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Pred slovenskim kulturnim praznikom 
bo Minicity še posebej kreativen in 

pravljičen. Otroci bodo lahko izdelova-
li knjige in se tako preizkusili kot 
pesniki, pisatelji ali ilustratorji, 
izdelovali pa bomo tudi presne 

Prešernove kroglice in se z njimi 
posladkali!

Prešeren v Minicityju 
Nedelja, 7. 2. ob 11.30 Veselo pustno rajanje v malem 

mestu z veliko nagradno igro!
Sobota, 6. 2.

Minicity pustolovščine v maskah, pustni ples, kro� in nagradna igra, v kateri bomo izbirali 
najboljšo pustno masko (opa, za nagrado bo prejela kar LETNO VSTOPNICO V MINICITY!) po izboru 

Facebook skupnosti Minicity Ljubljana, bodo potekale celo pustno soboto! Prav poseben program 
pa vas v Minicityju čaka ob naslednjih terminih:

Med 10.30 in 12.30: 
Oto s pomočnicama vizažistkama na obisku! 

Že veste, kaj boste letos za pusta? Gusar, pirat, Pika Nogavička, Elza ali Smrketa?! Oto bo vesel prav 
vsakega med vami. In ne samo to, s sabo bo pripeljal pomočnici vizažistki, ki bosta otroke 

brezplačno naličili in preobrazili v pravo pustno masko. Tistim, ki se boste maskoti Oto nasmejali 
do solz, pa bosta čudovite maske popravili. Otroci se bodo lahko z Otom tudi fotogra�rali, 

fotogra�jo pa prejeli za domov. 
Med 17.00 in 19.00: Poslikave obraza

Še ne boste v maski ali pa si boste morebiti zaželeli nove? Ni problema, za vašega malčka ali vas bo 
poskrbela naša umetnica Monika, ki bo za svoj kanvas tokrat uporabila kar vaš obraz.

Preganjajmo zimo 
s kurenti

Petek, 5. 2. ob 17.00

 

Obiskal nas bo čisto pravi zobozdravnik in 

preveril, ali pridno čistimo svoje zobke, 

povedal pa nam bo tudi kaj več o poklicu 

zobozdravnika. Če boste tudi vi pogumno 

zlezli na njegov stol in rekli 

»Aaaaaaaaaaaa,« vas čaka majhno 

presenečenje.

Obisk pri zobozdravniku
Vsako soboto med 11.00 in 13.00: 

Zobozdravstveni center Minicity

Petkova ustvarjalnica
Vsak petek ob 17h: 

Kreativni park

Vsak petek bomo za mlade kreativce 
pripravili posebne in vedno drugačne 
ustvarjalne projekte, s katerimi bodo 
izurili svojo domišljijo, koncentracijo 
in prstke. Lotili se bomo blaga, volne, 
papirja, reciklaže izdelkov, material-

ov iz narave in še česa – saj veste, 
domišljija ne pozna meja.

  5.2.: Naglavni klobučki iz Wc rolic
12.2.: Povodni mož
19.2.: 3D Žirafe
26.2.: Zabavne ščipalke

Junaki, ki prav vsako leto premagajo 
zimo, bodo letos obiskali tudi Minicity! 

Otroci bomo lahko zaplesali skupaj s 
kurenti in jim podarili robčke za srečo. 

Tisti, ki so se do zdaj kurentov bali, bodo 
dobili priložnost, da si maske pogledajo 
pobliže in premagajo svoj strah! Otroci 

bodo izvedeli tudi vse o tem, od kod 
kurent izvira, kaj predstavlja in kdaj ga 

bodo lahko spet videli. Tudi petkova 
ustvarjalnica v Kreativnem parku bo v 

znamenju tega pravljičnega bitja 
slovenske mitologije.



Kako povedati nekomu,
 da ga imaš rad/-a? 

Seveda, v pismu!
Nedelja, 14. 2. 

Policijsko postajo Minicity bo obiskal čisto 

pravi policist in našim obiskovalcem 

povedal vse, kar jih je vedno zanimalo o 

policijskem delu.

Že odštevamo dneve, ko bomo skupaj otvorili novo igralno enoto Mizarstvo in 

hobby, ki je nastala v sodelovanju s Slovenijalesom! V hiški bodo otroci spoznava-

li les, njegovo proizvodnjo in obdelavo, se učili o pomenu gozdov za naše 

življenje in imeli možnost praktičnega dela z lesom in lesnimi izdelki. Na 

dogodku vas čakajo lepa presenečenja :)

Obisk policista
Petek, 19. 2. ob 16.30: 

Policijska postaja Minicity

Šivanje blazinic tolažbe
Sobota, 20. 2. 

med 11.00 in 13.00: 
Kreativni park

Blazinice tolažbe so pomemben 

projekt Policije, v okviru katerega 

policistke, kriminalistke in ostale 

delavke policije v svojem prostem času 

z veliko ljubezni in več kot dva tisoč šivi 

povezujejo pisane nitke in igrive vzorce 

blaga v mehke, puhaste blazinice, ki 

bodo otrokom v tolažbo. Ročno sešite 

blazinice so namenjene otrokom, ki so 

priče ali so udeleženi v dogodkih, ki jih 

obravnavajo policisti (nasilje v družini, 

prometne nesreče, nasilna kazniva 

dejanja, kršitve javnega reda in miru, 

samomori ipd.).  Vabimo vas na 

delavnico šivanja blazinic tolažbe, kjer 

vam bomo predstavili, kako blazinice 

nastajajo, veseli pa bomo tudi pomoči 

pri šivanju. 

Na praznik svetega Valentina, ko si v 
nekaterih kulturah zaljubljenci 

izkazujejo ljubezen, bomo pisali 
pisma tistim, ki jih imamo radi. Mami, 
očetu, prijatelju, prijateljici, simpatiji 
ali sebi! Da bodo pravočasno prišla na 

pravi naslov, bo poskrbela Pošta 
Slovenije.
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Slavnostna otvoritev hiške Mizarstvo in hobby
Sobota, 27. 2. ob 11.30: hiška Mizarstvo in hobby
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