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KDO SMO?  
 

Smo nevladna in nepolitična organizacija v javnem interesu. Združujemo skupino strokovnih 
pedagoških delavcev, ki že od leta 2001 delujemo na nacionalnem in mednarodnem nivoju.  Pri delu 
sodelujemo s strokovnjaki iz medicine, okoljevarstva, izobraževanja ter drugih področij.  

Osnovni namen Društva je promocija človeških vrednot in s tem posledično izboljšanje 
kvalitete življenja ter medsebojnih odnosov na vseh nivojih življenja. 
 

GLEDALIŠKE PREDSTAVE ZA OTROKE 
 

V katalogu vam predstavljamo gledališke predstave Društva za boljši svet. Sporočilo skrb za 
naravo in sočloveka prenašajo preko mnogih, otroku dostopnih in razumljivih medijev. Polne so 
smešnih situacij, ki pritegnejo pozornost gledalca ter ga preko vzora učijo, kako ravnati z naravo, 
sočlovekom in samim seboj. Predstave in delavnice tako na preprost, a učinkovit način v otrocih 
vzbujajo zanimanje za lepote življenja in narave ter v njihovih srcih razvijajo človeške vrednote.  

Naša delovna področja tematsko zaobjemajo izobraževanje mladih vseh generacij na teme 
vrednot, človekovih pravic, etike, ekologije, zdravja in preventive, medkulturnega dialoga, nenasilja 
ter kulture. 
 

SKUPAJ ZA BOLJŠI SVET! 
 

Sodelujemo z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami, mladinskimi centri, domovi za starejše, 
mladinskimi domovi, posamezniki, organizacijami in drugimi izobraževalnimi institucijami na 
nacionalni ravni. Letno smo prisotni na več kot 350 izobraževalnih institucijah ter dosežemo več kot 
100 000 otrok, kar nas postavlja v sam vrh društev, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja pri 
nas.  
Ob tem izvajamo tudi humanitarne in izobraževalne projekte v tujini v neposrednem sodelovanju z 
našimi partnerji (Kenija, Indija, Anglija, Bolgarija, Latvija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina).  

 

Obiščite nas na: www.forbetterworld.si & www.facebook.com/forbetterworld.si 

http://www.forbetterworld.si/
http://www.facebook.com/forbetterworld.si
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A: GLEDALIŠKO – LUTKOVNE PREDSTAVE 
 

Trajanje predstav v sklopu A je 30 -35 min 

 

      
 
 

PRIJATELJSTVO, MEDSEBOJNI ODNOSI, MEDKULTURNI DIALOG 

A1: OTROCI PISANEGA SVETA  
Vrednote in učne vsebine: medkulturni dialog in strpnost, raznolikost ljudi in narodov. 
Kje živijo vsi otroci sveta? Se igrajo enake igre kot jaz? Ali si morajo tudi oni umiti zobe preden 
gredo spat?! Predstava nas popelje v pisan svet različnih kultur in narodov. Skozi pesem, ples, 
oblačila z različnih koncev sveta, …, nas uči o lepoti različnosti in prijateljstvu med vsemi 
ljudmi. Pridružite se našemu vznemirljivemu potovanju. 
 

A2: BODI MOJ PRIJATELJ – VOLKEC FRANČEK NAGAJA (primerna tudi v okviru tedna 
otroka)                            
Vrednote in učne vsebine: prijateljstvo, prijaznost, bonton, kvalitete dobrih prijateljev, 
medsebojni odnosi, čut za pravičnost.  
Mladi volkec Franček se želi igrati, a težko najde prijatelje, saj z njimi ne zna preveč lepo 
ravnati; nagaja jim, jim jemlje igrače, nikoli noče ničesar posoditi, niti za seboj pospraviti…  
Skozi prigode glavnega lika se otrokom približa vrednost prijateljstva in lepih odnosov.  
 
