
dan soseda
               + garažna 

+smaal 
    tokk

14.10.2017

v PARKU 
glinškova /mucherjeva



dopoldne

10.00 - 14.00 GARAŽNA RAZPRODAJA
Vsi kupujemo in vsi prodajamo kramo in čudovite zaklade 
iz podstrešij, garaž in kleti. Prijav ni, vsak pa pospravi za 
sabo.

10.30 - 12.00 JAHANJE LIPICANCA 
                      za   otroke 
Z nami bo prijazen lipicanec in njegov lastnik 
Gaj Dobnikar. Na zelenici se bodo mali ljubitelji konj 
preizkusili v jahanju.

11.30 - 12.30 BARVE IZ ZELJA
Na ustvarjalni delavnici bomo iz rdečega zelja naredili 
naravne pigmente in spoznavali kako bazičnost in kislost 
vplivata na barve (Društvo Smetumet).

LJUDOV LABORATORIJ
Udeleženci delavnic fizičnega interaktivnega gledališča - 
Ljudov laboratorij bodo skozi krajši “flash mob” prikazali 
pridobljene metode in se spustili v dialog z udeleženci in 
prostorom (KUD Ljud).

PALAČINKE za vse!!!



popoldne

14.00 - 18.00 PREDSTAVITVE nevladnih in 
                      MOL organizacij
Spoznajte številne organizacije (društva, javne zavode 
in javna podjetja), ki delujejo v Mestni občini Ljubljana 
(MOL).

15.00 - 16.30 NAREDI SI SVOJE KISLO ZELJE
Na delavnici se bomo ob pomoči Damjane in Klemna 
Koširja naučili pripraviti svoje lastno kislo zelje. Posavsko 
zelje iz bližnjih kmetij bomo vlagali v steklene kozarce 
(lahko jih prinesite sabo).

17.00 - 18.30 KONCERT SMAAL TOKK
Najboljši reper jugozahodne Slovenije nam bo povedal 
kako je z njegovo Radmilo in ali bo kandidiral za uno tisto! 

JOTA IN DOMAČ KRUH (kuha Klemen Košir)
Okusno enolončnico iz svežih lokalnih sestavin bo “zaku-
hal” lokalni kuhar in avtor kuharskih knjig Klemen Košir 
- Naturšček. Zadišalo bo tudi po kruhu z lepo pozlačeno 
skorjo in rahlo, puhasto sredico. Pogostitev je v omejenih 
količinah.



Četrtna skupnost 
Posavje

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

V soboto, 14. oktobra 2017, 
preživite vesel in zabaven dan s sosedi, 
sorodniki in prijatelji!

V primeru dežja bo dogodek prestavljen 
na 21. oktober 2017.

Dogodek je nastal iz skupnosti za skupnost.

Po svojih močeh prispevajo lokalni prostovoljci, kmeti, 
prijateljske organizacije in Društvo Smetumet. 
Organizacijsko in finančno podporo nudi 
Četrtna skupnost Posavje.  


