
 
 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V ČS MOL julij in avgust 2018 

DOGODEK KRATKA VSEBINA  ČETRTNA 

SKUPNOST 

TERMIN LOKACIJA 

Ponarejanje informacij – 

prikrita duhovna znanost 

Predava Miha Munda, dr. vet. medicine. Predavanje nosi 

naslovom »Človek prebudi se«. Organizira Društvo »Ajda« - 

Sostro. 

ČS SOSTRO Petek, 

13.7.2018 

ob 19. uri  

Sedež ČS Sostro, 

(Zadružni dom 

Zadvor), Cesta II. 

grupe odredov 43, 

I. nadstropje,  

sejna soba 

14+ je zakon! Si starejši od 14 let in ne veš kaj bi počel/a v petek zvečer? 

Pridi hengat v Mladinca! Za več info sledi naši FB strani Mladi 

zmaji Bežigrad Mladinc. 

ČS BEŽIGRAD Vsak petek  

od 18. do 21. ure  

ter v soboto, 

7.7.2018 in 

25.8.2018 

od 18. do 21. ure   

Četrtni mladinski 

center Bežigrad, 

Vojkova 73 

Kaj se kuha v Mladincu? Kuharske delavnice. Želiš svoja kuharska znanja delit z nami? 

Pridi v Mladinca. 

ČS BEŽIGRAD Vsak četrtek  

od 15. do 17. ure  

Četrtni mladinski 

center Bežigrad, 

Vojkova 73 

Družabne igre in namizni 

tenis 

Za preganjanje dolgčasa so v Mladincu vsak dan na voljo 

družabne igre in namizni tenis. 

ČS BEŽIGRAD Vsak dan  

od 14. do 20. ure 

Četrtni mladinski 

center Bežigrad, 

Vojkova 73 

Knjižni klub Vam primanjkuje idej za širjenje literarnih obzorij? Vas zanima 

mnenje drugih o prebrani knjigi? Pridružite se knjižnemu 

klubu, ki se mesečno srečuje v Knjižnici REČI. Srečanja so 

namenjena sproščenemu debatiranju in odkrivanju del 

svetovne literarne zakladnice. 

Več informacij: info@knjiznicareci.si ali 040 458 409. 

ČS BEŽIGRAD Četrtek, 

19.7.2018 in 

16.8.2018 

ob 18.30 uri 

Knjižnica REČI, 

Belokranjska 6 

Literarni večer Vabljeni na branje poezije in proze mlajših avtoric in avtorjev 

na klopeh po Savskem naselju. Dogodek organizirajo v 

sodelovanju z Društvom študentov primerjalne književnosti. 

Več informacij na fb: Knjižnica REČI in www.knjiznicareci.si 

ČS BEŽIGRAD Sobota, 

21.7.2018 in 

18.8.2018 

ob 19. uri 

Knjižnica REČI, 

Belokranjska 6 

Kino Knjižnica Brezplačne projekcije otroških in mladinskih filmov iz 

slovenske filmske zakladnice. Starši in ostali spremljevalci 

lahko uživate na filmu ali pa izkoristite čas za kavo na 

dvorišču Doma skupnosti Savsko naselje. 

Več informacij na fb: Knjižnica REČI in www.knjiznicareci.si 

ČS BEŽIGRAD Sobota, 

28.7.2018 in 

25.8.2018 

ob 10. uri 

Knjižnica REČI, 

Belokranjska 6 

mailto:info@knjiznicareci.si
http://www.knjiznicareci.si/
http://www.knjiznicareci.si/
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ProstoRož Vabljeni na jogo v ProstoRož. Več informacij - Jošt Derlink: 

040 458 409 

ČS BEŽIGRAD Vsak ponedeljek   

od 18.30 do 

19.30 ure 

Belokranjska 6, 

mala dvorana 

 

 

Tečaj in vadba TAI CHI 

in Quigong– društvo 

TOLMUN 

Taijiquan (Tai chi, taj či) je kompleksna oblika Qigonga v 

gibanju. Je starodavna kitajska borilna veščina, ki se v 

novejšem času uveljavlja predvsem kot sprostilno meditativna 

veščina krepitve vitalne življenjske energije in vzdrževanja 

dolgovečnosti. Je izjemno učinkovita veščina doseganja 

notranjega ravnotežja, ki se še posebej obnese v današnjem 

hitrem tempu kot blagodejna oblika telesno nezahtevne 

protistresne vadbe. Je ena od naprednih oblik energetsko 

gibalnih in meditativnih tehnik Qigonga, katerega korenine 

segajo tisočletja  nazaj, v tradicije kultur Orienta.  

