
  ZIMSKE POČITNICE 2014 

              POČITNIŠKO VARSTVO IN PROGRAM POČITNIŠKIH DEJAVNOST   OBČINA ZAGORJE 

v času zimskih počitnic, od 17. do 21. februarja 2014, bo za zagorske šolarje in otroke, organizirano celodnevno počitniško varstvo. 
Varstvo bo potekalo vsak dan, od 8.30 do 16. ure, v prostorih Mladinskega centra Zagorje. Otroci bodo imeli na voljo malico in kosilo. 
ZA INFORMACIJE IN PRIJAVE NAS POKLIČITE NA : GSM 041 699 412 ALI NA E-NASLOV: info@mczos.si, dpm@zagorje.si , vsak dan med 9. In 14.uro 
 Prijavnico in izjavo, s katero boste otroka želeli prijaviti, lahko poiščete na: spletni strani www.mczos.si, www.zagorje.si, na FB straneh MCZOS in DPM ali  vam jo 
posredujemo prek e-pošte. Izpolnjeno prijavnico oddate prek elektronske pošte, standardne pošte ali jo osebno prinesete na MC ZOS, Cesta 9. avgusta 48, Zagorje. 
     Rok za oddajo prijavnic je ČETRTEK, 13.2.2014.  Udeležba na vseh aktivnostih je na lastno odgovornost. 

V času počitnic poteka  tečaj smučanja in deskanja na Golteh. Organizator je Ski klub Zagorje. Udeleženci imajo zagotovljen:vsakodnevni avtobusni prevoz, smučarske 
karte, vodstvo učiteljev smučanja in malico. Cena 5 dnevnega tečaja znaša 180€.  Otroke lahko prijavite do 12.2.2014, na e naslovu skzagorje@gmail.com ali jih pokličete na  

GSM 041 550 883 (Ksenija) 

URA 
  

PONEDELJEK, 
 17.2. 

TOREK,  
18.2. 

SREDA,  
19.2 

ČETRTEK,  
20.2. 

PETEK,  
21.2. 

8.30- 
9.00 

PRIHOD IN SPOZNAVANJE PRIHOD POČITNIŠKI IZLET 
V CELJE: 

Program: 
-drsanje  
- čas za kosilo, malico 
- voden ogled Pelikanovega 
fotografskega ateljeja 
- sprehod po obrtniški ulici v 
muzeju 
 
ZBOR NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI V 
ZAGORJU OB 9.15 
CENA 9€ vključuje: 
Prevoz, vstopnine, izposojo 
drsalk, varstvo 
 
Otroci do 8. Leta starosti, morajo 
imeti spremstvo odrasle osebe. 

PRIHOD PRIHOD  

9.00- 
10.15 

 IGRARIJE  
v Športni dvorani Zagorje  
v izvedbi Košarkarskega  
kluba Zagorska dolina 

IGRARIJE  
v Športni dvorani Zagorje  
v izvedbi Košarkarskega  
kluba Zagorska dolina 

IGRARIJE 
 v MCZOS v izvedbi 
Nogometnega kluba Zagorje  

IGRARIJE  
v MCZOS  v izvedbi Nogometnega 
kluba Zagorje 

10.15- 
10.45 

MALICA MALICA MALICA MALICA 

10.45- 
12.00 

ŠPORTNE IGRARIJE  
v Športni dvorani Zagorje  

ŠPORTNE IGRARIJE  
v Športni dvorani Zagorje  

ŠPORTNE IGRARIJE 
 v MCZOS in  
DELAVNICA IZDELOVANJA 
PUSTNIH MASK  

ŠPORTNE IGRARIJE  
v MCZOS in EKSPERIMENTALNICA  

12.30- 
14.30 

KUHARSKA DELAVNICA   
KOSILO 
 

 aktivni počitek v MCZOS  

KOSILO  
 

 aktivni počitek  

KOSILO 
 

aktivni počitek 
  

KUHARSKA DELAVNICA  
KOSILO  
 

 aktivni počitek  
14.30- 
16.00 

z igro spoznavam svet: 
 IGRALNO- JEZIKOVNE 
URICE  
V MCZOS  

z igro spoznavam svet: 
ARHEOLOŠKA DELAVNICA  
Kako so živeli Prazagorjani 
v MC ZOS  
izvaja:  Skupina Stik 

z igro spoznavam svet:  
OBISK KINOLOŠKEGA 
DRUŠTVA ZAGORJE: 
IZDELOVANJE  PTIČJIH HIŠIC 
in PRIPRAVA PTIČJIH POGAČ 

z igro spoznavam svet:  
OBISK PRI UPOKOJENEM 
RUDARJU G.CELESTINI: videli in 
slišali boste kako je v resnici 
potekalo delo v zagorskem rudniku 
Ogled orodja, slik, pripovedi iz  
rudarskega poklica,…..   



 
 
 

                                                                            OBČINA ZAGORJE OB SAVI 

 
Zimske počitnice 2014 

Obvestilo staršem : POČITNIŠKO VARSTVO 

Spoštovani starši, 

v času zimskih počitnic, od 17. do 21. februarja 2014, bo za zagorske šolarje in otroke, organizirano celodnevno počitniško varstvo.Varstvo bo potekalo vsak dan, od 8.30 
do 16. ure, v prostorih Mladinskega centra Zagorje. Otroci bodo imeli na voljo malico in kosilo. 

Program bo zanimiv in raznolik, primeren tako za deklice kot za dečke različnih starosti. Poleg druženja in gibanja bodo na voljo kreativne dejavnosti, družabne igre, učenje 
tujega jezika skozi igro, kuharske delavnice, športni dan z drsanjem na drsališču v Celju, igranje košarke, oblikovanje in modeliranje, pogovori in branja,….. 
Varstvo bo potekalo v organizaciji in izvedbi Mladinskega Centra Zagorje ob Savi, Društva prijateljev mladine Zagorje in Košarkarskega društva Zagorska dolina.  Da otrokom 
ne bo dolgčas in da bodo dejavnosti potekale varno ter učinkovito, bodo ekipo okrepili prostovoljci, ki sicer delujejo v okviru društev in organizacij in, ki imajo izkušnje s 
pedagoškim delom ter varstvom otrok. 
 
Na voljo imate tri možnosti varstva. 

1. Celotedensko varstvo do 13.30 z vključenim kosilom, prispevek staršev =  15€/otroka, drugi otrok 10€ 
2. Celotedensko varstvo do 16.00 z vključenim kosilom, prispevek staršev = 20€/otroka, drugi otrok 15€ 
3.  Varstvo en dan,s kosilom ali brez,  prispevek staršev = 5€/otroka, drugi otrok 3,5€ 

*Pod drugi otrok, se smatra drugi otrok iz iste družine. 
 
S prispevki staršev bomo krili stroške kosil, materiala, malic, gradiva. 
ZA INFORMACIJE  IN PRIJAVE SMO DOSEGLJIVI NA TELEFONU: 
 041 699 412 ALI NA E-NASLOVU: info@mczos.si, dpm@zagorje.si  
Izpolnjeno prijavnico lahko oddate prek elektronske pošte, standardne pošte ali jo osebno prinesete na MC ZOS, Cesta 9. avgusta 48, Zagorje, kjer nas najdete vsak dan med 
9. In 14.uro. Rok za oddajo prijavnic je 13 .2.2014. PRIJAVNICE BOSTE NAŠLI NA SPLETNIH STRANEH MC ZOS IN OBČINE ZAGORJE OB SAVI 

 
PRIJAZEN POZDRAV, EKIPA MC ZOS IN DPM ZAGORJE 


