
Pozdravljeni prijatelji mladine! 
  
V letošnjem letu se Teden otroka povezuje s Telefonom za otroke in mladostnike 
- TOM, ki praznuje 30 let, zato je letošnja tema Tedna otroka slogan TOM 
telefona »Odgovor je pogovor«. 
  
Pripravili smo pester program. Dejavnosti se bodo odvijale na Glavnem trgu, 
Mariborski tržnici in v Lutkovnem gledališču Maribor.  
  
Število obiskovalcev je zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s Covid-
19 žal omejeno, zato je za vse dejavnosti obvezna predhodna prijava, obiskovalci 
pa morajo upoštevati pravila in priporočila pristojnih. 
Dodatne informacije in prijave:  
INFO-DUM (Dom ustvarjalnosti mladih Maribor, Razlagova 16),  
telefon 02 229-94-50 ali 040 433-511,  
e-pošta: info.dum@zpm-mb.si. 
  
Vabljeni! 
 
Zveza prijateljev mladine Maribor 
 
 
 
 

Program TEDNA OTROKA (5.-9.10.2020) v Mariboru: 

ponedeljek, 5. oktober 

9.00–12.00 – USTVARJALNE DELAVNICE 
Izdelujemo knjižna kazala, beležke in stojala za svinčnike. 
Lokacija: Glavni trg 

9.00–12.00 – STOJNICE in DELAVNICE nevladnih organizacij 
– EKTC, Center eksperimentov Maribor – zabavne eksperimentalnice 
– CPM, Doživljajsko igrišče – igralno-ustvarjalne raziskovalnice 
– Društvo za Združene narode za Slovenijo – igra s kartami »Kakšen svet si 
želim« 
– Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine 
– Društvo študentov naravoslovja 
Lokacija: Glavni trg 
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9.00–14.00 – 5. FESTIVAL ustvarjalnosti RAČUNAJTE NA NAS! 
Mladinski center Indijanez 
Tematske stojnice in praktične delavnice, na katerih mladi razvijajo svojo 
ustvarjalnost in inovativnost ter navdušujejo slovenski trg z unikatnimi izdelki. 
Lokacija: Glavni trg 

10.00–12.00 – BRALNI MARATON 
Začetek nove sezone branja za Prežihovo bralno značko. Otroci berejo lastne 
pesmi in pesmi drugih avtorjev na temo »Odraščanje – Odgovor je pogovor«. 
Lokacija: Glavni trg 

 

torek, 6. oktober 

9.00–12.00 – USTVARJALNE DELAVNICE 
Izdelujemo daljnoglede za opazovanje narave in slike iz volne in blaga. 
Lokacija: Glavni trg 

9.00–12.00 – STOJNICE in DELAVNICE nevladnih organizacij 
– Zavod PIP, pravni in informacijski center – Porabi in ponovno uporabi 
(Use&Re-use), informiranje o vprašanju plastike za enkratno uporabo 
– Nikola Tesla center (NTC) Slovenija – predstavitvena delavnica NTC učenje 
skozi igro 
– Društvo študentov naravoslovja 
Lokacija: Glavni trg 

9.00–13.00 – NARAVOSLOVNI DAN NA MARIBORSKEM OTOKU 
Čudovita in edinstvena narava Mariborskega otoka, največjega naravnega 
otoka na slovenskem, bo postala raziskovalni poligon. 
Lokacija: Mariborski otok 

9.00–14.00 – 5. FESTIVAL ustvarjalnosti RAČUNAJTE NA NAS! 
Mladinski center Indijanez 
Tematske stojnice in praktične delavnice, na katerih mladi razvijajo svojo 
ustvarjalnost in inovativnost ter navdušujejo slovenski trg z unikatnimi izdelki. 
Lokacija: Glavni trg 

 

 

https://zpm-mb.si/novice-dogodki/18-bralni-maraton/


10.00 – COPRNICA DRAGICA 
Lutkovno gledališče Maribor 
Dragica je odlična zeliščarica in zdravilka. V naravi nabira rastline ter iz njih 
pripravlja čaje, sirupe, tinkture in druge zdravilne pripravke. V srednjem veku 
ljudje niso razumeli moči zelišč in so zeliščarice krivično obtožili coprništva, 
danes pa zelišča uporabljamo za zdravje ali kot začimbe, ne da bi nas kdo zaradi 
tega preganjal. 
Lokacija: Glavni trg 

