
 
 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V ČS MOL september 2018 

DOGODEK KRATKA VSEBINA  ČETRTNA 

SKUPNOST 

TERMIN LOKACIJA 

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

igre, aktivnost po tvoji želji ali brainstormanje idej za 

program ULCE po meri mladih. 

ČS CENTER 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. 

ČS CENTER Vsak torek 

od 12. do 14. ure 

Zarnikova 3, 

pisarna društva,  

soba 5 

Čistilka Marija - 

Monokomedija 

Četrtna skupnost Trnovo ponovno praznuje in pripravlja 

tradicionalno pester program dogodkov in prireditev. Vljudno 

vabljeni, da se v počastitev arhitekta Jožeta Plečnika 

udeležite kulturnih, športnih in zabavnih dogodkov, ki se 

bodo odvijali na različnih  trnovskih lokacijah med 25.9. in 

6.10.2018. Vsi dogodki so za obiskovalce brezplačni! 

 

Praznovanje bodo pričeli z monokomedijo z Mojco Partljič z 

naslovom Čistilka Marija (igra: Mojca Partljič, režija: Vito 

Taufer). 

ČS TRNOVO Torek, 25.9.2018 

ob 19. uri 

Sedež ČS Trnovo, 

Devinska ulica 1B, 

I. nadstropje, 

dvorana  

Ogled Plečnikove hiše V sklopu Dnevov ČS Trnovo vabljeni na brezplačni 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 

ČS TRNOVO Sreda, 26.9.2018 

ob 11.15 uri, 

ob 15.15 uri in 

ob 17.15 uri 

Plečnikova hiša, 

Karunova 4 

Prazniki v potezi in 

besedi 

V sklopu Dnevov ČS Trnovo vabljeni na predstavitev 

publikacije ge. Tadeje Petrovčič Jerina z naslovom Prazniki v 

potezi in besedi avtorjev akad. Janeza Bernika, Jožeta Snoja 

in akad. Milčka Komelja (Celjska Mohorjeva družba). 

Ustvarjalci, ki bodo sodelovali kot gostje večera, so 

soustvarjali umetniško plat župnijskega lista Trnovo v času 

župnika Janeza Pogačnika. Njihovi prispevki so bili urejeni, 

na novo pregledani in grafično obdelani ter izdani kot 

samostojna, večplastna umetniška publikacija. 

ČS TRNOVO Sreda, 26.9.2018 

ob 19.30 uri 

 

Finžgarjeva galerija 

v trnovskem 

župnišču,  

Kolezijska ulica 1 

mailto:infb@mgml.si
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Podobe iz sanj Podobe iz sanj, multivizija Lada Jakša, ki jo v letu Ivana 

Cankarja posveča izjemnemu opusu literarnega umetnika in 

njegovi umetniški transformaciji spominov na I. svetovno 

vojno. Izpostavlja tudi aktualne poudarke po Cankarju: 

hlapčevstvo, resnica-laž, narodov blagor, romanje skozi 

življenje … Avtor bo svojo predstavitev spremljal z živo 

glasbo, na lastnih glasbilih. 

(Sklop Dnevov ČS Trnovo). 

ČS TRNOVO Četrtek, 

27.9.2018  

ob 19.30 uri 

 

Finžgarjeva galerija 

v trnovskem 

župnišču,  

Kolezijska ulica 1 

Znameniti Trnovčani V sklopu Dnevov ČS Trnovo vabljeni na filmski večer z 

naslovom Znameniti Trnovčani z režiserko Almo Lapajne 

(sodelovanje s TV Slovenija); ogledali si boste 

dokumentarno-igrani film o zakoncih Vurnik, Iskalca, ki ga je 

l. 2013 posnela Alma Lapajne po scenariju Trnovčana, Borisa 

Leskovca. V goste bodo povabili tudi vnukinjo zakoncev 

Vurnik ter režiserko in scenarista.  

