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Dragi otroci, starši, obiskovalci, 
ljubitelji, pokrovitelji in soustvarjalci 
Čarobnega dne!

Poletje nas je dodobra pregrelo, 
napolnilo naše prazne baterije, nas 
osolilo in omokrilo, včasih pa tudi z 
dežjem malce ohladilo. A poletni čas 
se počasi preveša v novo šolsko leto. 
Zato smo se ustvarjalci Čarobnega 
dne odločili, da vam polepšamo 
povratek s počitnic in vstop med 
šolske klopi s še enim čudovitim 
dogodkom, polnim glasbe, plesa, 
zabave, ustvarjanja, kreativnosti in 
drobnih čarovnij. 

V prekrasnem Arboretumu Volčjega 
Potoka, ki mu radi pravimo dom 
Čarobnega dne, nas bodo med vsemi 
rožicami spremljali izjemni slovenski 
glasbeni izvajalci, plesalci in različni 
nastopajoči, med katerimi moram 
še posebej izpostaviti Ribiča Pepeta 
in Čuke, ki bodo prav na Čarobnem 
dnevu premierno presenetili s       
svojim plesno-glasbenim spektaklom. 
Travniki in zelenice nas bodo prijazno 
vabili k udeležbi različnih športnih in 
gibalnih aktivnoti, drevesa pa nas 
bodo hladila in vabila h kreativnemu 
in pisanemu ustvarjanju, ogledu 
razstav in predstav. Iskrena in srčna 

zahvala gre še posebej Slovenskemu 
narodnemu gledališču Maribor, ki 
bo z operno predstavo za otroke 
»Čarovnica Hillary gre v opero« 
prvič gostovalo na dogodku te 
vrste in tako prevzelo veliko vlogo 
kulturnega izobraževanja za naše 
mlade obiskovalce.

Veseli bomo, če boste z nami upihnili 
drugo rojstnodnevno svečko in se 
posladkali s torto ter z nami zapeli 
in zaplesali. Tudi letos bomo z vašo 
pomočjo tokrat kar 150 otrokom iz 
socialno ogroženih družin omogočili 
obiskovanje različnih športnih, 
glasbenih, jezikovnih, plesnih in 
ustvarjalnih tečajev ter jih tako 
postavili na pot iskanja in razvijanja 
svojih talentov. Hvala vam!

Vsi ustvarjalci Čarobnega dne 
vam želimo, da se v šolske klopi 
vrnete veseli in polni energije. 
Vzemite nova znanja kot najboljšo 
vstopnico za ta veliki svet, ki vas že 
neučakan pričakuje in se veseli vaših 
popotovanj. 

Prijazen čarobni pozdrav!

   Barbara Novak,
  direktorica podjetja Netvizija

Kar se zgodi enkrat, se morda nikoli več ne ponovi 
– toda kar se zgodi dvakrat, se gotovo zgodi tudi tretjič.

 – Arabski pregovor

ČAROBNO DARILO
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     Mariborska 200/a, 3000 Celje      GSM: 041/739-688

Otroške kolesarske prikolice Croozer in Chariot
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ARBORETUM VOLČJI POTOK

Arboretum Volčji Potok je oaza cvetja in dreves med 
Kamnikom in Domžalami, je spomenik oblikovane narave, 
je idilično urejen krajinsko razgiban park, je miren koti ček 
za romanti čne sprehode, je kraj za odkrivanje rastlinskih 
posebnosti , je kraj za otroško igro; skratka kraj, kjer vsak 
lahko najde kaj zase. 

Na 88 hektarjih je dovolj prostora za nekaj ti soč dreves, 
več deset hektarjev travnih površin, šest jezer, več kot 
200.000 enoletnic, 20.000 dalij, 10.000 lilij in še nekaj 
ti soč cvetočih trajnic. Številne prireditve - zabavne, 
kulturne in izobraževalne - parku dajejo še dodatno 
vsebino, ki se nenehno spreminja. Lepote parka in 
dogajanja v njem v park pripeljejo vsako leto več kot sto 
ti soč obiskovalcev. 

Beseda 'arboretum' pomeni zbirko dreves in grmov, ki 
je namenjena izobraževanju in raziskovanju. Arboretum 
v Volčjem Potoku je v osnovi botanični vrt za lesnate 
rastline in kot tak edini v Sloveniji. V Volčjem Potoku 
uspeva približno 2.500 vrst in sort iglavcev in listavcev 
ter okoli 300 samoniklih zelnati h rastlin. Drevesa in 
grmi pripadajo tako osnovnim botaničnim vrstam iz 
Evrope, Severne Amerike in Azije kot kulti varjem, ki so 
bili vzgojeni v okrasne namene. Najbogatejše so zbirke 
vrst javorjev, lip, brez in bukev. Pozornost zaslužijo tudi 
luskasti  iglavci, sleči (rododendroni), vrtnice in zimzeleni 
listavci. 

Arboretum pa je še mnogo več –  koncerti  na prostem, 
razstave cvetja, delavnice za otroke in odrasle, sprehodi v 
naravi – za vse to je pravi naslov Arboretum Volčji Potok.
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OTROŠKE DELAVNICE V ARBORETUMU VOLČJI POTOK

V ARBORETUMU DOGAJA!