16.00–18.30 – MINI GOLF na MARIBORSKEM OTOKU za družine 
VGC Štajerska, Epeka in Športni objekti Maribor 
Čaka nas 18 igralnih stez, ki so razporejene po celotnem kopališkem območju, 
celo v bazenu. 
Zbirno mesto: Mariborski otok 

 

sreda, 7. oktober 

9.00–12.00 – USTVARJALNE DELAVNICE 
Izdelujemo obeske za ključe, nakit in druge izdelke iz tekstilnih ostankov. 
Lokacija: Glavni trg 

9.00–12.00 – STOJNICE in DELAVNICE nevladnih organizacij 
– Društvo za Združene narode za Slovenijo – igra s kartami »Kakšen svet si 
želim« 
– Nikola Tesla center (NTC) Slovenija – predstavitvena delavnica NTC učenje 
skozi igro 
– Društvo študentov naravoslovja 
Lokacija: Glavni trg 

9.00–12.00 – DAN PROMETNE VARNOSTI 
Preventivna akcija Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOM. 
Poligon za vzgojo o varnem vključevanju v cestni promet. 
Lokacija: Glavni trg 

 

 

 



9.00–12.00 – ZAKLJUČEK akcije VREČKA SREČKA in TRŽNICA BREZ PLASTIČNIH 
VREČK 
V sodelovanju s podjetjem Snaga Maribor. 
– razdelitev vrečk za večkratno uporabo kupcem na tržnici 
– delavnica za otroke »Jabolko za vrečko Srečko« 
– nagovor župana MOM in direktorja podjetja Snaga ter podelitev nagrade 
zmagovalki akcije vrečka Srečka 
– predavanje »Prazen koš, polna denarnica« (Katja Sreš, Ekologi brez meja) 
– ozaveščevalna pot na Koroški cesti od tržnice do Glavnega trga – dejstva o 
škodljivem ravnanju človeka v odnosu do narave 
Lokacija: Glavna mariborska tržnica 

9.00–14.00 – 5. FESTIVAL ustvarjalnosti RAČUNAJTE NA NAS! 
Mladinski center Indijanez 
Tematske stojnice in praktične delavnice, na katerih mladi razvijajo svojo 
ustvarjalnost in inovativnost ter navdušujejo slovenski trg z unikatnimi izdelki. 
Lokacija: Glavni trg 

10.00–10.30 – JOGA ZA OTROKE 
Kjer koli in kadar koli – preproste vaje, ki nas razgibajo, izboljšajo koncentracijo 
in poživijo duha. (Neža Lovše) 
Lokacija: Glavni trg 

10.30 – BUČA DEBELUČA 
Gledališče Pravljičarna 
Na prostranem polju je pozno jeseni ostala ena sama buča, ki je bila tako zelo 
velika, da je ni bilo moč premakniti. Ker ji je bilo dolgčas, je z veseljem čez zimo 
v svoje zavetje sprejela male gozdne živali in jih ubranila pred tistimi, ki so jih 
ogrožali. A spomladi je buča spet ostala sama. Nič več ni bila trda kot jeseni in 
ko je nanjo sedel medved, od buče Debeluče ni ostalo nič. Ali pač? 
Lokacija: Glavni trg 

13.00–15.00 – Javna tribuna: NAJSTNIK – OTROK ALI MLADOSTNIK? 
V sodelovanju z Lutkovnim gledališčem Maribor, MKC Maribor – Mladi 
Maribor in MO Maribor. 
Z mladimi in strokovnjaki o značilnostih mladih v starostni skupini med 12 in 15 
let, ki niso več otroci, po evropskih starostnih merilih pa tudi  mladostniki še 
niso. 
– govorke in govorec: Barbara Vajd Ledinek, Nina Babič, Ana Duša, Nina Kirbiš, 
in Matic Matjašič 

https://zpm-mb.si/novice-dogodki/zakljucek-akcije-vrecka-srecka/
https://zpm-mb.si/novice-dogodki/zakljucek-akcije-vrecka-srecka/
https://zpm-mb.si/novice-dogodki/javna-tribuna-v-tednu-otroka-najstnik-otrok-ali-mladostnik/


