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Sporočilo za javnost 

 

PRAZNIK MESTNE OBČINE MARIBOR 20. OKTOBRA – DAN POVEZOVANJA 

LJUDI IN PREDMESTJA S SREDIŠČEM MESTA  

 

Meščanom in meščankam ob prazniku MO Maribor poklanjamo številne aktivnosti ob Dnevu 

Maribora. Vsi dogodki so brezplačni.  

 

19. OKTOBER – PROSLAVA OB PRAZNIKU MO MARIBOR IN PODELITEV PRIZNANJ IN 

NAGRAD 

Proslava ob Prazniku MO Maribor bo potekala 19. oktobra, ob 18. uri, v Unionski Dvorani, Prešernova 

ulica 3, Maribor.  

Slavnostni govornik bo župan MO Maribor Aleksander Saša Arsenovič. 

Poročilo o delu komisije bo podala Zdenka Križanič, predsednica Komisije za priznanje in nagrade MO 

Maribor 

Kulturni nastop bo v izvedbi dijakinj in dijakov Prve gimnazije Maribor  

 

19. IN 20. OKTOBER – Z AVTBOUSI V PREDMESTJA 

Z domačini in mariborskimi kulturniki po zgodbah preteklosti in sodobnosti z avtobusi 

Sreda, 19. oktober, ob 11.00 in 16.00 

Četrtek, 20. oktober, ob 11.00 in 16.00 

Start: Glavna avtobusna postaja, Mlinska ulica 1 

Prijava: Muzej narodne osvoboditve Maribor, tel.: 02 235 26 05, od ponedeljka do petka od 9.00 do 

14.00 

 

1.  Košaki – podružnična šola v Košakih, košaške vile, opekarna, gledališki oder in drugo 

2.  Melje in Pobrežje: Hutterjeva tovarna, carinski kolodvor, »stolpersteini« na Pobrežju, 

Hutterjeva kolonija 
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3.  Studenci:  Železničarska kolonija, Delavnice Južne železnice/SŽ VIT, Koroški kolodvor, 

KIBLA portal 

4.  Tabor – Nova vas: arhitektura 20. stoletja, beton, Forma viva, moderna umetnost 

5.  Tezno: Metalna, TAM (Cona Tezno) in pokopališče Dobrava 

 

Sodelujejo: 

Lutkovno gledališče Maribor, Mariborska knjižnica, Mestna občina Maribor, Muzej narodne 

osvoboditve Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski muzej Maribor, Sinagoga Maribor, 

Slovensko narodno gledališče Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Univerzitetna knjižnica Maribor, 

Zavod za varstvo kulturne dediščine Maribor. 

 

20. OKTOBER – PET KONCERTOV NA PETIH GRIČIH 

S pohodi začenjamo na izhodiščnih točkah ob 18. uri, kjer bodo prvi pohodniki prejeli brezplačne 

naglavne svetilke. Prav tako bo med 17. in 23. uro brezplačen mestni avtobusni potniški promet. 

Vsi koncerti so brezplačni. 

 

Koncert na Piramidi 

Izhodiščna točka: Mestni park pri paviljonu 

Končna lokacija: Piramida 

Koncert: Leopold I 

 

Koncert na Trikotni jasi 

Izhodiščna točka I: spodnja postaja vzpenjače 

Izhodiščna točka II: Razvanje, gasilski dom 

Končna točka: Trikotna jasa 

Koncert: Akustični orgazem 

 

Koncert na Meranovem 

Izhodiščna točka: obračališče Meranovo 

Končna točka: Posestvo Meranovo, Vrhov Dol 14 

Koncert: Zoran Predin & Danilo Ženko 

 

Koncert na Gorci 

Izhodiščna točka: sedež KS Malečnik 

Končna točka: Gorca 

Koncert: Pupa & Denis 

 

Koncert Hlade (Šober) 

Izhodiščna točka I: Bobičev križ -Kmetija Dobaj-Bobič Šober 12, 2351 Kamnica  

Izhodiščna točka II: križišče za odcep Hlade-Peklar-Gaj 

Končna točka: Vino Hlade, Šober 15 

Koncert: Žan Hauptman z bandom 
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ZAVODI 

 

UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR 

Razstava Podobe Maribora iz Zbirke UGM je bila v Umetnostni galeriji Maribor postavili v namen 

praznovanja Dneva Maribora 2022 

http://www.ugm.si/razstave/podobe-maribora-iz-zbirke-ugm-4820/  

 

POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR 

četrtek, 20. oktober, ob 17.00  

KAKO JE NASTALO MOJE MESTO  

Tematsko vodstvo po stalnih razstavah Pokrajinskega muzeja Maribor  

(Lokacija: Pokrajinski muzej Maribor, Grajska ulica 2, vhod z Grajskega trga) 

 

Vrtec Borisa Pečeta Maribor  

Enota Tomšičeva: Skupine oziroma oddelki v enoti Tomšičeva se bodo v mesecu oktobru posvetili 

naši Piramidi, vse aktivnosti bodo potekale na to temo (raziskovali bodo zgodovino Piramide, od kod 

ime Piramida - pomen kapelice, o gradu, ki je nekoč stal, trta, ki sameva neobdelana, zakaj in kako bi 

bilo lepo, da bi spet raslo na njej grozdje - kot nekoč, lik. poustvarjanja (slikanje Piramide, izdelava 

makete ...), pohodi, igra ... gozdna pedagogika  itd. Skratka zajeli bodo vsa področja dejavnosti in 

mesečni sklop bo namenoma posvečen Piramidi. 

Najstarejši bodo raziskovali z vseh vidikov, mlajši pa se jim bodo po najboljših močeh pridružili, tako 

pri raziskovanju, kot dejavnostih. Zaključek dejavnosti bo skupni pohod na Piramido na »Dan 

Maribora«,  20. 10. 2022 in razstava v atriju.  

 

Enota Kamnica:  

ORANŽNA SOBA: Pohod do konjeniškega centra Hipodrom Kamnica (zelene površine). 

RDEČA SOBA: Pohod na Mariborski otok in raziskovanje reke Drave. 

VIJOLIČNA SOBA: Sprehod do Mariborskega otoka (zelene površine, industrija). 

RUMENA SOBA: Sprehod po bližnji okolici in opazovanje arhitekture – šola, knjižnica, gasilski dom, 

sledi igra na zelenih površinah šole.                                

MODRA SOBA: Pohod do Lenta, voden ogled Lenta  (male Benetke, tržnica, stara trta, stari most, 

Vodni stolp,…) v sodelovanju s SŠGT  (arhitektura, zelene površine). 

ZELENA SOBA: Pohod na Kalvarijo – pogled na Maribor s ptičje perspektive ( zelene površine). 

 

Enota Košaki: v enoti Košaki so se strokovne delavke odločile za tematski sklop "Po poteh 

mariborske industrije". Tematski sklop bodo izvajale v času od 17.10.-21.10.22. Otroke bodo s 

tematskimi sklopom seznanile preko naslednjih dejavnosti: 

 spoznavanje železniške postaje, vlakov (nekoč/danes), simbol stara lokomotiva, tranzit, 

pomet, pomen železniškega prometa (nekoč/danes); 

 vožnja z vlakom do Tezna ter ogled industrijskega dela, ki hkrati predstavlja predmestje mesta 

Maribor; 

 izdelava vlakov iz odpadnih materialov (škatle, zamaški); 
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 petje pesmi o vlaku (Mi se z vlakom peljemo); 

 igra z vlaki, ki jih otroci prinesejo od doma. 

 

Vrtec Ivana Glinška Maribor  

Dejavnosti bodo potekale v dopoldanskem času med 17. 10. 2022 in 21. 10. 2022 kot ogledi 

podzemlja Ljudskega Vrta v vseh dopoldnevih in prepletene skozi vzgojno dejavnost gibanja in 

sodelovanja z Ljudskim Vrtom. Oglede bo pripravil in vodil g. Klemen Bedenik. V dejavnosti bodo 

vključene vse skupine in vse enote Vrtca.  

 

Na dan Maribora bomo ob 17. uri izvedi jesensko srečanje s starši, v vseh enotah in skupinah, ki ga 

bomo po posameznih enotah zaključili s skupnimi pohodi v naravo (Mestni Park, Lent, Piramida, 

Kalvarija). 