Ekipa Arboretuma si želi s svojimi akti vnostmi doseči tudi publiko otrok. Poleg 
čudovitega otroškega igrišča organiziramo številne otroške delavnice. Delavnice 
posegajo na različna področja od naravoslovnih tem do likovnega in gibalnega 
izražanja. Pri tem nam pomagajo naši strokovni sodelavci in številni zunanji 
sodelavci, saj so naš cilj kvalitetno izvedene delavnice.

Poseben sklop otroških delavnic so LUMPI delavnice, ki jih skupaj s podjetjem 
Mercator d.d. izvajamo v našem parku. Otroci na teh delavnici prejmejo LUMPI 
presenečenje. 

Delavnice, ki jih lahko obiščete do konca leta 2011:

• ŠKATLICA ZA SVINČNIKE (LUMPI delavnica) – sobota, 3. september 2011
• LUMPI ZAKLAD (LUMPI delavnica) – sobota, 17. september 2011
• INDIJANSKO POLETJE (celodnevne delavnice) – nedelja, 25. september 2011
• PAPIRNATE BUČE (LUMPI delavnica) – sobota, 15. oktober 2011
• GREDICA TULIPANOV – nedelja, 23. oktober 2011
• ZAČARAN GOZD (izbor najlepše izrezljane buče) –  ponedeljek, 31. oktober 2011
• DARILNA VREČKA (LUMPI delavnica) –  sobota, 19. november 2011
• ADVENTNI VENČEK – sobota, 26. november 2011
• BOŽIČNI OKRASKI – nedelja, 4. december 2011
• PRAZNIČNA LUČKA (LUMPI delavnica) –  sobota, 11. december 2011

Več o delavnicah in programu dogodkov si lahko ogledate na naši novi spletni 
strani www.arboretum.si. 

Pridite in se zabavajte skupaj z nami!
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OBČINA KAMNIK

KAMNIK je mesto neštetih obrazov. Je mesto, ki se je oblikovalo 
skozi obdobja pestre zgodovine; na območju med Starim in Malim 
gradom, so se skozi zgodovino kresala mnoga kopja. Tu mimo so 
proti Štajerski potovali rimski vojščaki in trgovci. Nekateri so se tu 
ustalili, a so jih kmalu pregnala slovanska plemena, ki so se naselila 
pod Malim gradom.  

Zlato obdobje Kamnika je povezano s 
prisotnostjo bavarske plemiške rodbine, 
grofov Andeških na Kamniškem. Rodbina 
je mestu prinesla mednarodno slavo 
in postavila temelje za njegov razvoj v 
prihodnjih stoletjih. 

Minljiva slava je v drugi polovici 13. 
stoletja prizadela tudi slavno rodbino 
Andeških in tako je Mali grad skozi 
stoletja prehajal v last različnih plemiških 
rodbin. Ker je bila njegova usoda preveč 
negotova, so kapelo na Malem gradu 
pod okrilje vzeli kamniški cehi in s tem 
omogočili, da se je največji biser, s katerim 
se ponašamo Kamničani, ohranil vse do 
danes. 

Ob Malem gradu ne smemo pozabiti 
na kamniško Veroniko, ukleto grofično, 
ki s svojim zakladom v ruševinah 
Malega gradu še vedno čaka na svojega  
odrešitelja. Veronika je, kljub svoji 

skopušnosti, v Kamniku zelo priljubljena; 
najdemo jo v mestnem grbu, v imenu 
številnih skupin, njeno ime nosi tudi 
mestna kavarna.

Zbirateljstvo, spoštovanje dediščine in 
ljubezen do zbiranja ima v Kamniku dolgo 
tradicijo. Vsekakor je s tem najbolj tesno 
povezano ime znane kamniške rodbine, 
Sadnikarjev. Ob koncu 19. stoletja je dr. 
Josip Sadnikar, veterinar in velik mecen, v 
svoji hiši na Šutni osnoval zbirko, ki danes 
predstavlja enega večjih biserov v ogrlici 
kamniških kulturnih spomenikov.

Ena najbolj zanimivih točk v Kamniku je 
zagotovo Velika planina, ki ima svoj čar 
v vsakem letnem času; ko junija planšarji 
priženejo živino na poletno pašo se 
planina spremeni v živahno prizorišče, 
kjer v sožitju vsak dan, od jutra do večera, 
pod isto streho živita človek in žival. Ko 
pa pozimi zapade prvi sneg, se planina 
odene v belo odejo in zaiskri v posebni 
svetlobi. Planina tako živi skozi vse leto, 
ohranjujoč tradicijo, dolgo tisočletja.

Kamnik živi, živi s svojimi ljudmi in 
številnimi prireditvami, ki se v njem 
odvijajo. Zato vljudno vabljeni, pridite v 
Kamnik, mesto v naročju planin!

www.kamnik-tourism.si
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Pred nami je Čarobni dan, ki se bo letos že tretjič ustavil v 
Arboretumu v Volčjem Potoku, na stičišču občin Domžal 

in Kamnika. To bo priložnost za odkrivanje čudovite narave, ki nas vedno 
znova preseneti s svojo lepoto, za druženje staršev in otrok, kajti za najmlajše 
je še posebej poskrbljeno. Pravzaprav je to njihov dan, čarobni dan. Priložnost 
za igro, smeh, veselje, z mamico in očkom, sestrico in bratcem, prijatelji in 
znanci. Skozi igro spoznati nove stvari, prisluhniti dobri glasbi, se navdušiti 
nad raznoraznimi umetniki, ki bodo na tak ali drugačen način poskrbeli in se 
trudili, da nam bo dan ostal v lepem spominu.