 

PROMET 

A3: BI, BIP, AVTO ŽE PRIHAJA! 
Vrednote in učne vsebine: cestni udeleženci, cestni predpisi, varnost na cesti, medsebojna 
pomoč in dober vzgled. 
Luka je radoveden deček, ki se zelo rad igra. Toda Luka ne ve, da vsak kraj ni primeren za igro. 
Nekega dne ga premami radovednost in pobegne z domačega dvorišča ter se loti raziskovanja 
sosednjih ulic in širne ceste. Cesta sprva izgleda kot zelo zabaven kraj, toda joj – cesta ni 
igrišče! Izza ovinka lahko vsak trenutek pripelje avto in potem ... Luka se mora naučiti, kako 
se vesti na cesti. Pri tem mu pomagajo njegovi prijatelji in prijazna policajka. 
Skupaj  spoznamo semafor, zebro za pešce, prometne znake in še kaj. 
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ZDRAVJE IN GIBALNI PROJEKTI 
 

A4: ŠPORT IMAMO RADI 
Vrednote in učne vsebine: gibanje, športne zvrsti, sodelovanje, igra, zdravje. 
Plavanje, planinarjenje, igre z žogo, preskakovanje kolebnice, vse je prav zabavno in 
razburljivo. Naša prijatelja se bosta preizkusila v različnih športih, se naučila kako med seboj 
sodelovati ter kako poskrbeti za zdravo telo. Vabljeni, da se jim pridružite. 
 

A5: PRI ZDRAVNIKU ZDRAVKU 
Vrednote in učne vsebine: zdrav življenjski slog, skrb za zdravje, zdrava prehrana, gibanje. 
Ste bili že kdaj pri zdravniku? Naš zdravnik Zdravko je super prijazen stric, ki se ne ustraši prav 
nobene bolezni. Pravzaprav se bolezni ustrašijo njega in zares hitro zbežijo. Zato le brž k 
zdravniku Zdravku, da bomo zdravi, močni, veseli in se bomo skupaj lepo imeli! 
 

A6: AU, MOJ ZOBEK BOLI! 
Vrednote in učne vsebine: nega zob in ustna higiena. 
Zdravi zobje so pravi zaklad! To ve vsak, ki ga je kdaj bolel zob. Da tudi nas ne bodo zaboleli 
zobje, se bomo skupaj naučili kako zanje skrbeti, kakšno hrano jesti in kako jih pravilno očistiti. 
Pri tem nam bo pomagal pravi zobozdravnik, ki bo naše pogumne junake navdušil nad 
umivanjem zob. 
 

A7: IGRAJ SE Z MENOJ 
Vrednote in učne vsebine: vrednost in lepote naravne otroške igre, pomen gibanja, negativni 
učinki pretirane uporabe elektronskih iger, pomen prijateljstva in skupne igre z vrstniki. 
Bratec in sestrica zelo rada gledata risanke in igrata računalniške igre. Mamica in očka ju ves 
čas opozarjata, da to početje ni zdravo, a onadva prav nič ne ubogata, vse dokler nekega dne, 
zzzzk, ne zmanjka električnega toka. Brez televizije in računalnika jima postane strašansko 
dolgčas. Prav takrat pa se zgodi nekaj nenavadnega. Na njuno veliko presenečenje odkrijeta, 
kako zelo zabavno se je igrati prave otroške igre. 
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EKOLOGIJA, ZDRAVILNA MOČ NARAVE, LETNI ČASI  

 

A8: KAM SO ŠLE ČEBELICE? 
Vrednote in učne vsebine: življenje čebel, zaščita čebel, ekologija.                                                                             
Naše ljube čebelice, ki tako lepo skrbijo, da se lahko mi sladkamo s slastnim medom, so se 
znašle v hudih težavah: vsepovsod naokrog ljudje onesnažujejo naravo, ki je njihov dom. S 
čebelicami se bomo spoprijateljili in jih skupaj rešili, one pa nam bodo razkrile male skrivnosti 
njihovega panja. 
 

A9: REŠIMO ZEMLJO 
Vrednote in učne vsebine: ekologija, skrb za naravo.  
Ker ljudje ne ravnajo najlepše z Zemljo, je narava povsod onesnažena in uničena. Živali, 
rastline in otroci so sklenili, da bodo pomagali ubogi Zemlji. V predstavi bomo skupaj odkrivali, 
kaj vse lahko storimo za ohranitev narave.   
 

A10: REŠIMO GOZD (možna tudi izvedba s tematskim poudarkom na matematiki v naravi) 
Vrednote in učne vsebine: ekologija, zaščita gozdov. 
Prebivalci gozda so se vznemirili, ker želijo ljudje podreti drevesa in na njihovem mestu 
zgraditi veliko smrdljivo tovarno. A, ne! Živali se ne dajo kar tako! S svojo domiselnostjo jo 
zagodejo delavcu ter rešijo gozd, ob tem pa nas mimogrede podučijo kakšen je pomen dreves 
in kako lahko tudi mi prispevamo k ohranitvi zdravega naravnega okolja.   
 

