
           KROMPIRJEVE POČITNICE V ZAGORJU 

                           26.- 30. oktober 2015  

__________________________________________________________________________ 

PONEDELJEK, 26. 10. 2015, 10:00, SREDNJA ŠOLA ZAGORJE 
KUHARSKA DELAVNICA 

Si želite, da bi sami znali pripraviti slastne muffine, narediti okusno juho in pripraviti najboljši namaz? Če ste odgovorili z da, se 

dobimo pred Vhodom v Srednjo šolo Zagorje, ob 9:55 in lahko se boste naučili.  

Čas za prijave je do  četrtka, 22. 10., na številko 041 699 412 ali prek e pošte info@dpm-zagorje.si  
_____________________________________________________________________________________________ 
 
TOREK, 27. 10. 2015, 10:00, ŽELEZNIŠKA POSTAJA ZAGORJE 
Izlet z vlakom v Ljubljano 

OBISK V HIŠI EKSPERIMENTOV IN Z VZPENJAČO NA GRAD 

Dobimo se ob 10:00, na železniški postaji v Zagorju. 

V ceno je všteta karta za prevoz z vlakom, vstopnina in vozovnica za vzpenjačo.  
Otroci stari 7let in manj 5 €,  starejši otroci in odrasli 13 € .  
Prijave zbiramo do petka, 23. 10., na telefonu 041 699 412 ali prek e pošte info@dpm-zagorje.si  
S seboj naj imajo otroci malico, pijačo in dežnike, če bo deževalo, oblečena udobna oblačila in primerno obutev.  
Vračamo se v popoldanskih urah. 

 

SREDA, 28. 10. 2015, 9:20, GLAVNA AVTOBUSNA POSTAJA ZAGORJE 
ŠPORTNI DAN V TRBOVLJAH 

Dobimo se na avtobusni postaji v Zagorju.  Zavod za šport Trbovlje nam bo pripravil zanimivo in zabavno dopoldne. Otroci se 

boste lahko preizkusili v športnem plezanju in ostalih športnih veščinah, atletiki... Predznanje in poznavanje športov ni 

potrebno.  

S seboj imejte 3,60 € za avtobus (2x 1,80€), vodo in malico, ter športne copate. Oblečeni bodite v športna oblačila.  

Prijave zbiramo do petka, 23. 10., na telefonu 041 699 412 ali prek e pošte info@dpm-zagorje.si 

Vračamo se okoli 13. ure. 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

ČETRTEK, 29. 10. 2015, 10:00, DVORANA SVOBODA KISOVEC 
USTVARJALNO DOPOLDNE Z LILI  IN DPM 

Ker se bliža noč čarovnic, bo temu primerno obarvano tudi ustvarjanje. Otroci vabljeni. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
PETEK, 30. 10. 2015, OB 10:00, GASILSKI DOM KOTREDEŽ 
KREATIVNE DELAVNICE ZA OTROKE 

Članice PGD Kotredež, vabijo otroke in starše na počitniške delavnice z  jesenskimi motivi,  duhci in lučkami…  
_________________________________________________________________________________________________________ 

PETEK, 30. 10. 2015, 19:00 – 21:30, KNJIŽNICA ZAGORJE 
PRAVLJIČNI VEČER ALI KAKO SO ŽIVELI PRAZAGORJANI 

Predpraznični večer in zadnji počitniški dan smo v družbo povabili skupino STIK. To je skupina arheologov, ki ve veliko povedati in 

pokazati o življenju ljudi, ki so nekoč prebivali na območju naše občine. Otroci ne bodo samo poslušali, temveč bodo nekaj 

predmetov lahko videli, preizkusili, pomerili…. Obeta se nam zelo zanimiv večer, ki ga bodo dodatno obogatile delavnice in 

seveda malica. Prijave zbiramo do ponedeljka, 26. 10., na telefonu 041 699 412 ali prek e pošte info@dpm-zagorje.si 

 

Udeležba na dogodkih je na lastno odgovornost 

 

 

  

mailto:info@dpm-zagorje.si
mailto:info@dpm-zagorje.si
mailto:info@dpm-zagorje.si
mailto:info@dpm-zagorje.si

