
 

 

Za vas smo zbrali dogodke, ki se v mesecu decembru odvijajo po ČS in so za obiskovalce brezplačni. Dogodki so različni po vsebini, vsi pa zelo 

zanimivi in poučni. Priporočamo!  

Napovednik dogodkov lahko spremljate tudi na tej povezavi: https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/cetrtne-skupnosti-v-ljubljani/ 

 

DOGODEK/ČS KRATKA VSEBINA TERMIN LOKACIJA 

ČS BEŽIGRAD 

Tečaj in vadba TAI CHI 

in Quigong 

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.Je 

izjemno učinkovita veščina doseganja notranjega ravnotežja, ki se še posebej 

obnese v današnjem hitrem tempu kot blagodejna oblika telesno nezahtevne 

protistresne vadbe. Organizira: društvo TOLMUN. Kontakt: Igor: 041 430 650. 

Vsak ponedeljek, 

od 9.30 do 11.00 ure, 

od 17.30 do 19.30 ure 

in četrtek, 

od 9.30 do 11.00 ure, 

od 17.30 do 19.30 ure 

Belokranjska 6, mala 

dvorana 

ČS CENTER 

Vadba Teraflow Teraflow je mešanica starodavnih in sodobnih tehnik gibanja, terapevtskih vaj 

ter vaj, ki so prilagojene odpravljanju tegob, nastalih pri sedečem, in stresnem 

načinu življenja. Poskrbi za celo telo: hrbtenico, sklepe, mišice, gibljivost, 

motoriko, izboljšuje psihofizično počutje ter vrača stik s telesom. 

 

Vsak ponedeljek, 

od 19.00 do 20.30 ure 

Štefanova 11, dvorana 

OM Chanting Je sproščujoča tehnika za vse generacije! Ni potrebno, da imate posluh, vsak 

zna peti oz. čantati OM.  OM Chanting kot se izvaja je izredno močna, varna, 

več tisoč let stara skupinska tehnika. Transformira negativnosti v pozitivno 

energijo. Podpira čustveno, duševno in fizično zdravje in vzpostavlja 

ravnovesje.  

Info in prijave (sms): 031 665 351 Tjaša Vidmar, OM Chanting organizator. 

Vsak ponedeljek,  
od 17.30 do 19.00 ure 

Štefanova 11, dvorana 

https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/cetrtne-skupnosti-v-ljubljani/
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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. 

Vsak četrtek od 10.00 do 

11.30 ure 

Štefanova 11, dvorana 

Vadba Uglaševanje 

telesa 

Plesna tehnika po Mariji Vogelnik - Mary Wigman. Izrazni ples, telo in 

prostor. Izhaja iz hrbtenice navzven in zajame celo telo. Značilnost plesa so 

osmice. Več informacij, Brina Vogelnik: brina.vogelnik@guest.arnes.si.  

  

Vsako sredo, 

od 19.00 do 20.30 ure 

Štefanova 11, dvorana 

Čaj ob petih – Tedenske 

srečevalnice in 

ustvarjalnice 

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

ustvarjanje, družabne igre (karte, tarok, šah, človek ne jezi se). Srečanje 

namenjeno 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. 

 

Vsak četrtek, 

od 15.00 do 19.00 ure 

 

 

Štefanova 11, mala sejna 

soba 

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 pripravo na nastop. 

Namenjena je vsem generacijam. 

 

Vsak četrtek,                           

od 15.30 do 17.00 ure 

 

Štefanova 11, dvorana 

 

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. 

Vsak četrtek,  

od 17.00 do 19.00 ure 

 

Štefanova 11, dvorana 

 

ČS ČRNUČE 

Novoletni koncert Mažoretne 

skupine 

Zimske pravljice – novoletni koncert Ansambla ljubljanskih mažoretk Torek, 20. 12. 2022 od 

17.00 do 20.00 ure 

Kulturni dom Črnuče, 

Dunajska 367, dvorana 

mailto:brina.vogelnik@guest.arnes.si
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S pesmijo v novo leto 

KUD Svoboda 

S pesmijo v Novo leto je tradicionalna prireditev, v kateri bodo letos pevci 

mešanega pevskega zbora Medis gostili moški pevski zbori iz Križa pri 

Trstu, zbor Vocis Imago, mešani pevski zbor Plamen in mešani pevski 

zbor iz Kamnika. 