ČS TRNOVO Petek, 28.9.2018  

ob 19.30 uri 

 

Finžgarjeva galerija 

v trnovskem 

župnišču,  

Kolezijska ulica 1 

Dan odprtih vrat V sklopu Dnevov ČS Trnovo vabljeni na Dan odprtih vrat 

Gasilskega društva Trnovo.  

Predstavili vam bodo opremo društva ter potek gašenja in 

reševanja človeških življenj in imetja. 

 

ČS TRNOVO Petek, 28.9.2018  

ob 16. uri 

 

Gasilski dom,  

Cesta v Mestni log 

31 

Tradicionalna veslaška 

regata po Ljubljanici 

V sklopu Dnevov ČS Trnovo vabljeni na ogled tradicionalne 

veslaške regate po Ljubljanici. Startali bodo veslači in 

veslačice vseh slovenskih klubov. Start regate je pod 

Prulskim mostom, cilj  ob izlivu Gradaščice v Ljubljanico.  

ČS TRNOVO Sobota, 29.9.2018  

ob 10. uri 

Pod Prulskim 

mostom 

Kulturno-zgodovinsko 

vodenje po Krakovem in 

Trnovem 

V sklopu Dnevov ČS Trnovo vabljeni na brezplačno kulturno-

zgodovinsko vodenje po Krakovem in Trnovem, s posebnim 

poudarkom na ogledu obnovljene Plečnikove hiše. Ogled bo 

vodil dr. Tadej Jakopič. 

Predhodne prijave niso potrebne. 

ČS TRNOVO Nedelja, 

30.9.2018  

ob 14. uri in  

ob 16. uri 

 

Zbirno mesto:  

most Hradetskega 

Maša v spomin arhitekta 

Jožeta Plečnika 

Maša v spomin arhitekta Jožeta Plečnika. ČS TRNOVO Nedelja, 

30.9.2018  

ob 9.15 uri 

Cerkev Sv. Janeza 

Krstnika, 

Kolezijska ulica 1 

Moste Open Španski Borci, Društvo Smetumet in Mladinska postaja 
Moste vabijo občanke in občane na športno - kulturno 

dogajanje, ki ga bodo kot stalnica dneva popestrili glasba, 

art market, garažna razprodaja in hrana. Tekom dneva bodo 

potekale različne delavnice in aktivnosti, ki jih bodo 

pripravile lokalne organizacije.   

ČS MOSTE Sobota, 8.9.2018 

od 16. do 22. ure 

CK Španski borci, 

Zaloška 61, 

parkirišče 

 

http://www.spanskiborci.si/
http://smetumet.com/
http://www.postajamoste.si/
http://www.postajamoste.si/
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Športno popoldne 

 

ČS Moste in BŠD Fužine vabita občanke in občane na 

prijetno, športno obarvano druženje, kjer se boste spoznali s 

pravili in osnovami igranja petanke in balinanja, se 

preizkusili na testu hoje, imeli boste tudi možnost meritev 

sladkorja v krvi, holesterola in krvnega tlaka in še 

kaj...Pridite ne bo vam žal! 

Prireditev bo izvedena v vsakem vremenu. 

ČS MOSTE Torek, 18.9.2018 

od 17. do 19. ure 

Balinarsko športno 

društvo Fužine,  

Brodarjev trg 10, 

balinišče in okolica  

Fužinetlon 2018 

 

ČS Moste in Društvo SPM vabita občanke in občane na 

tradicionalno športno prireditev, kjer bodo svojo dejavnost 

predstavljale organizacije in društva s področja športa, 

rekreacije, plesa, itd., ki delujejo v okolju ČS Moste. S 

krajani želijo preživeti prijetno in zabavno popoldne ter jih 

spodbuditi k medsebojnemu povezovanju in druženju. Hkrati 

pa prireditev vidijo kot dobro priložnost za predstavitev 

programov skupnosti oziroma celotne Ljubljane v sklopu 

projekta Razgibajmo Ljubljano. V primeru slabega vremena 

bo prireditev v četrtek 27.09.2018 ob isti uri. 

