XXX

Glasilo Mestne občine Ljubljana, letnik XXI, številka 4, avgust 2016, ISSN 1318-797X

12
Evropski
teden
mobilnosti
z novimi ukrepi
in pridobitvami

26
Kam na vadbo
v četrtnih
skupnostih

4
Župančičevi
nagrajenci 2016

48
Razpis
mestnih
štipendij
za nadarjene
dijake
in študente

»Ljubljana je lepa, lepa in še enkrat lepa«
Nada Tarman, ambasadorka zelene prestolnice Evrope 2016
Staša Cafuta Trček
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Že skoraj stoletje
sobivava v harmoniji
lepote in svobode.
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Slovenska cesta
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#ljzate
Vidnejši ukrep za vzpostavitev
kakovostnega javnega prostora v središču
mesta je tudi preureditev glavne
prometnice, tj. Slovenske ceste.
Z zaprtjem mestnega središča za ves
motorni promet smo vrednosti hrupa
zmanjšali za kar 6 decibelov,
s posaditvijo medovitih dreves
pa privabljamo metulje in čebele.

Gospa Nada Tarman je ena izmed štiriindvajsetih ambasadorjev zelene prestolnice Evrope
2016. Mesto Ljubljana je zelo ponosno na svojo ambasadorko, saj je že skoraj stoletje
zaljubljena v »svojo Ljubljano«. »Tu sem rojena in za menoj sta že dve umrli generaciji
Ljubljančanov. Rastem in staram se v lepoti z njo. Občudujem, uživam in obožujem
vsakokratne ustvarjalne poteze, ki vedno na novo olepšujejo to prelepo mesto. Pogosto se
vračam v spomine, ki me toplo in prijazno osrečujejo, saj sem tu dočakala teh svojih srečnih
skoraj 95 let. Ko pa je bilo to mesto v stiski, sem bila aktivna branilka na njenih okopih in tako
sem danes ponosna, da je postala mesto heroj. Zdaj naj živi še naprej v prijaznem vzdušju,
čim bolj zdravem okolju, naj ostaja varna in rastoča v lepotičenju ta naša zelena prestolnica
Evrope.« To so besede aktivne štiriindevetdesetletnice, ki me je sprejela z ljubeznivim
nasmehom, šarmantnim glasom in mladostno držo v svojem domu v Šiški.
»Šiškarca sem, res, ta prava Šiškarca. Že moja stara mama in stari oče sta živela tukaj. Zdaj
živijo v hiši že moji pravnuki,« so bile uvodne besede gospe Nade Tarman, ki prebere vsako
številko glasila Ljubljana in pravi, da v njem veliko izve o tem, kaj se dogaja v našem mestu.
Očal ne potrebuje, saj še zmeraj dobro vidi. Ko mi ponudi domač bezgov čaj z vrta in piškote,
jo vprašam, kako to, da se je prijavila za ambasadorko. Spontano odgovori: »Ljubljana mi
že od nekdaj zelo veliko pomeni. To vedo vsi moji in se včasih norčujejo iz mene. To je moj
rojstni kraj. Vse svoje naprej učim in opozarjam, naj premišljujejo o Ljubljani in naj živijo z njo.
Ljubljana je lepa, lepa in še enkrat lepa!«

Pravite, da spremljate, kaj se v
Ljubljani dogaja, pa me zanima,
kako v resnici živite in doživljate
Ljubljano?
Doma imam zmenjeno, da me vnuki
peljejo, kamor si želim, da si lahko
ogledam in spremljam Ljubljano in
novosti čisto od blizu. Ker je za promet
center zaprt, kar je dobro, me pobere
zelo prijazen voznik kavalirja, kjer si
nato s svojim vozičkom, na katerega
se opiram, ogledam želeno točko.
Tržnica se je kar spremenila, čeprav je
na prvi pogled videti enako. Predvsem
je tam še večja ponudba, pa tudi bolj
čista je. Ogledala sem si Cukrarno,
zgradbo, v kateri so živeli in umirali
v revščini »moji« pesniki in, ko sem
videla, da je razpolovljena in skoznjo
poteka most, kar nisem mogla verjeti
svojim očem. Opažam tudi, da je
ogromno turistov, ki so si tako kot
jaz željni ogledati našo prestolnico, ki
ima kaj pokazati. Kvaliteta bivanja je v
Ljubljani visoka. Ker zelo rada dobro
jem, si privoščim različne jedi na Odprti
kuhni. Veste, na Pogačarjevem trgu še
nikoli prej nisem videla toliko ljudi in
ponudbe, kot je premore vsak petek ta
priljubljen dogodek. Le streljaj od tod
je Mesarski most, ki z drugimi starimi
in novimi mostovi povezuje ljudi med
obema bregovoma. Je pa ta most nekaj
posebnega zaradi stekla in ključavnic,
ki jih zapenjajo zaljubljenci na ograjo
mostu za srečo. Breg je še ena točka, ki je
kar ne prepoznaš. Ljubljanica tukaj vse
do Špice najbolj komunicira s človekom,
saj se ji lahko čisto približaš.
Na katere lepote Ljubljane bi bralce
še opozorili in kako se spominjate
preteklih časov?
Plovba po Ljubljanici, to je imenitna
ponudba! Čeprav smo sredi poletja,
moram pohvaliti vsakoletno unikatno
novoletno okrasitev. Nazadnje je bila
res nekaj posebnega, posebej zvezdni
utrinki na razsvetljeni Slovenski
cesti. Zelo pomembno je, da imamo
alternativo, kot sta Metelkova in
Rog. Vse to, kar me zanima, mi zdaj
omogočijo vnuki, sicer bi šla rada v
mesto tudi sama, a leta mi tega več ne
dovolijo. Veste, včasih smo Šiškarji
rekli, da gremo v mesto, saj je bila
Šiška predmestje. Moja družina je bila
meščanska, oče je bil v službi v vojski.
Spominjam se, ko sem bila še mlada, se
otroci na dvorišču nismo smeli igrati.
Dvorišče je bila ulica. Ljubljana je bila
zmeraj čista, rekli smo ji bela Ljubljana.
Priljubljena točka za druženje je bila
nedeljska promenada, ki je vodila od

Pošte pa vse do gradu Tivoli. Za ta
družabni dogodek smo se vsi oblekli
v najlepše obleke. Punce smo pred
drugo svetovno vojno doživele pevske
»podoknice«, mladi pa se danes vse
zmenite po internetu, kajne? Tik pred
vojno, leta 1941, smo vsi čutili, da se bo
zgodila, in povem vam, da imam tudi
zdaj občutek, da so čudni časi. To me
skrbi, saj imamo dobro življenje, vojna
pa samo vzame in nič ne da. Ne enim ne
drugim. Med drugo svetovno vojno sem
bila članica Osvobodilne fronte, ilegalka
s partizanskim imenom Smelja. Bila sem
tudi obsojena in prestajala zapor skoraj
dve leti. Vsa moja družina je bila aktivna
v boju proti okupatorjem. Po vojni smo
kot družina prejeli mestno priznanje,
imenovano zlata plaketa ilegalca.
Po vašem pripovedovanju opažam,
da imate kljub vsemu, kar vse ste
doživeli v življenju, optimističen
pogled na svet.
Verjamem v ljudi. Ljudje so povečini
zelo prijazni. Optimistka sem od nekdaj.
Ljudje so dobri. Še enkrat ponavljam:
ljudje so dobri! Če pristopiš prijazno, v
glavnem dobiš vrnjeno prijaznost. Kadar
grem med ljudi, dobim vedno prijazen
odgovor. V tem je stvar življenja.
V vaših zapiskih vidim, da imate
z velikimi črkami napisano:
Ljubljana je lepa, lepa, lepa! Kako
pa gledate na vodstvo Ljubljane, ki
je »krivo«, seveda skupaj z občani,
da je Ljubljana prejela naziv zelena
prestolnica Evrope 2016?
Župan Zoran Janković se briga za stvari.
Izredno je prizadeven. Občudujem ga, da
poganja Ljubljano naprej. Vem, da ima
okrog sebe same strokovnjake, a on je
tisti, ki poskrbi za denar. Planira stvari,
ne da bi vedel, ali bo denar, in prav je
tako. Tako delamo tudi v gospodinjstvu.
Ko smo bili ambasadorji povabljeni
na večerjo, je z mano sedela tudi
podžupanja Tjaša Ficko, ki mi je zaupala,
da je zahteven do skrajnosti, da pa bi za
vsakega zaposlenega v mestni družini
naredil vse. No, to so njene besede, a jaz
kot zunanja opazovalka lahko rečem,
da žal prejšnji župani in županje niso
naredili skoraj nič. Ljubljančankam in
Ljubljančanom pa sporočam, naj čuvajo
svoje mesto in naj uživajo v njegovih
lepotah. Vsak posameznik lahko veliko
prispeva k blaginji družbe in mestu.
Naslov zelena prestolnica Evrope 2016 ni
enoletni projekt, to je način življenja, ki
ga je Ljubljana izbrala in izbrali smo ga
tudi njeni prebivalci!
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je odgovorna urednica Nada Šumi.

Iz Ljubljane me je mama odnesla dojenčka v Litijo, kjer je oče služboval kot učitelj. Čez tri leta, ko je
zmagala klerikalna stranka, je moral preveč zagnan Sokol zapustiti vodstvo mladine in oditi v zasavske
hribe ob Kumu. V zimi 1941 smo v globokem snegu pred izgonom v Nemčijo in koncentracijskim lagerjem
zbežali čez mejo na italijansko stran okupacije. V Gabrovki sem končal 4. razred malo pred nemško
ofenzivo, ko je bila šola požgana. Oče je padel konec oktobra 1943.
Potem ni bilo več šole v vasi. Pozabljal sem, kar sem se naučil, hkrati pa pretaknil daleč naokoli vsa
podstrešja, da bi potešil silno lakoto po branju. Župnik Zajc, salezijanec, ki je bil s Štajerske pribežal pred
Nemci in imel prijazno besedo in spodbudo za vsakogar, je rekel mami, da bo napisal pismo za salezijanski
gimnazijski zavod na Rakovniku. Naj me pošlje v Ljubljano.
Dala me je skupini mladih žensk, ki so tihotapile v Ljubljano jajca in iz nje sol in sladkor in najbrž še
marsikaj. Šla je z mano dobre pol poti in prespala sva na senu v neki vasi. Zjutraj sem šel z ženskami sam
naprej. Na bloku, odprtini v cesti med žico na levo in desno malo pred Rakovnikom, je eno izmed njih, ki
me je držala za roko, vprašal domobranec – A ta je pa tvoj? Zdelo se mi je, da se nekako poznata. Ja, ta je
pa moj, se je odrezavo zasmejala. Tako sem se vrnil v rojstno mesto. Kmalu me je izročila moji teti, mamini
sestri. Pri njej sem ostal nekaj dni, a se je začelo zelo muditi v zavod.
Nenamerno, sicer sin aktivista in aktivistke, sem ob siloviti stričevi preplašenosti, v zadnji jeseni vojne
vtihotapljen v Ljubljano, z balkona glasno zažvižgal. Nisem se zavedal, kaj razglašam prek mesta s četrtega
nadstropja nad tedanjo Tyrševo, kasneje Titovo, danes Dunajsko cesto. Drugih pač nisem znal in Hej
brigade pa Nabrusimo kose, te partizanske pesmi se je imenitno žvižgalo z balkona v okupirani Ljubljani.
V zavod sem prišel kakšna dva tedna prezgodaj. Dijakov še ni bilo. Ravnatelj me je vprašal, kaj znam. Rekel
sem, da znam krave pasti. Ravno prav, boš pa našo kravo gnal na pašo dol v dolino. Lepa dolina je bila,
ki pa je zdaj vsa pozidana. Ko sem pozimi popikan od ošpic ležal v bolniški sobi, mi je ravnatelj prav od te
krave prinesel vrček vročega mleka, ki me je čez noč pozdravilo.
Med zadnjimi vozovi begunskih kolon na Dolenjski cesti sva šla z mamo, ki je skoraj leto dni nisem videl
niti slišal kaj o njej pa niti ona nič o meni, in je zdaj prišla pome. Prišla je tudi z nalogo, sem opazil čez kak
teden dni, ko je iskala po mestu prostor za Prehodni dom za partizanske sirote. Našla ga je in ga vodila
skoraj tri leta; otroci, veliko jih je bilo iz Bosne, so odhajali k dobrim ljudem. Šla sva k njeni sestri na začetek
Bežigrada. V zadnji noči so umikajoči se Nemci hoteli zažgati bencinsko črpalko, ki je tedaj stala pred
stavbo. Prebivalci so jih preprosili, naj tega ne naredijo. Niso, mogoče se jim je že preveč mudilo. Mir je
prikorakal prepoten, med vriski in kričanjem in metanjem cvetja, srečen, prašen in utrujen.
Izdajatelj: Mestni svet
Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1. Zanj: župan
Zoran Janković. Uredniški
odbor: Marjan Sedmak
(predsednik), Aleš Kardelj,
Simona Pirnat Skeledžija,
Denis Striković, Lada Zei.
Odgovorna urednica
in lektorica: Nada Šumi,
kontakt: 041/737 863,
glasilo.ljubljana@ljubljana.si.
Avtorica logotipa: Petra
Černe Oven, Studio ID,
Oblikovalska zasnova:
Miljenko Licul. Naslov
uredništva: Glasilo
Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana. Tisk: Set
d.o.o., Grafična priprava:
Lupa design. Naklada:
123.700 izvodov.
Natisnjeno na okolju
prijaznem papirju. Glasilo
brezplačno prejme vsako
gospodinjstvo v Mestni
občini Ljubljana.

Zdaj sem začel pobliže spoznavati Ljubljano s potepi po njenih ulicah, najraje po starem mestu pod
Gradom, ob Ljubljanici. Še bolj vneto pa sem se potepal s skakanjem na tramvaj, da sem odskočil, kjer mi je
bilo kaj posebej zanimivega. Mislim, da so mi pravo zaljubljenost v Ljubljano vzbudila nabrežja Ljubljanice
in ljubljanski tramvaj. Tramvaj, to je bilo pravo MESTO! Drsenje po tirih, cviljenje na ovinku, nekako
prijazno, prijateljsko kot v otroški igri, živo, mehka vožnja … Počutil sem se zares v mestu. Pogrešam ta
tramvaj! Upira se mi premetavanje in suvanje in smrad avtobusov. Nekako primitivno, provincialno je,
nič mestno. Zavidam Zagrebčanom, kadar se znajdem v njihovem mestu. Tramvaj je tedaj še majhno
Ljubljano delal veliko večje mesto, kot je bila v resnici. Na končnih postajah prog je tramvaj pripeljal k
travnikom, kozolcem, k stezi sredi njiv in travnikov, po kateri smo se še študenti hodili kopat na Savo.
S tem mestom, ki je raslo, sem rasel tudi sam, fizično, duhovno, s prijateljstvi v svojem mestu in kot njegov
meščan s prijateljstvi v drugih mestih, podpiral me je, sem imel občutek, tudi ugled mesta, kateremu sem
pripadal. S tako rekoč zmeraj globljim osebnim poznanstvom in vednostjo o vseh podrobnostih mesta, ki
izpričujejo na ulicah, stavbah tudi resnično navzočnost evropske zgodovine, se je simbolno izražala moja
samozavest pripadnosti temu mestu. Vedel sem, da se lahko predstavim kot prebivalec tega mesta, da me
kjer koli kot meščana Ljubljane prepoznajo kot govorca nekega jezika in neke kulture.
Dandanes na prav po pariško estetsko urejenih nabrežjih in v svetovljansko turistov polnih kavarnah,
picerijah, gostilnah lepega evropskega mesta še zmeraj srečno »človeških razsežnosti« mladi rodovi
kramljajo, kadar ne pogledujejo v svoje pametne telefone. Morda brskajo za ponudbami služb v tujini ali
prebirajo sporočila prijateljev, ki so že v mnogih tujih mestih po svetu.
Veno Taufer

Mestni nagrajenci
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V Župančičevem imenu nagrajeni

Veno Taufer, nagrajenec za življenjsko delo, Nataša Barbara Gračner,
nagrajenci za obdobje zadnjih dveh let

Fotografije: Nik Rovan
Letošnja slovesnost ob podelitvi Župančičevih nagrad se je dogajala 8. junija v Mestnem gledališču Ljubljanskem.
Župančičevo nagrado za življenjsko delo je prejel pesnik Veno Taufer, nagrajenci za obdobje zadnjih dveh let pa so
dramska igralka Nataša Barbara Gračner, vizualna umetnica Zora Stančič in pesnica Nataša Velikonja. Nagrade je
umetnikom izročil župan Zoran Janković, ki je bil tudi slavnostni govornik na kulturni slovesnosti.

Veno Taufer, Župančičev nagrajenec za življenjsko delo.

Mestna občina Ljubljana je tudi letos podelila Župančičeve nagrade za vrhunske umetniške stvaritve
slovenskih umetnikov in umetnic, ki ustvarjajo v Ljubljani. Letošnji Župančičev nagrajenec za
življenjsko delo je pesnik, dramatik, esejist, prevajalec, urednik, gledališčnik in angažirana javna
osebnost Veno Taufer, za svoje izjemne umetniške dosežke v zadnjih dveh letih pa so Župančičeve
nagrade prejeli dramska in filmska igralka in režiserka, prvakinja SNG Drama Ljubljana Nataša
Barbara Gračner, vizualna umetnica in likovna pedagoginja doc. Zora Stančič ter pesnica, prevajalka
in družbenokritična intelektualka Nataša Velikonja. Kulturno slovesnost v Mestnem gledališču
ljubljanskem 8. junija je pod mentorskim vodstvom Manje Ravbar z Oddelka za kulturo MOL pripravila
mlada ekipa nadarjenih ustvarjalcev s scenaristko in režiserko Matejo Kokol in odličnim povezovalcem
večera Robertom Korošcem na čelu. Komisijo za podelitev Župančičevih nagrad so sestavljali
predsednik prof. dr. Milček Komelj, izredni član SAZU, in člani komisije prof. dr. Andrej Blatnik, Matevž
Čelik, Varja Močnik, prof. dr. Gregor Pompe, doc. dr. Tomaž Toporišič in Vojko Vidmar, nagrade pa je
s nagrajencem izročil župan Zoran Janković, tudi slavnostni govornik na žlahtnem večeru, ki je častil
umetnike in umetnost. Ob tem velja spomniti, da Mestna občina Ljubljana v vseh dosedanjih mandatih
župana Zorana Jankovića in njegove vodstvene ekipe kulturi in umetnosti vsako leto namenja več
denarja tako za ustvarjalce kot za infrastrukturne pridobitve na področju kulture.

oče nosil na ramenih. Ti strašni spomini so z izjemno
izrazno močjo ponovno oživeli v njegovih najnovejših
pesmih, napisanih ob tragediji beguncev, ki danes
bežijo pred vojnami na Bližnjem vzhodu, tudi skozi naše
kraje.

ŽUPANČIČEVA NAGRADA ZA ŽIVLJENJSKO DELO

Veno Taufer
Čestitka Venu Tauferju, velikemu pesniku,
Ljubljančanu in državljanu sveta
Prof. dr. Boris A. Novak
Veno Taufer je eden izmed vodilnih slovenskih pesnikov,
prevajalcev in intelektualcev zadnjih desetletij.
Rodil se je l. 1933 v Ljubljani. Smrt očeta v partizanih je
zaznamovala pesnika z bolečo zavestjo o tragični usodi
posameznika v vrtincih zgodovine: cikel Melanholija

drugega ešalona iz prvenca Svinčene zvezde (1958) je
posvečen očetovemu spominu. Pomenljivo je, da se je
Taufer vrnil na ta »praoder groze« 70 let po vojni in 60
let po svojih pesniških začetkih: presunljivi so njegovi
spomini na beg skozi globoko zasnežen gozd, ko ga je

Že nenavadno dejstvo, da Taufer z nezmanjšano
umetniško kondicijo ustvarja že toliko desetletij, priča,
da gre za pesnika par excellence.
Diplomiral je iz primerjalne književnosti v Ljubljani l.
1960, nato pa je večinoma delal kot novinar na Radiu
Ljubljana, nekaj let tudi v slovenskem programu BBC-ja
v Londonu.
Taufer je bil eden izmed osrednjih sodelavcev prelomnih
literarnih publikacij Revija 57 in Perspektive: z
Gregorjem Strnišem in Danetom Zajcem je tvoril
triperesno pesniško deteljico generacije, ki je vpeljala v
slovensko kulturo eksistencializem in modernizem ter
je zaradi zahtev po svobodi umetniškega in političnega
izražanja nenehno prihajala v konflikt s socialističnimi
oblastmi. Značilen je v tem smislu naslov Tauferjeve
zbirke iz l. 1963 – Jetnik prostosti. Sredi šestdesetih let
je Taufer radikaliziral pesniški jezik ter postal eden
izmed očetov slovenske pesniške neoavantgarde. Zbirka
Vaje in naloge (1969) vzpostavlja parodičen odnos do
slovenske kulturne tradicije, v knjigi Podatki (1972) ter
v ciklu Sonetja, objavljenem v zbirki Prigode (1973),
pa najde novo in svežo možnost za sonetno obliko, ki
nato postane in ostane ena izmed njegovih pesniških
»obsesij«.
Tauferjev sonet je najbolj radikalna točka preoblikovanja
in raziskovanja te pesniške oblike, obenem pa vezni člen
pri obnovi pomena soneta v slovenski modernistični in
postmodernistični poeziji. Še posebej velja izpostaviti
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veliki umetniki

Zora Stančič in Nataša Velikonja,

Duhovne univerze
naše mladosti
Veno Taufer

sonetoidno formo, ki jo je Taufer iznašel in razvil
v zbirkah Tercine za obtolčeno trobento (1985),
Še ode (1996) in Rotitve (2003) in jo poimenoval
tercinski sonet; tu štirim tercinam sledi sklepno
dvostišje. Za nadaljnji razvoj slovenskega soneta
so bile še posebej plodne tiste lege, kjer raziskava
oblike in igra z jezikom izžarevata čisto liričnost.
Učinki Tauferjevega eksperimentiranja s sonetom
torej nazorno dokazujejo dialektično zakonitost
pesniškega jezika, da kršenje forme formo na
paradoksalen način potrjuje in celo utrjuje.

zgovorno priča, da je bil njen spiritus agens, eden
ključnih akterjev nelahkega in dolgotrajnega boja
za svobodo izražanja.
Sodeloval je pri t. i. »Pisateljski ustavi«, prvem
ustavnem – dobesedno usta(no)vnem – aktu
demokracije na Slovenskem. L. 1989 najdemo
njegovo ime med soustanovitelji Slovenske
demokratične zveze ter med sopodpisniki Majniške
deklaracije '89.
V letih 2000–2004 je uspešno predsedoval
Slovenskemu PEN-u, naši veji Mednarodnega
PEN-a, svetovne pisateljske organizacije, nato pa je
kot predsednik modro vodil Mirovni komite, enega
izmed štirih stalnih komitejev Mednarodnega
PEN-a.

Inicialno vlogo pri porajanju slovenskega
postmodernizma je odigrala Tauferjeva Pesmarica
rabljenih besed (1975), kjer je pesnik na osnovi
znanih ljudskih pesmi palimpsestno sestavil
nov, sodoben pesniški tekst, ki ob vsej moderni
občutljivosti ohranja pozitiven odnos do kulturnega Značajsko je Veno Taufer eden izmed najbolj
prijaznih ljudi, kar jih poznam. Nikoli ga nisem
spomina. Mitološki spomin upesnjuje tudi zbirka
slišal izreči žal besede zoper kogarkoli, celo v
Vodenjaki (1986), ki je doživela številne prevode.
zadnjih letih, ko je bil pogosta tarča globoko
Na slovensko pesniško ustvarjalnost so imeli velik
krivičnih, brutalnih in prostaških napadov
vpliv Tauferjevi prevodi, predvsem iz angleščine
ideoloških prenapetežev.
(Thomas Stearns Eliot, Wallace Stevens, Gerard
Pri Tauferju se prijaznost na očarljiv način prepleta
Manley Hopkins, Ted Hughes itd.).
s tisto posebno in visoko vrsto osebne kulture, ki je
Kot dolgoletni gledališki kritik je Veno Taufer s
ne morem drugače imenovati kot – gosposkost. Ta
svojo občutljivostjo in širokimi mednarodnimi
značilnost pri njem nikoli ne pomeni vzvišenosti
razgledi bistveno pripomogel k modernizaciji
ali arogance, temveč splet lepih lastnosti, med
slovenskega gledališča.
katerimi naj navedem rafiniranost, osebno
S preroško daljnovidnostjo je ustanovil
skromnost, dostopnost, svetovljansko obvladanje
mednarodni literarni festival Vilenica, ki je v
drugih in drugačnih kultur, pozornost do soljudi,
drugi polovici osemdesetih let prispeval k oživitvi
sočutje ...
koncepta Srednje Evrope, razdeljene z blokovsko
Bogate umetniške talente in široko kulturno
delitvijo sveta. Gre za enega izmed najbolj
senzibilnost so po očetu Venu in materi, žal že
razpoznavnih »zaščitnih znamk« slovenske kulture
pokojni igralki Jasni Škrinjar Taufer, obilno
v mednarodnem prostoru. Tudi z mnogimi drugimi
podedovali tudi njuni otroci.
uspešnimi projekti ima Taufer velike zasluge za
Veno Taufer je intelektualec in umetnik z
promocijo slovenske književnosti v tujini.
nenavadno intuicijo in občutkom za drugim še
Kot pisatelj, človek in državljan je Veno Taufer
nevidne in neslišne družbene premike. Kadar
vselej stal v prvi frontni črti boja za svobodo
postane Veno pozoren na kak problem, mu je treba
umetniškega in političnega izražanja. S kritičnimi
prisluhniti!
mislimi se je oglasil že zelo zgodaj, v času, ko
Ta vrsta čuječnosti se pri njem povezuje z osebnim
je bilo to nevarno, sredi sive in dogmatsko
pogumom in pripravljenostjo za pomoč drugim in
uravnane družbe petdesetih let. Kot mladenič
za nesebično, požrtvovalno sodelovanje z drugimi.
je začel objavljati v reviji Beseda, ki jo je l.
Nanj se je mogoče zmeraj zanesti. In čeprav naju
1956 oblast ukinila. Pesniški prvenec Svinčene
loči kar dvajset let razlike, mi je v čast, da sva bila,
zvezde (1958) je moral zaradi »problematične
sva in bova soborca in tovariša v mnogih spopadih.
generacijske idejnosti« objaviti v »samozaložbi«.
Kot član uredništva je sodeloval pri Reviji 57
Ne nazadnje velja poudariti tudi to, da Župančičeva
in Perspektivah, ključnih mejnikih pri razvoju
nagrada za življenjsko delo prihaja v prave roke
demokratične zavesti v tedanji Sloveniji in
tudi zato, ker gre za enega izmed najbolj vidnih
Jugoslaviji; obe reviji je oblast prepovedala, s
Ljubljančanov. Pri tem ne mislim le na njegov
hudimi posledicami za sodelavce.
pisateljski ugled, ampak tudi na preprosto dejstvo,
da brez Venove figure, njegove očarljivosti in
Taufer je bil aktiven tudi v dejavnostih Društva
duha Ljubljana ne bi bila mesto, kakršno je. V
slovenskih pisateljev in Slovenskega PEN-a. L.
zadnjih letih je značilen Venov obris podvojen s
1985 je ustanovil Komisijo za zaščito mišljenja
senco – psom Pašo, ki s pridom posnema svojega
in pisanja, ki je odigrala pomembno vlogo v
procesu demokratizacije. Moram priznati, da sem gospodarja s prijaznostjo in inteligenco. Da bi še
dolgo takole hodila po ulicah naše prestolnice in
moral pobrskati po virih, da bi našel točno ime te
ji dajala človeško topel, odprt in kozmopolitski
komisije; takrat smo jo namreč vsi imenovali kar
Tauferjeva ali po domače – Venotova komisija, kar značaj!

Ko sem šel na uredništvo Besede, sem se po nekaj letih spet peljal s tistim
znamenitim dvigalom, najbrž enim najimenitnejših dvigal v srednji
Evropi še sredi 20. stoletja. Uredništvo je bilo v vogalni stavbi nasproti
glavne Pošte in Name. V enem višjih nadstropij, drugem, tretjem, in v ta
nadstropja je vozil tudi zlikan lesen lift, ki je bil kakor nekakšen tekoči
trak. Kar naprej so vozile gor in dol škatlice ali nekakšni predali, v katere
si lahko med vožnjo stopil in iz njih izstopil, in ni ga bilo ljubljanskega
mulca, ki ne bi vsaj enkrat v življenju poizkusil te vesele vožnje. Tudi
vznemirljive vožnje. Ne le zaradi hišnika, ki nas je lovil, marveč še
posebej zaradi srhljive dogodivščine, ki je izzivala pogum in domišljijo:
lift te je na vrhu potegnil v temo, ko se je rožljajoče in škripajoče obrnil.
Ne vem, kdaj sem dalj in naporneje zbiral pogum – ko sem se prvič
odločil za vožnjo s tistim liftom ali ko sem se z njim spet odpeljal kar
nekaj let pozneje, odločen, da poskusim objaviti pesmi. Obakrat tisti
usodni ljubljanski perpetuum mobile!
Sem stopil, ko sem prišel na ulico – tedaj je bila to še Tyrševa – v kavarno
Emona? Ne vem, čeprav še ne tistega dne, a tistega leta vsekakor sem
začel zahajati v kavarne, te literarne, ne, več, duhovne univerze naše
mladosti. Prvič pa sem bil prav v tej, ki je ni več. Emona, znotraj nekam
lesena in z ograjo, da je malce spominjala na ameriški saloon, je bila v isti
stavbi kot uredništvo; v pritličju in prav na vogalu. Imenitne ljubljanske
kavarne naše mladosti … Nobene ni več, kot je bila. Koliko revij,
koliko časopisov, knjig, ki so šle iz rok v roke, pospremljene z zavzetimi
»spremnimi besedami v živo«, smo v njih prebrali, koliko pesmi v njih
napisali, naštudirali izpitov … Predvsem pa, koliko informacij o svetu
in literaturi, misli in spoznanj izmenjali. Zadnja štirideseta in dobršen
del petdesetih let je bil naš svet duhovno ne le zaplankan, ampak tudi
še zaprt. O sodobni literaturi in filozofiji so prihajali glasovi le skozi
špranje, največkrat iz druge in tretje roke, skoraj zmeraj popačeni. O
eksistencializmu ali pa avtorjih, kot so Sartre, Camus, a tudi Joyce, Kafka
in podobni, o vsem tistem, kar smo slutili, da tisti hip drgeta v Evropi,
in s čimer so v svojih brošurah polemizirali Pesis, Ziherl in še kdo, smo
prvič nekaj izvedeli po iztrganih citatih, ki so jih ti avtorji kazali kot hude
grehe buržoazne sprijenosti, mi pa smo v njih začutili sodobno mišljenje
in sorodno izkušnjo sveta. Na oguljenem plišu starih ljubljanskih kavarn,
srednjeevropskih in provincialnih, v katerih pa je še bilo duha naših
neposrednih prednikov, predhodnikov, slovenskih predvojnih literatov,
je še bilo čutiti kontinuiteto, bolj od daleč še prepoznati kakega Golio,
Lili Novy ali Bartola, Voduška, katerega od Kozakov, sem tudi prvič od
blizu in za mizo, videl in slišal Josipa Vidmarja. Pa drobno, zmeraj bolj
drobceno Jontesovo, čudaškega, skozi alkoholne hlape bistrovidnega,
bohemskega Čarga, zgovornega Vena Pilona, in kdo vse še ni mogoče
za nas malce že starinsko, ampak tako avtentično dišal po tisti pravi,
slovenski literaturi Zvona, Sodobnosti, Dejanja, Modre ptice … na
tistem plišu, v tistem posebnem vonju, svetlobi, ritualnem prihajanju,
pogovarjanju, ogovarjanju natakarjev gostov, podtonu preteklega, a še ne
čisto pretrganega, sem se spoznaval s svojimi vrstniki, s svojo generacijo.
Spomladi 1952 smo slovenski osmošolci pripravljali nekakšen
abiturientski zbornik in med pogovori in pripravami zanj sem srečal
Vladimirja Kavčiča, Janeza Staneka, Pavla Kogeja, Janeza Doklerja,
Pavla Sveteta, Petra Božiča, tudi on mi živi v spominu od takrat, tistega
poletja prav tako Gregorja Strnišo, malo kasneje tihotnega Daneta Zajca,
glasnega Tarasa Kermavnerja, Veljka Rusa, večkrat namrščenega Lojzeta
Kovačiča in še vrstnikov, s katerimi me je združil čas v umetniško
generacijo, zelo podobne težnje in umetniški cilji v prijateljstvo in v
večdesetletno skupno literarno usodo. Okoliščine pa so že dale začetku
pečat, ki je ostal: nič ni bilo z zbornikom. Zataknilo se je pri oblasteh. Z
Besedo, kjer sem začel tiskati v njenem zadnjem letniku, je bilo prav tako
konec in podobno so končale kasneje še druge naše revije. Revije rodu, ki
se ga je kasneje prijelo ime »kritična generacija«.
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Nataša Barbara Gračner

ŽUPANČIČEVI NAGRAJENCI ZA
OBDOBJE ZADNJIH DVEH LET

Nataša Barbara
Gračner
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temperamentom« (Vasja Predan) in s soigralkami vmesnega prostora med fiktivno vlogo in njeno
osvojila Borštnikovo nagrado za leto 1993.
zasebnostjo, v Enem španskem komadu pa skozi
uprizarjanje predloge, ki sopostavlja več ravni
V sezoni 1991/92 je oblikovala niz vlog v
fikcije in tematizira shizofrenost igralskega
predstavah ljubljanske Drame: Peer Gynt,
vsakdanjika,« beremo v obrazložitvi nagrade.
Domači učitelj ali Prednosti privatne vzgoje,
Predsednice, interpetirala je zahtevno vlogo
Dobrih šest let kasneje gledamo Natašo Barbaro
Lady Macbeth v Shakespearovi drami Macbeth Gračner kot Baronico Castelli - Glembay v
(režija Janez Pipan). O svoji kreaciji Lady
Krleževi drami Gospoda Glembayevi (režija
Macbeth pove: »Takšna je, ker hrepeni po
Ivica Buljan). To polnokrvno, iz samih protislovij
nečem, kar bi jo ustavilo. Hrepeni po ljubezni.
zgneteno dramsko figuro utelesi igralka »v
Da bi obstajalo nekaj, kar je močnejše od nje
vsej polnosti in značajski kompleksnosti ter
in čemur bi se pokorila.« V letu 1998 je kot
skozi osebnostno celoto, ki se v privlačni, a
nova članica ansambla SNG Drama ustvarila
tudi nevarni nedefiniranosti razpenja vse od
Rosauro v Calderonovi drami Življenje je sen. V nemočne žrtve do strupene maščevalnosti«, je
predstavi, ki jo je oblikoval režiser Janusz Kica,
zapisano v obrazložitvi Borštnikove nagrade
so »dvoumnost stanja med budnostjo in snom
za leto 2012. Za igralski stvaritvi Jelene
podpirale igralke stvaritve, ob omenjenih (B.
Nikolajevne Krivcove v drami Maksima
Šturbej, G. Baković) posebej še Nataše Barbare
Gorkega Malomeščani v režiji Mateje Koležnik
Gračner, ki kakor da se je hotela s svojim v
in Baronice Castelli - Glembay je Gračnerjeva
moškega preoblečenim likom 'prebuditi' do
prejela Severjevo nagrado za leto 2012, za
svoje prave podobe« (Veno Taufer). Povsem
kreacijo Baronice Castelli - Glembay pa so jo
drugačen igralski obraz je pokazala kot Rozala
nagradili tudi 23. Marulićevih dnevih v Splitu
v Linhartovi komediji Ta veseli dan ali Matiček
(Hrvaška).
se ženi; izvirna, zunaj konvencij odigrana vloga, Novo Borštnikovo nagrado (2013) osvoji
s katero je na Dnevih komedije 2000 osvojila
z naslovno vlogo Matere v drami Bertolta
naslov žlahtne komedijantke.
Brechta Mati (režija Sebastijan Horvat).

v privrženosti moškemu, ki ji nudi varnost, in
čustvih, ki se prebujajo ob srečanju z mladim,
v življenju neizkušenim protagonistom
Mannovega romana Hansom Castorpom,
oblikuje Nataša Barbara Gračner s poudarjeno
igro vsega s smrtjo zaznamovanega telesa in jo
dobesedno napolni s čutnostjo. To je ženska, ki
neprestano prihaja in odhaja, pred našimi očmi
izginja in pušča za seboj skrivnostno privlačno
sled svoje nezadoščenosti, temne bolečine in
redke, a zato toliko bolj omamne svetlobe.
Madame Chauchat v kreaciji Nataše Barbare
Gračner je dosledno skrivnostna, dvoumna
v svoji igrivosti in tesnobi, materinskosti
in čustveni nepotešenosti pravo utelešenje
pojmovnega para eros – tanatos; na ozadju
bolezenskega sveta, ki napolnjuje Čarobno
goro, subtilno izrisan lik polne ženskosti in
paradoksne svobode, ki se odpira z bližino smrti.

Povsem drugačna je vloga Duše v krstni
uprizoritvi avtorske dramatizacije romana
Jugoslavija, moja dežela Gorana Vojnovića
(režija Ivica Buljan, premiera 11. 4. 2015).
Jernej Novak
Dosledno v okvirih veristične igre izrisan lik
ljubice, žene in matere v interpretaciji Nataše
V generaciji mladih igralk, ki so slovensko
Barbare Gračner kot rdeča nit povezuje kratke
gledališče začele sooblikovati v drugi polovici
fragmentarne, filmsko sekvenčne prizore v
V
začetku
novega
tisočletja
je
oblikovala
vrsto
Obrazložitev
predstavi
nagrajenko
kot
»igralko
osemdesetih let prejšnjega stoletja, je Nataša
sugestivnih vlog. Najprej Nastasjo Filipovno
celoto. Enega nespornih igralskih vrhuncev te
minimalistične igre, ki zna na odru zgolj tiho
Barbara Gračner zagotovo najizrazitejša
Baraškovo
v
predstavi
Idiot.
13
skic
iz
romana
F.
predstave oblikuje Nataša Barbara Gračner v
sedeti
in
na
videz
ničesar
početi,
a
to
napolni
s
karakterna igralka. To razsežnost svoje igre je
M.
Dostojevskega
v
dramatizaciji
in
režiji
Mileta
igralsko zahtevni izpovedi, v kateri sinu razkrije
takšno
notranjo
silovitostjo,
da
je
atmosfera
ves
pokazala že v svojih prvih zahtevnejših vlogah
Koruna. »Bogato niansirana čustvena in psihična čas naelektrena. Preobrazbo neuke gospodinje
kalvarijo svojega zakona in tragedijo matere, ki
na odru Slovenskega mladinskega gledališča,
stanja je oblikovala s skrajno zadržanostjo, ki
je v materinskem boju za otroka in sina izgubila
Pelageje Vlasove v prvoborko revolucije izpelje
razvijala pa jo je skozi niz vlog klasičnega in
pa
je
iz
globin
zatajevanosti
nenehno
pretila,
da
prav to, za kar se je borila. Ta veliki monolog,
kot
skoraj
nezaveden
akt,
kot
instinktivno
modernega repertoarja, ki jih je ustvarila v
izbruhne v eksplozijo nenadzorovane strasti,
zasnovan kot filmski veliki plan, skozi katerega
dejanje matere, ki si želi le zaščititi sina in se
ansamblu SNG Drama Ljubljana. Njena igra
subtilno sugeriranje psihičnih stanj, čustvenih
vstopamo v drugo dejanje predstave, oblikuje
ob tem ne sprašuje o ustroju sveta in tudi ne o
temelji na poglobljeni analizi vloge in raste v
leg
in
eksistencialne
stisk,
ki
tlijo
za
navzven
igralka z minimalistično igro, zgolj z bogato
svojih
dejanjih.
A
v
svoji
tihi,
skromni,
zadržani
inteligentno razčlenjen, s premišljenim izborom
gosposko
držo
junakinje
Idiota,
so
največje
mimiko obraza, v katerega se zarezujejo nove in
drži
je
vseskozi
tudi
silovita,
deluje
kakor
voda,
izraznih sredstev izoblikovan dramski lik; je
igralka, ki zna dramske osebe napolniti z izrazito odlike igralskega dosežka Gračnerjeve,« beremo ki počasi, neopazno, a zanesljivo spodjeda breg. nove, vedno bolj boleče rane. – Silovita izpoved,
v obrazložitvi Borštnikove nagrade za leto 2000. Njena vse bolj rastoča moč in karizma izhajata iz nabita s premišljeno razčlenjeno, zdaj eruptivno
moderno senzibilnostjo in jih tako približati
trdnega prepričanja, da je svet treba in mogoče
zgoščeno zdaj boleče razsekano govorno
sodobnemu gledalcu. Da gre za igralko z izjemno Že v naslednji sezoni ustvari novo močno
spremeniti. V njenem svetu ni prostora za dvom interpretacijo.
igralsko stvaritev kot Mlada ženska v drami
sugestivno izpovedno močjo, dokazujejo tudi
in tudi ne za ironijo – zato igralka v trenutku
številne nagrade za stvaritve na gledališkem odru Noži v kurah Davida Harroverja (režija Mateja
V Republiki sreče Martina Crimpa (režija
največjega zanosa izstopi iz svoje vloge in
Koležnik).
V
vlogi
dninarke
je
»tankočutno
in na filmu, med njimi kar sedem Borštnikovih
Sebastijan Horvat, premiera 5. 12. 2015) je
preprosto odide«.
prehodila pot od prvinske začudenosti
nagrad in nagrada Prešernovega sklada.
Nataša Barbara Gračner Madeleine, tujek v
Ne le z bogatim nizom glavnih, skoraj
tradicionalni meščanski družini, ki s svojim
Prva v vrsti priznanj je bila Borštnikova nagrada in očaranosti nad tem, da vse sploh jê, do
samozavestne in osamosvojene spoznavalke,
praviloma
nagrajenih
vlog,
temveč
tudi
v
prihodom družino dokončno razbije, sebi in
za mlado igralko (1991), dobila pa jo je za vlogo
ki s poimenovanjem svet in stvari v njem tudi
številnih stranskih vlogah Nataša Barbara
svojemu partnerju pa napove novo življenje
Lucinde v igri Dušana Jovanovića Življenje
že napolnjuje z lastnim smislom in pomenom,« Gračner dokazuje, da je izhodišče njene igre
– življenje, ki ne bo »šlo v globine«, ampak bo
plejbojev v predstavi, ki jo je pod vodstvom
je med drugim v utemeljitvi nove Borštnikove
v
tem,
da
skuša
upodabljani
lik
raziskati,
»kot okenska šipa: Trda. Jasna. Ostra. Čista«.
režiserja Sama Strelca oblikovala izjemno
nagrade leta 2001 zapisala strokovna žirija.
poiskati v njem to, kar ga konstituira kot
Zopet je to povsem nova, v izraznih sredstvih
močna generacija študentk in študentov
Vrhunsko igralsko stvaritev so nagradili tudi na kompleksno dramsko osebo. Vlogo oblikuje s
drzna kreacija. V prvem delu predstave
sedmega semestra dramske igre na Akademiji
8. Mednarodnem festivalu malih odrov na Reki premišljeno selekcioniranimi, vselej natančno
igralka utelesi poudarjeno samozavestno in
za gledališče, radio, film in televizijo. Lucinda
(Hrvaška).
organiziranimi sredstvi, s katerimi poudarja
egoistično, lascivno izzivalno, destruktivno
Nataše Barbare Gračner je bila omamno jedro
specifičnost in enkratnost dramskega lika
V naslednji sezoni suvereno, vselej z velikim
žensko, in s temperamentnim, prepričljivo
te igrive erotične komedije, učinkovito izrisana
in pri tem vseskozi sledi gradnji dramskega
odigranim pevskim nastopom (na play back)
usodna ženska in vražje prevejana spogledljivka, igralskim znanjem, izvirnim in natančnim
dejanja
in
značaja.
Poglobljeno
razumevanje
in
izrisom
upodabljanih
likov
in
usod
preigrava
napove odhod v ta novi svet, in očiščenje, ki do
lucidna interpretinja dvoumnih izjav in
oblikovanje individualne perspektive dramske
dramski in komedijski repertoar, novo
njega vodi. V prizorih, ki jih režiser mestoma
imenitno poudarjenih pomenljivih replik. Že
osebe, kakor tudi celote uprizarjane igre, domala oblikuje kot »izstop iz igre«, je Nataša Barbara
vrhunsko igralsko stvaritev pa oblikuje z vlogo
kot študentka AGRFT je nastopala v predstavah
neizčrpno iskanje izvirnih izraznih sredstev, s
Gračner prepričljivo osebnoizpovedna, povsem
Slovenskega mladinskega gledališča, kjer je med Helene v Hauptmanovi drami Pred sončnim
katerimi na odru uteleša enkratne, neponovljive osvobojena igre, naravna, sproščena in čista.
vzhodom (režija Edvard Miler); kompleksna
drugim oblikovala Princeso Nur v Pandurjevi
človeške značaje in usode, to so odlike, zaradi
igralska stvaritev za zasluženo, skupno že peto
V tretjem, igralsko najzahtevnejšem delu
uprizoritvi Svetinove Šeherezade, z letom 1991
katerih je igra Nataše Barbare Gračner vedno
Borštnikovo
nagrado
(2003).
predstave, ko sta na praznem odru le dva igralca,
pa je kot nova članica tega gledališča nastopila
znova
vznemirljiva
in
neponovljiva.
Kvalitete
je Madeleine tista, ki samo zase in za svojega
v Krokarju E. A. Poa v priredbi in režiji Janeza
Leta 2006 prejme Nataša Barbara Gračner
njene raznovrstne igre so razvidne tudi v treh
partnerja gradi svet iz niča. »Nisi na zemlji,
Pipana; kot Eleonora in Tripetta je s prosojno
nagrado Prešernovega sklada za vlogi Katarine
kreacijah, ki jih je na odru SNG Drama Ljubljana kot se ti verjame«; citat iz Dantejevega Raja je
in krhko, telesno domala neobstojno figuro
Ivanovne Verhovceve v Bratih Karamazovih
ustvarila v obdobju od marca 2014 do marca
moto tretjega dela predstave, naslovljenega
izrisala s smrtjo zaznamovano dekliškost. Že
F. M. Dostojevskega v režiji Mileta Koruna in
2016.
»V republiki sreče«. Nataša Barbara Gračner
v naslednji sezoni je igrala v Achternbuschovi
Nurie v igri En španski komad Yasmine Reza
odigra to graditeljico novega sveta-življenja s
Najprej je tu Madame Clawdia Chauchat,
igri Susn (režija Edvard Miler): v ostro avtorjevo
v režiji Janusza Kice: »(D)ve različni vlogi, ki ju
skrajno reducirani igralskimi sredstvi, do kraja
svetovljanska dama iz Čarobne gore Thomasa
pripoved o ženski v štirih starostnih obdobjih
vodi ista misel. Kar je obema vlogama skupno,
disciplinirano, z zgovorno, nikoli preveč izrazito,
Manna (dramatizacija Katarina Pejović,
je najmlajšo Susn, »anarhoidno upornico zoper
je igralkino zavestno ukvarjanje z naravo
umirjeno plastično mimiko, s premišljeno
okostenelost institucije, izrisala z neverjetno
lastnega dela in poklica. To ukvarjanje se v Bratih režija Mateja Koležnik; premiera 27. 9. 2014):
Mannovo junakinjo, usodno žensko, razdvojeno odmerjenimi tišinami in blago dikcijo; z njo kot
Karamazovih kaže skozi gledališko raziskavo
natančno artikuliranim in sočutje vzbujajočim

Mestni nagrajenci

Zora Stančič

da hkrati uspava in prebuja v življenje partnerja,
ki v legi embria leži ob njenih nogah. Njena igra
je izjemno čist preplet bolečine nad izgubljenim
in krhkega upanja v novo rojstvo.

v novozgrajenem prizidku. S treh strani je
prizidek obdan z okni, na sredini stoji prevelika
jedilna miza. Naš skupni prijatelj je poročen
z Japonko in njuna hčerka praznuje rojstni
dan. Ne spomnim se, kaj sta Zora in njen mož
prinesla za darilo, spomnim pa se komentarja
prijatelja: vidva vedno presenetita z nečim
prav posebnim, hvala! Poleg na dolge kvadre
narezanega korenja in kumar se spomnim
še nečesa. Spomnim se Zore, ki je med
praznovanjem poskrbela, da smo upočasnili
pogovor, ki je potekal v slovenskem jeziku. Tako
je omogočila prijateljevi ženi, da je bila vključena
Nataša Velikonja
v debato. Odpirala je teme, ki so bile njej blizu,
in skrbno ustvarjala prostor za mizo pogosto
preslišanemu glasu.
ociološki

Sir in makedonsko rdeče vino. To pa je spomin
na prijetno popoldne v Trnovem. Svetlo
podstrešno stanovanje. Tudi tokrat smo bili za
Če se je sprva zdelo, da dramska igralka Nataša
jedilno mizo, saj je na terasi preveč pihalo. Med
Barbara Gračner s kreacijo Baronice Castelli srkanjem makedonskega vina Zora mimogrede
Glembay v Krleževi drami Gospoda Glembajevi
omeni, da snema zgodbe posameznikov
dosegla svoj vrh, pa je z vlogami, ki so sledile,
z nenavadno zdravstveno izkušnjo. Nič
dokazala, da zna s svojim poglobljenim in
obvezujočega, vse zgolj z namenom raziskovanja
igralsko vselej natančnim, artistično dognanim
našega razmerja do bolezni, do telesa, do zdravja
oblikovanjem najrazličnejših dramskih oseb
v najširšem pomenu besede. Še preden se s
gledalcu odkrivati vedno nove temne in svetle
prijateljem zares zaveva, sta pred njim majhna
plasti človekove narave in ga voditi skozi
kamera in prvo vprašanje. Pogovor se konča s
prostranstva našega sveta. Kot igralka, ki s
smehom in oponašanjem samurajev iz filmov
svojimi kreacijami na gledališkem odru, radiu,
Akira Kurosawe. Kasneje izvem, da je Zora
filmu in televiziji bogati slovensko umetnost in
pripravljala kratke videoposnetke za razstavo v
je za svojo igro prejela številna priznanja doma
cerkvi Svetega duha v Krškem in da je razstavi
in v tujini, je Nataša Barbara Gračner nedvomno
dala naslov Dum spiro spero – Dokler diham,
zasluženo vpisana med prejemnike Župančičeve
upam.
nagrade.
Izbrani zapisi nepovezanih vtisov z najinih
srečanj so moj poskus poklona Zorinemu
delu. Uporabljam njeno metodo iz odličnega
oskus zapisa
alternativnega vodnika po Ljubljani z naslovom
nepovezanih vtisov Zora was here. Če je v njem Zora izbrala
ljubljanske lokacije in svoje spomine nanje, sem
z bežnih srečanj
sama izbrala nekaj najinih srečanj. Povedano
drugače, izbrala sem svoje vtise z najinih srečanj.
z oro tančič
Pa najsi so bila ta bolj ali manj bežna. Dolžina
srečanja v tem kontekstu sploh ni pomembna,
Prof. dr. Barbara Predan
pomembno je le to, da pravzaprav z vsakim
srečanjem gradimo in dopolnjujemo lastni
Moj prvi spomin na srečanja z Zoro Stančič
pogled na srečano osebo. Ali na srečano delo
so naslovnice. Črna, intenzivna risba. Črni,
osebe. Gradimo ga z lastnim razumevanjem
grobo izrezani odtisi na takšnih in drugačnih
njegovega ali njenega odnosa do sveta, pogleda
površinah. Črn čevelj, črn naslov, črni konturi
na svet. Zato je vsako srečanje dragoceno in zato
obraza. Če sem natančnejša, ko pomislim na
je vsako srečanje lahko tudi zadnje. In prav v
naslovnice z Zorino risbo, se mi v spominu
tem se odslikava to, kar nam Zora vsakič znova
najprej izrišeta prav omenjena obraza. Ženski,
kaže prek svojih grafik. Odtiskuje svoj pogled,
glede na naslov zbornika – Ne le intervjuji –
svojo interpretacijo doživetega, svoj odtisnjeni
postavljen pokončno, moški obrnjen na glavo.
izrez videnega.
Igra razkrivanj, igra srečanj. Glede na stikanje
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daljnogled
in pesniška usoda
Nataše Velikonja
Meta Kušar

Človek dokazuje, da je etično bitje s tem, da ima
spomin. Spominjanje nas dela ranljive, človeške,
izpostavlja nas trpljenju. Nataša Velikonja ima
sociološki daljnogled in pesniško usodo. Prinaša
nam svoje prepričanje, pa čeprav bodo morda
njene pesmi izkrvavele. Ko si enkrat stopil v
življenje kot pesnik, si dvignil roko, da lahko
življenje od tebe zahteva pogum. To je tudi
garancija, da se ne boš izognil življenju, seveda
pa tudi zoprnijam ne in vsemu tistemu, kar te
nagovarja, da vse pustiš in greš. Vendar kam?
»videla sem nas tako veličastne in ne morem
oditi« je zadnji verz pesniške zbirke. Pesmi, ki jim
pomagajo muze, dajejo vsakdanjemu življenju
globino, uvid in modrost.
»… kolegice / aktivistke so zlomljene, reče, serjejo
in ščijejo tam, / kjer delajo, reče, tega vendar ne
moreš početi v / lastni skupnosti, reče, lezbični
aktivizem spreminja / stvari, v začetni fazi je
fleksibilen in progresiven, / potem pa se zlomi,
reče, spreminja stvari, ampak / ne tako, kot smo
mislili, reče, to trganje vezi med / nami je zlo, reče,
samo eliminirali smo eno zlo in / ga nadomestili z
drugim.«
Ne živijo samo lezbijke med drhaljo, pri nas so v
vseh okoljih razmere enake, saj vezne posode, v
kateri se v Sloveniji razlivamo, prav nič ne briga,
ali gre za akademike ali lezbijke ali zdravnike
ali homoseksualce ali vaščane ali meščane ali
biseksualce, politike ali transspolnike, živinorejce
ali pesnike in tako naprej.

je za lezbijke smrtonosna, ti pa si / nepopustljiva,
sestra aktivistka torej takoj crkne / od lakote, tvoja
bivša odfuka svojo novo bejbo, / in odslej jo imaš na
večni verigi, vlečeš jo sem in / tja do konca življenja,
tvoja bivša je odslej tvoj / suženj, toda vse te zgodbe
bivših in mrtvih sester / so daleč prekratke za tvoj
užitek in to je torej / lezbična scena.«
Zakaj je treba pisati o stvareh, o katerih se zdi, da
ni potrebno pisati? Zaradi strašne univerzalnosti
doživljanja! Tako lezbični kakor homofobni
domovi so polni čustvenih kolobocij, kakor
so javna srečanja lezbijk prepojena z bolečino
rutiniranih odpovedi. Življenja in doživljanja pa
potekajo dalje in nenehno čutimo, da imajo rok.
Imeti pesem je imeti razmislek. Imeti pesem je
videti problematiko, ki je značilna za vsa okolja,
imeti samozavest in odnos do umetnosti in
življenja. Kakor vsaka umetnost tudi zbirka
OSTANI s partikularnim govori o univerzalnem.
Za vse, ki si ne upajo povedati.
»pri sosednji mizi sedi bogat zaklozetiranec s
/ tremi bogatimi zaklozetirankami in ves čas /
buljijo v nas in se nam nasmihajo in nina me /
vpraša, zakaj buljijo v nas, in rečem, ker so bogati
/ in zaklozetirani, in v hipu zavpije v njihovo smer,
/ out of proud, prižigava si čike in se reživa, kdo/
nam kaj more, urška vse to opazuje s prezirljivim
/ pogledom in nama mirno reče, samo da vesta ,/
vsak čas nas bodo poslali v taborišče, in jaz rečem, /
ne, ne bodo, v resnici nas še zaznajo ne, a še kako /
dobro nas zaznavajo in prav tja nas bodo poslali.«
Sralci se bojijo že močnih metafor, kaj šele dejstev.
Kaj šele pravic! Sralci so ljudje brez etosa, zato
se izogibajo svobodi! In enakosti! Mislijo, da so
pravice kot pitna voda v reševalnem čolnu: Če
jih damo vsem, jih bo za nas zmanjkalo. To ni
resnica, to je krč nevzgojene pameti, ki naredi
mutasto, kamnito srce. Omikane družbe, tiste,
ki se zavedajo, da se vsaka vojna začne najprej
kot konflikt v človeku, vedo, da je »kultura
način, kako drug z drugim ravnamo« (I.
Simoniti), in naredijo vse, da se konflikti med
ljudmi z različnimi hotenji rešujejo omikano.
Demokratično.
Pesniška zbirka OSTANI je dobro vkuhana
gosta marmelada iz občutljivih, nežnih snovi, v
kateri sem in tja ostane koščica za opomin, ker se
resnično življenje upira pasiranju umetnika, pa če
je še tako velik.

