
EKO-USTVARJALNE POČITNICE 
Termin: 20-24.7.2020 
Lokacija: Skakalnica Domžale pri Moto klubu oz. AC LJ-MB 
Čas: od 7:00 do 16:00 
Zbor: Primerno za: 5—10 let. 
Cena: 140€ ali  33€ na dan  
UGODNOSTI: prijave do konca aprila –10%, člani 2019/20 imajo tudi 5€ popusta /počitnice 

S SEBOJ:  Priporočamo, da so času in vremenskim razmeram primerno obuti in oblečeni. Naj imajo s seboj 1x rezervna kratka majica, kratke hlače in 1x 
trenirka (tanka) in 1x tanek pulover. Trak za ušesa (vreme). Krema in čepica proti soncu, pršilo proti klopom, komarjem oz. insektom. Če mogoče jih 
skrbniki namažite in zaščitite vsako jutro  pred prihodom na počitnice. Steklenica vode.  
DOPLAČILA (po želji): 5€/dan za toplo kosilo+2x sladoled. Lahko pa imajo hrano s seboj. (Lahko pogrejemo). Jahanje 3€  
LOKACIJA: Imamo zunanjo kuhinjo, gozd, travnik, nadstrešek. V primeru dežja v notranjih prostorih.  
 
CENA VKLJUČUJE: Najem prostorov, strokovno usposobljeni mentorji , zajtrk, popoldanska malica, vmesni prigrizki, vstopnine, material (ustvarjalniin 
zaščitni oz. delovni), nagrada za udeležence, video projekcija aktivnosti do septembra 2020.  
PLAČILO:  Znesek po izdanem računu s strani računovodstva poravnate na TRR: SI56 6000 0000 0376 237 (Hranilnica LON) -Avans 15€. Namen: ime 
in priimek otroka ter datum počitnic, sklic: nrc. Plačilo izvedite teden dni pred izvedbo oz.do pričetka počitnic.  
Zavarovanje: Udeleženci niso nezgodno zavarovani. Zastopniki udeležencev izpolnite pristopno izjavo 1. dan počitnic.  
 
PRIVOŠČITE SI DAN BREZ TELEVIZIJE IN RAČUNALNIKA! 

Program 1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan 

OSNOVNE  
INFORMACIJE 

Vsako jutro se zberemo na lokaciji skakalnice.  V neposredni bližini imamo gozd.  Velik nadstrešek, igrala. Po zajtrku izvajamo tematske aktivnosti. Otroci bodo imeli tudi 
veliko ustvarjalnega časa zase, za prijatelje in za spoznavanje  tehnik in metod kako lahko iz odpadkov naredimo spet uporaben predmet .  Uporabljali bomo naravne kot 
tudi umetne materiale. Spoznali bomo kako lahko popolnoma vsakdanji odpadek postane del našega vsakdana oz. okolja. 
Otroke bomo naučili tudi rokovanja z noži, žagicami, kladivi., luknjači., spenjači. Idejne osnove bomo tudi prilagajali idejam udeležencev in trenutne inspiracije udeležencev. 

Predviden dnevni 
program počitnic. 
 

ALI STE BILI ŽE KDAJ NA SMETI-
ŠČU? 
Kaj po vašem najdemo na  
smetišču? 
Kje smetišča sploh so? 
Ogled smetišča Dob.  
Prestavitev koliko odpadkov  
človek pridela. Pogovor kaj vse bi 
lahko iz njih izdelali. Zbiramo ideje. 

KAKO BI LAHKO IZDELALI 
PTIČJO HIŠICO NE DA BI JO 
KUPILI? 
 
Razni materiali na voljo skozi 
ves tedenski proces dela. 

LES, PLASTIKA, KOVINA,  

STIROPOR, BARVE... 

IZDELAJMO SI LONČEK ZA SVOJO 
RASTLINO.  ALI IZDELAJMO. 

POSODO ZA ZAČIMBNICE. 

Gremo na bazen. 

 

KAKO LAHKO IZ ODPADKA 
IZDELAMO GLASBILO? 
 
Vrvi, laksi, gumice…. 
 
Gremo jahat in ogled  
konjušnice na Krumperk. 

USTVARJALNI DAN NAKITA 
 
Drobni materiali z narave ali 
umetni materiali. 
 
Podarimo zaklad. 
Gremo plavat ali pa dričat. 

Zavod 1-2-3 
Center socialnih in izobraževalnih  

aktivnosti 
 

www.zavod123.si 
info@zavod123.si 

070 295 617 

ŠAD MAVRICA 
Športno atletsko društvo  

 

www.sadmavrica.si 
info@sadmavrica.si 

+386 31 314 870 
 


