
PRAZNOVANJE ROJSTNEGA DNE V ARBORETUMU VOLČJI POTOK 
 

1. Rojstni dan -Postani Paleontolog 
Rojstni dan predstavlja mini paleontološka razstava s fosili iz različnih delov 
sveta. Otroci bodo izkopavali prave fosile v arheoloških peskovnikih. Poučili se 
bodo o ledenodobnih živalih ali dinozavrih.  
Imeli bodo poučno ustvarjalno delavnico. Lahko tudi naredijo manjšo maketo- 
jurski park z dinozavri in velikim delujočim vulkanom. 
V praznovanje je vključen prigrizek, torta in pijača. Ob deževnem in mrzlem 
vremenu poteka rojstni dan v notranjih prostorih uprave, zato ga je možno izvesti 
kadarkoli. 
Priporočena starost otrok 9-15 let, mlajši po dogovoru. 
Trajanje 2.5 ure 
Prijave 14 -21 dni pred dogodkom. 
Cena 15.25 € na otroka (starši slavljenca in slavljenec imajo prost vstop) 
Ceno poravnate na blagajni Arboretuma. Starši gostov morajo plačati vstopnino v 
park. 

  
2. Postani arheolog ter najdi zaklad Indiana Jonesa 

Rojstni dan predstavlja mini arheološko razstavo s pravimi najdbami iz različnih 
delov sveta. Otroci bodo izkopavali arheološke najdbe na arheološkem 
peskovniku, po načrtu bodo v parku poiskali zaklad Indiana Jonesa- azteški 
predmet, egipčanski kipec, rimske najdbe in kovance pa bodo našli z uporabo 
detektorja. Za nagrado bodo dobili angleške znamke in kovance. 
Rojstni dan bo potekal v notranjih prostorih uprave in na prostem. V primeru 
slabega vremena bomo postavili najdbe zraven uprave in si ogledali film o 
dinozavrih. 
Priporočena starost otrok 8-15, mlajši po dogovoru. 
Trajanje 2.5 ure. 
Prijave 14 dni pred dogodkom. 
Cena 15.25 € na otroka (starši slavljenca in slavljenec – brezplačno) 
Ceno poravnate na blagajni Arboretuma. Starši gostov plačajo vstopnino v park. 

 
3. Spoznajmo smešne pasemske živali 

Rojstni dan sestavlja enourna poučno ustvarjalna zabavna delavnica in-razstava 
dresiranih živali- čopaste kokoške, piščančki, račke, sfrizirani golobi, zajčki itd. 
Živali izgledajo kot, da bi imele dodatne lasulje, brade, operjene nogice, itd. Živali 
so gostovale po celi Sloveniji, v večjih trgovskih centrih, na občinskih prireditvah, 
v šolah, na državnih razstavah in so res vredne ogleda, saj podobnih ni v 
Sloveniji in Evropi. Otroci se lahko tudi fotografirajo z živalmi. Otroci se igrajo 
družabne igre, imajo manjšo ustvarjalno delavnico in gredo na igrala.  
V praznovanje je vključena pogostitev s prigrizki, pijačo in torto.  
Dogodek lahko poteka v notranjih prostorih uprave in na prostem. 
Priporočena starost otrok od 5 do 15 let. 
Trajanje 2 uri za mlajše; po dogovoru 2.5 ure za starejše. 
Prijava 14-21 dni pred dogodkom.  
Cena 15.25 € na otroka (starši slavljenca in slavljenec imajo prost vstop) 
Ceno poravnate na blagajni Arboretuma. Starši gostov plačajo vstopnino v park. 
 
 
Prijave so mogoče po telefonu Bianca Rumble 040 455 232 ali 
elektronski pošti: bianca@rumble.si 
 
www.rumble.si 
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