
 
 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V ČS MOL SEPTEMBER 2020 

DOGODEK KRATKA VSEBINA  ČETRTNA 

SKUPNOST 

TERMIN LOKACIJA 

PROGRAM V OKVIRU ETM 

2020: POHOD NA RAŠICO 

ČS Črnuče in ZB Črnuče vabita, da se jim v 

okviru Evropskega tedna mobilnosti 2020 

pridružite na tradicionalnem pohodu na Rašico. 

Za več informacij in točno uro spremljajte FB 

stran facebook.com/crnuce 

Predvidene ure odhoda:  

Ura: 8.00 -  otroci OŠ n.h.M. Pečarja 

Ura: 9.00 -  daljša pot do stolpa na Rašici 

Ura: 10.00 – lažja pot na Rašico 

ČS ČRNUČE Sobota,  

19.9.2020 

Pred novo OŠ n.h. 

Maksa Pečarja, 

Črnuška cesta 9 – 

pred parkom 

DAN SOSEDOV IN ČS ČRNUČE ČS Črnuče v sodelovanju z Međimurskim 

folklornim društvom Ivan Car vabi občane in 

občanke na že tradicionalno prireditev ob 

Dnevu sosedov. 

Več informacij bo objavljenih na naši FB strani 

facebook.com/crnuce 

ČS ČRNUČE Četrtek,  

24.9.2020 

od 17. do 

19. ure 

Sedež ČS Črnuče 

(Kulturni dom 

Črnuče), Dunajska 

cesta 367 

TEČAJ NORDIJSKE HOJE ČS Trnovo vas v sodelovanju s Športnim 

društvom Trnovo vabi na brezplačni tečaj 

nordijske hoje (5 urni) od 16. do 18. 

septembra 30 minutna predstavitev dejavnosti 

nato pa 3 x 1,5 ure aktivnosti (max 12 oseb) 

 

Prijave se zbirajo preko elektronske pošte: 

info@sd-trnovo.si 

ČS TRNOVO 16. do 18.9. 

2020, ob 8. 

uri 

Športni park 

Trnovo, Ziherlova 

44 Lj. 

 

TEČAJ ROLANJA ZA OTROKE ČS Trnovo vas v sodelovanju s Športnim 

društvom Trnovo vabi na brezplačni tečaj 

rolanja (4x1 ura) za otroke od 4 do 7 let (max 

10 otrok). 

 

Prijave se zbirajo preko elektronske pošte: 

info@sd-trnovo.si 

ČS TRNOVO 7. do 10.9. 

2020, ob 

17. uri 

Športni park 

Trnovo, Ziherlova 

44 Lj. 
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TEDEN ZDRAVJA V ŠD 

TRNOVO 
ČS Trnovo vas v sodelovanju s Športnim 

društvom Trnovo vabi na Teden zdravja v ŠD 

Trnovo. V sklopu tedna zdravja bodo izvedene 4 

vadbe za ohranjanje vitalnosti in zdravega 

življenjskega sloga (max 20 oseb) 

ČS TRNOVO 7. do 11.9. 

2020,  

ob 9. uri  

ŠD Trnovo, 

Ziherlova 44 Lj., 

dvorane 

DNEVI ODPRTIH VRAT V ŠD 

TRNOVO 

Dnevi odprtih vrat Športnega društva Trnovo 

od  7. do 13. septembra, vse vadbe so v tem 

tednu brezplačne, saj je namen, da jih vadeči 

preizkusijo in se nato odločijo, katera aktivnost 

jim najbolj ustreza. 

Več informacij o urniku in vadbah lahko 

najdete na https://www.sd-trnovo.si/ 

ČS TRNOVO 7. do 13.9 

2020 

Termini so 

navedeni v 

urniku 

ŠD Trnovo, 

Ziherlova 44, Lj. 

BREZPLAČEN VODEN 

KOLESARSKI IZLET PO 

LJUBLJANSKEM BARJU 

 

Kolesarski Svet v sodelovanju z Četrtno 

skupnost Trnovo, v soboto 19. sept. za vas 

organizira brezplačni voden kolesarski izlet po 

Ljubljanskem barju.  

Prijave so že odprte, obvezne in jih 

sprejemamo do petka 18. sept. na naslovu: 

https://kolesarski-svet.si/sl/izleti/kolesarski-

izlet-po-ljubljanskem-barju/ 

Zbirno mesto je ob 9. uri pred Trnovsko 

cerkvijo. Prosimo bodite točni! 

ČS TRNOVO Sobota, 

19.9.2020, 

ob 9. uri 

Trnovska cerkev 

BREZPLAČNO VESLANJE ZA 

DRUŽINE IZ ČS TRNOVO 

ČS Trnovo v sodelovanju s TDMM Ljubljanica 

Trnovo in Kajak kanu klubom levi breg 

organizira brezplačno veslanje za družine z 

območja ČS Trnovo. 