ČS MOSTE Torek, 25.9.2018 

od 15. do 19. ure 

 

Zelenica pred 

Preglovim trgom 15 

oz. ploščad Preglov 

trg 

Dan Četrtne skupnosti 

Rudnik  2018 

 

Prireditev je s pestrim kulturnim in športnim programom 

namenjena vsem generacijam, kjer se s številnimi 

delavnicami ter drugimi aktivnostmi predstavijo društva in 

zavodi, ki delujejo na območju ČS Rudnik. Prisrčno vabljeni! 

ČS RUDNIK Četrtek, 

20.9.2018  

ob 15. uri 

Igrišča pred 

Športno dvorano 

Krim, Ob dolenjski 

železnici 50 

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 je Botanični vrt na Ižanski cesti. Krožna vožnja s 

konjsko vprego se bo pričela pred Botaničnim vrtom na 

Ižanski cesti, se nadaljevala preko Karlovškega mostu do 

Grubarjevega nabrežja, mimo Špice, Prul, Trnovskega 

pristana, Trnovske cerkve do Plečnikove hiše, od tod pa 

mimo Livade nazaj do Botaničnega vrta. Vabljeni! 

ČS RUDNIK Sobota, 22.9.2018  

od 9. do 12. ure  

Botanični vrt, 

Ižanska cesta 15 

Praznik ČS Posavje –  

7. september 

 

KO ZB za vrednote NOB »7. september« in Spominsko 

društvo NOVI CVET vabita na tradicionalno proslavo ob 

prazniku ČS Posavje pri spomeniku 7. september 1941. 

ČS POSAVJE Petek, 7.9.2018  

ob 16.30 uri 

 

Park 7. Septembra, 

pri spomeniku 

Dan sosedov ČS Posavje 

2018 in čistilna akcija 

Od 10. do 13. ure bo v okviru kampanje World Cleanup Day 

2018 potekala čistilna akcija širšega območja ČS Posavje. 

Zbirna mesta bodo objavljena naknadno na www.ljubljana.si.  

Od 14. ure dalje pa bo v centralnem parku med Mucherjevo 

ul. in Glinškovo ploščadjo sledil prijeten program za vse 

generacije.  

ČS POSAVJE Sobota, 15.9.2018 

ob 10. uri 

Območje ČS 

Posavje 
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25. tek ob Savi 

 

 

Vabljeni na 25. tek ob Savi. Za vse informacije se lahko 

obrnete na Športno društvo Ljubljana-Ježica, Mojca 051 650 

415. 

ČS POSAVJE Nedelja, 

23.9.2018  

ob 10. uri 

Pri nogometnem 

igrišču NK 

Interblock 

Migajmo za zdravje 

 

Vadba s ŠD Ljubljana Ježica je namenjena vsem 

generacijam. Za več informacij lahko pokličete go. Mojco na 

051 650 415. 

Ob ponedeljkih prične prva skupina ob 19. uri, druga pa ob 

20. uri.  

Ob sredah prične prva skupina ob 18. uri, druga pa ob 19. 

uri. 

Z vadbo pričnejo v ponedeljek, 3. 9. 2018. 

ČS POSAVJE Vsak ponedeljek 

ob 19. uri in  

ob 20. uri 

 

Vsako sredo  

ob 18. uri in  

ob  19. uri 

Sedež ČS Posavje, 

Bratovševa ploščad 

30, kletna dvorana 

Splošne telesne vaje Splošne telesne vaje s ŠD Ljubljana Ježica so namenjene 

vsem generacijam.  

Za več informacij lahko pokličete go. Mojco na 051 650 415. 

ČS POSAVJE Vsak torek 

ob 19. uri 

Sedež ČS Posavje, 

Bratovševa ploščad 

30, kletna dvorana 

Aerobika in pilates Aerobika in pilates s ŠD Ljubljana Ježica so namenjene vsem 

generacijam. Za več informacij lahko pokličete go. Mojco na 

051 650 415. 