Četrtek, 15. 12. 2022 od 

14.00 do 22.00 ure 

Kulturni dom Črnuče, 

Dunajska 367, dvorana 

Božično- novoletni koncert 

KUD Svoboda 

Božično- novoletni koncert:  gostitelji večera so glasbeniki dixieland 

skupine Ljubljanske korenine s pevko in s katerimi bodo  pričarali odlično 

predbožično vzdušje z  večno zelenimi melodijami  iz sveta dixielanda, 

drugih zvrsti jazza, pa tudi popularnih slovenskih popevk in skladb 

Petek, 16. 12. 2022 od 19.00 

do 22.00 ure 

Kulturni dom Črnuče, 

Dunajska 367, dvorana 

Koncert Pihalnega orkestra 

Bežigrad  

KUD Svoboda 

 

Koncert Pihalnega orkestra Bežigrad, ki bo občinstvu razgrnil  na novo 

naštudirane skladbe iz repertoarja najpopularnejših skladb in se po 

združitvi s pihalci Litostrojskega orkestra na Črrnučah predstavil v novi 

podobi. 

Petek, 23. 12. 2022 od 17.00 

do 22.00 ure 

Kulturni dom Črnuče, 

Dunajska 367, dvorana 

ČS DRAVLJE 

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 

mailto:mimica.herakovic@gmail.com
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Pevsko društvo Rožmarin 

Dravlje 

Vsi ljubitelji glasbe in petja vljudno vabljeni na koncert ženskega 

pevskega zbora Rožmarin Dravlje in Komornega zbora Vocis Imago. 

Petek, 9. 12. 2022 ob 18.00 

uri 

Dom krajanov Dravlje, 

Draveljska 44, 

velika dvorana 

Društvo prijateljev mladine 

Dravlje 

ČS Dravlje in Društvo prijateljev mladine Dravlje vabijo otroke in starše na 

predstavo, po kateri jih bo pozdravil in obdaril dedek Mraz. Ogled predstave 

je brezplačen in je možen SAMO Z VSTOPNICAMI, ki jih prevzamete na 

sedežu ČS Dravlje, Draveljska 44, v času uradnih ur, od 28. 11. 2022 dalje 

do zapolnitve mest! 

 

Predstava z obdaritvijo 

otrok bo potekala v sredo 

14. 12. 2022 v dveh 

terminih: 

- ob 17. uri ali  

- ob 18.30. uri 

Dom krajanov Dravlje, 

Draveljska 44, 

velika dvorana 

ČS JARŠE 

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  

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 

Pravljični december v 

Mostah 

 

Vabljeni na Pravljični december v Mostah, ki ga organizirata ČS Moste v 

sodelovanju z Mladinsko postajo Moste in JP LPT.  

Praznične stojnice, kulturni program, topli prigrizki in napitki. 

Ob 16.00 uri bo predstava za otroke »Mehurčki« v izvedbi Pionirskega 

doma. 

Torek, 13. 12. 2022  

od 15.00 do 19.00 ure 

 

Tržnica Moste 
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ČS POLJE 

Chi Gong Dnevni center aktivnosti za starejše Zalog vabi CHI GONG. Za dodatne 

informacije pokličite na tel. št.: 082 055 177 ali 051 664 941 oz. e-mail 

zalog@dca-ljubljana.org 

Vsako sredo od 8.00 do 

9.00 

Dnevni center aktivnosti za 

starejše, Center Zalog, 

Zaloška 267, večnamenska 

dvorana 

Tečaj angleškega 

jezika  

Dnevni center aktivnosti za starejše Zalog vabi na začetni in nadaljevalni 

tečaj angleščine ter konverzacijo. Za dodatne informacije pokličite na tel. 

