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USTVARJAM V MESTU
S PRIJATELJI

DOM USTVARJALNOSTI MLADIH MARIBOR

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR



USTVARJALNE DELAVNICE
 EKO DELAVNICE 
V MESTNEM PARKU 
 (FESTIVAL LENT – ART KAMP)

22.–30. junij

VSAK DAN
10.00–13.00 IN 16.00–20.00

Ustvarjamo iz naravnih in odpadnih materialov, sadimo 
rastline v okrasne lončke, klepetamo z živalcami in 
prebujamo čute v senzoričnem parku. Najdete nas v 
kotičku »Naravoljubje«.

 USTVARJANJE IN DRUŽENJE V DUM-u
2. julij–31. avgust, od ponedeljka do petka, 8.00–16.00

Ustvarjalne vsebine za vse starostne skupine. Ustvarjamo iz vseh mogočih materialov, izdelujemo, 
lepimo, sestavljamo, rišemo, slikamo, barvamo, vmes pa tudi migamo, se igramo, beremo, 
klepetamo … in se družimo na TEMATSKIH DELAVNICAH:

 IMPROVIZACIJSKO 
GLEDALIŠČE

2.–7. julij

10.00–13.00 
9.–13. julij

10.00–13.00

Najprej se bomo ogrevali z različnimi igrami, nato urili 
tehnike improvizacije, v petek trinajstega pa prijatelje in 
starše povabili na impro predstavo  
(mentorici Jasmina ČuJeš in moJca Pibernik, banda Ferdamana).

 KNEDL-ove 
KUHARSKE ČAROVNIJE

5.–6. julij

13.00–15.00
16.–17. avgust

13.00–15.00

Na OkusPokus delavnicah se prepletajo kulinarika, 
ustvarjalnost in starodavne modrosti. Pobrskali bomo 
po babičini čarobni knjigi receptov, predvsem pa rezali, 
mešali, pacali in pripravljeno tudi pojedli  
(knedL Je daniLo ivanuša).

 MALA ŠOLA KOŠARKE 9.–13. julij

10.00–12.00
Skozi igro se bomo naučili osnovnih elementov košarke, 
razvijali motorične spretnosti in krepili prijateljske vezi 
(košarkarska šoLa mikLavž na dravskem PoLJu).

 ŠIVANJE 
Z NinoRozino

9.–13. julij

13.00–15.00
23.–27. julij

10.00–12.00

Spoznali bomo osnovne tehnike šivanja in modnega 
etičnega oblikovanja, nato pa bodo odslužena oblačila 
zasijala v povsem novi luči  
(mentorica nina Logar, inženirka in obLikovaLka tekstiLa).

 POLETNA ŠOLA 
FOTOGRAFIJE

16.–20. julij

10.00–13.00
Spoznali bomo osnovne tehnike fotografiranja, pokukali 
v zgodovino fotografije, na terenu pa se bomo posvetili 
arhitekturi in detajlu, saj je letos evropsko leto kulturne 
dediščine. Najboljše fotografije bomo razstavili. Za mlade 
od 12. do 18. leta (mentor daniJeL kodriČ, FotokLub maribor).

 PING PONG 16. – 20. julij

13.00–14.30
Preizkusili se bomo v igranju najhitrejšega športa na 
svetu, pri katerem žogica poleti tudi s hitrostjo 180 km/h. 
Če imaš svoj lopar, ga prinesi s seboj  
(mentorica martina komovec, Ping Pang). 

 LEGO ROBOTIKA 17. julij

9.00–11.00
7. avgust

9.00–11.00

Spoznajmo osnove robotike in programiranja s 
priljubljenimi LEGO kockami. Za otroke od 6 do 11 
let – Robopionirček (zaČetni) in Robolešnik (nadaLJevaLni) ter 
za otroke od 12 let dalje – Robomojster. Prispevek: 15,00 €, 
prijave na spletni strani www.maliustvarjalci.si  
(maLi ustvarJaLci). 