ČS POSAVJE 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.   

Za več informacij lahko pokličete go. Mojco na 051 650 415. 

 

ČS POSAVJE Vsak torek in 

četrtek 

od 7.45 do 9. ure 

Sedež ČS Posavje, 

Bratovševa ploščad 

30, kletna dvorana 

Delo na vrtu v mesecu 

septembru 

Vabljeni na delavnico Delo na vrtu v mesecu septembru. 

Delavnice se lahko udeležite vsi, ki želite pridobiti nova 

znanja, hkrati pa slišati in izmenjati izkušnje z drugimi 

vrtičkarji in ljubitelji samooskrbe. Za ostale delavnice s 

področja vrtičkarstva spremljajte spletno stran 

www.ljubljana.si.  Dogodki so brezplačni. 

ČS TRNOVO Sreda, 5.9.2018 

ob 17. uri 

Učni zelenjavni vrt 

Rakova jelša 

Izdelajmo hotel za 

koristneže 

Vabljeni na delavnico Izdelajmo hotel za koristneže. 

Delavnice se lahko udeležite vsi, ki želite pridobiti nova 

znanja, hkrati pa slišati in izmenjati izkušnje z drugimi 

vrtičkarji in ljubitelji samooskrbe. Za ostale delavnice s 

področja vrtičkarstva spremljajte spletno stran 

www.ljubljana.si.  Dogodki so brezplačni. 

ČS TRNOVO Sreda, 12.9.2018 

ob 17. uri 

Učni zelenjavni vrt 

Rakova jelša 

Obiranje pridelkov in 

priprava vrta 

Vabljeni na delavnico Obiranje plodov in priprava vrta. 

Delavnice se lahko udeležite vsi, ki želite pridobiti nova 

znanja, hkrati pa slišati in izmenjati izkušnje z drugimi 

vrtičkarji in ljubitelji samooskrbe. Za ostale delavnice s 

področja vrtičkarstva spremljajte spletno stran 

www.ljubljana.si.  Dogodki so brezplačni. 

ČS POSAVJE Petek, 14.9.2018 

ob 16. uri 

Gain vzorčni bio vrt 

(nasproti 

blokovskega naselja 

Glinškova pl.) 
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Jesensko sajenje česna 

in čebule 

Vabljeni na delavnico Jesensko sejanje česna in čebule. 

Delavnice se lahko udeležite vsi, ki želite pridobiti nova 

znanja, hkrati pa slišati in izmenjati izkušnje z drugimi 

vrtičkarji in ljubitelji samooskrbe. Za ostale delavnice s 

področja vrtičkarstva spremljajte spletno stran 

www.ljubljana.si.  Dogodki so brezplačni. 

 

ČS TRNOVO Sreda, 19.9.2018 

ob 17. uri 

Učni zelenjavni vrt 

Rakova jelša 

Shranjevanje plodov in 

semen 

Vabljeni na delavnico 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. Za ostale delavnice s 

področja vrtičkarstva spremljajte spletno stran 

www.ljubljana.si.  Dogodki so brezplačni. 

ČS TRNOVO Petek, 21.9.2018 

ob 16. uri 

Javni sadovnjak 

MOL Rakova jelša 

Poskrbimo za kompostni 

kup 

Vabljeni na delavnico Poskrbimo za kompostni kup. 

Delavnice se lahko udeležite vsi, ki želite pridobiti nova 

znanja, hkrati pa slišati in izmenjati izkušnje z drugimi 

vrtičkarji in ljubitelji samooskrbe. Za ostale delavnice s 

področja vrtičkarstva spremljajte spletno stran 

www.ljubljana.si.  Dogodki so brezplačni. 

