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NAPOVEDNIK DOGODKOV V ČS MOL OKTOBER 2022 

DOGODEK KRATKA VSEBINA  TERMIN LOKACIJA/SPLETNI 

DOGODEK 

ČS BEŽIGRAD    

Brezplačni računalniški tečaji  Za že prijavljene kandidate bodo potekali začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni 

tečaji. 

Od ponedeljka,  3. 10.  do 

petka, 21. 10. 2022 in 

od ponedeljka, 24. 10. do 

četrtka 10. 11. 2022 

Železna ulica 14, prostori ISA 

ZNANJE, d.o.o. 

»Zaplešite z nami« Brezplačni plesni tečaj/plesni večeri za občane.  

(Udeležba na plesnih večerih je mogoča ob spoštovanju  ukrepov NIJZ  za 

preprečevanje širjenja bolezni Covid-19. Število udeležencev/udeleženk na 

plesnem tečaju je omejeno.) 

Predviden termin: ob petkih, 

med 18.00 in 19.30 uro  

(opomba: ura pričetka se lahko 

spremeni – sprememba bo 

objavljena na spletni strani ČS 

Bežigrad) 

Belokranjska ulica 6 (Savsko 

naselje), dvorana 

ČS CENTER    

Brezplačni računalniški tečaji  Za že prijavljene kandidate bodo potekali začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni 

tečaji. 

Od ponedeljka,  3. 10.  do 

petka, 21. 10. 2022 

Štefanova 11, sejna soba 

Čaj ob petih – Tedenske 

srečevalnice in ustvarjalnice 

Tedenska srečanja in druženja s HD Nikoli sam, pogovori, prostoročno 

ustvarjanje, družabne igre kot npr. karte tarok, šah, človek ne jezi ipd., namenjena 

so vsem generacijam.  

Ob lepem in toplem vremenu se pogosto odpravimo tudi na sprehod v naravo in 

bližnjo okolico (Tivoli, Rožnik ipd.)  

Vsak udeleženec brezplačno prejme tudi topel napitek (čaj ali kavo) ter se 

posladka s keksi. 

Od 10. oktobra dalje 

 

Vsak četrtek 

od 15.00 do 19.00 ure 

 

 

Štefanova 11, mala sejna soba 
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Vadba folklornih plesov s 

folklorno skupino Kolovrat 

 

 

Folklorna skupina se tedensko srečuje na rednih vajah, kjer se učijo novih plesnih 

korakov, kot tudi izpopolnjujejo že osvojene plesne točke. Pred nastopi imajo tudi 

dodatne vaje kot pripravo na nastop. 

Od 10. oktobra dalje 

 

Vsak četrtek  

od 17.00 do 19.00 ure 

 

Štefanova 11, dvorana 

 

Vadba Glasbene skupine 

Kolovrat 

 

 

Člani glasbene skupine Kolovrat, ki so del folklorne skupine, se dobivajo na 

rednih vajah, kjer se učijo novih glasbenih točk, kot tudi izpopolnjujejo že 

osvojene točke.  Pred nastopi imajo tudi dodatne vaje kot priprava na nastop. 

Namenjena je vsem generacijam. 

Od 10. oktobra dalje 

 

Vsak četrtek                           

od 15.30 do 17.00 ure 

 

Štefanova 11, dvorana 

 

Joga HATHA - Joga za 

starejše 

 

 

Vadba joge HATHA, namenjena starejšim.  

Vaje so usmerjene v vzdrževanje ravnovesja in prožnosti telesa, prožnosti 

sklepov, mišic ter dihalne vaje 

Od 10. oktobra dalje 

 

Vsak torek  

od 15.00 do 16.30 ure 

Štefanova 11, dvorana 

ČS DRAVLJE    

Rdeči križ-KO Dravlje 

Merjenje krvnega pritiska, 

sladkorja in holesterola  

 

Brezplačno merjenje, splošni nasveti glede vzdrževanja krvnega tlaka (prehrana, 

telesna aktivnost …). 