A11: KAKŠNEGA OKUSA JE SONCE  - OD SEMENA DO SOLATE (ohranimo semena) 
Vrednote in učne vsebine: pridelava domače zelenjave, ekologija, zdrava prehrana. 
Na tržnici se srečata dve solati: domača, vzgojena na zemlji in soncu ter "umetna solata", 
vzgojena s pomočjo umetne svetlobe in umetnih gnojil. Ob tem zelo zanimivem in 
nenavadnem srečanju spoznamo, kako pomembna je zdrava prehrana ter kako se vzgoji 
zdrava zelenjava, polna sončnih žarkov in vitaminov.  
 

A12: KAM JE IZGINILA GOSENICA? 
Vrednote in učne vsebine: hvaležnost, rast in spreminjanje.  
Preobrazba gosenice v metulja je mali čudež narave, ki nas vedno znova očara. V predstavi 
nas bo zabavala mala navihana gosenica, ki pridno hrusta liste velikega drevesa. Med 
drevesom in gosenico se stke pravo prijateljstvo: Gosenica, sedaj že metuljčica, nikoli ne 
pozabi starega drevesnega prijatelja ter mu ostane zvesta za vse življenje. 
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A13: PISANA JESEN  
Vrednote in učne vsebine: spremembe v naravi, živali jeseni, jesenski gozd. 
Prišla je jesen in s svojim pisanim čopičem obarvala naravo z rumeno, rdečo in rjavo barvo. 
To so opazile tudi gozdne živali, ki se že pripravljajo na mrzlo zimo. V predstavi bomo 
spoznavali, kaj vse nam prinaša botra jesen, kdo leti v tople kraje in kdo si pripravlja brlog. 
 

A14: ZELIŠČNA ČAROVNIJA 
Vrednote in učne vsebine: zelišča in njihove zdravilne moči, povezanost človeka z naravo, 
medsebojna pomoč. 
Zdravilne rožice znajo začarati marsikatero čarovnijo s katero pomagajo bolnim živalim in 
ljudem. Mala čarovnička Vilinka Zelinka nas bo s svojo čarovnijo navdušila nad naravnimi 
zdravilnimi triki in nam na uho prišepnila kakšno od svojih skrivnosti. Skupaj bomo začarali 
veliko zdravilnih napojev in obilo dobre volje. 
 
 

BRALNI PROJEKTI IN KULTURNI DNEVI 

 

A15: MOJA NAJLJUBŠA KNJIGA  
Vrednote in učne vsebine: ljubezen do knjige in branja, pravljica in pravljični svet, razvijanje 
domišljije in domišljijske igre, vrednost pisane besede. 
Katja ima nadvse rada pravljice. Prav tako njen starejši brat. A očka nima zmeraj časa in tako 
Katja ostane večkrat sama s svojimi knjigami. Iz njih kukajo zanimive ilustracije, ki Katjo vabijo 
v pravljični svet. Nekega dne iz knjige skoči zanimiva pravljična prigoda, ki v svoj zabavni 
vrtinec povabi tudi nas. 
 

A16: V KNJIŽNICI  
Vrednote in učne vsebine: knjiga in bralna kultura, obnašanje v knjižnici. 
Lutkovna predstava je primerna za zaključke bralnih projektov ali knjižno vzgojo nasploh. 
Govori o osamljenem levčku, ki v knjižnici najde nove knjižne prijatelje. V predstavi spoznamo, 
kaj vse lahko počnemo v knjižnici in kako se tam vedemo, levček pa nas skupaj z gospo 
knjižničarko razveseli s pravljico. 
 

A17: SLOVENIJA, MOJA DEŽELA  
Vrednote in učne vsebine: spoznavanje domovine in njene kulture, spoštovanje vseh narodov. 
Slovenija je majhna, a čudovita dežela, polna raznobarvnih pokrajin, navad in običajev. Skupaj 
bomo spoznali nekaj njenih zanimivosti iz sodobnega časa, pokukali pa bomo tudi v življenje 
nekoč. Slovenske tradicionalne jedi, folklorni ples, otroške igre, slovenski prazniki ter znani 
Slovenci, kot so Primož Trubar in France Prešeren, bodo predstavljeni na preprost in 
predšolskim otrokom razumljiv način.  
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PRAZNIČNE PREDSTAVE 

 

A18: PRAZNIČNA LUČKA  
Vrednote in učne vsebine: praznovanje, medsebojni odnosi v družini, vrednost sočloveka pred 
materialnimi dobrinami. 
Vsi se veselimo praznikov, saj je to čas pisanih lučk, veselja in daril. Toda ali je darilo, zavito v 
barven papir in okrašeno z veliko pentljo, res največja dragocenost? Predstava nam razkrije 
veliko praznično skrivnost – darilo, ki nam ga prinaša praznični palček in njegova pojoča lučka. 