Prijave se sprejemajo od 1.9.2020 na 

naslov:info@bobermarine.si 041 731963 

ČS TRNOVO Septembra 

2020   

od 12. do 

18.00 ure 

Kajak kanu klub  

Ljubljana levi breg, 

Velika čolnarska 22 

PRIDELAVA LASTNEGA 

SEMENA. KAKO ZAČETI Z 

LASTNO SEMENSKO ZBIRKO? 

 

Bodimo samooskrbni tudi s semenom – naučimo 

se pridelovati  seme na svojem vrtičku. Opis 

postopkov pridelave semena za glavne vrtnine. 

Kako začeti svojo zbirko semena, kako ga 

hraniti i na kaj vse moramo biti pozorni. 

Predava Marjana Kajzer Nagode, ISA Znanje. 

ČS TRNOVO Sreda, 

2.9.2020 ob 

17. uri 

Mestni vrtički na 

Rakovi Jelši 

RASTLINE ZA ZELENO 

GNOJENJE - ZAKAJ SO 

KORISTNE IN KATERE BOMO 

POSEJALI 

 

Kaj je namen zelenega gnojenja na našem vrtu. 

Katere rastline lahko uporabimo za zeleno 

gnojenje spomladi in katere jeseni. 

Predava Marjana Kajzer Nagode, ISA Znanje. 

ČS TRNOVO Sreda, 

9.9.2020 ob 

17. uri 

Mestni vrtički na 

Rakovi Jelši 

https://www.sd-trnovo.si/
https://kolesarski-svet.si/sl/izleti/kolesarski-izlet-po-ljubljanskem-barju/
https://kolesarski-svet.si/sl/izleti/kolesarski-izlet-po-ljubljanskem-barju/
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ZIMSKE SOLATE IN 

PREZIMNI RADIČI 

 

O sejanju in oskrbi zimskih solat, ki bodo 

prezimile na našem vrtu in nas razveseljevale 

spomladi. Katere sorte solat so primerne, kako 

jih posejemo in kaj z njimi spomladi. Katere 

radiče sadimo in sejemo zadnje. 

Predava Marjana Kajzer Nagode, ISA Znanje. 

ČS TRNOVO Sreda, 
16.9.2020 ob 
17. uri 

Mestni vrtički na 

Rakovi Jelši 

JESENSKO SAJENJE ČESNA IN 

ČEBULE – IZBOR SORT IN 

POSTOPKI 

 

Namen jesenskega sajenja čebule in česna. 

Kako pripravimo gredice in na kaj moramo 

paziti. Kateri so dobri sosedi. Kakšna bo 

spomladanska oskrba, da bo pridelek obilen in 

kvaliteten. 

Predava Marjana Kajzer Nagode, ISA Znanje. 

ČS TRNOVO Sreda, 
23.9.2020 ob 
17. uri 

Mestni vrtički na 

Rakovi Jelši 

VRTNARJEV DNEVNIK  

 

Zakaj je pomemben vrtnarjev dnevnik? Kako ga 

voditi, kaj vse si bomo zapisali in narisali vanj in 

kaj vse se iz njega lahko naučimo. 

Predava Marjana Kajzer Nagode, ISA Znanje. 

ČS TRNOVO Sreda, 
30.9.2020 ob 
17. uri 

Mestni vrtički na 

Rakovi Jelši 

PROGRAM V OKVIRU ETM 

2020: POHOD NA ORLE 

Četrtna skupnost Golovec bo v sodelovanju z 

KTD Proga 13 izvedla program Pohod na Orle. 

ČS GOLOVEC Sobota, 

19.9.2020 

ob 10. uri  

Kulturni dom 

Hrušica, Pot do šole 

2a 

POHOD PO POTI OB SAVI  V okviru Evropskega tedna mobilnosti bo v ČS 

Jarše po poti ob Savi potekal pohod, ki ga bo 

vodil g. Franc Rešetar. 

ČS JARŠE Sreda, 

16.9.2020 

ob 8.30 uri 

Odhod izpred 

trgovine Mercator, 

Beblerjev trg 2 

KO RK NOVE JARŠE Krajevna organizacija Rdečega križa Nove 

Jarše organizira in vabi na brezplačne meritve 

krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v krvi. 

ČS JARŠE Vsak drugi 

ponedeljek v 

mesecu 

od 16. do 

18. ure 

Sedež ČS Jarše, 

Kvedrova 32, v 

prostorih KO RK  

 

ŠOLA ZDRAVJA - SKUPINA 

NOVE JARŠE 

Vabljeni na jutranjo telovadbo na prostem s 

1000 gibi. Telovadba je namenjena vsem 

generacijam. 
V primeru slabega vremena je telovadba v 

telovadnici. 
Za več informacij: ga. Olga Pušnik: 040 299 

048. 

