


Vabimo vas, da obiščete spletne strani posameznih organizacij in 
lokacij ter se z njimi pobližje spoznate: 

1. VETRINJSKI DVOR
Vetrinjski dvor je večnamenski prireditveni, razstavni in produkcijski prostor, 
prvenstveno namenjen izvajanju programov nevladnih kulturnih organizacij. 
Zavod MARS ponuja bogat spekter različnih tečajev in dogodkov za otroke 
in družine. 

2. MARIBORSKA KNJIŽNICA – TC CITY
Knjižne zbirke, pravljične ure, igralnice, srečanja z ustvarjalci, bralna 
značka, ogledi razstav in druge zanimive vsebine za otroke se dopolnjujejo 
z raznovrstnimi programi za mlade.

3. NARODNI DOM MARIBOR
Je največji kulturni zavod v našem mestu in širše, ki ob izpolnjevanju svojega 
rednega poslanstva nudi kakovostne sezonske vsebine tako v dvoranah kot 
na prostem, in sicer za otroke in mladino s področja glasbe (Mladinski cikel), 
uprizoritvenih umetnosti (Otroški cikel Kekec) in širše kulturno-umetnostne 
vzgoje (Vilinsko mesto, Art kamp) za vse generacije.

4. CJKD SINAGOGA
Eden najpomembnejših kulturnozgodovinskih zavodov preučuje, ohranja, 
neguje in predstavlja judovsko kulturno dediščino, obnovljeno sinagogo pa 
oživlja kot prostor medkulturnega in medverskega dialoga. 

5. LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR – KULTURNA ČETRT MINORITI
Lutkovno gledališče v obnovljeni stavbi nekdanjega minoritskega samostana 
z okolico izvaja raznovrsten program lutkovnih in uprizoritvenih vsebin, z 
ostalimi prizorišči pa se združuje v Kulturno četrt Minoriti.

6. UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR
Pedagoški program UGM, primer dobre prakse v nacionalnem okviru, 
vključuje obiskovalce vseh generacij: premišljeno je zasnovan za vse 
starostne stopnje, prilagodljiv in dostopen; vodeni ogledi razstav z 
ustvarjalnicami (ali brez njih), kulturni dnevi, samostojni ogledi z učnimi listi 
in drugo. 

7. ČELIGIJEV STOLP
Čeligijev stolp v Mariboru je edini še ohranjen obrambni stolp izmed petih 
stolpov severnega mestnega obzidja, ki so ga meščani zgradili leta 1460. 
Ime je dobil po mariborskih pivovarjih Tscheligijih, v preteklosti pa so mu 
pravili tudi Smodniški stolp. 

8. MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR
Muzej se ponaša z zanimivimi in bogatimi muzejskimi zbirkami iz življenja 
mesta v 20. in 21. stoletju. Muzej je usmerjen v spodbujanje nenasilja, 
ustvarjalnosti in sočutja, v svojih prostorih in na prostem ponuja kreativne, 
izobraževalne, izkušenjske in pustolovske vsebine. 

9. POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR
Domuje v markantni zgradbi mariborskega gradu iz 15. stoletja. Nudi 
nepozabna doživetja ob muzejskih predmetih iz zbirke svetil, lekarniške 
opreme, glasbil, orožja, uniform, likovne umetnosti, pohištva in mnogih 
drugih, ki nam prikazujejo življenje v preteklih stoletjih.
 
10. OFEM KIOSK
V letu 2023 nas bo informiral o dogodkih Olimpijskega festivala evropske 
mladine. Festival poteka pod okriljem Evropskih olimpijskih komitejev 
in športnikom predstavlja prvo srečanje z olimpizmom ter nabiranje 
neprecenljivih izkušenj za nadaljnja tekmovanja na poti do olimpijade.

Hojatlon je netekmovalna, a zabavna oblika spoznavanja kulturnih 
točk Maribora, pri kateri se je moč družno zabavati in učiti hkrati. Med 
spoznavanjem in pohajanjem med kulturnimi institucijami bomo namreč 
odgovarjali na nagradna vprašanja. Udeleži se ga lahko vsak, sam ali v 
skupini, v lepem ali slabem vremenu – po želji.