 
A19: ČAROBNA SKRINJA   
Vrednote in učne vsebine: praznovanje, ekologija, medsebojna pomoč. 
Naj vam odkrijem kaj je v skrinji? Prav! Tam živijo zgodbe in zgodbice, ki že komaj čakajo, da 
se razodenejo prav vam.  Skupaj bomo v prazničnem vzdušju spoznali lepoto človeških 
vrednot. Več pa v predstavi…  
 

A20: ČUDEŽNO PLETIVO   
Vrednote in učne vsebine: medsebojna pomoč, prijateljstvo. 
Najdragocenejše darilo je prijazna beseda in roka, ki nudi pomoč. Prav vsak od nas se kdaj 
znajde v stiski, pa naj si bo to majhen otrok, starš ali babica. Takrat je priložnost, da se med 
nami zgodi čudež – čudež ljubezni. Kako greje toplo čudežno pletivo in kako spleta prijateljstva 
med različnimi generacijami ter povezuje ves svet v eno veliko družino, bomo izvedeli v 
predstavi. 
 

A21: ZLATI ZVONČEK  
Vrednote in učne vsebine: prijateljstvo in veselje, ki ga podarimo drug drugemu, prazniki, 
praznovanje in obdarovanje v luči človeških vrednot. 
Zima je in bližajo se praznični dnevi. Vsi že pridno krasijo novoletna drevesa in nakupujejo 
praznična darila. Tudi naša Katja že pripravlja okraske za praznično smrečico. Toda na veliko 
nesrečo se je izgubil njen najljubši okrasek, zlati zvonček, ki ga vsako leto obesi tik pod vrh 
smrečice. Skupaj s Katjo bomo poiskali izgubljeni zvonček ter med iskanjem odkrili 
marsikatero praznično skrivnost, ki nas bo naučila, da so najlepša praznična darila tista, ki jih 
ne moremo kupiti z denarjem. 
 

A22: PRAZNIČNI LONEC  
Vrednote in učne vsebine: prijateljstvo in veselje, praznični čas, skrb za sočloveka. 
V času praznikov si ljudje med seboj podelimo vse tiste najlepše reči, ki povedo, da se imamo 
radi; čas, ki ga preživimo drug z drugim, prijazna beseda in razumevanje so eni najlepših 
poklonov. Seveda pa ob vsem tem ne gre brez okusne prikuhe. Iz našega prazničnega lonca 
se že kadi in diši po veselju, toplini in ljubezni. Njegova posebnost je ta, da ne pozabi prav na 
nikogar. Pridružite se naši praznični pojedini ter jo veselo podelite še z drugimi.    
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B: GLEDALIŠKE PREDSTAVE – DRAMATIZACIJE 

 
Čas trajanja predstav v sklopu B je 30-45 minut. 

 

    
 

Predstave so primerne za uprizoritev v večjih dvoranah, večnamenskih prostorih, kulturnih 
domovih in podobno. Toplo jih priporočamo za skupen ogled s starši. 
 

Nekatere predstave iz sklopa A lahko izvedemo tudi v dramatizirani obliki: 
 

 OTROCI SVETA 

 V KNJIŽNICI 

 BODI MOJ PRIJATELJ 
 

 REŠIMO GOZD 

 PRI ZDRAVNIKU ZDRAVKU 

 ČAROBNA SKRINJA 

 ČUDEŽNO PLETIVO 
 
Poleg naštetih, vam nudimo še tri dramatizirane predstave. 

B1: GRDI RAČEK (priredba)  
Vrednote in učne vsebine: zdrava samopodoba, sprejemanje drugačnosti.   
Le kdo od nas je tak junak, da se ni vsaj enkrat v življenju pogledal v ogledalo ter si v njem 
zaželel videti  podobo lepega, uspešnega, srečnega in med ljudmi sprejetega človeka? Vse te 
lastnosti, ki so tako naravne, a včasih tudi težko dosegljive, imajo zelo velik pomen za 
odraščajočega otroka. Občutljivo obdobje odraščanja lahko v otroku poraja tisočera vprašanja 
o samem sebi, ki ga begajo in strašijo. Grdi raček, v  naši priredbi zgodbe pravljičnega mojstra 
otroških domišljij Hansa Christiana Andersena, išče odgovore prav na ta vprašanja. Otroci 
skozi nepozabno, kuturno-vzgojno doživetje, pridobivajo pozitiven odnos do sebe ter vero v 
svoj napredek in lastno identiteto. 
 

