
1 
Čarobni dnevi 

v letu 2012 

Opis prireditev 
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1. Čarobni dan 

Arboretum Volčji Potok 

30. avgust 2009 

13.000 obiskovalcev 

2. Čarobni dan 

Mariborsko Pohorje 

20. december 2009 

10.000 obiskovalcev 

3. Čarobni dan 

Kobilarna Lipica 

18. april 2010 

15.000 obiskovalcev 

4. Čarobni dan 

Terme Ptuj 

30. maj 2010 

5. Čarobni dan 

Arboretum Volčji Potok 

29. avgust 2010 

17.000 obiskovalcev 

1. rojstni dan 

6. Čarobni dan 

Mariborsko Pohorje 

19. december 2010 

10.000 obiskovalcev 

Čarobni dnevi v preteklih letih 

7. Čarobni dan 

Kobilarna Lipica 

16. april 2011 

12.000 obiskovalcev 

8. Čarobni dan 

Koper 

12. junij 2011 

10.000 obiskovalcev 

9. Čarobni dan 

Arboretum Volčji Potok 

28. avgust 2011 

18.000 obiskovalcev 

2. rojstni dan 
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10. Čarobni dan 

Kranjska Gora 

ned., 4. marec 2012 
11. Čarobni dan 

Bled 

ned., 6. maj 2012 
12. Čarobni dan 

Arboretum Volčji Potok 

ned., 2. september 2012 

3. rojstni dan 

Aktivnosti v letu 2012 

Čas in prostor v katerem živimo, nam narekujeta  
dobrodelnost in skrb za sočloveka, 

predvsem za otroke. Uspeh prireditev pod imenom Čarobni dan je 
razveseljiv in kot tak spodbuda za nadaljevanje. 

 
Otrokom iz socialno šibkejšega okolja bo konec avgusta pripravil 

prijaznejši vstop v šolske klopi in jim s pomočjo pokroviteljev zagotovil  
celoletni brezplačni obisk obšolskih dejavnosti po njihovi izbiri. 

 

        Naj se čarobnost nikoli ne konča. 
 



Namen in cilj 

HUMANITARNO: S pomočjo pokroviteljev in poslovnih partnerjev 
zbiramo sredstva za obšolske oz. prostočasne dejavnosti za najmanj 
100 nadarjenih otrok iz socialno šibkejših sredin znotraj posamezne 
regije. 

 

ZABAVA NA ČAROBNEM ODRU: Zanimivi in raznovrstni nastopi znanih 
in manj znanih glasbenih in plesnih skupin ter mladih talentov s 
poudarkom na promociji lokalnih oz. regionalnih vsebin (šole, vrtci, 
društva, klubi). 

 

SPODBUJANJE KREATIVNOSTI: Preko 30 različnih kreativnih delavnic 
(plesnih, glasbenih, slikarskih, fotografskih, izobraževalnih, športno-
rekreativnih, ekoloških,...), katere izvajajo različna društva, klubi in 
organizacije ter pokrovitelji znotraj svojih promocijskih aktivnosti. 

 

SPOZNAJMO SLOVENIJO: Ob pomoči regionalnih turističnih organizacij 
predstavitev posebnosti in turističnih znamenitosti posamezne regije 
obiskovalcem Čarobnega dne. 

 

CILJ: S pomočjo pokroviteljev in obiskovalcev (vsak Čarobni dan je 
obiskalo v povprečju 10.000 ljudi) smo do sedaj porušili že vse 
rekorde, zagotovo pa smo presegli rekorde v nasmehih, ki jih vidimo 
na obrazih družin, ki nas obiščejo, kakor tudi tistih otrok, katerim 
namenimo dobrodelna sredstva. 4 



Trkaj 
Čarobni dan Lipica 2010 

Program na Čarobnem odru 

Alfi Nipič 
Čarobni dan Pohorje 2009 Čuki in Ribič Pepe 

Čarobni dan 

Arboretum VP 2011 

maskote in otroci na Čarobnem odru 
Čarobni dan Arboretum VP 2011 

mladi talent 
Čarobni dan Lipica 2010 

šola irskega plesa 
Čarobni dan Arboretum VP 2009 

predstava telovadcev na airtracku 
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Ustvarjalne in športne delavnice 

Za nova znanja in zabavo skrbijo kreativne delavnice v čarobnih deželah. 
 

Različne aktivnosti nudijo možnost promocije lokalnih društev, klubov in pokroviteljev. 
 

Kreativne delavnice pomagajo mladim kreativcem pri odkrivanju skritih talentov. 

strižemo, barvamo, 

lepimo 

izdelujemo glasbila 

smo 

slikarji 

smo 

glasbeniki 

smo 

računalničarji 
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Kaj še delamo? 

radi plezamo 

pri poslikavi obraza 

je vedno vrsta 

manekensko-plesna 

šola samozavesti 

Vulcano Models 

naredili bomo 

kurenta 

Capoeira 

Aikido 

igramo namizni hokej 

spoznavamo živali 

smo umetniki 

slikamo se s 

čebelico Majo 



Plezalna stena 
Čarobni dan Arboretum 
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Čarobne dogodivščine 
nudijo mladim nadebudnežem 

različne športno-rekreativne aktivnosti 

vožnja z vlakom 

hoja po slacklineu 

jahali smo ponija 

skakali smo z žogo Zorb 

bili smo z jamarji na drevesu 

sprehodili smo se 

skozi debelo črevo 

napihljivi gradovi 



gremo v šotor in ustvarjamo 

plešemo... 

plešemo z maskotami 

čakamo Dedka Mraza... 

streljamo z lumpi-fračo 

Kaj pa pozimi? 



