
Spoštovani krajani Četrtne skupnosti Moste: sosedje, prijatelji in znanci! 

  

Pobuda za oživitev centra MOST v okviru Četrtne skupnosti Moste in v sodelovanju s 

SEZAM-om, združenjem mladih, staršev in otrok, Javnim Zavodom Mladi zmaji, Mladimi 

hišnimi prijatelji (Zavod Bob), Knjižnico Moste, ŠD Moste, Društvom šola zdravja, društvom 

TAIJIQUAN, društvom "Capoeira tradiciao baiana", Centrom kulture Španski borci, JP 

Ljubljanska parkirišča in tržnice in Tržnico Moste organizira že  

3. BOLŠJAK KULTUR ( bolšji trg) 

V NEDELJO 31. 8. 2014 , od 9.30 do 13.00 ure, na TRŽNICI MOSTE 

Če želite popestriti svoje nedeljsko dopoldne, pridite na naš bolšjak kultur, pravi sejem 
soseske, ne bo vam dolgčas. 
Vsak je lahko udeleženec, vsak lahko najde kaj zase. Pričakujemo vas, da pridete na sejem 
s predmeti, ki jih sami ustvarjate, z oblačili,  s knjigami, šolskimi torbicami, šolskimi 
potrebščinami, igračkami, športno opremo, rolkami, kolesi, rabljenimi ali manj rabljenimi 
stvarmi, ki jih družina potrebuje za vsakdanje življenje. Za vse bodo na voljo stojnice, ali 
prodajna mesta, kjer bodo lahko vse to izmenjali, prodali ali podarili.  

  

PROGRAM 9.30-10.00 Predstavitev društva Šola zdravja  

10.00-11.00 Predstavitev Športnega društva Moste 

10.00-11.30 Predstavitev društva TAIJIQUAN 

11.30-12.00 Predstavitev društva "Capoeira tradiciao baiana"  

10.00-13.00 Mladi zmaji-športni poligon(Anja, Eva) 

10.00- 13.00 Sezam- športne vragolije (Jasna) 

11.00-13.00 Pečemo palačinke- Mladi hišni prijatelji 

  

Nikar se ne ustrašite dežja, za stojnice na tržnici bodo na voljo dežniki, športne dejavnosti 

in delavnice za otroke pa se bodo preselile v avlo KD Španski borci. 

Vljudno prosimo, da z vabilom seznanite svoje sosede, prijatelje in znance, sodelavce in 

druge. 

VESELIMO SE SKUPNEGA DRUŽENJA Z VAMI! 

Vabljeni! 

 



                                                                                            ZDRUŽENJE   MLAD      IEV IN 
OTROK 

Mestna občina Ljubljana 

Četrtna skupnost Moste 

Ljubljana, Ob Ljubljanici   36 a 

Tel: 01 54 42 375;   fax: 01 54 42 376 

e-pošta:   mol.moste@ljubljana.si 

Javni zavod  Mladi   zmaji  

Center za kakovostno   preživljanje 

prostega časa otrok in mladih 

Resljeva 18, 1000 Ljubljana,   Slovenia 

Tel.: +386 (0)1 306 4065, +386 (0)51 659 

021 

Fax: +386 (0)1 306 

4067,www.mladizmaji.si 

                                       

SEZAM, Novi trg 1     
1000 Ljubljana, Slovenija 
info@zdruzenje-sezam.si 
 

    

Telefon: 01 251 12 18 

Fax: 01 251 12 19 

GSM: 041 960 257 
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