ČS TRNOVO Sreda, 26.9.2018 

ob 17. uri 

Učni zelenjavni vrt 

Rakova jelša 

Delavnice Magic The 

Gathering 

Te zanima kaj so to Magic the gathering karte in kako se jih 

igra? Pridi na najbolj magično igro vseh časov! 

ČS BEŽIGRAD Četrtek, 

13.9.2018 in 

27.9.2018 

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.  

 

ČS BEŽIGRAD 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. 

ČS BEŽIGRAD Vsak petek  

od 19. do 21. ure 

in v soboto 

8.9.2018 in 

29.9.2018  

od 18. do 21. ure 

Četrtni mladinski 

center Bežigrad, 

Vojkova 73 

Izmenjevalnica oblačil 

 

Osvežite si garderobo z izmenjavo oblačil. Prinesete lahko do 

pet kosov oblačil in jih izmenjajte po principu ena za ena. 

Dogodek je namenjen vsem generacijam. Kontakt: Jošt 

040 458 409. 

 

ČS BEŽIGRAD Sreda, 12.9.2018 

ob 17. uri 

Knjižnica REČI, 

Belokranjska 6 
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Pravilno sedenje, zdrava 

hrbtenica 

Kako svojo 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. Kontakt: Jošt 

040 458 409. 

ČS BEŽIGRAD Ponedeljek, 

24.9.2018  

ob 18. uri 

Knjižnica REČI, 

Belokranjska 6 

 

Razvijanje analognih 

fotografij 

 

Naučite se osnov razvijanja črnobelih fotografij v temnici 

Knjižnice REČI. Zaradi omejenega prostora so prijave 

obvezne na info@knjiznicareci.si. Kontakt: Jošt 040 458 409. 

ČS BEŽIGRAD Vsak ponedeljek 

ob 17. uri  

Knjižnica REČI, 

Belokranjska 6 

 

Netopirji Bežigrada in 

okolice - Primož 

Presetnik 

 

Bežigrad je pretežno stanovanjska četrt, ki se kljub množici 

zelenja ne more ponašati z reko, gozdom ali celo jamami, se 

pravi s habitati, ki so sicer zelo ugodni za življenje 

netopirjev. Kljub temu pa tu živi 7 vrst netopirjev in to 

morda precej bližje kot si predstavljate, vrtovi in drevoredi 

pa so pomembna prehranjevališča. Pri nas nekateri netopirji 

tudi prezimijo po več sto kilometrskih selitvah. Več o 

netopirjih Bežigrada boste lahko izvedeli na predavanju in 

sledečem večernem opazovanju netopirjev. Predaval bo 

Primož Presetnik, univ. dipl. biolog in član Slovenskega 

društva za proučevanje in varstvo netopirjev. 

ČS BEŽIGRAD Ponedeljek, 

10.9.2018  

ob 18. uri 

 

Knjižnica dr. France 

Škerl, Vojkova 87a 

Demenca - Društva 

Spominčica – Alzheimer 

Slovenija 

 

Ob mednarodnem dnevu alzheimerjeve bolezni tudi letos 

pripravljajo srečanje, na katerem bodo odprli nekaj aktualnih 

tem o demenci in alzheimerjevi bolezni. Večer pripravljajo v 

sodelovanju z društvom Spominčica – Alzheimer Slovenija. 

 

ČS BEŽIGRAD Sreda, 19.9.2018 

ob 18.30 uri 

 

Knjižnica Bežigrad, 

Einspielerjeva 1, 

dvorana 

Cikel ruskega filma: 

Progasta plovba (1961) 

 

Kuhar Šulejkin si srčno želi čim prej vrniti v domovino iz 

vroče Afrike. Ponudi se mu priložnost, da v Odeso odpluje s 

tovorno ladjo, a pod pogojem, da bo spremljal nek tovor. 

Izkaže se, da gre za precej eksotični tovor, in sicer za 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. 