ČS JARŠE Vsak delovni 

dan 

od 7.30 do 

8. ure 

Športno igrišče 

Mladinski dom 

Jarše, Jarška 44  
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ŠOLA ZDRAVJA - SKUPINA 

ŠMARTNO 

Vabljeni na jutranjo telovadbo na prostem s 

1000 gibi. Telovadba je namenjena vsem 

generacijam. 

V primeru slabega vremena se telovadba 

izvede v pokritem delu igrišča. 

Za več informacij: ga. Zlata Zajec: 031 465 

521. 

ČS JARŠE Vsak delovni 

dan 

zimski čas:  

od 8. do 

8.30 ure 

 

letni čas: 

od 7.30. do 

8. ure 

Nogometno igrišče 

Šmartno ob reki 

Savi 

ODPRTJE KNJIŽNICE POLJE 

 

Knjižnica Polje deluje že od začetka marca, a 

zaradi pandemije nismo mogli svečano odpreti 

novih prostorov Mestne knjižnice in nove 

pridobitve za mesto Ljubljana in četrtno 

skupnost Polje. Vabimo vas na svečano 

odprtje, kjer boste spremljali kratek kulturni 

program, svečani nagovor pa bosta imela 

župan mesta Ljubljana g. Zoran Jankovič in 

direktorica MKL, mag. Teja Zorko. 

ČS POLJE Petek, 

4.9.2020 ob 

11. uri 

Knjižnica Polje, 

Polje 383 

SONČNA DELAVNICA - KUD 

GALERIJA C.C.U.  

 

 

Na otroški ustvarjalni delavnici bomo izdelovali 

male pisane sončnice z mozaično sredico, ki 

bodo še dolgo cvetele in nas razveseljevale. 

Ustvarjali bomo na atriju Knjižnice Polje. 

ČS POLJE Četrtek, 

10.9.2020 

ob 17. uri 

Knjižnica Polje, 

Polje 383 

JOGA ZA STAREJŠE Dnevni center aktivnosti za starejše Zalog vabi 

na vadbo joge. Primerna je za starejše, 

vključuje počasne gibalne vaje, dihalne vaje in 

sproščanje. Za dodatne informacije pokličite na 

tel. št.: 082 055 177 ali 051 664 941 

oz. e-mail zalog@dca-ljubljana.org 

ČS POLJE Vsak 

ponedeljek 

ob 10. uri 

DCA Zalog, 

Zaloška 267 

JUTRANJA TELOVADBA ZA 

STAREJŠE 

Dnevni center aktivnosti za starejše Zalog vabi 

na redno tedensko vadbo s pomočjo katere 

boste razgibali celo telo, poseben poudarek pa 

je na vajah, ki preprečujejo napredovanje 

starostno pogojenih zdravstvenih težav. Za 

dodatne informacije pokličite na tel. št.: 082 

055 177 ali 051 664 941 oz. e-

mail zalog@dca-ljubljana.org 

ČS POLJE Vsak 

ponedeljek, 

torek, 

četrtek in 

petek ob 8. 

uri 

DCA Zalog, 

Zaloška 267 
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JUTRANJA TELOVADBA ZA 

STAREJŠE 

Dnevni center aktivnosti za starejše Zalog vabi 

na redno tedensko vadbo s pomočjo katere 

boste razgibali celo telo, poseben poudarek pa 

je na vajah, ki preprečujejo napredovanje 

starostno pogojenih zdravstvenih težav. Za 

dodatne informacije pokličite na tel. št.: 082 

055 177 ali 051 664 941 oz. e-

mail zalog@dca-ljubljana.org 

ČS POLJE Vsak 

ponedeljek, 

torek, 

četrtek in 

petek ob 8. 

uri 

DCA Zalog, 

Zaloška 267 

CHI GONG IN EFT ZA 

STAREJŠE 

  

Dnevni center aktivnosti za starejše Zalog vabi 

na vadbe chi-gonga in EFT- tapkanja. Chi gong 

je starodavna kitajska zdravilna tehnika, ki je 

sestavljena iz enostavnih počasnih gibov. EFT 

tehnika je oblika psihološke akupresure, pri 

kateri se s konicami prstov nežno tapka po 

meridianih. Za dodatne informacije pokličite na 

tel. št.: 082 055 177 ali 051 664 941 oz. e-

mail zalog@dca-ljubljana.org 

ČS POLJE Vsak torek 

ob 9.30 uri 

(EFT) 

Vsako sredo 

ob 8. uri 

(CHI GONG) 

  

DCA Zalog, 

Zaloška 267  

ŠPORTNO POPOLDNE Z BŠD 

FUŽINE 

Športno društvo BŠD Fužine vam bo 

predstavilo igranje petanke, balinanja in 

prstometa, organizirali bodo tudi tekmovanje v 

eni izmed teh disciplin. 