Kamnik je mesto neštetih obrazov. Tudi otroških. In kaj je lepšega kot slišati 
otroški smeh, videti nasmejane otroške oči? Starši odgovor še predobro 
poznamo. Tudi zato na Občini Kamnik podpiramo in pozdravljamo tovrstne 
projekte, še posebej ker se s humanitarno noto širi čarobnost otroškega 
nasmeha in podarja številne brezplačne obšolske dejavnosti.

Vabim vas, da zadnjo avgustovsko nedeljo preživite zares čarobno skupaj z 
ljudmi, ki jih imate radi, in to v čudovitem okolju Arboretuma Volčji Potok, v 
objemu Kamniških planin.

Marjan Šarec
Župan Občine Kamnik Župan Občine Kamnik 

Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, 
dragi najmlajši!
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JUB JE ZA BARVE JUPOL JUNIOR PRIDOBIL EVROPSKO 
OKOLJSKO MARJETICO

JUB, naš najstarejši proizvajalec zidnih barv, je julija letos kot prvi v svoji panogi v 
Sloveniji pridobil pravice za uporabo oznake »okoljska marjetica« za svojo notranjo 
zidno barvo Jupol Junior. Okoljsko marjetico (Ecolabel) v Evropski Uniji podeljujejo 
tistim proizvajalcem barv in premazov, ki izpolnjujejo visoke okoljske standarde in 
pri proizvodnji ter uporabi svojih izdelkov zagotavljajo najmanjše možne negativne 
vplive na okolje.

V zadnjih desetih letih je ta znak postal evropski simbol za proizvode, ki daje enostavne 
in točne usmeritve potrošnikom, jih osvešča in jim lajša izbiro ob nakupu izdelkov in 
storitev. Z barvami Jupol Junior za otroške sobe, igralnice in učilnice JUB prvi pri 
nas že dosega najzahtevnejše standarde kakovosti in izpolnjuje stroga okoljska merila 
glede varovanja okolja pri proizvodnji barv. 
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JUB BO Z BARVAMI JUPOL JUNIOR POSKRBEL ZA 
BARVITO PRENOVO POSTOJNSKE PORODNIŠNICE 

JUB bo še pred letošnjo jesenjo poskrbel za barvito prenovo pritličja naše priznane 
postojnske porodnišnice, ki slovi po tem, da se je v njej rodilo precej znanih Slovencev, 
pa tudi po tem, da so tam postale mamice naše znane pevke in voditeljice. Poleg 
izjemne strokovnosti zdravnikov in sester k čarobnosti porodnišnice namreč prispeva 
nadvse prijazen odnos osebja do vseh, ki prihajajo v to ustanovo. Tako se bo začel 
tudi projekt sodelovanja postojnske porodnišnice z Netvizijo, ki bo v prihodnje na 
svoje Čarobne dneve vabila tudi znane »postojnske« ambasadorje. Odslej bosta zato 
ob prihodu obiskovalce vedno prijazno pozdravila Bojan in vila v mavričnem motivu 
Čarobni dan, ki se bosta skupaj z nami razveselila vsakega novega otročička, rojenega 
v tej porodnišnici. 

JUB-ovi  arhitekti v sodelovanju z osebjem že pripravljajo podrobne načrte, katere 
odtenke barv Jupol Junior bodo na zidove recepcije in čakalnic profesionalno nanesli 
slikopleskarji iz OOZ Logatec pod taktirko Benjamina Gantarja in Petra Oblaka. Naj 
poudarimo še to- JUB bolnišnici donira vse barve, izvajalci pod vodstvom Sekcije 
slikopleskarjev Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije pa bodo dela prav tako opravili 
brezplačno. Torej čarobni projekt, vreden pohvale!

LIKOVNI NATEČAJI V VRTCIH IN ŠOLAH

Veseli in počaščeni smo, da so natečaji Čarobnega dne postali že stalnica slovenskih 
vrtcev in šol. V dveh letih, vse od začetka organizacije natečajev, je v našo pisarno 
priromalo že nekaj tisoč risbic naših mladih nadebudnih ustvarjalcev. Mnogokrat smo 
imeli težko nalogo izbrati najboljše risbice, saj ste bili 
za nas zmagovalci prav vsi, ki ste sodelovali, vaše 
risbice pa so krasile vse Čarobne dni.risbice pa so krasile vse Čarobne dni.

V prihodnjem šolskem letu 
bomo z natečaji zagotovo 
nadaljevali, več informacij pa 
boste kmalu dobili v svojem 
vrtcu ali šoli. Veseli bomo vsake 
vaše umetnine, zato le veselo na 
delo! Ustvarjajmo čarobnost še 
naprej!

priromalo že nekaj tisoč risbic naših mladih nadebudnih ustvarjalcev. Mnogokrat smo 
imeli težko nalogo izbrati najboljše risbice, saj ste bili 
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V dobrih dveh letih je Čarobni dan postal 
eden izmed največjih družinskih   dogodkov 
v Sloveniji. V tem odraščajočem obdobju 
smo več kot 1.000 otrokom iz socialno 
šibkih družin omogočili obiskovanje 
izvenšolskih aktivnosti, posamezni Čarobni 
dan pa je razveselil tudi več kot 15.000 
obiskovalcev.