 

ČS BEŽIGRAD Četrtek, 

27.9.2018 

ob 19. uri 

Slovanska knjižnica, 

Einspielerjeva 1, 

dvorana 

Prireditev »Dan ČS 

Bežigrad« 

Tradicionalni dogodek – Dan ČS Bežigrad – bo tudi letos 

potekal v Severnem mestnem parku Navje – Parku literatov. 

Svoje delovanje bodo predstavila društva in ustanove iz ČS 

Bežigrad. Dogodek bo predvidoma potekal v četrtek, 20. 

septembra 2018 od 16h do 20h. V primeru slabega vremena 

prireditve ne bo – spremljajte spletno stran in FB Četrtne 

skupnosti Bežigrad. 

ČS BEŽIGRAD Četrtek, 

20.9.2018 

od 16. do 20. ure 

Park literatov  

(med Železno cesto 

in Robbovo ulico) 

mailto:info@knjiznicareci.si
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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. 

 

ČS BEŽIGRAD 22.9.2018, 

23.9.2018 in  

24.9.2018 

Otroško igrišče v 

Parku literatov 

(Severni mestni 

park Navje) 

Akcija »Očistimo 

Slovenijo« 

Pod okriljem »Ekologov brez meja« bo v soboto, 15.9.2018, 

potekala vseslovenska akcija »Očistimo Slovenijo«, ki se ji 

pridružuje tudi Četrtna skupnost Bežigrad. Točni podatki o 

lokaciji in terminu akcije bodo objavljeni naknadno na spletni 

strani in FB Četrtne skupnosti Bežigrad. 

 

ČS BEŽIGRAD Sobota, 15.9.2018 Območje ČS 

Bežigrad  

Treningi ročnega 

nogometa 

 

Pod strokovnim vodstvom aktualne reprezentantke v 

slovenski nogometni reprezentanci, se boste učili pravil in 

igranja ročnega nogometa. Obenem pa boste zvedeli veliko 

zanimivih trikov za igranje. Vabljeni! 

Za vse aktivnosti mladinskega centra Bob spremljaj 

http://www.zavod-bob.si/aktualno/ in FB Zavod Bob. 

 

ČS BEŽIGRAD Vsak ponedeljek 

od 18. do 20. ure 

Zavod Bob, 

Robbova 15 

Spedenaj šolo! 

 

Aktivnost je namenjena mladim brezposelnim starim od 15 

do 30 let, vsak dan od 8. do 21. ure (termin po dogovoru). 

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;   

- načrtovanju in učenju za maturo, strokovne izpite;    

- moralni podpori in motivacijskih aktivnosti. 

Za vse aktivnosti mladinskega centra Bob spremljaj 

http://www.zavod-bob.si/aktualno/ in FB Zavod Bob. 

 

ČS BEŽIGRAD Vsak delovnik  

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 

osveščanja in informiranja mladih glede družbenih 

problematik ter raziskava ozračja in kvalitete bivanja v 

Sloveniji.  

Za vse aktivnosti mladinskega centra Bob spremljaj 

http://www.zavod-bob.si/aktualno/ in FB Zavod Bob. 

 

ČS BEŽIGRAD Vsako sredo  

od 18. do 20.30 

ure  

Zavod Bob, 

Robbova 15 

http://www.zavod-bob.si/aktualno/
http://www.zavod-bob.si/aktualno/
http://www.zavod-bob.si/aktualno/
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Bobove čajanke - 

soustvarjaj MC Bob 

 

Aktivnosti so namenjene mladim od 15 do 30 let. V sklopu 

nedeljski Bobovih čajank s svojimi idejami soustvarjaj 

podobo njihovega mladinskega centra (pretekle čajanke so 

bile v smislu potopisnih predavanj, debat na različne teme, 

kuharske delavnice, obisk muzejev itd.).  

Za vse aktivnosti mladinskega centra Bob spremljaj 

http://www.zavod-bob.si/aktualno/ in FB Zavod Bob.  

