Karunova ulica 14a
 041 323 966,  www.badminton-ljubljana.si

BOKS
Športno društvo Trnovo
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 40
 01 28 38 367,  www.sd-trnovo.si

BORILNE VEŠČINE – DRUGO
Budistično društvo Shaolin tempelj Slovenija
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 40
 031 882 096,  www.shaolintemple.si

Športno društvo Trnovo
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 40
 01 28 38 367,  www.sd-trnovo.si

FUNKCIONALNA VADBA
Športno društvo Trnovo
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 40
 01 28 38 367,  www.sd-trnovo.si

GIMNASTIKA – RITMIČNA
Klub za ritmično gimnastiko TIM
● Osnovna šola Trnovo, Karunova ulica 14a
 041 930 531,  www.krgtim.si

Športni klub Bleščica
● Osnovna šola Kolezija, Cesta v Mestni log 46
 031 827 727,  www.blescica-klub.si

Športno društvo Špička
● Osnovna šola Livada, Ul. Dušana Kraigherja 2
 040 667 703,  www.spicka.si

Športno društvo Špička
● Osnovna šola Trnovo, Karunova ulica 14a
 040 667 703,  www.spicka.si

GIMNASTIKA – SPLOŠNA
Športno društvo Trnovo
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 40
 01 283 83 67,  www.sd-trnovo.si

GIMNASTIKA – ŠPORTNA
Športno društvo Trnovo
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 40
 01 283 83 67,  www.sd-trnovo.si

JOGA
Društvo Joga v vsakdanjem življenju Lj.
● Osnovna šola Trnovo, Karunova ulica 14a
 040 221 108,  www.joga-ljubljana.org

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Lj.
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 44
 040 221 108,  www.joga-ljubljana.org

Hatha joga, Julija Bonai, s. p.
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 40
 www.hathajoga.si

Športno društvo Trnovo
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 40
 01 28 38 367,  www.sd-trnovo.si

JUDO
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● Osnovna šola Kolezija, Cesta v Mestni log 46
 051 306 306,  www.ilovejudo.com

Športno društvo Mala šola juda
● Osnovna šola Kolezija, Cesta v Mestni log 46
 051 306 306,  www.malasolajuda.si

Športno društvo Mala šola juda
● Osnovna šola Trnovo, Karunova ulica 14a
 051 306 306,  www.malasolajuda.si

KARATE
Kimon, d. n. o.
● Osnovna šola Trnovo, Karunova ulica 14a
 041 688 120,  kimon.si

KONJENIŠTVO
Konjeniški klub Trnovo
● Konjeniški center Trnovo, Cesta dveh cesarjev 11
 041 642 253,  www.kk-trnovo.si

KOŠARKA
Košarkarski klub Globus
● Osnovna šola Trnovo, Karunova ulica 14a
 031 780 829,  www.kkglobus.si

Košarkarski klub Olimpija Ljubljana
● Osnovna šola Livada, Ul. Dušana Kraigherja 2
 01 234 88 22,  www.union.olimpija.com

Košarkarski klub Parklji
● Osnovna šola Kolezija, Cesta v Mestni log 46
 041 840 379,  parklji.com

ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Osnovna šola Livada, Ul. Dušana Kraigherja 2
 040 777 720,  www.otroska-kosarkarska-sola.si

Športno društvo Trnovo
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 40
 01 283 83 67,  www.sd-trnovo.si

Žensko košarkarsko društvo Ježica
● Osnovna šola Trnovo, Karunova ulica 14a
 041 709 460,  www.zkdjezica.si

Žensko košarkarsko društvo Ježica
● Osnovna šola Kolezija, Cesta v Mestni log 46
 041 709 460,  www.zkdjezica.si

NOGOMET
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Kolezija, Cesta v Mestni log 46
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Livada, Ul. Dušana Kraigherja 2
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Trnovo, Karunova ulica 14a
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ODBOJKA
Odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana
● Osnovna šola Trnovo, Karunova ulica 14a
 041 356 225,  www.vitalvolley.si

Odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana
● Osnovna šola Kolezija, Cesta v Mestni log 46
 041 356 225,  www.vitalvolley.si

Odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana
● Osnovna šola Livada, Ul. Dušana Kraigherja 2
 041 356 225,  www.vitalvolley.si

Odbojkarsko društvo Krim
● Osnovna šola Kolezija, Cesta v Mestni log 46
 041 514 933

PILATES
Pilates studio Peti element, Špela Jakša, s. p.
● Dom Janeza Krstnika, Kolezijska ulica 1
 041 352 555,  www.petielement.si

Pilates studio Peti element, Špela Jakša, s. p.
● Peti element pilates studio, Barjanska c. 58
 041 352 555,  www.petielement.si

Športno društvo Metulj
● Center starejših Trnovo, Devinska ulica 1
 040 785 934,  www.sd-metulj.si

Športno društvo Trnovo
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 40
 01 283 83 67,  www.sd-trnovo.si

PLAVANJE
Javni zavod Šport Ljubljana
● Kopališče Kolezija, Gunduličeva ulica 7
 08 205 18 20,  www.sport-ljubljana.si

Plavalni klub Olimpija
● Kopališče Kolezija, Gunduličeva ulica 7
 041 386 456,  www.pko-klub.si

Športno društvo Delfin
● Kopališče Kolezija, Gunduličeva ulica 7
 068 647 469,  www.sd-delfin.si

PLES – AKROBATSKI ROCK & ROLL
Plesni klub Briljantina
● Osnovna šola Trnovo, Karunova ulica 14a
 041 733 743,  www.briljantina.si

Plesni klub Briljantina
● Osnovna šola Livada, Ul. Dušana Kraigherja 2
 041 733 743,  www.briljantina.si

PLES – CAPOEIRA
Športno in kulturno društvo Capoeira 
Tradicao Baiana Slovenija
● Osnovna šola Trnovo, Karunova ulica 14a
 041 243 411,  www.capoeiratb.si

Športno društvo Trnovo
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 40
 01 283 83 67,  www.sd-trnovo.si

PLES – DRUŽABNI
Ples Plus, d. o. o.
● Osnovna šola Kolezija, Cesta v Mestni log 46
 041 878 464,  www.plesplus.si

Športno društvo Trnovo
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 40
 01 283 83 67,  www.sd-trnovo.si

PLES – ŠOV PLESI
Ples Plus, d. o. o.
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 40
 041 878 464,  www.plesplus.si

RIBIŠTVO – KASTING IN
SLADKOVODNI ŠPORTNI RIBOLOV
Ribiška družina Barje
● Prostori društva, Hladnikova cesta 11
 041 740 314,  www.rdbarje.si

ROKOMET
Rokometni klub Krim
● Osnovna šola Livada, Ul. Dušana Kraigherja 2
 01 427 39 39,  rkkrim.com

Rokometni klub Krim
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 40
 01 427 39 39,  rkkrim.com

SPLOŠNA TELOVADBA
Društvo Šola zdravja
● Osnovna šola Kolezija, Cesta v Mestni log 46
 051 306 891,  www.srce-me-povezuje.si/solazdravja

Društvo za motopedagogiko in psihomotoriko
● Osnovna šola Livada, Ul. Dušana Kraigherja 2
 031 839 709,  psihomotorika.wix.com

Smučarsko društvo Novinar
● Osnovna šola Kolezija, Cesta v Mestni log 46
 040 775 770,  www.novinar-drustvo.si

Smučarsko društvo Novinar
● Osnovna šola Trnovo, Karunova ulica 14a
 040 775 770,  www.novinar-drustvo.si

Športno društvo Gibko
● Osnovna šola Trnovo, Karunova ulica 14a
 01 562 67 36,  www.svetzdravja.si

Športno društvo Trnovo
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 40
 01 283 83 67,  www.sd-trnovo.si

TEK
Timing Ljubljana
● Koseški bajer, Kmečka pot
 ljmaratonpriprave.si

TENIS
Športno društvo Tanko šport
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 40
 041 736 692,  tankosport.si

Športno društvo Trnovo
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 40
 01 283 83 67,  www.sd-trnovo.si

Uroš Tanko, zasebni športni delavec
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 44
 041 736 692,  tankosport.si

VESLANJE
Veslaški klub Ljubljanica
● Veslaški klub Ljubljanica, Velika čolnarska 20
 01 283 87 12,  www.vesl-klub-ljubljanica.si
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WUSHU – TAIJIQUAN
Slovensko društvo Tai ji quan
● Osnovna šola Trnovo, Karunova ulica 14a
 041 681 220,  www.drustvo-taijiquan.si

Slovensko združenje Taijiquan hram csn
● Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica 44
 041 446 488,  taijiquan-qigong.si

Vič
AEROBIKA
Javni zavod Šport Ljubljana
● Fitnes Vič, Koprska ulica 29
 059 179 270,  www.sport-ljubljana.si

Partizan Vič
● Partizan Vič, Tržaška cesta 76
 01 423 10 95,  www.partizanvic.si

BADMINTON
Badminton klub Ljubljana
● Osnovna šola Bičevje, Splitska ulica 13
 041 323 966,  www.badminton-ljubljana.si

Badminton klub Ljubljana
● Športni center Dolgi most, Dolgi most 6a
 041 323 966,  www.badminton-ljubljana.si

Badmintonski klub Olimpija
● Športni center Dolgi most, Dolgi most 6a
 041 616 479,  www.badminton-olimpija.com

BALINANJE
Balinarski športni klub Svoboda
● Balinišče Svoboda, Gerbičeva ulica 61
 041 572 520

Balinarsko športno društvo Bičevje
● Balinišče Svoboda, Gerbičeva ulica 61
 041 360 799

Partizan Vič
● Partizan Vič, Tržaška cesta 100
 01 423 10 95,  www.partizanvic.si

BOKS – TAJSKI
Thai boxing klub – Khun kao
● Khun kao gym, Tržaška cesta 132
 040 561 675,  tajskiboks.si

FITNES
121 trening, d. o. o.
● One to one fitnes klub, Tržaška cesta 315
 041 693 518,  www.one2one.si

Javni zavod Šport Ljubljana
● Fitnes Vič, Koprska ulica 29
 059 179 270,  www.sport-ljubljana.si

FUNKCIONALNA VADBA
Čak mal
● Chuck Mal, Tržaška cesta 330
 040 221 527,  chuckmal.si

FTP center, Jure Klemenčič, s. p.
● FTP center, Tržaška cesta 132
 040 549 581,  ftp-center.si

Sokol group, d. o. o.
● Sokol Vič wellnes center, Koprska cesta 72
 041 698 498,  www.sokolgroup.com

Studio Živa, Živa Olup, s. p.
● Studio Živa, Tržaška cesta 76
 041 775 773,  www.studio-ziva.com

GIMNASTIKA – RITMIČNA
Klub za ritmično gimnastiko Šiška
● Gimnastični center Ljubljana, Koprska ul. 29
 041 647 124,  krg-siska.net

Klub za ritmično gimnastiko TIM
● Gimnastični center Ljubljana, Koprska ul. 29
 041 930 531,  krgtim.si

Klub za športno ritmično gimnastiko 
Narodni dom
● Gimnastični center Ljubljana, Koprska ul. 29
 031 524 280,  klubrg-narodnidom.si

Športni klub Bleščica
● Osnovna šola Bičevje, Splitska ulica 13
 031 827 727,  www.blescica-klub.si

GIMNASTIKA – SPLOŠNA
Partizan Vič
● Partizan Vič, Tržaška cesta 76
 01 423 10 95,  www.partizanvic.si

GIMNASTIKA – ŠPORTNA
Gimnastično društvo Zelena jama
● Gimnastični center Ljubljana, Koprska ul. 29
 01 540 24 80,  www.gimzj-drustvo.si

Partizan Vič
● Partizan Vič, Tržaška cesta 76
 01 423 10 95,  www.partizanvic.si

Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● Gimnastični center Ljubljana, Koprska ul. 29
 01 422 37 50,  narodnidom.si

Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● Osnovna šola Bičevje, Splitska ulica 13
 01 422 37 50,  narodnidom.si

GOLF
Golf klub Trnovo
● Golf igrišče Trnovo, Cesta dveh cesarjev nn
 051 366 690,  www.golftrnovo.com

JOGA
Aksjom, d. o. o.
● Eternia studio, Erbežnikova ulica 2
 01 461 78 43,  www.eternia.si

Čak mal
● Chuck Mal, Tržaška cesta 330
 040 221 527,  chuckmal.si

Devi, d. o. o.
● Devi joga center, Bobenčkova ulica 4
 030 665 544,  www.parinama.si