Pridobili smo si zaupanje mnogih 
obiskovalcev, pokroviteljev, vrtcev, šol, 
občin, društev in klubov, ki nam pomagajo 
soustvarjati čarobno vzdušje. Na vsakem 
Čarobnem dnevu mladim obiskovalcem 
omogočimo brezplačno obiskovanje 
plesnih, glasbenih, slikarskih, fotografskih, 
izobraževalnih, športno-rekreativnih, 
ekoloških in drugih delavnic ter nešteto 
čarobnih dogodivščin.

Po dveh letih in osmih Čarobnih dneh se 
zopet vračamo v Arboretum Volčji Potok, 
kjer bomo z vami upihnili dve rojstnodnevni 
svečki, se prepustili izjemnim spektaklom in 
presenečenjem ter sodelovali na več kot 
60 delavnicah. Program Čarobnega odra, 
amfiteatra in neverjetno število delavnic 
dokazujejo, da smo z vsakim letom še večji 
in še boljši.

Novo šolsko leto je pred vrati – vstopite 
tudi letos vanj začarani!

ČAROBNI DNEVI PO SLOVENIJI
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ZA CENO ENE 

SMUČARSKE 

VOZOVNICE 

SMUČA CELA 

DRUŽINA

KRANJSKA GORA

www.carobnidan.si

Marec
2012

s smučarsko šolo Zaključna tekma 

Urške Hrovat
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ČAROBNA GOSTILNICA
DINO OTROŠKI MENI: 4 piščančji medaljoni, pomfrit, 
         sok Fructal Pingo, čokoladica Kraljestvo živali dinozavri  4,80 € 

ČAROBNI MENI: Piščančji file na žaru, pomfrit, ketchup  6,00 € 

KUMSKI MENI: Hamburger, pomfrit    6,00 € 

DODATNA PONUDBA
     Hot – dog            2,00 € 
     Pomfrit             1,50 € 
     Solata kum             3,50 € 
     Pečena paprika           3,50 €
     Jabolčni zavitek (kos)           2,00 € 
  
JEDI Z ŽARA:
     Pleskavica v lepinji            6,50 €
     Piščančji file na žaru, žarska obloga, kruh   6,00 € 
     Čevapčiči, žarska obloga, kruh         6,00 €
     Beli sir na žaru, žarska obloga, kruh        6,00 €
     Hrenovka na žaru, žarska obloga, kruh       6,00 €
     Mešano meso na žaru, žarska obloga, kruh   8,00 €

Dežela
RDEČE KAPICE

Dežela
PIKE NOGAVIČKE

Dežela
PETRA PANA

Dežela
ČEBELICE MAJE

Dežela
JANKA IN METKE

PLEZALNA 
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IGRALA

VOŽNJA 
S KOČIJO

JAHANJE
PONIJA

SLIKANJE
S PITONOM
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IGRALA

OTROŠKA 
IGRALA

Razstava orhidej,
kaktusov in 
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Razstava 
eksotičnih 

živali

LESENI 
AMFITEATER

ČAROBNI ODER

4,80 € 4,80 € 

ČAROBNI MENI: Piščančji file na žaru, pomfrit, ketchup  6,00 € 

KUMSKI MENI: Hamburger, pomfrit    6,00 € 
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     Pomfrit             1,50 €      Pomfrit             1,50 €      Pomfrit             1,50 €      Pomfrit             1,50 €      Pomfrit             1,50 €      Pomfrit             1,50 €      Pomfrit             1,50 €      Pomfrit             1,50 €      Pomfrit             1,50 €      Pomfrit             1,50 €      Pomfrit             1,50 €      Pomfrit             1,50 €      Pomfrit             1,50 € 
     Solata kum             3,50 €      Solata kum             3,50 €      Solata kum             3,50 €      Solata kum             3,50 €      Solata kum             3,50 € 
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VOŽNJA 
S KOČIJO

JAHANJE
PONIJA

SLIKANJE
S PITONOM
SLIKANJE

S PITONOM
SLIKANJE

S PITONOM

ČAROBNA 
GOSTILNICAGOSTILNICA

SREČELOV

OTROŠKA 
IGRALA

OTROŠKA 
IGRALA

Razstava orhidej,
kaktusov in 

tropskih metuljev

Razstava 
eksotičnih 

živali

LESENI 
AMFITEATER

ČAROBNI ODER
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PROGRAM NA ČAROBNEM ODRU
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10:00   Mimohod maskot z bonarsko skupino Laške pihalne godbe 
  otvoritev Čarobnega dne

10:30   Čarovnica Hillary gre v opero - gledališka predstava SNG Maribor

11:00    Nataša Madjar
11:10    Leseni rogisti
11:25    Spopad harmonik - Miha Debevec & Tomaž Rožanec

11:40    Plesna skupina Face - društvo Sožitje Mengeš

11:50    Alenka Gotar
12:10    Kiki ples s Sebastianom
12:15    Bilbi
12:35   Plesna šola Miki 
12:50   Martina Šraj
13:05   Glasbena šola Gvido
13:15    Čarodej Toni in medved Čalapinko
13:40   Nuša Derenda
14:00   Nagovor župana občine Kamnik, g. Marjana Šarca
14:05     