Torek, 4. 10. od 8.30 do 9.30 

ure 

Torek, 8. 11. od 8.30 do 9.30 

ure 

Dom krajanov Dravlje, 

Draveljska 44,  prvo nadstropje, 

soba 17 

Glasbeno-gledališka pravljica  

Mehurčki  

Le kdo se ne spomni prigod malega Cicibana, ki je v legendarni pesniški zbirki 

Mehurčki Otona Župančiča navduševal že naše starše? 

 
Otroški kabaret z naslovom Mehurčki je gledališka predstava, ki je namenjena 
Cicibanom vseh starosti, tako tistim najmlajšim, kot tudi malo starejšim. 

 

Četrtek, 6. 10. od 18.00 do 

19.00 ure 

Dom krajanov Dravlje, 

Draveljska 44, velika dvorana 

 

Pevsko društvo Rožmarin: 

Dravlje pojejo in 

STAND-UP z Lucijo Ćirović 

Pet zborov bo predstavilo venček veselih slovenskih pesmi, dogodek pa bo s 

svojim humornim vložkom popestrila tudi STAND-UP komičarka Lucija Ćirović. 

Petek, 14. 10. od 18.00 do 

20.00 ure 

Dom krajanov Dravlje, 

Draveljska 44, velika dvorana 
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PGD Dravlje: 

Dan odprtih vrat 

Seznanjanje krajanov s požarno preventivo, cilji preventive, z dejavnostmi in 

opremo gasilcev, prikaz gašenja z ročnimi gasilniki, predstavitev gasilske 

dejavnosti. 

 

Petek, 14. 10. od 9.00 do 

16.00 ure  

Pred PGD Dravlje,  

Kovaška ulica 1 

Plesne vaje Plesna skupina DU Dravlje je družba aktivnih in razigranih članov, ki radi plešejo 

in nastopajo ter se pri tem zelo zabavajo. Vabljeni, da se jim pridružite. Več 

informacij: mimica.herakovic@gmail.com. 

Vsak ponedeljek od 9.00 do 

12.00 ure, sredo od 9.00 do 

12.00 ure, četrtek od 9.00 do 

11.30 ure in petek od 9.00 do 

12.00 ure 

Dom krajanov Dravlje, 

Draveljska 44, velika dvorana 

Šola zdravja: skupina Lj-

Dravlje 

Vabljeni na jutranjo telovadbo na prostem s 1000 gibi. Telovadba je namenjena 

vsem generacijam. 

V primeru slabega vremena je telovadba v telovadnici. Kontakt: ga. Angelca 

Škripec, 051 342 184. 

 

Vsak delovni dan ob 8.00 uri Pred Domom krajanov Dravlje, 

Draveljska 44 

Krog boginj vrtnic Vabljene vse ženske, ki se želijo sprostiti, napolniti z energijo, aktivirati, dobiti 

odgovore na svoja vprašanja in si podeliti izkušnje, predvsem pa družiti v krogu 

zaupanja.  Kontakt: ga Stanka Mlakar, energijska terapevtka, 030 996 127. 

Vsak petek od 17.00 do 19.00 

ure 

Dom krajanov Dravlje, 

Draveljska 44, mala dvorana 

ČS GOLOVEC    

Delavnica izdelave adventnih 

venčkov 

Na delavnici bomo skupaj z idejami udeležencev ustvarili izdelke in se naučili 

tehnik izdelave venčkov. Ob prijetnem druženju bo vsak udeleženec izdelal svoj 

venček. 

Nedelja, 9. 10, ponedeljek, 10. 

10 in petek, 11. 11. 2022 ob 

17.00 uri (velja za vse datume) 

Kulturni dom Hrušica, Pot do 

šole 2a 

Delavnica izdelave novoletnih 

čestitk 

Ob druženju bodo udeleženci spoznali tehnike izdelave čestitk, ki jih bo vsak 

udeleženec uporabil za svoj namen. Z ročnimi spretnostmi, materialom in 

kreativnostjo bodo udeleženci ustvarili unikatne izdelke in spoznali nove tehnike 

pod vodstvom mentorice. 

