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Program na območjih zaprtih cest in ulic za motorni promet na Dan brez 

avtomobila, 22. 9. 2017 
 

 

 

 

Zapore posameznih cest od 10.00 do 18.00 na naslednjih območjih: 
 

 ČS Črnuče: del Dunajske ceste (med Cesto Ceneta Štuparja in Ulico Stare Črnuče ter 

priključkom Ulice Stare Črnuče); 

 ČS Posavje: Mucherjeva ulica; 

 ČS Bežigrad: del Železne ceste ( med Hacquetovo in Avčinovo ulico); 

 ČS Center: del Zemljemerske ulice pred OŠ Poljane (med Hudovernikovo in Kumanovsko 

ulico) ter Cesta slovenskih kmečkih uporov (na Grad); 

 ČS Jarše: del Kopne poti (med Cesto na Obrje in Kopno pot 5); 

 ČS Moste: javna površina med ploščadjo Preglov trg in stavbo Preglov trg 15; 

 ČS Polje: del Ceste v Zajčjo dobravo (med gostiščem Zajčja dobrava - konec ulice Novo 

Polje cesta III in Hladilniško cesto); 

 ČS Sostro: del Ceste II. grupe odredov (med Cesto 13. julija in Sostrsko cesto); 

 ČS Golovec: Jakčeva ulica; 

 ČS Rudnik: del ulice Ob dolenjski železnici (med uvozom na parkirišče OŠ Oskarja 

Kovačiča in Vandotovo ulico); 

 ČS Trnovo: Eipprova ulica; 

 ČS Vič: del Splitske ulica (med Gerbičevo in Redelonghijevo ulico); 

 ČS Rožnik: del Viške ceste (med Cesto Dolomitskega odreda do uvoza na parkirišče 

večstanovanjskega objekta Viška cesta 38); 

 ČS Šiška: del Vodnikove ceste (med Tugomerjevo ulico in Šišensko cesto); 

 ČS Dravlje: del Kamnogoriške ceste (med Ulico bratov Babnik in Čebelarsko ulico); 

 ČS Šentvid: del Kosijeve ulice (od vhoda v vrtec dalje); 

 ČS Šmarna gora: del Ceste v Gameljne (od križišča v Šmartnem, mimo šole in pošte do 

pokopališča).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Program po posameznih četrtnih skupnostih: 
 

1. ČS Črnuče: del Dunajske ceste (med Cesto Ceneta Štuparja in Ulico Stare Črnuče ter 

priključkom Ulice Stare Črnuče) 
Program:  

 10.00-14.00 bo OŠ Maksa Pečarja izvedla tehnični dan na temo promet in kolesarstvo 

 10.00-12.00 bo vrtec Črnuče pripravil dejavnosti risanja s kredami in organiziral različne 

športne poligone 

 14.00-18.00 bo Javni zavod Mladi zmaji pripravil delavnico – Na ulico z umetnostjo, kjer 

se bo izbiralo ideje kako se lahko polepša in poživi okolico v kateri se živi. Potekale bodo 

tudi različne delavnico, kot so kiparjenje, barvanje, grajenje in spreminjanje prostora okoli 

nas,… 

 14.00-16.00 bo Društvo šola zdravja – Črnuče predstavilo vadbe na prostem. Pripravili 

bodo jutranjo vadbo na prostem, ki se bo izvajala po metodi Nikolaya Grishina, dr. med., 

poimenovane »1000 gibov«.  

 Od 14.00 ure do 14.10 ure: Šola za nastopanje Bast – Plesni nastop  - Predstavili se vam 

bodo plesalci Šola za nastopanje Bast. To so prvaki breakdance-a doma in v tujini, ki čez 

manj kot en mesec tekmujejo na svetovnem prvenstvu break dance-a in mladinskih 

olimpijskih igrah. Nastop se bo odvijal v prostem slogu v kombinaciji s koreografijami. V 

Šoli za nastopanje Bast poučujejo tudi druge popularne pevske in plesne stile kot so hip 

hop, jazz in petje/pop delavnice.  