 GLEDALIŠČE 
V NEGLEDALIŠKIH 
PROSTORIH

23.–27. julij

10.00–13.00
Raziskali bomo prostore in njihove zgodbe, barve in 
oblike, iskali mejo med arhitekturo in scenografijo, ter 
vse skupaj dopolnili z osnovami fizičnega gledališča. 
Za mlade od 12. od 18. leta  
(mentorJa matic gseLman, scenski umetnik in uroš kaurin, gLedaLiški igraLec).

 GLASBENA MINEŠTRA 23.–27. julij

13.00–14.30
Izdelali bomo izvirne glasbene inštrumente, se zabavali 
ob njihovih zvokih, na koncu pa nanje tudi ubrano 
zaigrali kot pravi orkester (mentor andreJ PartLJiČ aLien, kud coda).

DOM USTVARJALNOSTI 
MLADIH MARIBOR

http://www.maliustvarjalci.si


 FILMSKA TOVARNICA 30. julij– 

3. avgust

10.00–13.00

Kot Alica bomo padli v »čudežno deželo filma«. Kdo so 
ljudje, ki idejo na papirju prenesejo na filmsko platno, 
kako to naredijo, katere filmske žanre poznamo? Izvedeli 
bomo, kaj je neodvisni film in si nekatere ogledali. 
Za mlade od 8 let naprej (mentorica moJca Pernat, FiLmFactory).

 ŽLAHTNE ZGODBE 
IZ ŽLAHTNEGA LESA

2. avgust

9.00–12.00
23. avgust

9.00–12.00

Na prvi rokodelski delavnici bomo izdelovali lesene 
mavrice in avtomobilčke, na drugi pa nože za namaze, 
žličke za začimbe in nakit. Prijave na matija.rizner@
gmail.com, prispevek za eno delavnico je 10,00 €, za obe pa 15,00 € 
(mentor matiJa rižner, esen woodcraFt). 

 UNI-kat-no 
KVAČKANJE

6.–13. avgust

10.00–13.00
Kup pisanih volnenih niti se z malo vztrajnosti spremeni 
v najrazličnejše kvačkane izdelke, od zapestnic do 
medvedkov, od obeskov do hobotnic  
(mentorica miheLca šuPer, uni-kat).

 JOGA – VADBA ZA 
TELO IN DUHA

6.–13. avgust

13.00–14.30
Joga je posebna telesna vadba, ki nam pomaga, da smo 
bolj gibčni, pozorni do sebe, uravnoteženi in polni veselja 
do življenja (mentorica neža Lovše, vaditeLJica Joge).

 GLINA JE 
PACKARIJA FINA

13.–14. avgust

10.00–13.00 
16.–17. avgust

10.00–13.00 

Glina je odličen naravni material, ki nam daje neskončne 
možnosti za ustvarjanje in oblikovanje, gnetenje in 
packanje (mentorica metka cigLar, Likovna PedagoginJa).

 DIŠEČA MILA in 
ŠUMEČE KROGLICE

13. avgust

13.00–14.30
14. avgust

13.00–14.30

Na prvi delavnici domače kozmetike bomo izdelali milo 
s tehniko vlivanja, na drugi pa raznobarvne in dišeče 
kroglice za kopalno kad, ki ob stiku z vodo šumijo in 
oddajajo veliiiiko mehurčkov  
(mentorica katra Petre, Lizzy naravna kozmetika).

 PLESNI TEDEN S 
CENTROM PLESA

20.–24. avgust

10.00–12.00
Vsak dan druga glasba in plesna tehnika. V Centru plesa 
poznajo veliko plesnih korakov in z veseljem jih pokažejo 
tudi nam (kuLturno društvo center PLesa).

 ČAROBNI OTROCI 21. avgust

13.00–14.30 
23. avgust

13.00–14.30

Igrive delavnice z veliko gibanja, masaže, dihalnih vaj 
… Po delavnicah bomo bolj samozavestni, pogumni in 
sproščeni, čisto čarobni  
(mentorica maJa škontra, Čarobni otroci maribor).

 OD VOZLA 
DO VOZLANJA

27.–28. avgust

10.00–13.00
Če narediš en vozel in še enega, sta že dva, če pa jih 
narediš še več, že imaš mini preprogo (mentorica mira dobrina).

