Kje bom
preživljal
zimske počitnice?

Predstavitev zimskih počitnic za otroke in mladostnike
v občini Domžale na spletni strani

www.visitdomzale.si

@visitDomzale

visit_domzale

www.sport-domzale.si

Hura
počitnice

DRSALIŠČE
DOMŽALE

Drage učenke in učenci, vrtčevski otroci, spoštovani starši,
pred nami so težko pričakovane zimske počitnice, ko si bodo naši otroci
odpočili od vseh šolskih in drugih obveznosti. Močno upam, da bo sneg
še dodatno pobelil naše kraje in poskrbel za pravo zimsko zabavo.
Otroci lahko prijetno izkoristijo prosti čas za zabavo na snegu s svojimi
vrstniki, bratci, sestricami, prijatelji, starši in se skupaj z njimi drsajo,
sankajo, smučajo ali podajo na daljši sprehod po gozdnih poteh.
Lahko pa se pridružijo mnogim aktivnostim, delavnicam in tečajem,
ki jih organizirajo organizacije in društva.
Verjamem, da boste dobro izkoristili zimske počitnice ter morebiti spoznali
in sklenili nova prijateljstva. Želim vam, da pozabite na vse obveznosti in
skrbi ter svoj čas namenite zgolj za sproščujoč, zabaven in nepozaben oddih.

Uživajte v vsakem trenutku,
podžupanja, mag. Renata Kosec

DRSALIŠČE DOMŽALE že nekaj let vsako zimo
sprejme veliko število ljubiteljev športa na drsalkah.
Deluje od decembra do začetka marca, sezono pa vsako leto odpremo
z uvodnim dogodkom in kulturnim programom na drsalkah.
• Rekreacija na domžalskem drsališču je brezplačna za vse obiskovalce,
• obratovalni čas med počitnicami je od 10. do 19. ure,
• možnost izposoje drsalk (3 €),
• na voljo so tudi prigrizki in topli napitki,
• vsak petek tematski večer (disco, palačinka party, druga tematska glasba,...)

www.sola-rodica.si

POPESTRIMO
ZIMSKE
POČITNICE
Program otrokom omogoča druženje,
ustvarjalno preživljanje prostega časa,
obisk kulturnih prireditev in gibanje
v telovadnici ter na prostem.

Počitniške aktivnosti bodo potekale
od 25. 2. do 1. 3. 2019, med 7.30 in 15.30 uro
v Osnovni šoli Rodica, Kettejeva 13, Domžale.
Obvezna je predhodna prijava, ki je dostopna na spletni strani šole
(http://www.sola-rodica.si/) ali Zveze prijateljev mladine Domžale
(http://zpmdomzale.splet.arnes.si/), kjer bo v začetku februarja 2019
objavljen program dejavnosti.
Rok za prijavo je 7. 2. 2019.
Dodatne informacije: 01/72 19 530, os-rodica@guest.arnes.si

www.sd-domzale.si

Pantone Proces blue

SMUČARSKI
TEČAJ 2019
Pantone 375

ZIMSKI
KONJIČKOV
TABOR
Delo s konji •
Vsakodnevno jahanje •
Oskrba in nega konj •
Športne in ostale aktivnosti •

Tabor bo potekal na
Pedagoško Raziskovalnem Centru
za konjerejo Krumperk,
Gorjuša 19A, Dob pri Domžalah,
26., 27. in 28 februarja, od 8. do 16. ure.
Informacije in prijava:
jahanjezaotroke@gmail.com (Nika)
031 784 651 (Laura)

Pantone Orange 021

Pantone Yellow

Štiri dnevni smučarski tečaj,
ki bo potekal v Kranjski Gori.
Naši učitelji bodo nekatere naučili
prvih korakov na smučeh, drugim
pomagali do boljšega tehničnega znanja,
vsem pa smučanje približali in vam ga popestrili.
Tečaj bomo zadnji dan zaključili s pravo tekmo
in podelitvijo priznanj. Starše in ostale že
sedaj vabimo, da pridejo navijati
za svoje smučarje.

Kraj: Kranjska Gora
Datum: 25.2.2019 do 28.2.2019
Organizator: SD Domžale
Cena štiridnevnega paketa znaša 178 eur.