 15.30-18.00 bodo imeli taborniki iz rodu Heroja Viteza postavljeno stojnico, kjer bodo ob 

šotoru izvajali različne aktivnosti s področja taborništva 

 15.30-16.00 bo JK Kermar pripravil demonstracijo jadranja z jadrnico na kolesih 

 17.00-18.00 bo ND Črnuče pripravilo predstavitev nogometa z izvedbo poligona (trening na 

ulici) 

 17.00-18.00 bodo gasilci predstavili svoja vozila in opremo, ter izvedli poligon za otroke 

 17.00-18.00 bodo imeli svetniki in predsednik ČS Črnuč pogovorne ure z občani  

 

 

2. ČS Posavje: Mucherjeva ulica 

Program: 

 Predstavitev Sankukai karate kluba Forum Ljubljana, ki bo izvedla trening na prostem, 

katerega bi se lahko udeležili zunanji obiskovalci. Poleg aktivnega treninga, bi lahko 

najmlajši obiskovalci tudi pobarvali pobarvanko in poizkusili kimono (med 14.00 in 16.00 

uro) 

 JZ Mladi zmaji bodo izvedli kreativno reciklažno delavnico (cca med 15.30  in 18.00 uro) 

 

 

3. ČS Bežigrad: del Železne ceste ( med Hacquetovo in Avčinovo ulico) 

Program: 

 10.00-12.30/13.00  dopoldanski program  za osnovne šole in vrtce na železni cesti: 

delavnice izberi zdravo življenje - (delavnice sofinancira Ministrstvo rs za zdravje), hitri 

servis koles* (*brezplačna storitev hitrega servisa koles; material je plačljiv), obisk 

»avtobuska«, predstavitev Aikida, poligon za vožnjo s skiroji, poligon zelenega planeta, 

risanje s kredami, rolerski poligon, športne igre, tekmovanje v polževi vožnji s kolesi. 

 16.00-18.00 popoldanski program na  Železni cesti in v Severnem mestnem parku Navje: 

bralnica, „Detektiv in zmaj“ predstava za otroke ob 16. uri (gledališče LPP v mestu), 

igroteka, „Gasilska delavnica“ ob 17. Uri, gibalne in športne delavnice, hitri servis koles* 

(*brezplačna storitev hitrega servisa koles; material je plačljiv), medgeneracijski poligon 

sreče, predstavitve društev, prikaz temeljnih postopkov oživljanja z AED in meritve 

krvnega tlaka, sladkorja in holesterola, sackline ter ustvarjalne delavnice. 



 

Program soustvarjajo: Aikido društvo Keiko dojo, Društvo šola zdravja,JP-LPP d.o.o., JZ Mladi 

zmaji-ČMC Bežigrad, Karate klub Forum Ljubljana, Knjižnica reči, Kolesarski servis podhod, 

MKL-Knjižnica Bežigrad, OŠ Bežigrad, OŠ Franceta Bevka, OŠ Savsko naselje, Pionirski dom – 

Center za kulturo mladih, Policijska postaja Ljubljana-Bežigrad, Prostovoljno gasilsko društvo 

Tomačevo-Jarše, Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana, Spominčica – Alzheimer 

Slovenija, Srednja zdravstvena šola Ljubljana,  Športno društvo Sokol Bežigrad, Turistično društvo 

Bežigrad, Urban Roof,  Vrtec Mladi rod, Zavod bob, Zavod IZRIIS, Zavod »Zvezde so blizu«. 

 

 

4. ČS Center: del Zemljemerske ulice pred OŠ Poljane (med Hudovernikovo in Kumanovsko 

ulico) ter Cesta slovenskih kmečkih uporov (na Grad) 

Program: 

 Policijska postaja Ljubljana Center (intervencijsko vozilo s policistom ter 2 policista 

konjenika s konjem, vodnik službenega psa s psom) 

 Gasilsko društvo Ljubljana mesto (gasilsko vozilo, otroško igralo Gasilski dom 112, 

špricanje z vodo, predstavitev) 

 Mestno redarstvo (predstavitev, električni avtomobil) 

 Reševalna postaja Ljubljana (reševalno vozilo – najverjetneje) 

 Mladinski center ULCA (predstavitev) 

 Društvo FOCUS (novinarska konferenca, predstavitev športnih klubov: Judo, plesna šola, 

košarkarski krožek, kolesarski poligon) 

 

 

5. ČS Jarše: del Kopne poti (od križišča s Cesto na Obrije do Kopne poti 5) 

Program: 

 OŠ Nove Jarše (10.00-12.30); risanje na skupno temo, športne igrice s padalom in ostalimi 

rekviziti, ki ne zasedejo veliko prostora 

 Vrtec Kekec, Enota Kekec (10.00-11.30); športne igre in druge gibalne dejavnosti, 

ustvarjanje skupne cestne poslikave 

 Vrtec Jarše, Enota Mojca; animacija za otroke v sodelovanju z Društvom upokojencev 

Šmartno, sodelovanje s policisti na konjih (policijska enota hipodrom), cesta-slikarsko 

platno 

 

 

6. ČS Moste: javna površina med ploščadjo Preglov trg in stavbo Preglov trg 15 

Program: 

