
 
 

     
 

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa 
razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, znotraj 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, 1. 
prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«, operacija »Spodbujanje izvajanja 
programov Popestrimo šolo v letih 2014, 2015«. 

OBVESTILO O ZIMSKIH POČITNIŠKIH AKTIVNOSTIH 

 
Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 

 
Zimske počitniške aktivnosti se približujejo in v okviru projekta Popestrimo šolo –  »SVET KONJ, 
UČILNICA V NARAVI ZA DELO IN ŽIVLJENJE« jih bomo naredili še lepše in še bolj pestre! 
 
Kdo lahko sodeluje?  Učenci od 1. do 9. razreda OŠ CIRKOVCE in OŠ KIDRIČEVO. Pogoj za 
sodelovanje je oddana Prijavnico za vključitev v projektu. Udeležba je brezplačna! 
 
Kaj bomo počeli?   Ogledali si bomo hlev in posestvo, spoznavali in preizkušali hlevska opravila, 
preživljali čudovite zimske trenutke v naravi, se zabavali in družili z našimi konji, izdelovali pustne 
maske, uživali ob zimskih pripovedkah ob topli peči, pili čaj in se mastili s pustnimi krofi … 
Poskrbljeno bo tudi za malico in topel obrok! 
 
Oblačila in obutev:   Ne pozabite se primerno obleči in obuti (topla športna oblačila in obutev, 
kape, šali in rokavice) ter s seboj prinesti rezervna oblačila. Jahalne čelade imamo na voljo za 
brezplačno izposojo.  

NA PUSTNI TOREK IMAJO VSTOP V HLEV LE PUSTNE MASKE !   
 
Urnik zimskih počitniških aktivnosti: 
Dan  Kraj in čas Kdo lahko sodeluje? 

 

TOREK, 17.2.2015 Konjeniški park Starošince 
8h – 15h 

Učenci 1. - 4. razreda OŠ KIDRIČEVO 
Št. prostih mest: 20 

SREDA, 18.2.2015 Konjeniški park Starošince 
8h – 15h 

Učenci 3. – 4. razreda OŠ CIRKOVCE 
Št. prostih mest: 20 

ČETRTEK, 19.2.2015 Konjeniški park Starošince 
8h – 15h 

Učenci 1. – 2. razreda OŠ CIRKOVCE 
Št. prostih mest: 21 

PETEK, 20.2.2015 Konjeniški park Starošince 
8h – 15h 

Učenci  5. – 9. razreda OŠ CIRKOVCE  
Št. prostih mest: 13 
Učenci  5. – 9. razreda OŠ KIDRIČEVO 
Št. prostih mest: 12 

 
Prosimo, da udeležbo vašega otroka nujno potrdite z izpolnjeno izjavo in jo izročite vašemu 
razredniku/razredničarki  najkasneje do srede, 11.2.2015! 

Metka Demšar Goljevšček, 
koordinatorka projekta Popestrimo šolo 2014/2015 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Spodaj podpisan/a ________________________________________________(mati/oče/skrbnik-ca)  
otroka ______________________________________    roj. _______________, ki obiskuje ___. 
razred osnovne šole Kidričevo, izjavljam, da se bo moj otrok udeležil Zimskih počitniških aktivnosti v 
skladu z objavljenim urnikom. 
 
Datum:       Podpis:     
 


