
 

 

jelenčka! Pomagali nam bodo seveda otroci. Na koncu se nam pridruži tudi Božiček, ki 

otroke nagovori in jim razdeli “darila”. 

Nedelja, 24. december 2017 
Od 9. do 13. ure prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 

Torek, 26. december 2017 

Od 13. do 18. ure prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 

 

Teden od 29.12.2017 - 31.12.2017 Športno društvo Cirkulane, občina 

Cirkulane 

Petek, 29. december 2017  
Od 17. do 21. ure prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 

Ob 18.30 uri OGNJENA PREDSTAVA: VILE IN OGNJENE PRESKETALKE, v izvedbi ZUM Kreativa 

Dežela, kjer živijo vile in vilini, je polna iskric in ognja. Čudovita predstava, kjer bomo 

otrokom pokazali kako vile prenašajo ogenj in z njim ogrevajo svet. Vključeno žongliranje z 

raznimi ognjenimi rekviziti, ki so popolnoma varni. 

Na koncu predstave pa za zaključek naših predstav, vsi otroci dobijo tudi figurice iz 

modelirnih balonov. 

Sobota, 30. december 2017 
Od 17. do 21. ure prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 

 

Teden od 01.01.2018 – 07.01.2018 Društvo vinogradnikov in sadjarjev 

Haloze, občina Cirkulane 

Ponedeljek, 1. januar 2018 
Od 1. ure Srečanje občanov ob NOVEM LETU  

Petek, 5. januar 2018 
Od 17. do 21. ure prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 

Sobota, 6. januar 2018 
Od 17. do 21. ure prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 

Nedelja, 7. januar 2018 
Od 16. do 20. ure prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 
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V CIRKULANAH ob Večnamenski turistično 

prireditveni dvorani OD 1.12.2017 DO 7.1.2018



   

Vse prireditve bodo potekale ob Večnamenski turistično prireditveni dvorani Cirkulane. V primeru ekstremno neugodnih vremenskih razmer (dež, sneg) je 

drsališče zaprto. 

 

Teden od 1.12.2017 - 3.12.2017 Društvo za oživitev gradu Borl, Turistično 

društvo Cirkulane, Radioklub Cirkulane, Klub Halonga, občina Cirkulane 

 

Petek, 1. december 2017 
Ob 17. uri  Otvoritev drsališča, uvodni pozdrav vile Bele in škrata Matjaža, pozdrav župana 

Občine Cirkulane, kratki program učencev OŠ Cirkulane-Zavrč ter nastop Ljudskih godcev 

Kulturnega društva Franceta Prešerna iz Vidma pri Ptuju in Potepuhov Kluba Halonga   

Od 17. do 21. ure prosto drsanje ob mehanski glasbi  

Sobota, 2. december 2017 
Od 17. do 21. ure prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 

Ob 17.30 uri Učenje drsanja s športno šolo Športko 

Nedelja, 3. december 2017 
Od 16. do 20. ure prosto drsanje ob mehanski glasbi 

Ob 17. uri PREDSTAVA: “CIRKUS V DEŽELI VILE BELE”, v izvedbi ZUM Kreativa 

V predstavi nagajiv škrat počne razne »vragolije«. Skozi predstavo nam pokaže, kako se v 

škratovi deželi izdelujejo darila in kako se škratje pri tem zabavajo. Žongliranje z raznimi 

rekviziti - od žogic pa do kar petih kegljev - hoja po hoduljah, akrobatika in balansiranje 

predmetov na nosu ter čelu, prepričajo še tako zahtevne otroke. Otroci spoznajo, da je v 

škratovi deželi cirkus prisoten prav vsak dan in da škratom ni prav nikoli dolgčas.  

 

Teden od 8.12.2017 - 10.12.2017 Športno društvo Cirkulane, občina 
Cirkulane 

Petek, 8. december 2017 
Od 17. do 21. ure prosto drsanje ob mehanski glasbi 

Ob 18.30 uri PREDSTAVA: “GOSPOD SNEŽAK”, v izvedbi ZUM Kreativa 

V škratovi deželi že tri dni ni snežilo in gospod Snežak je od žalosti odšel neznano kam. Škrat 

in vila sta zaskrbljena! Da bi ga našla, rabita pomoč otrok. Predstava, v kateri vzpodbudimo 

otroke, da pomagajo najti gospoda Snežaka.  

Sobota, 9. december 2017 
Od 8. do 21. ure prosto drsanje ob mehanski glasbi 

Ob 17.30 uri Učenje drsanja s športno šolo Športko 

Nedelja, 10. december 2017 
Od 8. do 21. ure prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 

Teden od 11.12.2017 - 17.12.2017 Kulturno društvo Cirkulane, OŠ Cirkulane 

– Zavrč, občina Cirkulane 

 

Torek, 12.december 2017 
Ob 17. uri Obdarovanje predšolskih otrok v Večnamenski turistično prireditveni dvorani 

Cirkulane 

Četrtek, 14.december 2017 
Ob 17. uri Božično novoletni koncert OŠ Cirkulane – Zavrč v Večnamenski turistično 

prireditveni dvorani Cirkulane 

Petek, 15. december 2017 
Od 17. do 21. ure prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 

Sobota, 16.december 2017 
Od 17. do 21. ure prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 

Ob 19. uri Božični koncert Orkestra Slovenske vojske z Omarjem Naberjem v Večnamenski 

turistično prireditveni dvorani Cirkulane 

Nedelja, 17. december 2017 
Od 16. do 20. ure prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva  

Ob 17. uri PREDSTAVA: “ČAROBNA PALIČICA VILE BELE”, v izvedbi ZUM Kreativa 

Škrat Matjaž si je po “naključju” izposodil čarobno paličico naše Vile Bele. Ugotovil je, kako 

se palica uporablja in da z njo lahko pričara neverjetne iluzije in čarovnije. Čarovniška 

predstava Škrata Matjaža, v katero aktivno vključimo tudi otroke. 

 

Teden od 22.12.2017 - 26.12.2017 PGD Cirkulane in Društvo gospodinj 

Cirkulane, občina Cirkulane 

Petek, 22. december 2017 
Od 16. do 21. ure prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 

Ob 17.30 uri Učenje drsanja s športno šolo Športko 

Sobota, 23. december 2017  
Od 16. do 21. ure prosto drsanje ob mehanski glasbi 

Ob 18.30 uri PREDSTAVA: ISKANJE JELENČKA RUDOLFA, v izvedbi ZUM Kreativa  

Iz Božičkove dežele se je izgubil jelenček Rudolf. Škrat Matjaž in Vila sta zelo zaskrbljena, saj 

to pomeni, da Božiček ne bo mogel obiskati otrok. Če želimo rešiti Božič, moramo najti  


