Kje bom

preživljal poletne

počitnice?

Domžale smo prostor zadovoljnih ljudi.
V poletnih mesecih ste vabljeni na branje pod krošnjami pri Knjigobežnicah,
sprehod ob čudoviti Kamniški Bistrici, obisk hladne Železne jame…
Poletni bilten v letošnji razširjeni izdaji ne ponuja zgolj počitniških varstev in taborov
za najmlajše občane, temveč tudi ideje za izlete, dogodke in druge atrakcije naših krajev
za vse starostne skupine.

Predstavitev poletnih počitnic v občini Domžale na spletni strani
www.visitdomzale.si
@visitDomzale
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Visit Domžale

Poletje – najlepši letni čas
Drage učenke, dragi učenci, otroci, starši in seveda tudi vsi ostali
občani in občanke!
Večina vas že veselo odšteva zadnje šolske dni in veseli pričakujete dolgo in vroče poletje. Za vse nas je to zagotovo eno
izmed najlepših obdobij v letu, ko se odpočijemo, napolnimo baterije, prepustimo stvarem, ki jih imamo radi; skratka
uživamo.
Tudi v naši občini se bo tekom poletja dogajalo veliko različnih aktivnosti. Vse polno bo otroškega smeha, igrivosti in
iskrivosti, hladili se bomo v objemu hladne Kamniške Bistrice, prisluhnili različnim glasbenikom, se udeležili naših kulinaričnih dogodkov, pod zvezdami gledali svoj najljubši film ali se podali po naših tematskih poteh, kjer bomo raziskovali še
tiste neodkrite prostore, kjer se bomo umaknili pred mestnim vrvežem.
Pred nami je torej že tradicionalni bilten, ki ga vsako leto pripravi Služba za turizem. Ne dvomim v to, da med vso to pestro
ponudbo ne bi našli saj nekaj sebi ljubega.
Ihanska pot, Homška učna pot, pa Šumberk, ki po novem ponuja tudi kolesarske dogodivščine so zagotovo prava izbira.
Naš bazen kar vabi naše otroke k brezskrbnemu čofotanju, pa da ne pozabimo na številna društva in organizacije, ki so za
vas pripravile bogate vsebine. Organizirana bodo tudi različna počitniška varstva, pa predstave in koncerti na Studencu,
glasbeno, filmsko in gledališko bodo poletje popestrili tudi v Kulturnem domu Franca Bernika. Knjižnica Domžale, Center
za mlade in mnogi drugi bodo s svojo pestro vsebino krajšali dneve, izobraževali in zabavali. Lahko se udeležite taborov, se
učite novih veščin ali pa se sproščate. Ni meja in prav je, da si vsak izbere tisto, kar mu je najbolj pisano na kožo.
Naj bo prekrasno in predvsem dolgo, to poletje. Izkoristimo vse, kar nam ponujajo naslednje strani, da bomo polni lepih
vtisov vstopili v jesen in se polni zagona podali novim izzivom naproti.
Toni Dragar,
Župan
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Dragi otroci, spoštovani starši,

ZPM Domžale in ZLRO Ljubljana vas vabita
na zanimive, ustvarjalne, aktivne, varne in zdrave počitnice
na morju in v hribih.
Organiziramo zdravstveno letovanje za
otroke in mladostnike med 5. in 19. letom starosti
s stalnim bivališčem v občinah Domžale, Trzin, Mengeš,
Lukovica in Moravče.
Omogočamo tudi sofinanciranje letovanja otrokom
iz socialno šibkejših družin.
Podrobnejše informacije o letovanjih ter prijavi
so objavljene na spletni strani Zpm Domžale.
Vabljeni.