Nataša Velikonja si je izjemno zaslužila nagrado,
ker piše o stvareh, za katere so mnogi prepričani,
da o njih ne bi bilo treba pisati. Pa ni res! Čas
lezbijk v resnici ne more izginevati, ne da bi pri
Pesniška zbirka Nataše Velikonja OSTANI ima
tem zapustil sled v materialnem svetu. Obsojeni
lezbično scenografijo, vendar tisto, kar pesnico
smo, da moramo preživeti vse, česar nismo
Georges Didi - Huberman bi njeno delo – sledeč resnično zanima, so notranje, etične kvalitete, ki sposobni doživeti v domišljiji. Preživeto se
nosov bi lahko rekla tudi igra ovohavanj. A še
pomembneje kot to: risba razkriva tudi hkratni Walterju Benjaminu – nedvomno označil za
so lastne nam vsem in samemu času, v katerem
nalaga v spominu nas vseh kot nenadomestljiva
dialektično podobo. Njene grafike bi označil
poskus pogleda zunaj okvira, onkraj prvega
živimo. Življenje je obdobje, pravzaprav natančno izkušnja. Izkušnja posameznika v času za vse
za splošen prevrat vsega. Opozoril bi na to, da
površnega, na videz »normalnega« pogleda.
določen rok, v katerem smo dolžni oblikovati
nas tudi v drugih časih. Prej sem omenjala
nam po eni strani vsaka njena grafika govori o
Tako sem to njeno ilustracijo in intervjuje Nele
svojega duha, to je živo življenje, ki ga vodimo po vezno posodo, v kateri Slovenci živimo. Če se
Malečkar brala takrat, ko sem bila še študentka stiku, o odtisu nečesa na material, hkrati pa nam ciljih svojega bivanja ali ono vodi nas. Individuum niti zagovorniki najvišje obljube, Ustave, ki jo je
po drugi strani govori o izgubi, o odsotnosti
oblikovanja. Vsaj dve misli iz zbornika
je resnično odvisen od časa, čeprav politike
država dala državljanom, ne zavedajo, kaj podpira
odtiskovanega. Pred nami tako po eni strani
intervjujev sta zaznamovali moje nadaljnje
zavlačujejo in se izgubljajo ali pa s pogubno
vsakega posameznika in zahodno svobodo, ki
ostane odtis kot posledica bežnega stika,
delovanje. Ena je misel oblikovalca Ranka
hitrostjo drvijo naravnost, brez vedenja, da je
na posamezniku temelji, vemo, da so človekove
Novaka; nonšalantna ugotovitev, da oblikovanje bežnega srečanja, po drugi strani pa pred nami ovinek najhitrejša pot do cilja.
resnične vrednote v naših življenjih negotove in
zeva odsotnost stika, odsotnost tistega, kar smo »nekega dne, ko so vsi srečni in / v svojih milih
nima kritike in zato ostaja brez povratnih
majave. Ostaneta samo nepremagljiva vata in
informacij. Druga pa pripada Zori. Zdelo se ji je, odtisnili.
življenjih, torej pripelješ hordo, ki / nima pojma, da svila pesnika katerega koli spola, da se zavzameta
da je bolje, če nima strahospoštovanja do oseb,
Ta intenzivnost prezence odsotnega je njena
je tvoja horda, prideš torej s svojo / hordo in tokrat zanje.
ki so zanjo avtoriteta.
moč, je njen proces. Intenzivnost prezence
ne sedeš več v zakotje lezbičnega / bara, ampak
Ta nagrada je velika, trendovska nagrada in ta
nastalega odtisa pa je njena interpretacija nas
Drugo srečanje, ki ga prikliče spomin, je
zasedeš središčno pozicijo, več dni / zapored hodiš smer se mora nadaljevati. Življenje je hudo in ne
samih; izrezana podoba sveta, v katerem biva
praznovanje rojstnega dne. Rojstnega dne
v lezbični bar s to svojo hordo, / osamiš bivšo bejbo, da se preživeti, ne da bi ga gladili. Lizali: kakor
Zora.
triletnice naših skupnih prijateljev. Sedimo
dokler se ne zlomi, kajti toliko / že veš, izolacija
krava telička, kakor muca mladička.
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Ljubljansko
poletje
radodarno
z umetnostjo

Tradicionalno kulturno poletje z vrhunskim Ljubljana festivalom, Kinodvorovim Kinodvoriščem, Filmom pod zvezdami, pripravljenim v partnerstvu z Ljubljanskim
gradom, množično obiskanim Poletnim kinom na Kongresnem trgu s slavnostno premiero restavrirane in digitalizirane slovenske klasike Franceta Štiglica Dolina
miru ob 25-letnici Republike Slovenije in 60-letnici filma, ki je na festivalu v Cannesu prejel zlato palmo za glavno moško vlogo, filmom Čudoviti lisjak ob stoletnici
rojstva britanskega pisatelja norveškega rodu Roalda Dahla in projekcijo brezčasne klasike Rešitev v zadnjem trenutku iz zlate dobe nemih filmskih komedij,
posvečeno 20. obletnici Slovenske kinoteke, ki ga je na klavirju v živo spremljal Neil Brand, eden vodilnih svetovnih spremljevalcev nemih filmov, so obiskovalcem
prinesli imenitna umetniška doživetja. Izjemno dobro so bile obiskane in navdušeno sprejete glasbene prireditve Imaga Sloveniae z mednarodnim festivalom Noči
v Stari Ljubljani, pa tudi manjše, kot so med drugim radostni nedeljski koncerti godb na pihala na Novem trgu. Z umetnostjo so živela in živijo tudi druga prizorišča v
Ljubljani: med umetnine vabi prenovljena Narodna galerija, v kateri je Forum slovanskih kultur priredil vrhunski koncertni večer z umetniki Mariinskega gledališča, v
središču pozornosti obiskovalcev je prenovljena Plečnikova hiša in izjemna razstava svetovno znanega fotografa Sebastiãa Salgada s ciklom fotografij Geneza.
Foto: Dunja Wedam
Otvoritveni večer 64. Ljubljana festivala z nepozabnim koncertnim večerom urugvajskega opernega zvezdnika Erwina Schrotta in ognjemetom ob koncu je slavnostno uvedel radodarno
festivalsko poletno umetniško dogajanje v Ljubljani.

Ljubljana festival še do 13. septembra
64. Ljubljana festival, ki se zaključuje 13. septembra, ima letos v gosteh izjemno število zvenečih
imen s področja glasbe, opere, plesa, gledališča in muzikala. Nepozaben je bil že sam otvoritveni
operni dogodek 27. junija z urugvajskim opernim zvezdnikom Erwinom Schrottom, pa
Othello s slovitim Joséjem Curo v naslovni vlogi in Walterjem Fraccarom v isti vlogi na
ponovitvi, izjemno operno doživetje se obeta s poljskim tenoristom Piotrom Beczało (6. 9.), ki je
zaslovel zaradi lepote svojega glasu in izvrstne interpretacije likov.
Julija smo doživeli dva slovita pianista: enega najuglednejših pianistov svoje generacije Denisa
Macujeva in makedonskega pianista Simona Trpčeskega, ki navdušuje občinstvo po vsem
svetu, pa prodorno baletno predstavo Konfucij v izvedbi China National Opera and Dance
Drama Theatre s koreografinjo Dexin Kong. Festival je v žarišče postavil tudi izjemne orkestre:
Mediteranski mladinski orkester z dirigentom Markom Letonjem in basistom Grigorijem
Soloviovom, Londonski simfonični orkester pod vodstvom uglednega dirigenta Gianandrea
Nosede in violinistko Lano Trotovšek, Kraljevi orkester Concertgebouw pod taktirko
Daniella Gattija, Amsterdam, sestavljajo glasbeniki iz več kot dvajsetih držav. Violinist in
dirigent Sergej Krilov je gostoval z Litovskim komornim orkestrom. S Kitajske je gostoval
Simfonični orkester Shenzhen, ki je od ustanovitve leta 1982 sodeloval s številnimi uglednimi
umetniki, med katerimi je tudi skladatelj in dirigent Tan Dun; eden najboljših kitajskih orkestrov
bo v Ljubljani nastopil pod vodstvom Day Lina.
Doživeli smo ponovitvi dveh nadvse uspešnih muzikalov: Mamma Mia! in Cvetje v jeseni,
ki je nastal v koprodukciji s Festivalom Ljubljana, na katerem je bil leta 2014 tudi premierno
uprizorjen. Po gledališki predstavi je nastal koncert Tako je govoril Zaratustra, kolektivnem
delu režiserja Matjaža Bergerja z avtorsko glasbo skupine Laibach. Že petindvajsetič zapored
je navdušil Vlado Kreslin, legenda slovenske rock in etnoglasbe. Potem ko so navdušili tudi
Beriozka, ponos in simbol Rusije s tradicionalnim ruskim plesnim ansamblom, ki ohranja
kulturne zaklade svojega naroda, pa romsko obarvana plesna predstava Sisi iz Budimpešte
ter večer flamenka Vida! v izvedbi Ansambla Soledad Barrio in Noche Flamenca, je bil na
sporedu še romantični Gusar v izvedbi SNG Opere in baleta Maribor, ki je nastal po motivih
istoimenske Byronove pesnitve. Vrača se Akademski državni balet Borisa Eifmana iz Sankt
Peterburga, ki bo z baletno predstavo Up and Down sklenil 64. Ljubljana Festival. Balet
združuje glasbo Albana Berga, Franza Schuberta in Georgea Gershwina. (12., 13. 9.)
V okviru festivala je potekala tudi 19. mednarodna likovna kolonija in brezplačne ustvarjalne
delavnice za otroke.

Geneza, Salgadovo in naše »ljubezensko
pismo planetu«
Janja Buzečan
V Muzeju in galerijah mesta Ljubljane še do 11. septembra gostimo svetovno
znanega fotografa Sebastiãa Salgada z njegovim ciklom fotografij Geneza. 245
veličastnih črno-belih fotografije neokrnjenih kotičkov Zemlje in bitij, ki živijo
v sožitju z njo, je na ogled na dveh razstaviščih MGML – v Galeriji Jakopič in v
Mestnem muzeju Ljubljana.
V MGML predstavljamo njegov najnovejši cikel fotografij Geneza, Salgadov obrat k neokrnjeni
naravi in bitjem, ki živijo v sožitju z njo, ki se je zgodil iz njegove osebne potrebe, da v njej poišče
še zadnje preživele dokaze čudovite barvitosti življenja, ki jih je potrebno ohraniti. Fotografska
pripoved Geneze je za gledalca močan opomin o njegovem lastnem izvoru in minljivosti, o
izginjajoči prvinski neokrnjenosti planeta in o tem, da si s tem planetom usodo deli in jo soustvarja.
S predstavitvijo Geneze v Ljubljani podpiramo ne samo prizadevanja zakoncev Salgado, ki sta v
preteklih letih v okviru lastne organizacije Instituto Terra uspela ponovno pogozditi ogromno
področje atlantskega gozda v Braziliji, temveč želimo tudi spodbujati k ozaveščenosti in delovanju
posameznika v našem okolju.
Sporočilo razstave, ki jo je Salgado opisal kot svoje »ljubezensko pismo planetu« in okoljevarstvena
prizadevanja zakoncev Salgado sta tako v MGML navdihnila okoljevarstveno iniciativo Moje
Ljubezensko pismo planetu(#lovelettertotheplanet), s katero ozaveščamo in prispevamo k
ohranjanju naravnih ekosistemov in čistega okolja. Iniciativo smo zasnovali v sodelovanju
z Oddelkom za varstvo okolja MOL, Botaničnim vrtom ter društvoma Ekologi brez meja in
Re-generacija. Iniciativa vsakemu obiskovalcu razstave ponuja možnost, da sodeluje v številnih
akcijah tako na lokalni kot na globalni ravni. Že pred odprtjem razstave smo več akcij namenili
odstranjevanju japonskega dresnika, saj je ta med bolj problematičnimi tujerodnimi invazivnimi
vrstami, ki se zelo hitro razrašča in ogroža biodiverziteto. Ker japonski dresnik vsebuje dovolj
celuloze za proizvodnjo papirja, so v Mojstrski delavnici Vevče, danes edini delavnici na področju
ročnega papirništva pri nas, v akcijah odstranjeni dresnik predelali v papir.
Po ogledu Salgadovega »ljubezenskega pisma planetu« lahko tudi obiskovalci zapišejo svoja
sporočila planetu – na »drevesne liste«, izrezane ravno iz dresnikovega papirja. Vsak obiskovalec
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1 64. Ljubljana festival je s slovesnim nagovorom odprl podžupan Aleš Čerin, foto: Nik Rovan 2 Ljubljana festival se 12. in 13. septembra za letos poslavlja z baletno predstavo Up and down
Akademskega državnega baleta Borisa Eifmana, foto: arhiv LF, 3 Ledena gora med otokom Paulet in Južnimi Shetlandskimi otoki v Weddllovem morju. Antarktični polotok. 2005. ©Sebastião
Salgado. Amazonas Images, 4 Ker so afriški sloni (Loxodonta africana) v Zambiji pogosto žrtve divjih lovcev, se bojijo ljudi in vozil. Če opazijo avto, se običajno hitro umaknejo v goščavo. Narodni
park Kafue. Zambija. 2010. ©Sebastião Salgado. Amazonas Images, 5 Trnovski pristan, foto: Andrej Peunik. 6 Plečnikova skica za Tromostovje, ok. 1930, dokumentacija MGML.

v zahvalo za napisano pismo dobi v dar semena avtohtonih rastlin, prav tako vložena v dresnikov
papir. Novoposajene neinvazivne avtohtone rastline bodo tako simbolno nadomestile v naših
kolektivnih akcijah izpuljene invazivne tujerodne.
Da ne bodo sporočila ostala le mrtva črka na drevesu, so obiskovalci vabljeni, da jih udejanjijo. V
muzeju jim namreč ponujamo možnost, da se pridružili dvema mrežama aktivnih udeležencev
okoljevarstvenih akcij: odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst in globalnega čiščenja našega
planeta Let’s do it!

Arhitekt Jože Plečnik in reka

Razstava ureditve nabrežij in mostov v Ljubljani
Ana Porok
Mogoče je bilo naključje ali pa tudi ne, da so po Plečnikovih načrtih urejeno
Tromostovje odprli za promet in pešce prav na predvečer arhitektovega 60.
rojstnega dne 22. januarja leta 1932. Kot nam poroča neznani poročevalec
časopisa Slovenec, so Tromostovje nekaj dni prej asfaltirali, potem pa kar brez
slovesnosti podrli ograjo in most je bil odprt. Plečnikova izvirna rešitev osrednje
povezave med bregovoma Ljubljanice deluje kot rečni portal, ki spominja na
mostove v Benetkah in daje Ljubljani sredozemski značaj.
Staro mestno jedro in novejše središče mesta je do ureditve Tromostovja povezoval stari
Frančiškanski most, ki je po I. svetovni vojni postal pretesen. Plečnik ga je dopolnil s stranskima
brvema, namenjenima pešcem. Teh brvi ni postavil vzporedno s starim mostom, temveč tako, da
lijakasto usmerjata prostor Prešernovega trga v ožjo Stritarjevo ulico in naprej proti Mestnemu
trgu kot osrednjemu delu starega mestnega jedra. S takšnim potekom je Tromostovje oba bregova
Ljubljanice povezalo v enotno kompozicijo. Videz celovitosti vseh treh mostov je Plečnik dosegel
z novimi ograjami z balustri, nameščenimi tudi na starejši srednji most. Zasnova, ki je pomenila
razmeroma poceni naložbo za mesto, je bila del Plečnikove vizije o oživljanju rečnih bregov.
Meščanom omogočajo boljši stik z reko tudi stopnišča, ki s stranskih brvi vodijo do spodnje rečne
terase. Premišljeni ritmi balustrov, krogel na ograji, svetilk ter vrvež pešcev še poudarjajo vtis
stalnega gibanja na mostu.
Ljubljana že stoletja živi s svojo reko, ki je v preteklosti mestu prinašala tako srečo kot nesrečo.
Reka z blagim naklonom je v času obilnega deževja pogosto poplavljala. Proti koncu 18. stoletja
so začeli z izkopom Gruberjevega kanala, da bi preusmerili vodo, ki je pritekala z velike močvirne
ravnice južno od mesta. S tem se je zmanjšala količina vode v rečni strugi, izsuševanje Barja pa se
je nadaljevalo še do začetka 20. stoletja. Po načrtih ing. Ivana Podhagskega so v začetku 20. stoletja
poglobili reko in kanal ter utrdili bregove. Ljubljanica se je tako oddaljevala od hiš in poglabljala,
mostovi so bili višji in povezava med reko in mestom se je prekinila.
Leta 1913 je puste železobetonske bregove skušal olepšati graški arhitekt Alfred Keller.
Zaradi izbruha 1. svetovne vojne so se dela upočasnila in se leta 1915 povsem ustavila. Z deli

so nadaljevali šele v letu 1930, ko so gospodarsko krizo poskušali omiliti z večjimi javnimi
gradbenimi deli. Skrb za urejanje rečne struge in bregov je prevzel novoustanovljeni deželni
gradbeni oddelek. Plečnik je tako nepričakovano prejel pomembno naročilo, pri katerem je imel
skoraj proste roke. S svojim delom si je namreč pridobil popolno zaupanje direktorja Mestnega
gradbenega urada, ing. Matka Prelovška, in konservatorja Franceta Steleta. Najprej se je lotil
urejanja bregov rečice Gradaščice in nadaljeval z gradnjo kar sedemnajst metrov širokega
Trnovskega mostu. Tega si je zamislil kot trg nad vodo, ki ga krasijo breze, zasajene v koritih na
mostu. Glavna naloga je bila razširitev starega Frančiškanskega mostu v središču mesta. Plečnik je
ohranil obstoječi kamniti most, temu pa je na vsaki strani dodal še most za pešce in vse tri obdal z
enotno ograjo. Tako je s Tromostovjem in visokimi topoli, ki ga dopolnjujejo, ustvaril slavolok na
vhodu v stari del mesta.
V istem času je bil zaposlen z obnovo propadlih temeljev Čevljarskega mostu. Mostovi so v
Ljubljani že od nekdaj služili kot zbirališča in tržnice, zato je po zgledu Trnovskega tudi Čevljarski
most zasnoval kot slikovit trg nad vodo, za katerim se mogočno dviga Ljubljanski grad.
Leta 1932 je izdelal načrte za ureditev zgornjega dela Ljubljanice. Reka med Gruberjevim kanalom
in Prulskim mostom je bila nekdaj priljubljeno kopališče, zato je tam bregove utrdil s kamnom in
posadil vrbe. Potem je uredil Trnovski pristan, kjer se kamnite terase, ki objemajo rečni ovinek,
spustijo prav do vode, ob sprehajalni poti pa je zasadil vrbe žalujke.
Kjer je le bilo mogoče, je Plečnik gradil mostove tako, da je povezal srednjeveško mesto pod
gradom z urejenimi trgi na levem bregu in odprl poglede proti reki. Ob stavbi Filharmonije je
uredil Gledališko stolbo, stopnišče, okrašeno z elegantno svetilko, ki vodi na nabrežje. Takrat je
uredil tudi Gerberjevo stopnišče, kjer je že mislil na ureditev pristana in brvi za pešce.
Tik pred 2. svetovno vojno je ob Ljubljanici zasnoval načrte za pokrito tržnico. Ta je bila del
obsežnega projekta gradnje novega ljubljanskega magistrata, ki pa ni bil uresničen. Na desnem
bregu je zgradil dolgo stebrišče pokrite tržnice. Arhitektura je v dialogu z reko, saj so zidovi na
rečni fasadi predrti z nizom vrat in oken. Vzorec je razbil z dvema stebriščema in na sredini
poteze predvidel prostor za neuresničeni Mesarski most, ki bi pomenil vrhunec kompozicije. Na
nasprotnem bregu je imel v načrtih še gradnjo kavarne.
Plečnikovo zadnje delo na reki je bila zapornica, s katero se uravnava vodostaj reke. Najprej je
ob njej načrtoval pristan in majhno elektrarno, potem pa je načrt leta 1939 povsem spremenil. V
okrasju lahko prepoznamo prvine egipčanske, grške in etruščanske umetnosti. Plečnik je s temi
elementi opozoril na pomembnost vode v življenju različnih civilizacij in poudaril spomin na
antično preteklost Ljubljane.
Element vode je Plečnik videl kot ustrezno dopolnitev arhitekture. Postopno urejanje mesta mu je
pomenilo umetniško delo v nastajanju. Z ureditvijo vodne osi ter umeščanjem dreves in drugega
rastlinja, ki ga je razumel kot pomembno arhitekturno sredstvo, je Plečnik mestu ob Ljubljanici
vdahnil sredozemski značaj. Urbani prostor ob reki, ustvarjen po meri človeka, je danes zagotovo
najprijetnejši del mesta.

Razstava Plečnik in reka: ureditev nabrežij in mostov v Ljubljani je na ogled v
Plečnikovi hiši do 2. oktobra 2016.
(Ana Porok je kustosinja za arhitekturo in oblikovanje MGML.)
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Ljubljana
Vesna Kirbiš
Mnogo,
mnogo je ljudi,
mnogo je cest,
mnogo je mest,
za mnoge domov,
mnogo prestolnic,
lepih, majhnih, revnih in
bogatih,
le ena je
prelepa,
Ljubljana.

Imago Sloveniae z dobro glasbo
poživlja mestna prizorišča
Nada Breznik
Foto: Janez Kotar

Veter,
ki jadra zgreši
zaveje med ljudi v kotlini
pradavnine,
sred' Barja,
se na otoku prsti rodi,
obdana z gorami,
obkrožena z vodami,
ljudem predana,
Ljubljana.
Mnogo je besed v zgodbe
stkanih,
mnogo dolgih truda poti,
mnogo dejanj
v razvoj vpletenih.
Nekoč deklica z Evropo le
sramežljivo spogledljiva,
danes nežna,
kot zaljubljena žena,
vendar
odločna in napredna,
mnogim, premnogim,
zatočišče ljubezni.
S tisočerimi zgodbami
ustvarja zgodbo zanosa,
vdanosti v skupne cilje in s
svobodno voljo ljudi vodi k
Evropi.
Zelena je, nekdaj
bela Ljubljana.
Prestolnica,
ne v preteklost,
v prihodnost zazrta smelo k
napredku,
prestolnica zadovoljnih
ljudi,
le ena je,
edina,
prelepa,
Ljubljana.

Otvoritev mednarodnega festivala Imago Sloveniae.

Letošnji 28. Mednarodni Festival Imago Sloveniae, Podoba Slovenije (Cikel Poletje v stari Ljubljani), ki se je pričel 16. junija na
Kongresnem trgu v Ljubljani, je posvečen prezgodaj preminulemu violinistu in profesorju Tomažu Lorenzu, programskemu sodelavcu
in prijatelju Imaga. Z bratom Primožem, pianistom, idejnim očetom in dolgoletnim predanim organizatorjem festivala, sta želela
najlepšim lokacijam stavbne kulturne dediščine Ljubljane z glasbo, umetnostjo in kulturo vdahniti dušo. Kot odlična glasbenika,
predana pedagoga, organizatorja in promotorja glasbenih dogodkov sta za podobo Ljubljane in Slovenije prispevala neprecenljivo
kulturno izročilo. In ob tem nikakor ne smemo prezreti njunega muziciranja v slavnem triu z bratom violončelistom Matijem.
Ali potekajo gostovanja recipročno? Dobivajo
tudi naši glasbeniki pozneje ponudbe za
nastope na podobnih festivalih v tujini?
Včasih tudi. V zadnjih desetih letih smo organizirali
vrsto zelo uspešnih gostovanj naših glasbenikov
v tujini, ki so povsod navdušili občinstvo s svojo
kakovostjo. Želeli bi, da bi bila to stalna praksa,
Ali menite, da ima Slovenija in še posebej
Ljubljana dovolj, preveč ali premalo festivalske vendar bi bilo za to potrebno zagotoviti več finančnih
sredstev za naše delovanje in večjo ekipo stalnih
ponudbe?
sodelavcev.
Ljubljana nedvomno sodi v sam svetovni vrh
po številu kulturnih prireditev glede na število
prebivalcev. Visoka je tudi kakovostna raven
Vodenje festivala je programsko,
umetniškega ustvarjanja in poustvarjanja. Kulture
organizacijsko in finančno velik zalogaj? Kako
pa ni nikoli preveč, saj daje dodano vrednost lepo
vam to uspeva?
urejenemu in prijetnemu mestu, še posebej v času, ko Z veliko mero entuziazma in s požrtvovalnostjo
Ljubljana doživlja pravi turistični naval. Tudi celotna celotne ekipe, ob velikem razumevanju glasbenikov
Slovenija je prepredena s številnimi festivali, opozoril in podpori različnih organizacij. Je pa položaj
vedno slabši, posebej glede finančnih sredstev, saj
Danes festival vodi Janoš Kern, ki ga je k sodelovanju pa bi na padanje kvalitete umetniških vsebin v
manjših krajih, še posebej na področju glasbe.
je vedno teže pridobivati sponzorje in donatorje, ki
že pred trinajstimi leti pritegnil prav Primož
sicer prispevajo okrog 70 odstotkov vseh potrebnih
Lorenz. Ekonomist in sociolog po izobrazbi je svoja
sredstev za izvedbo naših programov. Ob tem je
Ali se s Festivalom Ljubljana (oba potekata
poslovodske izkušnje združil z ljubeznijo do glasbe,
potrebno poudariti, da so naši koncerti praviloma za
sočasno) usklajujete glede programa,
ki se ji je že zelo mlad posvečal kot DJ, glasbeni
obiskovalce brezplačni.
komentator, voditelj glasbene rubrike na Valu 202, kot terminov, nastopajočih?
organizator kulturnih dogodkov v klubu Central in še Festival Ljubljana je zelo pomemben za poletno
Kaj vse se je spremenilo od vaših začetkov
kje, pa tudi kot flavtist v vojaškem ansamblu. Pomoč, podobo mesta, saj nam vsako leto postreže z
odličnim programom in številnimi vrhunskimi
pri Imagu Slovenije? Kaj lahko poveste o
ki jo je leta 2004 izpeljal pri organizaciji festivalskih
izvajalci. Mi Festivalu nismo konkurenčni, ampak
tedanjem in kaj o sedanjem obdobju?
dogodkov, je prerasla v vodenje projekta Imago,
smo komplementaren projekt z drugačnim
Koncept Imaga Sloveniae je bil že v svojem začetku
ki ga danes obvladuje z ekipo samo treh mladih
poslanstvom, zato se terminsko do neke mere tudi
sodelavk. Energije in entuziazma mu ne manjka,
dobro postavljen, tako da so nekatere temeljne
prilagajamo. V kulturi je usklajevanje ključno za
saj je to delovanje prepredlo vse njegovo življenje.
usmeritve ves čas aktualne. Vendar je kultura zelo
učinkovit razvoj področja, zato bi si želeli še več
Projekt nadgrajuje, širi, želje so še večje, mreža
dinamično področje, zato je potrebno projekt ves
glasbenikov in organizatorjev podobnih festivalov po sodelovanja.
čas razvijati in izboljševati, tako v vsebinskem
Evropi, s katerimi je Janoš Kern spletel vezi in mnoga
kot organizacijskem smislu. V zadnjem času smo
prijateljstva, je bogata. Manjka predvsem sredstev,
uvedli dva nova glasbena cikla, Mladi talenti in Jazz
Kako nastopajoči glasbeniki sprejemajo
zavoljo katerih je problem tudi pri pridobivanju
oder. Precej smo spremenili programsko zasnovo
vaše ponudbe in povabila, s čim jih lahko
kadrov, ki bi imeli v Imagu trajnejšo zaposlitev.
Noči v stari Ljubljani, ki so postale bolj angažiran
pritegnete in pripeljete v Ljubljano?
in profiliran festival, vsebinsko vezan tudi na
Motiv zagotovo ni visok honorar. Z vrhunskimi
aktualno dogajanje v mestu. Tako je ena od tem
Po čem Imago Slovenije izstopa med drugimi glasbeniki, ki v svojem delovanju na področju
letošnje edicije festivala varovanje okolja, s čimer
umetnosti vidijo tudi svoje poslanstvo, lahko
festivali, kaj so njegove posebnosti?
hitro uskladimo interese. Zelo pomembna je tudi
se pridružujemo dogajanju ob prejemu laskavega
Po svoji kompleksnosti in obsegu, po dolgoletni
dolgoletna tradicija in uveljavljenost naših projektov mestnega naslova Ljubljana – zelena prestolnica
tradiciji, po brezplačnih koncertih za obiskovalce
ter številna osebna znanstva doma in v tujini.
Evrope 2016. Mednarodni glasbeni festival Noči v
... Gre za zelo razvejan projekt s številnimi cilji, kot
Kvaliteten in privlačen kulturno-umetniški program,
razpršen po vsej Sloveniji, ki združuje lepoto glasbe
s čarom sakralnih objektov, gradov, trgov, atrijev in
dvorišč, ponuja danes obiskovalcem v dolgih poletnih
večerih, pa tudi skozi vse leto, brezplačna doživetja,
ki si jih morda ne bi mogli niti privoščiti, nekateri pa,
nevajeni obiskovanja koncertnih dvoran, razmišljajo,
da tovrstni kulturni dogodki niso namenjeni njim.
Program je raznovrsten, cikel Poletje v stari
Ljubljani ponuja klasiko iz različnih obdobij in
jazz, mednarodni Festival noči v stari Ljubljani v
mesecu avgustu pa tudi druge kakovostne zvrsti in v
letošnjem Unescovem letu globalnega medkulturnega
dialoga še posebej pomembno etnoglasbo. Poleg že
uveljavljenih domačih in vrhunskih tujih glasbenikov
se na odrih Imaga od leta 2005 predstavljajo tudi
mladi talenti.

so: oživljanje stavbne kulturne dediščine z živo
kulturo, popularizacija resnih glasbenih vsebin,
promocija slovenskega ustvarjanja in poustvarjanja,
medkulturni dialog in mednarodno sodelovanje,
dostopnost in mobilnost kulturnih dobrin itd.
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Ljubljana na mostu Kursaal
Družina Ana Desetnica
v evropski prestolnici kulture 2016
Lea Forštner

Foto: arhiv Imaga Sloveniae
Mednarodni glasbeni festival Imago Sloveniae, ki je bil letos posvečen violinistu prof. Tomažu Lorenzu, bratu očeta
te vseslovenske in mednarodne prireditve prof. Primoža Lorenza, je v Ljubljani preplavil več različnih prizorišč.
Med zelo odmevnimi dogodki so bile tudi letošnje Noči v Stari Ljubljani, ki so med 26. in 28. avgustom pritegnile
izjemno veliko ljubiteljev dobre glasbe in jih je deloma v živo prenašal tudi Program Ars Radia Slovenije.

Stari Ljubljani je največji poulični festival v Ljubljani, ki
tradicionalno poteka zadnji teden avgusta na 12 različnih
prizoriščih v starem mestnem jedru. S kakovostnimi in
aktualnimi programskimi vsebinami vsako leto pritegne
več kot 60.000 obiskovalcev iz vseh delov Slovenije in tudi
tujine. Programska rdeča nit letošnjega festivala je bila
medkulturni dialog, ki se vsebinsko navezuje na Unescovo
mednarodno leto globalnega razumevanja. Tema je še
kako aktualna času vedno večjih mednacionalnih in
medverskih napetosti, oboroženih konfliktov, begunske
krize in razraščanja nestrpnosti do drugačnih. Poleg
glasbenih dogodkov so letošnje Noči ponudile tudi
bogat spremljevalni program, predvsem mednarodni
večdisciplinarni simpozij Avdiovizualna etnomuzikologija,
ki je zasnovan v sodelovanju z Oddelkom za muzikologijo
Filozofske fakultete UL, ZRC SAZU in Mednarodnim
združenjem za tradicijsko glasbo (ICTM). Festival so
spremljali literarni dogodki, filmske projekcije, otroške
glasbene, plesne in likovne delavnice.

Kako se odziva kulturna politika? Koliko posega in
kakšen okvir omogoča?
Mesto Ljubljana vzorno skrbi za kulturo in celo dviguje
obseg financiranja. Na nacionalni ravni je situacija
drugačna, v zadnjem petletnem obdobju je država za
več kot 25 odstotkov zmanjšala sredstva Ministrstvu za
kulturo, kar je še posebej prizadelo nevladne organizacije,
kamor sodi tudi Imago. Mislim, da se odločevalci
ne zavedajo dovolj pomena kulture za mednarodno
prepoznavnost države. Ne prepoznajo tudi gospodarskih
učinkov tega področja, še posebej pomembnega v državi,
kakršna je Slovenija, ki ima še velike rezerve na področju
kulturnega turizma.
Kako bi po vašem mnenju lahko dosegli več
gostovanj naših umetnikov na mednarodnih
festivalih v tujini in večje pojavljanje naših
glasbenikov mlajše generacije na domačih odrih?
Potrebno bi bilo spremeniti kulturno politiko, ki je na teh
področjih premalo ambiciozna, in zagotoviti več javnih
sredstev.

Nova je tudi likovna galerija, ki smo jo poimenovali po
preminulem umetniku Janezu Boljki, ki pa kaže, bo
morala po 13 letih uspešnega delovanja zapreti svoja vrata,
saj zanjo na razpisih nismo prejeli nobenih javnih sredstev. Kateri pretekli dogodki so po vašem mnenju pustili
največji pečat, kateri so bili po kvaliteti najbolj
Kakšno je sicer sodelovanje med našimi zavodi na odmevni?
Najbolj pomembna je 28-letna kontinuiteta našega projekta.
področju kulture, izobraževalnimi institucijami,
V tem času pa smo pripravili vrsto zelo velikih in odmevnih
uveljavljenimi strokovnjaki in glasbenimi
dogodkov. Omenil bi Evropsko glasbeno poletje, v okviru
umetniki?
katerega se je v štirih državah (Italiji, Češki, Hrvaški in
Sodelovanja je v vsakem primeru premalo. Za nas lahko
rečem, da odlično sodelujemo s številnimi organizacijami Sloveniji) zvrstilo 59 koncertov, ter otvoritveno slovesnost
19. kongresa IOSOT v Ljubljani, na kateri je 9. Beethovnovo
iz javnega in nevladnega sektorja. Smo kulturna mreža,
simfonijo izvedlo skupaj 500 glasbenikov iz 8 držav.
ki povezuje 25 kulturnih prizorišč z vseh delov Slovenije.
Povezujemo znanstveno delo s konkretnimi kulturnimi
Kako pri Imagu čutite izgubo Primoža Lorenza in
projekti; v okviru Noči v stari Ljubljani že peto leto v
zdaj še Tomaža Lorenza?
sodelovanju z Oddelkom za muzikologijo Filozofske
Oba sta bila nenadomestljiva sodelavca in prijatelja. Na
fakultete UL, ZRC SAZU, mednarodnim muzikološkim
žalost je vedno manj ljudi, ki so tako predani svojemu delu
združenjem ICTM in Folk Slovenija pripravljamo
in glasbeni umetnosti.
mednarodni muzikološki simpozij. Uspešno sodelujemo
tudi z Radiom in Televizijo Slovenija.
Kakšni so vaši cilji za prihodnje?
O, ciljev je še zelo veliko. Najprej bi bilo potrebno zagotoviti
Kakšni so bili doslej odzivi občinstva in kakšni
bolj stabilno in dolgoročno financiranje ter večjo stalno
glasbenih kritikov na repertoar festivala in
ekipo, sicer projekt Imago Sloveniae ne bo mogel preživeti.
kvaliteto izvedbe koncertov?
Odziv občinstva je odličen, naši koncerti so več kot dobro Tudi na programskem področju je mogoče še marsikaj
izboljšati. Posebej bi opozoril na Noči v stari Ljubljani, ki
obiskani. V lanskem letu smo na vseh dogodkih skupaj
bi jih ob ustrezni podpori lahko postavili ob bok najbolj
našteli 80.360 obiskovalcev, kar kaže tudi velike potrebe
po tovrstnih glasbenih vsebinah. Tudi ocene glasbenih
prepoznavnim evropskim pouličnim festivalom. Svoje
kritikov so bile odlične. Na žalost pa mediji kritiškim
delovanje pa širimo tudi v zamejstvo, povsod tja, kjer živijo
odmevom odmerjajo vedno manj prostora.
Slovenci.

Foto: Arhiv AD
Družina Ana Desetnica je 31. julija 2016 gostovala v eni od dveh
evropskih prestolnic kulture 2016 San Sebastianu v Španiji.

Družina Ana Desetnica je 31. julija 2016 gostovala v eni od dveh evropskih
prestolnic kulture 2016 - v San Sebastianu (baskovsko Donostia, v nadaljevanju
DSS) v Španiji. Tja smo bili povabljeni v okviru programa Mostovi (Zubideak),
s katerim so želeli organizatorji prebivalcem in obiskovalcem baskovske
prestolnice iz prve roke ponuditi izkušnjo različnih kultur, ki (so)obstajajo
v Evropi kot najmanjšem, a najbolj raznolikem kontinentu. S to idejo so v
zadnjih mesecih štiri najbolj simbolične mostove v DSS za en dan spremenili
v festivalska prizorišča, na katerih so se med 1. majem in 31. julijem poleg
našega festivala uličnega gledališča odvili še glasbeni festival iz Wroclawa,
lyonski plesni festival in dublinski festival literature.
Družina Ana Desetnica je gostovala na mostu Kursaal, prek katerega pot vodi
na eno najlepših mestnih plaž in s katerega se obenem ponuja tudi pogled na
čudovito stavbo gledališča Victoria Eugenia Teatroa. Na njem smo v okviru
programa Ljubljana na mostu med 11.00 in 22.30 – s premorom od 14.00
do 17.00, ko domačini uživajo v tradicionalni siesti – uprizorili 10 predstav,
ki so navdušile številno občinstvo in požele bučen aplavz (Čupakabra (SLO):
Hoduljarji, Paralelepiped (SLO): Tonček & Jacqueline, KUD Ljud (SLO): Nova
religija, 123! (SLO/UKR/USA): Pot v Tadam, Bad Rabbits (LIT): Jutri pripada
meni!, Teater Polpet (SLO): Riba, Hortzmuga Teatroa (BAS): Femmes –
Ženske, DisLocated Unity (SLO/CRO): Somiru, Priden možic & Čupakabra
(SLO): Sodrga in veliko mednarodno koprodukcijo Mati korajža (Gledališče
Ane Monro et al.), ki so jo tokrat uprizorili artisti in 10 različnih držav.
Ker so oder uličnega gledališča urbani prostori, torej ulice, parki, mostovi
in trgi ter drugi ambienti večjih in manjših mest, pri čemer smo mi
večinoma aktivni na ljubljanskih ulicah, smo želeli v okviru gostovanja v
DSS občinstvu predstaviti tudi svoje mesto. K sodelovanju smo zato povabili
Oddelek za kulturo MOL in zavod Turizem Ljubljana, katerih predstavnice
so na mostu ob stojnici z informativnimi brošurami o Ljubljani in Sloveniji
postavile Knjižnico pod krošnjami, kjer so ljudje v udobju ležalnikov z
zanimanjem prelistavali in prebirali knjige o Sloveniji v španskem jeziku.
Obiskovalce je zabavala tudi tradicionalna maskota slovenske prestolnice
Zmajček, ki je zdaj ovekovečen na mnogih selfijih in družinskih fotografijah
mimoidočih. Ob dejstvu, da je ob festivalskem dogajanju ves dan potekala
tudi promocija Ljubljane, ki se v letu 2016 kiti z nazivoma mesto literature
in zelena prestolnica Evrope, lahko rečemo, da smo ulično gledališče
uspešno povezali s širšo kulturno sfero in turistično dejavnostjo in da smo
skupaj ustvarili prijeten in živahen promocijski dogodek, ki je po oceni
organizatorjev na most Kursaal pritegnil okoli 5000 ljudi.
Gledališče Ane Monro si šteje v čast, da je kot prvo ulično gledališče gostovalo v
DSS, ki sicer slovi po zelo bogati in pestri kulturni ponudbi, a ulična umetnost
v Baskiji živi predvsem v mestu Bilbao. S programom Ljubljana na mostu smo
želeli novo tradicijo uličnega gledališča, ki jo ustvarjamo, predstavili takšno,
kot je – najtesneje zvezana z utripom Ljubljane in drugih slovenskih mest.
In poživiti utrip mest, jim dati pečat, je tisto, k čemur bomo stremeli tudi v
prihodnjem letu dni, ko bo Družina Ana Desetnica zaznamovala 35 let obstoja
Gledališča Ane Monro, znotraj katerega je zrasla, pripravila že 20. mednarodni
festival uličnega gledališča in praznovala 10. obletnico svoje šole uličnega
gledališča, imenovane ŠUGLA. Se vidimo na ulici!
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Trajnostna pot posameznika vodi
v zeleno prihodnost – za vse
September v zeleni prestolnici Evrope 2016:
trajnostna mobilnost in kakovost zraka
Vita Kontić

1
2

3

4

Fotografije: Vita Kontić
1 Na prireditvi Diham ples vsako leto v ETM po več tisoč osnovnošolcev skupaj s Kazino ozavešča o kakovosti zraka. 2 Predsednica odbora za ETM, podžupanja Jelka Žekar, in nekdanji lokalni
koordinator ETM Zvone Milkovič otroke na Kolesarskem krogu spodbujata k odgovornemu vedenju v prometu. Ena od postojank bo letos pred Točko.Zate. 3 Pridružite se mestni upravi pri
kolesarjenju po mestu, odkritju skulpture Drevo koles in odprtju Koloparka. 4 Na dogodku ECOMeet se predstavljajo tudi okolju prijazna vozila mestne uprave in javnih podjetij.

Po petnajstih letih sodelovanja Mestne občine Ljubljana v Evropskem tednu mobilnosti (ETM), najbolj razširjeni kampanji za spodbujanje trajnostnega
premikanja po mestih, zdaj verjetno že vsak september povežemo prav s tem dogajanjem. No, pa z začetkom šole. Ampak to gre z roko v roki – tudi
otroci morajo nekako priti do šole. Po raziskavah sodeč, se sami najrajši tja peljejo s skirojem ali kolesom, starši pa jih največkrat, na žalost, odpeljejo z
avtomobilom, čeprav je šola za vogalom. Izgovarjajo se, da imajo še kup opravkov, da morajo tudi sami priti v službo, popoldne v trgovino in po »tamale«,
jih peljati v glasbeno šolo in na nogomet, sami pa morajo zvečer še na plesni tečaj. »Le kako naj vse to naredim brez avta?« se sprašujejo. Odgovor?
Enostavno, pa tudi hitreje in ceneje, če le razdalje niso prevelike. Kjer je volja, tam je pot, pravijo … in pot je bolj zelena za tiste, ki jo opravijo peš, s
kolesom ali z javnim prevozom.

Zeleno prav vse leto 2016
Zeleno obarvano je že vse letošnje leto; pravzaprav že skoraj
zadnjih deset let, ko v Ljubljani uresničujemo številne
trajnostne zamisli, skladne z Vizijo Ljubljane 2025. Posebej
blestimo na področju trajnostne mobilnosti, ki je tesno
povezano s skrbjo za okolje. Ta tema je v ospredju tudi ves
september zelenega leta, ko v Točki.Zate. pred Mestno hišo,
v ambasadorkah zelene prestolnice Evrope 2016 (ZPE) –
četrtnih skupnostih Bežigrad in Trnovo – in drugod po
Ljubljani poudarjamo pomen tako trajnostne mobilnosti
kot kakovost zraka. Posebej bomo temi nadgradili in
program oplemenitili v tradicionalnem ETM, ki poteka
od 16. do 22. septembra in povezuje na tisoče evropskih
mest v prizadevanjih za človeku in okolju bolj prijazne
načine mobilnosti. Odbor za načrtovanje in izvedbo ETM
na čelu z njegovo predsednico podžupanjo Jelko Žekar in v
sodelovanju s številnimi drugimi organizatorji pripravlja
pester program in kopico trajnih zelenih ukrepov.

Individualno zeleno udejstvovanje za
skupno zeleno prihodnost
»V veliko veselje mi je tudi letos voditi Odbor za načrtovanje
in izvedbo ETM, v sklopu katerega vsako leto – že 15.
zapored – izvedemo veliko dogodkov in trajnih ukrepov
za boljšo kakovost življenja v Ljubljani. Tudi tokrat skupaj

Čeprav je Ljubljana kot edino mesto kar dvakrat prejela
nagrado evropski teden mobilnosti za dosežke za izvedbo
in spodbujanje ukrepov na področju trajnostne mobilnosti,
prvič za leto 2013, nato za izjemen napredek še deset let
pozneje, je razvoj mesta nekončana misija. Če smo ob
začetku kampanje v ETM uvajali po dva trajna ukrepa
letno, smo jih denimo leta 2015 uresničili kar 15. Letos se jih
prav tako obeta več kot 10, med njimi odprtje prenovljenih
javnih prostorov, prometne izboljšave predvsem za pešce
in kolesarje, širitev sistema Bicikelj in odprtje Koloparka,
Povabilo se nanaša ne samo na udeležbo na dogodkih, temveč nova kolesarska stojala na končnih postajah LPP, Kolesarski
letopis 2014–2015, postavitev novih polnilnic za električna
tudi na individualno zeleno udejstvovanje za skupno zeleno
vozila idr. V kampanji je torej poudarek ne le na dogodkih za
prihodnost. To pomeni, da vsak občan in obiskovalec sam pri
ozaveščanje, ampak tudi »otipljivih« izboljšavah, ki ostanejo
sebi premisli, kako lahko potuje bolj premišljeno, bolj zdravo
in trajno dvigujejo kakovost življenja v Ljubljani.
in z manj negativnih vplivov na okolje, družbo in na lastno
denarnico, kar letos ETM tudi poudarja kot ključno temo v
sloganu »pametna mobilnost za gospodarsko uspešnost«.
Veliko trajnih ukrepov in dogodkov
Ta namreč nakazuje, da imajo mesta, ki se zavzemajo za
Seveda ne gre spregledati, kako zelo aktivno je mesto že
trajnostno mobilnost, opazno ekonomsko prednost. Zadnji
vse leto, odkar je okronano z naslovom zelena prestolnica
dan ETM, 22. septembra, vseskozi imenovan dan brez
Evrope, ko praktično vsak dan v informacijski točki
avtomobila, bo med drugim odgovoril na vprašanje, čému
ZPE, Točki.Zate., pred Mestno hišo, v njeni okolici in
namesto avtomobilov lahko namenimo dragoceni javni
v posameznih četrtnih skupnostih potekajo zanimivi
prostor. Tako bomo letos prvič v vseh 17 četrtnih skupnostih in poučni »zeleni« dogodki – in tako je tudi septembra.
ta dan omejili motorni promet na eni od tamkajšnjih cest in v Zapeljete se lahko z LPP, bodisi v električnem vlakcu Urban
tem času izvedli pester program.
na Ljubljanski grad bodisi z avtobusom zaokrožite po mestu
s predstavniki oddelkov, služb, javnih podjetij in zavodov
MOL ter številnimi drugimi organizacijami, šolami in
vrtci znova oblikujemo še en teden pestrega, zanimivega
in poučnega programa. Pravzaprav letos, ko nosimo naslov
zelena prestolnica Evrope 2016, to ni samo teden, temveč
kar ves mesec tovrstnih dejavnosti, ki je posvečen trajnostni
mobilnosti in kakovosti zraka. Vse občane in obiskovalce, pa
tudi vse vaše sorodnike, prijatelje in znance, tako vabim, da
se jih udeležite in pomagate pri ozaveščanju o našem zelenem
mestu,« je pozvala podžupanja Žekarjeva.
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in si ob spremstvu vodnika Turizma Ljubljana ogledate tudi
kakšno znamenitost ter spoznate novo storitev LPP: javni
prevoz na klic z novimi električnimi vozili eUrban. Odpravite
se lahko na trajnostni izlet s planinskim ali kolesarskim
društvom LPP, s Turizmom Ljubljana pretečete mesto ali pa
prekolesarite tematske poti – Plečnikovo, Obvodno ali Gozdno.
Pred Mestno hišo se boste lahko naučili popraviti svoje kolo ali
pa ga boste prepustili strokovnjaku – brezplačno.
Na sporedu so številne tematske delavnice za otroke, ki
si bodo lahko izmenjali igrače in ustvarjali, gledališke
predstave, razstave, igre, predavanja, okrogle mize, glasbeni
in plesni nastopi ter najrazličnejše predstavitve. Zabavno bo
tudi v vrtcih in šolah, več tisoč otrok pa bo ob začetku ETM
spet zaplesalo na Kongresnem trgu na prireditvi Diham ples.
Obetajo se še kolesarske ture in spoznavanje mesta skozi
tematsko fotoorientacijo, prikaz okolju prijaznih vozil in
zanimivih prevoznih sredstev, preizkusili pa se boste lahko
tudi v Ovirantlonu, poligonu z ovirami. Posvetili se bomo
športnim dejavnostim, aktivnemu življenjskemu slogu in
zdravi mobilnosti ter pozornost namenili še znanosti za
mlade in mlade po srcu. Dotaknili se bomo tudi tem, kot so
prometna varnost, kultura v prometu in varčna vožnja, in se
posvetili spoznavanju narave in okusili njene darove.

Dogodki so namenjeni vsem generacijam, vendar ker bo
konec septembra Festival za tretje življenjsko obdobje
(F3ŽO), pripravljamo delavnice in preizkušnje tudi posebej
za starejše občane, ki bodo poleg Točke.Zate. lahko spoznali
še Informacijsko točko za starejše in za osebe z oviranostmi
65+. Na svoj račun boste prav tako prišli tisti, ki obvladate
pametne mobilne telefone, aplikacije in druge napredne
informacijsko-tehnološke naprave, s poudarkom na temah,
ki zadevajo trajnostno načrtovanje poti in kakovost zraka.
Obiskovalci se boste lahko med drugim seznanili z dvema
evropskima projektoma, ClairCity in SocialCar, pri katerih
sodeluje tudi Ljubljana in ki prispevata k boljši kakovosti
življenja.
Tokrat lahko posebej izpostavimo sodelovanje Heinekena,
ki bo s promocijsko kampanjo izpostavljalo kolesarjenje kot
vsakodnevno obliko mobilnosti za odkrivanje mesta, odhod
na delo ali v šolo ter po opravkih. Čeprav je kolesarjenje
zaradi številnih prednosti že samo po sebi nagrada, bo v
kampanji spodbuda še večja: sami boste lahko z obračanjem
pedal prispevali k novi kolesarski infrastrukturi v Ljubljani.
Podrobnejši program ETM: www.ljubljana.si/etm,
www.tedenmobilnosti.si, www.mobilityweek.eu

OVIRANtlon
Priložnost za spoznavanje
sočloveka in ozaveščanje o
skupnem prostoru
Sašo Rink

Preizkusite se v OVIRANtlonu in spoznajte, s katerimi
ovirami se soočajo slepi, gluhi in gibalno ovirani.

Svet za odpravljanje arhitekturnih in
komunikacijskih ovir MOL (SOAKO),
županovo posvetovalno telo za vprašanja
oseb z oviranostmi, tudi letošnje leto v
okviru Evropskega tedna mobilnosti skupaj
z nevladnimi organizacijami (Zveza društev
slepih in slabovidnih Slovenije, Društvo
paraplegikov ljubljanske pokrajine, Zveze
društev gluhih in naglušnih Slovenije in
Odprte hiše Slovenije) in podjetjem LPP
organizira OVIRANtlon – triatlon z ovirami, s
katerimi se osebe z oviranostmi srečujejo v
vsakdanjem življenju.
Izkušnja posameznika v zvezi s posamezno obliko
oviranosti in zavest, da je predvsem okolje, v katerem
živimo, tisto, ki nam skoraj po pravilu lajša ali greni
življenje, sta vsekakor zelo dragoceni za vsakogar. Na
eni strani zato, ker nas vse v nekem trenutku življenja,
če ne prej, v starosti, doletijo takšne in drugačne težave,
védenje o ovirah pa nam lahko omogoči, da si le-teh
ne posatavljamo sami. Na drugi strani pa imamo vsi
v krogu prijateljev ali znancev koga, ki se srečuje s
katero od omenjenih oblik oviranosti- OVIRANtlon je
zato idealna priložnost, da se vsaj za hip postavimo v
njihovo kožo, jih tako bolje spoznamo in jim na koncu
morda tudi na kakršen koli način olajšamo življenje.

MESTO, KOLESARI!

Odgovorno in potrebno je najti svoje mesto v
mestu, v katerem živiš. Kar narediš danes, se bo
videlo jutri. V septembru, ko poteka evropski
teden mobilnosti, Heineken letos spodbuja, da
#mestokolesari več. Ne le za čistejše okolje in bolj
aktiven način življenja, ampak ker je na mestu,
da živiš s svojim mestom in sooblikuješ njegove
zgodbe.
Svoje kolesarske kilometre beleži z aplikacijo
Mesto kolesari in se poteguj za unikatne
Heinekenove nagrade. Zakaj? Vsak prevoženi
kolesarski kilometer prispeva k obnovi in
gradnji novih kolesarskih poti v Ljubljani
– zeleni prestolnici Evrope 2016. Spremljaj
#mestokolesari na Facebooku in Instagramu,
obišči Heinekenove promocijske točke in poišči
omejeno izdajo Heinekenove stekleničke z
napisom našega glavnega mesta.
In ne pozabi: Uživajmo odgovorno. Ohranimo

trezno glavo: tudi kolo je prevozno sredstvo.
Več o projektu in aplikaciji na www.heineken.si/
mestokolesari
Program ZPE po dnevih: http://www.
zelenaljubljana.si/info-tocka
Program F3ŽO: http://www.f3zo.si/ljubljana/
program/

Obiskovalci boste imeli možnost in priložnost sodelovati
na poligonu s tremi deli/sklopi, in sicer: ● ovirami,
s katerimi se srečujejo gibalno ovirani, ● ovirami, s
katerimi se srečujejo slepi in slabovidni, ter ● ovirami,
s katerimi se srečujejo gluhi in naglušni. Preiskusili se
boste torej lahko v vožnji z invalidskim vozičkom, hoji
s palico po taktilni vodilni poti, namenjeni slepim in
slabovidnim, znakovnem jeziku za gluhe in podobno.
Vsak udeleženec triatlona, ki se bo preizkusil v vseh treh
disciplinah, bo prejel simbolično nagrado.
Letos se je dogodku pridružilo tudi Javno podjetje LPP,
ki bo tam z nizkopodnim avtobusom. Če je poligon
namenjen predvsem spoznavanju oviranosti, je del, ki
ga je pripravil LPP, vsekakor priložnost tudi za ljudiz
oviranostmi, da se preizkusijo in seznanijo z načinom
in možnostmi uporabe javnega prevoza.

OVIRANtlon bo potekal 19. septembra
2016 od 10. – 17. ure na Kongresnem trgu. Z
dogodkom želimo spodbuditi razmišljanje
predvsem o tem, kako lahko okolje, ki nas
obdaja, izboljšamo in naredimo bolj prijazno
ter dostopno vsem ljudem. Naj bo ta dan
priložnost za nove izkušnje in nova spoznanja!
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»Čist zrak, zelenice, drevesa in pešcona.
To je tisto, kar dela Ljubljano veliko!«
Staša Cafuta Trček

Fotografije: Staša Cafuta Trček
Daniel Gwiazda

Eva Dawidowicz

Adnan

Dragana Pećo

Sherelle Aldrige

Cesar Montalvo

Jakob Hardy

Ulay

Ljubljana se je s svojim naslovom zelena prestolnica Evrope 2016 in pravkar prejetim »turističnim oskarjem« – zlatim jabolkom
vzpela na sam vrh najbolj priljubljenih turističnih točk na svetu. Čeprav že vsa zadnja leta obisk tujih gostov narašča, so se tudi
v letošnjem prvem polletju nočitve tujih gostov ponovno povečale za 4, 2 odstotka, naročena vodstva po mestu pa kar za 30
odstotkov. Ljubljana se pri tem ne zaustavlja: ne le, da je tačas vsa v novih prenavljanjih, ki mesto svetovljansko modernizirajo, ob
svetovnem dnevu turizma 27. septembra se pripravlja tudi na dvodnevno svetovno konferenco Dan svetovnih zelenih turističnih
destinacij, kjer bo svetovni javnosti lahko postavila za vzor vse tiste poteze, ki še naprej gradijo njeno podobo sonaravnega mesta, ki
so magnet za svetovne popotnike.
Daniel Gwiazda, Varšava, Poljska
Slovenijo sem obiskal že pred dvema letoma. Zdaj pa sva se s
punco odločila, da bova v njej preživela 16 dni. Premikava se z
avtom, kar potovanje po Sloveniji olajša, zato sva zelo fleksibilna
in preživiva čas po navdihu vsakega trenutka. Ko nama je nekaj
še posebej všeč, si vzameva več časa. Kar se tiče Ljubljane,
mislim, da ga ni človeka, ki mu ne bi bila zelo všeč. Praktična
je tudi zaradi tega, ker Ljubljančani govorijo angleško, so
komunikativni in pripravljeni posredovati koristne informacije
kot na primer, kje dobro jedo domačini ali pa, kje pijejo dobro
kavo.

občudujemo, kaj vse pride iz domačih vrtov. Potem je tukaj
Stara Ljubljana in njeno večerno življenje. Pa lepe ženske
(smeh). Ljubljana je »laganica« (umirjena, op. p.) v primerjavi s
Sarajevom, ki je tudi večje in posledično z več gneče.

Dragana Pećo, raziskovalna novinarka,
Beograd, Srbija

Ljubljana se mi je zelo lepo vtisnila v spomin, saj ima nekatere
stvari, ki jih Beograd nima. Čist zrak, zelenice, drevesa in
pešcona. To je tisto, kar dela Ljubljano veliko! Čeprav sem prišla
v Ljubljano s kolegom iz mreže za raziskovanje kriminala in
korupcije KRIK zaradi delavnice, ki sva jo vodila na Društvu
Ewa Dawidowicz, Varšava, Poljska
novinarjev Slovenije, sem se v Ljubljani počutila, kot da sem
Kot je že Daniel povedal, sva navdušena in uživava. Potrebovala
na dopustu. Manjše mesto, manjša gneča. To se takoj opazi na
sva dopust, kjer se človek takoj umiri in ujame ritem z mestom
počutju ljudi.
in naravo. Velika prednost Ljubljane je tudi ta, da je prepletena
z zelenimi površinami. Šele ko človek prihaja iz betonskega
Sherelle Aldridge, Melbourne Avstralija
mesta, se zaveda, kako velika prednost je to. Ljubljana je tudi
Evropa si je zelo podobna. Ko greš v eno državo, se potem
dobro pozicionirana, saj si v zelo kratkem času kjer koli v
Sloveniji ali pa tudi malo dlje, npr. v Trstu, Benetkah, Zagrebu. v drugih stvari ponavljajo. Ostanejo le detajli, ki naredijo
državo oziroma mesto drugačno. Ljubljana ima veliko
prednosti pred drugimi evropskimi prestolnicami. Ni
Adnan, Sarajevo, BIH
zasičena in utrujena od ljudi in avtomobilov. Dejansko je
V Ljubljani nisem prvič. Sarajlije smo zaljubljeni v Slovenijo.
Pozimi hodimo v Kranjsko goro smučat. Ne moremo se dovolj utrip mesta živahen in mladosten, čeprav gre za srednjeveško
mesto. A ker ni zasičena, lahko diha in daje največ, kar lahko
nagledati Vintgarja. V Ljubljani je Tržnica obvezen postanek;

mesto prebivalcu in turistu nudi. Želim si, da bi tako tudi
ostalo, se pa bojim, da zaradi svoje lepote in vedno večje
priljubljenosti ne bi postala taka kot druga mesta. V Benetkah
na primer lahko človek zadiha komaj pozno zvečer ali pa zelo
zgodaj zjutraj, ko ni skoraj nič ljudi.