Javni zavod Šport Ljubljana
● Fitnes Vič, Koprska ulica 29
 059 179 270,  www.sport-ljubljana.si

Samoraziskovanja, Miha Potočnik, s. p.
● Studio Joga Votlina, Tržaška cesta 2
 051 354 963,  www.mjoga.si

JUDO
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● Osnovna šola Bičevje, Splitska ulica 13
 051 306 306,  www.ilovejudo.com

Športno društvo Mala šola juda
● Osnovna šola Bičevje, Splitska ulica 13
 051 306 306,  www.malasolajuda.si

KARATE
Karate klub Olimpija Ljubljana
● Osnovna šola Bičevje, Splitska ulica 13
 041 445 722,  www.karate-olimpija.si

Nanbudo center Ljubljana, športno društvo
● Center veščin Trans4mator, Glinška ulica 6
 031 526 773,  www.nanbudo.si

KIKBOKS
FTP center, Jure Klemenčič, s. p.
● FTP center, Tržaška cesta 132
 040 549 581,  ftp-center.si

Športni klub Hyong
● Šolski center Ljubljana, Aškerčeva cesta 1
 041 311 811,  www.hyong.si

KOLESARSTVO
Kolesarsko društvo Rog
● Gostilna Gorjanc, Tržaška cesta 330
 051 628 158,  www.kdrog.si

KOŠARKA
Košarkarski klub Globus
● Osnovna šola Bičevje, Splitska ulica 13
 031 780 829,  www.kkglobus.si

Košarkarski klub Parklji
● Osnovna šola Bičevje, Splitska ulica 13
 041 840 379,  parklji.com

Žensko košarkarsko društvo Ježica
● Osnovna šola Bičevje, Splitska ulica 13
 041 709 460,  www.zkdjezica.si

MALI GOLF
Golf klub Trnovo
● Golf igrišče Trnovo, Cesta dveh cesarjev
 051 366 690,  www.golftrnovo.com

NAMIZNI TENIS
Partizan Vič
● Partizan Vič, Tržaška cesta 76
 01 423 10 95,  www.partizanvic.si

NANBUDO
Nanbudo center Ljubljana, športno društvo
● Center veščin Trans4mator, Glinška ulica 6
 031 526 773,  www.nanbudo.si

NOGOMET
Nogometni klub Interblock
● Športni park Svoboda, Gerbičeva ulica 61
 041 882 859,  nkinterblock.com

Nogometni klub Svoboda
● Osnovna šola Bičevje, Splitska ulica 13
 040 918 260,  nksvobodavic.webs.com

Nogometni klub Svoboda
● Športni park Svoboda, Gerbičeva ulica 61
 031 358 422,  nksvobodavic.webs.com

ŠD Nogometni klub Ljubljana – Hermes
● Športni park Svoboda, Gerbičeva ulica 61
 031 254 727,  nkhermes-ljubljana.si

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Bičevje, Splitska ulica 13
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Osnovna šola Vič, Tržaška cesta 74
 041 599 322,  www.onsljubljana.si

ODBOJKA
Odbojkarsko društvo Krim
● Osnovna šola Bičevje, Splitska ulica 13
 041 514 933

PAINTBALL
Paintball club Spyder
● Paintball park Spyder, Cesta v Gorice 13
 041 504 955,  www.spyder.si

PILATES
Aksjom, d. o. o.
● Eternia studio, Erbežnikova ulica 2
 041 617 843,  www.eternia.si

Devi, d. o. o.
● Devi joga center, Bobenčkova ulica 4
 030 665 544,  www.parinama.si

Javni zavod Šport Ljubljana
● Fitnes Vič, Koprska ulica 29
 059 179 270,  www.sport-ljubljana.si

Partizan Vič
● Partizan Vič, Tržaška cesta 76
 01 423 10 95,  www.partizanvic.si

Sokol group, d. o. o.
● Sokol Vič wellness center, Koprska cesta 72
 041 698 498,  www.sokolgroup.com

Studio Živa, Živa Olup, s. p.
● Studio Živa, Tržaška cesta 76
 041 775 773,  www.studio-ziva.com

Športno društvo Metulj
● Center veščin Trans4mator, Glinška ulica 6
 040 785 934,  www.sd-metulj.si

PLAVANJE
Športno društvo Aqua
● Oskrbovana stanovanja Murgle, Mokrška ul. 16
 041 328 189,  www.malasolaplavanja.si

PLES – CAPOEIRA
Športno in kulturno društvo Capoeira 
Tradicao Baiana Slovenija
● Center veščin Trans4mator, Glinška ulica 6
 041 243 411,  www.capoeiratb.si

PLES – DRUŽABNI
Ples Plus, d. o. o.
● Osnovna šola Bičevje, Splitska ulica 13
 041 878 464,  www.plesplus.si

PLES – MODERNI PLESI
Čak mal
● Chuck Mal, Tržaška cesta 330
 040 221 527,  chuckmal.si

POHODNIŠTVO – NORDIJSKA HOJA
Studio Živa, Živa Olup, s. p.
● Studio Živa, Tržaška cesta 76
 041 775 773,  www.studio-ziva.com

ROLANJE
Partizan Vič
● Partizan Vič, Tržaška cesta 76
 01 423 10 95,  www.partizanvic.si

SABLJANJE
Sabljaški klub Ljubljana
● Športna dvorana Aprima, Tržaška cesta 132
 041 254 017,  sabljanjeljubljana.weebly.com

SPLOŠNA TELOVADBA
121 trening, d. o. o.
● One to one fitnes klub, Tržaška cesta 315
 041 693 518,  www.one2one.si

Čak mal
● Chuck Mal, Tržaška cesta 330
 040 221 527,  chuckmal.si

Devi, d. o. o.
● Devi joga center, Bobenčkova ulica 4
 030 665 544,  www.parinama.si

Društvo Šola zdravja
● Park ob križišču Jamove in Koprske, pri 
mostu čez Gradaščico
 031 426 575,  www.srce-me-povezuje.si/solazdravja

Mestna zveza upokojencev Ljubljana
● Dnevni center upokojencev, Tržaška cesta 37
 01 244 62 66,  www.dca-ljubljana.org

Partizan Vič
● Partizan Vič, Tržaška cesta 76
 01 423 10 95,  www.partizanvic.si

Sokol group, d. o. o.
● Sokol Vič wellness center, Koprska ulica 72
 01 200 27 55,  www.sokolgroup.com

Športni klub Hyong
● Šolski center Ljubljana, Aškerčeva cesta 1
 041 311 811,  www.hyong.si

Športno društvo ABC šport
● Biotehnični izobraževalni center, C. v Mestni log 47
 040 630 030,  www.abcsport.si

Športno društvo ABC šport
● Osnovna šola Bičevje, Splitska ulica 13
 040 632 030,  www.abcsport.si

Športno društvo ABC šport
● Osnovna šola Vič, Tržaška cesta 74
 040 632 030,  www.abcsport.si

Zrnec Barbka – Fizioterapija Zrnec
● Osnovna šola Bičevje, Splitska ulica 13
 01 562 67 36,  www.svetzdravja.si

TABORNIŠTVO
Društvo tabornikov rod Močvirski tulipani
● Osnovna šola Vič, Tržaška cesta 74
 031 589 802,  mocvirc.si

TEKVONDO
Športni klub Hyong
● Šolski center Ljubljana, Aškerčeva cesta 1
 041 311 811,  www.hyong.si

TEK
Javni zavod Šport Ljubljana
● Fitnes Vič, Koprska ulica 29
 059 179 270,  www.sport-ljubljana.si

TENIS
Partizan Vič
● Partizan Vič, Tržaška cesta 76
 041 699 294,  www.partizanvic.si

Športno rekreativno društvo Max club
● Max tenis club, Tbilisijska ulica
 041 676 109,  www.maxtenisclub.si

Teniški klub Bonifacija
● Igrišča Bonifacija, Tbilisijska ulica 22a
 068 689 697,  www.tkb.si

Teniški klub Schweiger
● Teniška igrišča Schweiger, C. v Zgornji Log 32
 01 256 61 70,  www.schweiger.si

Teniški klub Svoboda
● Teniški park Svoboda, Gerbičeva ulica 61a
 01 283 30 02,  www.tksvoboda.si

Ponudniki športnih in 
gibalnih programov!
Ste zamudili rok za oddajo 
podatkov za objavo v glasilu 
Ljubljana? Kadar koli jih lahko 
vpišete ali dopolnite preko sistema 
 www.rekreacija.si. 
Za dodatne informacije pokličite 
Žigo Černeta ( 041 537 097) 
ali pošljite e-pošto 
( info@ rekreacija.si).
● Organizacija zbiranja podatkov: 
Športna zveza Ljubljane
● Podatke sta zbrala in uredila: 
Žiga Černe in Matej Pogačar
● Partnerji programa Razgibajmo 
Ljubljano so: Športna zveza 
Ljubljane, Zveza športnih društev 
Krim, Zveza športnih društev 
Slovan in Športna zveza Univerze 
v Ljubljani.
● Program Razgibajmo Ljubljano 
sofinancirata Mestna občina 
Ljubljana in Fundacija za šport.
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Zdravje

Projekt Imuno je nastal leta 2016 kot odgovor na upadlo raven 
precepljenosti, zaradi aktualnosti problematike pa se je v naslednjih letih 
razširil in postal največji projekt našega društva. 
Izvajamo številne delavnice za dijake 
in dijakinje tretjih letnikov srednjih šol, 
na katerih jih poučujemo o imunskem 
sistemu ter mehanizmih delovanja cepiv, 
nato pa obravnavamo še različne mite o 
cepivih, ki krožijo v javnosti. Podobna 
predavanja izvajamo tudi za študente in 
študentke naravoslovnih in družboslovnih 
fakultet, za mlade starše in za splošno 
javnost. V sezoni gripe organiziramo 
akcijo o pomembnosti cepljenja proti gripi, 
študentom in študentkam medicine pa 
nudimo brezplačno cepljenje. 
Zaradi porasta gibanj nasprotnikov 
cepljenja smo se lotili analize njihovih 
argumentov, kjer smo izpostavili 

deset  največjih mitov o cepljenju in 
jih v sodelovanju s strokovnjaki in 
strokovnjakinjami analizirali. Obelodanili 
smo manipulativno in zavajajoče 
pisanje, ki javnost – predvsem mlade 
starše – napeljuje k tvegani odločitvi – 
odklonitvi cepljenja otrok. S trdim delom 
in neutrudnim iskanjem boljših rešitev 
smo si leta 2017 prislužili tudi prvo 
nagrado Evropske komisije za najboljši 
javnozdravstveni projekt s področja 
cepljenja, prepoznavnost, ki je sledila, pa 
je še povečala obseg našega delovanja 
v korist javnega zdravja prebivalk in 
prebivalcev Republike Slovenije.

 »Živjo, kako si? – V redu, ti? – Gre, 
gre.« Povsem vsakdanji pogovor, 
kajne? Prijeten pozdrav, vljudnostna 
fraza, skrb za sočlovekovo dobro 
počutje. In v čem je tu problem? 
Težava je pogosto v pomanjkanju 
iskrenosti. Kolikokrat na vprašanje 
»kako si?« odgovorimo, da v redu, 
čeprav v resnici ni prav nič v redu? 
Čeprav imamo res slab dan, teden, 
mesec, mogoče kar leto?
Kako si? je enotedenski projekt 
študentk in študentov psihologije, 
namenjen ozaveščanju javnosti o 
pomenu skrbi za duševno zdravje. 
Letos ga v okviru dneva duševnega 
zdravja 10. oktobra organizirajo 
že enajstič. Letos je osrednja tema 
projekta spol in spolnost.
Ljudi ponavadi najprej 
kategoriziramo na podlagi spola, 
ki ga večina še vedno pojmuje 
binarno (ženska – moški), čeprav 
se dandanes pojmovanje spola 
hitro in temeljito spreminja. Skupaj 
s pojmi, kot so transspolnost, 
cisspolnost ali interspolnost, 
nam ta tema predstavlja nekaj 
tujega, tabu. Toda običajno se 
bojimo tistega, česar ne poznamo, 
zato pogosto stigmatiziramo in 
diskriminiramo osebe, ki so nam v 
tem pogledu tuje. Stigma pa seveda 
zgolj povečuje stisko teh oseb, ki 
so pogosto tudi žrtve nasilja – tako 
fizičnega kot verbalnega, spletnega 
in spolnega. 
Program projekta si oglejte na naši 
Facebook strani ter na spletni strani 
 www. kakosi.si. 