Točke kulturnega zemljevida so sicer oštevilčene, vendar pozor: to 
ni nujno najkrajša ali najlažja pot med njimi. Poskusite najti svojo 
najljubšo pot, hodite lahko hitro, počasi, bočno ali z najbolj smešnimi 
koraki, kar se jih spomnite – pomembno je le, da se zabavate in pazite na 
varnost ter prometne predpise. 

Ob koncu se bomo na cilju pri Info točki OFEM družili ob slastnih pokicah, 
hojatlonci pa boste sodelovali tudi v žrebanju za privlačne nagrade. 

Prvo žrebanje bo potekalo 3. 12. 2022 ob koncu prvega hojatlona, pri 
Info točki OFEM, drugo 17. 12. 2022 ob 17.00 in tretje 27.12. 2022 ob 
17.00, v Vilinskem dvoru, tik pred pričetkom predstav za otroke.

KAKO HOJATLONIMO? 
Vaša naloga je, da na vsaki od označenih točk zemljevida poiščete 
tablico ali predmet, na katerem je zastavljeno nagradno vprašanje, na 
katerega odgovorite.  

Odgovor vpišite v zato predvideno polje križanke, če želite sodelovati pri 
žrebanju, pa tako dobljeno geslo s svojimi kontaktnimi podatki vpišite 
na kuponček. Oddate ga lahko 3. 12. na  končni točki Hojatlona pri Info 
kiosku Olimpijskega festivala evropske mladine 2023 (OFEM) ali pa ga 
pošljete v elektronski obliki na  
info@eyof-maribor.com. 

NAGRADNA IGRA
1. Kako se glasi kratica za Olimpijski Festival Evropske Mladine?

2. Kako se imenuje atraktiven šport z rolko, ki bo letos na OFEM-u 
predstavljen prvič?

3. Kdo je najboljši slovenski olimpionik, ki je živel in deloval v Mariboru?

4. Kako se imenuje vrsta košarke, ki se običajno igra na ulici in bo letos na 
OFEM-u predstavljena prvič?

5. Kako se imenuje kolesarstvo, ki poteka izven urejenih poti in bo letos prvič 
predstavljeno na OFEM-u?

6. Kako se imenuje ogenj, ki bo v Mariboru plapolal v času festivala?

7. Kako se imenuje obrambni stolp v Mariboru, ki sodi v sklop petih stolpov 
severnega mestnega obzidja? 

8. Kako se imenuje muzej v Mariboru, kjer lahko obiskovalci med sprehodom 
skozi stalno razstavo spoznajo zgodovino Maribora v 20. stoletju?

9. Kako se imenuje muzej, ki domuje v markantni zgradbi mariborskega 
gradu iz 15. stoletja?

VILINSKI HOJATLON - NAGRADNA IGRA
GESLO:

IME in PRIIMEK: 

NASLOV:

TELEFON:

E-POŠTA:

STRINJAM SE S POGOJI NAGRADNE IGRE
Za prvo žrebanje 3. 12. 2022 lahko rešitev oddate kar na cilju, pri kiosku Olimpijskega festivala 
evropske mladine na Ulici Maksimiljana Držečnika, če pa se boste na Hojatlon podali sami,  
pa jo lahko pošljete na info@eyof-maribor.com. Pogoje nagradne igre lahko najdete na  
www.vetrinjski-dvor.si/dogodki/vilinski-hojatlon/.
Drugo žrebanje bo potekalo v Vilinskem dvoru, 10. 12. 2022 ob 17.00 in tretje 17.12. 2022 
ob 17.00, tik pred pričetkom predstav za otroke.

Hojatlon je del festivala Vilinsko mesto. 

Izdajatelj: Narodni dom Maribor
Uredništvo: Urška Košica, Robert Kereži, Marko Brumen
Besedila: Robert Kereži, Marko Brumen
Oblika in ilustracije: oOkie.si

Udeležba pri Hojatlonu poteka na lastno odgovornost.

Generalni pokrovitelj festivala Vilinsko mesto: 

Vilinski hojatlon
Vilinke in vilinci, starši in družine, 

dobrodošli pri raziskovanju mesta malo drugače!