– moderatorka: Nomi Hrast 
Lokacija: Lutkovno gledališče Maribor 

17.00–18.00 – INTERAKTIVNA ZVOČNA POT V ANGLEŠČINI za družine 
VGC Štajerska, Lutkovno gledališče Maribor in Spelingva 
Opremljeni s slušalkami in aplikacijo na telefonu v angleškem jeziku doživimo 
edinstven zvočni sprehod ob reki Dravi. 
Zbirno mesto: Lutkovno gledališče Maribor 

 

četrtek, 8. oktober 

9.00–12.00 – USTVARJALNE DELAVNICE 
Rišemo in slikamo na temo »Kaj bom, ko bom velik«. 
Lokacija: Glavni trg 

9.00–12.00 – STOJNICE in DELAVNICE nevladnih organizacij 
– Zavod PIP, pravni in informacijski center – Porabi in ponovno uporabi 
(Use&Re-use), informiranje o vprašanju plastike za enkratno uporabo 
– Društvo za Združene narode za Slovenijo – igra s kartami »Kakšen svet si 
želim« 
– Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine 
– Društvo študentov naravoslovja 
Lokacija: Glavni trg 

9.00–12.00 – RAZSTAVA GOB 
Člani Gobarskega društva Lisička vedo, katere gobe so užitne in katere ne, 
zakaj imajo zelo pomembno mesto v naravi in zakaj so nekatere zavarovane. 
Lokacija: Glavni trg 

9.00–14.00 – 5. FESTIVAL ustvarjalnosti RAČUNAJTE NA NAS! 
Mladinski center Indijanez 
Tematske stojnice in praktične delavnice, na katerih mladi razvijajo svojo 
ustvarjalnost in inovativnost ter navdušujejo slovenski trg z unikatnimi izdelki. 
Lokacija: Glavni trg 

10.00–13.00 – OTROŠKI PARLAMENT 
Virtualni medobčinski Otroški parlament® na temo »Moja poklicna 
prihodnost«. 



10.00 – ČAROVNIJE VRAGOLIJE 
Čarovnika Grega 
Veselo in razigrano druženje z veliko glasbe, plesa, čarovnij in navihanih 
vragolij. 
Lokacija: Glavni trg 

17.00–18.00 – RAJZEFIRBČNI SPREHOD za družine 
VGC Štajerska in Reizefiber 
Zbrali se bomo pri paviljonu, ob katerem se že skoraj sto 150 let zbirajo godbe 
željni in se odpravili mimo nekdanje kavarne proti griču, na katerem se je 
pričela pisati zgodovina našega mesta. Spustu v dolino bo sledil sprehod okoli 
ribnika in mimo »olimpijske« klopi do vznožja in na vrh še enega griča, ki sicer 
ni tako visok, je pa zato najbolj romantična vzpetinica v mestu. 
Zbirno mesto: Glasbeni paviljon v Mestnem parku 

 

petek, 9. oktober 

9.00–12.00 – USTVARJALNE DELAVNICE 
Izdelujemo živalce iz volne in lesenih palčk. 
Lokacija: Glavni trg 

9.00–12.00 – STOJNICE in DELAVNICE nevladnih organizacij 
– Društvo za Združene narode za Slovenijo – igra s kartami »Kakšen svet si 
želim« 
– Nikola Tesla center (NTC) Slovenija – predstavitvena delavnica NTC učenje 
skozi igro 
– Društvo študentov naravoslovja 
Lokacija: Glavni trg 

9.00–14.00 – 5. FESTIVAL ustvarjalnosti RAČUNAJTE NA NAS! 
Mladinski center Indijanez 
Tematske stojnice in praktične delavnice, na katerih mladi razvijajo svojo 
ustvarjalnost in inovativnost ter navdušujejo slovenski trg z unikatnimi izdelki. 
Lokacija: Glavni trg 

10.00–10.30 – JOGA ZA OTROKE 
Kjerkoli in kadarkoli – preproste vaje, ki nas razgibajo, izboljšajo koncentracijo 
in poživijo duha. (Neža Lovše) 
Lokacija: Glavni trg 



10.30 – MALA MURSKA DEKLICA 
Gledališče Ku-kuc 
Mala Murska deklica, ki je celo življenje živela pod rečno gladino, se odpravi na 
pot z največjim pustolovcem, poštarjem štrkom Jožijem, ki je videl že pol sveta 
in tako odkrije lepote Prekmurja in drugih kotičkov Slovenije. 
Lokacija: Glavni trg 

 