Kontakt: Igor: 041 430 650 

 

ČS BEŽIGRAD Vsak ponedeljek 

od 17. do 19.30 

ure in  

vsak četrtek  

od 18. do 19.30 

ure 

Belokranjska 6, 

mala dvorana 

 

Poletne mladinske 

delavnice 

Društvo za preventivno delo vabi na preventivne delavnice o 

različnih temah, namenjene najstnikom starim od 13 do 15 

let,  kjer bo prostor za debato in izmenjavo različnih mnenj. 

Na voljo bodo zanimive aktivnosti in doživetja kot so ogled 

filma, igranje namiznih družabnih iger, obisk Botaničnega 

vrta, obisk muzeja, ustvarjalne delavnice. Vsekakor bomo 

poskrbeli za to, da bo z nami preživeti čas zabaven ter tudi 

koristen in poučen.  

Več o programu in PRIJAVNICO najdete na spletni strani: 

www.drustva-dpd.si.  

Prijave za 1. termin zbirajo do 26.6.2018.  

Prijave za 2. termin zbirajo do 13.8.2018.                                                       

Program je brezplačen. 

Za več informacij so na voljo na: 01 426 95 61 

 

ČS CENTER 1. termin:  

2.7.2018 – 

6.7.2018  

od 10. do 14. ure           

 

2. termin:  

20.8.2018 –

24.8.2018 

od 10. do 14. ure         

Grablovičeva 28  

Sociodrama (Teater 

zgodb) 

 

Sociodrama je dogodek, ki meša interaktivno gledališče in 

osebno delo, je odprt za široko javnost, povsem prostovoljen 

in precej zabaven. Protagonistka začne zgodbo, režiser 

spodbuja obiskovalce, da zasedejo proste stole in zdrknejo v 

vloge, ki jih osnovna zgodba vpelje. Lahko tudi samo 

opazujete in boste komentirali na koncu. 

ČS CENTER Ponedeljek, 

2.7.2018  

od 18. do 21. ure 

Mladinski center 

ULCA, Trg OF 10 

(podhod železniške 

postaje) 

http://www.drustva-dpd.si/
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Ljubljana B'girl Sessions Brezplačne breakdance delavnice za punce. ČS CENTER Vsako sredo 

od 17. do 19. ure 

Mladinski center 

ULCA, Trg OF 10 

(podhod železniške 

postaje) 

Razstava 1107 klana Otvoritev razstave 1107 klana – ulična umetnost. 

 

ČS CENTER Sreda, 11.7.2018    

ob 20. uri 

Mladinski center 

ULCA, Trg OF 10 

(podhod železniške 

postaje) 
Hip hop dan  Delavnice grafitov, Dj-anja in osnov brakedancea, grafiti tour 

in sprejanje grafitov na legalne stene (prijave sprejemajo na 

mladinskicenterulca@gmail.com). 

 

ČS CENTER Petek, 20.7.2018 

od 11.30 do 

14.30 ure 

Mladinski center 

ULCA, Trg OF 10 

(podhod železniške 

postaje) 
Odprta ULCA Ohladitev, pogovori, ping pong, glasba, henganje, družabne 

igre, aktivnost po tvoji želji ali brainstormanje idej za program 

ULCE po meri mladih. Program se odvija vsak delovnik med 

13. in 16. uro, razen med 15.7.2018 in 15.8.2018. 

 

ČS CENTER Vsak delovnik  

od 13. do 16. ure  

Mladinski center 

ULCA, Trg OF 10 

(podhod železniške 

postaje) 

Rezana žoga Namizni tenis za vse in vsakogar! Loparje in žogice dobiš pri 

njih. 

ČS CENTER Vsak torek  

od 13. do 15. ure 

Mladinski center 

ULCA, Trg OF 10 

(podhod železniške 

postaje) 
King of the Koncrete Mladinski center ULCA vas vabi na Hip hop Festival King of the 

Koncrete, ki se bo odvijal med 2.8. in 5.8.2018 po različnih 

lokacijah v Ljubljani. Podrobne informacije najdete na njihovi 

FB strani. 

ČS CENTER 2.8.2018 – 

5.8.2018 

Mladinski center 

ULCA, Trg OF 10 

(podhod železniške 

postaje) 

in različne lokacije v 

Ljubljani  

Obeležitev Spominskega 

dneva Četrtne skupnosti 

Rožnik 

ČS Rožnik v sodelovanju s KO ZB Vič – Rudnik vabi na 

prireditev ob Spominskem dnevu Četrtne skupnosti Rožnik. Na 

prireditvi bo nastopil Pihalni orkester Vič z gostjo Nušo 

Derenda. Nastopil bo tudi pevski zbor Pevci izpod Rožnika.  