Cesar Montalvo, pravnik, Cali, Kolumbija
Majhna in lepa. Kot, da sem na dopustu! Ups, saj sem res, a v
večini mest oziroma prestolnic popotnik nima tega občutka,
da je na dopustu, saj so utrujajoča.

Jakob Hardy, glasbenik, Vancouver, Kanada
V Slovenijo sem prišel na povabilo organizatorjev
eksperimentalne glasbe Zasavje noisefest international.
Ljubljana bi se lahko imenovala Chill Out City, saj se človek
tukaj počuti mirno, pomirjeno. Obdana je z gorami in hribi ter
zelenjem in ima samo 300.000 prebivalcev. Mislim, da temu
ni kaj dodati. To je tisto, kar ceni vedno več ljudi različnih
starostnih skupin.

Ulay, umetnik, Amsterdam, Nizozemska
Amsterdam in Ljubljana sta mesti, kjer sem doma in se dobro
počutim. Ni lepšega kot pogled, ko se človek zjutraj zbudi in
skozi okno vidi Ljubljanico, Tromostovje, potem pa se odpravi
na kavo v bližnji lokal.
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Izzivi in izkušnje zelenih mest
Okrogla miza v Mestnem muzeju
ob razglasitvi zelene prestolnice Evrope 2018
Dr. Tanja Pihlar

Foto: Tanja Pihlar
Okrogla miza ob razglasitvi zelene prestolnice Evrope 2018 in zelenega lista Evrope 2017 v kavarni Mestnega muzeja z naslovom Zelena mesta – izzivi in izkušnje, na kateri so sodelovali župan
Zoran Janković, podžupanja Tjaša Ficko, Michael Pollmann, državni sekretar zvezne dežele Hamburg za okolje in energijo, in Rudolf Jelinek, podžupan mesta Essen.

22. junija je v sklopu dogodkov ob razglasitvi zelene prestolnice Evrope 2018 in zelenega lista Evrope 2017 v kavarni Mestnega muzeja potekala okrogla miza
Zelena mesta - izzivi in izkušnje, na kateri so gostje spregovorili o pomenu pridobitve tega prestižnega naslova za mesto in njegove prebivalce ter njegovih
pozitivnih učinkih. Na njej so sodelovali: župan Zoran Janković, podžupanja Tjaša Ficko, državni sekretar zvezne dežele Hamburg za okolje in energijo Michael
Pollmann in podžupan mesta Essen Rudolf Jelinek. Mesto Hamburg, drugo največje nemško mesto, je priznanje z naslovom zelena prestolnica Evrope, ki jo
od leta 2010 podeljuje Evropska komisija mestom za dosežene visoke okoljske standarde in ambiciozne cilje za nadaljnji trajnostni razvoj, prejelo leta 2011,
Essen pa bo nosilec tega naslova prihodnje leto. Pogovor je povezoval Chris Wherry, voditelj pogovorne oddaje Talk Slovenia na Radiu SI.

V Ljubljani ob naslovu zelena prestolnica
Evrope 2016 večja okoljska ozaveščenost
in večja mednarodna prepoznavnost

Podžupanja Tjaša Ficko, vodja projekta Ljubljana – zelena
prestolnica Evrope 2016, je dejala, da je bila podelitev naslova
za Ljubljano »pomembna potrditev, da gremo v pravo smer – v
zeleno smer, smer trajnostnega razvoja …« Evropska komisija je
Ljubljani ta naslov podelila, ker so v zelo kratkem času naredili
največ sprememb in ob tem ohranili njene zelene prednosti. Po
njenem prepričanju je pomembno imeti vizijo in pogum, da ji
slediš in jo uresničuješ.
Kar zadeva odzive meščanov, pa je menila, da je vedno nekaj
ljudi kritičnih, še zlasti, kadar se uvajajo velike spremembe, ki
vplivajo na njihove navade, kot je bilo to z zaprtjem središča
mesta za mestni promet. Toda z ozaveščanjem, da gre za
trajnostne rešitve in s ponudbo alternativnih možnosti –
brezplačnega prevoza z električnimi vozili, sistemom delitve
koles … – so sprejeli to pozitivno.

za jutri Svetovnega in potovalnega in turističnega sveta (WTTC),
ki jo podeljujejo za trajnostne usmeritve v turistični industriji.
Nadalje je dejala, da so poskušali zelene rešitve uvajati na vseh
področjih – v športu, kulturi … – in iskati ravnotežje, ne da bi
šli pri tem predaleč. Tako so zaprli središče mesta za motorna
vozila in ga odprli za pešce in kolesarje – ne pa celotnega mesto.
Ob zaključku je podžupanja Tjaša Ficko omenila, da bi bilo
dobro, če bi to priznanje prejemnikom prineslo tudi več sredstev
za uresničevanje projektov.
Župan Zoran Janković je povedal, da je zelo vesel, da je Ljubljana
pridobila naslov zelena prestolnica Evrope. Izboljšave kakovosti
življenja v mestu je mestno vodstvo zasnovalo že leta 2007, ko je
Mestni svet sprejel vizijo trajnostnega razvoja mesta do leta 2025;
od tedaj so v mestu izvedli že več kot 1700 tovrstnih projektov.
»Če želimo rešiti naš planet, morajo vsa mesta po svetu prevzeti
pravila zelenih mest. Gre tudi za vprašanje solidarnosti s
prihodnjimi generacijami.« Menil je, da bi pri podelitvi tega
naslova, ki je po rangu najvišji med mesti, moral biti navzoč tudi
evropski komisar. Nagrado, ki spodbuja izboljšanje kakovosti
življenja v mestih za sedanjo in vse prihodnje generacije, bi po
njegovih besedah morali podpreti prav vsi.

Sogovornica je povedala, da je podelitev naziva prinesla veliko
pozitivnih učinkov, tudi dolgoročnih. Povečala se je ekološka
ozaveščenost prebivalcev, ki so postali bolj zahtevni in kritični,
V Nemčiji odločitev za postopno
skupaj je mogoče doseči več stvari. Ljubljana je postala v
zapiranje jedrskih elektrarn in pobuda za
mednarodnem pogledu bolj prepoznavna; povečal se je obisk
turistov, povabila je tuje investitorje – v gradnji je nov luksuzni
povezovanje zelenih prestolnic Evrope
hotel InterContinental, prihaja švedska Ikea … Poleg tega je to
Državni sekretar Michael Pollmann je spregovoril o energiji
pripomoglo k temu, da je mesto prejelo tudi druge mednarodne in okoljski tematiki. Povedal je, da se je Nemčija na pobudo in
nagrade, med drugim je v Madridu lani prejelo nagrado turizem ob močni podpori civilne družbe odločila postopoma zapreti

jedrske elektrarne in povečati delež obnovljivih virov energije,
zlasti sončne in energije na veter, ki jo izkoriščajo tudi v mestu
Hamburg in okoliških regijah. »To je velik projekt in pred nami
je še dolga pot,« je pripomnil.
O svojih konkretnih izkušnjah z uvajanjem trajnostnih rešitev
na področju energije in okolja pa je povedal, da je prihajalo do
konkurenčnih interesov drugih vladnih akterjev. Pomembno
je bilo vzpostaviti dialog z njimi, uvideti, da zagovarjajo svoje
legitimne interese, in najti kompromisne rešitve. Poudaril je tudi
pomen vloge civilne družbe, kot je to bilo pri reševanju problema
onesnaženosti zraka v mestnem pristanišču. Najbolj pomembna
lekcija, ki jo je prinesel naziv, pa je bila po njegovem, da je
mogoče ovire na lokalni ravni reševati na ravni Evropske unije,
na primer z njenimi direktivami o kakovosti zraka, pitni vodi …
Podžupan Essna Rudolf Jelinek je menil, da gre pri takšnem
projektu, kot je Zelena prestolnica Evrope, težko brez politike.
Vendar je »treba vedno znati prisluhniti tudi kritičnim
glasovom, a na koncu se izkaže, da je bila odločitev pravilna«.
Prebivalci Essna podpirajo ta projekt, do zdaj so prejeli že
precejšnje število njihovih pobud. Mesto za veliko obiskovalcev
še vedno velja za industrijsko in rudarsko mesto, kot je bilo
včasih, čeprav ima zelo veliko zelenih površin in je bilo leta
2010 evropska prestolnica kulture. Tudi v prihodnje bodo
nadaljevali z izboljšavami v smeri trajnostnega razvoja in
zaščite okolja. Po njegovem bi bilo koristno, če bi se mesta, ki
so že prejela ta naslov, povezala med seboj, da bi lahko z nasveti
pomagala novim zelenim mestom in tistim, ki se za to priznanje
potegujejo, kako naj ta naslov osvojijo.
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Poročilo
o slovenščini
Prof. dr. Dean Komel

Lastnega jezika ne osvajamo kot kakega jezikovnega znanja, pač pa ga usvojimo, to pomeni,
da se prepoznamo v tistem, kar nam sporočilno naznanja in oznanja. Prav zato je izražanje
v lastnem jeziku priznano kot neodtujljiva, ustavno zajamčena človekova pravica, ki je ni
mogoče omejevati s katerimikoli zakonskimi predpisi in odredbami. Kar pa seveda ne
izključuje, da v praksi ne bi nastopila ravno situacija jezikovnega »razlastninjenja«.
Tako bi v tem zapisu na kratko poročal o taki situaciji razlastninjenja »uporabnikov«
slovenščine, ki jo najavlja predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem
šolstvu, pripravljen na (http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_
predpisov/, s tem da v 8. členu pod drugačnimi pogoji kot doslej predvideva uvajanje tujih
učnih jezikov (t.p. angleščine) pri izvajanju visokošolskih programov v Sloveniji. Na predlog
so se kritično odzvali številni ustvarjalci, raziskovalci in izobraževalci http://www.mizs.gov.
si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/novela_
zakona_o_visokem_solstvu/, odprta je in že doslej široko podprta javna peticija Slavističnega
društva Slovenije http://www.pravapeticija.com/za_vsestranski_razvoj_slovenskega_jezika),
relevantne ugovore glede socialno-ekonomskih učinkov tega člena in celotne novele je podal
tudi Visokošolski sindikat Slovenije, ki v načrtu internacionalizacije slovenskih univerz vidi
predvsem črto njene komercializacije v smeri »trženja znanja«, ki samovoljno spreminja
avtonomni status visokošolskega izobraževanja (https://drive.google.com/file/d/0BM2AWgiSYtcVXJWaVpoajZrR3M/view).
Menim, da so mogoči, pa tudi nujni pristopi, ki ne spreminjajo tako neposredno statusa
visokošolske rabe slovenščine. Tudi sam zagovarjam kar najbolj širok pretok znanj, kakor
tudi večjezikovnost v znanstveni komunikaciji, a nikakor ne za ceno nerabe slovenščine.
Številni tuji predavatelji, ki sem jih zvabil v Ljubljano, so izrazili spoštovanje in občudovanje
glede slovenske jezikovne avtonomije ob opazni odprtosti do drugih jezikovnih izkušenj.
Niso bili redki, ki so posebej poudarili, da je to morda edini pravi »lokalni« odgovor temu,
kar nas globalizacijsko izziva. Odgovor v primerjavi z zgolj odzivanjem, prilagajanjem ali
ograjevanjem, ne opušča lastne govorice, marveč ji odgovorno dopusti biti.
Spričo tega me zmoti vsiljena uvozno-izvozna predstava da je slovenski izobraževalni prostor
neka zaprta konzerva, ki jo je potrebno odpreti s proceduro »internacionalizacije«. Ta na
svojem pohodu ne bo zajela le visokega šolstva, marveč v nasledku tudi srednje in osnovno
šolstvo, postopoma pa se bo sploh zgubilo zanimanje za javno rabo slovenščine.
A kaj? Kot oporečno se razglaša že ustavno zajamčeno pravico do izražanja v lastnem jeziku,
kaj šele, da bi se nastopalo v imenu nezamenljive svoboščine za slovenščino. Zato sem že pred
leti malo za šalo malo zares predlagal, naj avantgardno vlogo v tako sprocesirani deslovenizaciji
prevzame parlament in se za zgled drugim deležnikom prične dogajati v angleščini.
Foto: Dunja Wedam
Franc Berneker: spomenik Primoža Trubarja, del celopostavne marmorne skulpture, 1908.

Ljubljana kot stičišče slovanskega, germanskega, romanskega in ogrskega
sosvetja ponuja obiskovalcem svojevrstno gostoljubje, ki se ne izkazuje le
v priložnostnih prijaznostih, marveč ga najprej razodeva nenadomestljiva
govorico tega mesta. Te govorice ni mogoče urejati na način, kakor se ureja,
recimo, prometni režim, saj vključuje prav poseben red, namreč tisto
skladno urejenost, ki so ji Stari Grki rekli kosmos, Stari Rimljani mundus,
sami pa ji pravimo svet. Govorica zato najbolje odseva tvorno vzajemnost
človeka in sveta, kolikor ni zgolj to, s čimer govorimo, marveč hkrati tudi
tisto, kar govorimo, se pravi svet sam. Kot sredstvo sporazumevanja je
morda še nekako nadomestljiva, kot sredina, s katero se razprostira svet v
izročilu in sporočilnosti, pa nikakor ne.
Pa se tega dovolj zavemo, ko gre za govorico, ki naj bi bila »naša« – za slovenščino?
Verjetno se vprašanje zdi neumestno, saj se danes kaže veliko pomembneje promovirati
znanje tujih jezikov, zlasti seveda angleščine. Neprimerno bolj kot oglašanje slovenščine
nas »okupira« oglaševanje programov za osvajanja takih jezikovnih znanj, vse to seveda ob
domnevi, da slovenščino že nekako znamo. Ta samoumevnost poznavanja lastnega jezika pa
lahko zaide v neko neznanost, da malodane pozabimo nanj ali se celo pričnemo spozabljati
nad njim.

Naj v tem kontekstu omenim tudi argumentacijo predlagateljev in zagovornikov novele,
da angleščina danes predstavlja univerzalni jezik znanstvenega sporočanja. A angleščini
lahko kvečjemu pritiče splošna (v veliki meri pa tudi posplošena) komunikacijska, ne pa
univerzalistična veljavnost, saj drugače prezremo samo univerzalistično zasnovo novoveških
znanosti. V procesu »poznanstvenja življenjskega sveta«, ki je opredelil evropsko in globalno
humanost, si je moral vsak jezik zagotoviti – neredko s prav neizprosnim bojem – lastno
univerzalno veljavnost ter jo tvorno izkazovati ne le na nekaterih, marveč na vseh sporočilnih
ravneh.
To, da zastopniki reformne novele navajajo, kako je poleg uvajanja tujih učnih jezikov v
visokošolskih programih dodatno potrebno tudi razvijati skrb za slovenski jezik kot nosilca
nacionalne identitete, je zato zavajajoče. Prispevek slovenščine k oblikovanju narodne
identitete je že nekaj doseženega, ne šele tisto, kar bi dosegali. Nasprotno bi bilo potrebno
podpirati in usmerjati – česar državni razvojni načrti žal ne podčrtajo – vsestransko
sporočilno tvornost izročila slovenščine, ki ne pomeni le kakega scientističnega ukvarjanja s
terminologijami, marveč zadeva našo dojemljivost za govorico, ki prerašča v razumevanje
sveta in sporazumevanje v njem. Problem slovenščine ni v zastopanju (že dosežene) občosti,
marveč v možnosti občevanja ter omogočanju ustreznih občil, saj ji drugače res preti izobčenje
v lastnem občestvu.
To, da se slovenščino razglasi za poglavitno oviro razvoja slovenskega šolstva in ključno
dejavnico gospodarske zaostalosti, me pusti zaprepadenega, še posebej, če pomislim na
vzorčne primere ničkaj vzorne slovenske družbeno-ekonomske tranzicije. V primeru
tranzicijske zmage nad slovenščino v šoli bo v razmerah jezikovne okupacije komunikacijsko
prevladal že zdaj prekomerno razpasli sovražni govor. Drugi, boljši obet je iskreni in iskrivi
glas ljudi.
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Raziskava
o Paradi ponosa
Mag. Izidor Nemec
Po zadnjih dogodkih v svetu – terorističnih napadih po Evropi,
napadu na homoseksualni klub v ameriškem Orlandu,
nešportnem navijanju navijačev na Evropskem prvenstvu
v nogometu po Franciji ter po koncu vsakoletne Parade
ponosa v Ljubljani, kot raziskovalec zapisujem nekaj misli
o tem gibanju. Parada ponosa je po mojem mnenju eden
izmed redkih pozitivnih dogodkov, ki pokaže in nam
da vedeti, da smo kot družba včasih še zelo neodrasli.
Njeni udeleženci bi bili lahko vsekakor vzor vsem
nepridipravom družbe, kot bi lahko poimenovali
akterje napadov in nešportnega
vedenja v začetku
omenjenih
dogodkov.

Ljubljana
Ivana Iva Žvab
Ljubljana, dober dan!
Kako čarobno
tvoj pogled privablja!
Zelena,
še bolj zelena
prestolnica,
ki svoje srce
vsem podarja.
Ožarjena s podobo
boginje Afrodite
lepoto svojo
vsem poklanja.
Glej,
na trgu tam
poet pozdravlja,

Foto: Nik Rovan
Tudi 16. Parado ponosa je naznanjala mavrična zastava na Ljubljanskem gradu.

Prva omemba Parade ponosa v letu 1969
Med 6. in 18. junijem je po ulicah zelene prestolnice Evrope 2016 potekalo
dogajanje ob že 16. Paradi ponosa, in sicer pod sloganom Kajti mi nismo
nič od tega in v duhu negiranja vsega, kar je (ne)družbenega. Pri tej in
vseh prejšnjih paradah ponosa, ki veljajo za največji dogodek LGBTskupnosti kot doprinos družbi in pomenijo predstavitev te skupnosti v
javnem življenju, je za varnost skrbelo tudi precejšnje število policistov.
Ta podatek je še kako pomemben, če vemo, da prve omembe Parade
ponosa kot javne prireditve zasledimo po juniju leta 1969, ko so se v
newyorškem baru Stonewall Inn v soseski Greenwich Village, predvsem
transspolne osebe in geji uprli akciji policistov, ki so pod pretvezo, da
si bar ni pridobil dovoljenja za točenje pijač oziroma mu je ta potekel,
nenapovedano vstopili v imenovani bar in posegli v pravice navzočih v
njem.

Raziskava o zagotovitvi varnosti udeležencem in
udeleženkam vsakoletne Parade ponosa pri nas

Rad bi vam predstavil, na kakšen način je zagotovljena varnost
udeležencem in udeleženkam vsakoletne parade ponosa pri nas ter na
kakšen način jo dojemajo policisti. S tema vprašanjema sem se ukvarjal
v svoji magistrski nalogi in opravil anketiranje s policisti treh policijskih
postaj na območju Ljubljane. V raziskavi je sodelovalo 108 policistov in
policistk treh policijskih postaj na območju Policijske uprave Ljubljana,
kar pomeni, da je bil odziv 90-odstoten. Iz pridobljenih rezultatov lahko
povzamem, da policisti in policistke treh policijskih postaj z območja
Ljubljane po svojih ocenah kolikor mogoče dobro skrbijo za to, da je varnost
zagotovljena vsem udeležencem parade in da svoje delo opravljajo z vso
svojo zavzetostjo. V raziskavi sem ugotovil, da policisti ne delajo nobenih
razlik pri obravnavi istospolno usmerjenih posameznikov in posameznic
Leto po tem uporu so v različnih državah, predvsem pa v ZDA, začeli
ter preostalih udeležencev parade. Med različnimi trditvami o pomenu
organizirati manifestacije in povorke, na katerih so opozarjali na še
parad ponosa se jih največ strinja z ugotovitvijo, da so parade ponosa v
vedno nepriznane pravice LGBT-skupnosti v javnem življenju. Bolj
Sloveniji dvignile vidnost gejevske in lezbične skupnosti, najmanj pa s
odmevne začetke LGBT-gibanj v Sloveniji zasledimo po dogodku v Cafe
Galeriji, kjer so se po prireditvi pred Galerijo Škuc zbrali najpomembnejši trditvijo, da so le-te v današnji družbi pomembne. Ugotovil sem tudi, da
aktivisti tistega časa. Po koncu prireditve sta pesnik Brane Mozetič in
policisti omenjenih treh policijskih postaj ne poznajo dovolj zgodovine
njegov kolega, priznani kanadski pesnik Jean-Paul Daoust, ob 22.30
parade ponosa in njenega pomenu za LGBT-skupnost, hkrati pa menijo, da
uri prispela pred lokal, vendar jima je, pod pretvezo, da istospolnim
bi morale biti organizirane na drugačen način, ker ne prinašajo bistvenih
ni dovoljen vstop v lokal, varnostnik prepovedal vstop. Ker so javne
sprememb na družbenem področju. Spol večinoma ne vpliva na mnenje
institucije medlo odreagirale na omenjeni dogodek, so se začele resne
policistov in policistk o temah, po katerih sem jih spraševal, razen pri
priprave na prvi pohod proti homofobiji oziroma prvo parado ponosa v
razumevanju parad kot družbeno pomembnih: tu policistke izražajo
Ljubljani.
bistveno večje strinjanje s trditvijo, da so parade družbeno pomembne.
Vse parade ponosa pri nas od leta 2001 dalje so bile v marsičem drugačne Tudi leta zaposlitve nimajo bistvenega vpliva na stališča policistov, razen pri
od dogodkov v Stonewall Innu, pred Cafe Galerijo in na paradah ponosa tem, da starejši policisti pogosteje trdijo, da na paradah ponosa zagotavljajo
predvsem na balkanskem polotoku. Prejšnja trditev velja predvsem v tem
ustrezno stopnjo varnosti v primerjavi z njihovimi mlajšimi kolegi.
kontekstu, ker na paradah ponosa v Ljubljani doslej še ni bilo potrebno
obsežno policijsko ukrepanje zoper homofobne in druge napadalce ali da Ne glede na mnenja policistov o dogodkih v zgodovini, ki so tako ali
drugače del družbe, v kateri živimo, in mnenje nekaterih akterjev
bi bili v času poteka parade ponosa udeleženci napadeni in oškodovani
ter snovalcev družbe kot celote, Parada ponosa vsekakor ostaja
v primeru storitve kaznivega dejanja ali prekrška v zvezi s kršitvami
javnega reda in miru. Nekateri napadi in kršitve so bili doslej zabeleženi najpomembnejši dogodek LGBT-skupnosti v Ljubljani in širše, kar so
le pred in po končanju osrednjega dogodka parade ponosa.
dokazali tudi udeleženci letošnje prireditve.

pročelje zgradb
Fabianija predstavlja
in tržnica
se Plečniku priklanja.
Zgodovina mesta
se tako predstavlja.
Mnogi že pred nami
tukaj so hodili,
Argonavti pa Rimljani
avstro-ogrski veljaki
so sledi pustili.
Danes Ljubljana
z novo podobo se predstavi,
z nagrado
zelena prestolnica Evrope
se pohvali.
Prijazno mesto
odprta je postaja,
križišče mnogih je poti
in vabi potnike
iz vseh smeri.
To naša je Ljubljana,
odsev pogumnega junaka,
je naš ponos,
je prava naša zmaga.
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Mladi na sceni

Foto: Nik Rovan

Fotografije: Veronika Sorokin

29. srečanje mladih raziskovalcev.

Mali festival v Mali ulici je z imenitnim programom otrokom pričaral nepozabna doživetja.

29. srečanje mladih

merilnikov prevodnosti in CO2 za merjenje kvalitete vode,
Erazem Stonič: Model rastlinske čistilne naprave s solarnim
dezinfektorjem; Anja Dremelj in Anja Pirih: Vpliv glukoze
na celično preživetje po elektroporaciji – vsi iz gimnazije
Vič. Bruno Čeferin: Alternative industrijskim funkcijskim
generatorjem (Elektrotehniško-računalniška strokovna šola
in gimnazija Ljubljana); Oskar Mlakar in Nejc Kotnik:
Slika neba v radijskem spektru vodikove črte (gimnazija
Šentvid); Tim Salecl Žižek: Večkotniška Mersennova števila
(gimnazija Poljane).

raziskovalcev
Nada Breznik
Maja se je s podelitvijo nagrad in priznanj
zaključilo srečanje mladih raziskovalcev iz
ljubljanskih osnovnih in srednjih šol, končalo
pa se je tudi državno srečanje, ki je letos že
petdesetič potekalo v organizaciji Zveze
organizacij za tehnično kulturo v Murski
Soboti. Pomenljivo geslo ljubljanskega gibanja
Zaupajmo v lastno ustvarjalnost že devetindvajset
let spremlja generacije otrok in mladih, ki so s
prvimi raziskovalnimi izkušnjami pridobivali
veselje in strast do znanosti, ustvarjalnosti,
poglabljali znanje, se sami prepričali o že znanih
dejstvih ali odkrivali nova.
Po slavnostnem nagovoru župana Zorana Jankovića
in ravnateljice OŠ Riharda Jakopiča, ki ta projekt
organizacijsko in izvedbeno vodi že več kot 15 let, je ob
spremljavi kulturnega programa in v odličnem razpoloženju
potekala predstavitev zmagovalnih nalog in podelitev
nagrad njihovim avtorjem.
Nagrajeni srednješolci so letos prvič svoje naloge na kratko
predstavili tudi z videoprojekcijami. Tako so si navzoči
lahko ogledali tudi vse nagrajene plakate. Srednješolci
so ponovno so presenetili z raznolikim izborom tem, z
zahtevnostjo nalog in z izvirnostjo, posamezniki tudi z
duhovitostjo kratke predstavitve. Na letošnjem srečanju
je sodelovalo 14 srednjih šol, oddali so 101 raziskovalno
nalogo, izdelalo jih je 166 raziskovalcev. Nagrado je prejelo
26 nalog, 51 se jih je uvrstilo na državno srečanje. Tam
so ljubljanski srednješolci osvojili 8 zlatih, 12 srebrnih in
31 bronastih priznanj. Na obeh srečanjih, ljubljanskem in
državnem, so se med ljubljanskimi srednješolci, najbolje
odrezali dijaki gimnazije Vič.
Zlati srednješolci in njihove raziskave: Miha Černe: in
Jaka Grbac: Molekularno tkanje; Borut Šketa in Lucija
Parkelj: Načrtovana proteinska mreža kot perspektiven
pameten nanomaterial; Miha Pompe: Izdelava dostopnih

Osnovnošolci iz tridesetih ljubljanskih osnovnih šol
so oddali kar 148 nalog, pri katerih je sodelovalo 254
raziskovalcev in 1 celoten razred. Nagrajenih je bilo 38
nalog, 54 se jih je uvrstilo na državno tekmovanje, na
katerem so ljubljanski osnovnošolci prejeli 8 zlatih, 13
srebrnih in 33 bronastih priznanj.
Medtem ko na mestnem nivoju smejo tekmovati
osnovnošolci od šestega leta starosti, se na državno lahko
uvrstijo le učenci zadnjih štirih razredov osnovne šole.
Tudi imena zlatih osnovnošolskih raziskovalcev si velja
zapomniti.
Tijana Gajanović iz OŠ Dravlje z nalogo Paposova veriga
v arbelosu, drugo zlato pa je osvojila Ida Vavpetič iz OŠ
Riharda Jakopiča z nalogo Magični kvadrati, Matej Filipič
iz OŠ Valentina Vodnika je prejel zlato priznanje za nalogo
Pridobivanje biogoriv iz odpadnih materialov in njihova
nadaljnja uporaba, Nike Klun iz OŠ Majde Vrhovnik
Čudni, nori, za zapret, predsodki do duševnih bolnikov,
Eva Hajdenkumer, Blanka Mrčela in Ana Lucija Tonejc
iz OŠ Toneta Čufarja za nalogo Verjeti ali ne verjeti, to je
vprašanje, Nejc Poljanec iz OŠ Šentvid Vpliv invanzivnih
vrst zlate rozge na gnezdenje močvirske trstnice, Luka Budin
in Luka Žager Đurić iz OŠ Kašelj Kolesarstvo v Ljubljani
in Maja Vidmar iz OŠ Polje Kaj slovenske otroke moti pri
vožnji njihovih staršev.
Gibanje Zaupajmo v lastno ustvarjalnost je v študij in
raziskovalno delo že zgodaj usmerilo številne sedanje
strokovnjake in znanstvenike, zato mora še naprej
uživati vso podporo tako staršev kot učiteljev, ravnateljev,
svetovalnih delavcev in strokovnih služb na vseh ravneh.
Trideseta obletnica v prihodnjem letu bo ponovno
priložnost z oseno doseženega in za nove načrte.

Mali festival
v Mali ulici v Ljubljani
Veronika Sorokin
V Družinskem centru Mala ulica je bilo konec junija
še posebej živahno. V prijetnem in ustvarjalnem
okolju se je odvijal Mali festival. Ta je bil v prvi vrsti
namenjen šolarjem, njihovim mlajšim bratcem in
sestricam ter staršem. V okviru Javnega zavoda
Mala ulica so festival letos priredili že drugič;
zanimanje in obisk sta bila izjemna.
Mali festival vsako leto simbolično sovpade z zaključkom
šolskega leta, ko lahko šolarji za nekoliko daljši čas odložijo
šolske nahrbtnike in redne obveznosti ter dajo v sproščenem
duhu prosto pot še mnogim drugim aktivnostim in
zanimanjem. Festival je obenem tudi znanilec začetka
poletja, ki je bilo še posebej težko pričakovano prav letos,
ko je bilo treba na ustaljene poletne dni brez dežja počakati
nekoliko dlje. Muhasto vreme se je slednjič le uklonilo in
prvemu vročinskemu valu je na festivalu marsikdo kljuboval
s sladoledom, mlajši pa so si dali duška z zabavo z baloni,
napolnjenimi z vodo.
Bogat nabor aktivnosti, nastopov in delavnic na festivalu je
potekal na prostornem in privlačnem dvorišču Družinskega
centra, kjer so pod mentorstvom številnih animatorjev,
umetnic in umetnikov, pedagogov in staršev otroci od četrtka
do nedelje ves čas nekaj ustvarjali in odkrivali. Sproščenost,
razigranost in zabavo je bilo čutiti v vseh kotičkih in mestoma
se je zdelo, kot da bi se znašli sredi najbolj delavnega mravljišča
ali pa v čebelnjaku.
Festival se je začel v četrtek z uvodnim koncertom Severe in
Gala Gjurina ter Mihe Krakerja, ki so s prijetnimi in znanimi
melodijami, dišečimi po poletju, poskrbeli za praznično in
sproščeno vzdušje, ki mu niso manjkali ples, otroške igre in
sladkanje s palačinkami ali sladoledom. Otroci so lahko med
programom vstopili v svet prijaznega čarodeja Mareta Čareta,
si od njega sposodili kakšen čarovniški trik ali pa počakali na
svoj balon, ki jim ga je naredil čarodej po njihovem izboru.
Drugi, ki so se med aktivnim rajanjem želeli malce spočiti, so se
usedli k umetnici Ini Fakin, akademski slikarki, ki je otrokom
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ga prekucnili na glavo in igrali glavomet z žogico,
pomočeno v barvo ter občudovali sledi, ki jih je ta risala
na papirju. Gre za premeteno idejo ameriškega slikarja
Paula Jacksona Pollocka (1912–1956) iz njegovega
ustvarjalnega obdobja abstraktnega ekspresionizma.
Umetnik se je s preprosto žogico na nepozaben način
zasidral v otroške svetove mnogih generacij.

Mozaik moje Ljubljane

Mozaik moje Ljubljane
Opazujem, se spomnim, pogledam v knjigo
in na medmrežje, vprašam, poznam.

Tako kot prejšnje dni se je tudi v soboto veliko bralo,
napenjalo možgane pri urici znanosti, prava popestritev
pa je sledila pozno popoldne z malim potujočim
cirkusom, ki so ga priredili iz omenjenega teatra Cizamo.
Že tako razgretim glavicam je sredi razposajenega
vzdušja sledil še koncert Matjaža Pikala za otroke
in ravno prav navdušeni mladi so vsi povprek začeli
prepričevati starše, da si želijo priti tudi v nedeljo.

Mali festival v Mali ulici je poskrbel za dobršno mero
sprostitve, smeha in zabave. Tako mladi kot njihovi
starši so lahko uživali v vrhunskih umetniških
predstavah, koncertih, sodelovali na številnih
Drugi dan festivala se je začel z veselo urico, ko so si
lahko šolarji na svoj veliki dan poletnega slovesa od šole, delavnicah in navezovali nove stike. Čeprav so bili
dnevi ob začetku poletja najdaljši, je bilo očitno, da
kakor tudi vsi drugi, privoščili gratis sladoled. Nato so
je marsikateremu mlademu nadobudnežu ob koncu
se na zabaven način posvetili znanstvenim izzivom,
dneva vendarle zmanjkalo časa in da bi si želel trenutke,
kaj lepega prebrali in ob mentorstvu kiparke Mojce
Smerdu še ustvarili svoj unikatni izdelek iz gline. Pozno preživete na festivalu, še podaljšati. Lepo je bilo
pogledati toliko nasmejanih in navdušenih obrazov ter
popoldne sta udeležence festivala obiskala kapitan
si zaželeti, da bi bilo takšnih prireditev v Ljubljani še več.
Glista in Enonogi Jack iz teatra Cizamo in otroke s
spontano predstavo popeljala v svet gusarjev. Njunim
Matic, OŠ Toneta Čufarja, končal 2. razred
šalam, dovtipom, različnim veščinam in spretnostim
Počitnic sem se zelo
smo se vsi od srca nasmejali in uživali v tandemskem
razveselil. Od vseh
nastopu vihtenja obročev ter žongliranja z ognjem.
predmetov mi je bila
Še posebej živahno je bilo, ko sta za konec otrokom iz
najbolj všeč športna
kompota v steklenem kozarcu razdelila pisane sladke
vzgoja; letos sem
črve – želatinaste bonbone. Sledil je koncert glasbene
veliko smučal. Malo
skupine Autodafe z zanimivo predskupino Animatera,
manj všeč so mi bile
ko sta mali reper Kajetan in njegov očka občinstvo
ure slovenščine, ker je
navdušila z glasbenim uvodom o Rdeči kapici. Koncert
bilo treba pisati veliko
na akustična glasbila in pesmi z bogato sporočilnimi
nalog.
besedili, podprtimi s slovensko ljudsko tradicijo, so
dodobra razgibali poslušalce in marsikdo je v družbi
najmlajših tudi zaplesal.

Risba: Dušan Muc

Barve belih prodnikov in zamolklo rdečih, zelenih
in modrih granitnih kock tal pred Magistratom
so na risbi stopnjevane do sijaja in veselo
razporajene, kot pisana preproga. So pa na način
kaldrme (=lepa pot, iz grščine) tlakovana tudi
dvorišča, trgci, uličice - katera prav blizu?
Odgovor na zastavljeno vprašanje pošlji s pripisom »Natečaj
Mozaik moje Ljubljane«, s svojim naslovom in razredom
ljubljanske osnovne šole, ki jo obiskuješ, najpozneje do
24. septembra na e-naslov: glasilo.ljubljana@ljubljana.si
ali na naslov: Mestna občina Ljubljana, Glasilo Ljubljana,
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
Med pravilnimi odgovori bo izžrebanec prejel dve brezplačni
veliki kombinirani vstopnici za Ljubljanski grad.

Odgovor na vprašanje iz prejšnje številke glasila
Fotografija iz Ilustriranega Slovenca,1931

z velikim navdušenjem in navdihom na obraz ali roko
narisala raznovrstne priljubljene motive. Deklice so si
najraje izbrale metuljčka, cvetlične motive ali različne
barvne vzorčke, dečki pa so se ogreli bodisi za avto,
pajkovo mrežo, zmaja itn.

Na zaključni dan festivala so otroci dopoldne najprej
jahali ponije, pletli veliko pajkovo mrežo in se nato z
velikim navdušenjem prepustili lutkovni predstavi o
»Veselem cirkusu otožnega klovna« iz Pripovednega
gledališča gdč, Bazilike. Sledili so delavnica z
lončarskim vretenom, igrice za najmlajše, znanstvena
odkrivanja, branje in še in še. Pozno popoldne je
obiskovalce razveselila nova glasbeno-lutkovna
predstava »Kam barčica, kam deščica« v izvedbi Eke
in Brine Vogelnik ter Luke Ropreta. Za zaključek
festivala so prihranili še nepozabno doživetje ob
ogledu lutkovnega sončnega gledališča in predstave
»Kamnosek« v izvedbi umetnice Rade Kikelj Drašler.

Manca, OŠ Ketteja in Murna, končala 3. razred

Več kot potrebne energije za vse mogoče vragolije, izzive
in zabavo prav nikomur ni zmanjkalo niti v soboto in
nedeljo, ko se je festival začel že v dopoldanskih urah. V
soboto so tako gostili humanitarno društvo za terapijo
s pomočjo psov Tačke pomagačke, čarali, se v družbi s
Sezamovim zmajem na rikši popeljali po okolici Male
ulice in uživali v tovarni milnih mehurčkov. Popoldne
so se vihravi zabavi z velikim zanimanjem pridružili
tudi najmlajši, naredili svojega žličnega nogometaša,

Zelo sem vesela
poletja. Od vseh
predmetov imam
najraje likovni
pouk. Tudi v
prostem času
rada slikam in
ustvarjam. Všeč so
mi tudi drugi šolski
predmeti.

N agradni natečaj za ljubljanske osnovnošolce
Če hodiš v ljubljansko osnovno šolo, si povabljen, da bolje spoznaš Ljubljano. Pravilno odgovori na zastavljeno
vprašanje v rubriki Mozaik moje Ljubljane, dopiši, kateri razred in katero osnovno šolo v Ljubljani obiskuješ, in mogoče
bo žreb izbral prav tebe, da se boš brezplačno popeljal na Ljubljanski grad z vzpenjačo, se povzpel na Razgledni stolp,
si ogledal Virtualni grad in stalno razstavo slovenske zgodovine. Čakata te dve veliki kombinirani vstopnici, ki ti ju
podarja Javni zavod Ljubljanski grad, da boš na Grad povabil tudi svojega spremljevalca.

Trinajstnadstropni Nebotičnik arhitekta Vladimirja
Šubica (tretja stolpnica z leve) je bil ob nastanku leta
1930 najvišja stavba v Kraljevini Jugoslaviji. Ponaša se
z vrtoglavim krožnim stopniščem do razgledne kavarne
na vrhu in tvori lepo celoto s stavbami in parkom
vzdolž Štefanove ulice. Predstavljen je z maketo.
Vstopnici za Ljubljanski grad dobi
Jakob Javornik, učenec 5. c razreda OŠ Koseze
Iskrene čestitke!

Rubriko pripravlja Dušan Muc.
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Kolaž mladosti –
teden mladih v Ljubljani
Marko Taljan

Fotografije: Marko Taljan
Zgoraj: Mladinska postaja Moste: izdelava megakažipota.
Spodaj: Javna seja Sveta za mlade MOL, na kateri se je vnela
burna razprava o omejenem dostopu azilantov, beguncev
in drugih migrantov do nekaterih osnovnih dobrin.

Neverjetna leta – duševno
zdravje vsakemu otroku
Projekt uvajanja programov starševstva Neverjetna leta
financirajo Norveški finančni mehanizmi in poteka od 20.
marca 2015 do 30. oktobra 2016. Vodi ga Služba za otroško
psihiatrijo Pediatrične klinike, v njem pa sodeluje še osem
slovenskih partnerskih organizacij in Arctic University of
Norway s sedežem v Tromsu.
Osnovni namen projekta je poskusno uvesti v RS prvi
učinkovit program za zgodnje ukrepanje pri vedenjskih
motnjah otrok. Programi starševstva so namreč
dokazano učinkoviti pri zmanjševanju vedenjskih motenj
v otroštvu. Agresivno vedenje otrok postaja vse bolj
pereč in naraščajoč izziv današnjega časa, posebej takrat,
kadar se razvije že v zgodnjem otroštvu, se v polovici
primerov stopnjuje v času mladostništva in vodi v
številne neugodne zaplete. Posameznik z neobravnavano
vedenjsko motnjo dolgoročno pomeni desetkrat višjo
finančno obremenitev družbe kot celote, sprva prek
zdravstvenega sistema, šolstva, pozneje prek socialnih
tranferjev in sodstva.
V času projekta so v RS opremili in usposobili deset
centrov v petih slovenskih regijah, v katerih so se
začeli izvajati treningi starševstva po programu
Neverjetna leta (Incredible Years). Programi učinkovito
spreminjajo veščine, ki jih v vzgoji uporabljajo starši.
Izboljšujejo razumevanje staršev za uporabo razvojno
najprimernejših pristopov, ki krepijo pozitiven odnos
med otrokom in staršem, razvijajo otrokovo vztrajnost,
čustveno in socialno kompetentnost in tako večajo tudi
njegovo učno uspešnost.
Programi temeljijo na sodelujočem odnosu voditeljev
skupin s starši, v katerem starši odkrivajo in preizkušajo
učinkovite vzgojne veščine, primerne otrokovim
razvojnim potrebam. Prek izmenjave mnenj, opazovanja
videoposnetkov drugih staršev, igre vlog in domačih
aktivnost skozi 16 tedenskih srečanj starši pridobijo
veščine starševstva, ob katerih se začne spreminjati
otrokovo vedenje. Vtisi staršev in voditeljev skupin so bili
izredno navdušujoči.

Na program treninga starševstva Neverjetna leta
s lahko prijavite v Družinskem centru Mala ulica,
Prečna ulica 7, 1000 Ljubljana, T: 01/ 306 27 00,
E-naslov: info@malaulica.si

Med 25. majem in 2. junijem je bila prestolnica v znamenju
predstavitve pestre ponudbe aktivnosti za mlade. Dogajanje
na različnih koncih najlepšega mesta na svetu so zadnji teden
maja popestrili mladi in njihovi sodelavci, povezani skozi
različne vladne in nevladne organizacije, ki predstavljajo
pomemben del mladinskega sektorja Mestne občine Ljubljana.
Petnajst organizacij je v prvem tednu za mlade v Ljubljani,
poimenovanem Kolaž mladosti, pripravilo 20 različnih
dogodkov, ki odslikavajo pestrost ponudbe aktivnosti za mlade
v prestolnici. Namen projekta je prav predstavitev omenjene
ponudbe ter aktivno vključevanje mladih v družbeno dogajanje.
Poudarek tokratnega je bil na iskanju možnosti in pozitivnih
sporočil za vključevanje migrantov (predvsem beguncev in
prosilcev za azil) v aktivnosti mladinskih organizacij in družbo
nasploh.
Za uvod v teden mladih je Zavod MISSS v Šiški gostil zelo
uspešen Dan odprtih vrat z otvoritvijo prenovljenega dnevnega
centra za otroke in mlade Skupaj v skupnosti. V prostorih
Socialne akademije na Poljanah so na ogled postavili razstavo
zmagovalnih fotografij fotonatečaja Mir sredi nemira, v okviru
katerega se je dvajset sodelujočih avtorjev potegovalo s 24 deli na
temo duševnega zdravja in dobrega počutja. V podhodu Glavne
železniške postaje so med 23. in 27. majem potekali otvoritveni
dnevi Mladinskega centra ULCA, za katere so poskrbeli mladi
iz Športno kulturnega društva GOR v sodelovanju z Zavodom
BOB. Vsem mladim, ki hitijo na vlak ali z vlaka so bile na
voljo različne možnosti druženja, plesne, glasbene, gledališko
aktivistične, ustvarjalne delavnice in nastopi.
26. maja nas je Kolaž mladosti odpeljal med mlade
Kinotripovce, ki (so)ustvarjajo Kinotrip, program za
mlade Mestnega kina Kinodvor. Ti so po projekciji filma Z
dvignjeno glavo z gostoma Benjaminom Čorbićem in Nešem
Stojanovićem, spregovorili o mladostniški hoji po robu. Dan
smo zaključili s Speak up dogodkom: Y. connect? Zavoda
Ypsilon, na katerem so odlični govorci iz gospodarstva mladim
spregovorili o prednostih mentorstva in njegovem prispevku pri
osebnostnem in kariernem razvoju. Dogodek je bil del začetka
vseslovenske akcije Slovenija – mentorska država.
Kolažev uvod v konec tedna je bil, poleg zadnjega otvoritvenega
dne MC ULCA, v znamenju koncerta težkometalnih bandov
v črnuškem gnezdu Mladih zmajev, ki so ga zavzeli zvoki
hardcore pornpopa, post progressive melodic technical
deathened thrashcorea, experimental / funk / fist / goat metala,
skupin Necrotic, Sober Assault in Uroš. Na Kongresnem trgu
pa je terenska ekipa DrogArta z mladimi ohlajala predsodke na
večernem Chillout dogodku. V družbi energične ekipe Izberi
sam so mimoidoči prek privlačnih kvizov, vprašanj, posebne
igre in grafitiranja lahko razmišljali o lastnih predsodkih in si
tako širili obzorje.
Sobota je prinesla dogajanje za mlade v Šiški, Centru in Mostah.
Prostor pred Kinom Šiška je bil v znamenju Šiškafejsta –
festivala urbane kulture in športa Mladih zmajev, ki ga prirejajo
v sodelovanju s Kinom Šiška. Obiskovalci so se lahko preizkusili
na BMX, Skate, Hip hop ali DJ delavnici, v grafitiranju, Finger
skateanju, izdelovanju značk, pinjate ali se sprostili v Knjižnici
pod krošnjami. Člani gledališke skupine Vse ali nič so v Centru
preizkusili Mladinski center ULCA in s tehnikami gledališča
zatiranih v okolici glavne železniške postaje tokrat zagrizli v
sovražni govor ter po svoje nosili »križ« Nevidnega gledališča.
Sezam in Delavnica konceptov pa sta z mladimi na ploščadi
pred Tržnico Moste izdelovala megakažipot, ki bo uporabnikom
pomagal najti najljubšega prodajalca sadja, pekarno ali pa
mladinski center. Dogajanje je popestrilo igranje ročnega
nogometa, balinanje ter druge družabne igre.

Nedelja na Kolažu mladosti je bila rezervirana za 17.
tradicionalno, družabno-rekreativno prireditev Mladih zmajev
iz Zaloga PLATA 2016 – Z nogometom proti diskriminaciji.
Na njej so mladi z nogometnimi boji, različnimi delavnicami
in druženji ponovno utrjevali prijateljske vezi, krepili ferplej in
uživali v drugačnosti, ki (nas) bogati.
Drugi teden Kolaža mladosti se je začel z otvoritvijo Livada
Laba, novega mestnega zelenega javnega prostora za mlade
in mlade po srcu na Livadi, s katerim upravlja Zavod BOB.
Bobovci so predstavili ideje za njegovo (upo)rabo in upravljanje,
pridelavo hrane, učinke socialne ekonomije in možnosti
za preživljanje prostega časa na njem. Dogodka v okviru
zelene prestolnice Evrope 2016 so se poleg župana udeležili
tudi predstavniki Evropske komisije. Na ponedeljkov dan so
na drugem koncu mesta na Fužinah otroci iz Skupnostnih
programov za mlade Centra za socialno delo Ljubljana (SPM
CSD) Moste Polje odigrali nogometno tekmo z begunskimi
otroki.
1. junija, so mladi iz SPM CSD Moste Polje gostovali na
moščanskem Dnevu sosedov, na katerem je štirideset mladih
z Društvom GOR izvedlo plesni flasmob v opomin trenutni
begunski situaciji. Glavni hit moščanskega praznika sosedov je
bila, presenetljivo, a upravičeno, hitra šola farsija, ki je navdušila
obiskovalce.
Predzadnji dan tedna mladih je skupina Kopiloti Zavoda BOB v
MC ULCA gostila Pogovor v ulci, strukturiran dialog mladih z
relevantnimi odločevalci, ki je potekal v obliki tematsko ločenih
postojank, na katerih smo pilili skupne ideje in iskali smiselne
in dosegljive rešitve za izboljšanje informiranosti šolnikov o
alternativnih izobraževalnih programih za mlade, možnostih
za lažje zaposlovanje mladih ipd. Nedaleč stran, je v galeriji
Doma Ivana Cankarja potekala proaktivna kavarna Partnerstva
za zeleno Ljubljano, na kateri smo z mladimi iskali načine, kako
lahko v Ljubljani spreminjamo stvari na bolje. Strinjali smo se,
da mora postati še bolj odprta za SrečaLišča različnih generacij,
kultur in ljudi, ki soustvarjajo utrip našega mesta.
Tega je zadnji dan Kolaža mladosti dvignil (na)val mladosti, ki
je s festivalom Nextival »zalil« Park Zvezda. Mladim je bil na
voljo festivalski oder, ki so ga dobro izkoristile različne glasbene
zasedbe, dogajanje ob njem pa so popestrile številne delavnice,
med njimi izdelava kolaža mladosti pod mentorstvom Art
tečajev in nekaj zanimivih projekcij. Posebnost tokratnega
Nextivala je bila javna seja Sveta za mlade MOL, na kateri
se je vnela burna razprava o omejenem dostopu azilantov,
beguncev in drugih migrantov do nekaterih osnovnih dobrin.
Kljub kritikam na račun državnih ustanov je bilo iz besed
razpravljavcev zaznati optimizem in (delno) zadovoljstvo
nad aktivnostmi, ki na področju dela s priseljenci potekajo
v prestolnici, ki že kar nekaj časa azilantom in beguncem
odpira svoje prostore. Tukaj se tudi ljubljanske mladinske
organizacije, združene v Kolaž mladosti, in s podporo Urada
za mladino MOL, z mladinskim delom po najboljših močeh
trudimo odgovarjati na aktualne probleme, spodbujati strpnost,
solidarnost in vključevanje in z mladimi iščemo rešitve.
Ob zaključku prvega tedna mladih v Ljubljani sodelujoče
organizacije prepoznavamo potrebo po tesnejšem sodelovanju
in povezovanju znotraj mladinskega sektorja in med sektorji, ki
se dotikajo tem, neločljivo povezanih z življenjem mladih. Zato
je Kolaž mladosti projekt, usmerjen v nadaljnjo širitev kroga
in krepitev vezi vanj povezanih organizacij, ki bomo znale s
svojo partnersko držo soustvarjati trdno in učinkovito mrežo
ponudnikov aktivnosti, s katerimi bomo nagovarjali potrebe
čim širšega kroga mladih v Ljubljani. Le takšen partnerski
projekt bo lahko kar najbolj koristil svoji ožji ciljni publiki –
mladim in mladinskim organizacijam. Vabljeni torej na še
uspešnejši Kolaž mladosti – teden mladih v Ljubljani, v maju
2017!
(Marko Taljan je sodelavec ekipe Kolaža mladosti iz Javnega
zavoda Mladi zmaji.)
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Foto: Marko Taljan
Ustvarjanje frekvenčnih efektov v zvočnem laboratoriju ČMC Črnuče.
Foto: Ana Zupančič

Foto: Zavod BOB

Tudi letos je bilo dogajanje na Plati nadvse živahno.

Učni laboratorij Livada lab omogoča različne aktivnosti po
meri mladih – od druženja do učenja.

Kolaž dogajanja
na Plati v Zalogu
Marko Taljan, Doris Novak
Mladi zmaji iz Zaloga smo v sodelovanju z Društvom DIH –
Enakopravni pod mavrico in številnimi prostovoljci ter partnerji
29. maja na šolskem igrišču OŠ Zalog v Zalogu izvedli že 17.,
tradicionalno, družabno-rekreativno prireditev PLATA 2016 – Z
nogometom proti diskriminaciji. Tokratna prireditev se je
odvila v okviru Kolaža mladosti – tedna mladih v Ljubljani in
mednarodne kampanje MoveWeek.
Mladi so se pomerili na turnirju v malem nogometu in na
turnirju v metanju trojk. Na nogometnem turnirju je sodelovalo
16 moštev iz vse Ljubljane, skupno več kot 110 rekreativnih
nogometašev. Ti so za uvod v nogometne boje skupaj s sodnikom
in organizatorjem prebrali Fair play prisego. V kategoriji do
15 let se je zmage veselilo moštvo BS3 iz Bežigrada, medtem
ko je v kategoriji starejših zmagala ekipa iz Zaloga Plata Zalog.
Najboljši nogometaš med mlajšimi ekipami je bil Mitja Čož, med
starejšimi pa Damir Halilović. Na tekmovanju v metanju trojk je
bil najnatančnejši Simon Slemenik.
S posebnim povabilom so bili z nami na nogometnem igrišču
nogometaši Azilnega doma Ljubljana, Kraljev ulice in
mednarodni EVS prostovoljci. Pravico na igrišču je odlično
delil sodnik Andrija Petrović.
Malo čez poldne, se je, že po tradiciji, med mlade na Plati pomešal
župan Zoran Janković. S svojim obiskom nas je presenetil raper
Zlatan Čordić - Zlatko. Dogajanje na prizorišču je povezoval
improvizator Jošt Maček Cafuta. Za topel prigrizek je ob
zvokih glasbe, ki so jo izbrali in vrteli mladi, odlično poskrbela
ekipa prostovoljcev, ki je zakrivila tudi sladkanje z jagodnimi
nabodali in palačinkami. V dogajanju na Plati so znova uživale
vse generacije Založanov. Prireditev je obiskalo okoli 400
obiskovalcev, med njimi so prevladovali mladi in otroci.