ČS MOSTE Torek, 

15.9.2020 

ob 17. uri 

Balinišče  

Brodarjev trg 10 

SPREHOD OD GRADU DO 

GRADU 

Sprehod od Gradu Kodeljevo do Gradu Fužine, 

kjer si bodo udeleženci lahko ogledali razstavo 

v MAO. Sprehod bo organiziran v sodelovanju s 

Šolo zdravja Kodeljevo, DU Moste, DU Fužine 

in MAO. 

ČS MOSTE Četrtek, 

17.9.2020 

izpred 

Gradu 

Kodeljevo 

med 9. in  

10. uro 

Od gradu Kodeljevo 

do Fužinskega 

gradu 

KOLOBOCIJE RUSJANOVEM 

TRGU 
Festival mestnega kolesarstva in predstavitev 

društev, ki delujejo na območju ČS Moste z 

izvedbo delavnic v okviru prireditve Kolobocije 

na Rusjanovem trgu. 

ČS MOSTE Četrtek, 

17.9.2020 

od 12. do 

21. ure 

Kolopark  

Rusjanov trg 

FUŽINETLON Športne aktivnosti in izzivi, glasbeni in plesni 

nastopi, poligoni za otroke in še marsikaj. 

ČS MOSTE Sobota, 

22.9.2020 

od 15. do 

18. ure 

Ploščad in zelenica 

Preglov trg 15  
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AVTO PUSTI DOMA, POŠLJI 

SELFIE IN ZADENI KOLO! 

 

 

Športno društvo Podutik v letošnjem tednu 

mobilnosti organizira akcijo spodbujanja 

uporabe koles, skirojev, rolerjev, javnega 

prevoza ali pa hoje za nadomestilo običajnega 

prevoza v šolo, vrtec, službo in po ostalih 

vsakodnevnih aktivnostih. 

Zato vse krajane in krajanke vabimo, da v 

tednu od 16.9. do 22.9.2020 na e-mail ali FB 

stran Športnega društva Podutik pošiljajte 

svoje ˝selfije˝ v času prometnih konic, kjer je 

jasno razvidno kakšen način prevoza ste 

uporabili – peš, kolo, rolerji, kotalke, skiro, 

javni prevoz, ipd. 

 

V soboto, 26.9.2020 pa se bomo vsi skupaj 

zbrali na otroškem igrišču Podutik in med 

najbolj ˝pridnimi˝ krajani, enega izžrebali ter 

mu podarili mestno kolo, malo za spodbudo, 

malo za nagrado. 

 

Več informacij: sdpodutik@gmail.com 

ČS DRAVLJE V tednu od 

16.9. do 

22.9.2020 

ter v soboto 

26.9.2020 

Promocija bo 

potekala v 

Podutiku, Dravljah 

in šolah šolskega 

okoliša. 

Končni dogodek z 

žrebanjem pa bo na 

otroškem igrišču 

Podutik.  

KOLESARSKI IZLET PO PST-

JU. 

Športno društvo Dravlje vabi na Kolesarski izlet 

po PST-ju.  

 

ČS DRAVLJE Četrtek, 

17.9.2020 

ob 17. uri 

Zbirno mesto pred 

ČS Dravlje, 

Draveljska 44 

POHOD NA TOŠKO ČELO IN 

KLOBUK 

Športno društvo Dravlje vabi na Pohod na 

Toško čelo in Klobuk  

ČS DRAVLJE Sobota, 

19.9.2020 

ob 9. uri   

Zbirno mesto: 

sedež ČS Dravlje, 

Draveljska 44 

PREDAVANJE NA TEMO 

TIGRASTEGA KOMARJA 

Predaval bo dr. Tomi Trilar iz Prirodoslovnega 

muzeja, sledila bo še delavnica s prikazom 

izdelave repelenta in pasti za  komarje 

(društvo Smetumet). 

ČS DRAVLJE Ponedeljek, 

7.9. 2020, 

ob 17. uri 

Mestni vrtički v 

Dravljah (ob 

Pečnikovi in 

Regentovi cesti) 
PLESNE VAJE ZA LJUBITELJE 

PLESA V PARU  
 

Plesne vaje pod okriljem Društva KVAS* vodi 

profesionalni plesni par, Peter Fileš in Maja 

Pucelj, ki radostno deli svoje dolgoletne plesne 

izkušnje in znanje, ter lahkotno predstavi ples 

v paru tudi popolnim začetnikom. Vaje so 

namenjene ljubiteljem plesa v paru - 

dobrodošli ste vsi, tudi tisti brez plesnega 

partnerja. Vaje zaznamuje prijetno plesno 

ČS DRAVLJE Vsak torek, 

od 12. do 

14. ure 

 

Vsak 

četrtek, 

od 12. do 

14. ure 

Sedež ČS Dravlje, 

Draveljska 44, 

velika dvorana 

 

mailto:sdpodutik@gmail.com
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druženje ter aktivno sobivanje ob učenju plesa. 