B2: DRUGAČNA VEVERIČKA IN NJENI PRIJATELJI 
Vrednote in učne vsebine: sprejemanje drugačnosti, medsebojna pomoč. 
Narava ima številne obraze, a njihove lepote žal ne zmore videti vsak. Današnji svet zelo 
pogosto trpi zaradi nerazumevanja drugačnosti, na katero vse prepogosto reagiramo s 
posmehom, nerazumevanjem in nestrpnostjo. Skozi zgodbo o majhni veverički, ki išče 
prijatelje, otroci spoznavajo lepoto raznolikosti, razvijajo socialni čut za pomoč šibkejšim ter 
se učijo sprejemanja sebe in drugih. 
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B3:  ZEMLJA JE DOBILA VROČINO  
Vrednote in učne vsebine: ekologija, skrb za okolje. 
Na žalost vedno bolj aktualna tema, ki zasluži še več pozornosti in izobraževanja, kot smo ju 
tej temi namenili do sedaj. Naša predstava skozi komične zaplete pokaže vso resnost 
problematike in potrebe po vsesplošni družbeni udeležbi pri spreminjanju situacije na našem 
malem planetu - Zemlji. V predstavi nastopajo različni zanimivi živalski, rastlinski in človeški 
liki. Predstava prikaže posledice onesnaževanja ter hkrati ponuja rešitve, kako varovati 
naravo. Vsi skupaj se spomnimo, da je v naših rokah usoda prihodnjih rodov ter vseh živih bitij 
na Zemlji. 
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C: PREDSTAVE ZA NAJMLAJŠE 
 

    
 

Trajanje predstave: 20-30 minut  
Število otrok: do 80  
Prostor: igralnica 
 
Predstave za najmlajše so posebej prilagojene otrokom prvega starostnega obdobja in predstavljajo 
neke vrste uvod v kulturo gledališča. V vsaki predstavi pred otroci nastane malo gledališče, pri čemer 
se postopoma spoznavajo z lutkami in igralci. Pravljični liki se s pesmijo, barvami, gibanjem in besedo 
približajo otrokom in jim prinašajo zanje pomembne življenjske vsebine. Lutk se lahko ob koncu 
dotaknejo, najpogumnejši pa jih lahko tudi preizkusijo. 

 

C1: KUŽA ČOHLJAJČEK  
Najlepše se je igrati s prijatelji! Toda včasih naše roke niso prav nič prijazne in nežne, zato je 
kmalu tukaj jok in stok. Kuža Čohljajček pravi, da je najbolj srečen takrat, ko ga čohljajo 
prijazne in nežne roke. Otroci skozi zgodbo, pesem in z dejanskim dotikom lutk izkusijo 
prijetnost nežnosti in prijateljskih odnosov.   
Starost: 1-3 let  

C2: ČUDEŽNA NARAVA 
Vsi smo del narave, saj nas je prav ona tudi ustvarila, zato si jo želimo bolje spoznati in jo 
začutiti v svojih srcih. Narava se nam bo približala skozi dotik, vonj, sluh, vid, pesem in gibanje. 
Očarala nas bo s svojo neizmerno lepoto in pestrostjo.  
Starost: 1-3 let 

C3: ŠTIRJE LETNI ČASI 
Naše okolje se ves čas spreminja; drevesa cvetijo, sadeži zorijo, listje rumeni in že sneg 
prekriva zemljo s snežno odejo. Vsa ta dogajanjanja v naravi se v naši predstavi odvijejo pred 
malimi gledalci, s čimer v njih vzbujajo radovednost in zanimanje za naravne procese ter jih 
poučijo o lepoti naravnih ritmov.  
Starost: 1-3 let 

C4: KAPA, ŠAL IN ŠE KAJ 
Pisana in razigrana predstava, ki otrokom približa poimenovanje oblačil in jih navdušuje nad 
tem, da je oblačenje lahko zares zabavna stvar. Z oblačili se bomo poigrali in vanje oblekli tudi 
naše plišaste prijatelje. 
Starost: 1-3 let 
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D: PREDAVANJA ZA STARŠE 
 