 BRIDŽ – TELOVADBA 
ZA MOŽGANE

27.–29. avgust

13.00–14.00
Genialni miselni šport s kartami, ki ne dovoli, da možgani 
zaspijo ter spodbuja sodelovanje in prijateljstvo  
(mentorica miLica marin, štaJerski bridge kLub).

 LETEČI AVTOBUS 
Mobilni mladinski center

 KAMOR POLETI, 
SLEDI PUSTI

16.–20. julij

17.00–20.00*
20.–24. avgust

17.00–20.00**

Druženje ob Letečem avtobusu je gibalno, družabno in 
zabavno, za klepet je vedno čas, pa tudi novega prijatelja 
lahko spoznaš. 
* URBANO PLAVO IGRIŠČE NA TEZNEM
** SKATE PARK PRI OŠ LEONA ŠTUKLJA

 DOGODEK 
V SKATE PARKU

24. avgust

16.00–20.00*
Nekaj sprejev, malo glasbe, veliko spretnosti in še več 
energije, tekmovalni duh bo še potreben in tekmovanje v 
spretnostni vožnji s skiroji in skateboardi se lahko prične. 
* SKATE PARK PRI OŠ LEONA ŠTUKLJA MARIBOR

mailto:matija.rizner@gmail.com
mailto:matija.rizner@gmail.com


2.

PONEDELJEK
9.00–13.00

Klepet z živalcami: 
SPREHOD S KUŽKI

Osamljeni kužki, ki v zavetišču za zapuščene živali 
čakajo na prijaznega lastnika, bodo veseli naše družbe. 
(zavetišČe za živaLi maribor, društvo za zašČito živaLi maribor)

3.

TOREK
9.00–13.00

Športno dopoldne:  
BALINANJE

Balinanje je priljubljena družabna igra, a tudi resna 
športna disciplina.  
(baLinarsko društvo angeL besednJak, dnevni center toti dca maribor) 

4.

SREDA
8.00–16.00

Sredin izlet: 
DOM REŠENIH ŽIVALI

Koza Belka, pujsek Pumba in pujsa Čoki, jagnje Mario 
in racman Jaka je le nekaj živali, ki so na domačiji 
Koki našle varen dom. Nahranili jih bomo, se naučili 
poimenovanj živali v tujih jezikih, na poti do kmetije 
pa si bomo ogledali še edinstveni mlin na veter. 
Plačilo 20,00 €. (zavod za zašČito reJnih živaLi koki, mLin na veter stara gora)

5.

ČETRTEK
9.00–12.00

Raziskujemo mesto:  
IGRALA 

Poiskali bomo mestna igrala in narisali zemljevid igral, 
seveda jih bomo tudi preizkusili in ocenili z oceno od 
1 do 5. 

6.

PETEK
9.00–14.30

Doživetja na prostem: 
MARIBORSKI OTOK

Raziščimo otok in spoznajmo njegove rastlinske in 
živalske prebivalce, nato pa skok v vodo in spust po 
toboganu. Kopalke in brisača! (šPortni obJekti maribor)

9.

PONEDELJEK
9.00–12.00

Klepet z živalcami: 
PTICE IN GNEZDILNICE

Ste se kdaj ozrli po krošnjah dreves in opazili majhne 
hišice? Poiskali jih bomo in očistili, da bodo prihodnje 
leto spet polne jajc.  
(društvo za oPazovanJe in PreuČevanJe Ptic sLoveniJe)

10.

TOREK
9.00–13.00

Športno dopoldne: 
KOTALKANJE 

Kotalkanje ni več samo zabava na ulici v poletnih 
dneh, je vrhunski šport na osmih kolesih, ki ima svoja 
pravila. (Jam, PLesno–rekreaciJski center)

11.

SREDA
8.00–16.00

Sredin izlet: 
KONJENIŠKI PARK

V Konjeniškem parku Starošince živijo čudoviti 
štirinožci, ki nas vabijo, da spoznamo njihov vsakdan 
in čarobnost prijateljstva med konjem in človekom. 
Z ribiči Ribiškega društva Rače pa bomo odkrivali 
čare ribolova v prijetnem hladu bližnjega ribnika. 
Plačilo 18,00 €. (zavod nazaJ na konJa, ribiško društvo raČe)

12.