14:10    Glasbeno-plesna šola Pustotnik
14:20   Brigita Šuler 
14:35   Otroški pevski zbor OŠ Marije Vere
14:50   Lumpi ples
15:00   Matevž Šavora
15:10    Xobi ples
15:25   Nino
15:40   Akrobatska skupina Sokol Bežigrad
16:00   

  glasbeno-plesni spektakel

17:00   Kind of art in Peter Januš
17:15    Glasbena šola Vox
17:30   Capoeira
17:45   Lino ples
17:55   Ciao ciao s »Katarino Malo«
  zaključek Čarobnega dne 

Nagovor župana občine Kamnik, g. Marjana Šarca

Glasbeno-plesna šola PustotnikGlasbeno-plesna šola Pustotnik

15:40   Akrobatska skupina Sokol BežigradAkrobatska skupina Sokol Bežigrad
16:00   

  glasbeno-plesni spektakel  glasbeno-plesni spektakel

15:40   Akrobatska skupina Sokol BežigradAkrobatska skupina Sokol Bežigrad
16:00   

  glasbeno-plesni spektakel  glasbeno-plesni spektakel

Torta za 
2. rojstni dan
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ČAROBNE DEŽELE

Dežela Pike Nogavičke

Dežela Rdeče kapice

Dežela čebelice Maje

• Lumpi kuhar – priprava Lumpičink (Mercator)
• Lumpi ustvarjalna delavnica (Mercator)
• Delavnica Kraljestvo živali “Dinozavri” (Kraš)
• Lino delavnica (Podravka)
• Pikini prigrizki s Poli salamo (Perutnina Ptuj)

• Popotovanje lačnega prašička Rozija – iskanje skritega zaklada v labirintu (Volksbank)

• “Bosch” imel srečo? (BSH Hišni aparati)

• Spoznajmo glasbene instrumente (Glasbena šola Vox)

• Otroški svet
• Plesna delavnica s Xobijem (Telekom)
• S pesmijo in gibanjem do znanja tujega jezika – pobarvanke, slikanice, pravljice, pesmice, 
    igranje na dude (Jezikovna šola Dude)

• Čarobna poslikava obraza (Zveza prijateljev mladine Ljubljana, Moste-Polje)
• Glasbena pripravnica Pustotnik – igranje na mala glasbila in 
    izdelovanje glasbenih ropotuljic (Glasbeno-plesna šola Pustotnik)
• Naredi si svoj časopis – ustvarjalna delavnica Nedeljskega (Dnevnik)
• Čarobni park (Arboretum Volčji Potok)
• Glasbena delavnica (Glasbena šola Gvido)
• Pustolovščine – spust po vrvi (flying fox), hoja s hoduljami, lovljenje 
    ravnotežja na vrvi (slackline), igra z baloni (Pustolovski park Geoss)
• Poslikava lesenih slik – naredi si sliko in jo odnesi domov (Maja Orehek)
• Mamin igralni kotiček – noro veliko igrač in super daril! (revija Mama)
• Barni in Oreo delavnica (BTL Marketing)
• Barvajmo avtomobile Škoda (Škoda Škerjanec)
• Friziramo se radi – frizerska delavnica (Studio 4)

• Izdelajmo mucka ali kužka (»a cat« ali »a dog«) in rešimo enostavno vajo v angleščini     
    (Jezikovni center Lingula)

• Pridruži se čebelji družini – poslikava, štampiljke, ogrlice (ŠCRM Kamnik)
• Čebelica Maja v vrtcu – igre, pobarvanke, zgodbe, pesmice za najmlajše (ŠCRM Kamnik)
• Čebelica Maja v mali šoli – se uči leteti in drugih spretnosti (ŠCRM Kamnik)
• Zaplešimo s Čebelico Majo (ŠCRM Kamnik)
• Čebelica Maja telovadi – štafeta z lončki, poligon (ŠCRM Kamnik)
• Čebelica Maja ustvarja – čebelice, čebelnjak s panjskimi končnicami (ŠCRM Kamnik)
• Čebelica Maja potrebuje pomoč – rože velikanke! (ŠCRM Kamnik)
• Za spomin se slikaj s Čebelico Majo – pano z luknjo za glavo (ŠCRM Kamnik)
• Umetniška delavnica Mali Picasso (Center Pinea)
• Ustvarjalnica Slovenske filantropije

 – igre, pobarvanke, zgodbe, pesmice za najmlajše (ŠCRM Kamnik)

 – čebelice, čebelnjak s panjskimi končnicami (ŠCRM Kamnik)

 – igre, pobarvanke, zgodbe, pesmice za najmlajše (ŠCRM Kamnik)

 – iskanje skritega zaklada v labirintu (Volksbank) – iskanje skritega zaklada v labirintu (Volksbank)

 (Zveza prijateljev mladine Ljubljana, Moste-Polje) (Zveza prijateljev mladine Ljubljana, Moste-Polje)
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• Pridruži se čebelji družini – poslikava, štampiljke, ogrlice (ŠCRM Kamnik)
• Čebelica Maja v vrtcu – igre, pobarvanke, zgodbe, pesmice za najmlajše (ŠCRM Kamnik)
• Čebelica Maja v mali šoli – se uči leteti in drugih spretnosti (ŠCRM Kamnik)
• Zaplešimo s Čebelico Majo (ŠCRM Kamnik)
• Čebelica Maja telovadi – štafeta z lončki, poligon (ŠCRM Kamnik)
• Čebelica Maja ustvarja – čebelice, čebelnjak s panjskimi končnicami (ŠCRM Kamnik)
• Čebelica Maja potrebuje pomoč – rože velikanke! (ŠCRM Kamnik)
• Za spomin se slikaj s Čebelico Majo – pano z luknjo za glavo (ŠCRM Kamnik)
• Umetniška delavnica Mali Picasso (Center Pinea)
• Ustvarjalnica Slovenske filantropije