Torek, 11. 10,  sreda, 12. 10. 

in četrtek, 13. 10. 2022 ob 

17.00 uri (velja za vse datume) 

Kulturni dom Hrušica, Pot do 

šole 2a  

Delavnica izrezovanja buč in 

razstava izdelkov 

Na delavnici bodo udeleženci izrezovali buče po svojih idejah, ki bodo zvečer 

osvetljene in  razstavljene pred kulturnim domom v Hrušici. Ves material in 

orodje za izrezovanje bo na voljo na delavnici. 

Sobota, 29. 10. 2022 ob 17.00 

uri 

Kulturni dom Hrušica, Pot do 

šole 2a (delavnica), pred 

stranskim vhodom kulturnega 

doma (razstava) 
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 ČS JARŠE    

Delavnica o temeljnih 

postopkih oživljanja in prikaz 

uporabe defibrilatorja 

 

Defibrilator je aparat, s pomočjo katerega lahko rešimo življenje nekomu s srčnim 

zastojem. Naučimo vas pravilne uporabe tega aparata. Izvedene bodo tudi 

brezplačne meritve krvnega sladkorja, tlaka in holesterola. Brezplačna delavnica 

je namenjena vsem generacijam. Meritve bodo izvajali študenti Društva študentov 

medicine, Projekt misli na srce. Prisrčno vabljeni! 

Četrtek, 10. 11. ob 18.00 uri PGD Šmartno ob Savi,  

Kopna pot 6 

Šola zdravja – skupina Nove 

Jarše 

Vabljeni na jutranjo telovadbo na prostem s 1000 gibi. Telovadba je namenjena 

vsem generacijam. V primeru dežja telovadba odpade.  
Za več informacij: ga. Olga Pušnik na telefon 040/299 048. 

Vsak delovni dan od 7.30 do 

8.00 ure 

Športno igrišče Produkcijske 

šole, Jarška 44 

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 na telefon 031/465 521. 

Vsak delovni dan 

zimski čas: od 8.00 do 8.30 

ure; 

 

Nogometno igrišče Šmartno ob 

reki Savi 

KO RK Nove Jarše Krajevna organizacija Rdečega križa Nove Jarše organizira in vabi na brezplačne 

meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v krvi. 

Vsak drugi ponedeljek v 

mesecu od 16.00 do 18.00 ure 

Sedež ČS Jarše, Kvedrova 32 

ČS MOSTE 

 

   

Brezplačni računalniški tečaji  Za že prijavljene kandidate bodo potekali začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni 

tečaji. 

od ponedeljka, 24. 10. do 

četrtka, 10. 11. 2022 

Dom krajanov Fužine, Preglov 

trg 15 

Delavnica o temeljnih 

postopkih oživljanja in prikaz 

uporabe defibrilatorja 

 

Defibrilator je aparat, s pomočjo katerega lahko rešimo življenje nekomu s srčnim 

zastojem. Naučimo vas pravilne uporabe tega aparata. Izvedene bodo tudi 

brezplačne meritve krvnega sladkorja, tlaka in holesterola. Brezplačna delavnica 

je namenjena vsem generacijam. Meritve bodo izvajali študenti Društva študentov 

medicine, Projekt misli na srce. Prisrčno vabljeni! 

Četrtek, 27. 10. ob 18.00 uri Dom krajanov Fužine, Preglov 

trg 15, sejna soba št. 23, prvo 

nadstropje 
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ČS POLJE    

Brezplačni računalniški tečaji  Za že prijavljene kandidate bodo potekali začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni 

tečaji. 

Od ponedeljka, 3. 10.  do 

petka, 21. 10. 2022  

Sedež ČS Polje, Zaloška 160, 

sejna soba v pritličju 

Vegan hangouts: 

Izmenjevalnica oblačil in 

večer namiznih iger 

 

Druženje bo potekalo v duhu ponovne uporabe in večje odgovornosti do okolja. 

Dogodek je namenjen vsem. Vabljeni ste, da s seboj prinesete tiste kose oblačil, 

ki vam že dolgo stojijo v omari in ste se jih naveličali, bodo pa morda popestrili 

garderobo in osrečili nekoga drugega. Po izmenjavi oblačil bomo popoldne 

nadaljevali z namiznimi igrami. Kot vedno na naših druženjih ob dobri 

(veganski!) hrani, vsak od nas prinese tudi "nekaj dobrega za pod zob", svoj 

krožnik, pribor in kozarec (v kolikor ga potrebujete). Se vidimo! Druženje 

organizira: Slovensko vegansko društvo. 