Imuno

Vid Čeplak Mencin,  
Društvo študentov medicine 

kako si?
Andreja Kos, študentka psihologije

Foto: osebni arhiv

Projekt Imuno deluje v okviru Društva študentov medicine Slovenije in izobražuje o pomembnosti cepiv. 

Foto: osebni arhiv

Ste že kje opazili vrečko iz blaga Kako si?

S cepljenjem se ne zaščitimo le 

pred boleznijo, temveč tudi pred 

morebitnimi zapleti.

Cepljenje je učinkovita metoda za 
preventivno zaščito pred okužbo.

Cepivo samo ne more 
povzročiti okužbe.

Resni stranski učinki so pri boleznih 

mnogo bolj pogosti kot pri cepivih.

Cepiva so za 
farmacevtska 

podjetja 
veliko manj 

dobičkonosna od 
zdravljenja bolezni 
in zapletov, ki bi se 

sicer pojavili.

S cepljenjem ne zaščitimo le sebe, 

temveč tudi ljudi okoli nas.

Novorojenčke 
protitelesa 

matere zaščitijo 
le kratkotrajno, 

zatem je 
potrebna 

zaščita s cepivi.

Za nekatere 

smrtonosne 

bolezni, ki jih 

preprečujemo 

s cepljenjem, ni 

zdravil.

Okužba z ošpicami povzroči 
prehodno poslabšanje imunosti, ki 

traja tudi do tri leta.

Številne obsežne študije so dokazale, da med cepljenjem in avtizmom ni vzročne povezave.
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Popolni Lunin mrk je trajal več 
kot poldrugo uro, saj je morala 
Luna prepotovati skoraj najširši 
del Zemljine sence. Dovolj, da 
so se tega nebesnega pojava 
naužili astronomski sladokusci, 
in dovolj, da so se v tem času 
ozrli v nebo tudi tisti, ki jim to 
sicer ni v navadi. Poleg tega je 
bil pojav dovolj očiten, da se ga 
je razločno videlo tudi iz mest, 
kjer je stopnja svetlobnega 
onesnaženja višja in vidimo le 
najsvetlejše objekte na nočnem 
nebu. Morda vas je to privabilo, 
da ste pogledali v nebo tudi v 
avgustu, vsekakor pa je zvabilo 
nas, da skupaj z ljubljanskim 

astronomskim društvom Javornik 
( www.adj.si) pripravimo kratek 
pregled dogajanja nad nami, ki 
bo s prostim očesom vidno v 
jesenskih mesecih.

Kako opazovati nočno nebo
Kadar opazujemo temno nebo, 
se nam morajo oči prilagoditi 
na majhno količino svetlobe. 
Ta proces popolne prilagoditve 
lahko traja tudi do pol ure. 
Recimo, da so paličice, čutne 
celice za intenziteto svetlobe, bolj 
lene sorte in jih moramo počakati, 
da se prebudijo v svojem ritmu. 
Toda že kratek pogled v pametni 
telefon jih zna spet uspavati, mi pa 

smo zopet na začetku. Zato se na 
opazovanje pripravimo vnaprej 
in si na telefon naložimo eno 
od številnih aplikacij, ki znižajo 
svetlost zaslona in njegovo 
barvo spremenijo v primernejšo 
za nočno uporabo (angl. night 
vision). Zaslon na telefonu 
postane rdečkast: rdeča svetloba 
je namreč manj agresivna in se 
paličice ne poskrijejo. Tako lahko 
brez skrbi uporabljamo aplikacije 
z nebesnimi kartami in zemljevidi 
(angl. sky map). Podobno lahko z 
rdečim filtrom opremimo žepno 
svetilko in jo uporabimo za branje 
zvezdnih kart.

V poletnih mesecih je dogajanje v mestu teklo v drugačnem ritmu. Dnevno 
vročino je Ljubljana izkoristila za siesto in lepotni spanec, da je bila pripravljena na 
številne prireditve, dogodke in festivale. Zanimiv dogodek pa nam je letošnji julij 
pripravljal tudi v dogovoru z Mesecem. 

Na Golovcu nad 
Ljubljano domuje 
Astronomsko 
geofizikalni observatorij 
(AGO) Fakultete za 
matematiko in fiziko, 
kjer je stalno postavljen 
največji slovenski 
teleskop. Uporabljajo 
ga predvsem za 
potrebe izobraževanja 
študentov; toda 
ob solsticijih in 
enakonočjih se 
tam zberejo tudi 
radovedni obiskovalci 
in astronomski 
navdušenci. Ob 
teh dnevih namreč 
na astronomskem 
observatoriju 
pripravljajo dneve 
odprtih vrat z 
dopoldanskim in 
večernim programom. 
Takrat si je možno 
ogledati delovanje 
observatorija, pokukati 
skozi teleskop ali 
povprašati astronome 
o najnovejših 
odkritjih. Letos 
bosta dneva odprtih 
vrat še v nedeljo, 
23. septembra, in v 
petek, 21. decembra. 
Program in navodila, 
kako do brezplačne 
vstopnice, boste 
našli na spletni strani 
 astro. ago. fmf. uni-lj.si.
Lahko pa AGO obiščete 
ob Noči raziskovalcev, 
28. septembra, kjer 
si boste lahko ogledali 
notranjost observatorija, 
teleskop Vega in 
opazovali nočno nebo 
skozi teleskope.

teMne noči
Danes govorimo o najrazličnejših vrstah 
onesnaženja in skrbi nas, ali je kakovost 
zraka ali vode dovoljšnja za prijetno 
življenje v mestu. Toda prav tako kot voda 
in zrak je za udobje in zdravje ljudi in živali 
pomembna kakovost noči. Seveda skrb za 

temno nebo ne pomeni, da želimo pogasiti 
vse ulične svetilke: predvsem pomembna 
je izbira luči, ki jih mesto uporablja za 
razsvetljevanje. 
Po večini ljubljanskih ulic najdemo luči, 
ki so usmerjene navzdol in svetlobe ne 
razpršujejo več v nebo. V društvu Temno 
nebo so reflektorjem številnih kulturnih 

objektov, ki so ponoči osvetljeni, že nadeli 
posebno masko: tako svetloba zadane samo 
objekt in ne gre mimo in v nebo. Toda 
Klemen Čotar s Fakultete za matematiko in 
fiziko je povedal, da je poleg usmerjenosti 
luči in intenzitete pomembna tudi izbira 
barve luči. Barve? Da: bela svetloba, ki je 
pogosta v sodobnih uličnih LED svetilkah 

blizu 
je nebo
Klemen Čotar, Fakulteta 
za matematiko in fiziko

Nebo nad mestom
Živa Čebulj

Foto: Martin Gladović

Če ste 27. julija zvečer dvignili pogled v nebo, ste lahko uživali v Luninem mrku, pod katerim je bil dobro viden Mars.
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Kaj opazovati v mestu
Svetlejše noči v mestih niso 
naklonjene motrenju nočnega 
neba. Toda če se postavimo 
v zavetje drevesne krošnje, ki 
nam zastira svetlobo ulične 
svetilke, lahko na nebu najdemo 
nekaj najsvetlejših objektov. 
Štirje najsvetlejši planeti, ki so 
poletno nebo krasili v gosjem 
redu in ki jih lahko brez težav 
s prostim očesom najdemo 
tudi nad Ljubljano, so Venera, 
Jupiter, Saturn in Mars. Merkur 
je navidezno vedno blizu Sonca 
in zato zelo hitro zaide, za 
opazovanje Urana in Neptuna 
pa potrebujemo teleskop ali pa 
vsaj močnejši daljnogled.
V mestih navadno zaradi 
svetlobnega onesnaženja 
veliko temnejših zvezd za 
naše oči ugasne, kar pa 
začetniškim opazovalcem olajša 

prepoznavanje ozvezdij. Veliki 
voz, Orion, del Škorpijona, 
Kasiopeja in Dvojčka so le 
nekatera izmed ozvezdij, ki 
so dovolj svetla, da jih lahko 
najdemo, če le ne stojimo pod 
ulično svetilko.

Kdaj kaj iskati po nebu 
Letos poleti je nad Ljubljano 
blestela ogrlica vseh štirih 
svetlih planetov: zvečer se je 
še v soju večerne zarje prižgala 
Venera, še vedno v mraku ji je 
vzhodneje sledil Jupiter, ko se 
je stemnilo, se je prikazal še 
Saturn, in ko je Venera že zašla, 
se je na nebo vzpel še Mars. 
Venera se bo oktobra 
navidezno približala Soncu 
in ne bo več vidna; v drugi 
polovici novembra pa se bo 
znova prikazala kot Danica. 
Jupiter bo oktobra še viden 
v večerni zarji, zahajal bo 
približno eno uro za Soncem, 
precej blizu mu bo sledil 
Saturn, ki bo zahajal okoli 
devetih. Mars pa bo šel tudi 
oktobra zadnji spat: zahajal bo 
okoli enih.
Novembra bomo lahko poleg 
jutranje Venere zvečer še 
nekaj časa opazovali Jupiter, 
ki pa bo zahajal zelo zgodaj in 
drugo polovico decembra ne 
bo več viden, ter Saturn, ki bo 
konec meseca zahajal že kmalu 
po šesti uri zvečer. Mars bo 
novembra zahajal okoli polnoči.
Decembra se bo dogajalo 
predvsem v jutranjih urah. 
Merkur se bo v tem času od 
Sonca  navidezno oddaljil 
dovolj, da ga bomo morda ujeli 
celo v Ljubljani. Najlepše bo 
viden sredi meseca, ko bo nekje 
med Tehtnico in Škorpijonom 
vzhajal že pred šesto, družbo 
pa mu bo delal Jupiter. Blizu bo 
tudi Venera, ki bo vzhajala že 
okoli štirih zjutraj. V zgodnjih 
večernih urah bomo lahko 
videli še Saturn, ki pa bo v 
ozvezdju Strelca viden samo 
v začetku meseca, nato pa ga 
vse do konca januarja ne bo na 
nočnem nebu. Decembra bo 
ponoči tako svetil samo Mars, ki 
bo zahajal nekaj pred polnočjo.

Kaj pa utrinki in Luna?
Če ste zamudili avgustovske 
Perzeide, se toplo oblecite in 
si sredi decembra oglejte 
meteorski roj Geminidov z 
njegovimi značilnimi svetlimi 
in počasnimi meteorji, ki jih 
– v idealnih pogojih – lahko 
v eni uri opazimo tudi sto 
dvajset. Največjo aktivnost 
pričakujemo v noči s 13. na 14. 
december.
Tudi Zemljin naravni satelit 
je vedno znova zanimiv. 
Sicer nam Luna vedno kaže 
isti obraz, enkrat celega, 
drugič je bolj sramežljiva. Če 
jo opazujemo v dneh pred 
mlajem in po njem, ko ima 
krajce čisto tanke, lahko 
opazimo temno pepelnato 
površino v senci. Ob ščipu, ko 
se nam smeje vsa okrogla, pa si 
lahko vzamemo nekaj minut in 
v obliki kraterjev prepoznamo 
deklico, zajca ali še celo kaj 
drugega. 

Kje opazovati
Ob večernih sprehodih 
si poiščite prostor, ki ni 
svetlobno preveč onesnažen. 
Poleti je včasih dovolj že 
kotiček v katerem od številnih 
ljubljanskih parkov, skrit za 
košatimi krošnjami dreves. 
Tudi ljubljanska pohodna 
ogrlica, Pot spominov in 
tovarištva, na marsikaterem 
odseku ponuja prav to. Pri 
opazovanju planetov, posebej 
tistih, ki se pojavljajo zgolj 
nizko nad obzorjem, moramo 
ob tem izbrati prostor, kjer nam 
visoka drevesa ali stolpnice ne 
zastirajo horizonta. 

Zakaj sploh gledati v nebo
Zgodi se, da je kdaj za nami 
res naporen dan in je glava 
tako težka, da jo komaj 
nosimo na vratu. Toda prav 
po takšnem dnevu mi najbolj 
prija, da stresem skrbi z ramen, 
dvignem pogled z mestnega 
tlaka in primerjam svoje težave 
z neskončnostjo, ki je nad 
mano. Toda zakaj sploh gledati 
v nebo, to je vprašanje, na 
katero si bo najlažje odgovoril 
vsak sam.