št.: 082 055 177 ali 051 664 941 oz. e-mail zalog@dca-ljubljana.org 

 

Vsak petek, ob 9.30 uri 

 

Dnevni center aktivnosti za 

starejše, Center Zalog, 

Zaloška 267, večnamenska 

dvorana 

Fit senior vadba  Dnevni center aktivnosti za starejše Zalog vabi na FIT senior vadba. Za 

dodatne informacije pokličite na tel. št.: 082 055 177 ali 051 664 941 oz. 

e-mail zalog@dca-ljubljana.org 

Vsak četrtek od 11.00 do 

12.00 ure 

Dnevni center aktivnosti za 

starejše, Center Zalog, 

Zaloška 267, večnamenska 

dvorana 

Joga 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 

Vsak torek od 9.30 do 

11.00 in vsak ponedeljek 

9.10 do 10.30 

Dnevni center aktivnosti za 

starejše, Center Zalog, 

Zaloška 267, večnamenska 

dvorana 

ČS POSAVJE 

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 sredo,  

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 
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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 

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 

Novoletna ustvarjalna 

delavnica 
Tradicionalna novoletna ustvarjalna delavnica, na kateri bomo z 

različnimi tehnikami in pristopi izdelovali božično novoletne okraske, 

voščilnice in druge izdelke. 

Četrtek, 15. 12. 2022 ob 

17.00 uri 
Sedež ČS Posavje, 

Bratovševa ploščad 30, 

Kabinet 2 v kleti 

ČS ROŽNIK 

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 

Knjižnica REČI Knjižnica REČI je neprofitna izposojevalnica najrazličnejših reči za prosti 

čas, ki deluje po vzoru klasične knjižnične izposoje. V času ko imajo 

ljudje vse manj denarja si lahko z izposojo, namesto kupovanjem, 

nadomeščamo manjkajoče predmete. Souporaba pa prinaša še številne 

druge koristi. 

 

Vsak četrtek,  

od 17.00 do 19.00 ure 

Paviljon Novo Brdo,  

Pot Rdečega križa 76 

Brezplačne meritve krvnega 

tlaka, sladkorja in 

holesterola 

Brezplačno merjenje višine krvnega tlaka, sladkorja, holesterola in 

trigliceridov v krvi 

7. 12. 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 

14. 12. 2022 ob 8:00 uri Brdnikova ulica 14, sejna 

soba 
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ČS RUDNIK 

Telovadba na prostem 

 

V vsakem vremenu in vsak dan. Po telovadbi se družijo in si pomagajo v 

težavah. Njihovi člani so vseh starosti in obeh spolov. Med njimi je tudi več 

zakoncev. Skupino sestavljajo mladi, starejši, bolehni in invalidni. Njihov 

moto je: vsak trenutek je lahko nov začetek. 

Vabljeni vsi, ki si želijo zdravo življenje in dobro družbo.   

Vsak dan ob 7.30 uri Igrišče Kajak Kanu klub 

Ljubljana, Livada 31 

 

 

 

 

 

 

 

Brezplačna delavnica 

društva ustvarjalcev 

PoliGilda 

Čarobna šivanka. Ročno sešita drobižnica/etui. 

Delavnice bodo izvedene v živo in/ali preko ZOOM-a. Obvezne prijave na 

delavnico do ponedeljka pred delavnico do 12. ure. Podrobne informacije 

na: http://www.poligilda.si/ 

 

Četrtek, 15. 12 od 18.00 do 

20.00 ure 

Sedež ČS Rudnik, Pot k 

ribniku 20, dvorana 

ČS ŠIŠKA 

Predavanje o demenci Mestna občina Ljubljana v sodelovanju z Alzheimer Slovenija -  društvo 

Spominčica organizira predavanje na temo demence. Na predavanju boste 

izvedeli splošno o demenci (prvi znaki, postavitev diagnoze, komunikacija 

z osebami z demenco, preventiva), predstavitev Spominčice (poslanstvo, 

dejavnosti), neformalna oblika skrbi za osebe z demenco v domačem 

okolju (potrebe, stiske in zaščitni dejavniki neformalnih oskrbovalcev pri 

spoprijemanju z negativnimi vidiki oskrbe). Vstop prost! 

 

8. 12. 2022 ob 17. 30 uri Sedež ČS Šiška, Kebetova 

ulica 1, sejna soba 

Decembrski sejem ilustracije Na sejmu najdemo tako originale kot podpisane printe, omejenih in 

neomejenih serij, v okvirjih in brez. Sejem, ki bo odprt med 1. in 24. 

decembrom, poteka tako v živo, v Galeriji Vodnikove domačije, kot na 

spletu (sejemilustracije.si), ponuja pa tudi izbor ilustriranih knjig 

sodelujočih avtoric in avtorjev. 