Nedelja, 9. 10. 2022 ob 17.00 

uri 

Center Zalog,  Zaloška 267,  

sejna soba v 1. nadstropju 

ČS POSAVJE    

Vaje za izboljšanje spomina - 

možganski fitnes z Jasmino 

Lambergar  

  

Vaje za izboljšanje spomina: 

- ali lahko prikličemo pretekle dogodke, 

- zakaj se ne spomnimo, 

- z vajami do boljšega priklica. 

Priznana mednarodna trenerka spomina Jasmina Lambergar iz Centra za urjenje 

spomina vas bo naučila tehnik za boljše pomnjenje. Z  vajami za spomin bo  

razgibala vaše možgane. Predavanje za vse generacije je brezplačno! 

Sobota, 5. 10. 2022 ob 18.00 

uri 

Bratovševa ploščad 30, sejna 

soba v 1. nadstropju 

Monopredstava “50 odtenkov 

ženske” 

Skozi celo paleto različnih ženskih likov iz zgodovine in literature se avtorica 

sprašuje o pomenu in usodi žensk. Oživlja jih skozi besede, ples, pesmi, pa tudi 

publiko si občasno izposodi.  

Nedelja, 16. 10. 2022 ob 20. uri Prosvetni dom Savlje Kleče, 

Savlje 101, dvorana 

Delo in uporaba nihala za 

lastne namene 

Sklop delavnic: Naj postane nihalo tvoj svetovalec in prijatelj 

Gre za sklop delavnic, katerih vsebina se bo dopolnjevala in nadgrajevala. 

Delavnice se bodo izvajale predvidoma enkrat mesečno ob četrtkih. 

Na delavnicah se boste naučili: 

- aktivirati, okrepiti in razviti bioenergetski potencial za uspešno delo z 

nihalom; 

- delati z nihalom in ga uporabljati na vseh področjih življenja za namen 

radiestezijskih raziskav, meritev škodljivih sevanj, svoje energijske 

Četrtek, 20. 10. 2022 ob 17:30 

uri 

Sedež ČS Posavje, Bratovševa 

ploščad 30, dvorana 
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vitalnosti, vitalnosti drugih, živali, predmetov itd., za ugotavljanje energijskih 

blokad in kako jih odpraviti ter zdraviti posledice energijskih blokad, za 

ugotavljanje katera hrana, pijača ali drugo živilo vam lahko škoduje oz. 

koristi ter v kolikšni meri, kako izmeriti najbolj primeren prostor za 

postavitev postelje, preverjati ali so vaše odločitve pravilne in še mnogo 

več… 

Na delavnico prinesite svoje nihalo! Priporoča se katero od Egiptovskih nihal in 

sicer IZIS ali KARNAK 

Bodi sam svoj zdravilec – 

energijske vaje 

Sklop delavnic: Energijske vaje s katerimi spodbudimo in okrepimo pretok 

energije po telesu  
Delavnice se bodo izvajale predvidoma enkrat mesečno ob četrtkih. 

Za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Vaje, ki jih izvajamo na delavnicah 

delujejo preventivno ter delujejo blažilno na simptome in bolečine, ki se izrazijo 

kot posledica dolgotrajnih energijskih blokad zaradi naših negativnih prepričanj, 

miselnih vzorcev, neizraženih čustev ipd. Vaje spodbudijo izboljšanje splošnega 

počutja in zdravja. 

Četrtek, 27. 10. 2022 ob 17:30 

uri 

Sedež ČS Posavje, Bratovševa 

ploščad 30, dvorana 

Vrtnica društvo ljubiteljev 

plesa in druženja  

Solo skupinski plesi pod vodstvom članice. Utrjevanje in preplesavanje 

skupinskih plesov, po želji pa tudi ples v parih.  