Pogled na neokrnjeno 
nočno nebo je lahko 
nepozabna osebna 
izkušnja, ki se opazovalcu 
za vedno vtisne v spomin. 
Žal je dandanes vse manj 
priložnosti videti naravno 
temno nebo, saj se 
vsepovsod poznajo učinki 
umetne razsvetljave. 
Soj razsvetljave utopi 
svetlobo šibkih objektov 
na nebu, zato je tudi manj 
splošnega zanimanja 
za njihovo opazovanje. 
Za najpristnejši stik z 
nebesnimi pojavi se je 
zato treba potruditi in si 
nočno nebo ogledati skozi 
daljnogled ali teleskop, 
če se le da iz kakega 
bolj odmaknjenega 
opazovališča.
Primerne opazovalne 
opreme in veščin 
rokovanja z njo ne 
premore vsak, zato je naše 
poslanstvo v AD Vega, da 
širši publiki približamo 
skrivnosti Vesolja, zavzete 
posameznike pa izučimo, 
da postanejo samostojni 
opazovalci. Med naše 
dejavnosti sodijo poljudna 
predavanja, strokovna 
izobraževanja ter izvajanje 
astronomskih opazovanj.  

 ad-vega.si

ter avtomobilskih žarometih, je za ljudi in živali 
neprimerna. Moti namreč tvorbo melatonina, 
hormona, ki ga potrebujemo za kakovosten spanec. 
Tako lahko ponoči ob uličnih svetilkah vidimo 
številne žuželke, ki misleč, da je dan, še vedno 
letajo okrog njih. Podobno kot na mušice pa bela 
svetloba vpliva tudi na ljudi: če predolgo v noč 
sedimo za zaslonom brez prilagoditve za modro 

svetlobo, lahko to vpliva na kakovost spanja. Z 
namestitvijo svetilk z naravnejšo rumenkasto 
svetlobo in ustrezne programske opreme se 
takšnim težavam elegantno izognemo. Sicer je res, 
da ob rumeni svetlobi ne moremo enako dobro 
razločiti barv, toda tako vsaj ne bomo prehitro 
pozabili znanega slovenskega reka, da je »ponoči 
vsaka krava črna«. 

bodiMo 
otroci, 
glejMo  
V nebo!
Andrej Lajovic,  
Astronomsko društvo Vega

Foto: Martin Gladović

Če ste 27. julija zvečer dvignili pogled v nebo, ste lahko uživali v Luninem mrku, pod katerim je bil dobro viden Mars.

Foto: arhiv društva

Sodelujemo z vsemi starostnimi 
skupinami, od osnovnošolcev pa vse 
do upokojencev.
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Naši sostanovalci
Ta bitja so netopirji, velikokrat prezrti, 
a zato nič manj pogosti prebivalci 
Ljubljane. Od tridesetih vrst, ki živijo v 
Sloveniji, jih je bilo na območju Ljubljane 
do sedaj potrjenih dvajset. Mnoge to 
dejstvo preseneti, saj še vedno velja 
prepričanje, da netopirji bivajo samo v 
jamah in gozdovih. S širjenjem človeka 
v njihovo življenjsko okolje pa so se ti 
začeli zatekati tudi v umetne strukture, 
podobne naravnim zatočiščem. Deli 
fasad starih blokov, prostori za opaži hiš, 
podstrešja, drevesna dupla in špranje za 
odstopljenim lubjem so zgolj nekatera 
mesta, ki netopirjem čez dan lahko 
nudijo zavetje v urbanem okolju. Ponoči 
pa jim mesto s svojimi parki, vrtovi, 
bajerji in vodotoki nudi tudi obilico 
hrane.
Kljub razširjenosti so netopirji zaradi 
nočnega načina življenja ljudem 
povečini slabo znani in prav lahko se 
zgodi, da dolga leta sploh ne opazijo, 
da si delijo dom s skupino netopirjev. 
Z njimi pridejo v stik šele ob prenovah, 
ko je pogosto zaradi napačnega 
ukrepanja zatočišče za vedno uničeno. 
Nemalokrat ljudi motijo tudi iztrebki, ki 

se nabirajo pod zatočiščem. Konflikti 
z ljudmi so poleg sečnje starih dreves 
in svetlobnega onesnaževanja ključen 
dejavnik ogrožanja netopirjev v mestih. 
Zato je pomembno, da se Ljubljančani 
zavedamo, da lahko netopirji bivajo v 
naši bližini in da poznamo njihov način 
življenja.

Žužkojeda skupina živali
Nič nenavadnega ni zmotno prepričanje, 
da so netopirji nadležni krvosesi, ki se 
zapletajo v lase in prenašajo bolezni. 
Pa ste vedeli, da se vse naše vrste 
prehranjujejo z žuželkami in da igrajo 
pomembno vlogo pri uravnavanju 
njihove številčnosti? Da imajo odlično 
razvit sluh in izredno sposobnost 
orientacije in lova v temi s pomočjo 
odmevov? Da so edini sesalci, ki aktivno 
letijo? 
Ta in mnoga druga zanimiva dejstva 
člani Slovenskega društva za proučevanje 
in varstvo netopirjev izpostavljamo 
v projektu Netopirji – skrivnostni 
Ljubljančani 3. Skozi raznolike aktivnosti 
želimo meščanom približati te ogrožene 
in zavarovane živali in jih poučiti, 
kako ravnati ob srečanju z njimi. To 

dosegamo z izobraževalnimi predavanji, 
fotografskimi razstavami in večernimi 
sprehodi, namenjenimi opazovanju 
netopirjev in poslušanju njihovih (nam 
sicer neslišnih) klicev z ultrazvočnimi 
detektorji. 

Raziskovanje in varstvo 
netopirjev v Ljubljani
Da bi izboljšali poznavanje razširjenosti 
netopirjev, del projekta namenjamo 
tudi raziskovanju. Pregledujemo znana 
zatočišča in iščemo nova, popisujemo 
netopirje z metodo lova v mreže ter 
spremljamo in snemamo večerno 
aktivnost s pomočjo detektorjev. 
Čas posvečamo tudi pregledovanju 
netopirnic (umetnih zatočišč za 
netopirje), ki smo jih namestili na 
drevesa v Tivoliju in ob Koseškem 
bajerju ter na nekaj stavb. Tako smo 
želeli omiliti negativne človeške vplive 
na izginjanje zatočišč. Na preglede 
drevesnih netopirnic vedno povabimo 
tudi prostovoljce, ki tako spoznajo 
terensko delo. 
Konec septembra nas čaka akcija 
odstranjevanja netopirskega gvana 
na podstrešju cerkve sv. Andreja v 

Netopirji –  
skrivnostni Ljubljančani
Nika Krivec, Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev

Poletni večer. 
Sonce je ugasnilo 
in nad Ljubljano 
se spušča mrak. 
Mestno središče 
poleti zares zaživi 
šele zvečer, ko 
prijeten hlad 
na bregove 
Ljubljanice privabi 
številne domačine 
in turiste. Ti 
povečini niti slutijo 
ne, da v temi nad 
njihovimi glavami 
svoje nočne 
vragolije zganja 
čisto posebna 
skupina živih bitij.

Foto: Simon Zidar

V okviru projekta se trudimo izobraževati Ljubljančane vseh starosti.
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Tanja Geršak, Služba za razvojne projekte in investicije, Mestna občina Ljubljana

Srednjih Gameljnah, kjer se poleti nahaja 
porodniška skupina samic malega podkovnjaka 
(Rhinolophus hipposideros), ki tam vzgajajo 
svoje mladiče. Gre za eno redkih porodniških 
skupin te vrste, zabeleženih v Ljubljani. 
Prostovoljska akcija bo pripomogla k izboljšanju 
stanja zatočišča, pa tudi k njegovi dolgoročni 
ohranitvi, saj bomo pod visišče netopirjev 
namestili ponjavo, ki bo v prihodnje olajšala 
čiščenje.
Ves čas projekta deluje tudi telefonska linija, 
namenjena ljudem, ki pridejo v stik z netopirji. 
Netopirofon omogoča neposredno ozaveščanje 
posameznikov, ki najdejo onemoglega netopirja 
ali skupino netopirjev v svoji bližini, služi pa 
tudi kot dragocen vir podatkov o netopirjih v 
Ljubljani.

K ohranjanju netopirjev lahko 
prispevate tudi sami
Če najdete onemoglega netopirja ali skupino 
netopirjev v svoji bližini, nas kontaktirajte na 
068 650 090 (Netopirofon) ali na elektronski 
naslov netopirji.lj@gmail.com. Sporočite nam, 
če ste v okolici svojega doma namestili ali 
opazili netopirnico, s čimer boste pomagali 
pri zbiranju podatkov o ljubljanskih netopirjih. 
Netopirjem lahko izdelate netopirnico in jih 
tako povabite v svojo bližino. Navodila za 
izdelavo in namestitev najdete na spletni strani 
 www. sdpvn-drustvo. si. Vabljeni tudi, da se 
nam pridružite na projektnih aktivnostih. 
Dogajanje lahko spremljate na FB strani 
Netopirji – skrivnostni Ljubljančani.
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo 
netopirjev združuje biologe in ostale ljubitelje 
netopirjev, ki se trudimo prispevati k njihovi 
ohranitvi. Več o društvu in naših aktivnostih si 
lahko preberete na  www.sdpvn-drustvo.si ali 
spremljate naše objave na  www.facebook.com/
sdpvn/.

Številne rastline, ki jih uporabljamo za prehrano in okras, 
so tujerodne. Z območja njihove naravne razširjenosti jih je 
namenoma ali nenamenoma prinesel človek.

Večina jih ostaja na njivah in vrtovih, 
nekatere pa so si utrle pot v naravno 
okolje, kjer se lahko hitro širijo. Pri 
tem izpodrivajo domorodne vrste, 
spreminjajo ekosisteme, povzročajo 
gospodarsko škodo ali ogrožajo 
zdravje ljudi. Ker so pri širjenju 
uspešne, jih imenujemo invazivne 
tujerodne vrste. Zadnja leta tudi na 
območju Mestne občine Ljubljana 
opažamo vse več invazivnih 
tujerodnih rastlin.
Pred enim letom smo v Ljubljani 
začeli izvajati projekt Applause, ki 
k ravnanju z invazivnimi vrstami 
pristopa po načelu nič odpadkov in 
krožnega gospodarstva. V sklopu 
projekta razvijamo nova orodja za 
prepoznavanje invazivnih tujerodnih 
rastlin ter raziskujemo primernost 
rastlin za predelavo v uporabne snovi 
na najrazličnejših področjih.
K sodelovanju v projektu pa vabimo 
tudi meščanke in meščane: do 
30. septembra 2018 sodelujte v 
natečaju za Najbolj inovativno jed 
iz topinamburja in mirabolane. 
Vse kulinarične navdušence vabimo 
k ustvarjanju jedi (predjed, glavna 
jed, sladica) iz gomoljev topinamburja 
ali laške repe (Helianthus tuberosus) 
oziroma plodov mirabolane ali 
štrbonclja (Prunus cerasifera). Ostale 
sestavine sodelujoči izberete po lastni 
presoji. Recept zapišite, pripravite 
jed in jo fotografirajte. Nato recept in 
fotografije skupaj s svojimi osebnimi 

podatki in podpisanim Soglasjem 
o pridobivanju osebnih podatkov 
pošljite na  natecaj-jed@ljubljana. si 
ali po pošti na naslov: Odsek za 
prehrambeno kemijo, Kemijski inštitut, 
Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana v zaprti 
ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Natečaj 
Najbolj inovativna jed iz topinamburja 
in mirabolane«. Izmed vseh prispelih 
receptov bo strokovna komisija izbrala 
najbolj inovativno jed, zmagovalec pa 
bo prejel plaketo. 
Zmagovalni recept bo predstavljen 
tudi na Festivalu uporabe 
invazivnih tujerodnih rastlin, 
ki bo potekal 10. oktobra 2018 na 
Stritarjevi ulici v Ljubljani od 9. do 18. 
ure. Na njem boste lahko izvedeli več 
o invazivnih tujerodnih rastlinah, kako 
jih prepoznati, odstraniti in predelati. 

ali lahko inVaziVne tujerodne 
rastline predelaMo V nekaj 
uporabnega? da.

Foto: Simona Strgulc Krajšek

Helianthus tuberosus topinambur ali laška repa

Foto: Branka Trčak

Prunus cerasifera mirabolana ali štrboncelj

PRILETITE NA DOGODKE O NETOPIRJIH!

Izobraževalna razstava, predavanje in večerni 
sprehod
do 26. 10. – Knjižnica dr. France Škerl:
Z razstavo želimo predstaviti netopirje, razbiti 
predsodke o njih ter poudariti njihovo ogroženost in 
pomen v okolju. Izvedeli boste, kje vse se netopirji 
skrivajo v mestu in kako ravnati, če se z njimi pobližje 
srečate. 