 

Vrtec Jadvige Golež Maribor 

V enoti Ob gozdu bodo spoznavali mesto Maribor in njegove mostove. 

Tema: MESTO MARIBOR IN NJEGOVI MOSTOVI 

Cilj: Otroke spodbuditi k spoznavanju in raziskovanju svojega domačega kraja. 

 

V enoti Cesta zmage bodo s škratom Bolfenkom spoznavali mesto Maribor. 

Tema: MARIBOR – MOJE MESTO – S ŠKRATOM BOLFENKOM PO MESTU MARIBOR 

Cilj: Otroke spodbujati k spoznavanju in raziskovanju svojega domačega kraja. 

 

V enoti Betnavska bodo spoznavali zelene površine v mestu Maribor. 

Tema: ZELENE POVRŠINE V MESTU MARIBOR 

Cilj: Spoznavanje bližnje okolice vrtca. Iskanje zelenih površin v domačem kraju, omogočajo 

raziskovanje in igro. 

 

Vrtec Jožice Flander Maribor 

Preko lutke z imenom Sapra miška se bomo odpravili po nekaterih znamenitostih Maribora. 

Najprej se bodo odpravili pod Pohorje - Vzpenjača, kjer bo Sapra miška prebrala pravljico Pohorski 

škrat ( Darja Kosi). Sledil bo ogled žage, sprehod po gozdu, spoznavanju dreves, gondola. 

Naslednja dejavnost bo pravljica Vodni mož Gesterin (Josip Brinar),sprehod ob reki Dravi do 

Jožefovega izvira. Naslednje bo ogled  Vodnega in Sodnega  stolpa ob pravljici avtorice Darje Kosi. 

 

Vse vtise bomo naslikali, izdelali maketo in ob dnevu Maribora  20. oktobra razstavili v Vrtcu. 

 

Vrtec Otona Župančiča Maribor 

Vrtec Otona Župančiča Maribor bo sodeloval v temi razvijanje naklonjenega, spoštljivega in 

odgovornega odnosa do žive in nežive narave in omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok, 

s prednostnim področjem Narava in gibanje – zelene površine. 

 

Vrtec Pobrežje Maribor 
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V vrtcu Pobrežje Maribor bo aktivno bomo sodeloval v sklopu ZELENE POVRŠINE, z družinami se 

bodo udeležili dogodkov. 

 

Vrtec Studenci Maribor  

Vrtec Studenci bo sodeloval pri aktivnostih ob Dnevu Maribora v okviru zelenih površin: Enote bodo 

organizirale pohode s starši, starimi starši s predhodnim vabilom v okolju, kjer delujejo: 

Npr.: enota Limbuš, Pekre – pohod na Meranovo; enota Iztokova pohod do Jožefovega studenca in na 

Lent; enota Pekrska na Pekrsko gorco; enota Radvanje na Trikotno jaso. 

V enotah bodo uredili razstave likovnih del otrok na temo zelenih površin. 

 

Vrtec Tezno Maribor 

Lutkovna skupina Pajčevina iz Vrtca Tezno Maribor bi lahko zaigrala lutkovno predstavo Sam. O 

predstavi in naši skupini so takole zapisali: Na predlog strokovnih spremljevalcev za Srečanje 

lutkovnih skupin Slovenija 2022, je naša lutkovna skupina Pajčevina prejela srebrno plaketo. O njih so 

zapisali: Ne samo, da so ob letošnji skromni beri ljubiteljskega lutkovnega ustvarjanja svetla luč 

Maribora, ustvarili so predstavo, ki temelji na, ob skrbno premišljenih besedah pasje vile, edinih 

potrebno izgovorjenih, na eni sami besedi. SAM. Za vse ostalo poskrbijo odlično lutkovno tehnološko 

zgrajeni psi/kužki(nošene lutke). Princip »pucvole« po domače, brez jasno definiranih nog in repov, ki 

so vseeno bili tam. Tace so hodile in repi so migali. Samoanimativno, domiselno, učinkovito. Samo 

oblika glave in velikost sta definirala pasmo. No in seveda lajanje in bevskanje, ki sta osnovni tekst 

predstave. Bravo. 