 

ČS ROŽNIK Četrtek, 

19.7.2018  

ob 19. uri 

Športno igrišče OS 

Vič, Abramova 26 

Druženje z Uličnimi 

zmaji 

V Četrtni skupnosti Posavje izvajamo program za mlade, s 

katerimi jih spodbujamo, da postanejo aktivni soustvarjalci 

lokalne skupnosti (športne, kreativne, pogovorne delavnice). 

ČS POSAVJE Vsako sredo  

od 18. do 20. ure 

Bratovševa ploščad 

in igrišče na Forci 

Ples z Vrtnico - 

druženje ob plesu 50+  

 

Vadba osnovnih korakov standardnih in latinskoameriških 

plesov in skupinske plese. 

ČS POSAVJE Vsako sredo  

od 20.15 do 22. 

ure 

Sedež ČS Posavje, 

Bratovševa ploščad 

30, kletna dvorana 

https://www.facebook.com/events/1508405805955700/
https://www.facebook.com/events/1508405805955700/
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Druženje ob plesu 50+  

 

 

Plešejo standardne in latinskoameriške plese z Društvom 

Vrtnica. 

ČS POSAVJE Vsak petek  

od 20. do 22. ure  

Sedež ČS Posavje, 

Bratovševa ploščad 

30, kletna dvorana 

Filozofija in simbolna 

zgodovina srca - mag. 

Marko Ogris 

 

Zakaj je prav srce v zgodovini različnih starih kultur 

predstavljalo središče človeka, sedež njegove duše ali 

osebnosti? Prav »stiske« srca in občutki okrog srca imajo v 

zgodovini religije, literature in umetnosti nasploh nek poseben 

status. Zakaj ne tudi v zgodovini filozofije? 

Predavanje je namenjeno vsem generacijam! 

ČS ŠIŠKA Ponedeljek, 

2.7.2018  

ob 17.30 uri 

Knjižnica Šiška,  

Trg komandanta 

Staneta 8,  

I. nadstropje 

 

Pogovor s kresnikovim 

nagrajencem 

Predstavitev prejemnika nagrade kresnik 2018. Točen termin 

dogodka bo objavljen naknadno na FB stani – Vodnikova 

domačija. 

 

ČS ŠIŠKA Prvi teden v 

juliju 2018 

Vodnikova domačija 

Šiška,  

Vodnikova cesta 65 

Razglasitev 

nominirancev za 

nagrado novo mesto 

Predstavitev nominirancev za nagrado novo mesto, s katero 

bo ovenčan avtor oziroma avtorica najboljše zbirke kratke 

proze minulega leta. Pripravljamo v sodelovanju z Založbo 

Goga. 

ČS ŠIŠKA Sreda, 11.7.2018 

ob 20. uri 

Vodnikova domačija 

Šiška,  

Vodnikova cesta 65 

Pletenje vencev Pletli bodo venčke za okrasitev cerkvice sv. Jerneja za 

žegnanje - kot nekoč. 

 

ČS ŠIŠKA Četrtek, 

23.8.2018  

ob 17. uri  

Ob Plečnikovi cerkvi 

Sv. Frančiška, 

Černetova 20 

Voden ogled Plečnikove 

cerkve 

Brezplačen voden ogled Plečnikove cerkve s predstavitvijo 

mojstra Plečnika. Za voden ogled predhodna rezervacija ni 

potrebna. 

ČS ŠIŠKA Četrtek, 

23.8.2018  

ob 18. uri 

Ob Plečnikovi cerkvi 

Sv. Frančiška, 

Černetova 20 

Komarjeva nedelja Po 53. letnem zatišju bo že 20. "Komarjeva nedelja"  v danih 

okoliščinah čim bolj podobna tisti nekoč še ob prašni 

Celovški  cesti. Od 10. ure dalje bodo stojnice s prodajo 

izdelkov domače obrti, degustacije...obiskovalci si bodo lahko 

izdelali tudi sami svoj predmet pod vodstvom mojstra. 

Kot nekoč bo pritrkavanje povabilo k sv. maši ob 11. uri v 

cerkvi sv. Jerneja, od 12. ure do 17. ure bo  neprekinjen 

zabavno kulturni program za ansamblom in raznimi 

nastopajočimi - tudi karaoke bodo! Manjkale ne bodo 

družabne igre niti srečelov - tako kot nekoč.  

Ob 17. uri bo v cerkvici beseda o Jerneju, koncert in pete 

litanije z blagoslovom - kot nekoč. 

Najbolj "trpežni"  bodo še do 20. ure obujali spomine.... 