Čistilna akcija, predavanje in večerni sprehod
29. 9. – Cerkev sv. Andreja v Srednjih Gameljnah in 
KD Srednje Gameljne ob 14. uri pred cerkvijo:
Pridružite se nam na akciji odstranjevanja netopirskega 
gvana na podstrešju cerkve v Srednjih Gameljnah in 
prispevajte k ohranitvi zatočišča porodniške kolonije 
malega podkovnjaka. Za opremo in malico bo 
poskrbljeno. Za več informacij se obrnite na  
 krivec.nika@gmail.com. 
Po akciji vabljeni še v KD Srednje Gameljne, kjer bo ob 
17. uri predavanje o netopirjih, ki mu bo sledil večerni 
sprehod z opazovanjem in poslušanjem netopirjev.

Kulinarične delavnice 
priprave jedi iz topinamburja 
in mirabolane

Kdaj? 22. 9. ob 9. uri in 25. 9. ob 16. uri
Kje? Biotehniški izobraževalni center 
Ljubljana – Center kulinarike in turizma, 
Prušnikova 74, Ljubljana Šentvid
Obvezne prijave sprejemamo 
do zapolnitve mest na 
 kulinaricne-delavnice@ljubljana.si 
ali 01 306 46 79 od 8. do. 12. ure.

 www.ljubljana.si/sl/moja-
ljubljana/applause/
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PRVO PREDDVERJE CANKARJEVEGA DOMA
URA  PROSTOR 1 PROSTOR 2 

PONEDELJEK, 1. OKTOBER 2018
11.00–11.40 Predavanje: Prepoznavanje demence – Spominčica – Alzheimer Slovenija

12.00–12.40 Muzikal: O, mama moja! – Center aktivnosti Fužine

13.00–13.40 Delavnica: Sproščanje ob mandalah – Mestna zveza upokojencev Ljubljana Predstavitev: Hiša Ljubhospica – strokovna in sočutna oskrba hudo bolnih ob 
koncu življenja – Ljubhospic

14.00–14.40 Delavnica: Prikaz izvajanja storitve socialne oskrbe na domu – izvedba 
oskrbe in osebne nege – Zavod za oskrbo na domu Ljubljana 

Delavnica: Recikliranje časopisnega papirja – Društvo ŠKUC

15.00–15.40 Predavanji: Vrtički v Ljubljani ter Priprava komposta in jesenska opravila 
na vrtu – Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja, Odsek za razvoj 
podeželja

Vadba za seniorje in predavanje o zdravi prehrani – Šport Ljubljana

16.00–16.40 Delavnica: Kaj narediti, ko bližnji preneha dihati ali mu preneha biti srce – 
Zdravstveni dom Ljubljana, Simulacijski center 

Predavanje: Nasveti in vaje za lajšanje in preprečevanje težav pri venskem 
popuščanju – Lekarna Ljubljana 

17.00–17.40 Vadba: Zumba – Center aktivnosti Fužine

PREDSTAVITVENI PROSTOR MOL

11.00–18.00 Podeželje Mestne občine Ljubljana: Samooskrba v Ljubljani

11.00–14.00 Javni stanovanjski sklad MOL: Informacije o možnih stanovanjskih rešitvah

11.00–18.00 Ljubljanski potniški promet, d. o. o.: Informacije o LPP

TOREK, 2. OKTOBER 2018
9.00–9.40 Plesna vadba: Letin, Standart, Salsa – Center aktivnosti Fužine

10.00–10.40 Predstavitev: Prostovoljstvo v Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana z živo 
knjižnico – Zavod za oskrbo na domu Ljubljana 

Delavnica: Predstavitev ročnih del: kvačkanje, tehnika pick point, oblikovanje 
fraktalov – Mestna zveza upokojencev Ljubljana

11.00–11.40 Delavnica: Demenci prijazno okolje – Spominčica – Alzheimer Slovenija Vadba za seniorje in predavanje o zdravi prehrani – Šport Ljubljana 

12.00–12.40 Delavnica: Kaj narediti, ko bližnji preneha dihati ali mu preneha biti srce – 
Zdravstveni dom Ljubljana, Simulacijski center 

Kiparska delavnica za odrasle  – Pionirski dom – Center za kulturo mladih 

13.00–13.40 Delavnica: Izdelovanje punčk iz cunj – Zavod za oskrbo na domu Ljubljana Predstavitev: Prostovoljci, srce Ljubhospica –  Ljubhospic

14.00–14.40 Predavanje: Predstavitev programa psihološko svetovanje posameznikom, 
parom in družinam v duševni stiski – Center za psihološko svetovanje Posvet

15.00–15.40 Vadba za seniorje in predavanje o zdravi prehrani – Šport Ljubljana Predavanje: Apiterapija – Zavod Eneja, so. p.

16.00–16.40 Predstava v znakovnem jeziku: Pohod na Veliko planino (komedija) – Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana

17.00–17.40 Nastop: Kvartet Violi CAF in klarinet – Center aktivnosti Fužine

PREDSTAVITVENI PROSTOR MOL

9.00–18.00 Podeželje Mestne občine Ljubljana: Čebelarstvo v Ljubljani

11.00–14.00 Javni stanovanjski sklad MOL: Informacije o možnih stanovanjskih rešitvah

9.00–18.00 Ljubljanski potniški promet, d. o. o.: Informacije o LPP

SREDA, 3. OKTOBER 2018
9.00–9.40 Delavnica: Mobilni grafični atelje – Mednarodni grafični likovni center

10.00–10.40 Igranje miselnih in družabnih iger z otroki in prostovoljci – Zavod za 
oskrbo na domu Ljubljana

Intervalna vadba – Mestna zveza upokojencev Ljubljana

11.00–11.40 Vadba za seniorje in predavanje o zdravi prehrani – Šport Ljubljana Predavanje: Pojav sladkorne bolezni v tretjem življenjskem obdobju – 
Zdravstveni dom Ljubljana, Patronažno varstvo in nega na domu

12.00–12.40 Vadba: Vadba za starostnice in starostnike – Športno društvo Šentvid Ljubljana

13.00–13.40 Predstavitev: 63. sezona abonmaja Gledališče ob petih – JAZ, UMETNIK, 
JAZ, DRŽAVLJAN – Slovensko mladinsko gledališče ter Univerza za tretje 
življenjsko obdobje

Nastop: TAI JI QUAN – Slovensko društvo TAI JI QUAN

14.00–14.40 Vadba: Plesna telovadba in pilates – Mestna zveza upokojencev Ljubljana

15.00–15.40 Predstava: Ritmi planeta CAF – Center aktivnosti Fužine

PREDSTAVITVENI PROSTOR MOL

9.00– 16.00 Podeželje Mestne občine Ljubljana: Podeželje mestne občine se predstavi 

11.00–14.00 Javni stanovanjski sklad MOL: Informacije o možnih stanovanjskih rešitvah

9.00–16.00 Ljubljanski potniški promet, d. o. o.: Informacije o LPP

Program Mestne občine Ljubljana na 18. Festivalu za tretje 
življenjsko obdobje v Cankarjevem domu od 1. do 3. oktobra 
Darija Božnik, Oddelek za zdravje in socialno varstvo, Mestna občina Ljubljana
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SPREMLJEVALNI PROGRAM 
URA IZVAJALEC DOGODEK ZBIRNO MESTO

PONEDELJEK, 1. OKTOBER 2018
10.00–12.00 Mednarodni grafični likovni 

center
Pregledna razstava Rika Debenjaka in voden ogled 
ustvarjalnega centra Švicarije

Mednarodni grafični likovni center, Grad Tivoli, Park Tivoli 

11.00 Mestna občina Ljubljana, Oddelek 
za varstvo okolja, Odsek za razvoj 
podeželja

Dan odprtih vrat na Učnem vrtu na Ježici Vrtičkarsko območje na Ježici, Glinškova ploščad

15.00–17.00 Turizem Ljubljana Literarne poti Ljubljane – sprehod s turističnim vodnikom po 
poteh pesnikov, pisateljev, narodnih buditeljev in boemov, ki so 
pustili svoje sledi v spominu in življenju Ljubljane

Ploščad pred Cankarjevim domom, pred Cankarjevim 
spomenikom

14.00 Festival Ljubljana Vodeni ogled Križank (Peklensko dvorišče, preddverje Križank 
in poletno gledališče)

Preddverje Križank

18.00 Mestna knjižnica Ljubljana Pravna pomoč, dedovanje Knjižnica Prežihov Voranc

TOREK, 2. OKTOBER 2018
10.00–12.00 Turizem Ljubljana Literarne poti Ljubljane – sprehod s turističnim vodnikom po 

poteh pesnikov, pisateljev, narodnih buditeljev in boemov, ki so 
pustili svoje sledi v spominu in življenju Ljubljane

Ploščad pred Cankarjevim domom, pred Cankarjevim 
spomenikom

11.00 Mestna knjižnica Ljubljana Uporaba aplikacij COBISS+ in mCOBISS Knjižnica Bežigrad v dvorani

12.00 Ljubljanski potniški promet in 
Turizem Ljubljana

Ogled Ljubljane z vodičem Turizma Ljubljana – krožna vožnja 
z mestnim avtobusom

Zbirno mesto pred SNG Opera in balet Ljubljana ob 11.55. 
Obvezne prijave za enourni ogled Ljubljane na Turizem 
Ljubljana: 01 306 1215, tic@visitljubljana

12.00 Mini teater Voden ogled Judovskega kulturnega centra Judovski kulturni center, Križevniška 3

13.00 Cankarjev dom Ogled čebeljega panja na strehi Cankarjevega doma Ploščad pred Cankarjevim domom, pred Cankarjevim 
spomenikom

16.00 Društvo ŠKUC Moja majica je lahko transparent! – vodstvo po razstavi in 
delavnica sitotiska

Galerija ŠKUC, Stari trg 21

17.00 Mestna knjižnica Ljubljana Tečaj mozaika Knjižnica Grba

19.30 Mestna knjižnica Ljubljana Ker hočem (za)dihati – kako v svojem odraslem življenju 
prepoznati dolgoročni vpliv obremenjujočih izkušenj v otroštvu 
in okrevati

Knjižnica Šentvid

SREDA, 3. OKTOBER 2018
09.30 Ljubljanski potniški promet Ogled Ljubljane – krožna vožnja z vlakcem Urbanom Zbirno mesto pred Mestno hišo (stojnica LPP) ob 09.25 

10.00 Muzej in galerije mesta Ljubljana Vodstvo po stalni razstavi Ljubljana.Zgodovina.Mesto. Blagajna Mestnega muzeja Ljubljana na Gosposki 15; 
obvezne prijave do 2. 10. na prijava@mgml.si ali 01 241 25 06

12.00 Muzej in galerije mesta Ljubljana Vodstvo po razstavi Ivan Cankar Blagajna Mestnega muzeja Ljubljana na Gosposki 15; 
obvezne prijave do 2. 10. na prijava@mgml.si ali 01 241 25 06

15.00 Kinodvor Kinodvor 10: deset let mestnega kina – ogled filma My way 50 
(Maja Weiss, 2018, 83 min) in pogovor z ustvarjalci 

Na voljo je 25 brezplačnih vstopnic, ki jih prevzamete na 
blagajni Kinodvora najkasneje 15 minut pred začetkom 
predstave.

17.00 Mestna knjižnica Ljubljana Merjenje krvnega tlaka in glukoze Knjižnica Otona Župančiča v Mediateki v kleti

17.00 Mestna knjižnica Ljubljana Tečaj prve pomoči in uporabe defibrilatorja Knjižnica Otona Župančiča v Mediateki v kleti

18.00 Mestna knjižnica Ljubljana Okrogla miza: Od hiralnic do varovanih stanovanj in aktivne 
starosti: O lepoti let in grdih gubah

Knjižnica Šiška, 1. nadstropje

18.00 Mestna knjižnica Ljubljana Predavanje: Demenca (v sodelovanju s Spominčico) Knjižnica Otona Župančiča v 3. nadstropju

Udeležba na vseh dogodkih je brezplačna. Pridržujemo si pravico do sprememb programa.

Posebni ugodnosti! • V času trajanja Festivala za tretje življenjsko obdobje, od 1. do 3. oktobra 2018, bo Mestna knjižnica 
Ljubljana vsem novovpisanim upokojenkam in upokojencem podarila enoletno članarino. Vpis bo 
možen v vseh knjižnicah Mestne knjižnice ob predložitvi osebnega dokumenta in ustreznega potrdila 
o upokojenskem statusu. Prinesite tudi svojo Urbano!

   • V Lutkovnem gledališču Ljubljana lahko upokojenci ob predložitvi Kartice upokojenca ZPIZ dvignejo 
dve brezplačni vstopnici za ogled dopoldanskih predstav (ves čas trajanja festivala).