Pleše se različne plese; klasične standardne 

plese - ko dva zaplešeta skupaj kot eno, 

latinskoameriške plese - pri katerih je značilno 

gibanje z boki in skupinske plese – kjer se 

zazibate v najrazličnejših ritmih. 

Ob torkih in četrtkih utrjujete plesno znanje v 

paru, se učite novih plesnih figur in ozaveščate 

pokončno plesno držo, ter se ob tem dobro 

razmigate. Ob petkih pa pridete na ples ter 

preplešete vse plese v paru, plesno sobivate, 

se radostite in družite ob prijetni plesni glasbi 

– enkrat mesečno boste deležni tudi 

profesionalnega plesnega nastopa Petra in 

Maje.  

Informacije in prijave: plesvparu@gmail.com 

Kontakt: 031360340 (Maja) 

*članarina/vadnina in prostovoljni prispevki 

(Društvo Kvas – društvo za kulturo, veselje in 

aktivno sobivanje)   www.showtime.si  

 

 

Vsak petek, 

od 17. do 

19. ure 

 

 

PLESNE VAJE  Plesna skupina DU Dravlje je druščina aktivnih 

in razigranih članov DU Dravlje. Radi plešejo in 

nastopajo ter se pri tem zelo zabavajo. 

Vabljeni, da se jim pridružite.  

Več informacij: DU Dravlje, plesna skupina: 

mimica.herakovic@gmail.com  

ČS DRAVLJE Vsak 

ponedeljek 

od 9. do 

11.30 ure  

 

Vsako sredo 

od 9. do 12. 

ure 

 

Vsak četrtek  

od 9. do 11. 

ure 

 

Vsak petek 

od 9. do 12. 

ure 

Sedež ČS Dravlje, 

Draveljska 44, 

velika dvorana 

 

 

mailto:plesvparu@gmail.com
http://www.showtime.si/
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ŠOLA ZDRAVJA – SKUPINA 

LJUBLJANA DRAVLJE 

Telovadba se odvija vsako jutro od 8. do 8.30 

ure, razen nedelj in praznikov. Na seznamu je 

vpisanih 65 članov, nad 80 let je starih 12, nad 

90 let sta stara 2 člana.  

Telovadba se odvija pred Domom krajanov na 

Draveljski 44. Ob slabem vremenu lahko 

telovadijo v telovadnici v domu. Na vadbi 

sodeluje med od 20 do 34 telovadcev. 

Telovadijo po navodilih dr. Nikolaya Grishina, 

dr. medicine, nevrolog in manualni terapevt: 

tisoč gibov, tisoč dihov z motom: »Vsak 

trenutek je lahko novi začetek«. Med njimi je 7 

vaditeljev usposobljenih za vodenje telovadbe. 

Usposabljanje so si priborili na seminarjih, ki 

jih organizira Društvo šola zdravja s sedežem v 

Domžalah, Slamnikarska ulica 18. 

Razen telovadbe jih združuje prijateljstvo in 

klepet ob jutranji kavici in kozarcu vode. 

 

ČS DRAVLJE Vsak delovni 

dan od 8. do 

8.30 ure 

Pred sedežem ČS 

Dravlje (Dom 

krajanov), 

Draveljska 44 

DAN SOSEDOV ČS POSAVJE Vabimo vas na prireditev Dan sosedov 2020 v 

ČS Posavje. 

ČS POSAVJE Sobota, 

12.9.2020 

od 14. ure 

dalje 

Centralni park med 

Mucherjevo ulico in 

Glinško ploščadjo 

KOLESARSKI IZLET PO POTI 

DOBROT 

 

Na pot se bomo odpravili ob 10. uri izpred 

Osnovne šole Danile Kumar (Gogalova ulica 

15). Izlet s postanki na nekaj kmetijah bo 

trajal dve uri. V primeru padavin izlet odpade. 

 

Zaradi preprečitve širjenja koronavirusa covid-

19 vas pozivamo, da se držite smernic in 

priporočil Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje in na dogodkih vzdržujete medsebojno 

razdaljo vsaj 1,5 metra. Upoštevajte pravilno 

higieno kašlja ter poskrbite za razkuževanje in 

higieno rok. 

 

ČS POSAVJE Sobota, 

19.9.2020 

od 10. do 

12. ure 

Izpred Osnovne 

šole Danile Kumar 

(Gogalova ulica 15) 
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KOLESARSKI POTEP MED 

ZANIMIVOSTMI 

LJUBLJANSKEGA POSAVJA 

 

Se kdaj vprašate o nastanku, skritih 

zanimivostih in zgodovini, ko se potepate po 

svoji okolici? O vsem tem in še čem boste 

izvedeli na dvournem kolesarskem potepu po 

ljubljanskem Posavju. 