 

ČS BEŽIGRAD Vsako nedeljo 

od 16. do 21. ure 

Zavod Bob, 

Robbova 15 

Let's talk Slovene Aktivnost je namenjena vsem generacijam, ki bi se radi 

preizkusili v govorjenju in pisanju slovenščine. Ni pomembno 

ali poznate samo eno besedo ali če obvladate, to je vaša 

priložnost da se podružite s Slovenci, jih povprašate po tem 

kar vas zanima in vadite predno uporabite slovenščino v 

»resničnem svetu«. 

Za vse aktivnosti mladinskega centra Bob spremljaj 

http://www.zavod-bob.si/aktualno/ in FB Zavod Bob. 

 

ČS BEŽIGRAD Vsak ponedeljek 

od 19. do 20.30 

ure  

Zavod Bob, 

Robbova 15 

Torek = dan za trening Aktivnosti so namenjene mladim od 15 do 30 let. Treningi 

potekajo po individualnem razgovoru in so osredotočeni na 

delu z lastno težo in zdravemu načinu prehranjevanja.  

Za vse aktivnosti mladinskega centra Bob spremljaj 

http://www.zavod-bob.si/aktualno/in FB Zavod Bob. 

 

ČS BEŽIGRAD Vsak torek  

od 19.  do 20.30 

ure 

Zavod Bob, 

Robbova 15 

Družabne igre Aktivnosti so namenjene mladim od 15 do 30 let. Skupaj 

boste izbrali in igrali različne družabne igre v sodelovanju z 

Dobro Potezo. 

Za vse aktivnosti mladinskega centra Bob spremljaj 

http://www.zavod-bob.si/aktualno/ in FB Zavod Bob. 

ČS BEŽIGRAD Vsak torek  

od 17. do 20. ure  

Zavod Bob, 

Robbova 15 

Za naš park Aktivnosti so namenjene mladim od 15 do 30 let. Gre za 

terensko informiranje z namenom dodatnega izobraževanja o 

mladinskem delu, kvalitetnemu preživljanju prostega časa 

ter odgovorni uporabi javnih površin. V sklopu terenskega 

dela z ekipo pripravijo različne zanimive aktivnosti (izdelava 

taburejev, hackey sack, twister, frizbi, štafeta, viseča mreža, 

palačine, osvežitev, spoznaj mladinski center Bob in druge).  

Za vse aktivnosti mladinskega centra Bob spremljaj 

http://www.zavod-bob.si/aktualno/ in FB Zavod Bob.   

ČS BEŽIGRAD Vsak četrtek  

od 19. do 21. ure  

Zavod Bob, 

Robbova 15, zraven 

črne table (severno 

mestni park Navje, 

pri fontani) 

http://www.zavod-bob.si/aktualno/
http://www.zavod-bob.si/aktualno/
http://www.zavod-bob.si/aktualno/
http://www.zavod-bob.si/aktualno/
http://www.zavod-bob.si/aktualno/
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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 

Dnevni centri 

aktivnosti za 

starejše Ljubljana 

Zalog (DCA), 

Center Zalog, 

Zaloška 267, 

večnamenska 

dvorana 

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  

od 9.30 do 10.30 

ure (EFT) 

 

Vsako sredo  

od 8. do 9. ure 

(CHI GONG) 

Dnevni centri 

aktivnosti za 

starejše Ljubljana 

Zalog (DCA), 

Center Zalog, 

Zaloška 267, 

večnamenska 

dvorana 
Urjenje spomina za 

starejše 

Dnevni center aktivnosti za starejše Zalog vabi na vaje za 

ohranjanje in krepitev spomina, koncentracije, natančnosti, 

sposobnosti za reševanje problemov, besednih spretnosti, 

domišljije in logičnega mišljenja.  