ZPM Domžale
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v prostorih društva Lipa – Univerze za tretje življenjsko obdobje ter
na igrišču Osnovne šole Venclja Perka
na Ljubljanski 58, Domžale.
PROGRAM OTROKOM OMOGOČA DRUŽENJE, UČENJE, USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA
ČASA IN GIBANJE.
Dejavnosti bodo organizirane od 7.30 (sprejem otrok) do 15.30 ure. Starši otroka lahko prijavite
na malico in/ali kosilo. Otrok potrebuje copate ter obleko in obutev za gibanje na prostem.
Stroški:
8€/dan za domžalske otroke, za otroke iz drugih občin je 12 €/dan
dodaten strošek so še vstopnine, materiali…

Zaradi priprave dejavnosti je obvezna predhodna prijava, ki je dostopna na spletni strani Zpm Domžale,
kjer bo v juliju 2022 objavljen program dejavnosti.

Rok za prijavo je 30. 6. 2022.

PRIJAVA na
https://1ka.arnes.si/a/b803ced7

Dodatne informacije: 041367808
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KNJIŽNICA

Za uspešen zaključek projekta je potrebno:
prebrati nekaj knjig
/otroci: vsaj dve knjigi; odrasli: vsaj eno knjigo/,
obiskati vsaj dva dogodka v organizaciji šole ali splošne knjižnice,

se odpraviti na potep po okoliških krajih.

^
seveda!
Pridruzi^ se nam pri projektih
druzinskega branja ...
“kul”kultura in brihtologi so zakon!

Moja družina bere in
aktivno preživlja svoj prosti čas
Poletne počitnice 2022

V projektu družinskega branja „Kul“ kultura lahko sodelujejo vsi
člani družine /ožji ali širši člani/. Zaželeno je, da je vsaj en otrok,
ki sodeluje v projektu, star med 9 in 15 let.
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^
zivijo!
Je kaj novEga?
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11. JUNIJ

od 7.00 do 13.00

www.pohodobreki.si
Glavni
pokrovitelj
dogodkov
Modrih novic
2022
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Kuhna na plac se vrača tudi z večerno izvedbo
Vsem dobro poznan dogodek v stilu ulične kuhinje KUHNA NA PLAC se to sezono
vrača na domžalski tržni prostor. Dogodek še dodatno poživi tržni prostor in obiskovalcem ponuja lokalne kulinarične specialitete po dostopnih cenah.
Dogodki se odvijajo vsako prvo soboto v mesecu. V soboto, 4. junija, 2. julija,
3. septembra in 1. oktobra 2022, od 10. ure dalje, so predvideni termini Kuhne
na plac.
plac. Letos sledi še novost večerna Kuhna na plac,
plac, ki bo v petek, 17. junija in
naprej 15. julija 2022 od 17. ure dalje.
Poleg kulinarične ponudbe hrane in pijače bo glavni poudarek na druženju. Kuhanje
na odprtem in ponudba manjših obrokov po dostopnih cenah so privlačni za obiskovalce in tako ponujajo možnost, da obiskovalci poskusijo več različnih jedi in spoznajo
lokalno ter sezonsko ponudbo hrane.
Na odprtih stojnicah bodo kuhali lokalni ponudniki. Vsak od njih bo imel na izbiro do tri različne jedi,
zato zagotavljamo pestro ponudbo obrokov, med
katerimi bo prav vsak obiskovalec lahko izbral nekaj
po svojem okusu. Na račun bodo prišli tako ljubitelji
Burgerjev, gurmani, vegetarijanci, sladko-snedi kot
tudi tisti, ki prisegajo na tipične slovenske jedi.
Občina Domžale
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sobota, 10. 9. 2022
Č Cešminov park

Poletne počitnice 2022

13

Poletne počitnice 2022

14

Poletne počitnice 2022

15

Čebele so najpomembnejše opraševalke med žuželkami.
So neumorne delavke, ki oprašujejo kar 170.000 vrst cvetočih
rastlin. Ena tretjina pridelane hrane na svetu zraste na rastlinah,
ki jih oprašujejo živali. Od tega za kar 80 % oprašenih rastlin
poskrbijo čebele, ki letajo s cveta na cvet. Mi pa moramo poskrbeti,
da bo cvetja in s tem hrane zanje veliko.