ČETRTEK
9.00–12.00

Raziskujemo mesto: 
SKRITA DVORIŠČA 

Ste se kdaj vprašali, kaj skrivajo visoki zidovi mestnih 
ulic? Presenečeni boste nad očarljivimi skritimi kotički, 
ki jih še nikoli niste videli. (dr. JerneJa FerLež, etnoLoginJa)

13.

PETEK
9.00–14.30

Doživetja na prostem: 
MARIBORSKI OTOK

Raziščimo otok in spoznajmo njegove rastlinske in 
živalske prebivalce, nato pa skok v vodo in spust po 
toboganu. Kopalke in brisača! (šPortni obJekti maribor)

16.

PONEDELJEK
9.00–13.00

Klepet z živalcami:  
VIVARIJ

Miš, kača, želva, činčila, hrček … 40 prikupnih živalic, 
ki se pustijo opazovati in pobožati.  
(FakuLteta za naravosLovJe in matematiko um)

17.

TOREK
9.00–12.00

Športno dopoldne:  
FRIZBI

Preprost rekvizit, s katerim se razgibaš in uživaš 
hkrati. Če ti tek, skok, ulov in podaja niso tuji, bo to 
tudi zate prava stvar. (šPortno društvo uLtimate Frisbee maribor)

18.

SREDA
8.00–17.00

Sredin izlet: 
MUZEJ NA PROSTEM 

V starih hišah in pod kozolci si bomo pekli žulike, 
spletli kitke iz ličja in sklesali obesek za verižico, nato 
pa se povzpeli še pod štajerski Triglav, kjer bo čas za 
sprostitev in igro. Plačilo 20,00 €.  
(muzeJ na Prostem rogatec, rudiJev dom na donaČki gori)

19.

ČETRTEK
9.00–12.00

Raziskujemo mesto:  
GRAFITI, TAKI IN 
DRUGAČNI

Nekateri so prave umetnine, spet drugi nam nekaj 
sporočajo, so pa tudi taki, ki ne sodijo na zidove 
mestnih hiš.

20.

PETEK
9.00–14.30

Doživetja na prostem: 
MILEKOV GOZD 

Če smo tiho kot miške in dobro prisluhnemo, se izpod 
grma prikaže škrat Milek, ki ve vse o skrivnostih 
pohorskega gozda v okolici Doma Miloša Zidanška.

23.

PONEDELJEK
9.00–12.00

Klepet z živalcami:  
PAJKI

Pajkov je na svetu kar 44.540 vrst in živijo povsod, 
tudi v tvoji sobi. Tiste bolj eksotične vrste bomo imeli 
priložnost spoznati. (društvo LJubiteLJev eksotiČnih živaLi staLgo exotic)

24.

TOREK
9.00–13.00

Športno dopoldne: 
KOTALKANJE

Kotalkanje ni več samo zabava na ulici v poletnih 
dneh, je vrhunski šport na osmih kolesih, ki ima svoja 
pravila (Jam, PLesno–rekreaciJski center)

25.

SREDA
8.00–17.00

Sredin izlet: 
ROGAŠKA SLATINA

Ogenj, dim, vročina in parni hlapi najbolje opišejo 
nastajanje kristalnih izdelkov v steklarni Rogaška. 
Po vročem doživetju bo prijala ohladitev v bazenu. 
Kopalke in brisača! Plačilo 20,00 €.  
(stekLarna rogaška, rogaška riviera)

26.

ČETRTEK
9.00–12.00

Raziskujemo mesto: 
MALE GALERIJE 

V eni so razstavljene slike, v drugi fotografije, v tretji 
stari predmeti in razglednice, v četrti pa … Pustimo se 
presenetiti! 

27.

PETEK
11.00–15.00

Doživetja na prostem: 
NAJBOLJ KUL IGRIŠČE

Doživljajsko igrišče je res nekaj posebnega, saj ga 
gradijo prav tisti, ki jim je namenjeno – otroci.  
(center za PomoČ mLadim maribor) 

30.