Dobimo se ob 13. uri pred gostilno Ruski car in 

se vrnemo po dveh urah. 

V primeru padavin izlet odpade. 

 

Zaradi preprečitve širjenja koronavirusa covid-

19 vas pozivamo, da se držite smernic in 

priporočil Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje in na dogodkih vzdržujete medsebojno 

razdaljo vsaj 1,5 metra. Upoštevajte pravilno 

higieno kašlja ter poskrbite za razkuževanje in 

higieno rok. 

 

 

ČS POSAVJE Sobota, 

19.9.2020 

od 13. do 

15. ure 

Pred gostilno Ruski 

car  

FESTIVAL MESTNEGA 

KOLESARSTVA KOLOBOCIJA 

2020 

 

Kolesarsko-ustvarjalne delavnice in kolesarsko-

kulturni program bo potekal na Bratovševi 

ploščadi. V primeru padavin izlet odpade. 

 

ČS POSAVJE Sobota, 

19.9.2020 

od 16. do 

21. ure 

Bratovševa ploščad 

SKUPINSKI PLESI Z VRTNICO   

DRUŽENJE OB PLESU 40+ 

 

Poudarek je na skupinskih plesih, ki se izvajajo 

na latino glasbo, angleški valček in šitaki. Po 

želji pa tudi ples v parih.  

ČS POSAVJE  Vsako sredo  

od 20. do 

22. ure 

Sedež ČS Posavje, 

Bratovševa ploščad 

30, kletna dvorana 

 

PLES Z DRUŠTVOM VRTNICA     

DRUŽENJE OB PLESU 40+ 

 

Utrjevanje in vadba skupinskih plesov na latino 

glasbo, angleški valček in šitaki. V drugem delu 

pa tudi ples v parih na standard glasbo oz. po 

želji. Glasbo (CD) vrtijo sami ob dobrem 

ozvočenju. 

ČS POSAVJE Vsak petek  

od 19. do 

22. ure 

Sedež ČS Posavje, 

Bratovševa ploščad 

30, kletna dvorana 

JOGA Z DRUŠTVOM VRTNICA Vabljeni na izvajanje joge z Društvom Vrtnica. ČS POSAVJE Vsak torek 

in četrtek 

od 9. do 11. 

ure 

Sedež ČS Posavje, 

Bratovševa ploščad 

30, kletna dvorana 
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ČUSTVARJALNE IDEJE  

 
EVROPSKI TEDEN 

MOBILNOSTI 

«Izberi čistejši način prevoza« 

Festival mestnega kolesarstva 

Ustvarjalne delavnice za otroke. 

Delavnice vodi Nina Mlakar, predsednica 

društva Sprememba.si. 

 

ČS CENTER Sreda, 

16.9.2020  

od 16. do 

21. ure 

Na Špici 

DVIGOVANJE UTEŽI IZTA 

 

EVROPSKI TEDEN 

MOBILNOSTI 

«Izberi čistejši način prevoza« 

Festival mestnega kolesarstva 

Predstavitev dvigovanja uteži ČS CENTER Sreda, 

16.9.2020 

od 16. do 

21. ure 

Na Špici 

MLADINSKI CENTER ULCA 

 

EVROPSKI TEDEN 

MOBILNOSTI 

«Izberi čistejši način prevoza« 

Festival mestnega kolesarstva 

Predstavitev dejavnosti za mlade ČS CENTER Sreda, 

16.9.2020 

od 16. do 

21. ure 

Na Špici 

JESENSKA ČISTILNA AKCIJA Akcija je namenjena ohranjanju čiste narave ČS CENTER Sobota 

19.9.2020 

ob 9. uri 

Plaža Trnovski 

pristan (Prulski 

most) 

MESEC ČETRTNE SKUPNOSTI Predstavitev društev in zavodov, ki delujejo na 

območju ČS Rudnik z izvedbo ustvarjalnih 

delavnic, plesnih, športnih nastopov, kulturnih 

programov. 

Več info: www.ljubljana.si/sl/moja-

ljubljana/cetrtne-skupnosti-v-ljubljani/cetrtne-

skupnosti-v-ljubljani-2/cetrtna-skupnost-

rudnik/novice-in-obvestila/,  

FB:Četrtna skupnost Rudnik, 01 428 03 45 

ČS RUDNIK od 5.9. do 

5.10.2020 

Več lokacij 

POHOD PO BARJU Pohod po barju, ki ga organizira Turistično 

društvo Barje. 

Dogodek je v soorganizaciji z ZŠD Krim, 

sofinanciran s strani MOL.  