Dogodek so poleg Mestne občine Ljubljana,
ustanoviteljice Javnega zavoda Mladi zmaji,
finančno podprli Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport – Urad RS za mlade in Zavod
Turizem Ljubljana. S svojim prispevkom so
prireditev omogočili tudi: OŠ Zalog, ČS Polje, PDG
Zalog, Župnija Ljubljana Kašelj-Zalog, Šola za
nastopanje Bast, Zavod Z lahkoto!, Polona in Tjaša
iz Mavričnega salona, športni navdušenki Kaja in
Tjaša, JZ Kinodvor, Zavod BOB, palačinkar Tim,
Mojca in Danaja za NIMM2 ter podjetja iz lokalnega
okolja: Panem d.o.o., Gigola d.o.o. PE Vevška
pekarna, Perutnina Ptuj d.d, Avtoprevozništvo Elvis
Palić s.p., Domačija Mrkotovc in Domačija Snopičar.
Vsem se iskreno zahvaljujemo. Posebna zahvala
gre odlični ekipi prostovoljcev, ki so žrtvovali svojo
nedeljo in soustvarili še eno prijetno druženje na
Plati, kjer se znova srečamo v septembru.
(Marko Taljan in Doris Novak sta koordinatorja v ČMC Zalog.)

igrali frizbi. Vsi člani (trenutne) ekipe smo zelo veseli, da je Livada
končno uradno odprta za vse nas, da na njej ustvarjamo! Čeprav
otvoritev ni šla popolnoma po načrtih ... Ah, saj nikoli ne gre.«

Livada lab je urbani učni laboratorij EU FP7 projekta GREEN
SURGE FP7-ENV.2013.6.2-5-603567. V okviru projekta ga
izvajamo v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, Oddelkom
za varstvo okolja in partnerji: Oddelkom za agronomijo in
Oddelkom za gozdarstvo Biotehniške fakultete Univerze v
Saša Jakin, Zavod Bob
Mladi smo na Livadi v uporabo prejeli za nogometno Ljubljani, Inštitutom za trajnostni razvoj, TISO, podjetja za
opravljanje gozdarskih storitev, d.o.o. in Lavacom, podjetjem za
igrišče veliko zeleno javno površino. Po letu dni
gradbeništvo in trgovino, d.o.o. Nosilec projekta Livada lab je
analiziranja, načrtovanja in fizičnega dela so vidni
Zavod Bob, izvajamo ga na zemljišču, ki je v lasti Mestne občine
spodbudni rezultati. V ponedeljek, 30. maja 2016,
smo Livadovci uspešno odprli urbani učni laboratorij Ljubljana. Vključevanje javnosti v projekt Livada lab delno
financira Urad za mladino Mestne občine Ljubljana. Donatorji
Livada lab, ki omogoča različne aktivnosti po meri
projekta so: Silvaprodukt podjetje za proizvodnjo in prodajo
mladih – od druženja do učenja.
sredstev za zaščito materialov, d.o.o., Mizarstvo Roman Verbec s.
Mestno zeleno območje ob Poti spominov in tovarištva nam
p. in Filc d.o.o.
nudi prostor učenja, druženja in izvajanja različnih aktivnosti.
Livada lab načrtujemo in upravljamo mladi. Pridružiš se nam
Livadovci, skupina 15 mladih posameznikov z različnimi
lahko tudi ti!
osebnimi zgodbami in raznolikim strokovnim znanjem, smo
s pomočjo interdisciplinarnega strokovnega tima, načrtovanje
Več informacij: livada.bob@gmail.com, FB: projekt Livada
prostora začeli z analizami značilnosti površine in potreb mladih.
S prakso vključujočega načrtovanja smo pridobljene rezultate
prenesli na papir in oblikovali kreativne rešitve. V spomladanskih
ladi zmaji z interaktivno
dneh, ko je posijalo prvo sonce, pa smo začeli z urejanjem
razstavo zaznamovali mesec
prostora. Trenutno razvijamo ideje uporabe zelene površine
kakovosti zvoka
in njenega upravljanja, učimo se pridelave hrane, raziskujemo
prakse socialne ekonomije in dejavnosti za preživljanje prostega
Aleš Susman
časa. To smo predstavili tudi na otvoritvi Livade lab, ki so se
V Četrtnem mladinskem centru Črnuče se je ena od miz za
je udeležili predstavniki Mestne občine Ljubljana in Evropske
namizni tenis ob začetku leta spremenila v improvizirani
komisije v okviru zelene prestolnice Evrope 2016.
zvočni laboratorij. Mladi obiskovalci so se namreč odločili, da
Naša najmlajša članica Mojca Pungerčar je takole opisala
bodo v okviru zelene prestolnice Evrope predstavili zvok na
otvoritev novega javnega prostora za mlade Livada lab: »Zbudila
načine, kot ga še niste videli. Prav ste prebrali – videli. Začeli
sem se v prijetno marljivo vrzel ljudi – Livadovcev, naših dragih
sodelavcev iz ostalih projektov Zavoda BOB, prijateljev, znancev, smo z zbiranjem idej in ogledom posnetkov na internetu.
Sledilo je nabiranje znanja in potrebnega gradiva, predvsem
družine –, ki so pod toplim soncem na Livadi opravljali zadnja
v obliki odsluženih zvočnikov in odpadnih kosov kovine, in
dela pred otvoritvijo. Noč pred otvoritvijo sva v vlogi čuvajev
naposled smo se lahko potopili v nadvse zanimiv svet kimatike.
s sočlanom prespala kar na Livadi. Postorili smo, kar je bilo še
Rezali smo kovino, preizkušali različne snovi, od sladkorja
treba, kmalu pa se je razširil glas o prihajajočih predstavnikih
do pudra, »kurili« zvočnike in s preizkušanjem različnih
Mestne občine Ljubljana (župan Zoran Janković) in Evropske
frekvenc obremenjevali bobniče preostalih obiskovalcev našega
komisije v okviru zelene prestolnice Evrope 2016 (generalni
direktor za okolje Daniel Calleja Crespo). Po uvodnem slovesnem kletnega centra. Naš cilj je bil eksperimente pripeljati do točke,
ko jih bomo lahko pokazali širšemu občinstvu. V procesu
govoru o našem delu sva z županom prežagala otvoritveni hlod,
eksperimentiranja se je izoblikovalo trdno jedro ekipe, vseskozi
ki je zapiral vhod na Livado, in vsi zbrani so se sprehodili do
osrčja naše (in vaše!) mlade urbane zelene površine, kjer smo jih pa smo dopuščali tudi sodelovanje občasnih navdušencev.
nato popeljali čez naš program. Največ obiskovalcev se je seveda Ob strani nam je stala ekipa društva Hibrid in prostovoljec,
zbralo pri naši ‘catering’ ekipi Cat ’n’ Ring (v okviru BOB-ovega
ki je opravil dela, za katera nismo imeli zannj. Uspelo nam
programa PRiKAZ), ki so nas pogostili z navadnim in veganskim je pripraviti skupno 9 postaj razstave, ki smo jo poimenovali
bobovim golažem ter s sladico – zavitki. Zbrani so ob jedi
Frequency effects oziroma skrajšano FQFX. Deževno vreme 9.
kramljali, vmes pa smo jim pokazali in predstavili naše dosedanje aprila ni obetalo velikega obiska, a se je do konca razstave kljub
delo – visoke grede z rastočimi zelmi in zelenjavo, urejeno
vsemu zvrstilo nemalo navdušenih obiskovalcev. Njihovi odzivi
okolico, kompost, živo ograjo iz vrbe, klopi in mize, podest,
in videne možnosti izboljšav so nas spodbudili, da smo razstavo
ognjišče, hiško. Igrali smo se tudi igrico – žive križce in krožce –, razstavo ponovno postavili na ogled maja in jo razširili s še
trije modro-rdeči pari smo tekli do devetih obročkov in v enega
kakšnim eksperimentom.
vrgli svojo barvno vrv, ki predstavlja rdečo ali pa modro ekipo,
cilj pa je tri vrvi enake barve v vrsti. Povabili smo goste, da se nam Program Javnega zavoda Mladi zmaji - Centra za
pridružijo, pa smo se na koncu igrali le mladi. Tako je tekel čas, na kakovostno preživljanje prostega časa mladih
finančno omogoča ustanoviteljica Mestna občina
nebu pa so se nabirali oblaki. Župana in druge goste je poklicala
dolžnost in kmalu so zapustili Livado. Preostali pa smo čakali na Ljubljana in ob delni finančni pomoči Ministrstvo za
prve dežne kaplje. In prišle so. Nismo se pustili motiti. Dokončali izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino.
(Aleš Susman je koordinator ČMC Črnuče).
smo naslednjo gredico, pletli visečo mrežo iz starih oblačil in

Velika zelena javna površina
za mlade na Livadi
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Prof. dr. Gregor Pompe,
muzikolog, skladatelj
in glasbeni kritik
Nada Breznik

Foto: osebni arhiv
Prof. dr. Gregor Pompe

Gregor Pompe (rojen 1974) je doktoriral iz
muzikologije. Njegova doktorska disertacija je
izšla pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete.
Že njegova diplomska naloga je bila nagrajena
s študentsko Prešernovo nagrado. Na matični
fakulteti se je po doktoratu zaposlil kot asistent,
bil pozneje izvoljen v naziv docenta, leta 2014
pa je postal izredni profesor. Od leta 2012 je
predstojnik Oddelka za muzikologijo. Pet let
je bil predsednik Slovenskega muzikološkega
društva. Za svoje znanstveno delo je prejel
Mantuanijevo priznanje. Napisal je več knjig,
med njimi tudi učbenik Novi tokovi v glasbi
20. stoletja in vrsto strokovnih iz znanstvenih
člankov. Kljub vsemu naštetemu sam pravi, da
ni znanstvenik. Ukvarja se tudi s kompozicijo.
Njegovo skladateljsko delo obsega 11 skladb,
a pravi, da je že dolgo, kar je napisal zadnjo.
Kot skladatelj se je predstavil na prvi javni
predstavitvi štipendistov Mestne občine
Ljubljana na Ljubljanskem gradu leta 2000.
Njegove skladbe so bile izvedene na Jesenskih
serenadah, Glasbenem juliju na obali (oba
projekta je vodil pokojni violinist Tomaž Lorenz),
v okviru koncertov Glasbene mladine ljubljanske,
na Noči mladih slovenskih skladateljev in drugod.
Je stalni sodelavec časnika Dnevnik za področje
glasbe in občasni sodelavec radia Ars. Kot
glasbeni kritik je brezkompromisen.
Dirigiranje predstavi Gregorja Pompeta v
povsem drugi luči. Tu se pokaže strastna
komponenta njegove narave. Na Filozofski
fakulteti je ustanovil in vodi Filozofsko
filharmonijo. Pred tem orkestrom se njegova
siceršnja zadržanost in resnost prelijeta v
govorico, ki ne potrebuje nobenih dodatnih
pojasnil in interpretacij, govorico telesa. Soprog
vizualne umetnice in profesorice na ALUO
dr. Uršule Berlot, oče dve in polletnega Vala
in devetmesečne Bele z blagim nasmehom
ugotavlja, da vzgoja otrok ni enostavna.

Obiskoval si gimnazijo Bežigrad, zaključil deset
letnikov klavirja, imel si odprte poti za nadaljnji
študij. Katera področja so te pritegovala? Na kaj so
zdaj osredotočena tvoja zanimanja?
Ko se človek odloča za študij, je v letih, ko je pozitivno
naiven, kar pomeni, da se odloča za tisto, kar ga zares
zanima, in ne za tisto, kar je pragmatično smiselno
(beri: bi si želeli starši). Sam nisem imel dileme, da moja
največja strast velja glasbi, ampak nikoli nisem bil dovolj
samozavesten, da bi si zaupal, da bom zmogel razne
preizkuse znanj, avdicije ipd. To se je izkazalo na koncu kot
odlična ideja usode! Tako sem pričel s študijem primerjalne
književnosti, verjetno zato, ker sem bil vešč pisanja prostih
spisov, in nemščine, da bom pač lahko dobil kakšno službo
in ker je bila nemščina kulturno povezana s tistim, kar me
je najbolj zanimalo: nemška glasba Wagnerja, Mahlerja,
Brucknerja, Schönberga. Šele kasneje, ko sta se moja dva
najboljša prijatelja odločila, da vpišeta še en predmet
vzporedno, sem si mislil, da ne morem dopustiti, da sta
»boljša« od mene in sem tudi jaz vpisal muzikologijo. Prej
me je v povezavi z glasbo zanimala kompozicija, ampak
odločitev je bila prava: bolje soliden muzikolog kot precej
povprečen umetnik. Slednjih je povsem preveč.
Ob pedagoškem in predstojniškem delu na
Filozofski fakulteti si še avtor učbenika in vrste
strokovnih in znanstvenih člankov, glasbeni
kritik, skladatelj in ne nazadnje soprog in oče dveh
malčkov? Kaj od vsega tega najbolj? Kako vse to
usklajuješ?
Bojim se, da če me kdo pozna, potem me pozna po kakšnem
kritičnem zapisu. Povrh vsega si je gotovo ustvaril še vtis,
da sem neznosno strupen kritik, kar v Sloveniji takoj
pomeni, da moram biti kako zafrustriran ali nekaj takega.
Resnica je, da kritiško delo še zdaleč ni moja osrednja
življenjska dejavnost, da je nekako bolj »kolateralna«
posledica mojega zanimanja za glasbo – sem pač v življenju
preposlušal ogromne količine glasbe in si dnevno sobo
popolnoma zapolnil s cd in dvd ploščki, tako da imam
doma eno tako veliko cd-dvd tapeto, ki resno najeda
naš dnevni prostor. Večino časa pa sem muzikolog, ki je
prepričan, da je moja glavna naloga posredovati ljudem
glasbo, jim omogočati lažji dostop do nje. To je nekaj, kar je
pri nas precej manj razvito. O glasbi razmišljamo samo kot
o neki prijetnosti, vsakršen refleksiven premislek se zdi, da
moti naš užitek. Zanimivo, da tako ne mislimo o literaturi,
ampak literatura in glasba sta pač umetnosti in pri obeh
je potreben strukturalni, vsebinski, estetski in še kakšen
premislek. Glasba se ne rojeva preprosto iz drobovja, ampak
je posledica znanja, občutenja ... Če pač v poslušalcu zgane
»drobovje«, je to posledica znanja, nadarjenosti avtorja, da
je znal v nas nagovoriti »drobovje«. Prav takšno prevajanje
od racionalne glasbene zamisli do našega ganotja se mi
zdi bistvena naloga muzikologije. Kar pa se tiče mojega
»umetniškega« dela (dam raje v narekovaj, da ne bo kdo
mislil, da se imam resno za skladatelja ali po možnosti celo
za dirigenta), bi rekel, da je za muzikologa stik z glasbo
nujen, da mi je moje šibko obvladovanje kompozicije
izjemna opora za razumevanje glasbe. Rekel pa bi, da bi bilo
smiselno tudi obratno: glasbenik brez vsaj šibkega znanja
muzikologije bo vedno samo precej povprečen glasbenik.

Seveda v meni gori naivno prepričanje, da bom nekoč spet
tudi kaj skomponiral, ampak sem zelo vešč pri iskanju
vzrokov, zakaj tega ne počnem. Trenutno si lažem, da je to
zaradi družine. Moj profesor filozofije Marjan Šimenc pa je
nekoč zelo dobro povedal: človek ima čas za natančno tisto,
kar hoče.
Osnoval si Filozofsko filharmonijo. Za vami je že
nekaj koncertov, tudi v dvoranah zunaj univerze.
Kako se počutiš kot dirigent?
Filozofska filharmonija je simfonični orkester Filozofske
fakultete, v njej igrajo študenti vseh oddelkov in tudi
zaposleni na naši Fakulteti. Ideja je, da skušamo v teh časih
povprečja in odsotnosti lepega in poglobljenega prebujati
ali vsaj vračati vero v lepo, premišljeno, občutljivo. Ne
tekmujemo v kakovosti s profesionalci, igramo zase. Moja
ideja je, da se ob muziciranju spoznavamo tudi z globljimi
zakonitostmi glasbene umetnosti: oboje se mi zdi neločljivo
povezano. Težko govorim o svojih občutkih pri dirigiranju,
ker so precej ambivalentni – biti »sprevodnik«, »urejevalec«
glasbe je precej dolgočasno (čeprav nujno), delati glasbo
živo in zanimivo neskončno privlačno, ampak ker je
naš orkester precej »pedagoške« narave, je moja naloga
predvsem prvo. Za to pa gotovo nisem bil rojen.
Na mestni in državni ravni deluješ v različnih
komisijah. Kako ocenjuješ svoj vpliv na kulturno
politiko? Imaš kakšno vizijo o položaju kulture v
nacionalnih strategijah Slovenije?
Dokler ne postaneš del takšnega komisijskega
»establishmenta«, si naivno prepričan, da se da ogromno
postoriti, da lahko stroka odločilno pripomore k razvoju.
Vendar je resnica precej drugačna. Spominja me na tisto
Kafkovo parabolo Pred vrati postave – o pomembnih rečeh
se odloča precej uradniško, birokratsko, strokovne komisije
postanejo bolj kot ne tarče za slabo voljo prijaviteljev, ki v
vsesplošni krizi, ki reže bolj kulturi kot bančništvu, ki nas
je sicer zapeljalo v krizo, da dobiva kultura vedno manjše
denarce. Pa tudi sicer se mi zdi največji problem Slovenije
njena majhnost: postati lokalni matador je sila enostavno in
če nekomu namigneš, da morda ni to, o čemer je prepričan
sam, njegovo poldružinsko in polprijateljsko občestvo,
potem je ogenj v strehi.
Kakšno je tvoje sodelovanje z drugimi skladatelji,
glasbeniki in umetniki na drugih področjih?
Z nekaterimi se dobro razumem, z drugimi najbrž malo
manj, to je povsem življenjsko. Zdi se mi, da včasih
laže komuniciram celo z neglasbeniki, včasih celo
malo pogrešam resen refleksiven pogovor o glasbi, tudi
muzikologiji. A ko me je zadnjič neki skladatelj povabil na
kavo in tožil o istem, sem se počutil precej domače. Bojim
se, da je glasba med umetnostmi pravzaprav na najslabšem:
za njeno razumevanje je v resnici potrebno znanje, ki
si ga ni lahko pridobiti, po drugi strani pa smo z glasbo
bombardirani z vseh strani in zato imamo občutek (radio
in internet nam to ves čas prigovarjata), da glasbo seveda
razumemo nekako prirojeno. Ja, jo, tisto najbolj enostavno.
Kaj naj rečem: to je kot bi govorili v samih enozložnih
besedah. Ne vem, če bi se nam to na jezikovni ravni zdelo
tako imenitno.
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Luč nad Ribjo brvjo
Nagrajena fotografija Primoža Lampiča
Stane Jagodič, akad. slikar in publicist

Foto: Primož Lampič
Nagrajena fotografija.

Ocenjevalec od udeležencev fotonatečaja pričakuje
motiviko, ki vsebuje nekaj inovativnosti po zgledu
najboljših fotografskih, filmskih in končno slikarskih,
grafičnih ter oblikovalskih rešitev preteklosti in
sedanjosti. Ne samo v formalnem, ampak tudi v
izpovednem smislu. V tej smeri bolj ali manj izzvenijo
prispeli motivi za junijski natečaj naslednjih snemalcev:
Jurij Bizjak, Primož Lampič, Robi Cmiljanič, Jan
Kreuzer, Veronika Popotnig, Jana Petković, Boštjan
Banfi, Barbara Lavrič Ravbar in Neža Kompare. Med
njimi je poslal impresivno kompozicijo Primož Lampič,
ki je osvojila nagrado in prikazuje Gerberjevo stopnišče,
ki ga je uredil Jože Plečnik in povezuje Kongresni trg
in Hribarjevo nabrežje. Posnetek je naredil v popolni
temi in s širokokotnim objektivom iz žabje perspektive
pričaral slovesno simetrično kompozicijo, kjer v sredini
dveh ograjenih zidov in veličastnih stavb dominira
prižgana svetilka z monumentalnim podstavkom.
Spodaj, na levi in desni strani temne vertikale, žari
dvojica polkrožnih oken in zgoraj na kamnitih ograjah
dodatno dve svetilki, kar v celoti spominja na svečano
podobo oltarja. Avtor je motiv naslovil Stopnišče

do neba, čeprav stopnice niso posnete in si jih le
predstavljamo, če realno lokacijo poznamo.
Zelo domiselno fotografijo je ponovno poslal Jurij
Bizjak, posneto iz podnožja Mesarskega mostu, in to
skozi stekleno ploščo, kjer je razvidna ženska s psom v
skrajni perspektivi in karikirani podobi. Gre za izredno
razgibano kompozicijo v duhu digitalizacije, ki odraža
sedanji čas, kar podkrepi črno-bela tehnika, kajti barvno
pisane ključavnice, ki horizontalno visijo na mostu, ne
bi nudile harmonije. Fotografija sodi v profesionalno
umetnostno publikacijo ali na sofisticirano razstavo.
Tudi Robi Cmiljanič je talentiran snemalec, ki je poslal
posnetke opuščene industrijske cone v Šiški. Zelo izstopa
ekspresiven motiv s propadajočo, zarjavelo kovinsko
rdeče-žarečo ograjo, katero spodaj zarašča divje žito.

Pri njegovem naslednjem posnetku, ki prikazuje modre
stole v drzni kompoziciji na Kongresnem trgu, pa avtor
izkazuje tudi velik smisel za poetiko konstruktivizma in
op arta. Jana Kreuzerja je pritegnil arhitekturni detajl
na Fakulteti za kemijo, ki predstavlja konstrukcijo
železa, stekla in betona, kar je podkrepil s pomenljivim,
angažiranim naslovom 'Moderna svoboda', kajti na
stekleni površini stekla se proicira celo tabla 'Izhod v sili'.
Nežo Kompare je navdušil nočni motiv, ki predstavlja
žarečo kroglo na Novem trgu, katerega ozadje zaključuje
razgibana panorama Gallusovega nabrežja in Grajskega
hriba, dočim je snemalec Peter Legiša na reki Ljubljanici
zabeležil slikovite jadrnice. Standardne posnetke so
poslali: Tjaša Janovljak, Ivanka Bajd, Ana Skobe, Brane
Pevec in Olga Kolar.

Nagradni fotonatečaj Moja Ljubljana
Avtor vsakokratnega izbranega posnetka motiva Ljubljane prejme 125 evrov. Fotografije za objavo v naslednji
številki pošljite najpozneje do 24. septembra 2016 na naslov: Mestna občina Ljubljana, glasilo Ljubljana, Mestni
trg 1, 1000 Ljubljana na CD-ju ali v fizični obliki ali na e-naslov: glasilo.ljubljana@ljubljana.si. Za vse prejete natečajne
fotografije si Mestna občina Ljubljana pridržuje pravico, da jih objavi v tiskani in/ali spletni obliki glasila Ljubljana.
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Ekipa Gasilske brigade Ljubljana
na tekmovanju v reševanju
z vrvno tehniko v Belgiji
Blaž Kovač, GBL

Fotografije: arhiv GBL
Ekipa iz Gasilske brigade Ljubljana je na tekmovanju v reševanju z vrvno tehniko Grimpday v belgijskem mestu Namur opravila deset zahtevnih nalog.

Letos se je ekipa iz Gasilske brigade Ljubljana ponovno udeležila tekmovanja v reševanju z vrvno tehniko Grimpday v belgijskem mestu Namur.
Tekmovanje je potekalo 3. in 4. junija. Ekipa, sestavljena iz sedmih reševalcev (vodja, štirje reševalci, ponesrečenec in kontrolor). je ostala nespremenjena.
Ker je ekipa enaka že tretje leto, se pri opravljanju nalog vsekakor pozna uigranost. Najboljše ekipe, ki se udeležujejo tega tekmovanja. so skupaj že vsaj
deset let. Temu primerna je tudi starost najboljših ekip, saj izkušnje štejejo največ.

Zahtevne tekmovalne naloge

ponesrečenca navzgor po kanjonu. Ker je bil kanjon ozek in
spolzek, smo večkrat prestavili sistem za vleko po strmini, da smo
Opravili smo deset zahtevnih nalog. Prvi dan smo opravili naloge
reševanja v naravnem okolju na pečini ob vojaški bazi, drugi dan pa varno spravili ponesrečenca na vrh pečine. To nalogo smo opravili
najhitreje od vseh ekip ter brez kazenskih točk.
v središču mesta.
Reševanje ponesrečenca z nosili skozi ozek rov. Naloga je bila,
da ekipa pristopi z vrha in se reševalec z nosili napoti skozi rov. Na
tleh imobilizira ponesrečenca na nosila ter nato nosila s reševancem
dvigne v vodoravnem položaju na vrh. Vmes je bilo potrebno nosila
postaviti v pokončni položaj in spraviti nosila z reševalcem skozi rov.

Dvig ponesrečenca s pomola na zgornji nivo. Ponesrečenec
je bil na pomolu pri reki. Potrebno ga je bilo premestiti na zgornji
nivo. Ponesrečenca smo imobilizirali na nosila ter ga v vodoravnem
položaju dvignili na vrh.
Spust ponesrečenca iz telovadnice na ulico. V starem
gasilskem domu smo imeli ponesrečenca v zgornjih prostorih
telovadnice, naloga pa je bila, da se spusti ponesrečenca v
nosilih skozi okno na pločnik ob cesti. Za sidrišča smo uporabili
konstrukcijo telovadnice višine 4 m.

po brežini, kjer je bilo potrebno premagati še 6-metrski navpični
zid. Najprej smo spustili reševalca, vodnika in njegovega psa.
Nato se je sistem spusta spremenil, da se je lahko celotna ekipa
spustila do drugega nivoja. S to nalogo se je zaključil tekmovalni
del.

Ekipa Gasilske brigade Ljubljana je
zasedla odlično 5. mesto!

Sledila je razglasitev rezultatov. Ne glede na uvrstitev na tekmovanju
so bile vse ekipe od prve do zadnje deležne dolgega aplavza in
spodbude preostalih ekip. Vsakdo, ki opravi vse naloge brez poškodb,
je zmagovalec Grimpdaya. Pa vendar je nekaj čara v samem
tekmovanju. Vse ekipe smo se odrezale na visoki ravni, zato so
Reševanje ujetega pomivalca oken in dvig na obzidje. Na
bile razlike na koncu minimalne. Zmagala je ekipa iz Andaluzije
vrhu obzidja smo pomagali delavcu, ki je omagal med delom.
(Španija), drugouvrščena je bila ekipa iz Ženeve (Švica), tretja je bila
Reševalec je pristopil do ponesrečenca, ga pripel na delovno in
reševalno vrv, s sistemom škripčevja smo ga dvignili na vrh obzidja. ekipa iz Special Rescue Association (Nemčija). Ekipa Gasilske brigade
Spust ponesrečenca na nosilih ter celotne ekipe s klifa.
Naloga se je v osnovi zdela dovolj lahka, vendar se je v nadaljevanju Vodoravna žičnica z navpičnim dvigom ponesrečenca.
Ljubljana je zasedla odlično 5. mesto! S tem smo dobili potrditev, da
izkazalo, da je potrebna usklajenost ekipe s pravilnim manevrom. Med dvema obrambnima jarkoma je v prirejeni mrežasti cevi
se je naš trud in vlaganje v znanje reševanja z vrvno tehniko poplačal.
Potrebno je bilo urediti primerna sidrišča in poskrbeti za zaščito
obstal ponesrečenec. Naloga ekipe je bila, da ga reši s pomočjo
Letos je bila to enajsta ponovitev Grimpdayja, ki pa je bila še posebej
vrvi čez skalni rob. Ko sta se reševalec in ponesrečenec spustila, je
žičnice na levi del obrambnega jarka. Razdalja med levo in desno
pomembna za tamkajšnje gasilce, saj so se pred meseci preselili
ekipa spremenila manever tako, da se je tudi celotna ekipa z opremo stranjo je bila okoli 40 m. Ekipa je pripravila žičnico tipa žerjav,
v nove prostore. Nekateri se sprašujejo, zakaj hodimo tako daleč.
spustila s stene. Spust je bil dolg približno 80 metrov.
spustila reševalca do ponesrečenca in jih nato dvignila ter potegnila
Razlogov je več. Pogoji za trening so praktično idealni in omogočajo
na levi breg.
Reševanje ujetega plezalca v steni. Na sredini plezalne stene
trening tako na zgradbah kot tudi v naravi. Srečanje in izmenjava
se je ponesrečil plezalec. Z vrha stene smo postavili sidrišča.
Spust vodnika s psom na prvi nivo, imobilizacija
izkušenj z ekipami z vsega sveta je neprecenljivo, poseben čar pa da
Dva reševalca z nosili sta se spustila do ponesrečenca, ga tam
ponesrečenca na nosila ter spust ekipe s ponesrečencem
seveda pa tudi spodbujanje vseh sodelujočih ekip na koncu. Letos je
imobilizirala na nosila ter ga v vodoravnem položaju spustila do
in vodnikom s psom po pobočju na cesto. Vaja je bila
vznožja stene.
tekmovalo manj ekip (22) kot prejšnja leta, razlog so žal teroristični
sestavljena iz dveh delov; v prvem smo spustili vodnika
napadi v Belgiji. Iskreno upamo, da tudi drugo leto, na prvi petek v
reševalnega psa in njegovega psa na prvi nivo. Tam je pes našel
Vleka ponesrečenca na nosilih po kanjonu v dolžini
ponesrečenca, medtem pa je ekipa že pripravljala sistem za spust juniju ob 8:00 uri začnemo s prvo nalogo reševanja iz višin in globin.
150 m in višini 70 m. Namen te naloge je bil, da prenesemo
Vodoravna žičnica med dvema vrhovoma. Ekipa je morala
izvesti transport ponesrečenca med dvema vrhovoma. Pot čez je
potekala izključno po jeklenih vrveh in samo v eno smer. Tako
sta se na eno stran odpravila dva reševalca, ki sta za seboj vlekla
vrvi. Potrebno je bilo izdelati sidrišča, napeti vrvi in ponesrečenca
prepeljati na drugo stran. Da je bila naloga opravljena, je bilo
potrebno vso opremo in moštvo premestiti na drugo stran.
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Napovednik dogodkov
po četrtnih skupnostih
SEPTEMBER 2016
VSI DOGODKI SO ZA UDELEŽENCE BREZPLAČNI!
DOGODEK
»BEŽIGRAD VAS ZABAVA«
OTVORITEV SAVSKEGA IGRIŠČA IN DVORIŠČA
DAN ČS BEŽIGRAD
DAN SOSEDOV V ČS POSAVJE
DAN ČS RUDNIK

KRATKA VSEBINA
Zabavni program za najmlajše – predstavi in ustvarjalne delavnice; Koncert Orkestra
Mandolina Ljubljana
Med poletjem sta v Savskem naselju obnovljena dva javna prostora – igrišče ob Savskem
hribu in dvorišče pred Knjižnico REČI. Program na FB.
Sklop kulturnih, športnih, zabavnih in izobraževalnih vsebin.
Zabavni program za vse generacije. Uživanje in druženje v parku, spodbujanje lokalne
ustvarjalnosti in raznovrstnih aktivnosti.
Prireditev je s pestrim kulturnim in športnim programom namenjena vsem generacijam.
Predstavitev društev in zavodov na območju ČS Rudnik.

ČS
ČS BEŽIGRAD

TERMIN

LOKACIJA

Četrtek, 15. 9. 2016 od 17.00 do 20.00 ure Ploščad pred Mestno hišo in paviljon ZPE/Točka Zate

ČS BEŽIGRAD

Petek, 9. 9. 2016 od 17.00 do 20.00 ure

Knjižnica REČI, Belokranjska 6 in Savski hrib

ČS BEŽIGRAD

Četrtek, 22. 9. 2016 od 14. – 19. ure

Železna cesta in Severni mestni park

ČS POSAVJE

Sobota 10. 9. 2016 ob 16.00 uri

Centralni park Glinškova - Mucherjeva

ČS RUDNIK

Četrtek, 15. 9. 2016 od 14. ure dalje

Igrišča pred Športno dvorano Krim

Četrtek, 22. 9. 2016 (ura in čas trajanja bosta Ižanska cesta med Karlovškim mostom in Orlovo ulico
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI V ČS RUDNIK
Prireditev na Ižanski cesti v Ljubljani
ČS RUDNIK
določena naknadno)
(dogajanje med Botaničnim vrtom in BIC-em)
Zelenica pred sedežem ČS Trnovo in Centrom starejših
Kulturno-družabni dogodek s pogostitvijo ob prevzemu replike zelena prestolnica Evrope
ČS TRNOVO
Ponedeljek, 19. 9. 2016 ob 17.30 uri
PREVZEM AMBASADORSTVA ZPE 2016
Trnovo, Devinska 1B
2015 od ČS Bežigrad
PREDSTAVITEV DRUŠTVA, OPAZOVALNEGA PANJA Čebelarsko društvo Barje vabi na ogled opazovalnega panja in predstavitev delovanja
ČS TRNOVO
Sreda, 21. 9. 2016 od 12.00 do 16.30 ure INFO točka pred Magistratom (stojnica), Mestni trg 1
TER PRODAJA MEDU
društva. Prodaja domačega medu.
PREDSTAVITEV DELOVANJA KOLES NA ELEKTRIČNI Turistično društvo in medgeneracijsko mreženje Ljubljanica Trnovo bo predstavilo
ČS TRNOVO
Petek, 23. 9. 2016 od 11.00 do 16.00 ure INFO točka pred Magistratom (stojnica), Mestni trg 1
POGON IN DRUGIH DEJAVNOSTI DRUŠTVA
delovanje koles na električni pogon.
PREDSTAVITEV DELOVANJA KONJENIŠKEGA
Konjeniški klub Trnovo se bo predstavils svojimi programi, tudi za otroke.
ČS TRNOVO
Sobota, 24. 9. 2016 od 13.00 do 18.00 ure INFO točka pred Magistratom (stojnica), Mestni trg 1
KLUBA TRNOVO
Predavanje in izhodiščna točka pohoda v Botaničnem
Čebelarsko društvo Barje v sodelovanju z Botaničnim vrtom UL predstavlja Čebeljo pot.
ČS TRNOVO
Nedelja, 25. 9. 2016 ob 10.00 uri
PREDSTAVITEV IN POHOD PO ČEBELJI POTI
vrtu UL, Ižanska cesta 15
Kratek ogled Botaničnega vrta in pohod po Čebelji poti do centra mesta.
PONUDBA TRNOVSKE ZELENJAVE
Andrej Peršin bo svoj ljubljanski pridelek ponudil pred Mestno hišo.
ČS TRNOVO
Torek, 27. 9. 2016 od 11.00 do 17.00 ure INFO točka pred Magistratom (stojnica), Mestni trg 1
Avtorica knjige Moj vrt je lahko balkon Jerneja Jošar in avtor knjig Vroče trajnice in Vroče
VRTOVI NA BALKONIH IN TERASAH - PREDAVANJE kombinacije Matic Sever bosta predstavila svoje izkušnje z ozelenitvijo ljubljanskih
ČS TRNOVO
Torek, 27. 9. 2016 od 17.00 do 19.00 ure INFO točka pred Magistratom (paviljon), Mestni trg 1
balkonov in teras
Plečnikova hiša, Karunova 4 – potrebna je prijava na
Ponedeljek, 26. 9. 2016 ob 11:15; 15:15 in
MGML v sklopu Dneva ČS Trnovo organizira strokovno vodenje po prenovljeni Plečnikovi
tel. (01) 24 12 506 ali na e-naslov: prijava@mgml.si
ČS TRNOVO
VODENI OGLED PO PLEČNIKOVI HIŠI IN VRTU
17:15 uri
hiši in vrtu.
Prijave se sprejemajo od 19.9.2016 dalje.
Društvo Finžgarjeva galerija bo v sodelovanju z Župnijo Trnovo v prostorih galerije v
FILMSKI VEČER, POSVEČEN F. S. FINŽGARJU,
Finžgarjeva galerija v trnovskem župnišču, Kolezijska
Sreda, 28. 9. 2016 ob 19.30 uri.
TRNOVSKEMU ŽUPNIKU, PLEČNIKOVEMU SOSEDU sklopu Dneva ČS Trnovo organizirala filmski večer posvečen F.S. Finžgarju. Na prireditvi bo ČS TRNOVO
ulica 1
sodeloval dr. Bogataj, Finžgarjev sorodnik.
IN PRIJATELJU
Društvo Finžgarjeva galerija v sod. z Župnijo Trnovo pripravlja literarni večer s
LITERARNI VEČER – TRNOVO V ZAPISIH JOŽETA
Finžgarjeva galerija v trnovskem župnišču, Kolezijska
Četrtek, 29. 9. 2016, ob 19.30 uri
HUDEČKA IN PREDAVANJE O POSEBNIH VIDIKIH predstavitvijo tematske zloženke Trnovo v zapisih Jožeta Hudečka. Predavanje dr. Tomaša ČS TRNOVO
ulica 1
Valena o posebnih vidikih Plečnikove arhitekture.
PLEČNIKOVE ARHITEKTURE
DAN ODPRTIH VRAT – PGD LJUBLJANA TRNOVO Ogled opreme društva, potek gašenja in reševanja človeških življenj in imetja.
ČS TRNOVO
Petek,30. 9. 2016 ob 16.00 uri
Gasilski dom, Cesta v Mestni log 31
Davčno svetovanje za občane četrtne skupnosti Trnovo poteka dvakrat mesečno
September–december 2016, od 16.30 do
ČS Trnovo, Devinska 1B Vnaprejšnja najava po
po eno uro v prostorih ČS Trnovo. Svetuje izkušeni davčni svetovalec Anton Ficko iz
ČS TRNOVO
DAVČNO SVETOVANJE – PRO BONO
17.30 ure
telefonu 01/ 429 16 13
davčnosvetovalne družbe ECOVIS CF CONFIDAS d.o.o.. Svetovanje po dogovoru vsako 1.
in 3. sredo.
JESENSKA ČISTILNA AKCIJA
Čistilna akcija
ČS CENTER
Sobota, 24. 9. 2016
Plaža Trnovski pristan Prulski most
METAL WITCH
Koncert
ČS VIČ
Četrtek, 29. 9. 2016 od 18.00 dalje
Klub Cirkus, Trg MDB 7
VIŠKI DAN SOSEDOV 2016
Tekmovanje v malem nogometu in balinanju
ČS VIČ
Četrtek, 22. 9. 2016 od 16.00 dalje
Športni park Vič na Gerbičevi ulici
POHOD IN OGLED TURISTIČNE KMETIJE PRI
Ogled turistične kmetije, sotočja treh rek in Ljubljana
ČS POLJE
petek, 9. 9. 2016, ob 9. uri
Podgrad pri Ljubljani
LAZARJU
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA LJUBLJANA
Voden ogled CČN Ljubljana
ČS POLJE
sobota, 10. 9. 2016, ob 10. uri
CČN Ljubljana (Zalog, Cesta v prod 100)
VODEN OGLED RANŽIRNE POSTAJE ZALOG
Ogled edine ranžirne postaje v Republiki Sloveniji
ČS POLJE
ponedeljek, 12. 9. 2016, ob 10. uri
Ranžirna postaja Zalog
VODEN OGLED RCERO
Ogled največjega regijskega centra za ravnanje z odpadki
ČS POLJE
zorek, 13. 9. 2016, ob 10. in 11. uri
JP Snaga, Barje
OGLED ŽELEZNIČARSKEGA MUZEJA
Muzej SŽ
ČS POLJE
sreda, 14. 9. 2016, ob 10. in 11. uri
SŽ, Parmova ulica
OGLED KMETIJE PRI PIKI
Ogled sodobne kmetije in igra z miniaturnimi živalmi: konji, koze, ovce, kokoši …
ČS POLJE
petek, 16. 9. 2016, ob 10. uri
Zalog, Pot v Zeleni gaj 55
OGLED PODJETJA KOTO, LJUBLJANA ZALOG
Voden ogled edine kafilerije v Republiki Sloveniji
ČS POLJE
torek, 20. 9. 2016, ob 9. uri
Zalog, Agrokombinatska cesta 80
PROSTOVOLJSTVO V ČS POLJE
Predstavitev štirih prostovoljnih gasilskih društev v ČS Polje
ČS POLJE
sreda, 21. 9. 2016 od 18. do 20. ure
Krajinski park Zajčja dobrava
ZABAVNO, A POUČNO
Predstavitev taborniškega življenja in dela tabornikov rod Samorastniki, Polje
ČS POLJE
sreda, 21. 9. 2016 od 18. do 20. ure
Krajinski park Zajčja dobrava
Z nogometom proti diskriminaciji; na šolskem igrišču spremljajoče dejavnosti: košarka,
ČS POLJE
nedelja, 25. 9. 2016 od 8. do 20. ure
PLATA ZALOG – Šolsko igrišče, Cerutova ulica
JESENSKA PLATA
fitnes na prostem, aktivne delavnice itd.
V Zajčji dobravi se predstavijo številne kmetije, njihove dobrote, s poudarkom na zelju.
ZELJADA
Predstavitev starega orodja in dela z njim; predstavitev ljudskih običajev bogat glasbeni
ČS POLJE
nedelja, 25. 9. 2016 od 12. do 20. ure
Krajinski park Zajčja dobrava
program; pestra kulinarika.
v Zalogu pred Gasilskim domom in v Polju za
ŠOLA ZDRAVJA
Telovadba za starejše
ČS POLJE
Ves mesec vsak dan ob 8. uri
cvetličarno
ŠPORTNE AKTIVNOSTI ZA STAREJŠE
Vodena telovadba in športne aktivnosti za starejše
ČS POLJE cel mesec vsak dan od ponedeljka do petka
Središče Vitalis, Hladilniška pot, Zalog
PROGRAM ČS JARŠE IN DU NOVE JARŠE
Srečanje upokojencev DU Nove Jarše starejših nad 80 let.
ČS JARŠE
sreda, 21. 9. 2016 ob 13.00 uri
Slamca, Šmartinska cesta 182
datum, ura in lokacija na spletni strani ČS
Moste http://www.ljubljana.si/si/mol/
Strokovno voden sprehod na temo prepoznavanja tujerodnih invazivnih rastlin in
ČS MOSTE
»ROKAVICE GOR«
cetrtne-skupnosti/moste/novice-inseznanitev z metodami njihovega odstranjevanja.
obvestila/
Od križišča z ulico Pod Hribom do križišča s Šišensko
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
Prireditev na Vodnikovi ulici v Ljubljani
ČS ŠIŠKA
Četrtek, 22. 9 .2016
cesto

Na zelenih poljih so dogodki, ki se bodo odvijali v okviru ambasadorstva četrtnih skupnostih.
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Kam na vadbo v Ljubljani

Razgibajmo Ljubljano
Letošnje leto so na področju športa
nedvomno najbolj zaznamovale
olimpijske igre v RIU, kjer se je
slovenski vrhunski šport predstavil v
izjemno lepi luči!
Ne gre pa spregledati, da ta
megaspektakel ne bi mogel biti niti
približno tako uspešen, če se ga ne
bi udeležilo (v povsem drugi vlogi
seveda) na tisoče prostovoljcev
z vsega sveta! Zakaj to posebej
izpostavljam? Ker se v slovenski
kulturi šport večinoma dogaja kot
prostovoljna dejavnost ljudi, ki so
interesno povezani v športna društva,
njihova združenja in zveze. Na teh
izhodiščih temelji povezovalna,
usklajevalna in reprezentativna vloga
Športne zveze Ljubljana.
Za Ljubljano lahko rečem, da ima
dovolj posluha za šport, kar se odraža
predvsem v podpori vrhunskemu
športu, programom otrok in mladine
ter izgradnji športne infrastrukture.
Ugotavljamo pa, da imamo še veliko
rezerv ravno na področju športa za
vse, ki ga odgovorni vse prevečkrat
obidejo z izgovorom, da gre za
prostočasne aktivnosti v domeni
prebivalcev samih. To seveda le delno
drži, če si želimo povečati število
športno aktivnih (redno ali vsaj
občasno)!
Zavedamo se, da je denarja za šport
za vse na državni ravni izdatno
premalo. Ob tem ne moremo mimo
ugotovitve, da tudi nacionalnih
spodbujevalnih akcij skoraj ni, zato
tudi razdrobljenost velikega dela
športa za vse ni presenečenje. Je pa
res, da je nekaj pomembnih premikov
v tej smeri naredil OKS-ZŠZ, ki je že
pokrenil nekaj konkretnih projektov:
vzpostavitev koledarja športnih
prireditev in programov vadb po
Sloveniji; športne poslovne igre, kjer
nagovarjamo zaposlene v podjetjih;
regijske pisarne kot »servisna« mreža
lokalnim zvezam in društvom …. Vse
skupaj združeno v nacionalno akcijo
Razgibajmo Slovenijo.
Z njegovo pomočjo je bila Mestna
občina Ljubljana letos izbrana v
pilotski projekt Global Active City v
izbrani družbi še petih mest z vseh

ČS Bežigrad

kontinentov, ki ga skupaj izvajata MOK
–Mednarodni olimpijski komite in
TAFISA – krovna športna organizacija
na področju športa za vse.
Osnovni cilj projekta je vzpostavitev
boljšega sodelovanja med različnimi
družbenimi podsistemi v mestu (npr.
šport, zdravje, turizem, promet, mladi
…), ki naj spravi čim več prebivalcev
Ljubljane v gibanje! Dandanes
smo žal priča vse preveč zaprtemu,
»sektorskemu« pristopu, ki ne daje
najboljših rezultatov. Povezovanje,
sodelovanje in skupno nagovarjanje
ljudi je prava pot. In tu lahko skupaj
– civilna družba in mestne oblasti,
naredimo največji premik. Seveda,
najtežji del je navadno kaj premakniti
v glavah, ki so prepričane, da že vse
vedo …
V Ljubljani ob sodelovanju lokalnih
športnih zvez in zavodov že nekaj
let izvajamo projekt Razgibajmo
Ljubljano. V praksi ga uresničujemo s
pomočjo športnih animacij po četrtnih
skupnostih, v pomembnem obsegu
tudi s pomočjo sredstev, ki jih dobimo
s strani Fundacije za šport. Prav tako
so zelo pomembni tečaji, vadbe in
drugi športni dogodki po posameznih
športnih panogah, ki jih organiziramo
skupaj z našimi člani.
Eden izmed ključnih ciljev akcije pa
je tudi objava podatkov vadbene
ponudbe v občini v koledarju
prireditev, ki je pred vami. Zbiranje
kakovostnih in ažurnih podatkov
je natančno in zahtevno delo, ki je
zelo odvisno tudi od vseh drugih
deležnikov v športu. Lahko rečem,
da so povečini tudi športne sredine
v Ljubljani spoznale, da je takšno
obveščanje pomembno za njihovo
delo!
Pred vami je torej nabor vadbenih
programov, ki čakajo na vas.
Preglejte ga in se odločite za sebi
najbolj primerno športno ali gibalno
dejavnost. Verjamem, da bo vsakdo
lahko našel zase kaj zanimivega, to
pa bo tudi za nas ustrezna nagrada in
motivacija za vnaprej.
Uspešno »športanje« vam želim!
Mag. Janez Sodržnik, predsednik Športne zveze Ljubljana
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Partnerji programa so:

AEROBIKA

Alfa-int d.o.o.
● Alfa Gym, Dunajska cesta 49
T: 068 194 937, www.alfa-gym.si
Gibis-EM d.o.o.
● Gimnazija Bežigrad, Peričeva ulica 4
T: 01 563 35 63, www.gibis-em.si
Gibis-EM d.o.o.
● OŠ Milana Šuštaršiča, Štembalova ulica 2 a
T: 01 563 35 63, www.gibis-em.si
Gibis-EM d.o.o.
● OŠ Savsko naselje, Matjaževa ulica 4
T: 01 563 35 63, www.gibis-em.si
Gym24.si, Mitja Bračič s.p.
● Gym24, fitnes studio, Dunajska cesta 154
M: 041 242 424, gym24.si
Meida d.o.o., Športno-plesni center Buba
● Buba center, Vodovodna cesta 25
M: 031 250 250, www.buba.si
Športno društvo Telovadnica
● Petit studio, osebna telovadnica, Parmova ul. 51
M: 040 214 731, www.petit-studio.si
Športni center Chagi d.o.o.
● Športni center Chagi, Vojkova cesta 58
T: 01 280 17 99, www.chagi.si

AIKIDO

Aikido društvo Keiko dojo
● Center Premik, Neubergerjeva ulica 9
M: 040 428 465, www.aikido-lj.com

ALPINIZEM

Planinsko društvo Železničar Ljubljana
●Plezalni center AO Železničar, Parmova cesta 35
M: 041 631 319, www.aozeleznicar.org

ALPSKO SMUČANJE

Smučarsko društvo Novinar
● OŠ Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
M: 040 775 770, www.novinar-drustvo.si
Smučarsko društvo Novinar
● RC Staničeva, Staničeva ulica 41
M: 040 775 770, www.novinar-drustvo.si

ATLETIKA

Atletsko društvo Mass Ljubljana
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
T: 01 438 59 10, www.admass.si
Atletsko društvo Mass Ljubljana
● OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
M: 040 457 876, www.admass.si
Atletsko društvo Mass Ljubljana
● OŠ Franceta Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1
M: 040 457 876, www.admass.si
Atletsko društvo Mass Ljubljana
● OŠ Savsko naselje, Matjaževa ulica 4
M: 040 457 876, www.admass.si

BADMINTON

Badminton klub Ljubljana
● OŠ Bežigrad, Črtomirova ulica 12
M: 041 323 966, www.badminton-ljubljana.si
Badminton klub Ljubljana
● OŠ Milana Šušteriča, Štembalova ulica 2 a
M: 041 323 966, www.badminton-ljubljana.si

BALINANJE

Baseball softball društvo Ježica
● OŠ Milana Šušteriča, Štembalova ulica 2
M: 051 688 553, www.jezica-baseball.com
Baseball softball društvo Ježica
● OŠ Savsko naselje, Matjaževa ulica 4
M: 051 688 553, www.jezica-baseball.com

BOKS

Športni center Chagi d.o.o.
● Športni center Chagi, Vojkova cesta 58
T: 01 280 17 99, www.chagi.si

BORILNE VEŠČINE – DRUGO

Športni center Chagi d.o.o.
● Športni center Chagi, Vojkova cesta 58
T: 01 280 17 99, www.chagi.si
Športni klub Shubukan kendo & iaido
● Center Premik, Neubergerjeva ulica 9
T: 064 108 695, www.shubukan.si

DVIGANJE UTEŽI

FitZone, Matej Cankar s.p.
● Rekreacijski center Fitzone Functional Training,
V dolini 30
M: 031 345 898, www.fitzone.si
Športni center Chagi d.o.o.
● Športni center Chagi, Vojkova cesta 58
T: 01 280 17 99, www.chagi.si

FITNES

Alfa-int d.o.o.
● Alfa Gym, Dunajska cesta 49
M: 068 194 937, www.alfa-gym.si
Gym24.si, Mitja Bračič s.p.
● Gym24, fitnes studio, Dunajska cesta 154
M: 041 242 424, gym24.si
Šolski center za pošto, ekonomijo in
telekomunikacije Ljubljana
● ŠC PET, Celjska ulica 16
M: 041 277 695, www.scpet.net
Športni center Chagi d.o.o.
● Športni center Chagi, Vojkova cesta 58
T: 01 280 17 99, www.chagi.si

FUNKCIONALNA VADBA

Alfa-int d.o.o.
● Alfa Gym, Dunajska cesta 49
M: 068 194 937, www.alfa-gym.si
Društvo za šport in turizem Klub mustangs Lj
● Gym24, fitnes studio, Dunajska cesta 154
M: 040 254 330, mustangsljubljana.si
FitZone, Matej Cankar s.p.
● Rekreacijski center Fitzone Functional Training,
V dolini 30
M: 031 345 898, www.fitzone.si
Gym24.si, Mitja Bračič s.p.
● Gym24, fitnes studio, Dunajska cesta 154
M: 041 242 424, gym24.si
Športno društvo Telovadnica
● Petit studio, osebna telovadnica, Parmova ul. 51
M: 040 214 731, www.petit-studio.si
Športni center Chagi d.o.o.
● Športni center Chagi, Vojkova cesta 58
T: 01 280 17 99, www.chagi.si
Športno društvo Metulj
● BM Studio, Dunajska cesta 63
M: 040 785 934, www.sd-metulj.si

GIMNASTIKA – RITMIČNA

Klub za športno ritmično gimnastiko Narodni dom
● OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
Balinarski športni klub BS-3
M: 031 524 280, www.klubrg-narodnidom.si
● Balinišče BS-3, Baragova ulica 11
Športni klub Bleščica
M: 041 772 029
● OŠ Bežigrad, Črtomirova ulica 12
BASEBALL
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si
Baseball softball društvo Ježica
Športni klub Bleščica
● OŠ Franceta Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1 ● OŠ Franceta Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1
M: 051 688 553, www.jezica-baseball.com
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si

Šport
OŠ Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
● Športni klub Bleščica
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si
Športno društvo Sokol Bežigrad
● OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
T: 01 434 76 03, www.sokolbezigrad.si
Športno društvo Špička
● OŠ Milana Šuštaršiča, Štembalova ulica 2 a
M: 040 667 703, www.spicka.si
Športno društvo Špička
● OŠ Savsko naselje, Matjaževa ulica 4
M: 040 667 703, www.spicka.si
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KARATE

Inštitut 108, zavod za borilne, meditacijske in
zdravilne veščine
● SGGOŠ Ljubljana, Dunajska cesta 102
T: info@108.si, www.karate.si
Karate klub Forum Ljubljana
● Družbeni dom Stadion, Staničeva ulica 41
M: 031 231 440, www.sankukai.org
Karate klub Ljubljana
● OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
M: 051 315 777, www.karateklub-ljubljana.si
Kimon d.n.o.
● OŠ Bežigrad, Črtomirova ulica 12
M: 041 688 120, www.kimon.si
Univerzitetni karate klub
● Gimnazija Bežigrad, Peričeva ulica 4
E: ukk@mska.net, www.mska.net

● OŠ Franceta Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1 ODBOJKA

M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Milana Šuštaršiča, Štembalova ulica 2 a
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● Športno-rekreacijski center Ježica, Savlje 6
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si

Odbojkarski klub Ljubljana
● OŠ Bežigrad, Črtomirova ulica 12
M: 031 836 136, www.ljubljana-volley.si
Odbojkarski klub Ljubljana
● OŠ Savsko naselje, Matjaževa ulica 4
M: 031 836 136, www.ljubljana-volley.si
Odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana
● OŠ Milana Šušteriča, Štembalova ulica 2 a
M: 041 356 225, www.vitalvolley.si
Odbojkarsko društvo Krim
LAKROS
● OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
GIMNASTIKA – ŠPORTNA
Športno društvo Lacrosse Olimpija
M: 041 514 933
Gimnastično društvo Zelena jama
● Kardeljeva ploščad (Igrišče za Ekonomsko fakulteto) Šolski center za pošto, ekonomijo in
● OŠ Savsko naselje, Matjaževa ulica 4
M: 068 186 282, www.lacrosse.si
telekomunikacije Ljubljana
T: 01 540 24 80, www.gimzj-drustvo.si
● ŠC PET, Celjska ulica 16
MALI NOGOMET
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
M: 041 277 695, www.scpet.net
Društvo za pomoč in samopomoč
● OŠ Bežigrad, Črtomirova ulica 12
Športno društvo Invalid Ljubljana
KEGLJANJE
brezdomcev Kralji ulice
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si
● OŠ Janeza Levca, Dečkova ulica 1 b
Javni zavod Šport Ljubljana
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● Športni center Triglav, Vodovodna cesta 25
M: 041 733 446, www.sdiljubljana.org
M: 030 323 305, www.kraljiulice.org
● OŠ Franceta Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1 ● RC Staničeva, kegljišče, Staničeva ulica 41
Športno društvo Odbojkarska šola Ljubljana
M: 041 780 050, www.sport-ljubljana.si
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si
NAMIZNI TENIS
● OŠ Bežigrad, Črtomirova ulica 12
Kegljaški klub Gobar Ljubljana
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
Kubus
fit,
d.o.o.
M: 041 863 652
● RC Staničeva, kegljišče, Staničeva ulica 41
● OŠ Milana Šušteriča, Štembalova ulica 2 a
● Cube fitness, Ulica prvoborcev 25
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si
M: 031 368 311
Športno društvo Odbojkarska šola Ljubljana
M: 030 674 953, www.cube-fitnes.si
Kegljaški
klub
Iskra
Ljubljana
● OŠ Franceta Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1
GO
Namiznoteniško
društvo
Kajuh-Slovan
M: 041 863 652
● RC Staničeva, kegljišče, Staničeva ulica 41
Go društvo Ljubljana
OŠ
Franceta
Bevka,
Ulica
Pohorskega
bataljona
1
●
M: 031 647 700
Športno društvo Odbojkarska šola Ljubljana
● Caffe Delfin, Hacquetova ulica 6
T: 05 901 81 30, www.ntdkajuh-slovan.si
● OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
E: ljubljana@go-zveza.si, www.go-zveza.si
KICKBOKS
Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
M: 041 863 652
Športni center Chagi d.o.o.
OŠ
Mirana
Jarca,
Ipavčeva
ulica
1
JOGA
●
Športno društvo Odbojkarska šola Ljubljana
● Športni center Chagi, Vojkova cesta 58
Društvo joga v vsakdanjem življenju
T: 05 901 81 30, www.ntdkajuh-slovan.si
● OŠ Savsko naselje, Matjaževa ulica 4
T: 01 280 17 99, www.chagi.si
Ljubljana
NOGOMET
M: 041 863 652
● Vrtec Mladi rod, Črtomirova ulica 14
KOLESARSTVO – BMX
Nogometni klub Bravo
Športno društvo Odbojkarska šola Ljubljana
M: 040 221 108, www.joga-ljubljana.org
Kolesarsko društvo Rajd
● OŠ Franceta Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1 ● OŠ Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
FitZone, Matej Cankar s.p.
BMX
steza
Ljubljana,
Linhartova
cesta
●
T: 059 019 292, www.nk-bravo.si
M: 041 863 652
● Rekreacijski center Fitzone Functional Training, M:
031 807 335, www.kd-rajd.si
Nogometni klub Bravo
V dolini 30
PILATES
● OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
KONJENIŠTVO
M: 031 345 898, www.fitzone.si
Alfa-int d.o.o.
T: 059 019 292, www.nk-bravo.si
Inštitut 108, zavod za borilne, meditacijske in Konjeniški klub Pip
● Alfa Gym, Dunajska cesta 49
Nogometni klub Interblock
zdravilne veščine
● Jahališča Parka Sava, Tomačevo
M:
068 194 937, www.alfa-gym.si
OŠ
Milana
Šušteriča,
Štembalova
ulica
2
a
●
M: 041 681 502, www.kk-pip.com
● SGGOŠ Ljubljana, Dunajska cesta 102
FitZone, Matej Cankar s.p.
M: 041 882 859, www.nkinterblock.com
E: info@108.si, www.108.si
KOŠARKA
● Rekreacijski center Fitzone Functional Training,
Nogometni klub Šmartno Ljubljana
Meida d.o.o., Športno-plesni center Buba
Košarkarski klub Olimpija Ljubljana
V
dolini 30
OŠ
Savsko
naselje,
Matjaževa
ulica
4
Buba
center,
Vodovodna
cesta
25
●
●
● Center Stožice, Vojkova cesta 100
M: 031 345 898, www.fitzone.si
M: 031 250 250, www.buba.si
M: 041 310 470, www.nksmartno.si
T: 01 234 88 22, www.union.olimpija.com
Gibis-EM d.o.o.
Vodenje športnih aktivnosti, Petra Bizjak s.p.
Športno društvo Invalid Ljubljana
Košarkarski klub Parklji
● Gimnazija Bežigrad, Peričeva ulica 4
● BM Studio, Dunajska cesta 63
RC Staničeva, Staničeva ulica 41
●
● OŠ Milana Šušteriča, Štembalova ulica 2 a
T: 01 5633 563, www.gibis-em.si
M: 041 394 525, www.pilatesspetro.si
M: 041 733 446, www.sdiljubljana.org
M: 041 840 379, www.parklji.com
Gym24.si, Mitja Bračič s.p.
ŠD Nogometni klub Olimpija Ljubljana
JUDO
Košarkarski klub Parklji
● Gym24, fitnes studio, Dunajska cesta 154
Center Stožice, Vojkova cesta 100
●
Judo klub Bežigrad Ljubljana
OŠ
Mirana
Jarca,
Ipavčeva
ulica
1
●
M: 041 242 424, www.gym24.si
T: 01 431 01 44, www.nkolimpija.si
● Buba center, Vodovodna cesta 25
M: 041 840 379, www.parklji.com
Meida d.o.o., Športno-plesni center Buba
ŠD Nogometni klub Olimpija Ljubljana
M: 041 216 512, www.ilovejudo.com
Košarkarski klub Parklji
● Buba center, Vodovodna cesta 25
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Bežigrad, Črtomirova ulica 12
OŠ Savsko naselje, Matjaževa ulica 4
●
M: 031 250 250, www.buba.si
T: 01 431 01 44, www.nkolimpija.si
● Družbeni dom Stadion, Staničeva ulica 41
M: 041 840 379, www.parklji.com
Športno društvo Telovadnica
M: 041 216 512, www.ilovejudo.com
ŠD Nogometni klub Olimpija Ljubljana
Košarkarsko društvo Ježica
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Franceta Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1 ● Petit studio, osebna telovadnica, Parmova ul. 51
OŠ
Franceta
Bevka,
Ulica
Pohorskega
bataljona
1
●
● OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
M: 040 214 731, www.petit-studio.si
T: 01 431 01 44, www.nkolimpija.si
M: 041 323 243, www.kdjezica.com
M: 051 306 306, www.ilovejudo.com
Športni center Chagi d.o.o.
ŠD Nogometni klub Olimpija Ljubljana
Košarkarsko društvo Ježica
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● Športni center Chagi, Vojkova cesta 58
● OŠ Savsko naselje, Matjaževa ulica 4
OŠ
Mirana
Jarca,
Ipavčeva
ulica
1
●
● OŠ Franceta Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1
T: 01 431 01 44, www.nkolimpija.si
T: 01 280 17 99, www.chagi.si
M:
041
323
243,
www.kdjezica.com
M: 051 306 306, www.ilovejudo.com
ŠD Nogometni klub Olimpija Ljubljana
Športno društvo Pilates
Košarkarsko društvo Ježica
Judo klub Bežigrad Ljubljana
Športni center Jama, Vodovodna cesta 19
●
● Pilates Tanergija Soba 5, Štihova ulica 5
Park
Ježica,
Savlje
6
●
OŠ
Milana
Šušteriča,
Štembalova
ulica
2
a
●
T: 01 431 01 44, www.nkolimpija.si
M: 040 833 228, www.tanergija.si
M:
041
323
243,
www.kdjezica.com
M: 051 306 306, www.ilovejudo.com
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
Vodenje športnih aktivnosti, Petra Bizjak s.p.
Športno društvo Invalid Ljubljana
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Bežigrad, Črtomirova ulica 12
● BM Studio, Dunajska cesta 63
● RC Staničeva, Staničeva ulica 41
● OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
M: 041 394 525, www.pilatesspetro.si
M: 041 733 446, www.sdiljubljana.org
M: 041 216 512, www.ilovejudo.com
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
Judo klub Sokol Ljubljana
PLANINSTVO
● OŠ Franceta Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1 ● OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
● OŠ Janeza Levca, Dečkova ulica 1 b
Planinsko društvo IMP Ljubljana
M:
041
599
322,
www.onsljubljana.si
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
M: 031 766 880, www.judoklubsokol.si
● PD IMP, Dunajska cesta 7
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
Športno društvo Otroška košarkarska šola
Športno društvo ABC šport
M: 041 961 643, www.pd-imp.si
● OŠ Franceta Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1
Ljubljana
● OŠ Milana Šuštaršiča, Štembalova ulica 2 a
PLAVANJE
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
● OŠ Milana Šušteriča, Štembalova ulica 2 a
M: 040 632 030, www.abcsport.si
G-rega zavod za rekreacijo šport in prosti čas
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
Športno društvo Mala šola juda
● Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike
● OŠ Milana Šuštaršiča, Štembalova ulica 2 a
● OŠ Franceta Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1 Žensko košarkarsko društvo Ježica
Slovenije - Soča, Linhartova cesta 51
● Gimnazija Bežigrad, Peričeva ulica 4
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
M: 041 676 097, www.g-rega.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
Športno društvo Mala šola juda
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
● OŠ Milana Šuštaršiča, Štembalova ulica 2 a
PLES – CAPOEIRA
● OŠ Bežigrad, Črtomirova ulica 12
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
FitZone, Matej Cankar s.p.
M:
041
709
460,
www.zkdjezica.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
Športno društvo Mala šola juda
● Rekreacijski center Fitzone Functional Training,
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Savsko naselje, Matjaževa ulica 4
● OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
V dolini 30
OŠ
Danile
Kumar,
Godeževa
ulica
11
●
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
M: 031 345 898, www.fitzone.si
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
NORDIJSKO ROLKANJE – SKAJK Športno in kulturno društvo Capoeira
KAJAK KANU NA TEKOČIH VODAH Žensko košarkarsko društvo Ježica
Slovenija
Skike klub Slovenija
Kanu klub Simon
● OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
● Športni park Savsko naselje, Dečkova ploščad ● Akademija Capoeira Slovenija, Janševa ulica 18
● RC Staničeva, Staničeva ulica 41
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
M: 041 504 621, www.capoeiraslovenija.si
M: 041 417 345, www.kanu-klub-simon.si
M: 041 769 467, www.skike.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica

Šport
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Športno in kulturno društvo Capoeira Slovenija ROLANJE
● OŠ Franceta Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1 Lucky Luka d.o.o.
M: 041 504 621, www.capoeiraslovenija.si
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
Športno in kulturno društvo Capoeira
M: 041 777 733, www.luckyluka.si
Slovenija
Lucky Luka d.o.o.
● OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
● OŠ Savsko naselje, Matjaževa ulica 4
M: 041 504 621, www.capoeiraslovenija.si
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

PLES – DRUŽABNI

Ljubljanski plesni klub
● Plesni studio, Neubergerjeva ulica 9
M: 041 890 872, www.lpk.si
Meida d.o.o., Športno-plesni center Buba
● Buba center, Vodovodna cesta 25
M: 031 250 250, www.buba.si
Ples Plus d.o.o.
● OŠ Milana Šuštaršiča, Štembalova ulica 2 a
M: 041 878 464, www.plesplus.si

SPLOŠNA TELOVADBA

Alfa-int d.o.o.
● Alfa Gym, Dunajska cesta 49
M: 068 194 937, www.alfa-gym.si
Društvo Šola zdravja
● Košarkaško igrišče med Puhovo in Trebinjsko
ulico, Puhova ulica 12
M: 041 329 887, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Društvo Šola zdravja
PLES - LA IN ST PLESI
● Severni mestni park Navje, Vilharjeva cesta
Meida d.o.o., Športno-plesni center Buba
M: 031 864 377, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
● Buba center, Vodovodna cesta 25
Gibanje, nevrofizioterapija in izobraževanje d.o.o.
M: 031 250 250, www.buba.si
● Gibanje d.o.o., Dunajska cesta 74
Plesni klub Prestige
T: 01 436 46 51, www.gibanje.si
● Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16
G-rega zavod za rekreacijo šport in prosti čas
M: 041 524 788, www.klub-prestige.si
● Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike
PLES - MODERNI PLESI
Slovenije - Soča, Linhartova cesta 51
Meida d.o.o., Športno-plesni center Buba
M: 041 676 097, www.g-rega.si
● Buba center, Vodovodna cesta 25
Smovey terapevtska vadba, Vanja Rotar s.p.
M: 031 250 250, www.buba.si
● PST Žale, Tomačevska cesta
PLES – ORIENTALSKI
M: 041 901 973, www.smoveyobroci.si
Meida d.o.o., Športno-plesni center Buba
Meida d.o.o., Športno-plesni center Buba
● Buba center, Vodovodna cesta 25
● Buba center, Vodovodna cesta 25
M: 031 250 250, www.buba.si
M: 031 250 250, www.buba.si
PLES – SALSA, KIZOMBA, BACHATA MZU Ljubljana - Dnevni centri aktivnosti za
Meida d.o.o., Športno-plesni center Buba
starejše
● Buba center, Vodovodna cesta 25
● Dnevni center aktivnosti za starejše Puhova,
M: 031 250 250, www.buba.si
Puhova ulica 6
PLES - ŠOV PLESI
T: 01 534 40 26, www.dca-ljubljana.org
Meida d.o.o., Športno-plesni center Buba
Športno društvo Telovadnica
● Buba center, Vodovodna cesta 25
● Petit studio, osebna telovadnica, Parmova ul. 51
M: 031 250 250, www.buba.si
M: 040 214 731, www.petit-studio.si
POHODNIŠTVO - NORDIJSKA HOJA Šolski center za pošto, ekonomijo in
telekomunikacije Ljubljana
Športno društvo Telovadnica
● Petit studio, osebna telovadnica, Parmova ul. 51 ● ŠC PET, Celjska ulica 16
M: 040 214 731, www.petit-studio.si
M: 041 277 695, www.scpet.net
Športni center Chagi d.o.o.
ROKOMET
● Športni center Chagi, Vojkova cesta 58
Moški akademski rokometni klub Olimpija
T: 01 280 17 99, www.chagi.si
● OŠ Bežigrad, Črtomirova ulica 12
Športno društvo ABC šport
M: 031 307 387, www.mark-olimpija.com
● Gimnazija Bežigrad, Peričeva ulica 4
Moški akademski rokometni klub Olimpija
M: 040 632 030, www.abcsport.si
● OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
M: 031 307 387, www.mark-olimpija.com
Športno društvo ABC šport
Moški akademski rokometni klub Olimpija
● OŠ Bežigrad, Črtomirova ulica 12
M: 040 632 030, www.abcsport.si
● OŠ Milana Šušteriča, Štembalova ulica 2 a
M: 031 307 387, www.mark-olimpija.com
Športno društvo ABC šport
Moški akademski rokometni klub Olimpija
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
● OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
M: 040 632 030, www.abcsport.si
M: 031 307 387, www.mark-olimpija.com
Športno društvo ABC šport
Rokometni klub Krim
● OŠ Franceta Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1
● Center Stožice, Vojkova cesta 100
M: 040 632 030, www.abcsport.si
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Športno društvo ABC šport
Rokometni klub Krim
● OŠ Milana Šuštaršiča, Štembalova ulica 2 a
● OŠ Franceta Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1 M: 040 632 030, www.abcsport.si
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Športno društvo Gibko
Rokometni klub Krim
● OŠ Savsko naselje, Matjaževa ulica 4
● OŠ Milana Šušteriča, Štembalova ulica 2 a
T: 01 562 67 36, www.svetzdravja.si
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
ŠPORTNO PLEZANJE
Rokometni klub Krim
Planinsko društvo Železničar Ljubljana
● OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
● Plezalni center AO Železničar, Parmova cesta 35
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
M:
041 631 319, www.aozeleznicar.org
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Bežigrad, Črtomirova ulica 12
TAEKWON – DO
M: 031 600 597, www.rk-krim.si
Športno društvo TKD klub Orient
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Savsko naselje, Matjaževa ulica 4
● OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
M: 070 819 159, www.taekwondo.si
M: 031 600 597, www.rk-krim.si
TAROK
Športno društvo Rokometni klub Krim
Tarok
društvo Ljubljana
● OŠ Milana Šušteriča, Štembalova ulica 2 a
● Brunarica Balinarskega kluba BS-3, Baragova ul. 11
M: 031 600 597, www.rk-krim.si
M: 040 208 977
Športno društvo Rokometni klub Krim
TEK
OŠ
Mirana
Jarca,
Ipavčeva
ulica
1
●
FitZone, Matej Cankar s.p.
M: 031 600 597, www.rk-krim.si
● Rekreacijski center Fitzone Functional Training,
Športno društvo Rokometni klub Krim
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● OŠ Savsko naselje, Matjaževa ulica 4
M: 031 345 898, www.fitzone.si
M: 031 600 597, www.rk-krim.si

TENIS

Teniški klub Jaki šport
● OŠ Bežigrad, Črtomirova ulica 12
M: 041 630 425, www.jakisport.com
Teniški klub Jaki šport
● OŠ Franceta Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1
M: 041 630 425, www.jakisport.com
Teniški klub Jaki šport
● OŠ Milana Šušteriča, Štembalova ulica 2 a
M: 041 630 425, www.jakisport.com
Teniški klub Jaki šport
● OŠ Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
M: 041 630 425, www.jakisport.com

WUSHU – TAIJIQUAN

Slovensko društvo Tai ji quan
● RC Staničeva, Staničeva ulica 41
M: 041 681 220, www.drustvo-taijiquan.si

ČS Center
AEROBIKA

Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● Študijska telovadnica, Bleiweisova cesta 25
M: 051 664 944, www.narodnidom.si
Športno društvo Tabor
● Športna dvorana Tabor, Tabor 13
T: 01 232 25 28, www.sportnodrustvo-tabor.si
Tin šport, Nataša Korošec s.p.
● Gimnazija Ledina, Resljeva cesta 12
M: 041 338 533, www.tin-sport.si

Športni klub Bleščica
● OŠ Prežihovega Voranca, Prežihova ulica 8
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si
Športni klub Bleščica
● OŠ Vodmat, Potrčeva ulica 1
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si
Športno društvo Špička
● OŠ Ledina, Komenskega ulica 19
M: 040 667 703, www.spicka.si
Športno društvo Špička
● OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
M: 040 667 703, www.spicka.si
Športno društvo Špička
● OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ulica 11
M: 041 365 632, www.spicka.si

GIMNASTIKA – ŠPORTNA

Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ulica 16
M: 051 664 944, www.narodnidom.si
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● OŠ Prežihovega Voranca, Prežihova ulica 8
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ulica 11
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si
Športno društvo Tabor
● Športna dvorana Tabor, Tabor 13
T: 01 232 25 28, www.sportnodrustvo-tabor.si

JAMARSTVO

AIKIDO

Jamarski klub Železničar
● pisarna JK Železničar, Hrvatski trg 2
M: 041 707 689, www.jkz.si

ALPINIZEM

Agni joga, Daša Lakner s.p.
● Agniyoga center, Beethovnova ulica 7
M: 040 816 261, www.agniyoga.si
Društvo joga v vsakdanjem življenju
Ljubljana
● Joga studio Dharma, Mesarska cesta 4
M: 040 221 108, www.joga-ljubljana.org
Društvo joga v vsakdanjem življenju
Ljubljana
● OŠ Vodmat, Potrčeva ulica 1
M: 040 221 108, www.joga-ljubljana.org
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● Študijska telovadnica, Bleiweisova cesta 25
M: 051 664 944, www.narodnidom.si

Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● Študijska telovadnica, Bleiweisova cesta 25
M: 051 664 944, www.narodnidom.si
Planinsko društvo Ljubljana-Matica
● Informacijska pisarna Planinskega društva
Ljubljana - Matica, Miklošičeva cesta 17
M: 031 850 521, www.pd-ljmatica.si

ALPSKO SMUČANJE

Smučarski klub Olimpija
● OŠ Ledina, Komenskega ulica 19
M: 031 392 267, www.smucarski-klub-olimpija.si
Smučarski klub Olimpija
● OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ulica 11
M: 031 392 267, www.smucarski-klub-olimpija.si

BADMINTON

Badminton klub Ljubljana
● OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ulica 16
M: 041 323 966, www.badminton-ljubljana.si
Badminton klub Ljubljana
● OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ulica 11
M: 041 323 966, www.badminton-ljubljana.si

BALINANJE

Športno društvo Poljane Ljubljana
● Balinišče ŠD Poljane, Zarnikova ulica 3
M: 041 550 169

BOKS

Boksarski klub Ljubljana
● OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ulica 11
M: 031 317 666, www.boksljubljana.si

BORILNE VEŠČINE – DRUGO

Športni klub Shubukan kendo & iaido
● Športna dvorana Tabor, Tabor 13
M: 041 336 428, www.shubukan.si

FITNES

Športno društvo Tabor
● Športna dvorana Tabor, Tabor 13
T: 01 232 25 28, www.sportnodrustvo-tabor.si

FLOORBALL

Floorball klub Olimpija Ljubljana
● OŠ Ledina, Komenskega ulica 19
M: 051 231 407, www.fbkolimpija.si

FUNKCIONALNA VADBA

Športno in rekreativno društvo Pelion
● Gimnazija Poljane, Strossmayerjeva ulica 1
M: 040 549 581, www.kickboxing-pelion.si

GIMNASTIKA – RITMIČNA

Športni klub Bleščica
● OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ulica 16
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si

JOGA

JUDO

Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Ledina, Komenskega ulica 19
M: 041 216 512, www.ilovejudo.com
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
M: 051 306 306, www.ilovejudo.com
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Prežihovega Voranca, Prežihova ulica 8
M: 041 216 512, www.ilovejudo.com
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ulica 11
M: 041 216 512, www.ilovejudo.com
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Vodmat, Potrčeva ulica 1
M: 051 306 306, www.ilovejudo.com
Judo klub Olimpija Ljubljana
● OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ulica 16
M: 031 844 505, www.judo-olimpija.com
Judo klub Olimpija Ljubljana
● OŠ Prule, Prule 13
M: 031 844 505, www.judo-olimpija.com
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Ledina, Komenskega ulica 19
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Prežihovega Voranca, Prežihova ulica 8
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ulica 11
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Vodmat, Potrčeva ulica 1
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si

Šport
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KAJAK KANU NA TEKOČIH VODAH NAMIZNI TENIS

Kajak kanu klub Ljubljana
● OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
T: 01 280 69 80, www.kajak-ljubljana.si
Kajak kanu klub Ljubljana
● OŠ Prule, Prule 13
T: 01 280 69 80, www.kajak-ljubljana.si

KARATE

Kimon d.n.o.
● OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
M: 041 688 120, www.kimon.si
Meikyo Kan klub za tradicionalni karate
● OŠ Prule, Prule 13
M: 041 485 581, www.meikyokan.si
Športno rekreativno društvo karate klub
Olimpija
● OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
M: 041 445 722, www.karate-olimpija.si

KICKBOKS

Športno in rekreativno društvo Pelion
● Gimnazija Poljane, Strossmayerjeva ulica 1
M: 040 549 581, www.kickboxing-pelion.si

KOŠARKA

Košarkarski klub Globus
● OŠ Prule, Prule 13
M: 031 780 829, www.kkglobus.si
Košarkarski klub Janče
● OŠ Ledina, Komenskega ulica 19
M: 041 437 007, www.kkjance.eu
Košarkarski klub Olimpija Ljubljana
● OŠ Ledina, Komenskega ulica 19
T: 01 234 88 22, www.union.olimpija.com
Košarkarski klub Olimpija Ljubljana
● OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ulica 16
T: 01 234 88 22, www.union.olimpija.com
Košarkarski klub Olimpija Ljubljana
● OŠ Prežihovega Voranca, Prežihova ulica 8
T: 01 234 88 22, www.union.olimpija.com
Košarkarski klub Olimpija Ljubljana
● OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ulica 11
T: 01 234 88 22, www.union.olimpija.com
Športno društvo Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Ledina, Komenskega ulica 19
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Športno društvo Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ulica 16
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Športno društvo Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Športno društvo Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Prežihovega Voranca, Prežihova ulica 8
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Športno društvo Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ulica 11
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Športno društvo Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Vodmat, Potrčeva ulica 1
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Žensko košarkarsko društvo Ilirija
● OŠ Prežihovega Voranca, Prežihova ulica 8
M: 041 989 564, www.zkdilirija.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Vodmat, Potrčeva ulica 1
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si

Namiznoteniški klub Olimpija
● OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
M: 041 750 794, www.ntkolimpija.org
Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● OŠ Vodmat, Potrčeva ulica 1
T: 05 901 81 30, www.ntdkajuh-slovan.si
Športno društvo Poljane Ljubljana
● OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
M: 040 321 141

NOGOMET

Nogometni klub Krim
● OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
M: 041 740 921, znkkrim.wordpress.com
ŠD Nogometni klub Olimpija Ljubljana
● OŠ Ledina, Komenskega ulica 19
T: 01 431 01 44, www.nkolimpija.si
ŠD Nogometni klub Olimpija Ljubljana
● OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ulica 16
T: 01 431 01 44, www.nkolimpija.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Ledina, Komenskega ulica 19
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ulica 16
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Prežihovega Voranca, Prežihova ulica 8
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ulica 11
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Vodmat, Potrčeva ulica 1
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si

ODBOJKA

Odbojkarski klub Ljubljana
● OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ulica 16
M: 031 836 136, www.ljubljana-volley.si
Odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana
● OŠ Ledina, Komenskega ulica 19
M: 041 356 225, www.vitalvolley.si
Odbojkarsko društvo Krim
● OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ulica 16
M: 041 514 933
Odbojkarsko društvo Krim
● OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
M: 041 514 933
Odbojkarsko društvo Krim
● OŠ Prežihovega Voranca, Prežihova ulica 8
M: 041 514 933
Športno društvo Olimp Ljubljana
● OŠ Ledina, Komenskega ulica 19
M: 041 260 923, www.volleyballjubljana.si
Športno društvo Olimp Ljubljana
● OŠ Vodmat, Potrčeva ulica 1
M: 041 260 923, www.volleyballjubljana.si
Športno društvo Poljane Ljubljana
● OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
M: 040 321 141

PANDOLO

Zveza društev igre Pandolo Slovenije
● Park Tivoli, Celovška cesta 25
M: 040 289 189, www.pandolo.si

PILATES

Agni joga, Daša Lakner s.p.
● Agniyoga center, Beethovnova ulica 7
Lucky Luka d.o.o.
M: 040 816 261, www.agniyoga.si
● OŠ Prežihovega Voranca, Prežihova ulica 8
Pilates studio Peti element, Špela Jakša, s.p.
M: 041 777 733, www.luckyluka.si
● Društvo vojnih invalidov Ljubljana, Malenškova ul. 1
MALI NOGOMET
M: 041 352 555, www.petielement.si
Športno društvo Poljane Ljubljana
Pilates studio Peti element, Špela Jakša, s.p.
● OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
● OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ulica 11
M: 040 977 848
M: 041 352 555, www.petielement.si
Športno društvo Poljane Ljubljana
Pilates studio Peti element, Špela Jakša, s.p.
● Športno-rekreacijski center Poljane, Poljanska c. 26 ● Pedokinetika, Mesarska cesta 4 d
M: 040 977 848
M: 041 352 555, www.petielement.si
Športno društvo Tabor
Športno društvo Tabor
● Športna dvorana Tabor, Tabor 13
● Športna dvorana Tabor, Tabor 13
T: 01 232 25 28, www.sportnodrustvo-tabor.si
T: 01 232 25 28, www.sportnodrustvo-tabor.si

KOTALKANJE

Tin šport, Nataša Korošec s.p.
● Gimnazija Ledina, Resljeva cesta 12
M: 041 338 533, www.tin-sport.si
Zrnec Barbka - Fizioterapija Zrnec
● Uršulinski samostan, Ulica Josipine Turnograjske 8
T: 01 562 67 36, www.svetzdravja.si

PLANINSTVO

Planinsko društvo Ljubljana-Matica
● Informacijska pisarna PD Ljubljana Matica,
Miklošičeva cesta 17
T: 01 231 26 45, www.pd-ljmatica.si
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana
● Pisarna PD Pošte in Telekoma Ljubljana,
Cigaletova ulica 10
T: 01 431 61 14, www.pdrustvo-ptlj.si
Planinsko društvo RTV Ljubljana
● PD RTV Ljubljana, Tavčarjeva ulica 17
M: 040 749 188, www.pdrtv.si

PLES – DRUŽABNI

Društvo Kazina Ljubljana
● Kazina, Kongresni trg 1
T: 01 421 81 81, www.kazina.si
Ples Plus d.o.o.
● OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ulica 16
M: 041 878 464, www.plesplus.si
Ples Plus d.o.o.
● OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
M: 041 878 464, www.plesplus.si

PLES - ŠOV PLESI

Društvo Kazina Ljubljana
● Kazina, Kongresni trg 1
M: 031 362 526, www.kazina.si

POHODNIŠTVO

Športno društvo Urbani tekači
● Magistrat, Mestni trg 1
M: 051 346 897, www.tekaskitrener.si

ROKOMET

Moški akademski rokometni klub Olimpija
● OŠ Prežihovega Voranca, Prežihova ulica 8
M: 031 307 387, www.mark-olimpija.com
Moški akademski rokometni klub Olimpija
● OŠ Prule, Prule 13
M: 031 307 387, www.mark-olimpija.com
Moški akademski rokometni klub Olimpija
● OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ulica 11
M: 031 307 387, www.mark-olimpija.com
Rokometni klub Krim
● OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Rokometni klub Krim
● OŠ Vodmat, Potrčeva ulica 1
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Rokometni klub Olimpija
● OŠ Vodmat, Potrčeva ulica 1
M: 031 307 387, www.rkolimpija.si
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ulica 16
M: 031 600 597, www.rk-krim.si
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Prežihovega Voranca, Prežihova ulica 8
M: 031 600 597, www.rk-krim.si
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ulica 11
M: 031 600 597, www.rk-krim.si
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Vodmat, Potrčeva ulica 1
M: 031 600 597, www.rk-krim.si

SPLOŠNA TELOVADBA

Športno društvo Invalid Ljubljana
● OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
M: 041 733 446, www.sdiljubljana.org
Društvo Šola zdravja
● Športni park Tabor, Tabor 6-7
M: 041 648 732, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
MZU Ljubljana - Dnevni centri aktivnosti za starejše
● Dnevni center aktivnosti za starejše Povšetova,
Povšetova ulica 20
T: 01 430 51 52, www.dca-ljubljana.org
MZU Ljubljana - Dnevni centri aktivnosti za starejše
● Dnevni centri aktivnosti za starejše,
Gosposvetska cesta 4
T: 01 232 24 21, www.dca-ljubljana.org
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● Študijska telovadnica, Bleiweisova cesta 25
M: 051 664 944, www.narodnidom.si
Športno društvo Tabor
● Športna dvorana Tabor, Tabor 13
T: 01 232 25 28, www.sportnodrustvo-tabor.si
Zrnec Barbka - Fizioterapija Zrnec
● Društvo vojnih invalidov Ljubljana, Malenškova ul. 1
T: 01 562 67 36, www.svetzdravja.si

TABORNIŠTVO

Društvo tabornikov rod Sivega volka
OŠ Prežihovega Voranca, Prežihova ulica 8
● rod.sivega.volka@gmail.com, rsv.rutka.net

TAEKWON – DO

Športno društvo Art
● OŠ Ledina, Komenskega ulica 19
T: 01 507 92 51
Športno društvo TKD klub Orient
● OŠ Ledina, Komenskega ulica 19
M: 070 819 159, www.taekwondo.si

TEK

Športno društvo Urbani tekači
● Magistrat, Mestni trg 1
M: 051 346 897, www.tekaskitrener.si

TENIS

Teniški klub Jaki šport
● OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ulica 16
M: 041 630 425, www.jakisport.com
Teniški klub Jaki šport
● OŠ Prežihovega Voranca, Prežihova ulica 8
M: 041 630 425, www.jakisport.com
Teniški klub Jaki šport
● OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ulica 11
M: 041 630 425, www.jakisport.com
Teniški klub Šport plus
● OŠ Vodmat, Potrčeva ulica 1
T: 01 500 76 65, www.sportplus.si

ČS Črnuče
AEROBIKA

4SAN d.o.o.
● FIT13 fitnes center.sončni studio, Brnčičeva ul. 13
T: 01 530 22 58, www.fit13.si
Gibis-EM d.o.o.
● OŠ Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9
T: 01 563 35 63, www.gibis-em.si

BADMINTON

Badminton klub Ljubljana
● OŠ Maksa Pečarja, Dunajska cesta 390
M: 041 323 966, www.badminton-ljubljana.si

BASEBALL

ROLANJE

Baseball softball društvo Ježica
● OŠ Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9
M: 051 688 553, www.jezica-baseball.com

SABLJANJE

4SAN d.o.o.
● FIT13 fitnes center.sončni studio, Brnčičeva ul. 13
T: 01 530 22 58, www.fit13.si

Lucky Luka d.o.o.
● OŠ Prežihovega Voranca, Prežihova ulica 8
M: 041 777 733, www.luckyluka.si
Športno društvo Tabor
● Športna dvorana Tabor, Tabor 13
M: 041 362 843, www.sabljanje.org
Športno društvo Tabor
● Športna dvorana Tabor, Tabor 13
T: 01 232 25 28, www.sportnodrustvo-tabor.si

FITNES

FUNKCIONALNA VADBA

4SAN d.o.o.
● FIT13 fitnes center.sončni studio, Brnčičeva ul. 13
T: 01 530 22 58, www.fit13.si

Šport
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TENIS

Športno društvo Gib Ljubljana Šiška
● OŠ Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9
M: 030 312 804, www.gib-sport.com

Teniški klub Šport plus
● OŠ Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9
T: 01 500 76 65, www.sportplus.si

Športno društvo Polyteam Ljubljana
● OŠ Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9
T: 01 561 27 15, www.polyteam.net

Dojo Ančnik & Co. d.n.o.
● Dojo Ančnik center, Dunajska cesta 370
M: 041 698 856, www.dojo-ancnik.si

JUDO

KARATE

Dojo Ančnik & Co. d.n.o.
● Dojo Ančnik center, Dunajska cesta 370
M: 041 698 856, www.dojo-ancnik.si

KOŠARKA

ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si

NOGOMET

Nogometno društvo Črnuče
● OŠ Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9
M: 041 699 764, www.nd-crnuce.si
Nogometno društvo Črnuče
● Športni park Črnuče, Cesta 24. junija
M: 041 699 764, www.nd-crnuce.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si

ODBOJKA

Športno društvo Ježica
● OŠ Maksa Pečarja, Dunajska cesta 390
M: 041 722 135, www.drustvo-jezica.si
Športno društvo Olimp Ljubljana
● OŠ Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9
M: 041 260 923, www.volleyballjubljana.si

ODBOJKA NA MIVKI

Gibit d.o.o.
● Športni park Črnuče, Cesta 24. junija
M: 040 331 833, www.gibit.si

WUSHU – SHAOLIN

ČS Dravlje
AEROBIKA

GMS Fitnes d.o.o.
● 4P fitnes club, Stegne 11
T: 01 513 64 48, www.4p-fitness.com
Sunny studio d.o.o.
● Sunny studio, Regentova cesta 37
T: 01 513 44 44, www.sunny.si

AIKIDO

Društvo Ki Aikido Art Dojo
● OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
M: 041 336 428, www.ki-dojo-drustvo.si

ALPSKO SMUČANJE

Smučarsko društvo Novinar
● OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
M: 040 775 770, www.novinar-drustvo.si

ATLETIKA

Atletski klub Olimpija
● Plesno mesto - Mercator center Šiška,
Cesta Ljubljanske brigade 33
M: 051 352 206, www.atletski-klub-olimpija.si

BORILNE VEŠČINE – DRUGO

Karate klub Šiška
● Dojo panther, Celovška cesta 264
M: 040 977 957, www.panther.si

BOVLING

Bowling klub BK 300
● Klub300, Regentova cesta 35
T: 01 510 39 40, www.klub300.com

FITNES

FIMA Sportstudio Management GmbH
● Fitinn Šiška, Celovška cesta 280
T: 059 343 020, www.fitinn.si
Fitline.si, Zian, d.o.o.
PILATES
● Fitline studio, Ulica Jožeta Jame 12
4SAN d.o.o.
030 640 530, www.fitline.si
● FIT13 fitnes center.sončni studio, Brnčičeva ul. 13 M:
GMS Fitnes d.o.o.
T: 01 530 22 58, www.fit13.si
● 4P fitnes club, Stegne 11
Vodenje športnih aktivnosti, Petra Bizjak s.p. T: 01 513 64 48, www.4p-fitness.com
● OŠ Maksa Pečarja, Dunajska cesta 390
Sunny studio d.o.o.
M: 041 394 525. www.pilatesspetro.si
● Sunny Studio, Regentova cesta 37
T: 01 513 44 44, www.sunny.si
ROKOMET
Moški akademski rokometni klub Olimpija
● OŠ Maksa Pečarja, Dunajska cesta 390
M: 031 307 387, www.mark-olimpija.com
Rokometni klub Krim
● OŠ Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9
M: 031 600 597, www.rk-krim.si

ROLANJE

FUNKCIONALNA VADBA

Fitline.si, Zian, d.o.o.
● Fitline studio, Ulica Jožeta Jame 12
M: 030 640 530, www.fitline.si
GMS Fitnes d.o.o.
● 4P fitnes club, Stegne 11
T: 01 513 64 48, www.4p-fitness.com
Sunny studio d.o.o.
● Sunny studio, Regentova cesta 37
T: 01 513 44 44, www.sunny.si

GIMNASTIKA – RITMIČNA

Športni klub Bleščica
● OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si
Športno društvo Moste
SPLOŠNA TELOVADBA
● OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
4SAN d.o.o.
M: 041 506 792, www.ritmicnagimnastika.org
● FIT13 fitnes center.sončni studio, Brnčičeva ul. 13 Športno društvo Sokol Bežigrad
T: 01 530 22 58, www.fit13.si
● OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
T: 01 434 76 03, www.sokolbezigrad.si
Društvo Šola zdravja
Športno društvo Špička
● Rokometno igrišče, Cesta 24. junija 21 a
M: 031 714 543, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja ● OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
M: 040 667 703, www.spicka.si
Zrnec Barbka - Fizioterapija Zrnec

Lucky Luka d.o.o.
● OŠ Maksa Pečarja, Dunajska cesta 390
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

● OŠ Maksa Pečarja, Dunajska cesta 390
T: 01 562 67 36, www.svetzdravja.si
TEK

Razgiban.si, Metka Bulc s.p.
● Črnuška gmajna, Cesta v Pečale 69
M: 040 611 111, www.razgiban.si

GIMNASTIKA – ŠPORTNA

Športno društvo Gib Ljubljana Šiška
● OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
M: 030 312 804, www.gib-sport.com
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si

JOGA

Fitline.si, Zian, d.o.o.
● Fitline studio, Ulica Jožeta Jame 12
M: 030 640 530, www.fitline.si
Triniti joga, Katarina Hočevar s.p.
● Triniti joga, Podutiška cesta 55
M: 041 259 202, www.trinitijoga.si

JUDO

Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
M: 041 216 512, www.ilovejudo.com
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
M: 041 216 512, www.ilovejudo.com
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si

KARATE

Karate klub Forum Ljubljana
● OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
M: 031 231 440, www.sankukai.org
Karate klub Šiška
● Dojo panther, Celovška cesta 264
M: 040 977 957, www.panther.si

KOLESARSTVO – SOBNO

Sunny studio d.o.o.
● Sunny studio, Regentova cesta 37
T: 01 513 44 44, www.sunny.si

KOŠARKA

Košarkarski klub Ljubljana
● OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
M: 040 170 844, www.kkljubljana.si
Košarkarski klub Ljubljana
● OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
M: 040 170 844, www.kkljubljana.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Žensko košarkarsko društvo Ilirija
● OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
M: 041 989 564, www.zkdilirija.si
Žensko košarkarsko društvo Ilirija
● OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
M: 041 989 564, www.zkdilirija.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si

NAMIZNI TENIS

Namiznoteniški klub Ilirija
● OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
M: 051 383 929

NOGOMET

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si

ODBOJKA

Športno društvo Olimp Ljubljana
● OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
M: 041 260 923, www.volleyballjubljana.si
Športno društvo Olimp Ljubljana
● OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
M: 041 260 923, www.volleyballjubljana.si
Ženski odbojkarski klub Šentvid
● OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
M: 041 884 648, www.volleyclub-sentvid.si
Ženski odbojkarski klub Šentvid
● OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
M: 041 884 648, www.volleyclub-sentvid.si

PILATES

Sunny studio d.o.o.
● Sunny studio, Regentova cesta 37
T: 01 513 44 44, www.sunny.si

PLANINSTVO

Planinsko društvo Iskra
● Pisarna PD Iskra, Stegne 21
M: 041 707 795, pd-iskra-lj.si

PLES - AKROBATSKI ROCK & ROLL

Plesni klub M
● OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
M: 041 333 303, www.plesnomesto.si
Plesni klub M
● Plesno mesto - Mercator center Šiška,
Cesta Ljubljanske brigade 33
M: 041 333 303, www.plesnomesto.si

PLES – DRUŽABNI

Plesni klub M
● Plesno mesto - Mercator center Šiška,
Cesta Ljubljanske brigade 33
M: 041 333 303, www.plesnomesto.si

PLES - ŠOV PLESI

Plesni klub M
● OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
M: 041 333 303, www.plesnomesto.si
Plesni klub M
● Plesno mesto - Mercator center Šiška,
Cesta Ljubljanske brigade 33
M: 041 333 303, www.plesnomesto.si

ROKOMET

Rokometno društvo Slovan
● OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
T: 01 524 63 84, www.rdslovan.si
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
M: 031 600 597, www.rk-krim.si

ROLANJE

Lucky Luka d.o.o.
● OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

SPLOŠNA TELOVADBA

Društvo Šola zdravja
● Dom krajanov, Draveljska ulica 44
M: 051 342 184, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Gibit d.o.o.
● OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
M: 040 331 833, www.gibit.si
GMS Fitnes d.o.o.
● 4P fitnes club, Stegne 11
T: 01 513 64 48, www.4p-fitness.com
MZU Ljubljana - Dnevni centri aktivnosti za starejše
● Dnevni centri aktivnosti za starejše,
Kunaverjeva ulica 6-8
T: 059 934 435, www.dca-ljubljana.org
Sunny studio d.o.o.
● Sunny studio, Regentova cesta 37
T: 01 513 44 44, www.sunny.si
Športno društvo ABC šport
● OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
M: 040 632 030, www.abcsport.si
Športno društvo ABC šport
● Vrtec HCA Marjetica, Bitenčeva ulica 4
M: 040 632 030, www.abcsport.si

TABORNIŠTVO

Društvo tabornikov rod Rožnik
● Pisarna DT Rod Rožnik, Pržanjska cesta 10 b
E: rod.roznik.lj@gmail.com, rr.rutka.net

TENIS

Športno društvo Šmartno Tacen
● Teniška igrišča Dravlje, Smrtnikova ulica 1
M: 041 360 156, www.srce-me-povezuje.si/sdsmartnotacen
Teniški klub Olimpija
● Teniška igrišča Dravlje, Smrtnikova ulica 1
M: 041 637 574, www.tenisklubolimpija.si
Teniški klub Šport plus
● OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
T: 01 500 76 65, www.sportplus.si

ČS Golovec
AEROBIKA

BIT center, d.o.o.
● Bit center, Litijska cesta 57
M: 031 227 225, www.fitnescenterbit.com
Inergija, Ines Rutar s.p.
● Inergija funkcionalni Gym, Litijska cesta 148
T: 01 524 19 15, www.inergija.si

Šport
ALPSKO SMUČANJE

Smučarski klub Snežinka
● OŠ Karla Destovnika - Kajuha, Jakčeva ulica 42
T: 01 542 26 90, www.snezinka.com

AMERIŠKI NOGOMET

Športno društvo Srebrni sokoli Ljubljana
● OŠ Karla Destovnika - Kajuha, Jakčeva ulica 42
M: 031 212 869, www.silverhawks.si

ATLETIKA

Atletsko društvo Mass Ljubljana
● OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ulica 10
M: 040 457 876, www.admass.si

BASEBALL

Baseball softball športno društvo Zajčki
● Štepanjsko naselje I, Steletova ulica
M: 070 758 220
Športno društvo Golovec
● OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ulica 10
M: 041 365 545, www.golovec-baseball.si
Športno društvo Golovec
● Štepanjsko naselje, Pesarska ulica
M: 041 365 545, www.golovec-baseball.si

FITNES

BIT center, d.o.o.
● Bit center, Litijska cesta 57
M: 031 227 225, www.fitnescenterbit.com
Omega življenje d.o.o.
● Bit center, Litijska cesta 57
M: 031 227 225, www.fitnescenterbit.com
PTC Korbar d.o.o., Ljubljana
● Center Metulj, Litijska cesta 148
T: 01 524 19 15, www.center-metulj.si

FRIZBI

Športno društvo Frizmi
● RFC Emoona, Pesarska cesta 1
M: 031 220 591, www.frizmi.si

FUNKCIONALNA VADBA

BIT center, d.o.o.
● Bit center, Litijska cesta 57
M: 031 227 225, www.fitnescenterbit.com
Inergija, Ines Rutar s.p.
● Inergija funkcionalni Gym, Litijska cesta 148
T: 01 524 19 15, www.inergija.si
Omega življenje d.o.o.
● Bit center, Litijska cesta 57
M: 031 227 225, www.fitnescenterbit.com
PTC Korbar d.o.o., Ljubljana
● Center Metulj, Litijska cesta 148
M: 070 839 386, www.center-metulj.si

GIMNASTIKA – RITMIČNA

Športni klub Bleščica
● OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ulica 10
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si

GIMNASTIKA – SPLOŠNA

Športno-kulturno društvo Plesni studio Tina
● Plesni studio Tina, Litijska cesta 38
M: 051 376 037, www.ples-tina.com
Gimnastično društvo Zelena jama
● OŠ Karla Destovnika - Kajuha, Jakčeva ulica 42
T: 01 540 24 80, www.gimzj-drustvo.si
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● OŠ Karla Destovnika - Kajuha, Jakčeva ulica 42
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si

JOGA

BIT center, d.o.o.
● Bit center, Litijska cesta 57
M: 031 227 225, www.fitnescenterbit.com
Društvo joga v vsakdanjem življenju Ljubljana
● OŠ Karla Destovnika - Kajuha, Jakčeva ulica 42
M: 040 221 108, www.joga-ljubljana.org
Inergija, Ines Rutar s.p.
● Inergija funkcionalni Gym, Litijska cesta 148
M: 070 839 386, www.inergija.si
Športno-kulturno društvo Plesni studio Tina
● Plesni studio Tina, Litijska cesta 38
M: 051 376 037, www.ples-tina.com

JUDO

Judo klub Golovec Ljubljana
● OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ulica 10
M: 040 432 612, www.judogolovec.si
Judo klub Golovec Ljubljana
● OŠ Karla Destovnika - Kajuha, Jakčeva ulica 42
M: 040 432 612, www.judogolovec.si
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BIT center, d.o.o.
● Bit center, Litijska cesta 57
M: 031 227 225, www.fitnescenterbit.com
Inergija, Ines Rutar s.p.
● Inergija funkcionalni Gym, Litijska cesta 148
M: 070 839 386, www.inergija.si
PTC Korbar d.o.o., Ljubljana
● Center Metulj, Litijska cesta 148
T: 01 524 19 15, www.center-metulj.si

KOŠARKA

Košarkarsko društvo Slovan
● OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ulica 10
T: 01 524 11 05, www.kd-slovan.si
Košarkarsko društvo Slovan
● OŠ Karla Destovnika - Kajuha, Jakčeva ulica 42
T: 01 524 11 05, www.kd-slovan.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ulica 10
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Karla Destovnika - Kajuha, Jakčeva ulica 42
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ulica 10
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Karla Destovnika - Kajuha, Jakčeva ulica 42
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si

NAMIZNI TENIS

Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ulica 10
T: 059 018 130, www.ntdkajuh-slovan.si
Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● OŠ Karla Destovnika - Kajuha, Jakčeva ulica 42
T: 059 018 130, www.ntdkajuh-slovan.si

NOGOMET

Nogometno društvo Slovan
● Štepanjsko naselje I, Steletova ulica
M: 051 320 467, www.nd-slovan.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ulica 10
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Karla Destovnika - Kajuha, Jakčeva ulica 42
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si

ODBOJKA

Ženski odbojkarski klub Tabor Ljubljana
● OŠ Karla Destovnika - Kajuha, Jakčeva ulica 42
M: 030 345 779, www.volleyballjubljana.si

PILATES

BIT center, d.o.o.
● Bit center, Litijska cesta 57
M: 031 227 225, www.fitnescenterbit.com
Inergija, Ines Rutar s.p.
● Inergija funkcionalni Gym, Litijska cesta 148
M: 070 839 386, www.inergija.si
PTC Korbar d.o.o., Ljubljana
● Center Metulj, Litijska cesta 148
T: 01 524 19 15, www.inergija.si
Športno-kulturno društvo Plesni studio Tina
● Plesni studio Tina, Litijska cesta 38
M: 051 376 037, www.ples-tina.com

PLES – DRUŽABNI

Športno-kulturno društvo Plesni studio Tina
● Plesni studio Tina, Litijska cesta 38
M: 051 376 037, www.ples-tina.com

PLES - MODERNI PLESI

Športno-kulturno društvo Plesni studio Tina
● Plesni studio Tina, Litijska cesta 38
M: 051 376 037, www.ples-tina.com

PLES - NAVIJAŠKE SKUPINE

RAGBI

Rugby atletski klub Olimpija
● RAK Olimpija, Štepanjsko naselje
M: 041 412 289, www.rugby-olimpija.si
Veteranski ragbi klub Hermes Ljubljana
● Štepanjsko naselje I, Steletova ulica
M: 041 772 847

ROKOMET

Rokometni klub Krim
● OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ulica 10
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Rokometni klub Krim
● OŠ Karla Destovnika - Kajuha, Jakčeva ulica 42
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Rokometno društvo Slovan
● OŠ Karla Destovnika - Kajuha, Jakčeva ulica 42
T: 01 524 63 84, www.rdslovan.si
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ulica 10
M: 041 779 749, www.rk-krim.si

BOKS

Športno društvo Makoto
● Tempelj borilnih veščin Makoto, Ob železnici 14
M: 041 730 770, www.harimurat.com

BORILNE VEŠČINE – DRUGO

Karate klub Forum Ljubljana
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška ulica 34
M: 031 231 440, www.sankukai.org
Klub Krav maga akademija
● Oaza – center vadbenih užitkov, Leskoškova c. 10
M: 051 308 324, www.kravmaga-slovenia.com
Športno društvo Ju-jitsu Olimpija
● Športna dvorana vojašnice Edvarda Peperka,
Leskoškova cesta 7
M: 031 639 782, www.myjujitsu.net

DVIGANJE UTEŽI

ROLANJE

RCL - Smo Fit d.o.o.
● Reebok CrossFit Ljubljana center, Šmartinska c. 106
M: 070 658 112, www.reebokcrossfitljubljana.si

SPLOŠNA TELOVADBA

Blagovno trgovinski center d.d.
● Športni center Millenium BTC, Šmartinska c. 152
T: 01 585 15 00, www.millenium-btc.si
FIMA Sportstudio Management GmbH
● Fitinn BTC City, Šmartinska cesta 152, Hala 8
T: 01 810 95 03, www.fitinn.si
Športno društvo Alive
● Studio Alive, Šmartinska cesta 100
M: 040 346 064, www.alivetraining.si
Vip šport d.o.o.
● Oaza – center vadbenih užitkov, Leskoškova c. 10
E: oaza.cvu@gmail.com

Lucky Luka d.o.o.
● OŠ Karla Destovnika - Kajuha, Jakčeva ulica 42
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

FITNES

Inergija, Ines Rutar s.p.
● Inergija funkcionalni Gym, Litijska cesta 148
T: 01 524 19 15, www.inergija.si
Koronarni klub Ljubljana
● Koronarni klub Ljubljana, Štepanjsko nabrežje 38
T: 059 962 711, www.koronarni-klub-lj.si
Športno društvo ABC šport
● OŠ Karla Destovnika - Kajuha, Jakčeva ulica 42
M: 040 632 030, www.abcsport.si
Športno društvo Invalid Ljubljana
● OŠ Karla Destovnika - Kajuha, Jakčeva ulica 42
FUNKCIONALNA VADBA
M: 041 733 446, www.sdiljubljana.org
EGSA d.o.o.
Športno društvo ABC šport
● Kettlebells center, Kopna pot 6
● Vrtec Galjevica, Galjevica 35
M: 040 416 762, www.kb-center.si
M: 040 632 030, www.abcsport.si
Športno-kulturno društvo Plesni studio Tina Osebni fitnes studio Barbara Vegelj s.p.
● Osebni Fitnes Studio Barbara Vegelj, Ob železnici 30 a
● Plesni studio Tina, Litijska cesta 38
M: 040 307 814, www.osebni-fitnes.com
M: 051 376 037, www.ples-tina.com
RCL - Smo Fit d.o.o.
Zrnec Barbka - Fizioterapija Zrnec
Reebok CrossFit Ljubljana center, Šmartinska c. 106
● Salezijanski zavod Rakovnik, Rakovniška ulica 6 ●
M: 070 658 112, www.reebokcrossfitljubljana.si
T: 01 562 67 36, www.svetzdravja.si
Športno društvo Alive
ŠPORTNO PLEZANJE
● Studio Alive, Šmartinska cesta 100
Plezalni center Ljubljana, UPC PLUS d.o.o.
M: 040 346 064, www.alivetraining.si
● Plezalni center Ljubljana, Pesarska cesta 10
Športno društvo Atemi
M: 041 369 656, www.plezalnicenter.si
● Center rekreacije Gendai, Leskoškova cesta 6
M: 041 876 588, www.gendai.si
TENIS
Teniški klub Šport plus
GIMNASTIKA – AKROBATIKA
● OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ulica 10
Gimnastično društvo Zelena jama
T: 01 500 76 65, www.sportplus.si
● Športni center Zelena jama, Pokopališka ulica 35
T: 01 540 24 80, www.gimzj-drustvo.si

ČS Jarše
AEROBIKA

Gibis-EM d.o.o.
● OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
T: 01 563 35 63, www.gibis-em.si
Plesna zvezda d.o.o.
● Plesna zvezda, Šmartinska cesta 152
M: 041 634 000, www.plesnazvezda.si

AIKIDO

Športno društvo Atemi
● Center rekreacije Gendai, Leskoškova cesta 6
M: 041 612 075, www.gendai.si

AMERIŠKI NOGOMET

Športno-kulturno društvo Plesni studio Tina
● Plesni studio Tina, Litijska cesta 38
M: 051 376 037, www.ples-tina.com

Društvo za šport in turizem Klub mustangs LJ
● Športna dvorana vojašnice Edvarda Peperka,
Leskoškova cesta 7
M: 040 254 330, www.mustangsljubljana.si

Športno-kulturno društvo Plesni studio Tina
● Plesni studio Tina, Litijska cesta 38
M: 051 376 037, www.ples-tina.com

Atletsko društvo Mass Ljubljana
● OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
T: 01 438 59 10, www.admass.si

PLES - ŠOV PLESI

BASEBALL

Baseball softball športno društvo Zajčki
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
M: 070 758 220

ATLETIKA

GIMNASTIKA – RITMIČNA

Športno društvo Špička
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška ulica 34
M: 040 667 703, www.spicka.si
Športno društvo Špička
● OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
M: 040 667 703, www.spicka.si

GIMNASTIKA – ŠPORTNA

Gimnastično društvo Zelena jama
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
T: 01 540 24 80, www.gimzj-drustvo.si
Gimnastično društvo Zelena jama
● Športni center Zelena jama, Pokopališka ulica 35
T: 01 540 24 80, www.gimzj-drustvo.si
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● OŠ Nove Jarše, Clevelandska cesta 11
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si

JOGA

Gimnastično društvo Zelena jama
● Športni center Zelena jama, Pokopališka ulica 35
POHODNIŠTVO - NORDIJSKA HOJA AVTOMOBILIZEM – KARTING T: 01 540 24 80, www.gimzj-drustvo.si
Koronarni klub Ljubljana
Megaciklon d.o.o. Ljubljana
Športno društvo Atemi
● Koronarni klub Ljubljana, Štepanjsko nabrežje 38 ● Karting center BTC Ljubljana, Šmartinska c. 152 ● Center rekreacije Gendai, Leskoškova cesta 6
M: 041 612 075, www.gendai.si
T: 059 962 711, www.koronarni-klub-lj.si
T: 01 585 25 70, www.indoor-karting.com

Šport
JU – JITSU
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Športno društvo Ju-jitsu Olimpija
● Športna dvorana vojašnice Edvarda Peperka,
Leskoškova cesta 7
M: 031 639 782, www.myjujitsu.net

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška ulica 34
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si

ROLANJE

Lucky Luka d.o.o.
● OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

FITNES

Bodyteam, Jure Klemenčič s.p.
● Ambrosija, Zaloška cesta 167
M: 040 549 581, www.bodyteam.si
SPM - društvo za razvoj skupnostnih
SPLOŠNA TELOVADBA
programov za mlade
Blagovno trgovinski center d.d.
JUDO
● Otroški center Beti in Cej, Emporium, Letališka c. 3 ● SPM Fužine, Preglov trg 15
Judo klub Bežigrad Ljubljana
M: 040 454 447, www.otroski-center.si
M: 041 705 800
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
Blagovno trgovinski center d.d.
M: 051 306 306, www.ilovejudo.com
Sportclub d.o.o.
● Športni center Millenium BTC, Šmartinska c. 152 ● Sportclub, Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
ODBOJKA
Judo klub Bežigrad Ljubljana
T: 01 585 15 00, www.millenium-btc.si
Gimnastično društvo Zelena jama
● OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
T: 01 520 77 77, www.sportclub.si
M: 041 216 512, www.ilovejudo.com
● Športni center Zelena jama, Pokopališka ulica 35 Društvo Šola zdravja
FUNKCIONALNA VADBA
● Mladinski dom Jarše, Jarška cesta 44
Judo klub Bežigrad Ljubljana
T: 01 540 24 80, www.gimzj-drustvo.si
M: 040 299 048, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja Akademsko atletsko društvo Slovan
● Športni center Zelena jama, Pokopališka ulica 35 Odbojkarski klub Ljubljana
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
Gimnastično društvo Zelena jama
M: 041 216 512, www.ilovejudo.com
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
M: 040 626 361, www.tek.si
●Športni center Zelena jama, Pokopališka ulica 35
Judo klub Sokol Ljubljana
M: 031 836 136, www.ljubljana-volley.si
T: 01 540 24 80, www.gimzj-drustvo.si
Bodyteam, Jure Klemenčič s.p.
● OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
Športno društvo Odbojkarska šola Ljubljana
Karate klub Forum Ljubljana
● Ambrosija, Zaloška cesta 167
M: 031 766 880, www.judoklubsokol.si
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška ulica 34
M: 040 549 581, www.bodyteam.si
Judo klub Sokol Ljubljana
M: 041 863 652
M: 031 231 440, www.sankukai.org
● OŠ Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1
Športno društvo Odbojkarska šola Ljubljana Svetovanje na področju športa, Samo Lavrič s.p. Klub dviganja uteži Olimpija
● Večnamenska dvorana Kodeljevo, Poljanska c. 99
M: 031 766 880, www.judoklubsokol.si
● OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
● OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
M: 041 444 901, www.kdu-olimpija.si
Judo klub Sokol Ljubljana
M: 041 863 652
M: 041 726 600, www.re-gi.si
● Športni center Zelena jama, Pokopališka ulica 35 PILATES
Marko Mrak s.p.
Športno društvo ABC šport
M: 031 766 880, www.judoklubsokol.si
● Studio Marko Mrak, Zaloška cesta 149
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška ulica 34
EGSA d.o.o.
Športno društvo Mala šola juda
M: 040 162 717, www.studiomarkomrak.com
M:
040
632
030,
www.abcsport.si
Kettlebells
center,
Kopna
pot
6
●
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
Sportclub d.o.o.
Športno društvo Alive
M: 040 416 762, www.kb-center.si
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
● Sportclub, Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
Studio Alive, Šmartinska cesta 100
●
FIT3P,
Mojca
Dečko
s.p.
Športno društvo Mala šola juda
T: 01 520 77 77, www.sportclub.si
M:
040
346
064,
www.alivetraining.si
●Športni center Zelena jama, Pokopališka ulica 35
● OŠ Nove Jarše, Clevelandska cesta 11
Športno društvo Metulj
Športno društvo Atemi
M:
031
634
159
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
● Center rekreacije Gendai, Leskoškova cesta 6
● Športni park Kodeljevo, Gortanova ulica 21
Plesna zvezda d.o.o.
M: 041 612 075, www.gendai.si
KARATE
M: 040 785 934, www.sd-metulj.si
Plesna zvezda, Šmartinska cesta 152
●
Športno društvo Gibko
Karate klub Forum Ljubljana
M: 041 634 000, www.plesnazvezda.si
GIMNASTIKA – AKROBATIKA
● OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška ulica 34
Športno društvo Atemi
Plesni
klub Minimundo
T: 01 562 67 36, www.svetzdravja.si
M: 031 231 440, www.sankukai.org
● Center rekreacije Gendai, Leskoškova cesta 6
Plesna šola in plesni klub Minimundo,
●
ŠPORTNO PLEZANJE
KICKBOKS
M: 041 612 075, www.gendai.si
dvorec Sela, Zaloška cesta 69
Planinsko društvo Ljubljana-Matica
Športno društvo Makoto
Utea, d.o.o., Studio Viktorius
M: 041 883 740, www.minimundo.eu
OŠ
Nove
Jarše,
Clevelandska
ulica
11
●
● Tempelj borilnih veščin Makoto, Ob železnici 14 ● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška ulica 34
M: 031 850 521, www.pd-ljmatica.si
M: 031 721 983, www.makoto.si
GIMNASTIKA – RITMIČNA
M: 041 377 174, www.viktorius.si
TEK
Športni klub Bleščica
KINOLOGIJA
PLAVANJE
Športno društvo Alive
● OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2
Kinološko društvo Krim
Blagovno trgovinski center d.d.
Studio Alive, Šmartinska cesta 100
●
M: 040 628 128, www.blescica-klub.si
● Vadišče ŠKD Krim, Cesta v Hrastje 12
Vodno
mesto
Atlantis,
Šmartinska
cesta
152
●
M: 040 346 064, www.alivetraining.si
Športni klub Bleščica
M: 051 681 128, www.kd-krim.si
T: 01 585 21 00, www.atlantis-vodnomesto.si
TENIS
● OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
KOŠARKA
PLES – DRUŽABNI
Blagovno trgovinski center d.d.
M:
031 827 727, www.blescica-klub.si
Košarkarski klub Janče
Ples Plus d.o.o.
● Športni center Millenium BTC, Šmartinska c. 152 Športno društvo Moste
● OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška ulica 34
T: 01 585 15 00, www.millenium-btc.si
● OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10
M: 041 437 007, www.kkjance.eu
M: 041 878 464, www.plesplus.si
Teniški klub Šport plus
M: 041 506 792, www.ritmicnagimnastika.org
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
OŠ
Nove
Jarše,
Clevelandska
ulica
11
Plesna zvezda d.o.o.
●
Športno društvo Špička
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
T: 01 500 76 65, www.sportplus.si
● Plesna zvezda, Šmartinska cesta 152
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
● OŠ Zadobrova, Zadobrovška cesta 35
M: 041 634 000, www.plesnazvezda.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
M: 040 667 703, www.spicka.si
PLES
LA
IN
ST
PLESI
● OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
GIMNASTIKA – SPLOŠNA
Plesna zvezda d.o.o.
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
AEROBIKA
Plesna zvezda, Šmartinska cesta 152
Klub
dviganja uteži Olimpija
●
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
Dom starejših občanov Fužine
M: 041 634 000, www.plesnazvezda.si
Večnamenska dvorana Kodeljevo, Poljanska c. 99
●
● OŠ Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1
● Center aktivnosti Fužine, Nove Fužine 40
M: 041 444 901, www.kdu-olimpija.si
PLES – SALSA, KIZOMBA, BACHATA M: 051 441 791, www.caf-ljubljana.si
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Gimnastično društvo Zelena jama
Plesna zvezda d.o.o.
Žensko košarkarsko društvo Ježica
Sportclub d.o.o.
● OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10
● Plesna zvezda, Šmartinska cesta 152
● OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
● Sportclub, Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
T: 01 540 24 80, www.gimzj-drustvo.si
M: 041 634 000, www.plesnazvezda.si
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
T: 01 520 77 77, www.sportclub.si
Gimnastično društvo Zelena jama
POTAPLJANJE
NAMIZNI TENIS
AKVATLON
● OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
Blagovno trgovinski center d.d.
Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
Triatlonski klub Telemach Ljubljana
T: 01 540 24 80, www.gimzj-drustvo.si
● Športni park Kodeljevo, Stadion Slovan,
● Vodno mesto Atlantis, Šmartinska cesta 152
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
Športno društvo Moste
Gortanova ulica 21
T: 01 810 90 73, www.potapljanje-atlantis.si
T: 059 018 130, www.ntdkajuh-slovan.si
M: 041 505 003, www.triatlonklub-lj.si
● ŠD Moste, Proletarska ulica 3
Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
ROKOMET
T:
01 542 20 80, www.sd-moste.org
● OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
AMERIŠKI
NOGOMET
Rokometni klub Krim
T: 059 018 130, www.ntdkajuh-slovan.si
Društvo za šport in turizem Klub mustangs Lj Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● Športni park Kodeljevo, Stadion Slovan,
● OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Gortanova ulica 21
● OŠ Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si
Športno društvo Rokometni klub Krim
T: 059 018 130, www.ntdkajuh-slovan.si
M: 040 254 330, www.mustangsljubljana.si
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
JOGA
BALINANJE
M: 041 779 749, www.rk-krim.si
NOGOMET
Dom starejših občanov Fužine
Balinarsko športno društvo Fužine
Rokometni klub Krim
Nogometni klub Bravo
● Center aktivnosti Fužine, Nove Fužine 40
● Balinišče Fužine, Brodarjev trg 10
● OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
M: 051 441 791, www.caf-ljubljana.si
M: 041 529 307
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
T: 059 019 292, www.nk-bravo.si
Društvo joga v vsakdanjem življenju Ljubljana
Rokometni klub Krim
Nogometni klub Šmartno Ljubljana
BORILNE VEŠČINE – DRUGO
● Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49
● OŠ Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1
● OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
SPM - društvo za razvoj skupnostnih
M:
040 221 108, www.joga-ljubljana.org
programov
za
mlade
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
M: 041 310 470, www.nksmartno.si
Klub dviganja uteži Olimpija
● SPM Fužine, Preglov trg 15
Rokometno društvo Slovan
Nogometni klub Šmartno Ljubljana
● Večnamenska dvorana Kodeljevo, Poljanska c. 99
M: 041 705 800
● OŠ Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1
● OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
M: 041 444 901, www.kdu-olimpija.si
T: 01 524 63 84, www.rdslovan.si
M: 041 310 470, www.nksmartno.si
DVIGANJE UTEŽI
Sportclub d.o.o.
Športno društvo Rokometni klub Krim
Nogometni klub Šmartno Ljubljana
Klub dviganja uteži Olimpija
● OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
● Športni park Šmartno, Jarška cesta 36
● Večnamenska dvorana Kodeljevo, Poljanska c. 99 ● Sportclub, Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
M: 041 444 901, www.kdu-olimpija.si
T: 01 520 77 77, www.sportclub.si
M: 041 310 470, www.nksmartno.si
M: 041 779 749, www.rk-krim.si