D1: Vpliv medijev (tv, računalnik, mobiteli) na otrokov razvoj in njegovo prihodnje življenje 
D2: Sporazumevanje,  konflikti in iskanje rešitev v odnosu otroci - starši  
D3: Kako ustvariti stik z otrokom 
D4: Postavimo otroku meje 
D5: Odziv otroka na stres 
D6: Ostati zdrav v današnjem času 
D7: Agresija in nervoza pri malčkih 
D8: Izbira igrač, iger in pravljic 
D9: Pravilen vzorec sreče in vrednot v družini 
D10: Tipi otroških osebnosti 
D11: Vzgoja prihodnosti – nenasilje 
D12: Pomagajmo otroku postati srečna in stabilna osebnost 
 
Čas trajanja predavanja: 60 -90 min oziroma po dogovoru 

E: ŠOLA ZA STARŠE 
 

V sodelovanju z vami organiziramo šolo za starše po želji. Izbirate lahko med dvema 
možnostima:  

- Modul 3-eh predavanj in delavnic za starše.   
- Modul 4-ih predavanj in delavnic za starše.  

F: SEMINARJI ZA STROKOVNE DELAVCE/KE 
 

Vsi seminarji so sestavljeni iz predavanj izkustvenega tipa in praktičnega dela v obliki delavnic. 
Na voljo imate module, ki obsegajo 3, 4, 8 ali 16 šolskih ur. 
 
F1: Razvijanje socialnih spretnosti vzgojiteljev   
F2: Komunikacija v kolektivu 
F3: Odnos s starši 
F4: Stres in kako ga premagati 
F5: Samomotivacija – ključ do uspešnega dela 
F6: Osebni razvoj vzgojitelja 
F7: Čustvena inteligenca – pogoj za sodelovanje 
F8: Stik z otrokom 
F9: Vzgojitelj, ki ima avtoriteto 
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G: CENIK 
 
Možna je izvedba predstave tudi preko spleta (online), v kolikor bi to bilo zaradi spremembe razmer 
potrebno. V tem primeru bo cena predstave ustrezno nižja. 
 

A. Gledališko - lutkovne predstave 
Trajanje predstave: 30-35  minut 
Cena gledališko - lutkovne predstave: 240€. 
V kolikor naročite 2 predstavi v enem šolskem letu, je cena predstave 210€.  
Abonmajska cena oz. cena ob večih ponovitvah predstave v istem dnevu, je 180€ na predstavo.  
 

B. Gledališke predstave - dramatizacije 
Trajanje predstave: 30 - 45minut  
Cena dramatizirane gledališke predstave:  

 do 150 gledalcev: 300€  

 abonmajska cena do 150 gledalcev: 270€ 

 V kolikor v enem dnevu izvedemo dve ali več predstav, je cena 250€ na predstavo. 
 

 nad 150 gledalcev: 350€ 

 abonmajska cena za nad 150 gledalcev: 315€ 

 V kolikor v enem dnevu izvedemo dve ali več predstav, je cena 315€ na predstavo. 
 

C. Predstave za najmlajše 

Čas trajanja: 20-30 minut  
Število otrok: do 80.   
Starost: 1-3let.  
Cena predstave: 180€.  
V kolikor v enem dnevu izvedemo dve predstavi za najmlajše, je cena 150€ na predstavo.   
 

D. Predavanja za starše  

Čas trajanja predavanja:  60 -90 min oziroma po dogovoru 
Cena predavanja: 150€ 
 
K ceni vseh programov se dodajo potni stroški, ki jih obračunamo po Zakonu o kilometrinah. 
 
Obstaja možnost dogovora sodelovanja dveh bližnjih ustanov, ki hkrati na isti dan naročita vsaka 
svojo predstavo ali predavanje, s čimer se potni stroški razpolovijo. 
V kolikor je cena potnih stroškov zaradi velike oddaljenosti večja od 120€, vam zaračunamo 
maksimalno do 120€ potnih stroškov. 
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H: KONTAKT 
Ekološko-kulturno društvo Za boljši svet 

Bolfenška 66, 2000 Maribor 
Mobi: 041 770 874 (Katja Bernard)    
            041 540 616 (Marjan Savnik - tajnik) 
Fax:    02 330 43 76   
e-mail: boljsi.svet@siol.net 
spletna stran: www.forbetterworld.si 
Fb stran: www.facebook.com/forbetterworld.si  

mailto:boljsi.svet@siol.net
http://www.forbetterworld.si/
http://www.facebook.com/forbetterworld.si