 10.20-11.05 OŠ Martina Krpana (spretnostni poligon in polžja vožnja) 

 11.10-12.00 OŠ Nove Fužine (športne igre) 

 13.30 dalje Muzej arhitekture in oblikovanja - MAO (Skupnostni prostori: predstavitev  

podaljšanega projekta občanom in razgovori o vidikih skupnega sodelovanja z lokalno 

skupnostjo; Delavnice za otroke: spoznavanje oblikovalskih in arhitekturnih tem ter svoje 

soseske skozi igro) 

 10.00 do 19.00 stojnica ČS Moste (razgovori z občani, razgovor z MAO, sodelovanje  

 pri izvedbi prireditve Fužinetlon…) 

 15.00 ure dalje pa bo v izvedbi društva Skupnostni programi za mlade (društvo SPM) 

potekala športno-rekreativno-kulturna prireditev Fužinetlon. 

Prireditev je namenjena vsem generacijam.  

Predstavila se bodo številna športna društva iz okolja ČS Moste, občani – predvsem pa se bodo 

otroci lahko preizkusili v plezanju, urbanem gladiatorju, se posladkali s sladkorno peno in 

kokicami. Prireditev bo potekala v vsakem vremenu! 

 

 

7. ČS Polje: od gostišča Zajčja dobrava do parkirišča perutnine Ptuj na  Hladilniški poti 

Program: 



 09.00-12.00 igranje malčkov iz vrtca Pedenjped in Miškolin 

 14.00-18.00 trening članov Judo kluba Tatami in Baseball & Softball društva Zajčki 

 
 
8. ČS Sostro: del Ceste II. grupe odredov (od Ceste 13. julija do Sostrske ceste) 

Program: 

 Na Cesti II. grupe odredov se bodo na zaprtem delu ceste, pred OŠ Sostro, odvijale 

podobne aktivnosti kot v preteklem letu. Otroci bodo pisali in risali po cesti, potekale bodo 

športne aktivnosti, družabne igre ter plesi. 

 
9. ČS Golovec: Jakčeva ulica 

Program: 

 12.00-14.00 v okviru projekta MOL »Evropski teden mobilnosti«, se 22. 10. 2017 na 

območju ČS Golovec izvede akcija »Osveščanje stanovalcev glede parkiranja v 

Štepanjskem naselju, v sodelovanju z mestnim redarstvom«. S predstavniki redarstva se 

bodo pregledale in označile vse kritične točke na območju ČS Golovec glede parkiranja, 

prometa in intervencijskih poti. Obenem se bo delila tudi zloženka za kolesarje. 

 

 

10. ČS Rudnik: del ulice Ob dolenjski železnici (med uvozom na parkirišče OŠ Oskarja 

Kovačiča in Vandotovo ulico) 

Program: 

Na zaprtem delu ceste bodo predvidoma od 10.00 do 13.00 potekale predstavitve in delavnice, 

sodelovala pa bodo naslednja društva/zavodi s svojimi aktivnostmi: 

 ŠRD Bober – predstavitev borilnih veščin z razstavnimi panoji in oglasnim materialom 

 Karate klub Forum – predstavitev kluba ter izvedba kratkih treningov osnov karateja za 

otroke 

 Vrtec Galjevica – postavitev kolesarskega poligona ter predstavitev spretnosti in varne 

vožnje s kolesi, nastop otroškega pevskega zbora s pesmicami o prometu in prometnih 

sredstvih, likovne ustvarjalne delavnice iz odpadnega materiala za otroke  (med 10.00 in 

12.00)  

 OŠ Oskarja Kovačiča – delavnica izdelovanja avtomobilčkov na zračni pogon in 

tekmovanje v spuščanju teh avtomobilčkov  

 Društvo Šola zdravja – sodelovanje s stojnico in telovadbo (1000 gibov) ob 10.30  

 Čebelarsko društvo Barje – virtualni panj, pokušina več vrst medu, slike, čebelarsko orodje 

 BIC Ljubljana – predstavitev izobraževalnih programov 

 SMC Rakovnik – predstavitev mladinskega centra in postavitev poligona 

 Sadjarsko in vrtnarsko društvo v Ljubljani – predstavitev društva in pridelkov njihovih 

članov 

 PGD Rudnik – predstavitev vozil in temeljnih postopkov oživljanja za AED, postavitev 

dekontaminacijske linije (tuširnica za odstranjevanje nevarnih snovi) 

 Konjerejsko društvo Barje – predstavitev društva in njihovih dosežkov, vožnja občanov z 

zapravljivčkom po vnaprej določeni trasi (v okolici prireditvenega prostora) 