ČS Moste

Šport
JUDO

Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2
M: 051 306 306, www.ilovejudo.com
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
M: 041 216 512, www.ilovejudo.com
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si

KAJAK KANU NA TEKOČIH VODAH

Kajak kanu klub Ljubljana
● Športni park Kodeljevo, Gortanova ulica 21
T: 01 280 69 80, www.kajak-ljubljana.si
Kajak kanu klub Tacen - KD Slovenica
● Športni park Kodeljevo, Gortanova ulica 21
T: 01 513 65 30, www.kajak-tacen.si

KARATE

Karate društvo Slovan Ljubljana
● Športni park Kodeljevo, Gortanova ulica 21
M: 031 682 811, www.karate-klub-slovan.si
Karate klub Forum Ljubljana
● OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10
M: 031 231 440, www.sankukai.org
Karate klub Ljubljana
● OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10
M: 051 315 777, www.karateklub-ljubljana.si
Karate klub Suchimo
● Športna dvorana Kodeljevo, Gortanova ulica 21
E: kksuchimo@gmail.com

KOŠARKA

Košarkarsko društvo Slovan
● OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2
T: 01 524 11 05, www.kd-slovan.si
Košarkarsko društvo Slovan
● OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10
T: 01 524 11 05, www.kd-slovan.si
Košarkarsko društvo Slovan
● Športna dvorana Kodeljevo, Gortanova ulica 21
T: 01 524 11 05, www.kd-slovan.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Kašelj, Kašeljska cesta 119 a
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Zadobrova, Zadobrovška cesta 35
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Športna dvorana Kodeljevo, Gortanova ulica 21
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si

MALI NOGOMET

SPM - društvo za razvoj skupnostnih
programov za mlade
● SPM Fužine, Preglov trg 15
M: 041 705 800

NAMIZNI TENIS

Javni zavod Šport Ljubljana
● Športni park Kodeljevo, Gortanova ulica 21
M: 041 531 051, www.sport-ljubljana.si
Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● Kopališče Kodeljevo, namiznoteniška dvorana,
Poljanska cesta 99
M: 031 522 906, www.ntdkajuh-slovan.si
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Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2
T: 059 018 130, www.ntdkajuh-slovan.si
Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10
T: 059 018 130, www.ntdkajuh-slovan.si
Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
T: 059 018 130, www.ntdkajuh-slovan.si

NOGOMET

Nogometno društvo Slovan
● OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2
M: 051 320 467, www.nd-slovan.si
Nogometno društvo Slovan
● Športni park Kodeljevo, Gortanova ulica 21
M: 051 320 467, www.nd-slovan.si
ŠD Nogometni klub Olimpija Ljubljana
● Športni park Kodeljevo, Gortanova ulica 21
T: 01 431 01 44, www.nkolimpija.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Športni park Kodeljevo, Gortanova ulica 21
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si

ODBOJKA

Odbojkarski klub Ljubljana
● OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2
M: 031 836 136, www.ljubljana-volley.si
Športno društvo Odbojkarska šola Ljubljana
● OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2
M: 041 863 652
Športno društvo Olimp Ljubljana
● OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10
M: 041 260 923, www.volleyballjubljana.si
Športno društvo Olimp Ljubljana
● OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
M: 041 260 923, www.volleyballjubljana.si
Ženski odbojkarski klub Tabor Ljubljana
● OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10
M: 030 345 779, www.volleyballjubljana.si
Ženski odbojkarski klub Tabor Ljubljana
● OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
M: 030 345 779, www.volleyballjubljana.si
Ženski odbojkarski klub Tabor Ljubljana
● Športna dvorana Kodeljevo, Gortanova ulica 21
M: 030 345 779, www.volleyballjubljana.si

PILATES

Dom starejših občanov Fužine
● Center aktivnosti Fužine, Nove Fužine 40
M: 051 441 791, www.caf-ljubljana.si
Marko Mrak s.p.
● Studio Marko Mrak, Zaloška cesta 149
M: 040 162 717, www.studiomarkomrak.com
Pilates studio Peti element, Špela Jakša, s.p.
● Dom starejših občanov Fužine, Nove Fužine 40
M: 041 352 555, www.petielement.si
Sportclub d.o.o.
● Sportclub, Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
T: 01 520 77 77, www.sportclub.si

PLAVANJE

Akademsko atletsko društvo Slovan
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
M: 040 626 361, www.tek.si
Gibit d.o.o.
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
M: 040 331 833, www.gibit.si
G-rega zavod za rekreacijo šport in prosti čas
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
M: 041 676 097, www.g-rega.si
Javni zavod Šport Ljubljana
● Kopališče Kodeljevo, Poljanska cesta 99
M: 031 357 137, www.sport-ljubljana.si
Plavalna zveza Slovenije
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
M: 041 953 656, www.plavanje-dojenckov.com

Plavalna zveza Slovenije
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
M: 041 953 656, sites.google.com/a/plavalna-zveza.si/rekreacija
Plavalna zveza Slovenije
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
M: 051 330 644, sites.google.com/a/plavalna-zveza.si/rekreacija
Plavalni klub Ilirija
● Kopališče Kodeljevo, Poljanska cesta 99
M: 041 798 076, www.plavalniklub-ilirija.si
Plavalni klub Ljubljana
● Kopališče Kodeljevo, Poljanska cesta 99
M: 031 821 243, www.plavalniklub-ljubljana.si
Plavalni klub Olimpija
● Kopališče Kodeljevo, Poljanska cesta 99
M: 041 386 456, www.pko-klub.si
Pulz šport rekreacija, Zavod za šport,
rekreacijo in prosti čas
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
M: 040 810 669, www.plavanje.org
Pulz šport rekreacija, Zavod za šport,
rekreacijo in prosti čas
● Kopališče Kodeljevo, Poljanska cesta 99
M: 040 810 669, www.plavanje.org
Športni klub 3K šport
● Kopališče Kodeljevo, Poljanska cesta 99
M: 031 288 544, www.3ksport.si
Športno društvo Brazde vzdržljivosti
● Kopališče Kodeljevo, Poljanska cesta 99
T: 01 362 90 45
Športno društvo Delfin
● Kopališče Kodeljevo, Poljanska cesta 99
M: 068 647 469, www.sd-delfin.si
Športno društvo Invalid Ljubljana
● Športni park Kodeljevo, Gortanova ulica 21
M: 041 733 446, www.sdiljubljana.org
Športno društvo Riba
● Kopališče Kodeljevo, Poljanska cesta 99
M: 041 365 542, www.riba-drustvo.si
TrenerT športno društvo
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
M: 031 791 694, www.trenert.si
Triatlonski klub Telemach Ljubljana
● Kopališče Kodeljevo, Poljanska cesta 99
M: 031 590 080, www.triatlonklub-lj.si

PLAVANJE – SKLADNOSTNO

Plavalna zveza Slovenije
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
M: 051 330 644, www.slo-synchro.com

PLES – DRUŽABNI

Dom starejših občanov Fužine
● Center aktivnosti Fužine, Nove Fužine 40
M: 051 441 791, www.caf-ljubljana.si
Plesni klub Minimundo
● Plesna šola in plesni klub Minimundo,
dvorec Sela, Zaloška cesta 69
M: 041 883 740, www.minimundo.eu

PLES - ŠOV PLESI

Plesni klub Minimundo
● Plesna šola in plesni klub Minimundo,
dvorec Sela, Zaloška cesta 69
M: 041 883 740, www.minimundo.eu

POHODNIŠTVO

Športno društvo Zadvor
● Fužinski grad, Pot na Fužine 2
M: 031 657 923, www.sportnodrustvozadvor.si
Športno društvo Zadvor
● most za pešce Roška-Hradeckega
M: 031 657 923, www.sportnodrustvozadvor.si

POHODNIŠTVO - NORDIJSKA HOJA

Dom starejših občanov Fužine
● Center aktivnosti Fužine, Nove Fužine 40
M: 051 441 791, www.caf-ljubljana.si

POTAPLJANJE

SPM - društvo za razvoj skupnostnih
programov za mlade
● SPM Fužine, Preglov trg 15
M: 041 705 800, spmpotapljanje.blogspot.com

ROKOMET

Moški akademski rokometni klub Olimpija
● Športna dvorana Kodeljevo, Gortanova ulica 21
M: 031 307 387, www.mark-olimpija.com

Rokometni klub Krim
● OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Rokometni klub Krim
● OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Rokometni klub Krim
● OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Rokometni klub Krim
● Športna dvorana Kodeljevo, Gortanova ulica 21
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Rokometni klub Olimpija
● OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
M: 031 307 387, www.rkolimpija.si
Rokometno društvo Slovan
● OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2
T: 01 524 63 84, www.rdslovan.si
Rokometno društvo Slovan
● OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10
T: 01 524 63 84, www.rdslovan.si
Rokometno društvo Slovan
● OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
T: 01 524 63 84, www.rdslovan.si
Rokometno društvo Slovan
● Športna dvorana Kodeljevo, Gortanova ulica 21
T: 01 524 63 84, www.rdslovan.si

ROLANJE

Lucky Luka d.o.o.
● OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

SPLOŠNA TELOVADBA

Bodyteam, Jure Klemenčič s.p.
● Ambrosija, Zaloška cesta 167
M: 040 549 581, www.bodyteam.si
Dom starejših občanov Fužine
● Center aktivnosti Fužine, Nove Fužine 40
M: 051 441 791, www.caf-ljubljana.si
Društvo Šola zdravja
● Park ob Domu starejših občanov Fužine, Nove
Fužine 40
M: 031 294 211, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Društvo Šola zdravja
● Športni park Kodeljevo, Gortanova ulica 21
M: 031 284 120, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Smovey obroči, terapevtska vadba, Vanja Rotar s.p.
● Fužinski grad, pešpot ob Ljubljanici
M: 041 901 973, www.smoveyobroci.si
Športno društvo ABC šport
● OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
M: 040 632 030, www.abcsport.si
Športno društvo Moste
● ŠD Moste, Proletarska ulica 3
T: 01 542 20 80, www.sd-moste.org
Zrnec Barbka - Fizioterapija Zrnec
● Dom starejših občanov Fužine, Nove Fužine 40
T: 01 562 67 36, www.svetzdravja.si

TAEKWON – DO

Tae kwon - do klub Dragon
● Športni park Kodeljevo, Gortanova ulica 21
E: dragon.taekwondowtf@gmail.com,
www.taekwondo-dragon.si
Taekwon-do klub Škorpijon
● OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2
M: 031 417 520, www.taekwondo-klub-skorpijon.si
Taekwon-do klub Škorpijon
● Športna dvorana Kodeljevo, Gortanova ulica 21
M: 031 417 520, www.taekwondo-klub-skorpijon.si

TEK

Akademsko atletsko društvo Slovan
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
M: 040 626 361, www.tek.si
Marko Mrak s.p.
● Studio Marko Mrak, Zaloška cesta 149
M: 040 162 717, www.studiomarkomrak.com
TrenerT športno društvo
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
M: 031 791 694, www.trenert.si

Šport
TrenerT športno društvo
● Športni park Kodeljevo, Stadion Slovan,
Gortanova ulica 21
M: 031 791 694, www.trenert.si
Triatlonski klub Telemach Ljubljana
● Športni park Kodeljevo, Stadion Slovan,
Gortanova ulica 21
M: 031 590 080, www.triatlonklub-lj.si

TENIS
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DRSANJE

Javni zavod Šport Ljubljana
● Ledena dvorana Zalog, Hladilniška pot 36
M: 041 693 628, www.sport-ljubljana.si
Lucky Luka d.o.o.
● Ledena dvorana Zalog, Hladilniška pot 36
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

DRSANJE – HITROSTNO

Lucky Luka d.o.o.
● Ledena dvorana Zalog, Hladilniška pot 36
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

Javni zavod Šport Ljubljana
● Športni park Kodeljevo, Gortanova ulica 21
M: 041 531 051, www.sport-ljubljana.si
DRSANJE – UMETNOSTNO
Šport Hit club
● Športno-rekreacijski center Fužine, Brodarjev trg Lucky Luka d.o.o.
M: 041 428 008, www.hit-club.si
● Ledena dvorana Zalog, Hladilniška pot 36
Tenis klub Z sport
M: 041 777 733, www.luckyluka.si
● Športno-rekreacijski center Fužine,
FUNKCIONALNA VADBA
teniška igrišča, Nove Fužine 27
Središče Vitalis, SŽ-ŽIP d.o.o.
M: 040 273 327, www.zsport.net
● Središče Vitalis, Hladilniška pot 28
TRIATLON
T: 01 200 95 50, www.sredisce-vitalis.si
Športni klub 3K šport
Športno društvo Polje
● Kopališče Kodeljevo, Poljanska cesta 99
● Športni park Polje, Polje 356
M: 031 288 544, www.3ksport.si
T: 01 529 22 02, www.sdpolje.si
TrenerT športno društvo
GIMNASTIKA – RITMIČNA
● Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
Športno društvo Moste
M: 031 791 694, www.trenert.si
● OŠ Zadobrova, Zadobrovška cesta 35
Triatlonski klub Telemach Ljubljana
M: 041 506 792, www.ritmicnagimnastika.org
● Športni park Kodeljevo, Stadion Slovan,
Športno društvo Špička
Gortanova ulica 21
M: 031 590 080, www.triatlonklub-lj.si
● OŠ Zalog, Cerutova ulica 7
M:
040 667 703, www.spicka.si
VATERPOLO
Vaterpolo klub Ljubljana
● Kopališče Kodeljevo, Poljanska cesta 99
M: 040 350 141, vaterpololjubljana.si

WUSHU – TAIJIQUAN

Dom starejših občanov Fužine
● Center aktivnosti Fužine, Nove Fužine 40
M: 051 441 791, www.caf-ljubljana.si

ČS Polje
AEROBIKA

GIMNASTIKA – ŠPORTNA

Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● OŠ Polje, Športna dvorana Kašelj, Kašeljska c. 119 a
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si

HOKEJ NA LEDU

Hokejski klub Olimpija
● Ledena dvorana Zalog, Hladilniška pot 36
T: 01 232 23 17, www.hkolimpija.si
Hokejski klub Slavija junior
● Ledena dvorana Zalog, Hladilniška pot 36
M: 041 796 988, www.hk-slavijajr.si

Košarkarski klub Janče
● OŠ Polje, Športna dvorana Kašelj, Kašeljska c. 119 a
M: 041 437 007, www.kkjance.eu
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Polje, Polje 358
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Zalog, Cerutova ulica 7
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Polje, Športna dvorana Kašelj,
Kašeljska cesta 119 a
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Zadobrova, Zadobrovška cesta 35
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si

NAMIZNI TENIS

Namiznoteniški klub Vesna
● OŠ Zadobrova, Zadobrovška cesta 35
M: 040 540 030
Namiznoteniški klub Vesna
● OŠ Zalog, Cerutova ulica 7
M: 040 540 030
Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● OŠ Zadobrova, Zadobrovška cesta 35
T: 059 018 130, www.ntdkajuh-slovan.si
Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● OŠ Zalog, Cerutova ulica 7
T: 059 018 130, www.ntdkajuh-slovan.si

NOGOMET

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Polje, Polje 358
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Zadobrova, Zadobrovška cesta 35
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Zalog, Cerutova ulica 7
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si

ODBOJKA

ROKOMET
Rokometni klub Krim
● OŠ Polje, Športna dvorana Kašelj, Kašeljska
cesta 119 a
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Rokometni klub Krim
● OŠ Polje, Polje 358
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Rokometni klub Krim
● OŠ Zadobrova, Zadobrovška cesta 35
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Rokometni klub Olimpija
● OŠ Polje, Športna dvorana Kašelj,
Kašeljska cesta 119 a
M: 031 307 387, www.rkolimpija.si
Rokometno društvo Slovan
● OŠ Polje, Športna dvorana Kašelj,
Kašeljska cesta 119 a
T: 01 524 63 84, www.rdslovan.si
Rokometno društvo Slovan
● OŠ Zadobrova, Zadobrovška cesta 35
T: 01 524 63 84, www.rdslovan.si
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Polje, Športna dvorana Kašelj,
Kašeljska cesta 119 a
M: 031 600 597, www.rk-krim.si
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Polje, Polje 358
M: 031 600 597, www.rk-krim.si
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Zalog, Cerutova ulica 7
M: 031 600 597, www.rk-krim.si

ROLANJE

Lucky Luka d.o.o.
● Športni park Polje, Polje 356
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

SPLOŠNA TELOVADBA

Društvo Šola zdravja
Gibis-EM d.o.o.
Športno društvo Odbojkarska šola Ljubljana ● Gasilski dom, Zaloška cesta 223
JOGA
● OŠ Zalog, Cerutova ulica 7
OŠ Zadobrova, Zadobrovška cesta 35
M: 040 892 441, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Društvo joga v vsakdanjem življenju Ljubljana ●
T: 01 563 35 63, www.gibis-em.si
M:
041
863
652
Društvo Šola zdravja
G-rega zavod za rekreacijo šport in prosti čas ● OŠ Polje, Zadobrovška cesta 1
Športno društvo Olimp Ljubljana
● Športni park Polje, Polje 356
M:
040
221
108,
www.joga-ljubljana.org
● Otroški športni center G-rega, Hladilniška pot 36
● OŠ Polje, Športna dvorana Kašelj,
M: 031 317 233, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Središče Vitalis, SŽ-ŽIP d.o.o.
M: 041 676 097, www.g-rega.si
Kašeljska cesta 119 a
G-rega zavod za rekreacijo šport in prosti čas
Središče Vitalis, Hladilniška pot 28
●
ALPSKO SMUČANJE
M: 041 260 923, www.volleyballjubljana.si
T: 01 200 95 50, www.sredisce-vitalis.si
● Otroški športni center G-rega, Hladilniška pot 36
Smučarski klub Snežinka
Športno društvo Olimp Ljubljana
M: 041 676 097, www.g-rega.si
JUDO
● OŠ Polje, Polje 358
OŠ Polje, Polje 358
●
MZU
Ljubljana - Dnevni centri aktivnosti za
Športno
društvo
Tatami
T: 01 542 26 90, www.snezinka.com
M: 041 260 923, www.volleyballjubljana.si
starejše
OŠ Polje, Polje 358
●
ATLETIKA
Športno društvo Olimp Ljubljana
M: 051 234 346, www.sdtatami.si
● Dnevni center aktivnosti za starejše Zalog,
Atletsko društvo Mass Ljubljana
● OŠ Zalog, Cerutova ulica 7
Športno
društvo
Tatami
Agrokombinatska
cesta 2
OŠ
Polje,
Polje
358
●
M: 041 260 923, www.volleyballjubljana.si
● OŠ Zadobrova, Zadobrovška cesta 35
T: 01 430 51 52, www.dca-ljubljana.org
M: 040 457 876, www.admass.si
Ženski odbojkarski klub Tabor Ljubljana
M: 051 234 346, www.sdtatami.si
Atletsko društvo Mass Ljubljana
Središče Vitalis, SŽ-ŽIP d.o.o.
● OŠ Polje, Športna dvorana Kašelj,
Športno
društvo
Tatami
OŠ
Polje,
Športna
dvorana
Kašelj,
Kašeljska
c.
119
a
●
● Središče Vitalis, Hladilniška pot 28
Kašeljska cesta 119 a
● OŠ Zalog, Cerutova ulica 7
M: 040 457 876, www.admass.si
T: 01 200 95 50, www.sredisce-vitalis.si
M:
030
345
779,
www.volleyballjubljana.si
M: 051 234 346, www.sdtatami.si
BALINANJE
Svetovanje na področju športa, Samo Lavrič s.p.
društvo Olimp Ljubljana
KAJAK KANU NA TEKOČIH VODAH Športno
Balinarski športni klub Polje
● Športni park Polje, Polje 356
OŠ Zadobrova, Zadobrovška cesta 35
●
Kanu klub Simon
● Balinišče Slape, Balinarska pot 7
M: 041 726 600, www.re-gi.si
M: 041 260 923, www.volleyballjubljana.si
M: 051 661 570
● Kajakaški center Vevče, most ob Papirnici
Športno društvo Gibko
PILATES
Balinarski športni klub Zalog
M: 041 417 345, www.kanu-klub-simon.si
OŠ Polje, Polje 358
G-rega zavod za rekreacijo šport in prosti čas ●
● Balinišče Zalog, Hladilniška pot 36
KARATE
T: 01 562 67 36, www.svetzdravja.si
M: 040 624 371
Otroški športni center G-rega,
●
Karate klub Zmaj
Športno društvo Gibko
Hladilniška pot 36
BASEBALL
● OŠ Polje, Polje 358
● OŠ Zalog, Cerutova ulica 7
M:
041
676
097,
www.g-rega.si
Baseball softball športno društvo Zajčki
M: 041 755 333, www.karateklubzmaj.si
T: 01 562 67 36, www.svetzdravja.si
● OŠ Polje, Polje 358
PLANINSTVO
KOLESARSTVO
Športno društvo Polje
M: 070 758 220
Planinsko društvo Polje
Kolesarsko društvo Rog
● Športni dom Polje, Polje 356
CURLING
● Gostilna Pri peclju, Cesta v Kresnice 19, Podgrad ● Pisarna PD Polje, Polje 12
T: 01 529 22 02, www.sdpolje.si
Curling klub Ljubljana
M:
041
290
270,
sites.google.com/site/novicepdpolje
M: 051 628 158, www.kdrog.si
Zrnec Barbka - Fizioterapija Zrnec
● Ledena dvorana Zalog, Hladilniška pot 36
Planinsko društvo Saturnus
KOŠARKA
M: 041 500 511, www.curling-ljubljana.si
● OŠ Zadobrova, Zadobrovška cesta 35
PD Saturnus, Agrokombinatska cesta 2
●
Košarkarski klub Janče
Curling klub Olimpija Ljubljana
T: 01 562 67 36, www.svetzdravja.si
M: 031 379 778, www.pdsaturnus.si
● OŠ Polje, Polje 358
● Ledena dvorana Zalog, Hladilniška pot 36
TABORNIŠTVO
PLES – DRUŽABNI
E: info@curling-olimpija.si, www.curling-olimpija.si M: 041 437 007, www.kkjance.eu
Društvo tabornikov rod Samorastniki
Ples Plus d.o.o.
Košarkarski klub Janče
Curling klub Zalog,
● Pisarna DT Rod Samorastniki, Polje 12
● OŠ Zalog, Cerutova ulica 7
● OŠ Zadobrova, Zadobrovška cesta 35
● Ledena dvorana Zalog, Hladilniška pot 36
M: 070 772 664
M: 051 818 023, www.samorastniki.org
M: 041 878 464, www.plesplus.si
M: 041 437 007, www.kkjance.eu
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HOKEJ NA LEDU

ODBOJKA

Odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana
AEROBIKA
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
Gostinsko podjetje Ljubljana d.d.
M: 041 356 225, www.vitalvolley.si
● BeFit Laguna center, Dunajska cesta 270
Športno društvo Invalid Ljubljana
JOGA
T: 01 569 10 99, fitnesbefit.laguna.si
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
Društvo
joga
v
vsakdanjem
življenju
Ljubljana
G-rega zavod za rekreacijo šport in prosti čas
M: 041 733 446, www.sdiljubljana.org
Joga
karate
center
Ljubljana,
Selanova
ulica
16
●
● Laguna športni center, Dunajska cesta 270
PILATES
M: 040 221 108, www.joga-ljubljana.org
M: 041 676 097, www.g-rega.si
Gostinsko
podjetje Ljubljana d.d.
Gostinsko
podjetje
Ljubljana
d.d.
Kubus fit, d.o.o.
● BeFit Laguna center, Dunajska cesta 270
● BeFit Laguna center, Dunajska cesta 270
● Cube fitness, Ulica prvoborcev 25
T: 01 569 10 99, fitnesbefit.laguna.si
T: 01 569 10 99, fitnesbefit.laguna.si
M: 030 674 953, www.cube-fitnes.si
G-rega zavod za rekreacijo šport in prosti čas
Maksfitnes, fitnes center, d.o.o.
Športno društvo Ježica
● Laguna športni center, Dunajska cesta 270
Vadbeni
center
Maxxfitnes,
Dunajska
cesta
190
●
ČS
Posavje,
Bratovševa
ploščad
30
●
M:
041 676 097, www.g-rega.si
T:
059
041
900,
www.maxxfitnes.si
M: 041 722 135, www.drustvo-jezica.si
Kubus fit, d.o.o.
Športno društvo Ljubljana – Ježica
JUDO
● Cube fitness, Ulica prvoborcev 25
● Družbeni dom, Dunajska cesta 230
Judo klub Bežigrad Ljubljana
M: 030 674 953, www.cube-fitnes.si
M: 041 444 600, www.sdljezica.si
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
Športno društvo Ježica
M: 051 306 306, www.ilovejudo.com
AMERIŠKI NOGOMET
● ČS Posavje, Bratovševa ploščad 30
Športno društvo Mala šola juda
Športno društvo Srebrni sokoli Ljubljana
M: 041 722 135, www.drustvo-jezica.si
● Športni center Tesovnikova, Tesovnikova ulica 54 ● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
Športno društvo Ljubljana – Ježica
M: 040 558 160, www.silverhawks.si
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
● Družbeni dom, Dunajska cesta 230
M: 041 444 600, www.sdljezica.si
BADMINTON
KARATE
Športno društvo Pilates
Badminton klub Ljubljana
Karate klub Forum Ljubljana
● Pilates center Tanergija, Dunajska cesta 190
● Teniška akademija Breskvar, Tesovnikova ulica 74 ● Sankukai karate center, Selanova ulica 16
M: 040 833 228, www.tanergija.si
M: 041 323 966, www.badminton-ljubljana.si
M: 031 231 440, www.sankukai.org
Badmintonski klub Ježica
PLES – DRUŽABNI
KOLESARSTVO
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
Ples Plus d.o.o.
Športno društvo Ljubljana – Ježica
T: 01 512 11 00, www.bkjezica.net
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
● Družbeni dom, Dunajska cesta 230
M:
041 878 464, www.plesplus.si
BASEBALL
M: 041 444 600, www.sdljezica.si
Baseball softball društvo Ježica
POHODNIŠTVO
KOLESARSTVO – SOBNO
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
Športno društvo Ljubljana – Ježica
Gostinsko podjetje Ljubljana d.d.
M: 051 688 553, www.jezica-baseball.com
● Družbeni dom, Dunajska cesta 230
BeFit Laguna center, Dunajska cesta 270
●
Baseball softball društvo Ježica
M: 041 444 600, www.sdljezica.si
T:
01
569
10
99,
fitnesbefit.laguna.si
● Park Ježica, Savlje 6
POHODNIŠTVO - NORDIJSKA HOJA
Kubus fit, d.o.o.
M: 051 688 553, www.jezica-baseball.com
Športno društvo Ljubljana – Ježica
● Cube fitness, Ulica prvoborcev 25
Baseball softball društvo Ježica
● Družbeni dom, Dunajska cesta 230
● Športni center Tesovnikova, Tesovnikova ulica 54 M: 030 674 953, www.cube-fitnes.si
M:
041 444 600, www.sdljezica.si
M: 051 688 553, www.jezica-baseball.com
KONJENIŠTVO
SOFTBALL
Konjeniški
klub
Ljubljana
BORILNE VEŠČINE – DRUGO
Baseball softball društvo Ježica
● Hipodrom Ljubljana, Stožice 28 a
Karate klub Forum Ljubljana
● Športni center Tesovnikova, Tesovnikova ulica 54
M:
041
547
970,
www.hipodrom-lj.si
● Sankukai karate center, Selanova ulica 16
Šola jahanja in trening konj, Mojca Kolenc s.p. M: 051 688 553, www.jezica-baseball.com
M: 031 231 440, www.sankukai.org
● Hipodrom Stožice, Stožice 22
SPLOŠNA TELOVADBA
BRIDŽ
M: 041 547 970
Društvo
Šola zdravja
Športno društvo Green s 31
● Bratovševa ploščad (med vrtcem in bifejem Forco)
KONJENIŠTVO – KASAŠTVO
● ŠD Greens, Dunajska cesta 190
M: 051 302 311, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Kasaški klub Stožice Ljubljana
M: 031 743 177, www.sdgreens31.si
Društvo za osebno in duhovno rast
Hipodrom Stožice, Stožice 28
●
FITNES
Magičnost gibanja
M: 040 720 357, www.kasaski-klub-stozice.si
Gostinsko podjetje Ljubljana d.d.
● Društvo Magičnost gibanja, Kalingerjeva ulica 7
KOŠARKA
● BeFit Laguna center, Dunajska cesta 270
M: 041 327 775, www.magicnost-gibanja.si
Košarkarski klub Olimpija Ljubljana
T: 01 569 10 99, fitnesbefit.laguna.si
Gostinsko podjetje Ljubljana d.d.
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
Kubus fit, d.o.o.
● BeFit Laguna center, Dunajska cesta 270
T: 01 234 88 22, www.union.olimpija.com
● Cube fitness, Ulica prvoborcev 25
T: 01 569 10 99, fitnesbefit.laguna.si
M: 030 674 953, www.cube-fitnes.si
Košarkarski klub Parklji
G-rega zavod za rekreacijo šport in prosti čas
Maksfitnes, fitnes center, d.o.o.
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
● Laguna športni center, Dunajska cesta 270
● Vadbeni center Maxxfitnes, Dunajska cesta 190 M: 041 840 379, www.parklji.com
M: 041 676 097, www.g-rega.si
T: 059 041 900, www.maxxfitnes.si
Košarkarski klub Parklji
Karate klub Forum Ljubljana
● Športno-rekreacijski center Ježica, Savlje 6
● Sankukai karate center, Selanova ulica 16
FLOORBALL
M: 041 840 379, www.parklji.com
M: 031 231 440, www.sankukai.org
Floorball klub Olimpija Ljubljana
Športno društvo Fenomeni
Kubus fit, d.o.o.
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
● Športno-rekreacijski center Ježica, Savlje 6
● Cube fitness, Ulica prvoborcev 25
M: 051 231 407, www.fbkolimpija.si
M: 040 850 596, www.fenomeni.net
M: 030 674 953, www.cube-fitnes.si
FUNKCIONALNA VADBA
Žensko košarkarsko društvo Ilirija
Maksfitnes, fitnes center, d.o.o.
Gostinsko podjetje Ljubljana d.d.
Športno-rekreacijski center Ježica, Savlje 6
● Vadbeni center Maxxfitnes, Dunajska cesta 190
●
● BeFit Laguna center, Dunajska cesta 270
T: 059 041 900, www.maxxfitnes.si
M: 041 989 564, www.zkdilirija.si
T: 01 569 10 99, fitnesbefit.laguna.si
Športno društvo Gibko
MALI NOGOMET
Kubus fit, d.o.o.
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
Športno društvo Invalid Ljubljana
● Cube fitness, Ulica prvoborcev 25
T: 01 562 67 36, www.svetzdravja.si
M: 030 674 953, www.cube-fitnes.si
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
Športno društvo Ježica
M: 041 733 446, www.sdiljubljana.org
Maksfitnes, fitnes center, d.o.o.
● ČS Posavje, Bratovševa ploščad 30
● Vadbeni center Maxxfitnes, Dunajska cesta 190 NOGOMET
M: 041 722 135, www.drustvo-jezica.si
T: 059 041 900, www.maxxfitnes.si
Nogometni klub Interblock
Športno društvo Ježica
GIMNASTIKA – RITMIČNA
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
● Kulturni dom Savlje-Kleče, Savlje 101
Športni klub Bleščica
M: 041 882 859, www.nkinterblock.com
M: 041 722 135, www.drustvo-jezica.si
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
Nogometni klub Interblock
Športno društvo Ježica
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si
● Športni center Tesovnikova, Tesovnikova ulica 54 ● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
M: 041 882 859, www.nkinterblock.com
M: 041 722 135, www.drustvo-jezica.si
GIMNASTIKA – ŠPORTNA
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
Športno društvo Ljubljana – Ježica
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
● Družbeni dom, Dunajska cesta 230
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si
M: 041 444 600, www.sdljezica.si
Hokejski klub Olimpija
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
T: 01 232 23 17, www.hkolimpija.si

STRELSTVO

Strelsko društvo Tabor-Ježica
● Strelišče Ježica, Dunajska cesta 230
M: 031 364 273, sdtaborjezica.blogspot.com

TEK

Športno društvo Ljubljana – Ježica
● Družbeni dom, Dunajska cesta 230
M: 041 444 600, www.sdljezica.si

TENIS

Teniški klub Jaki šport
● OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
M: 041 630 425, www.jakisport.com

ČS Rožnik
AEROBIKA

Gibis-EM d.o.o.
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
T: 01 563 35 63, www.gibis-em.si
Konex d.o.o.
● Konex center, Cesta na Brdo 109
T: 01 241 40 00, www.konex-center.si
Kozmetične storitve in svetovanje,
Karmen Lužar s.p.
● Kozmetika Karmen, Cesta 27. aprila 8
M: 051 672 470

ATLETIKA

Atletsko društvo Mass Ljubljana
● OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
M: 040 457 876, www.admass.si
Športno društvo Brigita Bukovec
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 031 338 300,
www.atletskodrustvo-brigitabukovec.com

BADMINTON

Badminton klub Ljubljana
● OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
M: 041 323 966, www.badminton-ljubljana.si
Badminton klub Ljubljana
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 041 323 966, www.badminton-ljubljana.si
Konex d.o.o.
● Konex center, Cesta na Brdo 109
M: 041 273 260, www.konex-center.si

BALINANJE

Balinarski klub Brdo
● BK Brdo, Cesta na Bokalce 28 a
M: 031 624 167

BIATLON

Smučarski klub Brdo
● SK Brdo, Brdnikova ulica 14
M: 041 603 455

BOKS

Boksarski klub Dolomiti
● BK Dolomiti, Hirsch Roman, Vrhovci c. XII/11 a
M: 031 635 628
Klub borilnih veščin Ljubljana
● Konex center, Cesta na Brdo 109
M: 041 962 485, www.fcl.si
Konex d.o.o.
● Konex center, Cesta na Brdo 109
M: 041 962 485, www.konex-center.si

DVIGANJE UTEŽI

Konex d.o.o.
● Konex center, Cesta na Brdo 109
M: 041 962 485, www.konex-center.si

FITNES

Konex d.o.o.
● Konex center, Cesta na Brdo 109
T: 01 241 40 00, www.konex-center.si

FUNKCIONALNA VADBA

Konex d.o.o.
● Konex center, Cesta na Brdo 109
T: 01 241 40 00, www.konex-center.si
Kozmetične storitve in svetovanje,
Karmen Lužar s.p.
● Kozmetika Karmen, Cesta 27. aprila 8
M: 051 672 470
Legionar d.o.o.
● Legionar Gym, Cesta na Brdo 85
M: 031 220 905, www.legionargym.si

Šport
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GIMNASTIKA – RITMIČNA
Športni klub Bleščica
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si
Športni klub Bleščica
● OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si

GIMNASTIKA – SPLOŠNA

Partizan Vič
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
T: 01 423 10 95, www.partizanvic.si
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si

JOGA

Devi, Center za izobraževanje in svetovanje d.o.o.
● Parinama center, Cesta na Brdo 85
M: 030 665 544, www.parinama.si

JU – JITSU

Društvo borilnih veščin Kobra
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 041 370 264, www.klubkobra.si

JUDO

Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 051 306 306, www.ilovejudo.com
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si

KARATE

Karate klub Grade
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 041 362 245
Karate klub Forum Ljubljana
● OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
M: 031 231 440, www.sankukai.org

KICKBOKS

Društvo borilnih veščin Kobra
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 041 370 264, www.klubkobra.si
Klub borilnih veščin Ljubljana
● Konex center, Cesta na Brdo 109
M: 040 470 470, www.fcl.si
Konex d.o.o.
● Konex center, Cesta na Brdo 109
M: 041 962 485, www.konex-center.si

KOLESARSTVO

Športni klub 3K šport
● parkirišče, Cesta Dolomitskega odreda 10
M: 031 288 544, www.3ksport.si

KOŠARKA

Košarkarski klub Olimpija Ljubljana
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
T: 01 234 88 22, www.union.olimpija.com
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si

NOGOMET

Nogometni klub Svoboda
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 040 918 260, nksvobodavic.webs.com
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si

ODBOJKA

Odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana
● OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
M: 041 356 225, www.vitalvolley.si
Odbojkarsko društvo Krim
● OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
M: 041 514 933
Športno društvo Odbojkarska šola Ljubljana
● OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
M: 041 863 652
Športno društvo Olimp Ljubljana
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 041 260 923, www.volleyballjubljana.si

PILATES

TEK NA SMUČEH

Smučarski klub Brdo
● OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
M: 041 603 455
Smučarski klub Brdo
● SK Brdo, Brdnikova ulica 14
M: 041 603 455

TENIS

Športno rekreativno društvo Max club
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 041 676 109, www.maxtenisclub.si
Teniški klub Svoboda
● OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
T: 01 283 30 02, www.tksvoboda.si

KARATE
Karate klub Forum Ljubljana
● OŠ Oskarja Kovačiča, Dolenjska cesta 20
M: 031 231 440, www.sankukai.org

KOŠARKA

ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski železnici 50
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si

NAMIZNI TENIS

Javni zavod Šport Ljubljana
Devi, Center za izobraževanje in svetovanje d.o.o.
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski železnici 50
● Parinama center, Cesta na Brdo 85
M: 041 621 180, www.sport-ljubljana.si
M: 030 665 544, www.parinama.si
AEROBIKA
Namiznoteniški klub Ilirija
Pilates studio Peti element, Špela Jakša, s.p.
Utea, d.o.o., Studio Viktorius
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski železnici 50
● Parinama center, Cesta na Brdo 85
Salezijanski zavod Rakovnik, Rakovniška ulica 6
●
M: 051 383 929
M: 041 352 555, www.petielement.si
M: 040 971 481, www.viktorius.si
Namiznoteniški klub Ljubljana
PLES – CAPOEIRA
AIKIDO
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski železnici 50
Športno in kulturno društvo Capoeira Slovenija Športno društvo Dokiai
M:
041 254 716
OŠ
Vič,
Abramova
ulica
26
●
● Dojo ob železnici, Dolenjska cesta 44 a
Namiznoteniški klub Olimpija
M: 041 504 621, www.capoeiraslovenija.si
M: 040 620 965, www.dokiai.com
● OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48
POHODNIŠTVO - NORDIJSKA HOJA BADMINTON
M: 041 750 794, www.ntkolimpija.org
Pulz šport rekreacija, Zavod za šport,
Badmintonski klub Olimpija
rekreacijo in prosti čas
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski železnici 50 Namiznoteniški klub Olimpija
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski železnici 50
● Parkirišče pri Živalskem vrtu Ljubljana,
M: 040 330 161, www.badminton-olimpija.com
M: 041 750 794, www.ntkolimpija.org
Večna pot 70
BALINANJE
M: 040 810 669, www.nordijskahoja.com
Športno društvo Bela žogica
Balinarski športni klub Krim
Smučarski klub Brdo
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski železnici 50
● Balinarska dvorana Krim, Pot k ribniku 3
● SK Brdo, Brdnikova ulica 14
M: 041 643 984
M: 040 833 464
M: 041 603 455

ČS Rudnik

POTAPLJANJE

Potapljaško društvo Nemo
● Divepoint Nemo, Petrčeva ulica 4
M: 040 488 881, www.divepoint-nemo.com

ROKOMET

Moški akademski rokometni klub Olimpija
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 031 307 387, www.mark-olimpija.com
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 031 600 597, www.rk-krim.si

FITNES

VTT d.o.o.
● Bodyshaping studio Rudnik, TPK Rudnik,
Jurčkova cesta 231
M: 041 693 302, www.bodyshaping.si

FLOORBALL

Športno društvo ABC šport
● BIC, Športna špica, Ižanska cesta 10
M: 040 632 030, www.abcsport.si

FUNKCIONALNA VADBA

ROLANJE

VTT d.o.o.
● Bodyshaping studio Rudnik, TPK Rudnik,
Jurčkova cesta 231
M: 041 693 302, www.bodyshaping.si

ROLANJE - TEKAŠKE ROLKE

Športno društvo ABC šport
● BIC, Športna špica, ižanska cesta 10
M: 040 632 030, www.abcsport.si

Lucky Luka d.o.o.
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 041 777 733, www.luckyluka.si
Smučarski klub Brdo
● SK Brdo, Brdnikova ulica 14
M: 041 603 455

SKVOŠ

Konex d.o.o.
● Konex center, Cesta na Brdo 109
M: 041 369 606, www.konex-center.si

SPLOŠNA TELOVADBA

Devi, Center za izobraževanje in svetovanje d.o.o.
● Parinama center, Cesta na Brdo 85
M: 030 665 544, www.parinama.si
Društvo Šola zdravja
● OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
M: 070 619 660, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Konex d.o.o.
● Konex center, Cesta na Brdo 109
M: 031 623 139, www.konex-center.si
Smučarsko društvo Novinar
● OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 040 775 770, www.novinar-drustvo.si
Športno društvo ABC šport
● OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
M: 040 632 030, www.abcsport.si
Športno društvo Gibko
● OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
T: 01 562 67 36, www.svetzdravja.si

TEK

Pulz šport rekreacija, Zavod za šport,
rekreacijo in prosti čas
● parkirišče pri Živalskem vrtu Ljubljana,
Večna pot 70
M: 040 810 669, www.treningteka.com

GIMNASTIKA – AKROBATIKA
GIMNASTIKA – RITMIČNA

Klub za športno ritmično gimnastiko
Narodni dom
● OŠ Oskarja Kovačiča, Dolenjska cesta 20
M: 031 524 280, www.klubrg-narodnidom.si
Klub za športno ritmično gimnastiko
Narodni dom
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski železnici 50
M: 031 524 280, www.klubrg-narodnidom.si

GIMNASTIKA – ŠPORTNA

Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si

JADRANJE

Jadralni klub Ljubljana
● Jadralni klub, Livada 31
M: 041 608 974, www.jadralni-klub.si

JOGA

Športno društvo ABC šport
● BIC, Športna špica, Ižanska cesta 10
M: 040 632 030, www.abcsport.si

JUDO

NOGOMET

Nogometni klub Krim
● NK Krim, Rakovnik, Pot k ribniku 6
M: 041 740 921, znkkrim.wordpress.com
Nogometni klub Krim
● OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48
M: 041 740 921, znkkrim.wordpress.com
Športno društvo ABC šport
● BIC, Športna špica, Ižanska cesta 10
M: 040 632 030, www.abcsport.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Oskarja Kovačiča, Dolenjska cesta 20
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si

ODBOJKA

Odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana
● OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48
M: 041 356 225, www.vitalvolley.si
Odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski železnici 50
M: 041 356 225, www.vitalvolley.si

PILATES

Pilates studio Peti element, Špela Jakša, s.p.
● Vrtec Zvezdica, Rakovniška ulica 5
M: 041 352 555, www.petielement.si
Športno društvo ABC šport
● BIC, Športna špica, Ižanska cesta 10
M: 040 632 030, www.abcsport.si
Utea, d.o.o., Studio Viktorius
● Salezijanski zavod Rakovnik, Rakovniška ulica 6
M: 041 377 174, www.viktorius.si

PLES – DRUŽABNI

Ples Plus d.o.o.
● Gibalni inštitut Vija vaja, Dolenjska cesta 43
M: 041 878 464, www.plesplus.si
Ples Plus d.o.o.
● OŠ Oskarja Kovačiča, Dolenjska cesta 20
M: 041 878 464, www.plesplus.si

PLES - LA IN ST PLESI

Športno društvo ABC šport
● BIC, Športna špica, Ižanska cesta 10
M: 040 632 030, www.abcsport.si

Ples Plus d.o.o.
● Gibalni inštitut Vija vaja, Dolenjska cesta 43
M: 041 878 464, www.plesplus.si

Kajak kanu klub Ljubljana
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski železnici 50
T: 01 280 69 80, www.kajak-ljubljana.si

Športno društvo ABC šport
● BIC, Športna špica, Ižanska cesta 10
M: 040 632 030, www.abcsport.si

KAJAK KANU NA TEKOČIH VODAH PLES - MODERNI PLESI
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ČS Sostro

NOGOMET

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
Športno društvo Zadvor
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 051 360 755, www.sportnodrustvozadvor.si

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
AEROBIKA
● Rakovnik, Pot k ribniku
Športno
društvo Zadvor
T: 01 234 75 50, www.zasrce.si
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
Športno društvo Zadvor
● končna postaja LPP št. 3, Dolenjska cesta, Rudnik M: 031 377 150, www.sportnodrustvozadvor.si
Športno društvo Zadvor
M: 031 657 923, www.sportnodrustvozadvor.si
ODBOJKA
● Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43 Športno
RIBIŠTVO - KASTING IN
društvo Olimp Ljubljana
SLADKOVODNI ŠPORTNI RIBOLOV M: 031 657 923, www.sportnodrustvozadvor.si
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 041 260 923, www.volleyballjubljana.si
Ribiška družina Barje
ATLETIKA
Športno društvo Zadvor
● RD Barje, Hladnikova ulica 11
Atletsko društvo Mass Ljubljana
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 041 740 314, www.rdbarje.si
OŠ
Sostro,
Cesta
II.
grupe
odredov
47
●
M: 051 204 510, www.sportnodrustvozadvor.si
M: 040 457 876, www.admass.si
ROKOMET
Ženski odbojkarski klub Tabor Ljubljana
Rokometni klub Krim
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
BADMINTON
M: 030 345 779, www.volleyballjubljana.si
● OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48 Badminton klub Ljubljana
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
PILATES
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
Rokometni klub Krim
Športno
društvo Zadvor
M: 041 323 966, www.badminton-ljubljana.si
● Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski železnici 50 Športno društvo Zadvor
M: 031 305 378, www.sportnodrustvozadvor.si
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
Športno društvo Rokometni klub Krim
PLES – DRUŽABNI
M: 031 657 923, www.sportnodrustvozadvor.si
Športno društvo Zadvor
● OŠ Oskarja Kovačiča, Dolenjska cesta 20
Športno društvo Zadvor
● Vrtec Pedenjped, Cesta II. grupe odredov 41
M: 041 779 749, www.rk-krim.si
● Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43 M: 040 228 956, www.sportnodrustvozadvor.si
Športno društvo Rokometni klub Krim
Športno društvo Zadvor
● Športna dvorana Krim, Ob dolenjski železnici 50 M: 031 564 942, www.sportnodrustvozadvor.si
● Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43
M: 031 600 597, www.rk-krim.si
FITNES
M: 040 228 956, www.sportnodrustvozadvor.si
Megatom FIT d.o.o.
ROLANJE
POHODNIŠTVO
● FITpoint, Sostrska cesta 22
Lucky Luka d.o.o.
Športno društvo Zadvor
● OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 84 M: 040 430 130, www.fitpoint.si
● Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43
M: 041 777 733, www.luckyluka.si
FUNKCIONALNA VADBA
M: 031 657 923, www.sportnodrustvozadvor.si

SPLOŠNA TELOVADBA

Društvo Šola zdravja
● Kajakaški center Ljubljana, Livada 31
M: 041 646 838, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Društvo Šola zdravja
● Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana,
Ižanska cesta 12
T: 01 426 34 34, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
MZU Ljubljana - Dnevni centri aktivnosti za
starejše
● Dnevni center aktivnosti za starejše Rudnik,
Pot k ribniku 3a
T: 01 427 12 21, www.dca-ljubljana.org
Športno društvo ABC šport
● BIC, Športna špica, Ižanska cesta 10
M: 040 632 030, www.abcsport.si
Športno društvo Invalid Ljubljana
● OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48
M: 041 733 446, www.sdiljubljana.org

STRELSTVO
Javni zavod Šport Ljubljana
● Strelišče, Dolenjska cesta 11
M: 041 360 967, www.sport-ljubljana.si
Mestna strelska zveza Ljubljana
● Strelišče, Dolenjska cesta 11
M: 031 647 214
Strelsko društvo Olimpija
● Strelišče, Dolenjska cesta 11
M: 040 748 868, www.sd-olimpija.si
Strelsko društvo Tabor-Ježica
● Strelišče, Dolenjska cesta 11
M: 031 364 273, sdtaborjezica.blogspot.com

SUP - VESLANJE NA DESKI
Nervoza? projektiranje d.o.o., Ljubljana
● Kajakaški center Ljubljana, Livada 31
M: 041 667 692, www.supslovenia.si
Športno društvo Sup klub
● Kajakaški center Ljubljana, Livada 31
M: 040 855 396, www.supklub.si

TENIS
Teniški klub Šport plus
● OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48
T: 01 500 76 65, www.sportplus.si

Športno društvo Zadvor
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 040 215 231, www.sportnodrustvozadvor.si
Športno društvo Zadvor
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 041 204 416, www.sportnodrustvozadvor.si

ROKOMET

JOGA

Rokometni klub Krim
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Rokometno društvo Slovan
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
T: 01 524 63 84, www.rdslovan.si

JUDO

Lucky Luka d.o.o.
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

Športno društvo Zadvor
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 041 743 021, www.sportnodrustvozadvor.si
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 051 306 306, www.ilovejudo.com
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si

ROLANJE
SKVOŠ

Megatom FIT d.o.o.
● FITpoint, Sostrska cesta 22
M: 040 430 130, www.fitpoint.si

SPLOŠNA TELOVADBA

Društvo Šola zdravja

KAJAK KANU NA TEKOČIH VODAH ● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47

Kanu klub Simon
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 041 417 345, www.kanu-klub-simon.si

KARATE

Karate klub Forum Ljubljana
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 031 231 440, www.sankukai.org

KOLESARSTVO

Športno društvo Zadvor
● Brunarica TD Zadvor, Cesta 13. julija 68
M: 041 351 416, www.sportnodrustvozadvor.si

KOŠARKA

ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Športno društvo Zadvor
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 051 356 619, www.sportnodrustvozadvor.si

NAMIZNI TENIS

Namiznoteniški klub Ilirija
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 051 383 929
Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
T: 059 018 130, www.ntdkajuh-slovan.si
Športno društvo Zadvor
● OŠ Sostro, PŠ Lipoglav, Mali Lipoglav 8
M: 041 861 746, www.sportnodrustvozadvor.si

Športno društvo Šentvid – Ljubljana
● OŠ Šentvid, Prušnikova ulica 98
T: 01 518 50 57, www.sd-sentvid.si
Vadbeni studio OZ, Brigita Žinko s.p.
● Vadbeni studio OZ, Medenska cesta 84
M: 040 574 714, www.studio-oz.si

ALPSKO SMUČANJE

Smučarski klub Kristianija
● OŠ Franca Rozmana - Staneta, Prušnikova ul. 85
M: 041 593 731, www.sk-ljubljana.si

AMERIŠKI NOGOMET

Športno društvo Srebrni sokoli Ljubljana
● Gimnazija Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 031 212 869, www.silverhawks.si

ATLETIKA

Atletsko društvo Mass Ljubljana
● OŠ Vižmarje Brod, Na Gaju 2
M: 040 457 876, www.admass.si

BADMINTON

Športno društvo Šentvid – Ljubljana
● ŠRC ŠD Šentvid, Bokalova ulica 14
T: 01 518 50 57, www.sd-sentvid.si

BOKS

Športno društvo Golden gloves
● Golden Gloves, Prušnikova ulica 95
M: 070 832 420, www.goldengloves-gym.si

BORILNE VEŠČINE – DRUGO

Športni klub Shubukan kendo & iaido
● OŠ Franca Rozmana - Staneta,
Prušnikova ulica 85
T: 064 108 695, www.shubukan.si

FLOORBALL

Športno društvo ABC šport
● Gimnazija Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 040 632 030, www.abcsport.si

FUNKCIONALNA VADBA

Športni klub V gibanju
● Gimnazija Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 040 990 022, www.vgibanju.si
Športno društvo Golden gloves
● Golden Gloves, Prušnikova ulica 95
M: 070 832 420, www.goldengloves-gym.si
Vadbeni studio OZ, Brigita Žinko s.p.
● Vadbeni studio OZ, Medenska cesta 84
M: 040 574 714, www.studio-oz.si

GIMNASTIKA – AKROBATIKA

Športno društvo ABC šport
● Gimnazija Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 040 632 030, www.abcsport.si

M: 031 657 923, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Športno društvo Zadvor
● OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 031 631 150, www.sportnodrustvozadvor.si
Športno društvo Zadvor
● Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43
M: 041 743 021, www.sportnodrustvozadvor.si

GIMNASTIKA – RITMIČNA

ČS Šentvid

Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● OŠ Šentvid, Prušnikova ulica 98
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si

Klub za športno ritmično gimnastiko Šiška
● Gimnazija Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 041 647 124, www.ksrg-siska.net
Klub za športno ritmično gimnastiko Šiška
● OŠ Franca Rozmana - Staneta, Prušnikova ul. 85
M: 041 647 124, www.ksrg-siska.net
Klub za športno ritmično gimnastiko Šiška
TEK
● OŠ Vižmarje Brod, Na Gaju 2
Športno društvo Zadvor
M: 041 647 124, www.ksrg-siska.net
Brunarica
TD
Zadvor,
Cesta
13.
julija
68
●
Športni klub Bleščica
M: 040 627 550, www.sportnodrustvozadvor.si
● OŠ Vižmarje Brod, Na gaju 2
Športno društvo Zadvor
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si
● Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43 Športno društvo Špička
M: 040 627 550, www.sportnodrustvozadvor.si
● OŠ Franca Rozmana - Staneta, Prušnikova ul. 85
M: 040 667 703, www.spicka.si
TENIS
Športno društvo Špička
Megatom FIT d.o.o.
● OŠ Šentvid, Prušnikova ulica 98
● FITpoint, Sostrska cesta 22
M: 040 667 703, www.spicka.si
M: 040 430 130, www.fitpoint.si

AEROBIKA

Športni klub V gibanju
● Gimnazija Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 040 990 022, www.vgibanju.si
Športno društvo Šentvid – Ljubljana
● OŠ Franca Rozmana - Staneta,
Prušnikova ulica 85
T: 01 518 50 57, www.sd-sentvid.si

GIMNASTIKA – ŠPORTNA

GOLF

Racman golf klub
● Mladinski golf center Stanežiče
M: 040 630 767, www.racmangolf.si
Racman golf klub
● Racman golf klub vadbeni center, Cesta na Poljane 1
M: 040 630 767, www.racmangolf.si

Šport
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Športno društvo Invalid Ljubljana
● Mladinski golf center Stanežiče
M: 041 733 446, www.sdiljubljana.org

JOGA

Športno društvo ABC šport
● Gimnazija Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 040 632 030, www.abcsport.si

JUDO

Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Vižmarje-Brod, Na Gaju 2
M: 051 306 306, www.ilovejudo.com
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Vižmarje Brod, Na gaju 2
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
Športno društvo Polyteam Ljubljana
● OŠ Franca Rozmana - Staneta, Prušnikova ul. 85
T: 01 561 27 15, www.polyteam.net

KAJAK KANU NA TEKOČIH VODAH

Kajak kanu klub Tacen - KD Slovenica
● Kajakaški poligon Tacen, Marinovševa cesta 8 a
T: 01 513 65 30, www.kajak-tacen.si
Kajak kanu klub Tacen - KD Slovenica
● OŠ Šentvid, Prušnikova ulica 98
T: 01 513 65 30, www.kajak-tacen.si
Kajak kanu klub Tacen - KD Slovenica
● OŠ Vižmarje-Brod, Na Gaju 2
T: 01 513 65 30, www.kajak-tacen.si

