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Počitniške dni otrok in mladostnikov  
želimo popestriti z zanimivimi, zabavnimi, 
družabnimi in poučnimi vsebinami.  
Delavnice so dostopne vsem otrokom in 
mladostnikom brezplačno. 
V času delavnic bodo z njimi strokovno 
usposobljeni animatorji in prostovoljci.  
 
Predhodne prijave niso potrebne.  
 
Vrata so odprta za vse otroke in mladost-
nike, za mlajše od 5 let v spremstvu od-
rasle osebe. Dobrodošli tudi dedki in ba-
bice. 
 
Delavnice bodo potekale od 27. junija 
do 31. avgusta 2016. 
  
Dopoldansko dogajanje se začne ob 
8.00 uri. Vsi, ki ob 8.00 uri ne uspejo 
priti, se lahko udeležijo popoldanskega 
dela, ki se začne ob 12.00 uri.  
Dogajanje poteka do 16.00 ure. 
 
Med 12.00 in 13.00 uro je tudi možnost 
toplega obroka (proti plačilu). 
 
Kje nas najdete? 
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