Program Mestne občine Ljubljana na 18. Festivalu za tretje 
življenjsko obdobje v Cankarjevem domu od 1. do 3. oktobra 
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Kaj je novega?

NAPOVEDNIK DOGODKOV V ČS MOL september 2018
DOGODEK KRATKA VSEBINA TERMIN LOKACIJA

ČS CENTER
Mavrica želja* Vabljeni na intenzivno delavnico ob koncu tedna, kjer boste raziskovali osebne, 

ponotranjene situacije zatiranosti (strahove, samocenzure, neizražene želje ipd.). 
Prisotnost na delavnici je obvezna oba dneva. Obvezne prijave na transformator.toslo@
gmail.com.

Sobota, 22. 9., in nedelja, 23. 9., od 
10. do 16. ure 

Mladinski center ULCA, Trg OF 10 
(podhod železniške postaje)

Odprta ULCA Ohladitev, pogovori, namizni tenis, glasba, henganje, družabne igre, aktivnosti po tvoji 
želji ali brainstormanje idej za program ULCE po meri mladih.

Vsak delovnik od 13. do 16. ure Mladinski center ULCA, Trg OF 10 
(podhod železniške postaje)

Ustvarjalne delavnice Ustvarjalne delavnice, ročna dela, barvanje mandal in pobarvank. Vsak torek od 12. do 14. ure Zarnikova 3, pisarna društva, soba 5

ČS TRNOVO
Monokomedija Čistilka 
Marija

Vabljeni, da se udeležite kulturnih, športnih in zabavnih dogodkov v sklopu Dnevov 
četrtne skupnosti Trnovo, ki se bodo odvijali na različnih trnovskih lokacijah od 
25. septembra do 6. oktobra. Prvi večer bo monokomedija z naslovom Čistilka Marija 
(igra: Mojca Partljič, režija: Vito Taufer). Vsi dogodki so brezplačni! 

Torek, 25. 9., ob 19. uri Sedež ČS Trnovo, Devinska ulica 1b, I. 
nadstropje, dvorana 

Ogled Plečnikove hiše Brezplačen vodeni ogled po Plečnikovi hiši in vrtu. Strokovno vodenje po prenovljeni 
Plečnikovi domačiji. Za ogled je potrebna predhodna najava na telefon (01)24 12 506 oz. 
e-pošto: infb@mgml.si

Sreda, 26. 9. in 3. 10., ter petek, 
5. 10., ob 11.15, 15.15 in 17.15

Plečnikova hiša, Karunova 4

Prazniki v potezi in besedi Predstavitev publikacije Tadeje Petrovčič Jerina z naslovom Prazniki v potezi in besedi 
avtorjev akad. Janeza Bernika, Jožeta Snoja in akad. Milčka Komelja. Ustvarjalci, ki bodo 
sodelovali kot gostje večera, so soustvarjali umetniško plat župnijskega lista Trnovo v 
času župnika Janeza Pogačnika. 

Sreda, 26. 9., ob 19.30 Finžgarjeva galerija v trnovskem 
župnišču, Kolezijska ulica 1

Podobe iz sanj Podobe iz sanj, multivizija Lada Jakša, posvečena izjemnemu opusu Ivana Cankarja, 
izpostavlja aktualne poudarke: hlapčevstvo, resnica-laž, narodov blagor, romanje skozi 
življenje … Avtor bo svojo predstavitev spremljal na lastnih glasbilih.

Četrtek, 27. 9., ob 19.30  Finžgarjeva galerija v trnovskem 
župnišču, Kolezijska ulica 1

Znameniti Trnovčani Filmski večer: ogledali si boste dokumentarno-igrani film o zakoncih Vurnik, Iskalca, ki 
ga je l. 2013 posnela Alma Lapajne po scenariju Trnovčana Borisa Leskovca. Poleg njiju 
bodo na večer povabili tudi vnukinjo zakoncev Vurnik. 

Petek, 28. 9., ob 19.30 Finžgarjeva galerija v trnovskem 
župnišču, Kolezijska ulica 1

Dan odprtih vrat 
Gasilskega društva Trnovo

Predstavili vam bodo opremo društva ter potek gašenja in reševanja človeških življenj 
in imetja.

Petek, 28. 9., ob 16. uri Gasilski dom, Cesta v Mestni log 31

Tradicionalna veslaška 
regata po Ljubljanici

Startali bodo veslači in veslačice vseh slovenskih klubov. Start regate je pod Prulskim 
mostom, cilj  ob izlivu Gradaščice v Ljubljanico. 

Sobota, 29. 9., ob 10. uri Pod Prulskim mostom

Kulturno-zgodovinsko 
vodenje po Krakovem in 
Trnovem

Brezplačno vodenje s posebnim ogledom obnovljene Plečnikove hiše. Ogled bo vodil 
dr. Tadej Jakopič. Predhodne prijave niso potrebne.

Nedelja, 30. 9., ob 14. in 16. uri Zbirno mesto: most Hradeckega

Maša v spomin Maša v spomin arhitekta Jožeta Plečnika. Nedelja, 30. 9., ob 9.15 Cerkev sv. Janeza Krstnika, Kolezijska 
ulica 1

Jutri v Trnovem Ogled filma in pogovor o sodelovanju in soustvarjanju življenjskega okolja. Film: 
Jutri (Demain), režija Cyril Dion in Melanie Laurent. Popotniški dokumentarec, ki se 
bolj osredotoča na rešitve kot na težave, prinaša vpogled v dejavnosti aktivistov, 
organizatorjev in državljanov, ki skušajo izboljšati svet, da bi bil bolj prijazen, zelen in 
vzdržen kraj. (115 min)

Torek, 2. 10., ob 17. uri Urbanistični inštitut RS, Trnovski 
pristan 2, knjižnica

Jesenski dan Kulturna prireditev z nastopajočimi: otroci iz vrtca Trnovo, Glasbena šola Trnovo, 
pevski zbor DU Trnovo, pesnica doma upokojencev DEOS, likovna umetnica doma 
upokojencev DEOS in ostali člani DU Trnovo.

Sreda, 3. 10., ob 17. uri Sedež ČS Trnovo, Devinska ulica 1b, I. 
nadstropje, dvorana

Osrednja proslava otrok 
trnovskih vrtcev, šol in 
pevskih zborov

Osrednja proslava Dnevov ČS Trnovo, kjer bodo nastopili otroci in učenci trnovskih 
vrtcev in osnovnih šol ter trnovski pevski zbori.

Četrtek, 4. 10., ob 16. uri OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2

Testiranje telesne 
pripravljenosti European 
Fitness Badge

Brezplačno testiranje telesne pripravljenosti European Fitness Badge. Sklop testov za 
oceno splošne telesne pripravljenosti posameznika. Testiranje je primerno za odrasle 
in starejše. Potrebna je predhodna prijava na mail: grega.rupar@gmail.com. Prijave so 
mogoče od 20. 9.

Petek, 5. 10., od 10. do 15. ure ŠD Trnovo, Ziherlova ulica 44

Vožnja z ladjico  Brezplačna vožnja z ladjico Barjanko po Ljubljanici. Vkrcanje bo na Trnovskem pristanu. 
Predhodne prijave, mogoče od 4. 10., na: 041 544 060.

Sobota, 6. 10., od 10. do 19. ure Pod Prulskim mostom 

•
Kri v septembru

Nevenka Lekše

Rdeči križ Slovenije – 
Območno združenje 
Ljubljana prijazno 
vabi krvodajalke 
in krvodajalce 
na septembrsko 
krvodajalsko akcijo, 
ki bo potekala: v petek, 
21. septembra, od 7. 
do 15. ure na Zavodu za 
transfuzijsko medicino RS, 
Šlajmerjeva 6, Ljubljana.

Hvala, ker darujete kri za 
življenje.

•
Pohod za mir 2018

Živa Čebulj

Zveza združenj borcev za 
vrednote NOB Slovenije, 
Zveza društev vojnih 
invalidov Slovenije, 
Zveza veteranov vojne 
za Slovenijo, Zveza 
policijskih veteranskih 
društev Sever vabijo v 
petek, 21. septembra, ko je 

mednarodni dan miru, na 
pohod za mir 2018. Zbor 
udeležencev bo ob 11. uri 
pred Narodno galerijo 
na Cankarjevi ploščadi. 
Zavzemanje za mir je v 
sami srčiki dejavnosti 
mednarodne federacije, 
ki ga povzemajo besede 
Nobelovega nagrajenca 
Ralpha Buncha: »Nihče 
ne more govoriti bolj 
zgovorno o miru kot tisti, 
ki so se bojevali v vojni 
/…/ glas vojnih veteranov 
je odmev hrepenenja za 
mir ljudi vsega sveta /…/ 

veterani želijo bogatejše 
življenje v svobodi, 
enakost in dostojanstvo.« 

Vse štiri slovenske 
organizacije vojnih 
veteranov delijo 
enake vrednote in se 
zavzemajo za mir, za 
vzgajanje patriotizma, za 
demokratično družbo, 
socialno državo, za 
ohranjanje tradicij boja za 
nacionalno suverenost, za 
solidarnost in zato tudi s 
takšnimi manifestacijami, 
kot je pohod za mir, 

poskušajo opozoriti 
na aktualne probleme 
sodobnega sveta in naše 
domovine.

•
Psi reševalci

Sava Zibler

Septembra v Ljubljani 
in na Igu poteka 
24. IRO svetovno 
prvenstvo za reševalne 
pse, v organizaciji 
društva Enota 
vodnikov reševalnih 
psov Ljubljana. 

Ljubljanski vestnik
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DOGODEK KRATKA VSEBINA TERMIN LOKACIJA
Shranjevanje plodov in 
semen

Vrtnarska delavnica Shranjevanje plodov in semen. Delavnice se lahko udeležite 
vsi, ki želite pridobiti nova znanja, hkrati pa slišati in izmenjati izkušnje z drugimi 
vrtičkarji in ljubitelji samooskrbe. 

Petek, 21. 9., ob 16. uri Javni sadovnjak MOL Rakova jelša

Poskrbimo za kompostni 
kup

Vabljeni na delavnico Poskrbimo za kompostni kup. Za ostale delavnice s področja 
vrtičkarstva spremljajte spletno stran www.ljubljana.si. Dogodki so brezplačni.

Sreda, 26. 9., ob 17. uri Učni zelenjavni vrt Rakova jelša

ČS MOSTE
Fužinetlon 2018 ČS Moste in Društvo SPM vabita na športno prireditev, kjer bodo svojo dejavnost 

predstavljale organizacije in društva s področja športa, rekreacije, plesa iz ČS Moste. Če 
bo slabo vreme, bo prireditev v četrtek, 27. 9., ob 15. uri.

Torek, 25. 9., od 15. do 19. ure Zelenica pred Preglovim trgom 15 oz. 
ploščad Preglov trg

ČS RUDNIK
Evropski teden mobilnosti 
v ČS Rudnik

ČS Rudnik bo v sodelovanju s Konjerejskim društvom Barje v okviru Evropskega tedna 
mobilnosti organizirala brezplačne vožnje s kočijo po nabrežjih Ljubljanice. Vstopno- 
-izstopna točka krožne vožnje je Botanični vrt na Ižanski cesti. Vabljeni!

Sobota, 22. 9., od 9. do 12. ure Botanični vrt, Ižanska cesta 15

ČS POSAVJE
Migajmo za zdravje Vadba s ŠD Ljubljana Ježica je namenjena vsem generacijam. Mojca: 051 650 415. Vadba 

se je začela v ponedeljek, 3. septembra.
Vsak ponedeljek ob 19. in 20. uri Sedež ČS Posavje, Bratovševa ploščad 

30, kletna dvorana
Vsako sredo ob 18. in 19. uri

Splošne telesne vaje Splošne telesne vaje s ŠD Ljubljana Ježica so namenjene vsem generacijam.  
Mojca: 051 650 415.

Vsak torek ob 19. uri Sedež ČS Posavje, Bratovševa ploščad 
30, kletna dvorana

Aerobika in pilates Aerobika in pilates s ŠD Ljubljana Ježica sta namenjena vsem generacijam.  
Mojca: 051 650 415. 

Vsak četrtek ob 19. uri Sedež ČS Posavje, Bratovševa ploščad 
30, kletna dvorana

Vadba za seniorke in 
seniorje

Vadba za seniorke in seniorje s ŠD Ljubljana Ježica je namenjena starejši 
generaciji. Mojca: 051 650 415.