Dežela Janka in Metke

Dežela Petra Pana
• Nogometna delavnica (Nogometni klub Radomlje)

• Športne igralnice z G-rego
• Gimnastična delavnica na Airtracku (Sokol Bežigrad)

• Košarkarska delavnica (KK Šenčur)

• Namizni hokej – igra, zabava in šport (NHK Mengeš in NHZS)

• Urjenje samoobrambnih veščin (Ju-Jitsu zveza Slovenije)

• Učna delavnica Capoeire – aktivnost, ki združuje elemente plesa in borilne veščine 
    (Športno in kulturno društvo Capoeira Slovenija)

• Delavnica shiatsu masaže (Shiatsu društvo Slovenije)

• Delavnica in prikaz vrvne tehnike – za uspešno odkrivanje še neodkritih delčkov planeta Zemlja 
    (Društvo za raziskovanje jam Simon Robič Domžale)

• Prikaz in učenje elementov borilnih veščin (Fight club Gepard)

• Fit fit animacija za otroke
• AED (avtomatski defibrilator) rešuje življenja (Združenje slovenskih poklicnih gasilcev)

• Otroški poligon (ŠCRM Kamnik)

• Štafetne igre (ŠCRM Kamnik)

• Badminton in speedminton delavnica (ŠCRM Kamnik)

• Nogometna delavnica (ŠCRM Kamnik)

• Hokejska delavnica (ŠCRM Kamnik)

• Razmigaj se na Sola poligonu! (Pivovarna Union)

• Gibalno-plesne delavnice – delavnica Shoto-kan karateja, plesna delavnica, gibalna delavnica (Center PINEA)

• Športna delavnica OŠ Marije Vere
• Na Izi z Izimobilom! (Izimobil)

• Preklopimo na zdravje (S2H)

• Jaz in ti – igrajmo se vsi! (VVZ Antona Medveda Kamnik)

• Predstavitev unikatnih živalskih robotov (Cambridge museum Slovenija)

• Barvanje in risanje robotka Barnija, barvanje fosilnih odlitkov, amonitov 
    (barvanje robotka za starejše od 9 let, Cambridge museum Slovenija)

• Joga vadba za otroke (Joga v vsakdanjem življenju)

• Joga v vsakdanjem življenju Domžale
• Jyotish – indijska astrologija
• Ustvarjalna delavnica to.to (Tosama)

 – aktivnost, ki združuje elemente plesa in borilne veščine  – aktivnost, ki združuje elemente plesa in borilne veščine 

• Likovna delavnica OŠ Marije Vere
• Predstavitev ‘zdrave šole’ (OŠ Marije Vere)
• Z Veroniko na Veliko planino (Mestna Knjižnica Kamnik)

• Lutkovna ustvarjalnica (Hiša otrok in umetnosti)

• Rasti, rasti rožica! – posadi v lonček svojo čebulico tulipana, seme fižola, graha, kreše ali peteršilja 
    ter ga odnesi domov (Semenarna Ljubljana)

• Cvetlična ustvarjalna delavnica (Katja & Alen)
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ČAROBNE DOGODIVŠČINE

ČAROBNO DOGAJANJE V LESENEM AMFITEATRU

Smo prostovoljci, strokovnjaki različnih področij, smo otrokoljubi, ob vsem tem pa neumorni zagovorniki 
spoštovanja otrokovih pravic. In smo tudi tisti, ki trkamo na odgovorno starševstvo, prijazno, strpno in 
odprto družbo. Smo torej tisti, ki nudimo pestre in dinamične programe, skozi katere socialno in vzgojno 
opremljamo otroke z novimi znanji in spoznanji za pot zdravega odraščanja. Deliti srečo pomeni, biti 
srečen sam! Smo srečni ljudje, ker osrečujemo otroke. Smo Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-
Polje.

Počitnice 2011
Iztekajo se letne počitnice otrok in mladih. Uresničevali smo jih s sloganom “kreativnost, zabava in 
varnost” na različnih počitniških destinacijah, najbolj množično doslej pa v Ljubljani. Za vaše mladostnike 
smo pripravili že nov program jesenskih počitnic: nadaljevanje projekta Mladi in Evropa, humanitarni 
projekt »Harry Potter v Kranjski Gori«, projekt »Nikoli sam« in druge. Seveda pa ne gre pozabiti, da ves 
čas deluje tudi projekt Družinski center; terapevtska, psihosocialna in humanitarna pomoč otrokom, 
mladim in družinam v stiski. Dobrodošli!