Od 1. 12.  do 24. 12. 2022 

Od torka do petka  od 14.00  

19.00 ure 

Ob sobotah in nedeljah od 

10.00 do 14.00 ure 

Zaprto ob ponedeljkih in 

praznikih 

Vodnikova domačija, 

Galerija, Vodnikova cesta 65 

http://www.poligilda.si/
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Nedelce: Pravljični studio / 

5+ 

V Pravljičnem studiu smo  razvili pripovedovalske kocke in prosojnice, 

pravljični zemljevid ter številne načine, na katere se lahko igramo z njimi 

in pripovedujemo zgodbe. Za eno nedeljsko dopoldne se bo domačija 

spremenila v veliko pripovedovalsko igralnico. V igro vas bodo 

pospremile mentorice. Pravljičnega studia Špela Frlic, Maša Jazbec in 

Nuša Jurjevič. Prijave na: prijava@divjamisel.org 

Nedelja, 4. 12. 2022 ob 

11.00 uri 

 

Vodnikova domačija, 

Vodnikova cesta 65. 

Koncert All Strings Ditached All Strings Detached sta Jana Beltran (glas, elektroakustična kitara) in 

Vesna Godler (glas, električni bas).Njuni koncerti so znani po 

naelektrenem čustvenem vzdušju, izjemni kombinaciji kontrastnih 

vokalov ter udarnih verzov, ki še dolgo odmevajo. Na tokratnem koncertu 

bomo skladbam iz albuma Septet prisluhnili v njunem izvornem, 

intimnem zvenu. 

Petek, 9. 12. 2022 ob 20.00 

uri 

Vodnikova domačija, 

Vodnikova cesta 65. 

Nedelce: Igrarije iz galerije / 

5+ 

Decembrski sejem ilustracije vsako leto do vrha napolni galerijo z 

ilustracijami in zgodbami. Otroci bodo pokukali med podobe in spoznali 

ilustratorko Anko Kočevar. S pomočjo kratkega filmčka bodo obiskali 

njen atelje in izvedeli kako Anka ustvarja svoje neverjetne kolaže. Na 

delavnici bodo, pod Ankinim mentorstvom, tudi sami ustvarili kolaž in se 

preizkusili v magnetnih igrah, ki so nastale iz njenih ilustracij. Prijave na 

delavnico: prijava@divjamisel.org 

Nedelja, 11. 12. 2022 ob 

11.00 uri 

Vodnikova domačija, 

Vodnikova cesta 65. 

Pripovedovalski večer za 

odrasle: Italo Calvino – 

Italijanske pravljice 

Italijanske pravljice Itala Calvina (Mladinska knjiga, 2022, prevod Gašper 

Malej) so nedvomno ena najbolj premišljenih, slogovno dovršenih in 

mednarodno priljubljenih zbirk ljudskih pravljic. Z veliko humorja, 

sočnim izrazjem, živimi slikami, izbrušenim ritmom in (tudi) za Calvina 

značilno pripovedovalsko dobrodušnostjo pravljice upovedujejo svet, v 

katerem se čudeži dogajajo s čudovito samoumevnostjo, pravljični junaki 

in junakinje pa življenje od rojstva do poroke, z vsemi razburljivimi 

preizkušnjami vmes, doživijo v času, ki se izmeri z vsega nekaj stranmi v 

knjigi. Njihov humor in izrazit ritem v večeru z izborom pravljic 

raziskujeta pripovedovalka Špela Frlic in bobnar David Nik Lipovac. 

Petek, 16. 12. 2022 ob 

20.00 uri 

 

Vodnikova domačija, 

Vodnikova cesta 65. 

mailto:prijava@divjamisel.org
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Nedelce: Palačinkova torta 

in obisk Dedka Mraza / 4+ 

Maček Findus si praznovanja rojstnega dne ne zna predstavljati brez 

palačinkove torte, zato se njegov prijatelj Petterson odloči, da mu jo bo 

spekel. A pot do sladke torte je dolga in polna humornih zapletov. 