Vsak torek in četrtek od 7.45 do 
9.00

Sedež ČS Posavje, Bratovševa ploščad 
30, kletna dvorana

ČS BEŽIGRAD
Delavnice Magic The 
Gathering

Te zanima, kaj so karte Magic the gathering in kako se jih igra? Pridi na najbolj magično 
igro vseh časov!

Četrtek, 27. 9., od 17. do 19. ure Četrtni mladinski center Bežigrad, 
Vojkova 73

Kaj se kuha v Mladincu? Iz Mladinca bo ob sredah zadišalo po domači kuhinji! Oprtali si bomo predpasnike, 
zavihali rokave in se podali kuharskim dogodivščinam naproti. 

Vsako sredo od 15. do 17. ure Četrtni mladinski center Bežigrad, 
Vojkova 73

14+ je zakon! Si 14+ in se nimaš kam dat ob petkih in sobotah zvečer? Pridi pohengat v Mladinca. Vsak petek od 19. do 21. ure in v 
soboto, 29. 9., od 18. do 21. ure

Četrtni mladinski center Bežigrad, 
Vojkova 73

Pravilno sedenje, zdrava 
hrbtenica

Kako hrbtenico razbremeniti bolečine in postaviti na svoje mesto, se lahko naučite na 
brezplačni delavnici, ki bo potekala pod strokovnim vodstvom certificirane učiteljice 
Gokhale metode, Sabine Blumauer. Jošt: 040 458 409.

Ponedeljek, 24. 9., ob 18. uri Knjižnica REČI, Belokranjska 6

Razvijanje analognih 
fotografij

Naučite se osnov razvijanja črno-belih fotografij v temnici Knjižnice REČI. Zaradi 
omejenega prostora so prijave obvezne na info@knjiznicareci.si. Jošt: 040 458 409.

Vsak ponedeljek ob 17. uri Knjižnica REČI, Belokranjska 6

Cikel ruskega filma: 
Progasta plovba (1961)

Kuhar Šulejkin si srčno želi v domovino. Ponudi se mu priložnost, da v Odeso odpluje s 
tovorno ladjo, a pod pogojem, da spremlja tovor. Izkaže se, da sta to dva leva in deset 
tigrov. Pod pretvezo, da je krotitelj, se vkrca na ladjo, da bi skrbel za živali, jih hranil in 
skrbel za varnost dostave. Režija: Vladimir Fetin; komedija, 83 min.

Četrtek, 27. 9., ob 19. uri Slovanska knjižnica, Einspielerjeva 1, 
dvorana

Cirkuški dnevi Zavod Bufeto pripravlja v okviru projekta »Cirkuški dan« izvedbo cirkuških predstav in 
delavnice cirkuških veščin. Točen termin dogodkov bo objavljen na spletni strani in FB 
Četrtne skupnosti Bežigrad.

22. 9., 23. 9. in 24. 9. Otroško igrišče v Parku literatov 
(Severni mestni park Navje)

Treningi ročnega 
nogometa

Pod strokovnim vodstvom aktualne reprezentantke v slovenski nogometni 
reprezentanci se boste učili pravil in igranja ročnega nogometa.

Vsak ponedeljek od 18. do 20. ure Zavod Bob, Robbova 15

Spedenaj šolo! Aktivnost je namenjena mladim brezposelnim od 15 do 30 let. Če so pred tabo še 
obveznosti, se lahko vsaj malo oddahneš, saj pri njih dobiš pomoč in podporo pri: 
načrtovanju, pripravi in piljenju diplomskih in magistrskih nalog; načrtovanju in učenju 
za popravne (in druge) izpite, maturo in strokovne izpite.

Vsak dan od 8. do 21. ure Zavod Bob, Robbova 15

Socialni eksperimenti Aktivnost je namenjena mladim od 15 let dalje. Socialni eksperimenti so družbeno 
koristen projekt z namenom ozaveščanja in informiranja mladih glede družbenih 
problematik ter raziskava ozračja in kvalitete bivanja v Sloveniji. 

Vsako sredo od 18.00 do 20.30 Zavod Bob, Robbova 15

Bobove čajanke –+ 
soustvarjaj MC Bob

Aktivnosti so namenjene mladim od 15 do 30 let. V sklopu nedeljskih Bobovih čajank 
s svojimi idejami soustvarjaj podobo njihovega mladinskega centra. Za vse aktivnosti 
mladinskega centra Bob spremljaj http://www.zavod-bob.si/aktualno/ in FB Zavod Bob. 

Vsako nedeljo od 16. do 21. ure Zavod Bob, Robbova 15

Udeleženci prihajajo 
iz več kot 25 držav 
iz Evrope, Azije in 

Amerike. Prvenstvo 
bo potekalo do 23. 
septembra na dveh 

lokacijah, in sicer 
na Hipodromu 
Stožice (poslušnost 
in ovire) ter na ICZR 
Ig, Zabrv 12 (iskanje 
pogrešanih oseb v 
ruševini, v naravi, 
sled). Tekmovanja 
potekajo do 7. do 19. 
ure. Vabljeni tudi na 
slavnostno otvoritev 
prvenstva, ki bo v 
torek, 18. 9., ob 18. uri 
na Pogačarjevem trgu.
Zaključek prvenstva 
in razglasitev 
rezultatov bo 
v nedeljo, 23. 
septembra 2018, ob 
15. uri na Hipodromu 
Stožice.
Obiščite nas!

Nina Groboljšek, Tjaša Bajc

»NVO gre v šolo« je 
akcija, ko šole za en dan 
odprejo vrata nevladnim 
organizacijam (društvom, 
zavodom in ustanovam 
– v nadaljevanju NVO) 
in jim omogočijo, da se 
predstavijo učencem. 
Otroci bodo v času 
pouka spoznali vaše 
aktivnosti in dejavnosti, 
ki jih izvajate. S svojimi 
programi, dejavnostmi 
in aktivnostmi 

se predstavite 
osnovnošolcem. V 
Ljubljani bo dan odprtih 
vrat 5. oktobra na OŠ 
Hinka Smrekarja.
Z zanimivo in 
interaktivno 
predstavitvijo boste 
nevladne organizacije 
pri mladih vzbudile 
zanimanje za članstvo 
in spodbudile praktično 
učenje med mladimi, 
okrepilo pa se bo tudi 
sodelovanje osnovnih 
šol z lokalnim okoljem. 
Prijave nevladnih 
organizacij zbiramo 
preko spletnega obrazca, 
ki ga najdete na spletni 
strani  www. consulta.
si v zavihku NVO gre v 
šolo.

Foto: arhiv društva

Junaki na štirih tačkah.
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Izbor za tokratno fotonatečajno nagrado 
nikakor ni bil lahek, saj so fotografinje 
in fotografi poslali izvirne in zanimive 
kompozicije. Nagrado je osvojil Jurij 
Bizjak s posnetkom Kristalne palače, 
v obliki zastekljene stolpnice v BTC-ju, 
v kateri se odvijajo poslovno-trgovske 
dejavnosti. Stavbo, ki z dvajsetimi 
nadstropji v višino meri 89 metrov, sta 
zasnovala arhitekta Brane Smolej in 
Denis Simčič. Jurij Bizjak je ujel poseben 
trenutek in na stolpnici ujel štiri hrabre 
čistilce, ki se s težko opremo drzno 
spuščajo po gladki fasadi. Stolpnico je 
posnel iz spodnjega atrija, ki predstavlja 
sestavni del stolpnice. Objemajo ga 
steklene stene in tvorijo odprtino, 
usmerjeno proti nebu. Podoba skladne 
barvitosti deluje monumentalno, posebej 
v večjem formatu, reprodukcija majhne 
dimenzije pa lahko pogumne plezalce 
spremeni v marljive drobne čebelice.

Nagradni fotonatečaj

Kristalna palača v očeh fotografa
Nagrajena fotografija Jurija Bizjaka

Stane Jagodič, akad. slikar in publicist

Nagradni fotonatečaj Moja Ljubljana
Avtor vsakokratnega izbranega posnetka motiva Ljubljane prejme 125 evrov. Fotografije pošljite najpozneje do 10. oktobra 2018 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: Jurij Bizjak

Nagrajena fotografija

•
Odprtje demenci 
prijazne točke

Barbara Purkart 

V Domu starejših 
občanov Ljubljana Vič 
- Rudnik smo se junija 
pridružili mreži demenci 
prijaznih točk združenja 
Spominčica. Že mnogo 
let se vsakodnevno 
srečujemo z osebami 
z demenco, njihovimi 
svojci in ostalimi, ki 
želijo izvedeti več o 
tej bolezni. Pri tem jim 
na podlagi izkušenj 
nudimo informacije, 
pomoč, konkretne 
nasvete za ravnanje, 
usmeritve, čustveno 
oporo in tudi naše 
storitve. Zaposleni se 
redno izobražujemo, 
spremljamo raziskave, 
novosti in inovacije 

na tem področju. Še 
posebej pa cenimo 
vsako osebno izkušnjo 
z osebami z demenco, 
ki nam ponudi dodaten 
uvid in usmeritev 
za delo. Verjamemo 
namreč, da so tudi osebe 
z demenco in njihovi 
svojci dobri učitelji, zato 
želimo to znanje razvijati 
skupaj in ga v skupnosti 
širiti s podpornimi 
aktivnostmi, kot so 
svetovanje, predavanja 
in skupine za 
samopomoč. Tako 
želimo ostati pomemben 
akter v lokalni skupnosti 
na tem področju. 

•
Neizceljivo ne obstaja!

Majda Čednak

Izceljeni poročajo, 
kako so ozdraveli. 

Strokovnjaki 
predstavijo 
dokumentirane 
izcelitve. Bruno 
Gröning je učil o 
naravni zdravilni moči, 
ki lahko vsakemu 
človeku pomaga do 
trajnega zdravja. Danes 
se, tako kot takrat, po 
vsem svetu dogajajo 
izcelitve dolgoletnih 
kroničnih bolezni, 
kakor tudi odvisnosti 
od drog in drugih 
odvisnosti.
Da bi bilo njegovo 
védenje dostopno 
ljudem po vsem svetu, 
zdravniki, psihologi in 
zdravilci medicinske 
znanstvene strokovne 
skupine svoje 
izkušnje brezplačno 
posredujejo na 
rednih predavanjih v 
domovini in v tujini. 

V soboto, 6. oktobra 
2018, bo ob 10. uri 
v modri dvorani 
Ekonomske fakultete 
Univerze v Ljubljani o 
tem predavala dr. med. 
E. Doggendorf.

•
Počitniški program z 
mladimi španskimi 
prostovoljci

Emil Urbančič in Barbara 
Šivec

Mineva že 10 let od 
prvega obiska skupine 
prostovoljk iz daljne 
Španije. Vsako leto si 
dekleta vzamejo 10 
dni poletnih počitnic, 
da bi jih preživele 
skupaj z nami na 
Novih Fužinah. Tudi 
letos je prišlo 27 
prostovoljk iz Madrida 
in Toleda, starih od 

16 do 29 let, ki so se 
posvetile zabavnemu 
poučevanju španščine 
in različnim dejavnostim, 
namenjenim otrokom, 
starim od 5 do 12 let. 
V šoli je bilo vsako jutro 
zelo zabavno. Začelo se 
je z jutranjo telovadbo 
in nadaljevalo 
z ustvarjalnimi 
delavnicami, igrami 
na prostem, petjem, 
plesom ter raznimi 
športnimi aktivnostmi 
(košarka, odbojka, 
nogomet). 
Skupno druženje je 
bilo prijetno, gostjam 
pa je bila Slovenija zelo 
všeč in obljubile so, 
da se bodo še vrnile k 
nam na Nove Fužine.
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Meritve okolja

Kakovost vode in zraka v Ljubljani

dr. Brigita Jamnik, VO-KA, in  
Nataša Jazbinšek Sršen, Oddelek za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana

O skladnosti pitne vode v juliju 2018
Centralni vodovodni sistem Ljubljane in okolice 
se oskrbuje iz dveh vodnih virov, peščeno- 
-prodnih vodonosnikov Ljubljanskega polja in 
Ljubljanskega barja. Podzemna voda se 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 v okviru mikrobioloških 
in fizikalno-kemijskih preiskav. Obseg meritev je 
odvisen od ocene tveganja za določeno vzorčno 
mesto oz. nadzorno točko sistema. Notranji 
nadzor izvajajo akreditirani laboratoriji. V 
preglednici je prikazan del rezultatov občasnih 
preskušanj pitne vode v juliju 2018.

Oskrba s pitno vodo je varna. Odstopanj od 
običajnih razmer ne zaznavamo. Razlike v vrednostih 

preiskovanih parametrov med oskrbovalnimi 
območji so primerljive s preteklimi obdobji.