Vsako sreda od 20.00 do 

22.00 ure, 

vsak petek od 19.00 do 22.00 

ure 

Sedež ČS Posavje,  Bratovševa 

ploščad 30, dvorana 

Čaj ob petih – Tedenske 

srečevalnice in ustvarjalnice 

Tedenska medgeneracijska srečanja in druženja s HD Nikoli sam, pogovori, 

prostoročno ustvarjanje, družabne igre kot npr. karte tarok, šah, človek ne jezi 

ipd., namenjena so vsem generacijam. 

Mesečno oz. sezonsko izvajamo ustvarjalne delavnice, na katerih se naučite 

izdelati različne okraske, voščilnice ali druge izdelke. 

Vsak udeleženec brezplačno prejme tudi topel napitek (čaj ali kavo) ter se 

posladka s keksi. 

Vsak četrtek od 16:30 do 19:00 

ure 

Sedež ČS Posavje, Bratovševa 

ploščad 30, Kabinet 2 v kleti 

Krožek risarskega izražanja Risanje s HD Nikoli sam je namenjeno vsem generacijam, udeleženci imajo 

možnost učenja in pridobivanja dodatnega znanja na področju risanja z različnimi 

tehnikami risanja in barvanja. Namenjeno vsem generacijam. 

Vsak četrtek od 17:00 do 

19:00 ure 

Sedež ČS Posavje, Bratovševa 

ploščad 30, Kabinet 1 v kleti 
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Klekljanje – Idrijske čipke 

 

Z vami bo vsak četrtek klekljarica z izkušnjami, doma iz Idrije. Če se želite 

naučiti umetnosti klekljanja ali svoje znanje izpopolniti, se nam pridružite. S 

seboj prinesite dobro voljo in pribor, ki ga potrebujete za ustvarjanje čipk. 

Namenjeno vsem generacijam. 

Vsak četrtek od 17:00 do 

19:00 ure 

Sedež ČS Posavje, Bratovševa 

ploščad 30, Kabinet 2 v kleti 

ČS ROŽNIK    

Brezplačne meritve krvnega 

tlaka, sladkorja in holesterola 

Brezplačno merjenje višine krvnega tlaka, sladkorja, holesterola in trigliceridov v 

krvi. 

Sreda, 5. 10. 2022 ob 16.00 uri Sedež ČS Rožnik, Viška cesta 

38, sejna soba 

Brezplačne meritve krvnega 

tlaka, sladkorja in holesterola 

Brezplačno merjenje višine krvnega tlaka, sladkorja, holesterola in trigliceridov v 

krvi 

Sreda, 12. 10. 2022 ob 8.00 uri Brdnikova ulica 14, sejna soba 

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. 

Vsak ponedeljek ob 10.00 uri, 

vsak petek ob 19.00 uri in 

vsako nedeljo ob 18.30 uri 

Brdnikova ulica 14, sejna soba 

ČS RUDNIK    

Demenca - prepoznavanje in 

prvi znaki  demence 

Demenca je kronična napredujoča bolezen, ki prizadene možganske celice, 

odgovorne za spomin, mišljenje, orientacijo, razumevanje, računske in učne 

sposobnosti, sposobnosti govornega izražanja ter presoje. Namen strokovnih 

predavanj  je omogočiti osebam prepoznavanje prvih znakov demence (izvedba: 

strokovni sodelavci Združenja za pomoč pri demenci Spominčica). Strokovno 

predavanje je namenjeno svojcem in drugim, ki skrbijo za osebe z demenco v 

domačem okolju. 

Torek, 11. 10. 2022 ob 17.00 

uri 

Sedež ČS Rudnik,  Pot k ribniku 

20, sejna soba v kleti 

ČS SOSTRO    

Delavnica o temeljnih 

postopkih oživljanja in prikaz 

uporabe defibrilatorja 

Defibrilator je aparat, s pomočjo katerega lahko rešimo življenje nekomu s srčnim 

zastojem. Naučimo vas pravilne uporabe tega aparata. Izvedene bodo tudi 

brezplačne meritve krvnega sladkorja, tlaka in holesterola. Delavnica je 

Četrtek, 20. 10. ob 18.00 uri 

 

Sedež ČS Sostro, Cesta II. grupe 

odredov 43, sejna soba 
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 namenjena vsem generacijam. Meritve bodo izvajali študenti Društva študentov 

medicine, Projekt misli na srce. Prisrčno vabljeni! 

