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Ljubljana, 11. maj 2019

Rekreativni izziv 
Društvo Interes bo v sodelovanju s Športno zvezo Ljubljane izvedlo športne animacije in predstavitve 
lokalnih možnosti v programu Razgibajmo Ljubljano
Ljubljana v sklopu Dneva ČS Jarše dne 
skupnostih - kot koordinacijo organizacij, povezanih s športom v matični četrtni skupnosti, med njimi 
ponudnikov programov in objektov, z namenom spodbujanja prebivalstva k vključitvi v redno 
športno/gibalno vadbo. 
V programu bodo sodelovala lokalna društva, vrtci in šole, ki delujejo na območju Četrtne skupnosti 
Jarše. Mladi člani in članice se bodo lahko družili sk
bo tudi predstavitev dejavnosti športne čete Slovenske vojske ter predstavitve društev: Judo klub Sokol 
Ljubljana, Karate klub Sankukai, Društvo Interes, Športno kulturno društvo Bast, KDU Olimpija, 
Gimnastično društvo Zelena jama,Sokolsko društvo Moste, Društvo Šola zdravje 
Turistično društvo Zelena jama, Športno društvo Zelena jama, Klub ameriškega nogometa Mustang, 
taborniki - Rod Črnega mrava, gasilska društva, RKS 
mladine Šmartno, nogometno društvo Šmartno, Medgeneracijsko druženje in ustvarjanje občanov 
Zelene jame, Društvo Šola zdravje –
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Ljubljana, 11. maj 2019 

Rekreativni izziv - razgibajmo se v ČS Jarše 2019
Društvo Interes bo v sodelovanju s Športno zvezo Ljubljane izvedlo športne animacije in predstavitve 

Razgibajmo Ljubljano, v vojašnici Edvardda Peperka, 
v sklopu Dneva ČS Jarše dne 11. maja 2019 od 9,00 ure dalje. Razgibajmo se po četrtnih 

kot koordinacijo organizacij, povezanih s športom v matični četrtni skupnosti, med njimi 
programov in objektov, z namenom spodbujanja prebivalstva k vključitvi v redno 

V programu bodo sodelovala lokalna društva, vrtci in šole, ki delujejo na območju Četrtne skupnosti 
Jarše. Mladi člani in članice se bodo lahko družili skupaj z vrhunskimi slovenskimi športniki in vojaki in 
bo tudi predstavitev dejavnosti športne čete Slovenske vojske ter predstavitve društev: Judo klub Sokol 
Ljubljana, Karate klub Sankukai, Društvo Interes, Športno kulturno društvo Bast, KDU Olimpija, 

astično društvo Zelena jama,Sokolsko društvo Moste, Društvo Šola zdravje 
Turistično društvo Zelena jama, Športno društvo Zelena jama, Klub ameriškega nogometa Mustang, 

Rod Črnega mrava, gasilska društva, RKS - OZ Ljubljana - Srečevalnica, društvo prijateljev 
mladine Šmartno, nogometno društvo Šmartno, Medgeneracijsko druženje in ustvarjanje občanov 

– skupina Šmartno,... 
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2019« 
Društvo Interes bo v sodelovanju s Športno zvezo Ljubljane izvedlo športne animacije in predstavitve 

v vojašnici Edvardda Peperka, Leskovškova 7, 
Razgibajmo se po četrtnih 

kot koordinacijo organizacij, povezanih s športom v matični četrtni skupnosti, med njimi 
programov in objektov, z namenom spodbujanja prebivalstva k vključitvi v redno 

V programu bodo sodelovala lokalna društva, vrtci in šole, ki delujejo na območju Četrtne skupnosti 
upaj z vrhunskimi slovenskimi športniki in vojaki in 

bo tudi predstavitev dejavnosti športne čete Slovenske vojske ter predstavitve društev: Judo klub Sokol 
Ljubljana, Karate klub Sankukai, Društvo Interes, Športno kulturno društvo Bast, KDU Olimpija, 

astično društvo Zelena jama,Sokolsko društvo Moste, Društvo Šola zdravje – skupina Nove Jarše, 
Turistično društvo Zelena jama, Športno društvo Zelena jama, Klub ameriškega nogometa Mustang, 

Srečevalnica, društvo prijateljev 
mladine Šmartno, nogometno društvo Šmartno, Medgeneracijsko druženje in ustvarjanje občanov 
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