Preostale javno dostopne informacije uporabniki 
prejmejo na  voka@vo-ka.si ali na spletni strani 
 www.vo-ka.si/informacije/kaksno-vodo-pijemo.

Kakovost podzemne vode v juniju in juliju 2018
 ( ) - meja zaznavanja merilne metode (LOD)
 < - meja določanja (LOQ)
MV - predpisane mejne vrednosti za podzemno vodo po 

Uredbi o stanju podzemnih voda, za krom (skupno) 
pa po Pravilniku o pitni vodi

Rezultati meritev kažejo, da predpisane mejne 
vrednosti za podzemne vode v juniju in juliju 2018 
niso bile presežene na nobenem merilnem mestu. 

Julija je v vodnjaku Brest IIa vrednost desetilatrazina 
dosegla mejno vrednost.

Zrak v Ljubljani junija 2018
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 januarja do konca aprila zabeležili 23 dni s 
preseženo dnevno dovoljeno vrednostjo trdnih delcev 
premera 10 mm (PM10). Maja in junija mejne dnevne 
vrednosti teh delcev niso bile presežene.
V skladu z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka 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.
PM2,5 (delci): Mejna letna vrednost v koledarskem letu je 
25 mg/m3.
Benzen: Mejna letna vrednost za benzen je 5 mg/m3.

Podatki o kakovosti podzemne vode v vodnjakih vodarn na Lj. polju in Lj. barju 
 Junij 2018

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

Kleče VIIIa 7. 6. 2018 < 0,002 < 0,004 < 2 9,7 1,8

Šentvid Ia 7. 6. 2018 0,013 0,004 < 2 23 2,1

Jarški prod III 7. 6. 2018 0,004 < 0,004 < 2 11 2,4

Hrastje Ia 7. 6. 2018 0,040 0,025 < 2 22 13

Brest IIa 7. 6. 2018 0,011 0,063 < 2 8,9 1,3

 Julij 2018

Kleče VIIIa 9. 7. 2018 < 0,002 < 0,004 < 2 10 1,9

Kleče XIII 9. 7. 2018 < 0,002 < 0,004 < 2 17 9,7

Šentvid IIa 9. 7. 2018 0,005 < 0,004 < 2 21 2,5

Jarški prod III 9. 7. 2018 < 0,002 < 0,004 < 2 11 2,7

Hrastje Ia 9. 7. 2018 0,042 0,030 < 2 22 15

Brest IIa 9. 7. 2018 0,009 0,100 3,6 9,7 2,2

Vir:  Monitoring kakovosti podzemne vode in površinskih vodotokov za leto 2018  MOL, MU, 
Oddelek za varstvo okolja

Zrak v Ljubljani junija 2018
Merilno mesto križišče Vošnjakove ul. in Tivolske c. SO2 NO2 NOx Benzen PM10 PM10

Veljavnih podatkov * 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Maksimalna urna koncentracija 2 47 200 5 82 32
Maksimalna dnevna koncentracija 0 26 87 2 41 16
Minimalna dnevna koncentracija 0 9 23 2 11 4
Srednja (mesečna) koncentracija 0 18 62 2 25 11
Število preseganj dovoljenih vrednosti 0 0 - 0 -

Vse vrednosti koncentracij so navedene v µg/m3.

Del rezultatov preskušanj notranjega nadzora pitne vode julija 2018
OSKRBOVALNO OBMOČJE

PARAMETER enota mejna  
vrednost

KLEČE BREST HRASTJE,  
JARŠKI 
PROD

4. 7. 2018 4. 7. 2018 4. 7. 2018

Temperatura oC / 14,4 20,4 19,8

Aluminij μg/L 200 <0,9 1,3 2,5

Arzen μg/L 10 <0,1 0,14 <0,1

Nitrat mg/L 50 11,8 6,19 19,3

Klorid mg/L 250 6,64 1,96 34,2

Krom μg/L 50 0,47 <0,4 8,8

Svinec μg/L 10 0,42 0,24 0,10

Trikloroeten μg/L Op.1 <0,9 <0,9 <0,9

Tetrakloroeten μg/L Op.1 <1,1 <1,1 <1,1

Skupna trdota oN / 12,8 13,5 15,9

Pesticidi (skupno) μg/L 0,5 <0,03 0,054 0,082

Escherichia coli število/100 mL 0 0 0 0

Koliformne bakterije število/100 mL 0 0 0 0

Skupno število mikroorganizmov pri 22 oC število/mL Brez sprememb <2 <2 <2

Skupno število mikroorganizmov pri 36 oC število/mL 100 <2 <2 <2

OCENA SKLADEN SKLADEN SKLADEN

Op.1: mejna vrednost za vsoto trikloroeten in tetrakloroeten znaša 10 µg/L.
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Naslednja številka glasila Ljubljana izide 10. oktobra. Glavne teme:   • Pogovor z županom Zoranom Jankovićem 
• 10 let Kina Šiške in Kinodvora • Prostori otroške 
ustvarjalnosti v Ljubljani

Ne zamudite!
LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA

25. 9. ob 18. uri, Šentjakobski oder LGL 
VINKO MÖDERNDORFER: KIT NA PLAŽI, 
premiera dramske predstave za otroke, 9+
Avtor romana in režiser predstave o osnovnošolki 
Niki in njeni skrivnosti, ki odpira vprašanje 
sprejemanja drugačnosti.

NARODNA GALERIJA
do 23. septembra
SLAVNOSTNI TEDEN JUBILEJNEGA LETA
V tednu, ko Narodna galerija praznuje 100 let 
delovanja, si oglejte razstave Ivana Kobilca, 100 
let plakatov in Stalno zbirko ter se udeležite 
posebnih dogodkov. 

KINO ŠIŠKA
21. 9. ob 20. uri
9. OBLETNICA KINA ŠIŠKA: MRFY, koncert
Praznovanje devete obletnice Kina Šiška z 
nastopom prestolonaslednikov domačega rocka 
MRFY ob izdaji prvenca Story. Pred koncertom 
bo predvajan tudi kratek glasbeno-dokumentarni 
film Bend VS brend.

NARODNI MUZEJ SLOVENIJE
do 15. 2. 2019
ZLATO KITAJSKIH CESARJEV 
Razstava zlatih predmetov iz cesarske zakladnice 
dinastije Ming: zbirka Dong Bo Zhai iz časa 
cesarja Wanlija (1573–1620). Umetelno izdelan 
nakit, posodje in druge umetnine izkazujejo 
mojstrstvo tedanje zlatarske obrti ter prefinjen 
okus in ekonomsko moč znamenitih vladarjev.

MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA
do 14. 10., Galerija Jakopič
MARC RIBOUD: ČUJEČI POPOTNIK. 
ZAVEDNI FOTOGRAF. 
Marc Riboud (1923–2016) je fotograf francoskega 
rodu in svetovnega slovesa; kot član agencije 
Magnum Photos je deloval kot fotoreporter, 
vzporedno pa na številnih potovanjih snoval svoj 
avtorski opus. 

20. 9.–4. 11., Mestna galerija Ljubljana 
TADEJ POGAČAR: CODE:RED, pregledna 
razstava
Pregled dolgoletnega projekta CODE:RED, ki še 
traja in raziskuje izbrane segmente prostitucije, 
izkoriščanja delavcev in seksualnega dela kot 
specifičnih paralelnih oziroma sivih ekonomij.

MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE
do 14. 10. 
LETO PRELOMA. LETO 1948.
Fotografska razstava je slikovna pripoved o letu 
1948. Nastala je z izborom fotografij več avtorjev 
iz fotografske zbirke Foto Slovenija in fonda 
fotografa Vladimirja Simončiča – Vlastje. 

SNG DRAMA LJUBLJANA 
22. 9. ob 20. uri, Veliki oder
DEA LOHER: TATOVI, premiera 
Režija: Ivana Djilas 

Preplet fragmentarnih zgodb dvanajstih oseb, 
ki si v različnih kombinacijah prekrižajo 
pot. Mikrokozmos vsake od njih postane del 
kompleksne mreže medsebojnih odnosov, ki 
ustvarjajo svojevrstno tragikomično panoramo 
ljudi našega časa.

28. 9. ob 20. uri, Mala drama
MARJAN NEČAK IN MAJA HRGOVIĆ: 
DEKLICA S STRUNAMI, premiera
Režija: Marjan Nečak

Dramska opera o violinistki, ki potuje z vlakom 
po Evropi. Med vožnjo se izriše zgodba njenega 
življenja; od deklice, ki je hotela postati vrhunska 
glasbenica, do starke, ki še zmeraj išče svoj 
prostor pod nebom. 

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE
25.–28. 9. (od  9. do 13. ure), 30. 9. (od 11. do 
18. ure) 
DNEVI STROJNIŠTVA
Predstavitev projektov študentov in sodelavcev 
Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani

MINI TEATER
25. 9. ob 20. uri
CONOR MCPHERSON: BOŽIČEK, premiera
Režija: Peter Srpčič

»Lanski božič sem se odločil prebijati led tako, da 
sem vsakemu novemu znancu povedal debelo 
laž. In to je to …«

GALERIJA ŠKUC
25. 9.
ROPOTARNICA
Cikel koncertov neupravičeno prezrte 
godbe oziroma glasbenikov, ki jih odlikujejo 
prodornost, aktualnost, izvirnost in svež pristop. 

29. 9.–2. 10.
TOPOGRAFIJE ZVOKA
Mednarodni festival zvočnih umetnosti 
bo v Galeriji Škuc, na Radiu Slovenija in v 
Cankarjevem domu.

MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO
29. 9. ob 20. uri, Veliki oder 
Honoré de Balzac: MERCADET ALI 
POSLOVNI ČLOVEK, premiera 
Režija: Janez Pipan

Mercadet, najuspešnejša igra Honoréja de 
Balzaca, je velikopotezna komedija, ki podaja 
kruto resnično podobo sveta, v katerem je vse 
podrejeno enemu samemu cilju: kako se z vsemi 
sredstvi prikopati do (še več) denarja. 

4. 10. ob 20. uri, Mala scena
Branden Jacobs-Jenkins: GLORIA, premiera 
Režija: Branko Šturbej

V tej bridki satiri na račun medijev in pojava 
novodobne slave nas avtor prestavi v leto 2010, 
ko so tiskanim medijem začele naglo upadati 
naklade in ko je postalo jasno, da bo to spodjedlo 
moč sedme sile in s tem spremenilo družbena 
razmerja. 

MGLC – USTVARJALNI 
CENTER ŠVICARIJA

9. 10. ob 18. uri
VEČER Z MANCO KOŠIR: ZGODBE O 
KNJIGAH IN LJUDEH
Gosta: grafičarka Zora Stančič in arhitekt Andrej 
Mercina 

Vsak drugi torek v mesecu bo Manca Košir gostila 
likovne umetnike, med njimi tudi uporabnike 
ateljejev v Ustvarjalnem centru Švicarija, pesnice 
in pesnike, pisateljice in pisatelje, prevajalke in 
prevajalce ter bralke in bralce, ki jih povezujejo 
kreativnost, radost bivanja in ljubezen do knjig.

LJUBLJANSKI GRAD
3.–5. 10. ob 21. uri, Skalna dvorana
GRAJSKA MUZIKA 
Na četrti Grajski muziki bodo trije koncerti z 
edinstvenimi vokalistkami: Brest z Vesno Zornik, 
Pliš z Aleksando Ilijevski ter Bilbi.

SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE
6. 10. 
DON JUAN, premiera
Režija: Tomi Janežič 

Don Juan je fiktivni lik, sinonim za libertinca in 
nebrzdanega zapeljivca. 

PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE
Vabljeni k ogledu občasnih in priložnostnih 
razstav: Naše malo veliko morje, Zvezdni kamni – 
tektiti, Novice iz narave: Kras in kras, Od kamna 
do fosila in Donacija meseca – eklogit in obisku 
brezplačnih poljudno-znanstvenih predavanj. 

KINODVOR
KINODVOR 10: otvoritev jubilejne sezone 
S septembrskimi projekcijami filmov Črni 
KKKlanovec Spika Leeja in Vsi vejo Asgharja 
Farhadija začenjamo novo sezono. Vrhunec nove 
sezone bo v prvem tednu oktobra, ko bomo z 
raznolikim programom obeležili desetletnico 
mestnega kina. 

MESTO ŽENSK 
4.–8. 10., različne lokacije
24. MEDNARODNI FESTIVAL SODOBNIH 
UMETNOSTI 
Razstave, performansi tujih in domačih umetnic, 
pogovori, delavnice, druženja in glasba.