Info: www.td-barje.si 

ČS RUDNIK Sobota, 

19.9.2020 

ob 9. uri 

 

Ižanska 303, (stara 

barjanska šola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/cetrtne-skupnosti-v-ljubljani/cetrtne-skupnosti-v-ljubljani-2/cetrtna-skupnost-rudnik/novice-in-obvestila/
http://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/cetrtne-skupnosti-v-ljubljani/cetrtne-skupnosti-v-ljubljani-2/cetrtna-skupnost-rudnik/novice-in-obvestila/
http://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/cetrtne-skupnosti-v-ljubljani/cetrtne-skupnosti-v-ljubljani-2/cetrtna-skupnost-rudnik/novice-in-obvestila/
http://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/cetrtne-skupnosti-v-ljubljani/cetrtne-skupnosti-v-ljubljani-2/cetrtna-skupnost-rudnik/novice-in-obvestila/
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OSKARJEV POHOD 

 

Oskarjev pohod na Golovec, ki ga organizira 

OŠ Oskarja Kovačiča.  

Trasa pohoda bo objavljena  v videoposnetkih 

ter na terenu označena, pohod bo potekal 

individualno v času ETM.  

Dogodek je v soorganizaciji z ZŠD Krim, 

sofinanciran s strani MOL. 

Info: www.ljubljana.si/sl/moja-

ljubljana/cetrtne-skupnosti-v-ljubljani/cetrtne-

skupnosti-v-ljubljani-2/cetrtna-skupnost-

rudnik/novice-in-obvestila/,  

01 428 03 45 

ČS RUDNIK Od srede 

16.9. do 

torka 

22.9.2020 

Golovec in okolica 

POHOD PO JAKOBOVI POTI V 

LJUBLJANI 

Organizira društvo prijateljev poti Sv. Jakoba. 

Pohod bo potekal individualno po označeni trasi 

v času ETM. 

ČS RUDNIK Sreda, 16.9. 

do torka, 

22.9.2020 

Golovec in okolica 

VODENA TURA PO SKRITIH 

POTEH GOLOVCA S 

PRAKTIČNIMI NASVETI 

TEHNIKE VOŽNJE 

Vodene delavnice za gorsko kolesarjenje po 

Golovcu, ki jih organizira ŠD Golovec trails. 

Info: www.golovectrails.com 

ČS RUDNIK Petek, 

18.9.2020 

ob 16. uri 

 

Urban Ring 

Ljubljana 

 

KOLESARSKI IZLET – PRSTAN 

PRESTOLNICE  

 

 

Kolesarki izlet, ki ga organizira DCA Rudnik 

Obvezna prijava (051 672 006) do petka, 18.9. 

do 14.ure 

(primerno za vse kolesarje) 

 

 

 

ČS RUDNIK 

 

 

Ponedeljek, 

21.9.2020 

ob  

9. uri 

 

 

DCA Rudnik, Pot k 

ribniku 3a 

KOLESARSKI IZLET – 

TREBELJEVO  
Kolesarki izlet, ki ga organizira DCA Rudnik 

Obvezna prijava (051 672 006) do torka, 15.9. 

do 14.ure 

(primerno za izkušenejše kolesarje) 

ČS RUDNIK sreda, 

16.9.2020 

ob  

9. uri 

 

DCA Rudnik, Pot k 

ribniku 3a 

SESTAVI MEDALJON Na ustvarjalni  delavnici z društvom Poligilda, si 

boste izdelali obesek v obliki medaljona. 

Delavnice se lahko udeležite kadarkoli od 17h 

do 20h na način pridi - počakaj na vrsto - izdelaj 

- odstopi prostor drugemu. 

 
Info: poligilda.slo@gmail.com in 01 428 03 45 

ČS RUDNIK Četrtek, 

10.9. in 

torek 

22.9.2020 

od 17. ure 

do 20. ure 

 

Pot k ribniku 20, 

sejna soba 

http://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/cetrtne-skupnosti-v-ljubljani/cetrtne-skupnosti-v-ljubljani-2/cetrtna-skupnost-rudnik/novice-in-obvestila/
http://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/cetrtne-skupnosti-v-ljubljani/cetrtne-skupnosti-v-ljubljani-2/cetrtna-skupnost-rudnik/novice-in-obvestila/
http://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/cetrtne-skupnosti-v-ljubljani/cetrtne-skupnosti-v-ljubljani-2/cetrtna-skupnost-rudnik/novice-in-obvestila/
http://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/cetrtne-skupnosti-v-ljubljani/cetrtne-skupnosti-v-ljubljani-2/cetrtna-skupnost-rudnik/novice-in-obvestila/
mailto:poligilda.slo@gmail.com
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4. ŠPORTNE IGRE ČS ROŽNIK V skladu s priporočili NIJZ, bo ČS Rožnik zopet 

organizirala Športne igre za naše občane in 

občanke. Igre so brezplačne. Tekmovalo se bo 

v malem nogometu, košarki 3x3 in odbojki na 

mivki. 