BeeZOO
Za Ohranjanje Okolja

je projekt sodelovanja med Občino Domžale, Čebelarskim društvom
Domžale, Osnovno šolo Domžale in podjetjem BB BIO.Si d.o.o. iz Trzina.
Glavni namen projekta je skozi ustvarjalna medgeneracijska druženja
povečati ozaveščenost lokalnega prebivalstva o pomenu čebel
pri ohranjanju okolja in biotske raznovrstnosti.

V okviru projekta bomo skupaj z Vami
od aprila 2022 do maja 2023
zasadili medovit vrt, ustvarjali na likovnih delavnicah,
pekli medene dobrote, okrepili zdravje z apiterapijo,
se sprehodili po Domžalski čebelarski učni poti in še in še.

Pridruži se nam in nas spremljaj na:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.

Poletne počitnice 2022
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Krtina

10

Dob
učni čebelnjak 6

Podrečje
Domžale

4

3

Šumberk

7

Točke od Čebelnjaka ČD Domžale
do OŠ Krtina:

Domžalska čebelarska učna pot je dolga
skoraj sedem kilometrov in poteka po prijetni
kolesarski in peš poti, delno ob Kamniški
Bistrici – zeleni osi regije – delno pa ob rekah
Rači in Radomlji. Pot traja približno uro in pol,
sicer pa se nanjo lahko priključite poljubno.
Primerna je tudi za predšolske
in šolske skupine.

CČN Domžale - Kamnik

2 Piknik prostor Pri vagonu
ob Kamniški Bistrici

3 Most srčnih ljudi
4 Plezalna stena Knezove skale
5 Ob Rači

Študa
2

apiterapevtski
čebelnjak

6 Učni čebelnjak ČD Krtina 1

9

5

1 Apiterapevtski čebelnjak pri

Mačkovci

8

Dob v parku pod Močilnikom

7 Pri klopci
8 Pri mostičku

Na poti, ki povezuje apiterapevtski učni
čebelnjak pri Centralni čistilni napravi
Domžale - Kamnik in učni čebelnjak v parku
pod Močilnikom v Dobu ter Osnovno šolo
Krtina, v prostorih katere je bil nekoč sedež
čebelarske podružnice, boste lahko
občudovali čebele in morda tudi srečali
čebelarja pri delu.

9 Pri Modri ptici
10 OŠ Krtina
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Obiskovalci poti vseh starosti lahko odkrivate
življenje čebel na nevsiljiv način – ob gibanju
in druženju na svežem zraku. Ob poti je
mogoče opazovati naravni habitat več živalskih in rastlinskih vrst, za več informacij pa
smo poskrbeli s spremljevalnimi tablami, ki
obiskovalce seznanjajo s temami, povezanimi
s čebelami in čebelarjenjem.
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RAMPA, CESTNA ZAPORA
BARRIER, ROAD CLOSED TO TRAFFIC
SCHRANKE, STRASSE FÜR KFZ GESPERRT
SBARRA, DIVIETO DI TRANSITO
RAMPA, CESTA ZATVORENA ZA PROMET
ZÁVORA, ZÁKAZ VJEZDU

CESTA NA NASIPU – V USEKU
ROAD EMBANKMENT – CUTTING
STRASSENDAMM – EINSCHNITT
STRADA CON RILEVATO – IN SCAVO
CESTA NA NASIPU – U USJEKU
CESTA PO NÁSPU – ZÁŘEZ

BRÜCKE – DURCHLASS – TALBRÜCKE – TUNNEL
PONTE – APERTURA – VIADOTTO – GALLERIA
MOST – PROLAZ – VIADUKT – TUNEL
MOST – PROPUST – VIADUKT – TUNEL