Za dodatne informacije pokličite na tel. št.: 082 055 177 ali 

051 664 941 oz. e-mail zalog@dca-ljubljana.org 

ČS POLJE Vsak petek  

od 10. do 11.30 

ure 

Dnevni centri 

aktivnosti za 

starejše Ljubljana 

Zalog (DCA), 

Center Zalog, 

Zaloška 267, 

večnamenska 

dvorana 
Razstava Ročne 

spretnosti naših babic in 

dedkov 

 

Na razstavi bo prikaz ročnih spretnosti naših prednikov, 

katere so se ohranile vse do današnjih dni; sodelujoči so: 

Društvo Rusalka, KUD Sevdah, DU Štepanjsko naselje, 

krajanke Zaloga Majda de Cecco, Paulina Dimnik in Anka 

Mohar, Turistična kmetija pri Lazarju ter slikar Marjan 

Kolenc. 

ČS POLJE 10.9.2018 - 

14.9.2018  

od 10. do 18. ure 

 

 

Center Zalog,  

Zaloška 267,  

sejna soba 

Izid pesniške zbirke 

Poljub strasti, avtorice 

Majde Mihovec 

 

Društvo Rusalka bo izdalo pesniško zbirko Poljub strasti in ob 

tej priložnosti pripravilo bogat kulturni dogodek z branjem 

pesmi avtorice Majde Mihovec. 

ČS POLJE Četrtek, 

27.9.2018  

ob 19. uri 

Center Zalog,  

Zaloška 267,  

dvorana za 

prireditve 

Predavanje  Predavanje o  škodljivih učinkih eventuelne uporabe 

dopinga. 
Vabljene vse generacije. 

 

ČS ČRNUČE Torek, 4.9.2018 

ob 17. uri 

Sedež ČS Črnuče, 

Dunajska cesta 
367, dvorana 
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Čistilna akcija Projekt čistilna akcija – Očistimo Slovenijo. Čistilna 

akcija bo potekala na območju Črnuč in Šentjakoba. 
Točna zbirna mesta bodo javljena naknadno na FB 
Črnuče oz. na spletni strani ČS Črnuče. 

Vabljene vse generacije. 

ČS ČRNUČE Sobota, 

15.9.2018 
ob 9. uri 

Območje ČS 

Črnuče  

Dan sosedov in ČS 

 

Dan sosedov in ČS  

Izvajalec programa: Međimursko folklorno društvo 
Ljubljana v sodelovanju z vsemi  lokalnimi društvi  ČS 

Črnuče. Vabljene vse generacije. 

ČS ČRNUČE Četrtek, 

20.9.2018  
ob 17. uri 

Sedež ČS Črnuče, 

Dunajska cesta 
367, dvorana 

Pohod na Rašico Tradicionalen pohod  na Rašico. Zbirno mesto bo iz 

Parka n.h. pred OŠ M.Pečarja. Vabljene vse generacije. 
Ura odhoda bo objavljena naknadno na FB Črnuče oz. 
na spletni strani ČS Črnuče. 

ČS ČRNUČE Sobota, 

22.9.2018 

OŠ N. H. Maksa 

Pečarja, Črnuška 
cesta 9, park 

Popoldan s Knjižnico 
Črnuče 

Na dogodku želijo njihovo dejavnost predstaviti čim 
širšemu krogu obiskovalcev. S prireditvijo se želijo 

povezati z lokalno skupnostjo, predstaviti dejavnosti 
knjižnice zunaj običajnih prostorov, opozoriti na 

prisotnost MKL v lokalnem prostoru ter povabiti nove 
člane. 
Na zelenici pred zdravstvenim domom načrtujejo 

bralnico in ustvarjalni kotiček za otroke in odrasle. 
Vabljene vse generacije. 

Točna ura bo objavljena naknadno na FB Črnuče oz. na 
spletni strani ČS Črnuče. 

ČS ČRNUČE Sreda, 
19.9.2018 

popoldan 

ZD Črnuče, 
Dunajska cesta 

367, na zelenici  

 

DOGODKI SO ZA UDELEŽENCE BREZPLAČNI! 

 