 ZŠD Krim – izvedba športnih aktivnosti 

 Rayher – izvedba poslikav na obraz 

 Zavod za oskrbo na domu – predstavitev zavoda, promocija prostovoljstva in 

medgeneracijskega sodelovanja 

 

 

11. ČS Trnovo: Eipprova ulica 

Program: 

 Predstavitev društva Ambasadorji nasmeha – Slovensko društvo za terapijo s pomočjo 

živali 

 Predstavitev PGD Ljubljana Trnovo (predstavitev delovanja, avtomobila) 

 Izvedba predstave Detektiv in zmaj (LPP) za otroke osnovnih šol  z območja ČS Trnovo 



 Predstavitev TPO in AED + animacija za otroke (RKS OZ Ljubljana) 

 Predstavitev Športnega društva Trnovo, izvedba mini tenisa za otroke 

 
 
12. ČS Vič: del Splitske ulica (med Gerbičevo in Redelonghijevo ulico) 

Program: 

 Voden rekreativni odmor za učence od 1. do 5. razreda 

 Po malici nekoliko prirejen pouk na ulici za učence od 6. do 9. razreda 

 Izmenjava razredov pri pouku likovne vzgoje (risanje po asfaltu), tehnike, športne vzgoje in 

družabne igre za zaprtem delu ceste  

13. ČS Rožnik: del Viške ceste (med Cesto Dolomitskega odreda do uvoza na parkirišče 

večstanovanjskega objekta Viška cesta 38) 

Program: 

 PGD Vič: predstavitev vozil, opreme in aktivnosti, točka za otroke; 

 Policijska postaja Ljubljana Vič: predstavitev opreme, vozila, dela policijskih psov; 

 OŠ Vrhovci: učenci 3. razreda bodo igrali športne igre; 

 Vrtec Vrhovci: dve skupini (Škratki, Polžki) iz enote Brdo bosta risali z barvnimi kredami, 

dve skupini (Zvezde, Gosenice) iz enote Vrhovci in ena skupina (Gorile) iz enote Rožnik se 

bodo igrale igre »našega otroštva« - ristanc, zemljo krast, polžek, riba, kača… 

 

 

14. ČS Šiška: del Vodnikove ceste (od Tugomerjeve do Šišenske ceste) 

Program: 

 PROGRAM VODNIKOVE DOMAČIJE ZA Evropski Teden mobilnosti 2017 

10.00-18.00  

- Knjižnica pod krošnjami, brezplačno branje, listanje in uživanje 

Knjige vseh vrst in velikosti vabijo na ulico. Petek je, vsi nekam hitijo, ti pa mirno žanješ besede, 

kot da ne bi bilo nič pomembnejšega na tem svetu. In prav imaš! 

Organizira: Vodnikova domačija Šiška 

 

10.30  

- Glasno branje za sivolase knjigoljubce: STOLETNIK, KI JE ZLEZEL SKOZI OKNO 

Dopoldne, ki ga preživimo v družbi s knjigo, se lahko  razvije v pravo dogodivščino.  

Enkrat tedensko na Vodnikovi domačiji druženje, branje in klepet o prebranem pripravljamo za 

starejše. Tokrat prihajamo na ulico, kjer bomo brali odlomke iz knjižne uspešnice Stoletnik, ki je 

zlezel skozi okno. Avtor, švedski pisatelj Jonas Jonasson o romanu pravi, da je: "izjemno trapasta in 

inteligentna knjiga." 

-  V domu za ostarele je vse pripravljeno za praznovanje Allanovega 100. rojstnega dneva, zbrani so 

gostje, mediji in župan s slavnostnim govorom. Allan pa tik pred zdajci pobegne skozi okno. Tako 

se začne izjemno potovanje stoletnika in polno napetosti, avantur in nevarnosti. A ta pot se ne 

dogaja le v sedanjosti, ampak tudi v Allanovi preteklosti, saj se je v svojem dolgem življenju znašel 

na prizorišču skoraj vseh najpomembnejših zgodovinskih dogodkov 20. stoletja. 

Organizira: Vodnikova domačija Šiška 

 

17.00  

- Pravljice za pojest s Katjo Preša 

Pripovedovalka Katja Preša bo za otroke pripovedovala same slastne pravljice.  

Na meniju se bodo znašle:  

- za predjed pravljica o odlični juhi iz žeblja 

- za glavno jed pravljica o začaranih klobasah 

- za posladek pravljica o poskočni palačinki.  

Posebej pravljic lačne pričaka še repete.  

Za: 3+, 30 min. 

