
v šolskem letu 2019/20 

ZA OTROKE IN MLADE 

mali nogomet  

(za fante od 4. razreda do 1. letnika) 

jesenski in zimski počitniški program 

Bosko turnir v namiznih igrah 

silvestrovanje za otroke 

majski izlet za mlade 

ustvarjalne delavnice (adventni venčki, 
presmeci...) 

odprta igrišča in igralnica vsak popoldan  

otroški in mladinski pevski zbor 

učna pomoč 

srečanja za mlade 

Mladinske mednarodne izmenjave  

Svetovalnica za otroke in mlade 

ZA ZAKONCE IN STARŠE 

(Ne)moč odnosa-tematski večeri  

vikendi za družine 

terapevtska pomoč  
in svetovanja  

(Družinski center Objem) 

INFORMACIJE:  

 pisarna SMC 

 drustvo.smc@gmail.com  

 https://maribor.donbosko.si/smc  

Društvo Salezijanski mladinski center Maribor  

https://maribor.donbosko.si/smc/


1. teden: 1.-5. julija  

2. teden: 8.-12. julija  

Počitniški program, za osnovnošolske otroke od 1. do 8. razreda, poteka 
vsak dan od 8.30 do 16.00 (možnost jutranjega varstva od 7.00 dalje). Skozi 
teden ustvarjamo v delavnicah, pojemo in plešemo ter igramo različne 
igre.  
V torek gremo s kolesi na bazen (Mariborski otok).  
V četrtek gremo na izlet: 1. teden paviljon v Expano in motorik park 
(Murska Sobota), 2. teden v Podčetrtek.  
V petek po 2. tednu je zaključna prireditev za starše ob 16. uri.  

CENA 30  na teden (skupaj z izletom) oz. 6  na dan oz.  samo izlet 15   
Plačilo poravnate z nakazilom na TRR SI56 6100 0001 5752 274 (Del. hr. d.d. Ljubljana). 

PRIJAVE do 25. junija (z izpolnjeno prijavnico)  

22.-26. julija   

Počitnice so namenjene otrokom in mladim od 4. razreda in mladim.  
Domovali bomo v župnijskem domu Ankaran. Pri domu so igrišča, do 
plaže pa je 15 min hoje.  
Odhod z avtobusom je v ponedeljek, 22. julija ob 7.30, vrnemo se v petek, 
26. julija ob 20.00.  

CENA 100€ (vključuje prevoz, prehrano, animacijo). 
Plačilo poravnate z nakazilom na TRR SI56 6100 0001 5752 274 (Del. hr. d.d. Ljubljana—
možnost plačila na 2 obroka). 

PRIJAVE do 1. julija oz. do zapolnitve mest (z izpolnjeno prijavnico) 