V ceno je vključena štiridnevna otroška smučarska vozovnica, vsakodnevni prevoz
z avtobusom, kritje stroškov spremljevalcev in ostale organizacije tečaja.

Zberemo se v Domžalah na glavni avtobusni postaji (pri velikem parkirišču).
Odhod avtobusa bo ob 7:00 uri, povratek ob 16:15 uri.
Informacije: Tina 041 520 380, Matej 041 646 126
tinacentrih@yahoo.com, info@tsp-p.si

PUST PUST
ŠIROKIH
UST!
Dragi otroci, mladinci,
starši in vsi tisti,
ki se radi našemite
in norčavo veselite.

Dragi starši,
našemite se s svojimi
otroci, pridite in rajajte,
da tudi naše najmlajše
spodbudite in usmerite
h kreativnosti,
k sodelovanju in
ohranjanju pustnih
običajev v občini
Domžale.

www.stricek.si

Društvo Pustna sekcija Striček
iz Vira pri Domžalah bo prav
v času zimskih počitnic poskrbelo za
to, da pozabite na vsakdanje skrbi, se
prepustite otroški igrivosti in zabavate
v družbi kreativnih mask in zabavnih
animacijskih skupin.

Na pustno soboto, 2. marca,
boste deležni raznolikega pravega pustnega rajanja,
ki se bo za najmlajše, v družbi NORČKA BENIJA IN NJEGOVIH
POMAGAČEV, začelo ob 13.30 uri z zborom v Češminovem parku.
Ob 14.30 uri bo OTROŠKA PUSTNA POVORKA,
v spremstvu animacijske skupine, kurentov in glasbenikov,
krenila iz Češminovega parka proti ogrevanem šotoru na Viru,
kjer se bo ob 15. uri začelo veliko pustno rajanje
s PRINCESO ZALO IN OSTALO DRUŽBO.
Ob 16. uri pa sledi družinsko pustno rajanje
skupaj s pevcem - CHALLE SALLE.

Nedelja, 3. marec
ob 14:00 uri in 29 sekund
Veliki pustni karneval
Vabimo vas na ogled enega največjih pustnih karnevalov
v Sloveniji. Predstavile se bodo različne, zabavne,
barvite, tematske, okoliške ter gostujoče maske,
ki jih vsako leto z velikim veseljem gostimo.
K sodelovanju in ustvarjanju skupinskih mask ste
lepo vabljeni tudi vi. Prijavite skupinsko masko
na naši spletni strani www.stricek.si, zabava
in smeh zagotovljena!
Po karnevalu sledi zabava v ogrevanem šotoru
z ansamblom Skomini.

www.pdd.si

www.pdd.si/dps

LEDNO
PLEZANJE
SREDI
DOMŽAL

V Domžalah imamo v centru mesta zanimiv športni objekt – plezalno steno, ki se
nahaja na garažni hiši. Domači plezalci jo redno uporabljajo za svoje treninge.
Zima 2017 je prinesla novost in stena sredi mesta je dobila zimsko preobleko ter
tako postala prva drytooling umetna stena v Sloveniji. Plezati je mogoče po umetni
konstrukciji, v kombinirani steni z oprimki, na kateri je tudi nekaj elementov
imitacije ledu in visečih ledenih elementov. Pri plezanju je potrebno uporabljati
enako opremo, kot če bi plezali na naravnih zaledenelih slapovih, torej čelado,
plezalni pas, dereze in dva cepina ter strogo upoštevati pravila varnega plezanja.
Alpinistični odsek Planinskega društva Domžale je v sodelovanju z Občino Domžale
že dvakrat izvedel evropski pokal v lednem plezanju.
Za več informacij o lednem plezanju se obrnite na Planinsko društvo Domžale.