ČS ROŽNIK Sobota, 

12.9.2020 

(v primeru 

dežja 

sobota, 

19.9.2020) 

Igrišče OŠ Vič  

ŠPORTNA PRIREDITEV SKOK 

NA ROŽNIK 

S tekom Skok na Rožnik želimo sodelujočim 

tekačicam in tekačem pokazati, da je možno 

tudi sredi Ljubljane teči po gozdu, med vrtovi 

in zelenicami. Vendar to naravno bogastvo 

danes žal ni več nekaj samoumevnega, zato se 

je potrebno za njegovo ohranitev boriti. 

ČS ROŽNIK Nedelja, 

20.9.2020 

ob 9. uri 

 

Zbirno mesto: 

Biotehniška 

fakulteta, Oddelek 

za lesarstvo, Rožna 

dolina, c. VIII/34 

SREČANJE DRUŠTVA  

AL-ANON ZA SAMOPOMOČ 

DRUŽIN ALKOHOLIKOV 

Vas skrbi, ker nekdo v vaši bližini preveč pije? 

Družinske skupine Al-Anon lahko pomagajo 

vsem, ki so prizadeti zaradi prekomernega 

pitja družinskega člana ali prijatelja. 

Informacije na tel.: 041 494 767 in 041 389 

129. 

ČS ROŽNIK Vsak 

ponedeljek 

ob 10. uri in  

vsak petek 

ob 20. uri  

Brdnikova ulica 14, 

sejna soba 

VIŠKI DAN SOSEDOV 2020 Rekreativno tekmovanje v igranju nogometa in 

balinanja 

ČS VIČ Sreda, 

23.9.2020 

ob 16.30 uri 

Park Vič (Športni 

park Svoboda), 

Gerbičeva ulica 61 

METALWITCH 2020 Nastop glasbenih skupin  -  Rock glasba ČS VIČ Petek, 

25.9.2020 

ob 19. uri 

Na vrtu lokala 

ČinČin Tobačna, 

Tržaška cesta 2 

METALWITCH 2020 Nastop glasbenih skupin - Rock glasba ČS VIČ Sobota, 

26.9.2020 

ob 19. uri 

Na vrtu lokala 

ČinČin Tobačna, 

Tržaška cesta 2 

SREČANJE DRUŠTVA  

AL-ANON ZA SAMOPOMOČ  

DRUŽIN ALKOHOLIKOV 

Vas skrbi, ker nekdo v vaši bližini preveč pije? 

Družinske skupine AL-Anon lahko pomagajo 

vsem, ki so prizadeti zaradi prekomernega 

pitja družinskega člana ali prijatelja. 

Informacije na telefon.: 041 735 780 

ČS VIČ Vsako sredo 

ob 10. uri 

Sedež ČS VIČ, 

Tbilisijska 22a, 

sejna soba 
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PRIREDITEV »DAN ČS 

BEŽIGRAD« 

Tradicionalni dogodek – Dan ČS Bežigrad – bo 

tudi letos potekal v Parku literatov. Program: 

predstava za otroke, prometni poligon, koncert 

Orkestra Mandolina Ljubljana.  

(v primeru slabega vremena ali zaostritve 

ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID 

19, bodo informacije glede izvedbe prireditve 

objavljena na FB in spletni strani ČS Bežigrad) 

ČS BEŽIGRAD Četrtek,  

17. 9. 2020 

od 16. do 

19. ure 

Park literatov (med 

Železno cesto in 

Robbovo ulico) 

TEČAJ NORDIJSKE HOJE ZA 

OBČANE 

V mesecu septembru bomo organizirali tečaj 

nordijske hoje za občane. Število mest je 

omejeno zato prosimo za predhodne prijave. 

Tel. št. za prijave oz. informacije glede tečaja: 

01/ 236 25 37 – pisarna Četrtne skupnosti 

Bežigrad (ali el. naslov 

mol.bezigrad@ljubljana.si) 

ČS BEŽIGRAD September 

(termin po 

dogovoru 

oz. glede na 

vremenske 

razmere) 

Pot spominov in 

tovarištva ob 

Tomačevski cesti 

 

 

Pridržujemo si pravico do morebitnih sprememb, ki lahko nastanejo s strani organizatorja.  

Več na spletni strani www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/cetrtne-skupnosti-v-ljubljani/dogodki-v-cs  

DOGODKI SO ZA UDELEŽENCE BREZPLAČNI! 

* VSTOPNINA 

Pri izvedbi dogodkov in prireditev bo organizator upošteval ukrepe in priporočila Vlade RS in NIJZ.   

 

Dogodki se mesečno ponavljajo – do preklica 

http://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/cetrtne-skupnosti-v-ljubljani/dogodki-v-cs