  

 

Zborovski in pevski recital za 

krajane 

Kulturno društvo mešani pevski zbor Zora – Janče bo izvedlo koncert:  Zborovski 

in pevski recital. 

Sobota, 15. 10. 2022 ob 19.00 

uri 

Sedež ČS Sostro, Cesta II. grupe 

odredov 43, dvorana 

ČS ŠIŠKA     

Koncert skupine Salamander* Salamander sta sredi sedemdesetih ustanovila pesnik in glasbenik Tomaž Pengov 

ter pesnik in pisatelj Milan Dekleva. V spremenjeni sestavi, z nekaterimi člani 

prvotne zasedbe je, po štirih desetletjih obujena skupina, z ustvarjanjem ponovno 

začela spomladi 2019. Prvi krajši nastop, s katerim so počastili 70. obletnico 

rojstva preminulega Tomaža Pengova, so imeli jeseni istega leta na Ljubljanskem 

gradu. 

Igrajo in pojejo pesmi Milana Dekleve ter snujejo glasbo, ki jo zaznamuje preplet 

pete poezije s komponiranimi vložki in skupinske ter individualne instrumentalne 

improvizacije. Nastopili bodo: Bogdana Herman (vokal); Milan Dekleva (avtor 

lirike in glasbe, klavir); Jerko Novak (klasična kitara, aranžma); Božo Ogorevc 

(violina) in Lado Jakša (saksofon, klarinet, flavta, tolkala). 

Sreda, 5. 10. 2022 ob 20.00 uri 

 

*Vstopnina za koncert je 10€. 

Vodnikova domačija 

Glasno branje za starejše z 

Lado Zei 

Z jesenjo vstopamo v že 6. sezono serije GLASNO BRANJE, ki še naprej prinaša 

poza bljen čar glasnega branja in poslušanjaV prvem polletju nove sezone bralski 

načrti segajo na področje novih in klasičnih ženskih pisav ter pregled nekaterih 

tabuiziranih tem v knjigah kot so spolnost, žalovanje, smrt. Pogovori o prebranih 

in novih knjižnih izdajah se nadaljujejo. Za srečanje na domačiji si poleg očal za 

branje pripravite knjigo ali revijo, iz katere nam boste prebrali odstavek ali dva. 

Vabljeni, pridružite se uri veselega druženja z Lado Zei.   

Za sodelovanje pišite na: dasa.lozar@divjamisel.org. 

Četrtek, 6. 10. 2022 ob 10.00 

uri 

Vodnikova domačija 
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Festival angažiranega pisanja 

Itn. 

Festival angažiranega pisanja Itn. je preplet pogovorov, predavanj, umetniških 

dogodkov in delavnic, povezanih z literaturo. Na festivalu s pomočjo izbranih 

knjig odpiramo teme, kot so: družbeni angažma, vpliv neoliberalizma na naše 

vsakodnevno življenje, podnebne spremembe, migracije, neenakost med spoli, 

delavske pravice, lažne novice in položaj piscev in pisk v sodobni družbi. 

Sobota, 8. 10 in  

nedelja, 9. 10. 2022  

Dogodki na festivalu bodo 

potekali 10.00 do 21.00 ure   

Vodnikova domačija 

ČS TRNOVO    

Kulturni večer s pesnico Nado 

Mihelčič 

V sklopu dogodka bo pesnica Nada Mihelčič predstavila pesmi iz svoje nove 

pesniške zbirke. Dogodek bo popestril nastop mešanega pevskega zbora DU 

Trnovo. Uvodni nagovor je pripravila mag. Olga Paulič. 