Kontakt: Telefon: 041 731 797 Email: info@pdd.si

DOMŽALSKA
POT
SPOMINOV

Domžalska pot spominov ima danes status planinske poti in sodi med planinske
obhodnice v skladu z zakonom o planinskih poteh. Domžalska pot spominov je
konca leta 2018 doživela temeljito prenovo, dodane so nove kontrolne točke,
trasa je v nekaterih delih spremenjena. Izdani so novi Dnevniki žigov, v pripravi pa
so še opisi kontrolnih točk, poti in spomenikov, časovnice in zemljevidi trase.
Dnevnik žigov je izšel 23. novembra 2018, ob 70 letnici PD Domžale in se ga da
dobiti zaenkrat na naslednjih mestih:
• ob uradnih urah društva na Kopališki 4, Domžale, torek, sreda 19.30 do 20.30,
• Kavarna Mozart, Karantanska cesta 3, Domžale, ponedeljek – petek od 6.00 do
22.00, sobota in nedelja od 7.00 do 22.00,
• TIC Domžale (v času uradnih ur in na promocijskem mestu pred vhodom).
Več o poti - kontrolnih točkah, trasi in ostalih pomembnih informacijah
si preberite na spletni strani PD: https://www.pdd.si/dps/

VESELE ZIMSKE POČITNICE
v Centru za mlade Domžale

Za mlade od 15. do 30. leta

Ponedeljek, 25. 2., 18:00

USTVARJALNA DELAVNICA SKRČLJIVE
PLASTIKE

V ponedeljek bomo ustvarjali. Skrčljiva plastika je idealna za oblikovanje
okraskov in obeskov, iz nje lahko ustvarite celo nakit. Pridružite se
delavnici in se zabavajte ob ustvarjanju »skrčljivčkov«.

Torek, 26. 2., 18:00
POSLIKAVA KOZARČKOV ZA LIMONADO
Kozarček za limonado z motivom po vaši izbiri? Zakaj pa ne! Na delavnici si
boste lahko poslikali kozarček za limonado z barvami za steklo. Na koncu
pa se bomo pogreli še z vročo limonado.

Sreda, 27. 2., 17:00-19:00
TURNIR V NAMIZNEM NOGOMETU IN PING PONG

Tokratni zimski počitniški turnir bo sestavljen kar iz dveh
disciplin, namiznega nogometa in namiznega tenisa. Si
pripravljen/a na izziv?

Četrtek, 28. 2., 17:00-21:00
HORROR MASKE
Bliža se pust! Se želite naučiti izdelati horror maske ali pa detajle maske na
delu telesa?. Udeleženci boste v parih, drug na drugem, ustvarjali srhljive
maske, pod budnim mentorstvom Tanje Cerar. Število mest je omejeno.
Vse aktivnosti so namenjene mladim med 15. In 30. letom in so brezplačne. Obvezne predhodne
prijave na 040/255-568 ali info@czm-domzale.si. sredin turnir je namenjen tudi osnovnošolcem.
CENTER ZA MLADE DOMZALE, Ljubljanska c. 58 www.czm-domzale.si,
www.Facebook.com/czm.domzale info@czm-domzale.si, 01/722-66-00

CENTER ZA MLADE DOMZALE, Ljubljanska c. 58 www.czm-domzale.si,
www.Facebook.com/czm.domzale info@czm-domzale.si, 01/722-66-00

Število udeležencev filmske
delavnice je omejeno,
najmanjša starost pa je 12 let.

FILMSKA
DELAVNICA
od 25. do 28. februarja
od 9.00 do15. ure
v Mestnem kinu Domžale
Med zimskimi počitnicami se bomo
v Mestnem kinu Domžale posvečali
kratkemu filmu. Štiri dopoldneve bomo
na delavnici z našimi mentorji ustvarjali kratek
film in se ogromno naučili o procesu filmskega
ustvarjanja. Glavna mentorica delavnice je Lučka Berlot, ki v Mestnem kinu Domžale skrbi
za programe filmske vzgoje.

KAKO IZURITI SVOJEGA
ZMAJA 3
ponedeljek, 25.2. ob 10. uri

MALA GOSPODIČNA
DOLITTLE
torek, 26.2. ob 10. uri

+ počitniška delavnica
v Mestnem kinu Domžale

+ počitniška delavnica
v Mestnem kinu Domžale

animirana družinska pustolovščina
/ How to Train Your Dragon: The
Hidden World / režija: Dean DeBlois
/ scenarij: Dean DeBlois /

družinska domišljijska komedija
/ Liliane Susewind - Ein tierisches
Abenteuer / režija: Joachim
Masannek / scenarij: Matthias
Dinter, Beate Fraunholz, Betty Platz
/ igrajo: Malu Leicher, Christoph
Maria Herbst, Tom Beck, Aylin Tezel,
Meret Becker, Aaron Kissiov /
slovenski glasovi / 2018, Nemčija /
96’ / sinhronizirano, 7+

slovenski glasovi: Matevž Mueller,
Lovro Berden, Katja Ajster, Tadej
Pišek, Maruša Bertoncelj, Tadej
Pišek, Lucija Grm, Jernej Kuntner /
2019, ZDA / distribucija: Karantanija
/ 104’ / sinhronizirano, 6+