Pripoveduje: Katja Preša, animacija ilustracij: Jure Lavrin, glasba: Andrej 

Fon. Po pripovedovanju otroke obišče dedek Mraz. 

Nedelja, 18. 12. 2022 ob 

11.00 uri 

 

Vodnikova domačija, 

Vodnikova cesta 65. 

Alma Söderberg & Cullberg: 

NOCHE, plesna predstava - 

zaključek CoFestivala 2022 

Almo Söderberg so od njenih umetniških začetkov gostili festivali NagiB, 

Mladi levi in Plesna Vesna, spada pa med najvidnejše predstavnike 

evropske koreovokalistike. Noche je ustvarjalno nadaljevanje njenega dela 

Poslušalci (2020), glas in ples pa se v njem naselita v sinkopi, ki v glasbi 

pomeni izmik pričakovanemu metričnemu poudarku, v medicini pa izgubo 

zavesti 

Četrtek, 1. 12. ob 20.00 uri Kino Šiška, Katedrala 

Žigan Krajnčan: Fusion 

Reactor, plesni koncert 

V Šiško se vrača glasbeno plesni spektakel. Fusion Reactor pod vodstvom 

Žigana Krajnčana z lastno avtorsko glasbo in plesom potuje med 

številnimi žanri, kot so funk, hip-hop, raggae, jazz in klasika. Fusion 

Reactor tako simbolizira spoj in kreativno reakcijo ljudi in idej na odru, je 

večžanrski plesni koncert, ki pretvarja majhno količino mase v veliko 

količino energije. 

Petek, 2. 12. ob 20.00 uri Kino Šiška, Katedrala 

Milky Chance + Quarry 

koncert 

Nemški glasbeni fenomen Milky Chance, ki je s svojim čustveno 

intenzivnim indie popom navdušil že leta 2018, se vrača v razprodano 

Katedralo! Poleg starejših uspešnic, kot je “Stolen Dance”, nam bosta 

tokrat predstavila tudi novejše hite z lani izdanega albuma Trip Tape. 

Večer bo otvoril londonski producentski samouk Quarry. 

Ponedeljek, 5. 12. 2022 ob 

20.00 uri 

Kino Šiška, Katedrala 

VAL202: Izštekanih 10 

koncert 

Val 202 in oddaja Izštekani se s posebnim decembrskim dogodkom znova 

podajata v Kino Šiška. Oder bo zavzelo deset izvajalcev, ki so nastopili v 

oddaji v zadnjih treh letih. Lusterdam, Tretji kanu, Skova in Skovani, 

Leonart, Balladero, Robert Petan, Dežurni krivci, 3:rma, Generator in 

Sladica bodo predstavili svoje najbolj izštekane trenutke. 

Torek, 6. 12. 2022 ob 20.00 

uri 

Kino Šiška, Katedrala 
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Ana Pupedan 

 

Koncert ene najpomembnejših sodobnih slovenskih zasedb Ana Pupedan, 

ki že trideset let navdušuje tako domačo kot tujo publiko s svojim žanrsko 

neomejenim, samosvojim rockom. Okroglo obletnico letos praznuje s 

povsem novim albumom Naši v kantini. 

Četrtek, 8. 12. 2022 ob 

20.00 uri 

Kino Šiška, Katedrala 

Razstava Zine Vitrine I Lin 

Gerkman 

 

V sklopu 7. poziva Zine Vitrine se predstavlja umetnik Lin Gerkman. 

Nadaljuje s serijo, v kateri se njegova avtorska fotografija izmenjuje s 

podobami iz družinskega arhiva več generacij. Skozi sopostavitev 

raziskuje razmerja med izkušnjo bivališča ter občutkom doma kot nečesa 

minljivega, nestanovitnega. Razstava bo do 13. 1. 2023 

Petek, 9. 12. ob 19.00 uri Kino Šiška, Kamera 

Špil liga, 2. večer 10. sezone Decembra nam bo Miklavž (z malenkostno zamudo) prinesel zvrhan koš 

inovativne nove glasbe dijaških ustvarjalcev. Na drugem večeru Špil lige 

bodo nastopili ljubljanski thrash metalci Black Camo, celjska rock skupina 

Aneks, solo glasbenica Sol may in alt-indie glasbenik Sugar Majo. 