ČS ŠIŠKA Nedelja, 

26.8.2018  

od 10. do 20. ure 

Stara cerkev – 

Cerkev Sv. Jerneja 

v Šiški,  

Celovška 63 

Razstava "Šiška nekoč in 

danes 

Razstava "Šiška nekoč in danes" s prikazom dogodkov, ki so 

zaznamovali leto v Šiški. Razstavo si boste lahko ogledali med 

28.8. in 11.9.2018. 

ČS ŠIŠKA 28.8.2018 -  

11.9.2018 

Sedež ČS Šiška, 

Kebetova 1  
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Pravljica na obisku – 

KUD Galerija C.C.U. 

Ustvarjalna počitniška delavnica: Malčki bodo prisluhnili zgodbi 

Obisk, nato pa po njenem navdihu narisali portrete, jih okvirili 

ter okvirje z recikliranjem papirja preobrazili v pravljične 

mozaike. Delavnica je del projekta Iz pravljice v zeleno mesto, 

ki ga sofinancira Mestna občina Ljubljana. 

ČS JARŠE Četrtek, 

2.8.2018 

ob 10. uri 

Knjižnica Jožeta 

Mazovca, enota 

Nove Jarše,  

Clevelandska 17a 

Ustvarjalnica sreče – 

KUD Galerija C.C.U. 

Ustvarjalna počitniška delavnica: Najprej se bodo odpravili na 

pravljično potovanje s Srečkovim kovčkom. Potem bodo s 

ponovno uporabo plutovinastih zamaškov, preobraženih v 

zanimive oblike, ustvarjali pisana čudežna bitja, ki jih bodo 

razveseljevala in jim kot amuleti prinašala srečo. Delavnica je 

del projekta Iz pravljice v zeleno mesto, ki ga sofinancira 

Mestna občina Ljubljana. 

ČS JARŠE Četrtek, 

9.8.2018 

ob 10. uri 

Knjižnica Jožeta 

Mazovca, enota 

Nove Jarše,  

Clevelandska 17a 

Veternice – Krojilnica 

igrač (Društvo GUMB) 

Ne veste, kaj bi z vsemi odpadnimi plastenkami in plastičnimi 

lončki? Pridružite se jim na ustvarjalni delavnici in jih 

predelajte v barvite vetrnice, ki bodo popestrile vaš vrt, 

balkon ali kolo. Če bo lepo vreme, bo delavnica pod drevesi 

pred knjižnico. Delavnica je namenjena osnovnošolskim 

otrokom med 6. in 15. letom starosti, dobrodošli pa so tudi 

starši. Projekt Krojilnica igrač sofinancira Mestna občina 

Ljubljana. 

ČS JARŠE Četrtek, 

5.7.2018  

od 10. do 12. ure 

 

Knjižnica Jožeta 

Mazovca, enota 

Nove Jarše,  

Clevelandska 17a 

Tangram – Krojilnica 

igrač (Društvo GUMB) 

Na delavnici boste spoznali kitajsko igro tangram. Tangram 

sestavlja sedem geometričnih likov, s pomočjo katerih se 

lahko sestavi številne podobe: plavajoče labode, razgibane 

jadrnice ali ljudi v gibanju. Tangrame boste izdelali iz kartona 

in papirja, ob koncu delavnice pa se boste poigrali s 

sestavljanjem izmišljenih in starodavnih podob. Delavnica je 

namenjena osnovnošolskim otrokom med 6. in 15. letom 

starosti, dobrodošli pa so tudi starši. Projekt Krojilnica igrač 

sofinancira Mestna občina Ljubljana. 

ČS JARŠE Četrtek, 

12.7.2018 

od 10. do 12. ure 

 

Knjižnica Jožeta 

Mazovca, enota 

Nove Jarše,  

Clevelandska 17a 

Plavajoče ladje - 

Krojilnica igrač (Društvo 

GUMB) 

Odslužene plastenke, lesene palice in pisane izolirne trakove 

boste s pomočjo malo barv in veliko domišljije preobrazili v 

čisto prave pravcate plavajoče ladje, ki vam bodo delale 

družbo pri kopanju v banji ali na izletih na morju. Delavnica je 

namenjena osnovnošolskim otrokom med 6. in 15. letom 

starosti, dobrodošli pa so tudi starši. Projekt Krojilnica igrač 

sofinancira Mestna občina Ljubljana. 

ČS JARŠE Četrtek, 

26.7.2018 

od 10. do 12. ure 

 

Knjižnica Jožeta 

Mazovca, enota 

Nove Jarše,  

Clevelandska 17a 

DOGODKI SO ZA UDELEŽENCE BREZPLAČNI! 