PONEDELJEK
9.00–12.00

Klepet z živalcami:  
KUŠČARJI

Najmanjši kuščar v odrasli dobi meri le nekaj 
centimetrov, komodoški varan pa lahko zraste tudi do 
tri metre. (društvo LJubiteLJev eksotiČnih živaLi staLgo exotic)

31.

TOREK
9.00–13.00 

Športno dopoldne: 
LOKOSTRELSTVO

Lok in puščica? Hmmm, samo tarčo je še treba zadeti, 
pa čeprav ne vedno prav v sredino.  
(LokostreLski kLub maribor)

IZLETI JULIJ / AVGUST
DOM USTVARJALNOSTI MLADIH MARIBOR
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pravila (Jam, PLesno–rekreaciJski center)

25.

SREDA
8.00–17.00

Sredin izlet: 
ROGAŠKA SLATINA

Ogenj, dim, vročina in parni hlapi najbolje opišejo 
nastajanje kristalnih izdelkov v steklarni Rogaška. 
Po vročem doživetju bo prijala ohladitev v bazenu. 
Kopalke in brisača! Plačilo 20,00 €.  
(stekLarna rogaška, rogaška riviera)

26.

ČETRTEK
9.00–12.00

Raziskujemo mesto: 
MALE GALERIJE 

V eni so razstavljene slike, v drugi fotografije, v tretji 
stari predmeti in razglednice, v četrti pa … Pustimo se 
presenetiti! 

27.

PETEK
11.00–15.00

Doživetja na prostem: 
NAJBOLJ KUL IGRIŠČE

Doživljajsko igrišče je res nekaj posebnega, saj ga 
gradijo prav tisti, ki jim je namenjeno – otroci.  
(center za PomoČ mLadim maribor) 

30.

PONEDELJEK
9.00–12.00

Klepet z živalcami:  
KUŠČARJI

Najmanjši kuščar v odrasli dobi meri le nekaj 
centimetrov, komodoški varan pa lahko zraste tudi do 
tri metre. (društvo LJubiteLJev eksotiČnih živaLi staLgo exotic)

31.

TOREK
9.00–13.00 

Športno dopoldne: 
LOKOSTRELSTVO

Lok in puščica? Hmmm, samo tarčo je še treba zadeti, 
pa čeprav ne vedno prav v sredino.  
(LokostreLski kLub maribor)



1.

SREDA
8.00–16.00

Sredin izlet:  
SONČNI RAJ 

Na posestvu Sončni raj bomo nabirali zelišča in si 
izdelali milo, iskali izhod iz labirinta robid, se spustili 
po jeklenici Čebelji let in poskusili pirino palačinko, 
še prej pa »poletimo« na mariborsko letališče. 
Plačilo 20,00 €. (Posestvo sonČni raJ, LetaLišČe edvarda rusJana maribor)

2.

ČETRTEK
9.00–12.00

Raziskujemo mesto: 
FORMA VIVA 

»Skriti« kulturni zaklad našega mesta šteje kar 
devetnajst skulptur, ki so jih naredili umetniki z vsega 
sveta. Ste kdaj katero opazili?

3.

PETEK
9.00–13.00

Doživetja na prostem: 
PERMAKULTURNI VRT

V čem se permakulturni vrt razlikuje od navadnega in 
kako pridelamo solato in korenje tako, da nam narava 
pri tem pomaga? (PermakuLturni inštitut maribor)

6.

PONEDELJEK
9.00–13.00

Klepet z živalcami: 
SPREHOD S KUŽKI

Osamljeni kužki, ki v zavetišču za zapuščene živali 
čakajo na prijaznega lastnika, bodo veseli naše družbe. 
(zavetišČe za živaLi maribor, društvo za zašČito živaLi maribor)

7.

TOREK
9.00–13.00 

Športno dopoldne: 
KEGLJANJE NA ASFALTU

Ko se v Ledni dvorani led stali, kegljem zamenjamo 
podlago in drseli bodo tudi po asfaltu.  
(društvo kegLJanJa na Ledu Ledenko)

8.