Izpeljali bi lahko pohod po gozdni poti.  

https://vrtec-tezno.splet.arnes.si/spoznajte-naso-gozdno-pot-netopirja-boromirja/   

 

OŠ Prežihovega Voranca Maribor 

19. 10. 2022 - III. Gimnazija Maribor in OŠ Prežihovega Voranca Maribor se bosta v sodelovanju z MČ 

Koroška vrata pridružili praznovanju praznika Mestne občine Maribor, s športnim dogodkom (tekom) 

in koncertom 

 

OŠ bratov Polančičev Maribor 

Umeščeno v pedagoški proces, na ta dan bo na šoli športni dan v izvedbi: 1. razredi: gibalne igre, 2. – 

5. razredi: kros, 6. in 8. – 9. razredi: atletika 

 

OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor 

V sodelovanju z dr. Jernejo Ferlež (Univerzitetno knjižnico Maribor) bo 19. in 20. oktobra potekala na 

podružnični šoli v Košakih, dopoldan in popoldan, krajša dramska predstava krajanom, ki se bodo po 

mestu popeljali z avtobusom. 

 

OŠ Martina Konšaka Maribor 

20. 10. – 15. 11. 2022 – Razstava »Naše Tezno« v šolskem razstavišču v šolski avli, odprta za 

javnost. 

Na razstavi z naslovom Naše Tezno bodo razstavljeni izdelki učencev, ki bodo nastali na dnevih 

dejavnosti, ki bodo vsebinsko temeljili na dveh predlaganih tematikah, Po poteh mariborske industrije 
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in Zelene površine. Raziskovali bodo možnosti, ki jih ponuja Stražun in zgodovino industrijskega 

območja na Teznu. 

 

OŠ Angela Besednjaka Maribor 

Vodenje (učenci in učenke) ljudi iz lokalnega okolja - predvsem bližnje stanovalce, po zanimivih poteh 

preteklosti tako v okolici šole kot mestnem jedru. 

 

OŠ Tabor I Maribor 

Izvedba Radijske igre z vsebino "Moje mesto Maribor", skozi vse leto dejavnosti v zvezi z mestom 

Maribor. 

 

Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza 

Program PUM-a, razstava ob 100 obletnici zavoda 

 

Zveza prijateljev mladine Maribor 

Dan odprtih vrat Doma ustvarjalnosti mladih, pripravljen bo program preko celega dneva. 

 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 

Ponedeljek, 17. 10. 2022 

10.15 Delavnica za osnovnošolce »MAGIC LIFE« 

16.30 Otvoritev razstave ob jubileju Svetovalnega centra »70 LET ZA PRIHODNOST MLADIH IN 

MIRU« 

17.30 Predavanje za starše »Z GLASOVI IN BESEDAMI na poti do začetnega branja in pisanja« 

 

Torek, 18. 10. 2022 

14.00 Izobraževanje za svetovalne delavce in učitelje »TRENINGI BRANJA NA DALJAVO« 

17.00 Predavanje za starše »UČINKOVITO UČENJE« 

17.30 Predstavitev programa »TAČKE POMAGAČKE BEREMO S KUŽKI« 

 

Sreda, 19. 10. 2022 

10.15 Delavnica za osnovnošolce »MAGIC LIFE« 

12.30 Predavanje za vzgojitelje in svetovalne delavce vrtcev »NEVERJETNA LETA – učinkoviti 

treningi za obvladovanje vedenjskih težav v predšolskem obdobju« 

17.00 Predavanja za starše »OSREDOTOČENI NA USPEH – Trening izvršilnih funkcij za 

osnovnošolce« 

17.30 Predavanje za partnerje in zakonce »OD KONFLIKTA DO BOLJŠEGA ODNOSA – Predstavitev 

IMAGO partnerske terapije« 

Četrtek, 20. 10. 2022 

10.00 SLAVNOSTNA AKADEMIJA – slovesnost, predavanje in okrogla miza 

17.00 Predavanje za starše, ki vzgajajo ločeno »KAKO VZGAJATI LOČENO? – Predstavitve šole za 

razvezane starše« 
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 Odnosi z javnostmi  

MO Maribor  

 

 