LEGO FILM 2
sreda, 27.2. ob 10. uri

www.kd-domzale.si

Cena 4-dnevne delavnice
je 40 Eur.

V ceno je vključeno: malice,
kosilo, vstopnice za počitniške
matineje in materiali za delavnico.

Prijave sprejemamo
do 20. februarja
na simona@kd-domzale.si,
več informacij pa lahko dobite
tudi preko telefona 01/722 50 50.

miniGalerija / ustvarjalna delavnica
sobota, 2. marec, v Galeriji Domžale, ob 10. uri
V februarsko/ marčni miniGaleriji se bomo srečali
s prav posebno razstavo, ki nam bo črke predstavila
na čisto drugačen način. Kako nastanejo, kdo jih oblikuje?
Med ogledom razstave grafičnega oblikovalca, Domna Frasa,
se bomo poglobili v krivulje, oblike, vzorce in prostore, ki jih imenujemo
črke ter besede. Je oblikovanje tipografije zahtevno ali čisto preprosto?
Svoj odgovor lahko najdete na naši ustvarjalni delavnici. Prijazno vabljeni!
Program je namenjen otrokom (od 4 let dalje) in mladim, k ustvarjanju vabljeni tudi starši.
Prijave na galerija@kd-domzale.si / 90 min / vstop prost /
pokrovitelj: Art Ljubljana d.o.o., Trgovina z umetniškim materialom.

SUPER FUZBALISTIČNI
četrtek, 28.2. ob 10. uri

+ počitniška delavnica
v Mestnem kinu Domžale

+ počitniška delavnica
v Mestnem kinu Domžale

animirana akcijska komična pustolovščina / Lego Movie 2 / režija:
Mike Mitchell, Trisha Gum / scenarij:
Michelle Morgan, Dominic Russo /
igrajo: Jason Momoa, Alison Brie,
Chris Pratt, Gal Gadot, Stephanie
Beatriz, Elizabeth Banks, Jonah Hill,
Nick Offerman, Channing Tatum,
Tiffany Haddish / 2019, Danska,
Kanada, Norveška, Avstralija, ZDA /
??? / podnapisi, 7+

družinska komedija / Los futbolísimos / režija: Miguel Ángel Lamata
/ scenarij: Roberto Santiago, Pablo
Fernández, Miguel Ángel Lamata /
igrajo: Julio Bohigas, Helena Milene
Mayer, Camuñas Iker Castiñeira,
Angustias Roberto Rodríguez, Toni
Marcos Milara, Anita Samantha Jaramillo / 2018, Španija / distribucija:
Demiurg / 103’ / podnapisi, 7+

RALPH RUŠI INTERNET:
RAZBIJAČ RALPH 2
petek, 1.3. ob 10. uri
+ počitniška delavnica
v Mestnem kinu Domžale
animirana pustolovščina / Ralph
Breaks the Internet: Wreck-It
Ralph 2 / režija: Phil Johnston, Rich
Moore / scenarij: Phil Johnston,
Rich Moore, Jim Reardon, Pamela
Ribon / slovenski glasovi: Lotos
Vincenc Šparovec, Mojca Fatur, Karin
Komljanec, Ana Hribar, Rok Kunaver,
Kristijan Guček, Lara Jankovič, Tilen
Artač, Marjan Bunič, Štefan Kušar,

Jernej Kuntner, Zala Đurić Ribič /
2018, ZDA / distribucija: 2i film /
114’ / sinhronizirano, 7+ / IMDb

www.zkkdomzale.si

ZIMSKA
KOŠARKARSKA
ZABAVA
ZA DEKLETA
Že igraš košarko,
bi se rada naučila nekaj
košarkarskih trikov ali pa bi
želela le aktivno preživeti
počitnice?