SREDA
8.00–18.00

Sredin izlet:  
POVHOV MLIN 

Mlinar in mlinarica nas bosta povabila v 150 let stari 
mlin, ki ga poganja ogromno mlinsko kolo in še vedno 
zmelje žita v moko, iz moke pa gospodinja speče dišeči 
kruhek. Vodo, ki poganja mlin, bomo nato zamenjali 
z vodo v bližnjem bazenu. Kopalke in brisača! 
Plačilo 22,00 €. (Povhov mLin, mestni bazen ravne)

9.

ČETRTEK
9.00–12.00

Raziskujemo mesto: 
VODOMETI IN FONTANE 

V vročih poletnih dneh je na mestnih trgih prijetno 
postati ob fontani, morda v njej tudi malo počofotati … 

10.

PETEK
9.00–14.30

Doživetja na prostem: 
MARIBORSKI OTOK

Raziščimo otok in spoznajmo njegove rastlinske in 
živalske prebivalce, nato pa skok v vodo in spust po 
toboganu. Kopalke in brisača! (šPortni obJekti maribor)

13.

PONEDELJEK
9.00–12.00

Klepet z živalcami: 
KAČJI PASTIRJI

Ulovili bomo nekaj pisanih dvokrilcev in si jih ogledali 
čisto od blizu. Presenečeni bomo tudi nad velikimi 
sestavljenimi očesi in komaj opaznimi tipalkami. 
(sLovensko odonatoLoško društvo)

14.

TOREK
9.00–13.00 

Športno dopoldne:  
VESLANJE

Veslanje je šport, ki razgiba prav vse mišice, še 
posebej, če je čoln usmerjen proti toku reke. 
(vesLaški kLub dravske eLektrarne maribor)

16.

ČETRTEK
9.00–12.00

Raziskujemo mesto: 
VERSKE ZGRADBE

Maribor ima kar štiriindvajset kapel in cerkva. Poiskali 
bomo največjo in najbolj znano cerkev, najmanjšo in 
najbolj skrito kapelo, vmes pa zavili tudi v cerkev, ki 
to ni.

17.

PETEK
9.00–14.30

Doživetja na prostem: 
MARIBORSKI OTOK

Raziščimo otok in spoznajmo njegove rastlinske in 
živalske prebivalce, nato pa skok v vodo in spust po 
toboganu. Kopalke in brisača! (šPortni obJekti maribor)

20.

PONEDELJEK
8.00–12.00

Klepet z živalcami:  
KAČE

Telesa kač preraščajo rožene luske, njihova največja 
posebnost pa je oblika telesa, ki je prilagojena plazenju 
skozi luknje. (društvo LJubiteLJev eksotiČnih živaLi staLgo exotic)

21.

TOREK
9.00–12.30

Športno dopoldne:  
JUDO 

Na posebnih blazinah tatamijih se bomo preizkusili v 
osnovnih elementih japonske goloroke borilne veščine. 
(Judo kLub branik broker maribor)

22.

SREDA
8.00–16.00

Sredin izlet: 
KMETIJA KORENIKA

V osrčju Goričkega je iz zapuščene kmetije zraslo 
posestvo prijaznih ljudi, ki na dvajsetih hektarjih 
pridelujejo poljščine, zelišča, sadje in zelenjavo ter 
skrbijo za ogromno domačih živali. Spoznajmo njihov 
vsakdan in poiščimo zaklad, ki se skriva na kmetiji! 
Plačilo 20,00 €. (eko–sociaLna kmetiJa korenika)

23.

ČETRTEK
9.00–13.00 

Raziskujemo mesto: 
ROVI POD MESTOM

Opremili nas bodo s čeladami in svetilkami, mi pa 
moramo biti obuti v nepremočljive čevlje in toplo 
oblečeni. Tako pripravljeni se bomo spustili po 90 
stopnicah 15 metrov globoko. (cona tezno)

24.

PETEK
9.00–14.30

Doživetja na prostem: 
BOTANIČI VRT

Vonj po vrtnicah nas bo popeljal do najbolj dišečega 
dela vrta, radovednost pa do najbolj skrivnostnega. 
(botaniČni vrt PivoLa, univerza v mariboru)

27.