Organizira: Vodnikova domačija Šiška 

 

 PROGRAM INICIATIVE UREDIMO VODNIKOVO 



11:00 – 18:00 

-  Več kot cesta do mesta 

pločniki in zelene površine ob Vodnikovi 

-  Za večino je Vodnikova le še ena cesta, po kateri se lahko pripeljejo od obvoznice do mesta. Pa še 

zdaleč ni tako. V strnjenih hišah ob cesti je nanizana vrsta zanimivih zgodb - od v Ljubljani sicer 

izginjajočih kmetij do trendovskih frizerskih salonov, od prodajalne oblačil iz druge roke do 

orkestra policijske godbe. Pa rojstna hiša enega naših največjih pesnikov in smučarska skakalnica. 

Ob letošnjem Evropskem tednu mobilnosti bomo zgodbe in dejavnosti izza fasad postavili na cesto 

in mimoidočim približali značaj te edinstvene ulice, ki ga ob vsakodnevnem hitenju in bentenju v 

kolonah pločevine po krivici spregledamo. 

V petek, 22. septembra 2017, se bo dogajanje zgostilo na zaprtem delu ceste, kjer bo kolesarje in 

pešce na poti v službo in domov pričakala vrsta presenečenj. 

 

18:00 

- Naš mali avto … Car sharing 1 na 1 

zaprti del Vodnikove, v primeru slabega vremena Vodnikova domačija 

- Z bližino in enostavno dostopnostjo do centra mesta na eni ter gostoto poselitve in pomanjkanjem 

parkirnih mest na drugi strani je Vodnikova, pravzaprav kar vsa Šiška, idealna soseska za 

prakticiranje t.i. “car sharinga” - deljenja uporabe svojega avtomobila s sosedi in prijatelji. Toda 

kako ta v tujini vse bolj uveljavljeni model deluje v slovenski praksi; kako je z lastništvom, 

registracijo in zavarovanjem? Kdo krije stroške vzdrževanja in mehanika ter navsezadnje: kako 

zagotoviti, da bo avto vsakemu na voljo takrat, ko ga potrebuje? Na Vodnikovo bomo povabili 

skupino Ljubljančanov, ki so s souporabo avtomobila že uspešno zmanjšali svoje mesečne stroške, 

in strokovnjaka, ki nam bo pokazal pot preko biroktatskih ovir. 

 

 Program Četrtnega mladinskega centra Šiška 
Se želiš preizkusiti v ristancu na eni izmed najbolj prometnih cest v Ljubljani? Kako spreten si v 

športnem poligonu in prometnem kvizu? Pridruži se Mladim zmajem na dnevu mobilnosti, 22. 9. od 

15.00 do 17.00. 

 

 

15. ČS Dravlje: del Kamnogoriške ceste (od Ulice bratov Babnik do Čebelarske ulice) 

Program: 

 V okviru Evropskega tedna mobilnosti bo na zapori dela Kamnogoriške ceste ČS Dravlje 

pripravila program v sodelovanju z Osnovno šolo Miška Kranjca ter Vrtcem Mojca, Enota 

Muca. Potekal bo v dopoldanskem času, glede vsebine se še dogovarjamo, zato vam točen 

program aktivnosti sporočimo konec avgusta. 

 Sodelovala bo tudi Šola zdravja, ki bo imela vadbo ob 11.00 in 16.00 . 

 16.30 bo predstavitev TAI CHI – ja, ki deluje v okviru ŠD Dravlje. 

 17.00 sledi Draveljski tek za otroke in odrasle. 

 

 

16. ČS Šentvid: del Kosijeve ulice (od vhoda v vrtec dalje) 

Program: 

 Kreativne delavnice za otroke – Vrtec Šentvid 

 Prikaz ukrepanja ob manjših požarih – PGD Gunclje-Male Vižmarje ( od 11.00 do 12.00) 

 

 

17. ČS Šmarna gora: del Ceste v Gameljne (od križišča v Šmartnem do pokopališča) 

Program: 

 risanje na asfaltno površino. Sodelovali bodo učenci  OŠ Šmartno od 1.- do 4 . razreda. 

Aktivnost bo potekala v dopoldanskem času, predvidoma do 13.00. 

 

 

Več informacij: 



MOB i LNICE – Info točke za kakovostno mobilnost v prostorih Turističnega informacijskega 

centra na Krekovem trgu 10 in Adamič-Lundrovem nabrežju 2 in www.ljubljana.si/etm.  

TOČKA.ZATE. – pred Mestno hišo, Mestni trg, in na www.zelenaljubljana.si/info-tocka.  

 

 

http://www.ljubljana.si/etm
http://www.zelenaljubljana.si/info-tocka