Petek, 9. 12. ob 20.00 uri Kino Šiška, Komuna 

61. sejem ljubljanski bazar 

stripov 

 

Bazar stripov z zvrhanimi stojnicami stripovskega čtiva za mlado in staro 

decembra znova vabi v Šiško! Na sejmu boste lahko preverili pisano 

ponudbo zbiralcev in prodajalcev tako rabljenih klasik kot novejših 

stripovskih izdaj. 

Sreda, 14. 12. 2022 od 

16.00 do 19.30 ure 

Kino Šiška, Komuna 

Razlita tinta: | stripovski 

kviz o slovenskem stripu 

 

Decembrsko stripovsko druženje bo potekalo v sproščenem vzdušju - 

pridružite se nam na stripovskem kvizu o slovenskem stripu in pokažite, 

kaj znate! Prijave bomo sprejemali na licu mesta, sodelujete lahko 

posamezno ali v skupini do pet oseb. Skozi stripovske izzive nas bo vodil 

Boštjan Gorenc - Pižama. 

Sreda, 14. 12. ob 20.00 uri Kino Šiška, Komuna 
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Koncert PORTO MORTO + 

RotorMotor live 

 

Porto Morto pop futurizem in retro plesni RotorMotor pogon naše 

prednovoletne zabave! V velikem stilu, z nagrado porin za hrvaški 

alternativni album leta, se v Šiško vrača ena najbolj vznemirljivih zasedb 

v regiji. Prav tako izvenserijski bo nastop nezaustavljivega nu disco 

dvojca RotorMotor, ki bo uvodoma postregel z ekskluzivnim setom in 

posebnimi gosti, kasneje pa še s klasično DJ poslastico. 

PortoMortoRotorMotor! 

Četrtek, 15. 12. ob 20.30 

uri 

Kino Šiška, Katedrala 

Igor Lumpert & 

Innertextures 

Po jazz poslastici, ki nam jo je pripravil ob predstavitvi albuma Eleven 

leta 2018, se v Šiško vrača priznani slovenski saksofonist in skladatelj 

Igor Lumpert. Z osveženo zasedbo vrhunskih glasbenikov Innertextures 

nam bo predstavil najnovejši album, pri založbi Clean Feed izdani I Am 

the Spirit of the Earth. 

Ponedeljek, 19. 12. 2022 ob 

20.00 uri 

Kino Šiška, Komuna 

ČS ŠENTVID 

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, 8. 12. 2022  

ob 18.00 uri 

Gunclje, Kosijeva 1, pritlični 

prostori (galerija). 

Sreča se z delitvijo veča 

 

Literarni večer Ize Cedilnik Štrukelj na katerem bo predstavila svoj 

literarni prvenec, terapevtsko pravljico: Sreča se z delitvijo veča in na 

ogled postavila svoje ilustracije otroških slikanic 

 

Petek, 2. 12. 2022 ob 18.00 

uri 

Gunclje, Kosijeva 1, pritlični 

prostori (galerija). 

Miklavževanje Društvo Blaž Potočnikova čitalnica je tudi letos pripravilo prihod 

Miklavža za otroke iz ČS Šentvid. 

Ponedeljek, 5. 12. 2022 ob 

17.00 uri 

Ljudski dom, Prušnikova ul. 

99, Lj. - Šentvid 

Zlata doba slovenske 

popevke 

Gimnazija Šentvid je pripravila koncert 'Zimzelenih slovenskih popevk' Sreda, 7. 12. 2022 ob 19.00 

uri 

Ljudski dom, Prušnikova ul. 

99, Lj. – Šentvid 

Koncert učencev Glasbenega 

centra zvočna zgodba 

Tudi letos so učenci Glasbenega centra zvočna zgodba pripravili 

decembrski koncert. 

Sobota, 10. 12. 2022 ob 

11.00  uri 

Ljudski dom, Prušnikova ul. 

99, Lj. – Šentvid 
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Prednovoletni koncert 

Pihalnega orkestra 

Ljubljana 

Tudi letos vas Pihalni orkester Ljubljana (preimenovani Pihalni orkester 

Litostroj) vabi na prednovoletni koncert. 