KARATE

Karate klub Forum Ljubljana
● OŠ Vižmarje Brod, Na Gaju 2
M: 031 231 440, www.sankukai.org
Karate klub Grade
● ŠRC ŠD Šentvid, Bokalova ulica 14
M: 041 362 245

KOŠARKA

Košarkarski klub Ljubljana
● OŠ Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 040 170 844, www.kkljubljana.si
Košarkarski klub Ljubljana
● OŠ Vižmarje-Brod, Na Gaju 2
M: 040 170 844, www.kkljubljana.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Franca Rozmana - Staneta,
Prušnikova ulica 85
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Vižmarje-Brod, Na Gaju 2
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Športno društvo Šentvid – Ljubljana
● Športno-rekreacijski centert ŠD Šentvid,
Bokalova ulica 14
M: 040 209 340, www.sd-sentvid.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Franca Rozmana - Staneta, Prušnikova ul. 85
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Vižmarje-Brod, Na Gaju 2
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Franca Rozmana - Staneta, Prušnikova ul. 85
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Vižmarje Brod, Na Gaju 2
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
Športno društvo Tabor 69 Vižmarje-Brod
● OŠ Vižmarje-Brod, Na Gaju 2
M: 030 685 265, www.arne-tabor69.si
Športno društvo Tabor 69 Vižmarje-Brod
● Tabor 69, Na gmajni 1
M: 030 685 265, www.arne-tabor69.si

ODBOJKA

Odbojkarski klub Ljubljana
● OŠ Franca Rozmana - Staneta, Prušnikova ul. 85
M: 031 836 136, www.ljubljana-volley.si
Športno društvo Odbojkarska šola Ljubljana
● OŠ Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 041 863 652
Športno društvo Olimp Ljubljana
● OŠ Franca Rozmana - Staneta, Prušnikova ul. 85
M: 041 260 923, www.volleyballjubljana.si
Ženski odbojkarski klub Šentvid
● OŠ Franca Rozmana - Staneta, Prušnikova ul. 85
M: 040 692 682, www.volleyclub-sentvid.si

ODBOJKA NA MIVKI

Športno društvo Šentvid – Ljubljana
● Športno-rekreacijski center ŠD Šentvid,
Bokalova ulica 14
M: 031 725 296, www.sd-sentvid.si

ŠPORTNO PLEZANJE

Športno plezalni klub Andreja Kokalja
● Škofijska klasična gimnazija, Štula 23
M: 041 569 530, www.plezanje-kokalj.si

TABORNIŠTVO

Društvo taborniški rod Beli bober
● pisarna DT rod Beli bober, Prušnikova ulica 99
E: info@bober.org, www.bober.org

PLANINSTVO

Tekaški klub Šmarnogorska naveza
● OŠ Vižmarje-Brod, Na Gaju 2
M: 041 670 141, www.smarnogorska-naveza.si
Vadbeni studio OZ, Brigita Žinko s.p.
● Vadbeni studio OZ, Medenska cesta 84
M: 040 574 714, www.studio-oz.si

Športni klub V gibanju
● Gimnazija Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 040 990 022, www.vgibanju.si
Planinsko društvo Rašica
● PD Rašica, Prušnikova ulica 99
M: 041 699 577, www.rasica.org

PLES – DRUŽABNI

Ples Plus d.o.o.
● OŠ Vižmarje Brod, Na Gaju 2
M: 041 878 464, www.plesplus.si

RAFTING

Skok šport d.o.o.
● Skok šport center, Marinovševa cesta 8
M: 040 217 000, www.skok-sport.si

RAGBI

Rugby klub Ljubljana
● Stadion Oval, Kolesarska pot
M: 070 837 136, www.rugbyljubljana.si

ROLANJE

Lucky Luka d.o.o.
● OŠ Vižmarje Brod, Na Gaju 2
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

SMUČANJE - NORDIJSKA KOMBINACIJA

Lucky Luka d.o.o.
● OŠ Vižmarje Brod, Na Gaju 2
M: 041 777 733, www.luckyluka.si
Športno društvo ABC šport
● Gimnazija Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 040 632 030, www.abcsport.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Gimnazija Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si

Smučarsko društvo Dolomiti
● OŠ Franca Rozmana - Staneta, Prušnikova ul. 85
M: 031 705 909, www.sddolomiti.si
Smučarsko društvo Dolomiti
● OŠ Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 031 705 909, www.sddolomiti.si

NOGOMET

SPLOŠNA TELOVADBA

Smučarsko društvo Dolomiti
● ČS Šentvid, Kosijeva ulica 1
M: 031 705 909, www.sddolomiti.si
Športno društvo ABC šport
● Gimnazija Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 040 632 030, www.abcsport.si
Športno društvo ABC šport
● Vrtec Šentvid, Ulica pregnancev 6
M: 040 632 030, www.abcsport.si
Športno društvo Gibko
● OŠ Franca Rozmana - Staneta, Prušnikova ul. 85
T: 01 562 67 36, www.svetzdravja.si
Športno društvo Gibko
● OŠ Vižmarje Brod, Na Gaju 2
T: 01 562 67 36, www.svetzdravja.si
Športno društvo Šentvid – Ljubljana
● OŠ Franca Rozmana - Staneta, Prušnikova ul. 85
T: 01 518 50 57, www.sd-sentvid.si
Športno društvo Šentvid – Ljubljana
● OŠ Šentvid, Prušnikova ulica 98
T: 01 518 50 57, www.sd-sentvid.si

PILATES

Smučarsko društvo Dolomiti
● OŠ Franca Rozmana - Staneta, Prušnikova ul. 85
M: 031 705 909, www.sddolomiti.si
Smučarsko društvo Dolomiti
● OŠ Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 031 705 909, www.sddolomiti.si
Smučarsko društvo Dolomiti
● OŠ Vižmarje Brod, Na Gaju 2
M: 031 705 909, www.sddolomiti.si
Smučarsko društvo Dolomiti
● Smučarsko-skakalni center Poseka Gunclje
M: 031 364 811, www.sddolomiti.si

KOTALKANJE

Smučarsko društvo Dolomiti
● OŠ Vižmarje Brod, Na Gaju 2
M: 031 364 811, www.sddolomiti.si
Smučarsko društvo Dolomiti
● Smučarsko-skakalni center Poseka Gunclje
M: 031 364 811, www.sddolomiti.si

SMUČARSKI SKOKI

TEK

TENIS

Športno društvo Šentvid – Ljubljana
● Športno-rekreacijski center ŠD Šentvid,
Bokalova ulica 14
M: 031 745 795, www.sd-sentvid.si
Športno društvo Šmartno Tacen
● OŠ Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 041 360 156,
E: www.srce-me-povezuje.si/sdsmartnotacen
Športno društvo Šmartno Tacen
● OŠ Vižmarje-Brod, Na Gaju 2
M: 041 360 156,
E: www.srce-me-povezuje.si/sdsmartnotacen
Teniški klub Jaki šport
● OŠ Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 041 630 425, www.jakisport.com

ČS Šiška
AEROBIKA

Društvo Naš klub
● Naš klub, Černetova ulica 12
M: 041 756 390, www.nasklub.si
Gibis-EM d.o.o.
● OŠ Koseze, Ledarska ulica 33
T: 01 563 35 63, www.gibis-em.si
GMS Fitnes d.o.o.
● 4P fitnes club, Verovškova ulica 55 a
T: 01 513 64 48, 4p-fitness.com
Športno društvo Gib Ljubljana Šiška
● Športni center Gib, Drenikova cesta 32
M: 030 312 804, www.gib-sport.com
ŠUS - Evrofitnes d.o.o.
● Športna hiša Ilirija, Vodnikova cesta 155
T: 01 518 16 62, www.sus-eurofitness.si

ALPSKO SMUČANJE

Smučarski klub Kristianija
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041 593 731, www.sk-ljubljana.si
Smučarski klub Kristianija
● OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ulica 1
M: 041 593 731, www.sk-ljubljana.si
Smučarsko društvo Novinar
● Park Tivoli, Celovška cesta 25
M: 040 775 770, www.novinar-drustvo.si
Športno društvo Invalid Ljubljana
● Park Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041 733 446, www.sdiljubljana.org

ATLETIKA

Atletski klub Medvode
● Športni park Ljubljana, Stadion ŽAK,
Milčinskega ulica 2
M: 040 652 216, www.akmedvode.si
Atletski klub Olimpija
● Športni park Ljubljana, Stadion ŽAK,
Milčinskega ulica 2
M: 051 352 206, www.atletski-klub-olimpija.si
Atletsko društvo Kronos
● Športni park Ljubljana, Stadion ŽAK,
Milčinskega ulica 2
M: 031 487 400, www.adkronos.si
Atletsko društvo Mass Ljubljana
● Športni park Ljubljana, Stadion ŽAK,
Milčinskega ulica 2
T: 01 438 59 10, www.admass.si
Športno društvo Brigita Bukovec
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 031 338 300,
E: www.atletskodrustvo-brigitabukovec.com
Tekaški klub Šmarnogorska naveza
● Športni park Ljubljana, Stadion ŽAK,
Milčinskega ulica 2
M: 041 670 141, www.smarnogorska-naveza.si
Veteransko atletsko društvo Ljubljana
● Športni park Ljubljana, Stadion ŽAK,
Milčinskega ulica 2
M: 031 635 981, atletika.blogspot.si

BADMINTON

Badminton klub Ljubljana
● OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova ulica 16
M: 041 323 966, www.badminton-ljubljana.si
Badminton klub Ljubljana
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 041 323 966, www.badminton-ljubljana.si

BALINANJE

Balinarski športni klub Tivoli
● Park Tivoli, balinišče, Celovška cesta 25
T: 01 431 50 60
Balinarsko športno društvo Hermes LL
● Športni park Ljubljana, balinišče,
Milčinskega ulica 2
M: 031 557 467
Balinarsko športno društvo Šiška
● Balinišče Šiška, Jezerska ulica 5
M: 041 876 457
Športno društvo Gib Ljubljana Šiška
● Športni center Gib, Drenikova cesta 32
M: 030 312 804, www.gib-sport.com

BOB

Bob in skeleton klub Ljubljana
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
M: 041 352 100

BOKS

Klub borilnih veščin Ljubljana
● MMA Gym, Celovška cesta 172
M: 041 962 485, www.fcl.si

BORILNE VEŠČINE – DRUGO

Budistično društvo Shaolin tempelj Slovenija
● Park Tivoli, Celovška cesta 25
M: 031 882 096, www.shaolintemple.si
Klub borilnih veščin Ljubljana
● MMA Gym, Celovška cesta 172
M: 041 962 485, www.fcl.si

Šport
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Ujusansa surf klub
● Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
M: 040 541 527, www.ujusansa.si

Športno društvo Gib Ljubljana Šiška
● Športni center Gib, Drenikova cesta 32
M: 030 312 805, www.gib-sport.com

Javni zavod Šport Ljubljana
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
M: 051 622 162, www.sport-ljubljana.si

Klub za športno ritmično gimnastiko Šiška
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 041 647 124, www.ksrg-siska.net
Športni klub Bleščica
● OŠ Koseze, Ledarska ulica 23
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si
Športni klub Bleščica
● OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ulica 1
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si
Športni klub Bleščica
● OŠ Spodnja Šiška, Gasilska ulica 17
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si
Športni klub Bleščica
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si
Športni klub Bleščica
● Vrtec Najdihojca, Alešovčeva ulica 82
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si
Športni klub Bleščica
● Vrtec Najdihojca, Gorazdova ulica 6
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si
Športni klub Bleščica
● Vrtec Najdihojca, Lepodvorska ulica 5
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si
Športni klub Bleščica
● Vrtec Najdihojca, Ljubeljska ulica 16
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si
Športno društvo Moste
● Športni center Gib, Drenikova cesta 32
M: 041 506 792, www.ritmicnagimnastika.org

DRSANJE

DRSANJE – HITROSTNO

Lucky Luka d.o.o.
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

DRSANJE – UMETNOSTNO

Drsalno kotalkarski klub Olimpija
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041 777 733, www.luckyluka.si
Drsalno kotalkarski klub Stanko Bloudek
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
M: 040 607 050, www.drsanje.si

FITNES

Fit levinja d.o.o.
● Lioness, Litostrojska cesta 41
M: 040 163 627, fitlevinja.wix.com
Gimnazija Ljubljana Šiška
● Gimnazija Ljubljana Šiška, Aljaževa ulica 32
M: 040 617 117, www.gimnazija-siska.si
GMS Fitnes d.o.o.
● 4P fitnes club, Verovškova ulica 55 a
T: 01 513 64 48, 4p-fitness.com
Javni zavod Šport Ljubljana
● Fitnes Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041 600 941, www.sport-ljubljana.si
Savna Breza, Jurij Križnik s.p.
● Savna Breza, Lepodvorska ulica 13
T: 01 231 97 13, www.savnabreza.com
ŠUS - Evrofitnes d.o.o.
● Športna hiša Ilirija, Vodnikova cesta 155
T: 01 518 16 62, www.sus-eurofitness.si

FLOORBALL

Floorball klub Olimpija Ljubljana
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
M: 051 231 407, www.fbkolimpija.si
Floorball klub Olimpija Ljubljana
● OŠ Koseze, Ledarska ulica 23
M: 051 231 407, www.fbkolimpija.si

FUNKCIONALNA VADBA

Akademsko atletsko društvo Slovan
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
M: 040 626 361, www.tek.si
Feelgood, Mario Sambolec s.p.
● Vadbeni center, Litostrojska cesta 58 c
T: 059 047 050, www.feel-good.si
Fitnes center, Tadej Jurman s.p.
● Fitnes center Gimnazija Šiška, Aljaževa ulica 32
M: 040 617 117, www.fitnessiska.com
Gibit d.o.o.
● Koseški bajer, Kmečka pot 18
M: 040 331 833, www.gibit.si
GMS Fitnes d.o.o.
● 4P fitnes club, Verovškova ulica 55 a
T: 01 513 64 48, 4p-fitness.com
Klub borilnih veščin Ljubljana
● MMA Gym, Celovška cesta 172
M: 040 470 470, www.fcl.si
Korak zdravja, Nadiža Pleško s.p.
● Park Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041 335 011, www.korakzdravja.si
Prosapia, d.o.o.
● Studio Prosapia, Celovška cesta 111
M: 040 573 640, www.studio-prosapia.si
Savna Breza, Jurij Križnik s.p.
● Savna Breza, Lepodvorska ulica 13
T: 01 231 97 13, www.savnabreza.com
Športno društvo Kinvital
● Park Tivoli, Celovška cesta 25
M: 031 893 284, www.kinvital.si
Športno društvo Kinvital
● Zavod Kengurujčki, Podutiška cesta 92
M: 031 893 284, www.kinvital.si
ŠUS - Evrofitnes d.o.o.
● Športna hiša Ilirija, Vodnikova cesta 155
T: 01 518 16 62, www.sus-eurofitness.si

GIMNASTIKA – RITMIČNA

GIMNASTIKA – ŠPORTNA

Športno društvo Gib Ljubljana Šiška
● OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova ulica 16
M: 030 312 804, www.gib-sport.com
Športno društvo Gib Ljubljana Šiška
● OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ulica 1
M: 030 312 804, www.gib-sport.com
Športno društvo Gib Ljubljana Šiška
● OŠ Spodnja Šiška, Gasilska ulica 17
M: 030 312 804, www.gib-sport.com
Športno društvo Gib Ljubljana Šiška
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 030 312 804, www.gib-sport.com
Športno društvo Gib Ljubljana Šiška
● Športni center Gib, Drenikova cesta 32
M: 030 312 804, www.gib-sport.com
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si

HOKEJ NA LEDU

Hokejski klub Olimpija
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
T: 01 232 23 17, www.hkolimpija.si
Hokejski klub Olimpija
● OŠ Spodnja Šiška, Gasilska ulica 17
M: 041 993 777, www.hkolimpija.si

JUDO

Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova ulica 16
M: 051 306 306, www.ilovejudo.com
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Koseze, Ledarska ulica 23
M: 051 306 306, www.ilovejudo.com
Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 041 216 512, www.ilovejudo.com
Judo klub Olimpija Ljubljana
● Kopališče Tivoli, dvorana za judo,
Celovška cesta 25
M: 031 844 505, www.judo-olimpija.com
Športno društvo Gib Ljubljana Šiška
● Športni center Gib, Drenikova cesta 32
M: 030 312 804, www.gib-sport.com
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova ulica 16
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Koseze, Ledarska ulica 23
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Spodnja Šiška, Gasilska ulica 17
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Valentina Vodnika, Vodnikova cesta 162
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si

KAJAK KANU NA TEKOČIH VODAH

Kajak kanu klub Ljubljana
● Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
T: 01 280 69 80, www.kajak-ljubljana.si
Kajak kanu klub Tacen - KD Slovenica
● Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
T: 01 513 65 30, www.kajak-tacen.si
Kanu klub Simon
● Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041 417 345, www.kanu-klub-simon.si

KARATE

Kimon d.n.o.
● OŠ Spodnja Šiška, Gasilska ulica 17
M: 041 688 120, www.kimon.si
Kimon d.n.o.
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 041 688 120, www.kimon.si
Prosapia, d.o.o.
● Studio Prosapia, Celovška cesta 111
M: 040 844 481, www.studio-prosapia.si

KICKBOKS

Klub borilnih veščin Ljubljana
● FCL MMA Gym, Celovška cesta 172
M: 041 962 485, www.fcl.si

KOLESARSTVO – SOBNO

Športno društvo Gib Ljubljana Šiška
● Športni center Gib, Drenikova cesta 32
M: 030 312 804, www.gib-sport.com
ŠUS - Evrofitnes d.o.o.
● Športna hiša Ilirija, Vodnikova cesta 155
T: 01 518 16 62, www.sus-eurofitness.si

KOŠARKA

Košarkarski klub Ljubljana
JOGA
● OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova ulica 16
Društvo joga v vsakdanjem življenju Ljubljana M: 040 170 844, www.kkljubljana.si
● Gimnazija Ljubljana Šiška, Aljaževa ulica 32
Košarkarski klub Ljubljana
M: 040 221 108, www.joga-ljubljana.org
● OŠ Spodnja Šiška, Gasilska ulica 17
Društvo Naš klub
M: 040 170 844, www.kkljubljana.si
● Naš klub, Černetova ulica 12
Košarkarski klub Olimpija Ljubljana
M: 041 756 390, www.nasklub.si
● OŠ Koseze, Ledarska ulica 23
Prosapia, d.o.o.
T: 01 234 88 22, www.union.olimpija.com
● Studio Prosapia, Celovška cesta 111
Košarkarsko društvo Ilirija
M: 040 844 481, www.studio-prosapia.si
● OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova ulica 16
Športno društvo Gib Ljubljana Šiška
M: 041 621 130
● Športni center Gib, Drenikova cesta 32
Košarkarsko društvo Ilirija
M: 030 312 804, www.gib-sport.com
● OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ulica 1
ŠUS - Evrofitnes d.o.o.
M: 041 621 130
● Športna hiša Ilirija, Vodnikova cesta 155
Košarkarsko društvo Ilirija
T: 01 518 16 62, www.sus-eurofitness.si
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 041 621 130
JU – JITSU
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
Ju-jitsu klub Shinto
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
M: 041 588 716, www.jjk-shinto.org

ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova ulica 16
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Koseze, Ledarska ulica 23
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ulica 1
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Spodnja Šiška, Gasilska ulica 17
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Žensko košarkarsko društvo Ilirija
● OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova ulica 16
M: 041 989 564, www.zkdilirija.si
Žensko košarkarsko društvo Ilirija
● OŠ Koseze, Ledarska ulica 23
M: 041 989 564, www.zkdilirija.si
Žensko košarkarsko društvo Ilirija
● OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ulica 1
M: 041 989 564, www.zkdilirija.si
Žensko košarkarsko društvo Ilirija
● OŠ Spodnja Šiška, Gasilska ulica 17
M: 041 989 564, www.zkdilirija.si
Žensko košarkarsko društvo Ilirija
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 041 989 564, www.zkdilirija.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Koseze, Ledarska ulica 23
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si

KOTALKANJE

Drsalno kotalkarski klub Olimpija
● Kotalkališče Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041 777 733, www.luckyluka.si
Drsalno kotalkarski klub Stanko Bloudek
● Kotalkališče Tivoli, Celovška cesta 25
M: 040 607 050, www.drsanje.si

LOKOSTRELSTVO

Lokostrelski klub DLL-Potens
● Strelišče Mostec, Večna pot
M: 051 653 393

MOTOCIKLIZEM – SPIDVEJ

Avto-moto touring klub Ljubljana
● Športni park Ilirija, Vodnikova cesta 155
M: 041 652 032, www.amtk.si

NAMIZNI TENIS

Namiznoteniški klub Olimpija
● OŠ Spodnja Šiška, Gasilska ulica 17
M: 041 750 794, www.ntkolimpija.org
Namiznoteniški klub Olimpija
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 041 750 794, www.ntkolimpija.org

NOGOMET

Nogometni klub Bravo
● Športni park Ljubljana, trikotnik,
Milčinskega ulica 2
T: 059 019 292, www.nk-bravo.si
Športno društvo ABC šport
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 040 632 030, www.abcsport.si
ŠD Nogometni klub Olimpija Ljubljana
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
T: 01 431 01 44, www.nkolimpija.si
ŠD Nogometni klub Olimpija Ljubljana
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
T: 01 431 01 44, www.nkolimpija.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova ulica 16
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Koseze, Ledarska ulica 33
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ulica 1
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si

Šport
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ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Spodnja Šiška, Gasilska ulica 17
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Športni park Kodeljevo, Gortanova ulica 21
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si

ODBOJKA

Odbojkarski klub ACH volley Ljubljana
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
M: 040 221 468, www.ach-volley.si
Odbojkarski klub Ljubljana
● OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova ulica 16
M: 031 836 136, www.ljubljana-volley.si
Odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041 356 225, www.vitalvolley.si
Odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana
● OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ulica 1
M: 041 356 225, www.vitalvolley.si
Odbojkarsko društvo Krim
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 041 514 933
Športno društvo Odbojkarska šola Ljubljana
● OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova ulica 16
M: 041 863 652
Športno društvo Odbojkarska šola Ljubljana
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 041 863 652
Športno društvo Olimp Ljubljana
● OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova ulica 16
M: 041 260 923, www.volleyballjubljana.si

ODBOJKA NA MIVKI

ŠUS - Evrofitnes d.o.o.
● Športna hiša Ilirija, Vodnikova cesta 155
M: 031 373 895, www.sus-eurofitness.si
Železničarski teniški klub Ljubljana
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
T: 01 430 28 01, www.tc-lj.si

PETANKA

Balinarsko športno društvo Hermes LL
● Športni park Ljubljana, balinišče,
Milčinskega ulica 2
M: 031 557 467

PILATES

Gibis-EM d.o.o.
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
T: 01 563 35 63, www.gibis-em.si
Pilates studio Peti element, Špela Jakša, s.p.
● Plesni studio ŠIP, Celovška 175
M: 041 352 555, www.petielement.si
Prosapia, d.o.o.
● Studio Prosapia, Celovška cesta 111
M: 040 844 481, www.studio-prosapia.si
Športno društvo Gib Ljubljana Šiška
● Športni center Gib, Drenikova cesta 32
M: 030 312 804, www.gib-sport.com
ŠUS - Evrofitnes d.o.o.
● Športna hiša Ilirija, Vodnikova cesta 155
T: 01 518 16 62, www.sus-eurofitness.si

PLANINSTVO

Planinsko društvo LPP
● PD LPP, Celovška cesta 160
T: 01 582 27 51, www.pdlpp.si
Planinsko društvo Železničar Ljubljana
● PD Železničar Ljubljana, Pivovarniška ulica 1
M: 041 631 319, www.aozeleznicar.org

PLAVANJE

Gibit d.o.o.
● Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
M: 040 331 833, www.gibit.si
G-rega zavod za rekreacijo šport in prosti čas
● Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041 676 097, www.g-rega.si

Javni zavod Šport Ljubljana
● Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
M: 051 622 162, www.sport-ljubljana.si
Plavalni klub Ilirija
● Kopališče Ilirija, Celovška cesta 3
M: 041 798 076, www.plavalniklub-ilirija.si
Plavalni klub Ilirija
● Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041 798 076, www.plavalniklub-ilirija.si
Plavalni klub Ljubljana
● Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
M: 031 556 692, www.plavalniklub-ljubljana.si
Plavalni klub Olimpija
● Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041 386 456, www.pko-klub.si
Plavalni klub Rina
● Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
M: 031 537 397, www.klub-rina.si
Športno društvo Aqua
● Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041 328 189, www.malasolaplavanja.si
Športno društvo Delfin
● Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
M: 068 647 469, www.sd-delfin.si
Športno društvo Invalid Ljubljana
● Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041 733 446, www.sdiljubljana.org
Športno društvo Riba
● Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041 365 542, www.riba-drustvo.si
ŠUS - Evrofitnes d.o.o.
● Športna hiša Ilirija, Vodnikova cesta 155
T: 01 518 16 62, www.sus-eurofitness.si

POTAPLJANJE - PODVODNI HOKEJ Prosapia, d.o.o.
Društvo za podvodne aktivnosti pH Ljubljana ● Studio Prosapia, Celovška cesta 111
M: 040 844 481, www.studio-prosapia.si
● Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
Savna Breza, Jurij Križnik s.p.
M: 031 323 699
● Savna Breza, Lepodvorska ulica 13
ROKOBORBA
T: 01 231 97 13, www.savnabreza.com
Rokoborski klub Sparta – Ljubljana
Smučarsko društvo Novinar
● Športni center GIB, Drenikova cesta 32
● OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ulica 1
M: 051 767 879
M:
040 775 770, www.novinar-drustvo.si
ROKOMET
Športno
društvo ABC šport
Moški akademski rokometni klub Olimpija
● Vrtec HCA Marjetica, Bitenčeva ulica 4
● OŠ Spodnja Šiška, Gasilska ulica 17
M: 040 632 030, www.abcsport.si
M: 031 307 387, www.mark-olimpija.com
Športno društvo Gib Ljubljana Šiška
Moški akademski rokometni klub Olimpija
● Športni center Gib, Drenikova cesta 32
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 030 312 804, www.gib-sport.com
M: 031 307 387, www.mark-olimpija.com
Rokometni klub Olimpija
Športno društvo Kinvital
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
● Park Tivoli, Celovška cesta 25
M: 031 307 387, www.rkolimpija.si
M: 031 893 284, www.kinvital.si
Športno društvo Rokometni klub Krim
Športno društvo Kinvital
● Hala Tivoli, Celovška cesta 25
● Zavod Kengurujčki, Podutiška cesta 92
M: 031 600 597, www.rk-krim.si
M: 031 893 284, www.kinvital.si
Športno društvo Rokometni klub Krim
Športno rekreativno društvo dr. Petra Držaja
● OŠ Spodnja Šiška, Gasilska ulica 17
● OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ulica 1
M: 031 600 597, www.rk-krim.si
M: 041 443 628
Športno društvo Rokometni klub Krim
ŠUS - Evrofitnes d.o.o.
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
● Športna hiša Ilirija, Vodnikova cesta 155
M: 031 600 597, www.rk-krim.si
T: 01 518 16 62, www.sus-eurofitness.si
ROLANJE
Zrnec Barbka - Fizioterapija Zrnec
Lucky Luka d.o.o.
● Vrtec HCA Marjetica, Bitenčeva ulica 4
● Kotalkališče Tivoli, Celovška cesta 25
T: 01 562 67 36, www.svetzdravja.si
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

PLES - AKROBATSKI ROCK & ROLL SAVATE
Savate klub Center
Plesni klub Briljantina
● OŠ Spodnja Šiška, Gasilska ulica 17
● OŠ Koseze, Ledarska ulica 23

M: 031 880 171,
E: sites.google.com/site/savateklubcenter
PLES – CAPOEIRA
Savate klub Rival
Športno in kulturno društvo Capoeira Slovenija
● OŠ Spodnja Šiška, Gasilska ulica 17
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 040 375 375,
M: 041 504 621, www.capoeiraslovenija.si
E: sites.google.com/site/klubborilnihvescinrival
PLES – DRUŽABNI
Univerzitetni savate klub
Društvo Kazina Ljubljana
● Gimnazija Ljubljana Šiška, Aljaževa ulica 32
● Športna hiša Ilirija, Kazina, Vodnikova cesta 155 M: 041 752 734,
T: 01 421 81 81, www.kazina.si
E: sites.google.com/site/uniklub
Društvo Naš klub
SKELETON
● Naš klub, Černetova ulica 12
Bob
in skeleton klub Ljubljana
M: 041 756 390, www.nasklub.si
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
Ples Plus d.o.o.
M: 041 352 100
● OŠ Koseze, Ledarska ulica 33
SMUČARSKI SKOKI
M: 041 878 464, www.plesplus.si
Smučarski skakalni klub Ilirija
Ples Plus d.o.o.
● OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ulica 1
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 041 878 464, www.plesplus.si
T: 01 517 40 70, www.sskilirija.com
Smučarski skakalni klub Ilirija
PLES - MODERNI PLESI
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
Plesno mesto d.o.o.
T: 01 517 40 70, www.sskilirija.com
● Plesno mesto - Mercator center Šiška, Cesta
Smučarski skakalni klub Ilirija
Ljubljanske brigade 33
● Smučarski skakalni center Mostec, Mostec
M: 041 333 303, www.plesnomesto.si
M: 040 451 838, www.sskilirija.com
PLES – SALSA, KIZOMBA, BACHATA Smučarski skakalni klub Ilirija
Prosapia, d.o.o.
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
● Studio Prosapia, Celovška cesta 111
T: 01 517 40 70, www.sskilirija.com
M: 040 844 481, www.studio-prosapia.si
M: 041 733 743, www.briljantina.si

PLES - ŠOV PLESI

Društvo Kazina Ljubljana
● Športna hiša ilirija, Kazina, Vodnikova cesta 155
M: 031 362 526, www.kazina.si

POHODNIŠTVO - NORDIJSKA HOJA

Gibit d.o.o.
● Koseški bajer, Kmečka pot 18
M: 040 331 833, www.gibit.si
Gibit d.o.o.
● Park Tivoli, Celovška cesta 25
M: 040 331 833, www.gibit.si
Športno društvo Kinvital
● Park Tivoli, Celovška cesta 25
M: 031 893 284, www.kinvital.si
Športno rekreativno društvo Tacen
● Park Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041 447 446, sites.google.com/site/srdtacen

ŠPORTNO PLEZANJE

Planinsko društvo Rašica
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 041 699 577, www.rasica.org
Športno plezalni klub Andreja Kokalja
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 041 569 530, www.plezanje-kokalj.si

TABORNIŠTVO

Društvo tabornikov rod Dobre volje
● pisarna DTR Dobre volje, Kebetova ulica 1
M: 051 232 782,
E: rod-dobre-volje.wix.com/rod-dobre-volje

TEK

Akademsko atletsko društvo Slovan
● Stadion Slovan, Gortanova ulica 21
M: 040 652 216, www.tek.si
Akademsko atletsko društvo Slovan
● Stadion Slovan, Gortanova ulica 21
M: 040 626 361, www.tek.si
Akademsko atletsko društvo Slovan
● Športni park Ljubljana, Stadion ŽAK,
Milčinskega ulica 2
M: 040 626 361, www.tek.si
Gibit d.o.o.
● Koseški bajer, PST, Kmečka pot 18
M: 040 331 833, www.gibit.si
Športno društvo Telovadnica
● Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
M: 031 348 036, www.petit-studio.si
Prosapia, d.o.o.
SPLOŠNA TELOVADBA
Društvo Naš klub
● Studio Prosapia, Celovška cesta 111
● Naš klub, Černetova ulica 12
M: 040 573 640, www.studio-prosapia.si
M: 041 756 390, www.nasklub.si
Športni klub 3K šport
Društvo Šola zdravja
● Koseški bajer, PST, Kmečka pot 18
● Koseški bajer, zunanji fitnes, Koseška ulica
M: 031 288 544, www.3ksport.si
M: 051 342 184, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja Športno društvo Kinvital
Društvo Šola zdravja
● Park Tivoli, Celovška cesta 25
● Park med ulico Ane Ziherlove in Rašiško ulico M:
031 893 284, www.kinvital.si
M: 030 693 490, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Športno društvo Urbani tekači
G-rega zavod za rekreacijo šport in prosti čas
● Park Tivoli, Celovška cesta 25
● Gimnazija Ljubljana Šiška, Aljaževa ulica 32
M:
051 346 897, www.tekaskitrener.si
M: 041 676 097, www.g-rega.si
Tekaški klub Šmarnogorska naveza
Plesno mesto d.o.o.
● Športni park Ljubljana, Stadion ŽAK,
● Plesno mesto - Mercator center Šiška, Cesta
Milčinskega ulica 2
Ljubljanske brigade 33
M: 041 670 141, www.smarnogorska-naveza.si
M: 041 333 303, www.plesnomesto.si

Šport
TENIS
Javni zavod Šport Ljubljana
● Teniška igrišča, Celovška cesta 25
M: 031 564 059, www.sport-ljubljana.si
Teniški klub Jaki šport
● TK Jaki šport, Vodnikova cesta 155
M: 041 630 425, www.jakisport.com
Teniški klub Jaki šport
● Vrtec Mladi rod, Črtomirova ulica 14
M: 041 630 425, www.jakisport.com
Teniški klub Jaki šport
● Vrtec Najdihojca, Gorazdova ulica 6
M: 041 630 425, www.jakisport.com
Teniški klub Maja Matevžič
● Športni park Ljubljana, teniška igrišča,
Milčinskega ulica 2
M: 041 766 761, www.majamatevzic.com
Teniški klub Šport plus
● OŠ Koseze, Ledarska ulica 23
T: 01 500 76 65, www.sportplus.si
Teniški klub Šport plus
● OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ulica 1
T: 01 500 76 65, www.sportplus.si
Teniški klub Šport plus
● OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
T: 01 500 76 65, www.sportplus.si
Teniški klub Šport plus
● Šport plus, Vodnikova cesta 155
T: 01 500 76 65, www.sportplus.si
Železničarski teniški klub Ljubljana
● Športni park Ljubljana, teniška igrišča,
Milčinskega ulica 2
M: 041 686 632, www.tc-lj.si

WUSHU – SHAOLIN

Prosapia, d.o.o.
● Studio Prosapia, Celovška cesta 111
M: 040 844 481, www.studio-prosapia.si
Slovensko društvo Tai ji quan
● OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova ulica 16
M: 041 681 220, www.drustvo-taijiquan.si

ČS Šmarna gora
ATLETIKA

Atletski klub Medvode
● Stadion Policijske akademije Tacen,
Rocenska cesta 56
M: 040 652 216, www.akmedvode.si
Atletsko društvo Mass Ljubljana
● OŠ Šmartno, Cesta v Gameljne 7
M: 040 457 876, www.admass.si
Tekaški klub Šmarnogorska naveza
● OŠ Šmartno, Cesta v Gameljne 7
M: 041 670 141, www.smarnogorska-naveza.si

FUNKCIONALNA VADBA

Zdravo živi, FinKin, d.o.o.
● Gasilski dom Tacen, Tacenska cesta 154
M: 041 901 963, www.zdravozivi.si

JOGA

Zdravo živi, FinKin, d.o.o.
● Gasilski dom Tacen, Tacenska cesta 154
M: 041 901 963, www.zdravozivi.si

KAJAK KANU NA TEKOČIH VODAH

Kajak kanu klub Tacen - KD Slovenica
● OŠ Šmartno, Cesta v Gameljne 7
T: 01 513 65 30, www.kajak-tacen.si

41
KOŠARKA

Košarkarski klub Ljubljana
● OŠ Šmartno, Cesta v Gameljne 7
M: 040 170 844, www.kkljubljana.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Šmartno, Cesta v Gameljne 7
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si

NOGOMET

Nogometni klub Interblock
● Športni park Šmartno, Jarška cesta 36
M: 041 882 859, www.nkinterblock.com
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Šmartno, Cesta v Gameljne 7
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
Športno društvo Tabor 69 Vižmarje-Brod
● OŠ Šmartno, Cesta v Gameljne 7
M: 030 685 265, www.arne-tabor69.si

ODBOJKA

Športno društvo Olimp Ljubljana
● OŠ Šmartno, Cesta v Gameljne 7
M: 041 260 923, www.volleyballjubljana.si
Ženski odbojkarski klub Šentvid
● OŠ Šmartno, Cesta v Gameljne 7
M: 041 884 648, www.volleyclub-sentvid.si

POHODNIŠTVO - NORDIJSKA HOJA

Zdravo živi, FinKin, d.o.o.
● Gasilski dom Tacen, Tacenska cesta 154
M: 041 901 963, www.zdravozivi.si

ROLANJE

Lucky Luka d.o.o.
● OŠ Šmartno, Cesta v Gameljne 7
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

SPLOŠNA TELOVADBA

Zdravo živi, FinKin, d.o.o.
● Gasilski dom Tacen, Tacenska cesta 154
M: 041 901 963, www.zdravozivi.si

TEK

Tekaški klub Šmarnogorska naveza
● OŠ Šmartno, Cesta v Gameljne 7
M: 041 670 141, www.smarnogorska-naveza.si

TENIS

Športno društvo Šmartno Tacen
● OŠ Šmartno, Cesta v Gameljne 7
M: 041 360 156, www.srce-me-povezuje.si/sdsmartnotacen

ČS Trnovo
AEROBIKA

Športno društvo Trnovo
● ŠD Trnovo, Ziherlova ulica 40
T: 01 28 38 367, www.sd-trnovo.si

BADMINTON

Badminton klub Ljubljana
● OŠ Kolezija, Cesta v Mestni log 46
M: 041 323 966, www.badminton-ljubljana.si
Badminton klub Ljubljana
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14 a
M: 041 323 966, www.badminton-ljubljana.si
Badmintonski klub Olimpija
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14 a
M: 041 616 479, www.badminton-olimpija.com

BOKS

Športno društvo Trnovo
● ŠD Trnovo, Ziherlova ulica 40
T: 01 28 38 367, www.sd-trnovo.si

BORILNE VEŠČINE – DRUGO

Karate klub Grade
● OŠ Šmartno, Cesta v Gameljne 7
M: 041 362 245

Budistično društvo Shaolin tempelj Slovenija
● ŠD Trnovo, Ziherlova ulica 40
M: 031 882 096, www.shaolintemple.si
Športno društvo Trnovo
● ŠD Trnovo, Ziherlova ulica 40
T: 01 28 38 367, www.sd-trnovo.si

Kolesarsko društvo Rog
● Policijska akademija Tacen, Rocenska cesta 56
M: 051 628 158, www.kdrog.si

Športno društvo Trnovo
● ŠD Trnovo, Ziherlova ulica 40
T: 01 28 38 367, www.sd-trnovo.si

KARATE

KOLESARSTVO

FUNKCIONALNA VADBA

GIMNASTIKA – RITMIČNA

Športno društvo Špička
● OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2
M: 040 667 703, www.spicka.si
Športno društvo Špička
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14 a
M: 040 667 703, www.spicka.si

Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14 a
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si

NOGOMET

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Kolezija, Cesta v Mestni log 46
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
GIMNASTIKA – SPLOŠNA
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
Športno društvo Trnovo
● OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2
● ŠD Trnovo, Ziherlova ulica 40
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
T: 01 283 83 67, www.sd-trnovo.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
JOGA
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14 a
Društvo joga v vsakdanjem življenju Ljubljana M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14 a
ODBOJKA
M: 040 221 108, www.joga-ljubljana.org
Odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana
Športno društvo Trnovo
● OŠ Kolezija, Cesta v Mestni log 46
● ŠD Trnovo, Ziherlova ulica 40
M: 041 356 225, www.vitalvolley.si
T: 01 28 38 367, www.sd-trnovo.si
Odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana
JUDO
● OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2
Judo klub Bežigrad Ljubljana
M: 041 356 225, www.vitalvolley.si
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14 a
Odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana
M: 051 306 306, www.ilovejudo.com
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14 a
Športno društvo Mala šola juda
M:
041 356 225, www.vitalvolley.si
● OŠ Kolezija, Cesta v Mestni log 46
Športno društvo Odbojkarska šola Ljubljana
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
● OŠ Kolezija, Cesta v Mestni log 46
Športno društvo Mala šola juda
M: 041 863 652
● OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
PILATES
Športno društvo Mala šola juda
Pilates studio Peti element, Špela Jakša, s.p.
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14 a
● Dom Janeza Krstnika, Kolezijska ulica 1
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si
M: 041 352 555, www.petielement.si
KAJAK KANU NA TEKOČIH VODAH Pilates studio Peti element, Špela Jakša, s.p.
Kajak kanu klub Ljubljana
● Peti element pilates studio, Barjanska cesta 58
● Kajakaški center Ljubljana, Livada 31
M: 041 352 555, www.petielement.si
T: 01 280 69 80, www.kajak-ljubljana.si
Športno društvo Metulj
Kajak kanu klub Ljubljana
● Center starejših Trnovo, Devinska ulica 1
● OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2
M: 040 785 934, www.sd-metulj.si
T: 01 280 69 80, www.kajak-ljubljana.si
Športno društvo Trnovo
Kajak kanu klub Tacen - KD Slovenica
● ŠD Trnovo, Ziherlova ulica 40
● Kajakaški center Ljubljana, Livada 31
T: 01 283 83 67, www.sd-trnovo.si
T: 01 513 65 30, www.kajak-tacen.si
PLAVANJE
Kanu klub Simon
Javni zavod Šport Ljubljana
● Kajakaški center Ljubljana, Livada 31
M: 041 417 345, www.kanu-klub-simon.si
● Kopališče Kolezija, Gunduličeva ulica
T:
08 205 18 20, www.sport-ljubljana.si
KARATE
Plavalni klub Olimpija
Kimon d.n.o.
● Kopališče Kolezija, Gunduličeva ulica
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14 a
M: 041 386 456, www.pko-klub.si
M: 041 688 120, www.kimon.si
Športno društvo Delfin
KONJENIŠTVO
● Kopališče Kolezija, Gunduličeva ulica
Konjeniški klub Trnovo
● Konjeniški center Trnovo, Cesta dveh cesarjev 11 M: 068 647 469, www.sd-delfin.si
M: 041 642 253, www.kk-trnovo.si
PLES - AKROBATSKI ROCK & ROLL

KONJENIŠTVO PRESKAKOVANJE OVIR

Konjeniški klub Trnovo
● Konjeniški center Trnovo, Cesta dveh cesarjev 11
M: 041 642 253, www.kk-trnovo.si

KOŠARKA

Košarkarski klub Globus
● OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2
M: 031 780 829, www.kkglobus.si
Košarkarski klub Globus
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14 a
M: 031 780 829, www.kkglobus.si
Košarkarski klub Olimpija Ljubljana
● OŠ Kolezija, Cesta v Mestni log 46
T: 01 234 88 22, www.union.olimpija.com
Košarkarski klub Olimpija Ljubljana
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14 a
T: 01 234 88 22, www.union.olimpija.com
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
● OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2
M: 040 777 720, www.otroska-kosarkarska-sola.si
Športno društvo Trnovo
● ŠD Trnovo, Ziherlova ulica 40
T: 01 283 83 67, www.sd-trnovo.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Kolezija, Cesta v Mestni log 46
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si

Plesni klub Briljantina
● OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2
M: 041 733 743, www.briljantina.si
Plesni klub Briljantina
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14 a
M: 041 733 743, www.briljantina.si

PLES – CAPOEIRA

Športni in kulturno društvo Capoeira
Tradicao Baiana Slovenija
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14 a
M: 041 243 411, www.capoeiratb.si
Športno društvo Trnovo
● ŠD Trnovo, Ziherlova ulica 40
T: 01 283 83 67, www.sd-trnovo.si

PLES – DRUŽABNI

Ples Plus d.o.o.
● OŠ Kolezija, Cesta v Mestni log 46
M: 041 878 464, www.plesplus.si
Športno društvo Trnovo
● ŠD Trnovo, Ziherlova ulica 40
T: 01 283 83 67, www.sd-trnovo.si

PLES - ŠOV PLESI

Ples Plus d.o.o.
● ŠD Trnovo, Ziherlova ulica 40
M: 041 878 464, www.plesplus.si

Šport
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ROKOMET

Rokometni klub Krim
● OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Rokometni klub Krim
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14 a
M: 051 636 677, www.rk-krim.si
Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14 a
M: 031 600 597, www.rk-krim.si

ROLANJE

Lucky Luka d.o.o.
● OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

SPLOŠNA TELOVADBA

Društvo Šola zdravja
● OŠ Kolezija, Cesta v Mestni log 46
M: 041 648 732, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Društvo za motopedagogiko in psihomotoriko
● OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2
M: 031 839 709, psihomotorika.wix.com/psihomotorika
Smučarsko društvo Novinar
● OŠ Kolezija, Cesta v Mestni log 46
M: 040 775 770, www.novinar-drustvo.si
Smučarsko društvo Novinar
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14 a
M: 040 775 770, www.novinar-drustvo.si
Športno društvo Gibko
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14 a
T: 01 562 67 36, www.svetzdravja.si
Športno društvo Trnovo
● ŠD Trnovo, Ziherlova ulica 40
T: 01 283 83 67, www.sd-trnovo.si

TENIS

Športno društvo Trnovo
● ŠD Trnovo, Ziherlova ulica 40
T: 01 283 83 67, www.sd-trnovo.si

VESLANJE

Veslaški klub Ljubljanica
● Veslaški klub Ljubljanica, Velika čolnarska 20
T: 01 283 87 12, www.vesl-klub-ljubljanica.si

WUSHU – TAIJIQUAN

Slovensko društvo Tai ji quan
● OŠ Trnovo, Karunova ulica 14 a
M: 041 681 220, www.drustvo-taijiquan.si

ČS Vič

AEROBIKA

Partizan Vič
● Partizan Vič, Tržaška cesta 76
T: 01 423 10 95, www.partizanvic.si
Vitaspin d.o.o.
● Fit city center, Tržaška cesta 132
M: 040 160 056, www.fit-city.com

BADMINTON

Badminton klub Ljubljana
● OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
M: 041 323 966, www.badminton-ljubljana.si
Badminton klub Ljubljana
● Športni center Dolgi most, Dolgi most 6 a
M: 041 323 966, www.badminton-ljubljana.si
Badmintonski klub Olimpija
● Športni center Dolgi most, Dolgi most 6 a
M: 041 616 479, www.badminton-olimpija.com
Jaks d.o.o.
● Športni center Dolgi most, Dolgi most 6 a
T: 01 242 75 36, www.badminton.si

BALINANJE

Balinarski športni klub Svoboda
● Športni park Svoboda, Gerbičeva ulica 61
M: 041 572 520
Športni park Svoboda, Gerbičeva ulica 61
Balinarsko športno društvo Bičevje
● Športni park Svoboda, Gerbičeva ulica 61
M: 041 360 799

DVIGANJE UTEŽI

Vis Corporis d.o.o.
● Vigor ground, Tržaška cesta 135
T: 064 154 361, www.vigor.org

FITNES

121 trening d.o.o.
● ONE to ONE fitnes klub, Tržaška cesta 315
M: 041 693 518, www.one2one.si
Jaks d.o.o.
● Športni center Dolgi most, Dolgi most 6 a
T: 01 242 75 36, www.badminton.si
Javni zavod Šport Ljubljana
● Fitnes Vič, Koprska ulica 29
T: 059 179 270, www.sport-ljubljana.si
Sokol group d.o.o.
● Sokol Vič wellnes center, Koprska cesta 72
M: 041 698 498, www.sokolgroup.com
Vitaspin d.o.o.
● Fit city center, Tržaška cesta 132
M: 040 160 056, www.fit-city.com

FUNKCIONALNA VADBA

Sokol group d.o.o.
● Sokol Vič wellnes center, Koprska cesta 72
M: 041 698 498, www.sokolgroup.com
Studio Živa, Živa Olup, s.p.
● Studio Živa, Tržaška cesta 76
M: 041 775 773, www.studio-ziva.com
Vis Corporis d.o.o.
● Vigor ground, Tržaška cesta 135
T: 064 154 361, www.vigor.org

GIMNASTIKA – RITMIČNA

Klub za športno ritmično gimnastiko
Narodni dom
● Gimnastični center Ljubljana, Koprska ulica 29
M: 031 524 280, www.klubrg-narodnidom.si
Klub za športno ritmično gimnastiko Šiška
● Gimnastični center Ljubljana, Koprska ulica 29
M: 041 647 124, www.ksrg-siska.net
Športni klub Bleščica
● OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
M: 031 827 727, www.blescica-klub.si
Športno društvo Špička
● Gimnazija Vič, Tržaška cesta 72
M: 041 365 632, www.spicka.si

GIMNASTIKA – SPLOŠNA

Partizan Vič
● OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
T: 01 423 10 95, www.partizanvic.si
Partizan Vič
● Partizan Vič, Tržaška cesta 76
T: 01 423 10 95, www.partizanvic.si
Gimnastično društvo Zelena jama
● Gimnastični center Ljubljana, Koprska ulica 29
T: 01 540 24 80, www.gimzj-drustvo.si
Športno društvo Gib Ljubljana Šiška
● Gimnastični center Ljubljana, Koprska ulica 29
M: 030 312 804, www.gib-sport.com
Športno društvo Moste
● Gimnastični center Ljubljana, Koprska ulica 29
T: 01 542 20 80, www.sd-moste.org
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● Gimnastični center Ljubljana, Koprska ulica 29
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
● OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
T: 01 422 37 50, www.narodnidom.si

GOLF

Golf klub Trnovo
● Golf igrišče Trnovo, Cesta dveh cesarjev nn
M: 051 366 690, www.golftrnovo.com

JOGA

Aksjom d.o.o. Ljubljana
● Eternia studio, Erbežnikova ulica 2
M: 041 617 843, www.eternia.si
Devi, Center za izobraževanje in svetovanje d.o.o.
● Devi joga center, Bobenčkova ulica 4
M: 030 665 544, www.parinama.si
Vitaspin d.o.o.
● Fit city center, Tržaška cesta 132
M: 040 160 056, www.fit-city.com

JUDO

Judo klub Bežigrad Ljubljana
● OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
M: 051 306 306, www.ilovejudo.com
Športno društvo Mala šola juda
● OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
M: 051 306 306, www.malasolajuda.si

KARATE

Nanbudo center Ljubljana, športno društvo
● Center veščin Trans4mator, Glinška ulica 6
M: 031 526 773, www.nanbudo.si
Športno rekreativno društvo karate klub Olimpija
● OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
M: 041 445 722, www.karate-olimpija.si

KICKBOKS

Športno in kulturno društvo Capoeira Slovenija
● OŠ Vič, Tržaška cesta 74
M: 041 504 621, www.capoeiraslovenija.si

PLES – DRUŽABNI

Ples Plus d.o.o.
● OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
M: 041 878 464, www.plesplus.si

PLES - LA IN ST PLESI

Športni klub Hyong
● Šolski center Ljubljana, Aškerčeva cesta 1
M: 041 311 811, www.hyong.si

Plesni klub Prestige
● Antonov dom, Tržaška cesta 85
M: 041 524 788, www.klub-prestige.si

Vitaspin d.o.o.
● Fit city center, Tržaška cesta 132
M: 040 160 056, www.fit-city.com

Vitaspin d.o.o.
● Fit city center, Tržaška cesta 132
M: 040 160 056, www.fit-city.com

Košarkarski klub Globus
● OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
M: 031 780 829, www.kkglobus.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
● OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
M: 041 709 460, www.zkdjezica.si

Športno društvo Rokometni klub Krim
● OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
M: 031 600 597, www.rk-krim.si

KOLESARSTVO – SOBNO
KOŠARKA

NOGOMET

Nogometni klub Svoboda
● OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
M: 040 918 260, E: nksvobodavic.webs.com
Nogometni klub Svoboda
● Športni park Svoboda, Stadion Svoboda,
Gerbičeva ulica 61
M: 031 358 422, E: nksvobodavic.webs.com
ŠD Nogometni klub Ljubljana – Hermes
● Športni park Svoboda, Gerbičeva ulica 61
M: 031 254 727, www.nkhermes-ljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
● OŠ Vič, Tržaška cesta 74
M: 041 599 322, www.onsljubljana.si

POHODNIŠTVO - NORDIJSKA HOJA
ROKOMET
ROLANJE

Lucky Luka d.o.o.
● OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
M: 041 777 733, www.luckyluka.si

SABLJANJE

Sabljaški klub Ljubljana
● Športna dvorana Aprima, Tržaška cesta 132
M: 041 254 017, E: sabljanjeljubljana.weebly.com

SAVATE

Savate klub Center
● Šolski center Ljubljana, Aškerčeva cesta 1
M: 040 779 779
E: sites.google.com/site/savateklubcenter

SPLOŠNA TELOVADBA

121 trening d.o.o.
● ONE to ONE fitnes klub, Tržaška cesta 315
M: 041 693 518, www.one2one.si
Devi, Center za izobraževanje in svetovanje d.o.o.
● Devi joga center, Bobenčkova ulica 4
M: 030 665 544, www.parinama.si
MZU Ljubljana - Dnevni centri aktivnosti za starejše
ODBOJKA
● Dnevni centri aktivnosti za starejše, Tržaška c. 37
Odbojkarsko društvo Krim
T: 01 244 62 66, www.dca-ljubljana.org
● OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
Društvo Šola zdravja
M: 041 514 933
● Park ob križišču Jamove in Koprske,
Športno društvo Odbojkarska šola Ljubljana pri mostu čez Gradaščico
OŠ
Bičevje,
Splitska
ulica
13
●
M: 031 426 575, www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
M: 041 863 652
Partizan Vič
● Partizan Vič, Tržaška cesta 76
PAINT BALL
T: 01 423 10 95, www.partizanvic.si
Paintball club Spyder
Sokol group d.o.o.
● Paintball park Spyder, Cesta v Gorice 13
● Sokol Vič wellnes center, Koprska cesta 72
M: 041 504 955, www.spyder.si
T: 01 200 27 55, www.sokolgroup.com
PILATES
Športni klub Hyong
Aksjom d.o.o. Ljubljana
● Šolski center Ljubljana, Aškerčeva cesta 1
● Eternia studio, Erbežnikova ulica 2
M: 041 311 811, www.hyong.si
M: 041 617 843, www.eternia.si
Športno društvo ABC šport
Devi, Center za izobraževanje in svetovanje d.o.o. ● OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
● Devi joga center, Bobenčkova ulica 4
M: 040 632 030, www.abcsport.si
M: 030 665 544, www.parinama.si
Športno društvo ABC šport
Partizan Vič
● OŠ Vič, Tržaška cesta 74
● Partizan Vič, Tržaška cesta 76
M: 040 632 030, www.abcsport.si
T: 01 423 10 95, www.partizanvic.si
Zrnec Barbka - Fizioterapija Zrnec
Sokol group d.o.o.
● OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
T: 01 562 67 36, www.svetzdravja.si
● Sokol Vič wellnes center, Koprska cesta 72
M: 041 698 498, www.sokolgroup.com
TAEKWON – DO
Studio Živa, Živa Olup, s.p.
Športni klub Hyong
● Studio Živa, Tržaška cesta 76
● Šolski center Ljubljana, Aškerčeva cesta 1
M: 041 775 773, www.studio-ziva.com
M: 041 311 811, www.hyong.si
Športno društvo ABC šport
TEK
● Biotehniški izobraževalni center, C. v Mestni log 47 Vitaspin
d.o.o.
M: 040 630 030, www.abcsport.si
● Fit city center, Tržaška cesta 132
Športno društvo Metulj
M: 040 160 056, www.fit-city.com
● Center veščin Trans4mator, Glinška ulica 6
TENIS
M: 040 785 934, www.sd-metulj.si
Partizan
Vič
Vitaspin d.o.o.
● Partizan Vič, Tržaška cesta 76
● Fit city center, Tržaška cesta 132
M: 041 699 294, www.partizanvic.si
M: 040 160 056, www.fit-city.com
Športno rekreativno društvo Max club
PLES – CAPOEIRA
● Max tenis club, Tbilisijska b.h.š.
Športni in kulturno društvo Capoeira
M: 041 676 109, www.maxtenisclub.si
Tradicao Baiana Slovenija
Teniški klub Svoboda
● Center veščin Trans4mator, Glinška ulica 6
● Teniški park Svoboda, Gerbičeva ulica 61 a
T: 01 283 30 02, www.tksvoboda.si
M: 041 243 411, www.capoeiratb.si

Poročila
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Ljubljanski vestnik
•

Razpis za najem
neprofitnih stanovanj JSS
MOL
Javni stanovanjski sklad MOL konec
septembra 2016 načrtuje objavo
17. javnega razpisa za dodelitev
neprofitnih stanovanj v najem, enega
najbolj pričakovanih razpisov leta.

•

16. Festival za tretje
življenjsko obdobje
Bliža se 16. Festival za tretje
življenjsko obdobje, ki se bo
odvijal od 28. do 30. septembra
2016 v Cankarjevem domu. Tudi
letos je Mestna občina Ljubljana s
svojimi javnimi zavodi in podjetji ter
nevladnimi organizacijami, ki izvajajo
programe za starejše in jih sofinancira
prek javnih razpisov, pripravila
bogat in pester program. Posebej vas
želimo opozoriti tudi na brezplačen
spremljevalni program Mestne
občine Ljubljana, ki se bo odvijal
na različnih lokacijah in bo ponudil
raznovrstne aktivnosti, številne med
njimi, tudi tiste v Cankarjevem domu,
pa bodo potekale tudi v okviru naslova
Ljubljana – zelena prestolnica Evrope
2016.
Vabimo vas, da se s programom
Mestne občine Ljubljana na Festivalu
za tretje življenjsko obdobje in
spremljevalnim programom
podrobneje seznanite v naslednji
številki glasila Ljubljana, na spletnih
straneh Mestne občine Ljubljana
(www.ljubljana.si), na spletni strani
zelene prestolnice Evrope 2016 (http://
zelenaljubljana.si/), na sedežih društev
upokojencev in v dnevnih centrih
aktivnosti za starejše v drugi polovici
septembra ter se dogodkov v čim
večjem številu udeležite.

