
JESENSKE POČITNICE 2014 

27. – 30. 10. 2014 

POČITNIŠKI PROGRAM DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE ZAGORJE 

 

Pozdravljeni otroci in mladi in vsi, ki se radi družite, zabavate in spoznavate nove stvari! 

Dobrodošli in vabljeni, v našo družbo. Dejavnosti smo tokrat obarvali  jesenskemu času 

primerno.  

Malo bomo migali, kuhali, ustvarjali, celo konje bomo jahali.   

Najbolj pustolovski se v mesecu novembru z nami lahko odpravite celo na Dunaj!   

 

PONEDELJEK, 27.10. ,  9.15 – 14.00,  

OGLED KONJENIŠKEGA DRUŠTVA TRBOVLJE, JAHANJE KONJ IN ZABAVA NA PROSTEM, 4€  
 

Zberemo se na avtobusni postaji Zagorje ob 9.15 . Z avtobusom se peljemo do Trbovelj.  Pot nadaljujemo peš, zato 

naj bodo otroci primerno oblečeni in obuti!  Ne pozabite na malico in pijačo. Otroci gredo lahko sami ali s 

spremstvom. Cena je 4€ ( 3 € prevoz + 1 € jahanje)  

Prijave so možne do petka, 24.10.,  na telefon 041 699 412, info@dpm-zagorje.si 

V primeru dežja, bodo aktivnosti potekale v prostorih DPM in MCZOS od 10.00 – 12.00 

 

TOREK, 28.10. , 10.00 – 12.00, SREDNJA ŠOLA ZAGORJE-PRIZIDEK 

KUHARSKI DVOBOJ ALI  KDO ZNA BOLJE KUHATI? 
 

Ob 10.uri se dobimo pred Srednjo šolo Zagorje. V vsako tekmovalno ekipo se lahko prijavi 5 učencev. Posebno 

vabljeni tisti, ki že imate kuharske veščine in vas smukanje okoli štedilnika veseli. Mlajši otroci in vsi ostali, ki ne boste 

tekmovali boste navijači, člani ocenjevalne žirije, novinarji, fotografi in ustvarjalci kuharske knjige. 

 Brez oklevanja, prijavite se in postanite šef v kuhinji. 

Prijave do ponedeljka, 27.10., na telefon 041 699 412, info@dpm-zagorje.si 
 

 

SREDA, 29.10. , 10.00 – 12.00 , ŠPORTNA DVORANA ZAGORJE 

ŠPORTNO PLEZANJE PO PLEZALNI STENI , ŠPORTNE IGRE IN VADBA   
 

Ob 10.uri se dobimo pri vhodu v dvorano ( pri Vrtcu Mavrica). Otroci naj imajo s seboj športna oblačila, 

navadne telovadne copate ali superge, malico in pijačo. Starostne omejitve ni. 

Plezanje bosta vodila izkušena mentorja PK Rimske Toplice, ki bosta poskrbela za opremo in varovanje pri plezanju.  

Športni animatorji bodo poskrbeli za zabavno in kratkočasno animacijo. 

Prijave do ponedeljka, 27.10., na telefon 041 699 412, info@dpm-zagorje.si 
 

 

ČETRTEK, 30.10. , 17.00 – 19.00 

JESENSKE KREATIVNE DELAVNICE IN OTVORITEV RAZSTAVE  

»OTROŠKA SLIKARSKA KOLONIJA 2007 – 2014« 
Ob 17h se pridružite kreativnemu ustvarjanju iz das mase in različnih naravnih materialov. 

Ob 18h bodo na ogled postavljena dela otrok, ki so od leta 2007 do 2014, nastajala na poletnih  otroških slikarskih 

kolonijah. VLJUDNO VABLJENI. 

 

 
 



 

SOBOTA, 8.11.  

JESENSKI IZLET NA DUNAJ – ZOO, Schonrunn, podzemna železnica, …. 
 

Potovalna agencija Atlantis nam je pripravila ponudbo za resnično nepozaben izlet na Dunaj. Izlet bo voden in 

prilagodljiv.  

Poleg obiska živalskega vrta na Dunaju, boste videli dvorec Schonbrunn, se peljali s podzemno železnico, si ogledali 

Naravoslovni muzej in mnoge druge mestne znamenitosti. Otroci in tisti,  ki bodo želeli dan preživeti v ZOO, jim na 

oglede ne bo treba.    

Otroci, stari nad 8 let, se izleta lahko udeležijo sami, saj bomo zraven mentorice, ki bomo poskrbele, da bodo otroci 

varno prišli nazaj domov. Cena na osebo znaša 40€  ( vožnja in vse vstopnine). 

Prijave zbiramo do 4.11. na telefon, 041 699 412, info@dpm-zagorje.si 

 

OD 4. 11. DALJE,  18.00 – 19.00,  TELOVADBA ZA OTROKE OD 8 – 12 LET,  

TELOVADNICA OŠ TONETA OKROGARJA ZAGORJE 

 
Skozi igro otrok razvije spretnost, občutek pripadnosti skupini, spozna različne športe in vadbe. Vodena vadba za 

zdravo telo in bistre glave, za sprostitev odvečne energije in boljši telesni razvoj.  Cena 8€/mesec. 

Izvaja SK Zagorje Alpska sekcija . 

 

 

Program in vsa aktualna dogajanja najdete in berete na spletni strani www.dpm-zagorje.si 

Za informacije in vprašanja smo dosegljivi na številki 041 699 412, vsak delavnik do 16.ure. 

Če želite prejemati naša obvestila prek e pošte, nam pišite na info@dpm-zagorje.si ali izpolnite pristopno 

izjavo, ki jo najdene na naši spletni strani. 

 

Udeležba na dogodkih je na lastno odgovornost. 

 

 

 

      OBČINA ZAGORJE 

 

 

 

 

 

 

 

Zagorje, oktober 2014 

http://www.dpm-zagorje.si/
mailto:info@dpm-zagorje.si