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA MOSTE-POLJE

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA MOSTE-POLJE, Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana, 
Telefon: 01-5443043, 01-5443042, Faks: 01-5443042, E-pošta: info@zpmmoste.net, Splet: www.zpmmoste.net

• Plezajmo skupaj na plezalni steni Citywall (Plezalni klub Stena, Plezalni odsek Kamnik)
• Bojanova velikanska slikarska delavnica (JUB in Zavod Enostavno prijatelji) ter druženje s Petro Majdič 
    (JUB, od 14. do 18. ure)
• Skakanje po napihljivih gradovih – Strela McQueen, Hello Kitty, Tomažkov vlakec s toboganom,...
• Šotorske prikolice Camp-let – najhitreje postavljive šotorske prikolice (Freedom center)
• Hip, hip, hip, ... strašni trik – otroški voziček in prikolica v enem (Croozer in Chariot)
• Trampolin na elastikah (Hopsi)
• Veliki model debelega črevesa – nevsakdanji sprehod v notranjost človeškega telesa 
    (Preventivni državni program Svit)
• Delavnica s ponijem (Kocjanov hlev Stahovica)
• Fotografiraj se s pitonom – razstava eksotičnih živali (BioExo)
• Ogled in razstava fosilov, mineralov in arheoloških ostankov 
    (v deželi Janka in Metke, Cambridge museum Slovenija)
• Mini razstava dihurjev, pasemskih kokoši - piščančkov, račk, zajčkov (Cambridge museum slovenija)
• Spretnostna vožnja – vozimo avtomobilčke na daljinsko upravljanje (Modelarsko društvo Kisovec)
• Zapeljimo se s kočijo Manner po Arboretumu!
• Zabavajmo se na vlakcu skakaču (Slovenske železnice)
• Toyota Tour AC Lovše – vožnja po poligonu

10:30   Kiki plesna delavnica s Sebastianom 
              (Plesna šola Sebastian)
11:00   Otroška predstava Vito in Svit 
              otroška predstava NLB Vite
11:30   Glasbena šola Gvido – glasbeni nastop
11:45   Otroška predstava OŠ Marije Vere
12:00   S pesmijo in gibanjem do znanja               
              tujega jezika (Jezikovna šola Dude)
12:15   Glasbena šola Pustotnik – glasbeni nastop
12:30   Capoeira               
              afriško-brazilska plesno-borilna veščina
12:45   Lačna gosenica 
              otroška predstava gledališča »Teater za vse«
13:15   Maček Muri (ŠCRM Kamnik, dijaki programa 
              predšolske vzgoje)
13:20   Pesmi zapete in prikazane z znakovnim 
              jezikom (ŠCRM Kamnik)

13:25   Polžek Samo 
              otroška predstava (Slovenska filantropija)
13:50   Rdeča Kapica 
              različice pravljice Rdeča Kapica
14:05   Trije prašički 
              otroška predstava (ŠCRM Kamnik)
14:15    S petjem in plesom animiramo mlado               
              občinstvo! (ŠCRM Kamnik)

14:30   Gugu vas obdari – glasbeno-lutkovna 
              animacija (gledališče Mladimaj)

15:00   Xobi ples
15:10   Baletna delavnica 
15:40   Lumpi ples
16:00   Vsi na glasbeno-plesni spektakel 
         Čukov in Ribiča Pepeta!

Pokrovitelj:
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ISKRENO BI SE RADI ZAHVALILI

• vsem izvajalcem, ki so se odpovedali svojemu honorarju in s tem pomagali    
   izpeljati našo dobrodelno prireditev, s katero bomo kar nekaj otrokom pričarali    
   nasmeh na obraz, ko bodo pričeli z obiskovanjem izvenšolskih aktivnosti; hvala 
   še enkrat SNG Maribor, še posebej Branki Nikl, hvala Bilbi, Mihi Debevcu in 
   Tomažu Rožancu, Nuši Derenda, Nataši Madjar, Birigiti Šuler, Alenki Gotar, 
   Martini Šraj, katarini Mali, Čukom in Igorju Ribiču, Matevžu Šavori, Glasbeni 
   šoli Pustotnik, Ninu, Petru Janušu, plesni skupini Face, Lesenim rogistom, 
   čarodeju Toniju Mežanu, Borisu Kononenku in gledališču Mladimaj, Neji Šmid 
   ter Kulturno-umetniškemu društvu Teater za vse, Jesenice,

• Brigiti Bizjak za prečute noči ob oblikovanju zloženke in kataloga ter drugih 
   promocijskih materialov,

• zaposlenim v Arboretumu Volčji Potok, še posebej Sandri Zidar, Janku Zveru, 
   Meliti Miš Strgar in Alešu Ocepku za uspešno sodelovanje in pomoč pri izvedbi 
   tako obsežnega projekta,

• Heleni Sterle za njeno nesebično in nenadomestljivo pomoč ter poln žakelj 
   fantastičnih idej,

• Osnovni šoli Marije Vere, še posebej Violeti Vodlan za odlično sodelovanje,

• Šolskemu centru Rudolfa Maistra Kamnik, še posebej Tatjani Novak, Šemsu 
   Mujanoviču, Žigi Repanšku, Tatjani Cvrtila Ložar in Mojci Krevs za izjemen 
   doprinos k obogatitvi programa čarobnih odrov in delavnic,

• Vzgojno-varstvenemu zavodu Antona Medveda Kamnik, še posebej Mileni 
   Lampret za vedno odlično pripravljene delavnice,  

• Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, še posebej Aniti Ogulin in Mihi 
   Ravbarju, za sodelovanje in pomoč pri izvedbi humanitarne note Čarobnega dne

• ter celotni Čarobni ekipi za entuziazem, ki ga je pokazala v zadnjih dveh 
   mesecih, ko se je dogodek pripravljal.