•

Spletni mesti Zelena
Ljubljana in Primavoda
sta prejeli zlati nagradi
konference o digitalnih
komunikacijah DIGGIT
Mestna občina Ljubljana na spletni
strani www.zelenaljubljana.si, ki
je nastala v okviru naziva zelena
prestolnica Evrope 2016, nagovarja

Nagrada

zlato jabolko
za turizem
Foto: Nina Jelenc

Foto: Tjaša Janovljak

Tacenska proga na Savi bo med 9. in 11. septembrom gostila finalno tekmo
svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v letošnji sezoni.

Predsednik Svetovnega združenja turističnih novinarjev in
piscev FIJET Tijani Haddad podeluje zlato jabolko županu
Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću.

ciljno skupino, ki visoko vrednoti
naravno oz. zeleno. Spletno mesto
nima klasične turistične zasnove,
ampak ciljno skupino nagovarja s
prilagojenimi vsebinami, ki sporočajo
o »zelenih« dosežkih mesta, prek
teh pa poziva k dejanjem, ki bodo
najbolj zeleno mesto 2016 v prihodnje
naredilo še bolj okolju in bivanju
prijazno. Uspešno vključitev ciljnih
skupin potrjuje skoraj 4000 instagram
fotografij z izbranimi lojtrami,
povprečno si obiskovalci ogledajo
skoraj 4 podstrani, stopnja zapustnosti
pa je zanemarljiva.

Navsezadnje so doslej na tekmah
svetovnega pokala v Tacnu osvojili
že 22 kolajn, najuspešnejši pa je Peter
Kauzer, ki je zmagal v letih 2008, 2011
in 2013. Manjkali ne bodo niti najboljši
tujci, na čelu z dobitniki olimpijskih
kolajn iz Ria de Janeira ter tudi
preteklih olimpijskih iger.

Še pred tekmo svetovnega pokala
v Tacnu bo v sredo, 7. septembra, v
centru Ljubljane na Bregu potekala
tradicionalna ekshibicijska tekma v
paralelnem slalomu na Ljubljanici, ki
bo odličen uvod v tekmovalni vikend.
Zadnja tekma svetovnega pokala v
JP Vodovod-Kanalizacija pa s spletnim letošnjem letu se bo namreč začela v
mestom Primavoda prek različnih
petek, 9. septembra, ko bodo na vrsti
interakcij spodbuja razmišljanje
kvalifikacije vseh kategorij. V soboto in
o pomenu vode in dviguje zavest
nedeljo pa se bodo najboljše svetovne
o nujnosti varovanja te življenjsko
slalomistke in slalomisti potegovali za
pomembne tekočine. Rezultati so
kolajne v polfinalih in finalih. V soboto
odlični: dvig obiska za 130 %, števila
bodo tekmovali kanuisti, kajakaši in
uporabnikov za 111 %, števila ogledov kanuistke, v nedeljo pa še kajakašice in
strani za 292 %, števila ogledanih
kanuistični dvojci.
strani za 70 %, povprečnega časa
V petek in soboto se tekmovanje začne
ogleda za 40 %. Da so sporočane
ob 9. uri, v nedeljo pa ob 9.30. V soboto
vsebine zbudile zanimanje, dokazuje
se finalne vožnje začnejo ob 12.15, v
povprečno 6,14 ogledanih strani na
nedeljo pa ob 12. uri.
sejo, kar je daleč nad povprečjem.

•

Najboljši slalomisti na
divjih vodah prihajajo v
Ljubljano

Ljubljana, natančneje tacenska proga
na Savi, bo med 9. in 11. septembrom
gostila finalno tekmo svetovnega
pokala v slalomu na divjih vodah
v letošnji sezoni. Več kot odlična
priložnost, da si slovenske olimpijce
Petra Kauzerja, Benjamina Savška,
Uršo Kragelj ter Luko Božiča in Saša
Taljata ogledate tudi v živo. Seveda
bodo na domači progi najvišja
mesta naskakovali tudi preostali
slovenski reprezentanti, ki na Savi
vselej dosegajo odlične rezultate.

•

»Nikoli nisi prestar/a, da si
postaviš nov cilj, ali sanjaš
nove sanje«
Ste v skrbeh za svojo prihodnost in
za prihodnost naslednjih generacij?
Bi radi bolj aktivno sodelovali
pri varovanju pravic in ohranitvi
socialne države? Prepričani smo, da
je v Ljubljani veliko upokojencev,
ki radi aktivno oblikujejo družbo,
v kateri živijo, ki so polni idej in so
pripravljeni svoje bogate izkušnje
deliti tudi z mlajšimi generacijami.
Sindikat upokojencev Slovenije (SUS)
deluje v sklopu Zveze svobodnih
sindikatov Slovenije (ZSSS) in

Ljubljana je v letu, ko nosi naziv zelena prestolnica Evrope, prejela
tudi nagrado zlato jabolko (La Pomme d'Or), najvišje priznanje
Svetovnega združenja turističnih novinarjev in piscev o turizmu
FIJET. Nagrado zlato jabolko Svetovno združenje turističnih
novinarjev in piscev FIJET podeljuje kot priznanje za odlične
dosežke pri razvoju turizma, za ohranjanje kulturne, naravne in
zgodovinske dediščine, njeno vključevanje v turistično ponudbo
ter izstopajoče primere vpeljevanja principov trajnostnega
razvoja v turizem. Prejeto priznanje mednarodne strokovne
javnosti znova potrjuje delovanje v pravi smeri in kakovostno
ponudbo v našem mestu.
Ob predaji priznanja Zoranu Jankoviću je Tijani Haddad
poudaril, da ljubljanski župan očitno zelo dobro ve, kako dati
Ljubljani nasmeh, dobro vzdušje in življenje, medtem ko je Zoran
Janković dejal, da Mestna občina Ljubljana skuša pri urejanju in
vodenju slovenske prestolnice predvsem najti in dati odgovore na
mnoga vprašanja, ki so pomembna za njene prebivalce zdaj, še
zlasti pa bodo pomembna tudi v prihodnosti. Župan se je zahvalil
za nagrado in povabil vse turistične novinarje v združenju FIJET,
naj vsak napiše prispevek o Ljubljani.
V utemeljitvi priznanja so turistični novinarji slovenskega in
svetovnega združenja zapisali, zakaj se je Komisija Svetovnega
FIJET za podeljevanje zlatega jabolka odločila, da ga podeli
Ljubljani. Seznam mednarodnih nagrad, ki jih je Ljubljana
prejela kot priznanje za svoja prizadevanja na področju
trajnostnega razvoja v zadnjih letih, je impresiven. Med njimi
najbolj izstopa prestižni naziv zelena prestolnica Evrope 2016, ki ji
ga je podelila Evropska komisija za dosežene največje spremembe
na področju trajnostnega razvoja v najkrajšem času. Z Vizijo
Ljubljana 2025, ki se uresničuje od leta 2007, postaja slovenska
prestolnica trajnostno in idealno mesto. V pičlih devetih letih
je bilo v skladu z njo implementiranih več kot 1.700 projektov,
hkrati pa je zaščitena in ohranjena zelena identiteta mesta.
Združenje FIJET nagrade podeljuje od leta 1970 in je do
zdaj nagradilo 47 organizacij, držav, mest, podjetij ali
posameznikov. Predlog za podelitev zlatega jabolka Ljubljani je
podal FIJET – Društvo turističnih novinarjev Slovenije. Ljubljano
je v sklopu preostalih predlogov nato obravnavala Komisija za
dodelitev zlatega jabolka pri svetovnem združenju FIJET, kot
končno nagrajenko pa jo je potrdil Svet direktorjev nacionalnih
turističnih organizacij FIJET, ki ga sestavlja več kot 20 priznanih
turističnih novinarjev z vsega sveta.
V počastitev prejete nagrade so župan Zoran Janković in člani
FIJET Slovenija 25. junija 2016, dan po slavnostni podelitvi
nagrade, v Šmartinskem parku zasadili avtohtono sorto
slovenske jablane zlata parmena, vzgojeno v samostanu Pleterje,
ki bo meščane v prihodnje spominjala na prejeto priznanje.
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združuje vse tiste, ki bi radi tudi po
upokojitvi aktivno sodelovali pri iskanju
rešitev za težave, s katerimi se sooča naša
družba. Člani sindikata SUS se posvečamo
predvsem pravicam in socialnemu položaju
upokojencev, seveda pa sodelujemo tudi s
preostalimi sindikati ZSSS.
Kot socialni partnerji in prek svojih
predstavnikov v organih upravljanja
pokojninske (ZPIZ) in zdravstvene
blagajne (ZZZS) varujemo socialne pravice
upokojencev. Tudi v pravni službi nudimo
pomoč v zvezi s pravicami iz pokojninskoinvalidskega in zdravstvenega zavarovanja.
Članstvo v SUS pa pomeni tudi druženje,
saj vsaj enkrat letno prirejamo športnorekreativno srečanje.

Foto: osebni arhiv

Fotografiji: Nik Rovan

Miha Debevec vabi k vpisu v tečaj
diatonične harmonike.

Ob obisku predsednika Ruske federacije Vladimirja Putina v Sloveniji je bil 30. julija 2016 na
ruskim in sovjetskim vojakom, ki so umrli v vojnah na ozemlju naše države.

brvi čez Gruberjev prekop (DANS arhitekti)
in prenovljene Špice (Atelier arhitekti) ter
nazaj proti Bregu (Vesna in Matej Vozlič),
mimo Mesarskega mostu (Atelier arhitekti)
Tečaj diatonične harmonike
in Žitnega mostu (Boris Podrecca) vse
Srečanje bo potekalo 21. septembra 2016 ob
do Plečnikovih zapornic. Za vse dodatne
Mihe Debevca
10.00 uri na Parmovi ulici 51 v Ljubljani.
informacije ste vabljeni, da obiščete njihovo
Vse,
ki
vas
zanima
igranje
na
diatonično
VABLJENI!
spletno stran ali pišete na izobrazevanje@
harmoniko, vabimo, da se prijavite na tečaj, ki
Za dodatne informacije nas pokličite ali pa
ga bo vodil Miha Debevec, dvakratni absolutni mao.si. (Vir: www.mao.si)
nas obiščite in z veseljem bomo odgovorili na
zmagovalec najprestižnejšega tekmovanja
vsa vaša vprašanja! Kontaktna oseba: Laura
na svetu v igranju na to glasbilo. Tečaj se bo
Weber 01/3000 110
pričel v soboto, 8. oktobra, v prostorih Doma
Dokumentarni film
ZSSS, Regijska organizacija zahodne
krajanov Notranje Gorice in je primeren tako
Slovenije, Parmova 51, Ljubljana – vsak dan za začetnike kot tudi za tiste s predznanjem na o Brunu Gröningu
Krog prijateljev Bruna Gröninga vabi na
od 8.00 do 15.00
tem inštrumentu. Za prijave in podrobnejše
projekcijo dokumentarnega filma Fenomen
informacije vas naprošamo, da pokličete na št.
Sindikat Upokojencev Slovenije - Skupaj za
Bruno Gröning. Film prikazuje delovanje
041/806 414 ali pošljete prijavo na e-naslov:
boljši jutri!
znamenitega zdravilca po drugi svetovni
miha.debevec@siol.net
(Avtor misli v naslovu je C. S. Lewis.)
vojni, ki je v življenju posameznikov pustila
globoke duševne rane, telesne poškodbe in
bolezni. Odgovor na stiske ljudi v tistem in
Arhitektura v živo po Ljubljanici današnjem času je Gröningov sistem duhovne
Gimnazija Ledina praznuje
prenove človeka in planeta. Film bo na ogled
Staša Cafuta Trček
150-letnico ustanovitve
18. septembra 2016 od 14. do 19.30 ure z dvema
Muzej za Arhitekturo in oblikovanje
Leta 1867 je bilo v šolski stavbi na vogalu
odmoroma v M hotelu, v dvorani H ali J.
organizira v okviru vodenih ogledov tudi
Resljeve ceste in Komenskega ulice v
Vstopnice lahko rezervirate na številki 041/ 614
oglede z ladjico po Ljubljanici. Gre za
Ljubljani ustanovljeno učiteljišče, pozneje
325. Vstop prost. Več na www.bruno-groeningpoučno vodstvo o arhitekturnih dosežkih
preimenovano v Pedagoško gimnazijo,
film.org.
našega mesta, s poudarkom na mostovih,
Gimnazijo pedagoške smeri ter leta 1991
ki povezujejo oba bregova in so bili zgrajeni
v Gimnazijo Ledina. V šolskem letu
v različnih obdobjih. Na spletni strani
2016/17 bomo torej praznovali 150-letnico
Mojstri hišni pomočniki
ustanovitve naše šole. Jubilej bomo počastili muzeja www.mao.si najdete informacije
o
naslednjih
dogodkih;
za
odrasle
Za različna obrtniška dela v stanovanju (elektrika,
z različnimi dejavnostmi, ki bodo potekale
znaša vstopnina 10 evrov, za študente,
vodovod, pleskanje, čiščenje, montaže, manjša
vse šolsko leto.
brezposelne, upokojence pa 5 evrov.
zidarska dela …) in okolici stavbe na vrtu ter
Pričeli bomo z nekaj aktivnostmi s področja
nujne intervencije ob okvarah se lahko obrnete
S
kustosinjo
se
vkrcate
na
leseno
ladjico
pri
tujih jezikov, ki jih poučujemo na naši šoli.
na strokovno zanesljive, hitre in cenovno
Vse dejavnosti so namenjene našim dijakom, Hribarjevem spomeniku na Bregu in po
konkurenčne mojstre iz družinsko povezane
reki
Ljubljanici
zaplujete
med
arhitekturne
njihovim staršem in svojcem, prebivalcem
skupine Datis (www.datis.si). Delovni čas pon.dosežke
glavnega
mesta.
Z
edinstvene
lokalne skupnosti, pa tudi širši javnosti.
sob. od 7. do 18. ure, v nujnih primerih tudi zunaj
perspektive si ogledate številne mostove
V prvih treh mesecih šolskega leta bodo
delovnega časa. M: 041/ 813 519, mojster Brane.
in brvi, Plečnikove ureditve in spoznavate
potekale naslednje dejavnosti: ● 26. 9. 2016
pomembnejše prenove in novosti ob reki, ki so
– dan evropskih jezikov: uvodna svečana
bile leta 2012 nagrajene z evropsko nagrado za
prireditev, ● oktober 2016: prevajalska
urbani javni prostor. Za Plečnika je Ljubljanica Tradicionalna slovesnost v
delavnica, ● september–november 2016:
pomenila eno od dveh najpomembnejših
pisanje besedil v tujih jezikih in izdaja
počastitev spomina bazoviških
mestnih osi, zato se je odločno lotil obrečnih
publikacije, ● november 2016: kviz za dijake, ureditev in reko poskušal približati
junakov-tigrovcev
● oktober–november 2016: 4-urni začetni meščanom z mostovi, ozelenitvami in
Mestna občina Ljubljana vabi skupaj z
tečaj tujih jezikov (angleščina, nemščina,
Društvom TIGR Primorske in tržaškim
sprehajalnimi potmi; s tem je ustvaril dolgo
italijanščina, francoščina, španščina,
društvom Bazovica na tradicionalno slovesnost
potezo, ki jo je nato v zadnjih letih kot dokaz
ruščina) – prijavite se lahko na spletni strani spoštovanja te dediščine na skupno 65.000
v počastitev spomina bazoviških junakovGimnazije Ledina (https://www.ledina.si)
tigrovcev, ki bo v petek, 9. 9. 2016, ob 13. uri
kvadratnih metrih uspelo uresničiti osmim
Vabimo vas, da si natančen program
arhitekturnim birojem oziroma posamičnim pri pomniku bazoviških žrtev pred poslopjem
ogledate na naši spletni strani in z veseljem
Univerze v Ljubljani. Slavnostni govornik bo
arhitektom. Pot poteka v centru Ljubljane na
pričakujemo vaš obisk.
rektor Univerze v Ljubljani prorektor prof.
Bregu, v smeri mostu Hradeckega do nove
Tokrat pa vas vabimo na informativno
srečanje in pogovor ob kavici ali čaju,
namenjeno predvsem tistim, ki še niso naši
člani in bi radi spoznali naš sindikat.

dr. Goran Turk, sodelovali pa bodo še pevci
združenega pevskega zbora Jezeri Doberdob in
Skala Gaberje, recitatorji Mladih tigrovcev in
člani zamejskih društev.

•

•

•

•

•

Damir Avdić: MEFISTO
Mini teater, Križevniška 1, Ljubljana

Predstava, nastala v produkcij Maske in
koprodukcij Mini teatra - Damirja Avdića
MEFISTO, enega najbolj brezkompromisnih
avtorjev, za katerega je Igor Bašin zapisal:
»Umetnik besede. Ostre kot britev, neposredne
kot strel v glavo, iskrene kot srce ...«, bo
z igralsko prezenco Damirja Avdića in
Gregorja Zorca premierno uprizorjena 22.
septembra v Mini teatru na Križevniški 1
(dvorana Bernard-MarieKoltès). Septembrski
ponovitvi sledijo predstave v naslednjih
mesecih. Vabljeni!
Avtor teksta in režija: Damir Avdić •
Nastopata: Grega Zorc in Damir Avdić •
Glasba: Damir Avdić • Produkcija: Maska •
Koprodukcija: Mini teater, Desiré •
Central Station International/Regional
Theatre Festival & Pozorište »Kosztolányi
Dezső« (Subotica, RS)
Projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo
RS in Mestna občina Ljubljana.

13. bienale LUTKE 2016
V Lutkovnem gledališču Ljubljana od 9. do
13. septembra poteka pester 13. mednarodni
bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti
LUTKE 2016<http://www.lgl.si/si/crm/
campaigns/click.ashx ?m=93&l=d8cc3f92d3
a2b3a6a7d a070ad9da4cb
f&u=bded0ffac8b3379436f3e0d6963e3fd3>.
Izšel je festivalski katalog, ki si ga lahko
ogledate na www.lgl.si/si/festivali-in-dogodki/
festival-lutke/program<http://www.lgl.si/si/
festivali-in-dogodki/festival-lutke/program>.
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Svetovni dan zelenih destinacij v
Ljubljani 27. in 28. septembra

ljubljanskih Žalah odkrit spomenik vsem

•

Spomenik sinovom Rusije in
Sovjetske zveze

Ob obisku predsednika Ruske federacije
Vladimirja Putina v Sloveniji je bil 30. julija 2016
na ljubljanskih Žalah odkrit spomenik vsem
ruskim in sovjetskim vojakom, ki so umrli v
vojnah na ozemlju naše države. Ob tej priložnosti je
župan Zoran Janković položil venec pri Spomeniku
sinovom Rusije in Sovjetske zveze, ki so umrli na
slovenskih tleh v prvi in drugi svetovni vojni. Prav
tako se je rokoval s predsednikom Ruske federacije
Vladimirjem Putinom, ki je bil v soboto, 30. julija
2016, na obisku v Sloveniji. Spomenik sestavlja
osem različno visokih stebrov iz marmorja, vsak z
bronastim portretom štorklje, simbola Prekmurja,
kjer je ob osvoboditvi proti nacistom padlo največ
sovjetskih vojakov. Leteči žerjavi so pogost motiv
na sovjetskih in ruskih spomenikih, posvečenih
2. svetovni vojni. Stebri predstavljajo dvakrat po
štiri leta obeh svetovnih vojn na slovenskih tleh.
Podpora postavitvi spomenika je bila izražena
že marca 2011, ob obisku Vladimirja Putina
v Ljubljani, pri realizaciji projekta pa je tesno
sodelovala tudi Mestna občina Ljubljana.

•

Dvoje knjižnih daril za
spodbujanje bralne kulture

Mestna občina Ljubljana v okviru projekta
Ljubljana bere ob začetku novega šolskega leta
prvošolcem podarja slikanico Modrost nilskih
konjev, četrtošolcem pa knjigo Kje pa ti živiš?
Ljubljana bere je projekt, s katerim Mestna občina
Ljubljana že osem let spodbuja razvijanje bralne
kulture, da bi privzgojila družinsko branje v
zgodnjem otroštvu, opozorila na pomen knjige
za razvoj posameznika, hkrati pa z odkupom
izbranih knjig podpira in promovira vrhunske
domače ustvarjalce ter zagotavlja dostopnost
kakovostnega izvirnega leposlovja za otroke.
Ljubljana se je leta 2015 pridružila Unescovi
mreži kreativnih mest in se kot mesto literature
zavezala, da bo spodbujala inovativne pristope k
spodbujanju branja in ohranjanju pomena knjige
kot nosilke razvoja človeštva. Mestna občina
Ljubljana je ob začetku šolskega leta 2016/2017
prvošolce obdarila s slikanico Modrost nilskih
konjev avtorja Petra Svetine in ilustratorja
Damijana Stepančiča, četrtošolce pa s knjigo Kje
pa ti živiš? avtoric Bare Kolenc in Žive Deu ter
ilustratorja Damijana Stepančiča.

27. in 28. septembra 2016, ob svetovnem dnevu
turizma, bo Ljubljana kot gostiteljica strokovnega
dogodka Svetovni dan zelenih destinacij (Global
Green Destinations Day) postala osrednje
mednarodno srečevališče na temo trajnostnega
turizma. Celoten program se bo začel že 26.
septembra 2016 s spoznavanjem zelene prestolnice
Evrope 2016, nadaljeval pa se bo tudi po osrednjem
konferenčnem delu vse do 30. septembra, ko se
bodo udeleženci lahko odpravili na eno izmed
dveh študijskih potovanj. Ljubljana bo kot
gostiteljica dogodka organizirala ljubljansko
zeleno učilnico na prostem, v okviru katere
bodo udeleženci pod vodstvom licenciranih
vodnikov Turizma Ljubljana spoznavali zelene
točke in trajnostne ukrepe, ki so Ljubljani prinesli
naziv zelena prestolnica Evrope 2016. Celoten
program je objavljen na spletni strani GGDD.

•

Pet let linije LPP 3G
Na avtobusni postaji v Grosupljem so 30.
avgusta 2016 slovesno obeležili pet uspešnih let
voženj mestnih avtobusov na liniji 3G. Mestni
avtobusi so na liniji 3G začeli voziti 29. avgusta
2011, LPP pa je z uvedbo te linije potnikom iz
Grosupljega omogočil lažji in cenejši avtobusni
dostop do Ljubljane. Linija 3G je plod uspešnega
sodelovanja Mestne občine Ljubljana in občine
Grosuplje ter javnega podjetja LPP, hkrati pa tudi
del uresničevanja strategije, v okviru katere LPP
skupaj z Mestno občino Ljubljana ponuja javni
prevoz primestnim občinam s kartico urbana.

Nova Knjižnica Zalog
Od 5. septembra 2016 je v veselje bralcev
odprta prelepa nova Knjižnica Zalog v 1.
nadstropju Poslovno-upravnega centra Zalog,
Agrokombinatska cesta 2, Ljubljana. Vabljeni, da
jo obiščete!

•

POPRAVKA
V intervjuju z dr. Jernejem Godcem v glasilu
Ljubljana maj-junij 2016 je v zadnjem odstavku
pravilna letnica 2016, in ne 2006, kot je bilo
pomotoma zapisano. Pri napovedi Maratona Franja
2016 smo pomotoma zapisali Titova cesta namesto
Štajerska cesta. Za napaki se opravičujemo.

Vabilo na krvodajalsko akcijo

Spoštovane krvodajalke in krvodajalci mesta
Ljubljane! Rdeči križ Slovenije - Območno združenje
Ljubljane vas prijazno vabi na krvodajalsko akcijo
30. septembra 2016 od 7.00 do 15.00 na Zavodu za
transfuzijsko medicino RS, Šlajmerjeva 6, Ljubljana.
Pred odhodom na krvodajalsko akcijo preverite
stanje zaloge krvi na ZTM Ljubljana na povezavi:
http://www.ztm.si/krvodajalstvo/zaloge/
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Praznovanje
mednarodnega dneva
joge v Ljubljani
Dr. Tanja Pihlar

Foto: Tanja Pihlar
Praznovanje mednarodnega dneva joge, ki ga je razglasila Generalna skupščina
Združenih narodov decembra 2014, so na poletno enakonočje pripravili Joga federacija
Slovenije, Univerza v Ljubljani in Fakulteta za šport v Ljubljani v športni dvorani fakultete.

21. junija, na poletni solsticij, ki ima v mnogih kulturah poseben pomen, so
s skupinskimi vadbami po vsem svetu obeležili drugi mednarodni dan joge,
starodavne duhovne vede, ki ima svoje korenine v Indiji. Prakticira jo na
milijone ljudi, ki želijo doseči harmonijo in uravnovešenje telesa, uma in čustev.
Praznovanje je potekalo po različnih krajih v Sloveniji, med drugim v Ljubljani,
Kranju, Radovljici in Izoli.
Generalna skupščina Združenih narodov je decembra 2014 na predlog
indijskega premierja Narendra Modija z veliko večino glasov ta dan razglasila
za mednarodni dan joge. Ban Ki Moon, generalni sekretar Združenih narodov,
je ob tem letošnjem praznovanju izjavil: »Letošnje praznovanje Mednarodnega
dneva joge poudarja pomembno vlogo zdravega življenja pri uresničevanju ciljev
trajnostnega razvoja, ki jih je lani sprejelo vseh 193 članic Združenih narodov.«
21. junija so Joga federacija Slovenije, Univerza v Ljubljani ter Fakulteta za šport
v Ljubljani organizirale praznovanje v športni dvorani fakultete. Udeležili so se
ga predstavniki različnih tradicij: satyananda, iyengar, kundalini, šivananda
joge …, ki so skupaj izvajali protokolarni program, ki ga je pripravila indijska
vlada in je enak po vsem svetu. Udeležence so nagovorili prof. dr. Milan Žvan,
dekan Fakultete za šport, posebna častna gosta, nj. eksc. Sarvajit Chakravarti,
veleposlanik Republike Indije v Sloveniji, Aswin Shrestha, častni generalni konzul
Nepala, ter Aleš Jazbec, predstavnik Joga federacije Slovenije.
Joga federacija Slovenije, ki je bila ustanovljena lani in deluje kot krovna zveza
društev različnih zvrsti in šol joge, si prizadeva za ohranjanje avtohtone indijske
tradicije joge in trajno ureditev področja joge v Sloveniji. Zavzemajo se za
uveljavitev joge kot interdisciplinarne vede. Učiteljica in ajurvedska zdravnica
Swami Vishwashakti Saraswati iz Tara Yoga centra je povedala: »Danes se
ukvarjam z vprašanjem, ali je joga šport, in o tem razmišljam. Ne, joga ne more
biti šport. Joga je sama po sebi znanost in ne potrebuje dokazov za to, kaj je
oziroma kaj ni. Joga je znanost o pravilnem načinu življenja in je namenjena
vključevanju v vsakodnevno življenje. Deluje na vse vidike človekovega obstoja:
na fizičnega, energetskega, mentalnega, čustvenega, psihičnega in duhovnega.
Kar ne pomeni, da je joga pretežno telesna dejavnost, kot so jogo opredelili
športni strokovnjaki. Človek je integracija fizičnega, energetskega, mentalnega,
čustvenega, psihičnega in duhovnega. To nas razlikuje od živalskega sveta. Ne
moremo torej ločevati telesa od uma, energije ali duše.« O tem, kako sama doživlja
praznovanje, pa je dejala: »Joga pomeni združitev in mednarodni dan združuje
vse nas, ki jo izvajamo, pa tudi tiste, ki na jogo gledajo pozitivno. Mednarodni
dan joge povezuje vse jogijske tradicije, zato ga praznujemo skupaj. V Združenih
narodih so soglasno izglasovali, da ta dan postane mednarodni dan joge. Na ta
dan se povežemo s pravim namenom te starodavne znanosti, cilj pa je, da ljudi
navdihnemo, da jogo sprejmejo kot življenjski slog. Ko joga postane življenjski
slog, pride do povečanja fizičnega zdravja in vitalnosti, razvoja mentalne jasnosti,
notranje ustvarjalnosti in izkustva miru ter izpolnitve življenja. Tega dne
imamo vsi isti cilj. Kako razvijati pozitiven in ustvarjalen pogled na življenje ter
sposobnost spremeniti negativne vplive v pozitivne navdihe, da se izboljšamo in
opogumimo tudi druge, da se izboljšajo, ker edino tako postanemo koristnejši
zase, za svojo družino in družbo.«
V poslanici ob drugem mednarodnem dnevu joge so zapisali, da bo s tem, ko bo
vsak izvajalec joge in učenec sprejel sklep, »da bo jogijske prakse vključil v svojo
vsakodnevno rutino in živel jogijske principe, tako priklical bolj zdravo, svetlejšo
in mirnejšo prihodnost za človeštvo«.

Poročila

Pokliči me!
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Vabljeni na pester program prireditev v Tednu športa med 5. in 10. septembrom 2016 s
predstavitvijo objektov ter gibalnih, rekreativnih in športnih programov v Ljubljani!

Hvala, ker darujete kri za življenje.
Vse, ki si želite postati KRVODAJALCI,
vabimo, da se vpišete v bazo krvodajalcev
prek povezave: www.rks.si/sl/Prijava_
na_krvodajalsko_akcijo/, da vas bomo
lahko po sms-obvestilu povabili na
redne in izredne krvodajalske akcije. Za
dodatne informacije nas lahko pokličete
na 01/ 62 07 290 ali nam pišite na kaplja@
rdecikrizljubljana.si; sporočite nam vaše
vtise o poteku odvzema krvi, morebitne
spremembe vaših osebnih podatkov ter
število darovanj krvi, da vam po pošti
pošljemo zahvalo za število darovanj krvi.
Darovanje organov in tkiv po smrti
S to odločitvijo lahko rešimo mnogo
življenj, zato moramo o tem humanem
dejanju po smrti razmišljati za časa življenja
in v krogu najbližjih. Za darovanje organov
in tkiv po svoji smrti se lahko odloči tudi
mladoletna oseba, po dopolnjenem 15. letu
starosti.
Pristopno izjavo za darovanje organov in
tkiv izpolnite pri pooblaščeni osebi na RKS Območno združenje Ljubljana, Tržaška 132,
Ljubljana. V ponedeljek in torek od 8.00 do
15.00, v sredo od 8.00 do 18.00, v četrtek
od 8.00 do 14.00, v petek od 8.00 do 12.00
ali po predhodnem dogovoru na telefonski
številki 01/ 62 07 290 in 040 871 589 ali nam
pišite na kaplja@rdecikrizljubljana.si.
Izpolnjeno pristopno izjavo nato
posredujemo Sloveniji Transplant, ki
naredi zapis na vašo kartico zdravstvenega
zavarovanja in ta popis vidi samo
pooblaščeni zdravnik.

•

Uradne ure:
ob ponedeljkih in petkih od 10. do
14. ure in ob sredah od 12. do 16.
ure. ● T: 01/306-11-74
● E: 65+@ljubljana.si

•

Mediacijski center Ljubljana
V Mediacijski center Ljubljana ste
vabljeni vsi občani, ki imate kakršen
koli spor in ga želite urediti v postopku
mediacije. Mediacija je dopustna le
o zahtevkih, o katerih lahko stranke
prosto razpolagajo. Lahko gre za spor
z drugo fizično osebo ali pravnimi
osebami kot uporabniki storitev javnih
služb in izvajalci javnih služb v Mestni
občini Ljubljana. Vabljene ste tudi
pravne osebe, civilna družba, zaposleni
v Mestni občini Ljubljana in država, če
ste v sporu z Mestno občino Ljubljana
ali organizacijami, ki jih je ustanovila
Mestna občina Ljubljana, ter želite spor
rešiti s pomočjo mediatorja. Mediacija
je postopek alternativnega reševanja
spora s pomočjo tretje nevtralne osebe
(mediatorja), ki strankam pomaga doseči
sporazum. Mediacijski postopek je
neformalen, vendar strukturiran – ima
določene faze. Postopek je zaupen, zato
se stranke počutijo varno, kar prispeva k
lažjemu reševanju spora.
Kontakt: Adamič-Lundrovo
nabrežje 2, I. nadstropje – soba
142, 1000 Ljubljana, T: 01/306 10
74, E: mediacija@ljubljana.si,
S: www.mediacije.si
Uradne ure: pon., tor, čet , pet. od
9. do 13. ure, sre. od 14. do 18. ure.

•

INFO TOČKA 65+ in osebe z
oviranostmi, Mačkova ulica 1 Županovi dnevi odprtih vrat
V prostore Informacijske točke 65+ in
za osebe z oviranostmi ste vabljeni vsi
starejši meščani in osebe z oviranostmi
Mestne občine Ljubljana po koristne
informacije o različnih programih, ki jih
Mestna občina sofinancira pri mnogih
organizacijah in javnih zavodih prav
za vas! Morda vas zanimajo termini in
lokacije računalniških tečajev, delavnica
fotografiranja, delavnica recikliranih
izdelkov za vrt, kako naročiti hrano
na dom, brezplačen posvet o prireditvi
bivalnega okolja ali kako kandidirati na
razpisu za najem varovanega stanovanja?
Morda vam dela preglavice izpolnjevanje
kakšne vloge ali obrazca? Ali pa vas
zanima vam najbližji Center aktivnosti?
Vse to in druge koristne informacije
lahko pridobite v Info točki 65+ in osebe z
oviranostmi.

Župan Zoran Janković ima vsak prvi
torek v mesecu dan odprtih vrat,
ko je v pritličju Mestne hiše, Mestni
trg 1, med 14. in 20. uro osebno na
voljo za pogovor z meščankami in
meščani. Za pogovor se lahko prijavite
po telefonu na Odsek za pobude
meščanov, na telefonskih številkah
01/306 12 82 ali 01/306 10 65.

Najem poslovnih prostorov
Mestna občina Ljubljana oddaja več
poslovnih prostorov v najem. Vse
informacije so objavljene na spletni strani
http://www.ljubljana.si/, dodatne informacije
so vam na voljo na tel. št. 01/306-11-37.

Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: T: 01/437
20 10 (ambulanta), T: 01/437 91 28 (posvetovalnica); TOM - telefon otrok in
mladostnikov: T: 116 111; Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana - klic v
duševni stiski: T: 01/520 99 00 (od 19. do 7. ure); Rdeči križ Slovenije, Območno
združenje Ljubljana, humanitarni center: T: 01/256 26 35, brezplačen T: 080 88
84, materialna oskrba pon. in tor. od 12. do 16. ure, sreda od 10. do 17. ure, sprejem
donacij pon. in tor. od 8.00 do 17. ure, sre. od 8. do 18. ure, čet. od 8. do 16. ure, oskrba
brezdomcev čet. in pet. od 10. do 12. ure, E: info@rdecikrizljubljana.si; Društvo
SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Svetovanje žrtvam nasilja in varne
namestitve: T: 080 11 55 (pon.–pet. od 12. do 22. ure, sob, ned. in prazniki od 18. do
22. ure); F: 01/524 19 93 (namenjen gluhim, žrtvam nasilja); Svetovalni telefon za
osebe z izkušnjo nasilja na delovnem mestu: T: 031/722 333 (tor. od 17.00 do 20.00
ure), E: drustvo-sos@drustvo-sos.si, S www.drustvo-sos.si; Društvo za nenasilno
komunikacijo, Svetovanje žrtvam nasilja, varne namestitve in programi za povzročitelje
nasilja: T: 01/ 434 48 22 (pon., tor., čet. od 10. do 15. ure), E: info@drustvo-dnk.si, S:
www.drustvo-dnk.si; Ženska svetovalnica, Krizni center za ženske, žrtve nasilja:
T: 031/233 211 (24ur/dan), E: zenska@svetovalnica.org, S: www.drustvo-zenskasvetovalnica.si; Združenje proti spolnemu zlorabljanju, Svetovanje žrtvam spolne
zlorabe: T: 080 2880, 01/431 33 41 (pon., tor. in čet. od 9. do 17. ure, sre. od 9. do 19. ure,
pet. od 9. do 15. ure), E: spolna.zloraba@siol.net, S: www.spolna-zloraba.si; Društvo
Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi, Svetovanje žrtvam trgovine z ljudmi
in varna namestitev: T: 080 17 22 (pon.–pet. od 9.00 do 13.00 ure), E: info@drustvokljuc.si, S: www.drustvo-kljuc.si; YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa;
Neodvisno življenje hendikepiranih – osebna asistenca: T: 01/521 22 77, E: yhddrustvo@yhd-drustvo.si; Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ljubljana,
Prva socialna pomoč kasneje oslepelim in slabovidnim osebam in njihovim svojcem:
T: 01/252 23 60, E: info@mdsslj.si; Mestno društvo gluhih Ljubljana: T: 01/430 30 08,
E: mdg-ljubljana@guest.arnes.si; ROZA ALARM! Prijava homofobne diskriminacije
in nasilja, S: www.ljudmila.org/lesbo/alarm; CSD Lj. Moste Polje – skupnostni
programi za mlade, dnevni centri za otroke in mladostnike s težavami v odraščanju:
Korak: T: 01/ 520 64 40, 040/777 885, Cona Fužine: T: 01/540 08 50, 041/553 569, Cent'r
Moste: T: 01/587 34 37, 040/161 010; Svetovalnica Fužine: T: 01/520 64 42, 040 666 320,
S: www.csd-ljmostepolje.si; Center za psihološko svetovanje POSVET: T: 031 704
707, E: posvet@posvet.org in info@posvet.org, S: www.posvet.org, pon.-pet. od 12. do
19. ure; Društvo Al-anon za družine, v katerih je problem alkohol: T: 041/ 590 789,
E: alanon@email.si; Anonimni alkoholiki: T: 01/433 82 25, E: aa.slo@amis.net, S:
www.aa-drustvo.si; Združenje DrogArt za zmanjševanje škodljivih posledic drog in
alkohola med mladimi nudi individualno, telefonsko ali spletno svetovanje: T: 01/439
72 70, 041/730 800, E: info@drogart.org; Zavod MISSS – Mladinsko informativno
svetovalno središče Slovenije: T: 01/510 16 76, 051 300 380, S: www.misss.si, pon. do čet.
od 15.30 do 17.30 ure; Pomoč družini na domu: Zavod za oskrbo na domu (ZOD):
T: 01/239 65 02, Zavod Pristan: T: 01/547 95 79, 031/702 698; Spominčica, Slovensko
združenje za pomoč pri demenci: T: 059 305 555 (pon. do čet. od 12. do 15. ure);
Dnevni centri aktivnosti za starejše: DCA Mestne zveze upokojencev: T: 01/430 51
520, 051 664 801; Center aktivnosti Fužine: T: 01/587 46 00, 051/441 791; Dnevni center
Društva gluhih in naglušnih Ljubljana: T: 01/528 44 93; Mediacijski center Ljubljana:
T: 01/306 10 74, E: mediacija@ljubljana.si, S: www.mediacija.si, Mediacijski center
ZDL: T: 01/2007 636, 01/2007 643, E: mediacijski.center@zd-lj.si, S: www.zd-lj.si
Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana: T: 01/256 02 79; pon.-pet. od 11. do 12.
ure in od 14. do 17. ure, sob., ned. in prazniki od 12. do 15. ure; za oddajo najdenih
živali (24 ur/dan); Promet: Oddelek za gospodarske javne službe in promet MU
MOL: T: 01/306 17 14, zapuščena vozila: T: 01/ 306 16 25; Mestno redarstvo MU MOL:
T: 01/306 16 32; Odsek za pobude meščanov MU MOL: T: 01/306 12 82; Dežurna
številka Inšpektorata MU MOL: informacije o divjih odlagališčih, prevrnjenih
smetnjakih in drugih dejavnikih onesnaževanja okolja: T: 01/306 16 04; Javni holding
Ljubljana: T: 01/474 08 00, pon. od 8. do 13. ure, sre. od 8. do 14. ure in pet. od 8. do
12. ure; JP ENERGETIKA, Center za pomoč uporabnikom: T: 080 28 82, JP Vo-Ka,
dežurna služba Vodovod: T: 01/580 81 12, dežurna služba Kanalizacija: T: 01/580 82
12, brezplačen T: 080 86 52; JP SNAGA, Center za podporo in pomoč uporabnikom:
T: 01/477 96 00; JP LPP, Prevoz na klic in informacije za osebe z oviranostmi v
mestnem potniškem prometu: T: 01/582 24 25, 051/ 44 99 92 (24 ur/dan); Varuh
človekovih pravic, informacije in brezplačen T: 080/15 30; Policija: T: 113; Center
za obveščanje, gasilci, reševalna postaja: T: 112.

Okoljske meritve

47

Kakovost vode in zraka v Ljubljani
Kakovost pitne vode maja in junija 2016
Centralni vodovodni sistem mesta Ljubljana in okolice
se oskrbuje iz dveh vodnih virov, Ljubljanskega polja in
Ljubljanskega barja, kjer se podzemna voda izkorišča
v petih vodarnah: Kleče, Hrastje, Jarški prod, Šentvid
in Brest. Notranji nadzor nad skladnostjo pitne vode
JP Vodovod-Kanalizacija izvaja na vseh oskrbovalnih
območjih skladno z določili Pravilnika o pitni vodi
(Ur. l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) v okviru
mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preiskav, katerih
obseg je odvisen od ocene tveganja za določeno vzorčno
mesto oz. nadzorno točko sistema. Notranji nadzor
izvajajo akreditirani laboratoriji.
po elektronski pošti na naslovu voka@vo-ka.si,
na spletni stani www.vo-ka.si v rubriki »Kakšno vodo
pijemo«.
Dodatne informacije o rezultatih notranjega nadzora
pitne vode so na voljo v podmenijih na spletni strani
www.jh-lj.si/vo-ka/informacije/kaksno-vodo-pijemo

Kakovost podzemne vode maja
in junija 2016

( ) - meja zaznavanja merilne metode (LOD)
< - meja določanja (LOQ)
MV - predpisane mejne vrednosti za podzemno vodo po
Uredbi o stanju podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 25/09)
Predpisane mejne vrednosti za podzemne vode maja in
junija 2016 niso bile presežene na nobenem merilnem
mestu.

Kakovost zraka v Ljubljani aprila
in maja 2016

V tabeli so predstavljeni podatki meritev onesnaženosti
zraka na merilnem mestu ob križišču Tivolske ceste in
Vošnjakove ulice. Na tem merilnem mestu smo v mesecu
januarju 2016 zabeležili 29 dni s preseženo dnevno
dovoljeno vrednostjo delcev PM10. Ostali parametri se
gibljejo v okviru dovoljenih vrednosti.
V skladu z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS,
št. 9/2011 in 8/2015) veljajo naslednji normativi:
SO2 (žveplov dioksid): Mejna urna vrednost je 350 mg/m3
in ne sme biti presežena več kot 24-krat v koledarskem
letu. Mejna dnevna vrednost je 125 mg/m3 in ne sme biti
presežena več kot 3-krat v koledarskem letu.
NO2 (dušikov dioksid): Mejna letna vrednost je 40 mg/m3.
Mejna urna vrednost je 200 mg/m3 in ne sme biti presežena
več kot 18-krat v koledarskem letu.
NOx (dušikovi oksidi): Mejne vrednosti za skupne dušikove
okside niso določene.
PM10 (delci): Mejna letna vrednost v koledarskem letu je
40 mg/m3. Mejna dnevna vrednost delcev PM10 je 50 mg/
m3 in ne sme biti presežena več kot 35-krat v koledarskem
letu.
Benzen: Mejna letna vrednost za benzen je 5 mg/m3.

Rezultati notranjega nadzora maja in junija 2016
PARAMETER

enota

mejna
vrednost

OSKRBOVALNO OBMOČJE
ŠENTVID
JARŠKI KLEČE, HRASTJE,
PROD
JARŠKI PROD
5. 5. 2016 5. 5. 2016 2. 6. 2016
2. 6. 2016
KLEČE

pH
6,5 -9,5
7,5
Elektroprevodnost (pri 20OC)
µS/cm
2500
424
Nitrat
mg/l NO3
50
11,4
Nitrit
mg/l NO2
0,5
<0,008
Sulfat
mg/l SO4
250
10,4
Klorid
mg/l Cl
250
8,72
Fluorid
mg/l F
1,5
<0,04
Bor
mg/l B
1
0,021
Krom
µg/l Cr
50
0,71
Svinec
µg/l Pb
10
<0,1
Atrazin
µg/l
0,1
0,007
Desetilatrazin
µg/l
0,1
0,012
2,6-diklorobenzamid
µg/l
0,1
<0,006
Pesticidi - vsota
µg/l
10
Trikloroeten in
µg/l
10
<0,2
tetrakloroeten - vsota
Trihalometani - vsota
µg/l
100
<2,0
Escherichia coli
v 100 ml
0
0
Koliformne bakterije
v 100 ml
0
0
OCENA
SKLADEN
Vir: JP Vodovod-Kanalizacija d. o. o., junij, julij 2016.

7,4
474
14,2
0,010
11,7
12,7
<0,04
0,023
0,67
<0,1
0,008
0,012
<0,006
<0,2

7,2
408
6,83
<0,008
12,2
6,32
0,040
0,014
0,43
1,0
<0,007
<0,009
<0,006
0,0053
0,04

7,4
441
12,4
0,008
11,3
8,95
<0,04
0,017
0,80
1,9
0,008
0,015
<0,006
0,040
0,04

<2,0
0
0
SKLADEN

<2,0
0
0
SKLADEN

<2,0
0
0
SKLADEN

Podatki o kakovosti podzemne vode v vodnjakih vodarn na Lj. polju in Lj. barju

Maj 2016

merilno mesto
enota
MV
Kleče VIIIa
Šentvid IIa
Jarški prod III
Hrastje Ia
Brest IIa

datum atrazin
μg/l
0,1
5. 5. 2016 (0,002)
5. 5. 2016
0,005
5. 5. 2016 (0,002)
5. 5. 2016
0,067
5. 5. 2016
0,006

lahkohlapni
desetilatrazin halogenirani ogljikovodiki
μg/l
μg/l
0,1
10
(0,008)
<0.20
(0,008)
<0.20
(0,008)
<0.20
0,035
0,63
0,035
1,75

nitrat
mg/l
50
11
15
8,9
20
7,5

krom
(skupno)
μg/l
30
3
2,9
3,3
14
2,8

nitrat
mg/l
50
12
15
9,7
20
7,5

krom
(skupno)
μg/l
30
2,4
2,2
2,7
17
1,5

Junij 2016

lahkohlapni
merilno mesto
datum atrazin desetilatrazin halogenirani ogljikovodiki
enota
μg/l
μg/l
μg/l
MV
0,1
0,1
10
Kleče VIIIa
6. 6. 2016
0,001
0,013
<0.20
Šentvid IIa
6. 6. 2016
0,007
0,011
<0.20
Jarški prod III
6. 6. 2016
0,006
(0,008)
0,05
Hrastje Ia
6. 6. 2016
0,045
0,039
0,75
Brest IIa
6. 6. 2016 (0,002)
0,085
1,38
Vir: Monitoring kakovosti podzemne vode in površinskih vodotokov za leto 2016
Oddelek za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana

Zrak v Ljubljani aprila 2016

Merilno mesto križišče Vošnjakove ul. in Tivolske c.
Veljavnih podatkov *
Maksimalna urna koncentracija
Maksimalna dnevna koncentracija
Minimalna dnevna koncentracija
Srednja (mesečna) koncentracija
Število preseganj dovoljenih vrednosti

SO2
97 %
6
2
0
2
0

NO2
97 %
80
46
15
30
0

NOx Benzen **
97 %
89 %
171
3
83
3
18
2
48
2
-

PM10
97 %
91
58
20
34
1

Merilno mesto križišče Vošnjakove ul. in Tivolske c.
SO2
Veljavnih podatkov *
98 %
Maksimalna urna koncentracija
22
Maksimalna dnevna koncentracija
2
Minimalna dnevna koncentracija
0
Srednja (mesečna) koncentracija
1
Število preseganj dovoljenih vrednosti
0
Vse vrednosti koncentracij so navedene v µg/m3.
* stopnja pokritosti z meritvami v merilnem obdobju.
** rezultati so informativni

NO2
98 %
70
49
14
34
0

NOx
98 %
186
74
19
55
-

PM10
98 %
104
38
18
27
0

Zrak v Ljubljani maja 2016

Benzen
98 %
10
3
2
2
-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1, Ljubljana

RAZPISUJE ŠTIPENDIJE ZA NADARJENE DIJAKE IN ŠTUDENTE ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2016/17
90 štipendij za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana,
in sicer:

● 16 štipendij za dijake,
● 40 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in
enovitega magistrskega študija v Republiki Sloveniji,

● 21 štipendij za študente podiplomskega (razen enovitega
magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji,

● 4 štipendije za dodiplomski študij v tujini,
● 9 štipendij za podiplomski študij v tujini.

Starost dijakov in študentov višjih letnikov je lahko sorazmerno višja.
Poleg zgoraj navedenih morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

● da imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Ljubljana,
● da niso v delovnem razmerju,
● da ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
● da niso družbeniki gospodarskih družb ali ustanovitelji ali soustanovitelji
zavodov,

● da niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje,

●življenjepis z opisom dosedanjega izobraževanja ter kariernih ciljev.
Študenti, ki se izobražujejo v tujini, morajo prijavi še priložiti:

●dokazilo o trajanju dodiplomskega oziroma podiplomskega študijskega
programa v tujini.

Dokazila o vpisu, učnem uspehu in dosežkih na posameznem področju
v zadnjih treh šolskih oziroma študijskih letih, ki bodo oddana prek
informacijskega sistema e-prijave ali priložena v obliki kopije, bodo
morali kandidati na podlagi poziva k predložitvi dokazil v izvirniku
predložiti v roku 5 dni od vročitve poziva. Če kandidat dokazil ne bo
predložil v roku, se dosežki ne bodo upoštevali.

● da hkrati ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji, razen če študirajo
v tujini,
● dijaki od vključno 2. letnika srednješolskega izobraževanja,
● študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja ● da imajo dijaki v preteklem šolskem letu in študenti, ki se izobražujejo po

Komisija bo točkovala le dosežke, ki bodo navedeni v e-prijavi v
aplikaciji E-razpis za štipendije za nadarjene dijake in
študente in ki jih bodo kandidati dokazovali s prilogami v e-prijavi ali
s prilogami k vlogi po pošti.

● študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja

Komisija bo točkovala le dosežke, ki se bodo dokazovali s potrdili, iz
katerih morajo biti razvidni naslednji podatki: kdo je dosežek dosegel,
kje in kdaj je bil dosežen ter vrsta dosežka.

Na razpis se lahko prijavijo:

v Republiki Sloveniji od vključno 2. letnika,

v Republika Sloveniji, ki so prejemali štipendijo za nadarjene
dijake MOL za srednješolsko izobraževanje, od vključno 1. letnika,

● študenti podiplomskega (razen enovitega magistrskega)

izobraževanja v Republika Sloveniji od vključno 1. letnika in

● študenti, ki študirajo v tujini (za dodiplomski in podiplomski študij)
od vključno 1. letnika,

če izpolnjujejo naslednje pogoje:
––dijaki od vključno 2. letnika, ki ob vpisu v 2. letnik srednje šole niso starejši
od 18 let,
––študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega študija, ki se
izobražujejo v Republiki Sloveniji, od vključno 2. letnika, če ob vpisu v 2.
letnik niso starejši od 25 let, razen v primeru, če so predhodno končali
dodiplomski študijski program in niso vpisani ponovno v isti letnik ali v
času podaljšanega študentskega statusa ali dodatnega študijskega leta po
preteku izobraževalnega programa,
––študenti podiplomskega študija, razen enovitega magistrskega študija,
ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji, od vključno 1. letnika, če ob vpisu
v prvi letnik niso starejši od 30 let in niso vpisani ponovno v isti letnik ali v
času podaljšanega študentskega statusa ali dodatnega študijskega leta po
preteku izobraževalnega programa,
––študenti dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, ki se
izobražujejo v tujini, od vključno 1. letnika, če študenti dodiplomskega
študija in enovitega magistrskega programa ob vpisu v 1. letnik niso
starejši od 24 let, razen če so predhodno končali dodiplomski študijski
program, študenti drugih podiplomskih programov pa niso starejši od 30
let. Izobraževanje v tujini mora potekati na tuji izobraževalni ustanovi, ki
je akreditirana za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) študijskega
programa. V primeru transnacionalnega izobraževanja (izobraževanja, ki
ga izobraževalna ustanova izvaja zunaj teritorija države, v kateri ima sedež)
morata biti študijski program in izobraževalna ustanova akreditirana v
matični državi, v državi, kjer se program izvaja, pa mora biti predmetno
izobraževanje usklajeno z nacionalno zakonodajo na področju visokega
šolstva,

programih dodiplomskega in enovitega magistrskega študija v tujini, v
zaključnem letniku srednjega izobraževanja povprečno oceno najmanj 4 iz
vseh ocenjenih predmetov, študenti pa v preteklem študijskem letu najmanj
povprečno oceno 8 iz vseh opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti,
študenti, ki študirajo v tujini pa z njo primerljivo oceno,

● da so v zadnjih treh šolskih oziroma študijskih letih glede na šolsko leto, za katero
uveljavljajo pravico do štipendije, imeli dosežke na posameznem področju, in
sicer:

● uvrstitve na tekmovanjih v znanju, športu, raziskovalnem delu in na
umetniških področjih,

● uvrstitve na umetniških, arhitekturnih ali drugih natečajih,
● javne nastope in predstavitve,
● objave in predstavitve izvirnih avtorskih del na umetniških, strokovnih ali
znanstvenoraziskovalnih področjih, urejanje publikacij, glasil in revij ter
vodenje projektov,

● izboljšave ter registrirane izume in patente,
● dodatna izobraževanja, vzporedni redni študij, študijske izmenjave,
● udeležbe na seminarjih in kongresih,
● funkcije in/ali vloge v različnih organizacijah,
● priporočila profesorjev, mentorjev in društev,
● študij na univerzah, ki so visoko uvrščene v svetovnem merilu,
● uspešen zaključek dveh letnikov v enem študijskem letu,
● drugi dosežki, ki so pomembni za Ljubljano in njeno promocijo doma in v
svetu, in prostovoljno delo.

Skladno z merili iz tretjega odstavka 10. člena odloka morajo kandidati dosegati
najmanj skupno 12 točk za dosežke dijaki in najmanj 18 točk za dosežke študenti.

Vse v roku prispele in s predpisanimi dokazili opremljene vloge
bodo ocenjene v skladu z merili iz 12. do vključno 22. člena Odloka o
štipendiranju in uvrščene na prednostne liste za posamezne vrste
razpisanih štipendij. Štipendije bodo dodeljene kandidatom po
vrstnem redu na prednostni listi glede na število razpisanih štipendij.
Ob enakem številu točk za pridobitev posamezne vrste štipendije
ima prednost kandidat z nižjim povprečnim mesečnim dohodkom na
družinskega člana.
Vsi kandidati bodo o rezultatih razpisa obveščeni najpozneje v treh
mesecih od prejetja zadnje popolne vloge na javni razpis.
Celotna dokumentacija javnega razpisa z vsemi obrazci je dostopna
na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana (www.ljubljana.si – pod
rubriko Razpisi, razgrnitve in javne objave).
Kandidati se lahko prijavijo na razpis prek aplikacije E-razpis za
štipendije za nadarjene dijake in študente MOL od 5. 8.
2016 do izteka roka za prijavo.
V celoti izpolnjeno in oddano prijavo prek aplikacije E-razpis za
štipendije za nadarjene dijake in študente natisnete in
jo podpisano z vsemi obveznimi dokazili in prilogami
oddate osebno v Glavni pisarni Mestne občine Ljubljana na
Mačkovi ulici 1 v Ljubljani ali oddate po pošti, in sicer:

● dijaki najpozneje do 5. 9. 2016,
● študenti pa do 5. 10. 2016,

v zaprti ovojnici s pripisom: »NE ODPIRAJ – Prijava za štipendijo za nadarjene MOL
Štipendijo lahko pridobi dijak ali študent, ki nima zahtevane povprečne
za … (označite, za katero štipendijo kandidirate):
ocene (dijak 4 in študent 8), če ima vsaj na enem področju dosežke v evropskem
● dijake,
ali svetovnem merilu v zadnjih treh letih, glede na šolsko oziroma študijsko leto,
● študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v
za katero uveljavlja pravico do štipendije, in so ti boljši od dosežkov tistih dijakov in
RS,
študentov, ki te pogoje izpolnjujejo. V tem primeru povprečna ocena dijaka ne sme
biti nižja od ocene 3, študenta pa ne nižja od ocene 7 oziroma z njo primerljive ocene, ● študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v RS,
če študent študira v tujini.
● študente dodiplomskega študija v tujini,
Natisnjeni e-prijavi prek aplikacije E-razpis za štipendije za nadarjene dijake in študente
● študente podiplomskega študija v tujini.«
––štipendisti, ki so zaključili srednješolsko izobraževanje, lahko pridobijo
je treba priložiti:
na naslov:
štipendijo za nadaljevanje izobraževanja na višji stopnji ob vpisu v 1. letnik
● dokazilo o vpisu v izobraževalni program za tekoče šolsko oziroma študijsko
dodiplomskega ali enovitega magistrskega študija in na podlagi kandidature
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
leto,
na javnem razpisu, ne glede na pogoj iz druge alineje prvega odstavka
Mestni trg 1
●dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu zadnjega letnika izobraževanja,
6. člena Odloka o štipendiranju (Uradni list RS, št. 54 /2010 in 59/2013; v
L
jubljana
nadaljevanju odlok, povezava na neuradno prečiščeno besedilo http://www.
●dokazila o dosežkih na posameznem področju v zadnjih treh šolskih oziroma
ljubljana.si/Static/upload/file/Odlok%20o%20%C5%A1tipendiranju%20
-NPB%20-%20%C4%8CISTOPIS%2015%207%202013.pdf).

študijskih letih glede na šolsko oziroma študijsko leto, za katero upravičenec
uveljavlja pravica do štipendije (le če dokazila niso uvožena v e-aplikacijo),

Podrobnejše informacije v zvezi s prijavo lahko dobite na številki 01/ 306 40 27 ali
po e-pošti na naslovu: monika.sterlek@ljubljana.si.