ZIMSKE
POČITNICE

25.2. - 1.3., za otroke od 5. leta dalje
Dekleta, pridite na zimski košarkarski tabor, ki ga v času
zimskih počitnic organizira Ženski košarkarski klub Domžale.
Na zabaven in zanimiv način boste spoznavale košarkarske trike, preigravanja
in pravilen met na koš, zadnji dan pa zaigrale na pravi košarkarski tekmi.
Komu je namenjeno: dekleta od 1. do 5. razreda osnovne šole
Termin: od ponedeljka 25.2.2019 do petka 1.3.2019
Ura: od 10.00 do 11.30
Lokacija: Dvorana OŠ Venclja Perka
Vadba je brezplačna!
Dekleta naj imajo s seboj plastenko za vodo, športno opremo,
copate / športno obutev za dvorano, dobro voljo.
Dodatne informacije: info@zkkdomzale.si ali kontakt: Maja (041671222)

POHORJE - nastanitveni tečaj
smučanja in bordanja
KRVAVEC - prevozni tečaj
smučanja
www.otok-sporta.si

031/306-992

info@otok-sporta.si

040/362-272

www.knjiznica-domzale.si

DOGAJANJE
V KNJIŽNICI
IGRALNE URICE
ODKLOPI SE!

25., 27. februar in 1. marec
Knjižnica Domžale, od 10. do 12. ure

torek, 26. februar
Knjižnica Domžale, ob 9.30 uri

IGRALNE URICE
Predšolske otroke od 2. leta dalje
in starše/skrbnike ter dedke/babice
vseh starosti vabimo na IGRALNE
URICE, ki so vsak torek ob 9.30 v
pravljični sobi Knjižnice Domžale.
Obvezna predhodna prijava!

DOGAJANJE
V KNJIŽNICI
ZIMA, ZIMA BELA …
S PRAVLJICO PO SVETU:
NEMČIJA - ŽABJI KRALJ

četrtek, 28. februar
Knjižnica Domžale, ob 17.uri

četrtek, 28. februar
Knjižnica Domžale, ob 17. uri

ZIMA, ZIMA BELA …

S PRAVLJICO PO SVETU:
NEMČIJA - ŽABJI KRALJ

Z druženjem ob družabnih igrah si lahko
popestrite počitniške dni.

Otroci, polepšajte si zimske počitnice in
obiščite ustvarjalno delavnico Zima,
zima bela. Ustvarjali bomo unikatne
izdelke, se zabavali v prijetni družbi...
Vabljeni! Delavnica je namenjena otrokom od 6. do 15. let.

Vabljeni na počitniški odklop!
Vstop prost.

Delavnico vodi: Nives Podmiljšak

Pravljične urice so oblika knjižne vzgoje,
ki otroka postopno in sistematično
pripravlja in uvaja v pravljični svet, na
vzgojo s knjigo. Pravljične urice potekajo
v naši knjižnici ob četrtkih. Pričenjajo
se ob 17. uri in trajajo 50 minut.
Namenjene so otrokom od dopolnjenega 4. leta starosti dalje.

Obvezna je predhodna prijava.

Obvezna predhodna prijava!

ODKLOPI SE!
DRUŽABNE IGRE
ZA OSNOVNOŠOLCE
Knjižnica Domžale vabi osnovnošolske
otroke na druženje ob družabnih igrah,
ki potekajo pod naslovom ODKLOPI SE!

USTVARJALNA DELAVNICA

ZIMSKE
v

POCITNICE
od 7:00 do 16:00

s TEČAJEM DRSANJA (120€)

Gledališče, bowling, tenis, kocke, jahanje, kmetija,
skakalnica, sankanje, smučanje, ogenj,
peka hrenovk, zabava, skriti zaklad...
v

TECAJ DRSANJA
od 8:30 do 10:00

25. 2 - 1. 3. 2019

ZIMSKE POČITNICE
Lokacija: Mercator center Domžale

KOCKA AKTIVNO
VARSTVO
Kocka izzzivi, kocka strip, drsanje, bowling, jahanje,
zimske radosti, obisk mehanične delavnice.