Še posebej pa se zahvaljujemo vsem finančnim, medijskim in materialnim 
pokroviteljem - prav zaradi njih lahko ponosno povemo, da smo omogočili 
več kot 150 otrokom obiskovanje izvenšolskih aktivnosti.
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VEČ KOT 150 OTROK BO OBISKOVALO 
NASLEDNJE IZVENŠOLSKE DEJAVNOSTI

ŠKD Capoeira Slovenija
Gasparijeva 9, 1000 Ljubljana
T: 041 504 621
E: capoeira.slovenija@gmail.com
S: www.capoeiraslovenija.si

Jezikovni center Dude
Breznikova ulica 15, 1230 Domžale
T: 01 721 69 13, 041 317 444
E: dude@dude.si
S: www.dude.si

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Ljubljana
Selanova 16, 1000 Ljubljana
T: 040 221 108
E: info@joga-ljubljana.org
S: www.joga-ljubljana.org

Glasbena šola GVIDO
Podgorje 49/a, 
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
T: 031 343 630
E: info@gvido.si
S: www.gvido.si

Fight club Gepard
Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče
T: 040 321 702
E: info@klub-gepard.si
S: www.klub-gepard.si

Jezikovni center Lingula
Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana
T: 01 541 00 33
E: info@lingula.si
S: www.lingula.si

Glasbena šola Pustotnik
Vinje 37, 1261 Dol pri Ljubljani
T: 041 693 729
E: pustotnik.tomaz@siol.net
S: www.pustotnik.si

Plesna šola Miki
Kamniška cesta 24a, Zgornje Jarše, 1235 Radomlje
T: 01 724 25 85
E: info@mikiples.com
S: www.mikiples.com

ŠD Sokol Bežigrad
Trg 9.maja 1, 1000 Ljubljana
T: 01 434 76 03
E: info@sokolbezigrad.si
S: www.sokolbezigrad.si

Društvo joga v vsakdanjem življenju Domžale
Miklošičeva ulica 2b, 1230 Domžale
T: 031 231 440
E: domazale@jvvz.org
S: www.joga-v-vsakdanjem-zivljenju.org/domzale

Shiatsu društvo Slovenije
Poljanska cesta 18, 1000 Ljubljana
T: 040 584 699
E: shiatsu.in.ljubljana@gmail.com
S: www.shiatsu-drustvo-slovenije.com

Glasbena šola Vox
Ul. bratov Babnik 20, 1000 Ljubljana
T: 041 679 016
E: vox@siol.net
S: www.vox-si.com

Kot vsak Čarobni dan je tudi ta dobrodelno obarvan. S pomočjo Zavoda Zaupanje ter naših 
pokroviteljev in partnerjev, katere navajamo na tej strani, bomo obdarili kar 150 otrok iz socialno 
ogroženih družin, da bodo lahko obiskovali različne tečaje in druge izvenšolske aktivnosti.

2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
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Ju-jitsu zveza Slovenije
Prvomajska ulica 15a, p.p. 102, 8290 Sevnica
T: 041 578 856
E: info@ju-jitsu.si
S: www.ju-jitsu.si

DZRJ Simon Robič Domžale
Češminova 21, 1230 Domžale
T: 041 909 949
E: irena.strazar@helios.si
S: www.drustvozrj-domzale.si

Hiša otrok in umetnosti
Cankarjeva 9, 1000 Ljubljana
T: 041 663 904; 01 425 26 66
E: info@hisaotrok.si
S: www.hisaotrok.si

Nogometni klub Radomlje
Prešernova ulica 43, 1235 Radomlje
T: 031 628 725
E: klub@nk-radomlje.si
S: www.nk-radomlje.si

Kocjanov hlev (Goldi d.o.o.)
Godič 80, 1242 Stahovica
T: 041 612 845
E: goldi.goldi@siol.net

NHK Mengeš
Canakrjeva 2, 1234 Mengeš
T: 051 649 161
E: nhkmenges@gmail.com
S: www.nhklub-menges.si

ProDance studio
Štihova 20, 1000 Ljubljana
T: 040 808 876
E: pro.dance@siol.net
S: www.pro-dance.com

Plezalni klub Stena
Parmova 25, 1000 Ljubljana
T: 040 461 071
E: info@klubstena.si
S: www.klubstena.si

Mign d.o.o.
Slamnikarska 1a, 1230 Domžale
T: 041 232 113
E: fit.bar@siol.net
S: www.fit-fit.net

Foto klub Kamnik
Fužine 10, Kamnik
T: 041 239 003
E: info@fotoklub-kamnik.si
S: www.fotoklub-kamnik.si

Košarkarski klub Šenčur CPK
Pipanova 45, Šenčur
E: katja.kksencur@gmail.com
S: www.kksencur.si

G-REGA
Parmova 53, 1000 Ljubljana
T: 01 839 46 59
E: info@g-rega.si
S: www.g-rega.com

Center Pinea, društvo za življenje v gibanju
Ljubljanska 3d, 1241 Kamnik
T: 041 388 008
E: pineacenter@gmail.com
S: www.center-pinea.blogspot.com

ŠPO Kamnik
Šutna 42, 1241 Kamnik
T: 051 303 023
E: pdkamnik@siol.net
S: www.drustvo-pdkamnik.si
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ČAROBNI DAN SO OMOGOČILI

revija za zdravo življenje

POKROVITELJI

MEDIJSKI POKROVITELJI

PARTNERJI

INTERNETNI MEDIJSKI POKROVITELJI



31