Petek, 23. 9. 2022 ob 17.00 uri 

 

Sedež Četrtne skupnosti Trnovo, 

Devinska 1b – dvorana/2. 

nadstropje 

Še ne videna Ljubljana V sklopu Dneva ČS Trnovo in Dnevov evropske kulturne dediščine bodo člani 

študijskega krožka Spoznajmo svoje mesto in domovino Univerze za tretje 

življenjsko obdobje v Ljubljani  predstavili raziskovalni projekt in zbornik »Še ne 

videna Ljubljana«. Člani krožka so pod mentorstvom mag. Olge Paulič v 

študijskem letu 2021/22 preučili enaintrideset manj znanih spomenikov in 

zanimivosti po Ljubljani, ki jih predstavljajo v zborniku Še ne videna Ljubljana. 

Petek, 30. 9. 2022 ob 11.00  

uri 

Velika sejna soba Mestne hiše, 

Mestni trg 1 

 

Predstavitev Plečnikovega 

dela v Trnovski cerkvi 

V sklopu Dneva ČS Trnovo in Dnevov evropske kulturne dediščine bodo člani 

študijskega krožka Spoznajmo svoje mesto in domovino Univerze za tretje 

življenjsko obdobje v Ljubljani v sodelovanju s Finžgarjevo galerijo in Četrtno 

skupnostjo Trnovo predstavili Plečnikovo delo v Trnovski cerkvi. 

Nedelja, 2. 10. 2022 ob 11.00 

uri 

Cerkev sv. Janeza Krstnika, 

Kolezijska 1 

 

Razstava avtorja Franca 

Zavodnika - Koronski šopki in 

fotografije z motivi odsevov v 

Plečnikovi Ljubljanici 

Člani študijskega krožka Spoznajmo svoje mesto in domovino Univerze za tretje 

življenjsko obdobje v Ljubljani, Četrtna skupnost MOL Trnovo in Društvo 

Finžgarjeva galerija v Ljubljani vas vljudno vabita, da se v Plečnikovem letu 

udeležite odprtja razstave avtorja Franca Zavodnika Koronski šopki in fotografije 

z motivi odsevov v Plečnikovi Ljubljanici. Razstava se organizira v okviru 

raziskovalnega projekta “Še ne videna Ljubljana”, 32. Dnevov evropske kulturne 

dediščine in praznika Četrtne skupnosti Trnovo. Vabimo vas na vodeni ogled po 

razstavi.Na obeh vodenih ogledih bo sodeloval avtor razstave Franc Zavodnik. 

Nedelja, 2. 10. 2022 ob 12.30 

uri 

 

Pred Cerkvijo sv. Janeza 

Krstnika, Kolezijska 1 

Kulturni dogodek – Na vrtu 

ob Plečniku 

DU Trnovo bo v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Trnovo MOL organiziral 

kulturno prireditev »Na vrtu ob Plečniku«. V dogodku bodo sodelovali člani 

Društva upokojencev Trnovo, pevski zbor Župnije Ljubljana Trnovo in drugi. 

Četrtek, 6. 10. 2022 ob 16.00 

uri 

 

Vrt cerkve sv. Janeza Krstnika, 

Kolezijska 1 
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Veslaška regata Veslaški klub Ljubljanica bo letos organiziral že 30. veslaško šprint regato na 

Ljubljanici.. Slovenski veslači bodo zopet tekmovali na izpadanje na 300 metrski 

progi med Prulskim mostom in izlivom Gradaščice. 

Sobota, 8. 10. 2022 ob 10.00 

uri 

Trnovski pristan 

 

ČS VIČ    

Brezplačni računalniški tečaji  Za že prijavljene kandidate bodo potekali začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni 

tečaji. 

od ponedeljka, 24. 10. do 

četrtka, 10. 11. 2022 

Trg Mladinskih delovnih brigad 

7, mala sejna soba v kleti 

Viški dan sosedov 2022 Vabimo vas na tradicionalno prireditev Viški dan sosedov 2022 v Četrtni 

skupnosti Vič. Organizirali bomo rekreativno tekmovanje v balinanju in malem 

nogometu.  

Petek, 7. 10. 2022 od 16.00 

ure dalje 

Park Vič (Športni park Svoboda) 

Gerbičeva ulica 61 

 

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, RAZEN TISTI DOGODKI, KI SO POSEBEJ OZNAČENI. 

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