106€

DELAVNICE ROBOTIKE
VSAK DAN, 10:00 - 12:00 | Otroški tehnološki center

OTROCI - od 25. 2. - 1. 3. 2019
v času zimskih počitnic, cena: 45€
ODRASLI - od 27., 28. in 1. 3. 2019
brezplačno (oz. članarina, 15€)

Prijave in informacije:
+386 31 314 870
info@sadmavrica.si
www.sadmavrica.si

MOŽNOST
TEČAJ DRSANJA z MAVRICO,
popust -10%

ZAVOD1-2-3

Center socialnih in rekreativnih aktivnosti

info@zavod123.si • www.zavod123.si • 070 295 617
Šaranovičeva 21c, Vir, 1230 Domžale

www.fanvit-as.com

www.visitdomzale.si

TEČAJI in TABORI
SMUČANJA
in DESKANJA
NA SNEGU

SANKANJE NA
VELIKI PLANINI

in čaj v Domžalskem domu
na Mali planini

VSE DODATNE INFORMACIJE & PRIJAVE:

po telefonu: 040/209 066 (Dušan)
040/870 874 (Jani)
po e-mailu: fanvitas@siol.net,
(www.fanvit-as.com/vpis)
po SMS-u na 040/209 066
po pošti na naslov:
ŠD Fan Vit-As Račni Vrh 27, 1233 Dob

KRVAVEC

BODENTAL (Avstrija)

5 dnevni zimski tabor (25.02. – 01.03.2019)
Za otroke in mladino od 4. do 14. leta starosti,
za začetnike in dobre smučarje.
Cena tabora samo: 295 €

Možnost plačila v 3 obrokih.

Nassfeld

5 dnevni spalni tabor (25.02. – 01.03.2019)
Za otroke in mladino od 9. leta naprej.
Priporočamo tudi srednješolcem.
Za smučarje in deskarje na snegu.
Cena: 440 € (otroci 2004-2010 leto rojstva),
490 € (mladina 2000-2003 leto rojstva),
Možnost plačila v 3 obrokih.

5 dnevni tečaj (25.02. – 01.03.2019)
Za otroke in mladino od 6. do 18. leta starosti.
Z nami gredo lahko tudi odrasli ali vsa družina.
Cena samo: 195 €
Možnost plačila v 3 obrokih.

KRVAVEC

5 dnevni spalni tabor (25.02. – 01.03.2019)
Za otroke in mladino od 7. leta naprej.
Priporočamo tudi srednješolcem.
Za smučarje in deskarje na snegu.
Cena samo: 295 €

Možnost plačila v 3 obrokih.
*Članarina ŠD Fan Vit-As za smučarsko sezono 2018/2019
znaša 5€ na osebo in velja eno leto od prijave. Potrebno je
izpolniti pristopno izjavo. Članarine društvo ne vrača.

Predlagamo vam izlet na Veliko planino, kjer je dovolj snega za nepozabno sankanje.
Nato pa se odpravite v Domžalski dom, kjer si privoščite čaj in kosilo.
Domžalski dom na Mali planini je z umestitvijo v občutljiv gorski prostor in s svojim
imenom, ki poudarja okolje, kjer je nastala ideja ter od koder prihajajo generacije ljudi, ki so
ga postavile in ves ta čas vzdrževale, nedvomno veliko prispeval k razpoznavnosti Občine
Domžale in mesta Domžale v Sloveniji, pa tudi po svetu. Pred domom najdete edinstveno
leseno knjigobežnico, ki vam omogoča branje med gorami (pozimi jo najdete v domu).
Domžalski dom se nahaja na 1534 metrov nadmorske višine in je odprt vsak dan.
Nudijo vam prenočišče in pravo planinsko kulinariko - domačo hrano, pripravljeno iz
lokalnih sestavin. Pokusite lahko tradicionalno hrano, pripravljeno po receptih naših babic.
Ponudba se spreminja dnevno in glede na letni čas; ob vikendih je seveda bolj bogata.
Več najdete na naši spletni strani: http://www.visitdomzale.si/dozivetja/naravna-dozivetja/domzalski-dom-na-mali-planini

Predstavitev zimskih počitnic za otroke in mladostnike
v občini Domžale na spletni strani
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