
KRESNA NOČ na Drava Centru 
 
 
 
 

Program SPLAVARJENJE in ZABAVA 
Organizacija: DravaCenter, SZOTK in Splavarji Maribor – Turistično društvo 
Maribor 

DravaCenter v navezavi z Miho Lovšetom (STOLP3 in SZOTK) in Turističnim 
društvom Maribor (mariborski splavarji) ponuja unikatno doživetje na vodi, kjer 
bo ob sproščenem spustu s splavom do DravaCentra mogoče doživeti začetek 
koncerta mariborske skupine Skeebeep in ga  potem nadalje spremljati z letne 
terase bara DC. Koncert in vožnja s splavom imata eko-noto, saj bo koncert 
izpeljan s pomočjo sončne elektrarne, vožnja s splavom pa s pogonom reke 

 
 
16.30   Prihod splava, tonska vaja band-a na splavu 
17.00   Vkrcavanje na splav 5 €/osebo (brodnina vključuje tudi 1 napitek) 
17.30  Odhod splava navzgor po reki, do nekdanje čolnarne Elektrokovina, 
pričetek koncerta na splavu ob cca 18 uri 
18.15   Priplutje splava  na Drava Center 
do 19.30 Koncert skupine Skeebeep, Maribor 
20.00  Prižig kresa 
 
 
 

Program AKTIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA v NARAVI 
Organizacija: Taborniški rod Ukročena reka Maribor 
"Taborniki ustvarjamo boljši svet!" 

Predstavitev tabora in taborniških aktivnosti 

 

Predviden program : 

Prihod na taborni prostor in postavljanje tabora 

Zbor, dvig zastave s taborniško himno 

Kuhanje kosila na ognju (za tabornike) 

Mala gozdna šola (za tabornike in ostale) 

Kreativne delavnice (za tabornike in ostale) 

Taborniške in športne igre (za tabornike in ostale) 

Vožnja s kanuji (za tabornike in ostale) 

Priprava za taborni ogenj 

Kuhanje večerje na ognju (za tabornike) 



Večerni program ob ognju 
 
 

Običajne POSEBNOSTI  na DravaCentru 

 

 

Od 15 ure dalje – izposoja plovil s cca 30 % popustom (6, 9 in 14 €), tako si bo 

mogoče koncert ogledati tudi z vode ali veslati ob taktu glasbe 

 

Konec lanskega leta je Društvo Ponirek, ki domuje na DravaCentru ob pomoči 

MOM-medobčinskega urada za varstvo narave in Zavoda Republike Slovenije 

za varstvo narave  pospešeno začelo ozaveščati o pomembnosti Krajinskega 

parka Mariborsko jezero. Za ta namen smo na DravaCentru postavili 

izobraževalne table o najpogostejših prebivalcih Krajinskega parka in zgradili 

plavajoče otočke – mokrišča kot varno zavetje za vodne živali. Najdete jih lahko 

ob našem svetilniku. 

 

 


