
15.9.2018

v PARKU
glinškova 
mucherjeva

dan 
sosedov

+ ocistimo 
   slovenijo

+ garažna

+ žur s 
   perom 
   lovšinom



dopoldne

10.00 do 13.00 

Čistilna akcija “Očistimo Slovenijo”
 
Mestna občina Ljubljana se je na pobudo društva Ekologi 
brez meja pridružila svetovni čistilni akciji World Clean Up 
Day. 

15. 9. 2018 Očistimo Slovenijo Še ZADNJIČ! 

K sodelovanju vabljeni vsi, tudi tisti z manj časa in energi-
je, saj vsako dejanje, ki prispeva k boljšemu okolju, šteje. 
Akcija je odlična priložnost za druženje in korak bližje k 
prihodnosti v čistem okolju. 

Zbor udeležencev ob 10.00: 
- Lekarna Dežman, Bratovševa ploščad 30

- Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad, 
  Komanova ulica 1

- Nogometni klub Interblock, Tesovnikova ulica 54

- Tenis društvo ob Savi (v bližini plaže Sava)



popoldne

14.00 do 18.00 Predstavitev organizacij 
Spoznaj organizacije, ki delujejo v lokalnem okolju. Z nami 
bodo Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, 
Mestna knjižnica Ljubljana, Mladi zmaji, Šport Ljublja-
na, Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, Dom starejših 
občanov Ljubljana Bežigrad, javno podjetje Snaga, 
Ljubljanski potniški promet, pobuda Skupaj na ploščadi!, 
prostovoljno gasilsko društvo Ježica, planinsko društvo 
Iskra, društvo Vrtnica, društvo Šola zdravja, društvo Za 
otroke sveta, Rdeči križ Slovenije, Spominčica – Alzheimer 
Slovenija, Mestna zveza upokojencev Ljubljana – Dnevni 
centri aktivnosti za starejše Ljubljana …

14.00 do 18.00 Garažna razprodaja 
Prijav ni, vsak pa pospravi za sabo.  
info: akcijavparku@gmail.com

16.00 Ulična predstava Pocestnica (KUD Ljud)
Ulična galerija bo z uporabo »ready-made« principov rein-
terpretirala konkreten javni prostor in tako postavljala “na 
ogled” obstoječe urbane kompozicije, pejsaže, instalacije 
in artefakte.

17.00 Žur s Perom Lovšinom



Četrtna skupnost 
Posavje

Dragi sosedje, 
vabljeni v PARK med Mucherjevo ulico in 
Glinškovo ploščadjo! 

V soboto, 15. septembra 2018, 
preživite vesel in zabaven dan s sosedi, 
sorodniki in prijatelji!

Dogodek je nastal iz skupnosti za skupnost.

V primeru dežja bo prireditev odpovedana. 

Vse informacije bodo na voljo na spletni strani 
www.ljubljana.si 
in Facebook strani Četrtne skupnosti Posavje.


