
  

 

NASLOV PAKETA KAJ VKLJUČUJE KATKA TEMA 
Možen čas  

izvajanja 

 

CENA  

Do 10 otrok 

CENA DO  

15 otrok 

Primerna 

starost 

MAVRIČNI ROJSTNI DAN 
Arboretum: vsak dan popoldan ob 
vikendih tudi dopoldan 
Skakalnica: vsak dan popoldan in 
dopoldan 
Igrišče oz. igrala TEN-TEN 

Animacijo, pijačo, slani 
prigrizek, mavrični pogrinjek, 
(mavričen klobuk, ki ga 
slavljenec odnese domov lahko 
tiara ali krona) slavnostni 
pogrinjek, sveže sadje s 
čokolado. 

Slavljenec je vodja gibalnih iger, saj ima v roki mavrično čarobno 
paličico in lahko menja temo, ki je lahko usmerjena v 
raziskovanje, igro, delavnico, … animator ponudi predloge, 
slavljenec je lahko princ, princeska, kralj, kraljica…odvisno od želje 
slavljenca. 

Od Marca do 
Novembra 
Pretežno na 
prostem 
V PRIMERU 
DEŽJA- 
PRESTAVIMO 

 
SKAKALNICA: 
115 € 
ARBORETUM
: 120 € 
IGRIŠČE: 
100 € 

SKAKALNICA
: 130 € 
ARBORETU
M: 150 € 
IGRIŠČE: 
120 € 

3 leta 
dalje 

INDIJANSKI ROJSTNI DAN   
Arboretum: vsak dan popoldan ob 
vikendih tudi dopoldan 
Skakalnica: vsak dan popoldan in 
dopoldan 

Animacijo, sendviči, pogrinjek, 
ustvarjalni material (indijansko 
ogrlico, lok ali tok - izbira 
slavljenca -  ki ga slavljenec 
odnese domov). 

Gostje si izdelajo perjanico, slavljenec lahko izbira med darilom, 
indijanska ogrlica, lok, tok. Indijanske igre, izmislimo si indijanska 
imena, lahko plešemo indijanski ples, šilimo puščice ali 
izdelujemo loke, ter streljamo tarče, tudi indijanski ogenj si lahko 
omislimo (ta je možen samo na lokaciji – Skakalnica)…V začetku 
srečanja lahko pojemo indijanske sendviče. Na koncu v kolikor 
želite,  možna sadna nabodala z čokoladnim prelivom. 

Vse mesece 
 
Pretežno na 
prostem 
 
V PRIMERU 
DEŽJA- 
PRESTAVIMO 

SKAKALNICA: 
125 € 
ARBORETUM
: 140 € 
IGRIŠČE: 
120 € 

SKAKALNICA
: 145 € 
ARBORETU
M: 160 € 
IGRIŠČE: 
140 € 

Od 4 
leta 
dalje 

KRALJEVSKI ali PRINCESKIN  ROJSTNI 
DAN 
Arboretum: vsak delovnik popoldan  
Skakalnica: vsak dan popoldan in 
dopoldan 
IGRALA TEN-TEN  

Animacija, hrana - slano 
pecivo, pijača, krona, 
kraljevska pogostitev, 
(kraljevska verižica, ki jo 
slavljenec odnese domov). 

Izdelovanje kron (tiar), krašenje kron (tiar), grajske igre, 
kraljevska pogostitev - KRALJEVSKA SLAŠČICA (sadna 
nabodala oblita s čokolado) 

Od aprila do 
oktobra  
 
V PRIMERU 
DEŽJA- 
PRESTAVIMO 

SKAKALNICA: 
110 € 
ARBORETUM: 
120 € 
IGRIŠČE: 
100 € 

SKAKALNICA: 
140 € 
ARBORETUM: 
150 € 
IGRIŠČE: 
130 € 

Od 3 leta 
dalje 

ŠPORTNI ROJSTNI DAN NA 
PROSTEM 
Arboretum: vsak delovnik popoldan  
Skakalnica: vsak dan popoldan in 
dopoldan 
Športno igrišče pri parku Češmin oz. 
o.š. Domžale 

Animacija, hrana - »športni« 
sendviči, pijača, pogrinjek. 

Vodena igra na igralih. 
Gibalne igre , ki jih izbere slavljenec (nogomet, atletika, 
badminton, rolanje,… 
(Pogostitev na športnem igrišču izvedemo v igralnem 
parku). 

Od konca marca 
do oktobra 
Pretežno na 
prostem 
 
V PRIMERU 
DEŽJA- 
PRESTAVIMO 

SKAKALNICA: 
110 €  
ARBORETUM: 
120 € 
IGRIŠČE: 
100 € 

SKAKALNICA: 
130 € 
ARBORETUM: 
150 € 
IGRIŠČE: 
130 € 

Od 3 let 
dalje 

PUSTOLOVSKI ROJSTNI DAN 
Arboretum: vsak delovnik popoldan  
Skakalnica: vsak dan popoldan in 
dopoldan 

Animacija, slani prigrizki, 
pijača, po želji lahko 
pustolovski sendviči, 
pogrinjek.  

Pustolovci se odpravijo iskati načrt, ki vodi do skritega 
zaklada. Skriti zaklad vsebuje »sladke« sanje … igramo se 
pustolovske igre, lahko zakurimo tudi ogenj. 
Pogostitev po pustolovsko … 

Vse mesece 
 
Pretežno na 
prostem 
V PRIMERU 
DEŽJA- 
PRESTAVIMO 

SKAKALNICA: 
110 € 
ARBORETUM: 
120 € 
IGRIŠČE: 
100 € 

SKAKALNICA: 
130 € 
ARBORETUM: 
150 € 
IGRIŠČE: 
130 € 

Od 4 leta 
dalje 

 

ŠPORTNA ANIMACIJA ZA OTROKE… 

 



 
KRATKA OBRAZLOŽITEV ANIMACIJE 

  Priporočamo rezervacijo vsaj teden dni pred izvedbo .  V program  lahko uvedemo tudi vaše predloge. Razpoložljivost prostora 

je lahko glede na povpraševanje tudi zasedena. Vodena animacija traja  do 120-140 min .  

  Vsak slavljenec (če še ni) postane podporni član društva  z vplačano članarino (cena animacije+stroški) in izpolnjeno 

pristopno izjavo (lahko preko- emaila ali na licu mest) . 

 Animacije v Arboretumu se dogajajo na prostem pri lokaciji igral - MAVRIČNA HIŠICA  oz. nadstrešek pri igralih, tudi gozd . (V 

primeru dežja se animacija prestavi na željo slavljenca na rezervni termin).  Slavljenec, starši otroka slavljenca in gosti - otroci 

imajo vstop prost. Zbor pri vhodu v park določeno uro  in odhod pri vhodu določeno uro - spremlja animator. Pri vhodu označimo 

otroke z vidnim bombažnim trakom(zaradi varnosti). Otroke pripeljemo ob določeni uri na začetno lokacijo. Plačate neposredno 

izvajalcu delavnice. Starši otrok gostov plačajo vstopnino v park, če želijo vstopiti.  

V kolikor želite v praznovanje vključiti torto, za to poskrbite sami. (Zgolj torto in svečke, za pribor, krožnike in ostalo poskrbimo mi). 

Prijave so možne na telefon:  tel. 031/314-870, Mojca Grojzdek,  lahko na mail: sad.mavrica@gmail.com       

PRIVOŠČITE SI DAN BREZ TELEVIZIJE IN RAČUNALNIKA! 

www.sadmavrica.si  
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