Sobota, 10. 12. 2022 ob 

19.00 uri 

Ljudski dom, Prušnikova ul. 

99, Lj. – Šentvid 

Tinka in Špela za praznike – 

predstava za otroke 

Spet čisto nova predstava za otroke v okviru abonmaja ŠODRČEK, ki nas 

popelje skoz vragolije na tisoč in en način. 

Tudi za izven! 

Sreda, 14. 12. 2022 ob 

18.00 uri 

Ljudski dom, Prušnikova ul. 

99, Lj. – Šentvid 

9. Međimurska popevka Hrvaško kulturno društvo  MEĐIMURJE-LJUBLJANA vabi na 9. 

Međimursko popevko 

Sobota, 17. 12. 2022 ob 

17.00 uri  

Ljudski dom, Prušnikova ul. 

99, Lj. – Šentvid 

Pravljična ura babice Pra, ki 

sploh ne pričakuje tigra ..., s 

prihodom Dedka Mraza  - 

predstava za otroke 

Gledališče Unikat v sodelovanju s ČS Šentvid vabi na predstavo za otroke 

s prihodom Dedka Mraza. 

Predstavo bo izvedlo Gledališke Unikat 

Ponedeljek, 19. 12. 2022 ob 

18.00 uri 

Ljudski dom, Prušnikova ul. 

99, Lj. – Šentvid 

Gospod Bim Bam Bom -  

predstava za otroke s 

prihodom Dedka Mraza 

Gledališče Unikat v sodelovanju s ČS Šentvid vabi na predstavo za otroke 

s prihodom Dedka Mraza. 

Zabaval  vas bo navihani Frane Meden 

Sreda, 21. 12. 2022 ob 

18.00 uri 

Ljudski dom, Prušnikova ul. 

99, Lj. – Šentvid 

Jaka in sraka – predstava za 

otroke s prihodom Dedka 

Mraza 

Gledališče Unikat v sodelovanju s ČS Šentvid vabi na predstavo za otroke 

s prihodom Dedka Mraza. 

Predstavo bo izvedlo Gledališke Unikat 

Petek, 23. 12. 2022 ob 

18.00 uri 

Ljudski dom, Prušnikova ul. 

99, Lj. – Šentvid 

  ČS ŠMARNA GORA 

Miklavžev sejem 

    

Sejem v organizaciji Turističnega društva Šmarna gora Tacen s pestro 

ponudbo na stojnicah, ustvarjalnimi delavnicami za otroke zabavnim 

programom za vse generacije in obiskom Miklavža. 

V soboto 3. 12. 2022 ob 15.uri ustvarjalna delavnica za otroke in ob 18.00 

uri »zabava za vse« generacije. 

V nedeljo 4. 12. 2022 ob 17.00 uri nastop lutkovne ustvarjalke Alenke 

Pirjevec 

V ponedeljek, 5. 12. 2022 ob 17.00 uri obisk Miklavža s spremstvom 

Sobota, 03.12.2022  

med 15.00  in 19.00 uro 

 

Nedelja, 04.12.2022  

med 15.00  in 19. 00 uro: 

 

Ponedeljek, 05.12.2022 

med 15.00 in 19.00 uro: 

 

Tacen, Pot sodarjev 2- vrt 

Kavarne Dvor 

 

Obdaritev otrok pri  

                   Ruski dači 

 

Dogodek v organizaciji podjetja Ruska dača in soorganizaciji ČS Šmarna 

gora 

Za otroke od 3 do 7 leta starosti 

Sobota, 17.12.2022  

ob 16.30 uri 

Pred Rusko dačo, Zgornje 

Gameljne 18 
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 ČS VIČ 

Okrasitev »Smreke 

miroljubne aktivne 

koeksistence« 

Četrtna skupnost Vič organizira in vabi na okrasitev »Smreke miroljubne 

aktivne koeksistence«. Pri okraševanju sodelujejo OŠ Vič, OŠ Kolezija, 

Vrtec Viški Gaj, Viški Vrtci in Gimnazija Vič. 

V četrtek, 15. 12. 2022  

ob 11.00 uri 

Pred sedežem Četrtne 

skupnosti Vič, Tbilisijska 

22A 

 

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

 