PONEDELJEK
9.00–13.00

Klepet z živalcami: 
POLICIJSKI PSI 

Izvedeli bomo, katero šolo mora obiskovati pes ter 
kakšna znanja in veščine mora imeti, da postane 
policijski pes.  
(PoLiciJska PostaJa vodnikov sLužbenih Psov in konJenikov maribor)

28.

TOREK
9.00–12.30

Športno dopoldne:  
JUDO 

Na posebnih blazina tatamijih se bomo preizkusili v 
osnovnih elementih japonske goloroke borilne veščine. 
(Judo kLub branik broker maribor)

29.

SREDA
8.00–17.00

Sredin izlet:  
ČRNO JEZERO 

Pomudili se bomo v Bistriškem gradu, kjer bomo 
izvedeli, kaj so fosilih in si izdelali vsak svojega, nato 
se bomo odpeljali na Osankarico, od tam pa peš po 
najzanimivejši poti na Pohorju do skrivnostnega 
Črnega jezera. Plačilo 18,00 €.  
(zavod za kuLturo sLovenska bistrica, dom na osankarici)

30.

ČETRTEK
9.00–14.00

 MARIBOR,  
MOJE MESTO

V manjših skupinah, z zemljevidom in tekmovalnim 
listom v roki, se bomo opravili na pot in poiskali skrite 
zaklade našega mesta. Kdo jih bo našel več?

31.

PETEK
9.00–14.00

 NERESNA OLIMPIJADA 
IN LEKOV ŽIVŽAV

Na Trgu svobode se bomo pomerili v zeloooo resnih 
olimpijskih disciplinah in uživali zadnji dan počitnic na 
Lekovem živžavu s Čarovnikom Grego. 
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PRVI OBISK Ob prvem obisku se s podpisom »Izjave za starše/skrbnike« seznanite 
s potekom počitniških dejavnosti, navodili, priporočili ter nam zaupate 
kontaktne podatke. Ob vseh nadaljnjih prijavah sporočite le ime in 
priimek otroka. 

PRIJAVE
NA dnevne IZLETE 

(PonedeLJki, torki, Četrtki, Petki)
se prijavite najkasneje dan pred izletom do 15.00. Izleti so brezplačni, 
zbirno mesto je v pritličju DUM-a

NA SREDINE IZLETE se prijavite najkasneje dan pred izletom do 10.00 in izvedete plačilo na 
TRR račun ZPM Maribor SI56 0451 5000 0405 095, namen: datum 
izleta in ime otroka, referenca: SI00 507-2018. Zbirno mesto je v pritličju 
DUM-a, mesto povratka je avtobusna postaja na Trgu generala Maistra 
(za mestnim gradom).

NA TEMATSKE DELAVNICE se prijavite najkasneje dan pred pričetkom delavnice do 15.00. 
Vse delavnice razen »Lego robotika« in »Žlahte zgodbe iz žlahtnega 
lesa« so brezplačne.

Za sproščeno uživanje na izletih sta športna obleka in obutev nujni, 
otroci naj imajo s seboj tudi navadno vodo in zdravo malico.
Dejavnosti niso namenjene varstvu otrok, udeležba je na lastno odgovornost.
Pridržujemo si pravico do spremembe programa v primeru neustreznih 
vremenskih razmer ali premajhnega števila udeležencev.

INFORMACIJE 
IN PRIJAVE

 DUM Maribor, Razlagova 16 – pisarna INFO-DUM, 
 od ponedeljka do petka, med 8. in 16. uro.
Tel. št.: 02 229 94 50, 040 433 511, 041 532 119
E-pošta: info.dum@zpm-mb.si | WS: www.zpm-mb.si
FB: www.facebook.com/ZPMMaribor

Hvala vsem,  ki nam pomagate pri izvedbi počitniškega programa in tako 
omogočate otrokom in mladostnikom brezskrbno, ustvarjalno 
in zabavno preživljanje počitniških dni s prijatelji.

POMEMBNE INFORMACIJE ZA STARŠE

izdaLa ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR, Razlagova 16, SI-2000 Maribor ZANJO Saša Mikić  
| urediLa Tadeja Dobaj | obLikovanJe drugaOblika | tisk Visual Media