Sodelovanje z vrtci in osnovnimi šolami 
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2. natečaj 
razstava izdelkov na Čarobnem dnevu 

na Mariborskem Pohorju, 19. dec. 2010 

(sodelovalo je 48 osnovnih šol in 30 vrtcev) 

V podjetju Netvizija smo za otroke prve triade osnovne šole in vrtce 

pripravili kreativni likovni natečaj imenovan »Sonček je …«. Pri otrocih 

smo želeli spodbuditi njihovo razmišljanje, zaznavanje stvari okoli njih, ki 

se bodo odražale skozi njihovo ustvarjalnost. Otroci so bili vabljeni, da 

narišejo karkoli na temo sončka – kako sami vidijo sonce, sončen dan, 

kaj počnejo na sončen dan. 

 

Otroci oz. skupine in razredi so se lahko prijavili v tri različne kategorije: 

* za najboljšo posamezno risbico, 

* za najboljšo skupinsko risbico, 

* ter posebno nagrado za vrtec oz. šolo z največ risbicami. 

1. natečaj 
razstava izdelkov na Čarobnem dnevu 

v Arboretumu VP, 29. avg. 2010 

3. natečaj 
razstava izdelkov na Čarobnem dnevu 

v Lipici, 16. apr. 2011 

(sodelovalo je 63 osnovnih šol in 27 vrtcev) 



Predstavitev lokalnih društev in klubov  

ter regionalnih turističnih organizacij 

• Lokalna društva in klubi na podlagi zbranih sredstev omogočijo 
brezplačno udejstovanje pri njihovih dejavnostih najmanj 
100 nadarjenim otrokom iz socialno ogroženih družin. 
 

• Čarobni dnevi imajo poleg humantirane tudi izobraževalno nalogo. 
Spoznajmo Slovenijo je projekt, pri katerem sodelujemo z 
različnimi lokalnimi društvi in organizacijami.  

 

 

 

 

 
Folklorna skupina Kraški šopek 

Čarobni dan Lipica 2010 

11 

Stojnica občine Hrpelje-Kozina  
Čarobni dan Lipica 2010 



Promocija prireditve 
(povzeto po Čarobni dan Lipica 2010) 
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Najave prireditve v vseh vrstah medijev (oglasi in novičke): 

• TV, radio, časopisi in revije, internetni portali, mailingi,  
socialna omrežja, gsm,... 

• spletna stran prireditve – www.carobnidan.si 

• obiskanost (do 1.000 novih obiskov vsak dan) 

• e-prijava na spletni strani (do 5.000 prijav na prireditev), 

• promocijska zloženka prireditve (30.000 kosov), 

• plakati: jumbo, city in A3 plakati, 

• predstavitveni katalog prireditve, 
 

Objave po prireditvi 

Poročila ob 17h, TV Slovenija, SLO 1,  

ned., 20.12.2009, ob 17:06 

24ur, POP TV 

ned., 20.12.2009, 19:27 

http://www.carobnidan.si/
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CGP 
prireditve 

Meni: 
- Program 
- Prijava 
- Zadnje novice 
- Fotogalerija 
- Natečaj 
- Pokrovitelji 
- Humanitarno 
-       ... 

Banner 
160 x 600 

Internetni 
medijski 

pokrovitelji 

Medijski 
pokrovitelji 

Organizatorji 

Banner 
160 x 110 

Pokrovitelji 
(logotip + napis) 
generalni pokrovitelj 

zlati pokrovitelj 
srebrni pokrovitelj 

Pokrovitelji 

Partnerji 

Spletni 
pokrovitelji 

ime generalnega 
pokrovitelja v imenu 

prireditve 

Spletna stran  www.carobnidan.si 



Clipping – Čarobni dan Lipica 2010 
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Primorske novice, Žurnal24, Nedelo, Dnevnik, Finance, CITY magazine, Ona, 

Smrklja, Nova, Eva, Viva, Glasnik občine Divača,... 



Aktivnosti pokroviteljev 

S pomočjo pokroviteljev vsakič znova 

presežemo vsa pričakovanja. 
 

Pokrovitelji so pomemben del našega čarobnega dogajanja, 

saj brez njihove pomoči, ne bi mogli širiti čarobnosti.   
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Mimohod maskot 
Čarobni dan Lipica 2010 

Maskote z nastopajočimi 
Čarobni dan Ptuj 2010 

JUB-ova slikarska delavnica 
Čarobni dan Ptuj 2010 

Zaplešimo s Xobijem 
Čarobni dan Arboretum VP 2011 
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Netvizija d.o.o. 

organizator Čarobnih dni 
info@carobnidan.si 


