
  

29. 12. 2018 Društvo rejcev drobnice Haloze, občina Cirkulane 

 

Sobota, 29. december 2018 
Od 17. do 21. ure prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva; 

Ob 18.00 uri PREDSTAVA: “OTROŠKO SILVESTROVANJE Z VILO BELO”, v izvedbi ZUM 

Kreativa 

Eno leto je minilo, od kar smo odštevali sekunde. Tudi sedaj jih bomo. Z vilo Belo bomo s 

plesom in vragolijami pričarali najbolj čarobno leto 2019. 

 

Otroci bodo na animacijskih predstavah dobili , na kateri 

bodo lahko zbirali štampiljke. Vsak, ki bo zbral najmanj tri štampiljke bo 

dobil manjšo nagrado, hkrati bo pa uvrščen v žrebanje za . 

 

 

Od 1. 1. 2019 do 6. 1. 2019 Društvo vinogradnikov in sadjarjev Haloze, 

Čebelarsko društvo Cirkulane, občina Cirkulane 

Torek, 1. januar 2019 
Od 1. ure Srečanje občanov ob NOVEM LETU.  

 

Petek, 4. januar 2019 
Od 17. do 21. ure prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva. 

 

Sobota, 5. januar 2019 
Od 17. do 21. ure prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva. 

 

Nedelja, 6. januar 2019 
Od 16. do 20. ure prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva. 

 

                                                                  

 

                                                               

 

 

 

OBČINA CIRKULANE 
 

ČAROBNI 

SVET VILE 

BELE 
PRIREDITVENIK 

 

 

 

 

 

V Cirkulanah ob Večnamenski turistično 

prireditveni dvorani od 30.11.2018 do 6.1.2019



   

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

drsališče zaprto. 

 

Od 30. 11. 2018 do 1. 12. 2018 Društvo za oživitev gradu Borl, Turistično 

društvo Cirkulane, Radioklub Cirkulane, Klub Halonga, občina Cirkulane 

 

Petek, 30. november 2018 
Ob 18. uri  OTVORITEV DRSALIŠČA, pozdrav županje Občine Cirkulane, kratki program 

učencev OŠ Cirkulane-Zavrč ter nastop Kluba Halonga; 

Ob 19.30 uri PREDSTAVA: “VILA BELA IN PRIJATELJI”, v izvedbi ZUM Kreativa 

Vila Bela se vrača v Čarobno deželo. Z njo se vračajo tudi škratje in vsa čarobna bitja. Pokazali 

nam bodo kaj vse se jim je dogajalo čez leto in česa novega so se naučili. Skupaj bomo 

zakorakali v najbolj čaroben čas v letu; 

Od 18. do 21. ure prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva.  

 

Sobota, 1. december 2018 
Od 17. do 21. ure prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva. 

 

 

Od 7. 12. 2018 do 9. 12. 2018 Športno društvo Cirkulane, občina Cirkulane 

Petek, 7. december 2018 
Od 17. do 21. ure prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva. 

 

Sobota, 8. december 2018 
Od 17. do 21. ure prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva; 

Ob 18.00 uri PREDSTAVA: “ZAČARANO KRALJESTVO”, v izvedbi ZUM Kreativa 

Kraljestvo vile Bele so začarali mali škratje nagajivčki. Sedaj sta na vrsti škrat Matjaž in 

njegova čarobna palčka. Ampak Kraljestvo lahko odčaramo samo s pomočjo otrok in 

čarobne besede. A jo že poznate? 

 

Nedelja, 9. december 2018 
Od 16. do 20. ure prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva. 

 

 

 

Od 14. 12. 2018 do 16. 12. 2018 PGD Cirkulane, Društvo gospodinj 

Cirkulane, občina Cirkulane 

 

Petek, 14. december 2018 
Od 17. do 21. ure prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva. 

 

Sobota, 15. december 2018 
Od 17. do 21. ure prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva. 

 

Nedelja, 16. december 2018 
Od 16. do 20. ure prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva;  

Ob 17. uri PREDSTAVA: “RAJANJE Z MASKOTAMI”, v izvedbi ZUM Kreativa 

Vračajo se Gospod Snežak, Jelenček Rudolf, Pingvinček in Medvedek! Najbolj zabavno 

rajanje do sedaj! Vsaka maskota nas bo naučila svoj zabavni ples in rajali bomo skozi celo 

Čarobno deželo! 

 

Od 21. 12. 2018 do 23. 12. 2018 Kulturno društvo Cirkulane, Planinsko 

društvo Cirkulane, občina Cirkulane 

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

 

Sobota, 22. december 2018  
Od 17. do 21. ure prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva; 

Ob 18.00 uri PREDSTAVA: “KAKO SMO NAŠLI UKRADEN BOŽIČ”, v izvedbi ZUM Kreativa  

V Kraljestvu vile Bele se škratje nagajivčki radi pošalijo in kakšno ušpičijo. Tako so ukradli 

tudi Božič. A vas zanima kako smo ga našli? Obiskal nas bo tudi Božiček, ki bo vsem otrokom 

razdelil presenečenja. 

 

Nedelja, 23. december 2018 
Od 16. do 20. ure prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva. 

 