TOVORNA ŽIČNICA
MATERIAL CABLEWAY
MATERIALSEILBAHN
TELEFERICA
TERETNA ŽIČARA
NÁKLADOVÁ LANOVKA

Babja jama
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Železna jama
in jamarski muzej
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12

Grad Krumperk

Veliki vrh nad Ihanom –
Križentaver

3
4

Cerkev Sv. Jurija
Kamnolom ihanskega
marmorja
Cerkev Sv. Kunigunde,
Tabor nad Ihanom
Brdo pri Ihanu

5
6
7
8

Dobovlje

KRIŽ GEOGRAFSKE MREŽE GRS 80
GEOGRAPHIC TICK MARK GRS 80
GEOGRAPHISCHE KOORDINATENMARKE GRS 80
SEGNARE GEOGRAFICHE DI GRS 80
OZNAKA GEOGRAFSKE MREŽE GRS 80
SYSTÉM GEOGRAFICKÉ SÍTĚ GRS 80

2

VZLETIŠČE
AIRPORT
FLUGHAFEN
AEROPORTO
ZRAČNA LUKA
LETIŠTĚ

1

KILOMETRSKA MREŽA V GK KOORDINATNEM SISTEMU (2km)
GK TICK MARK (2km)
GK KOORDINATENMARKE (2km)
QUADRETTATURA KILOMETRICA DI GK (2km)
KILOMETARSKA MREŽA U GK KOORDINATNOM SUSTAVU (2km)
SYSTÉM KOORDINÁT GAUß-KRÜGER (2 km)

Športni park Ihan

RAZGLEDNI STOLP – ANTENSKI STOLP
OUTLOOK TOWER – ANTENNA
AUSSICHTSTURM – FERNSEHTURM
BELVEDERE – TORRE ANTENNA
RAZGLEDNI TORANJ – ANTENA
ROZHLEDNA – ANTENA

5

HELIDROM
HELIPORT
HELIPORT
ELIPORTO
HELIODROM
MISTO PRO HELIKOPTÉRU

4

MUZEJ – KULTURNA ZNAMENITOST
MUSEUM – POINT OF INTEREST
MUSEUM – BERÜHMTHEIT
MUSEO – SITO INTERESSANTE
MUZEJ – KULTURNA ZNAMENITOST
MUZEUM – KULTURNI ZAJÍMAVOST

3

GRAD – RAZVALINA GRADU
CASTLE – RUIN
SCHLOSS – RUINE
CASTELLO – ROVINA
DVORAC – RUŠEVINA DVORCA
HRAD – ZŘÍCENINA HRADU

Judeževa domačija,
razvaline

RAZGLEDIŠČE
VIEW POINT
AUSSICHTSPUNKT
PUNTO PANORAMICO
VIDIKOVAC
KRÁSNÝ VÝHLED

12

ŠPORTNA POVRŠINA – STADION
SPORTS AREA – STADIUM
SPORTBEREICH – STADION
AREA SPORTIVA – STADIO
SPORTSKO PODRUČJE – STADIUM
SPORTOVNI OBLAST – STADION

POKOPALIŠČE – SPOMENIK
CEMETERY – MONUMENT
FRIEDHOF – DENKMAL
CIMITERO – MONUMENTO
GROBLJE – SPOMENIK
HŘBITOV – PAMÁTNÍK

0

NARAVNA ZNAMENITOST
NATURAL FORMATION OF INTEREST
NATUR – SEHENSWÜRDIGKEIT
CURIOSITA NATURALE
PRIRODNA ZNAMENITOST
PŘIRODNI ZAJÍMAVOST

Vsebinske točke na krožni poti:

KAPELA – ZNAMENJE, KRIŽ
CHAPEL – CROSS
KAPELLE – BILDSTOCK, WEGKREUZ
CAPPELLA – CROCE, CIPPO VOTIVO
KAPELA – RASPELO, VJERSKO OBILJEŽJE
KAPLE – S OLTÁŘEM, KŘÍŽ

Oklo nad Ihanom

INFORMACIJSKI CENTER
INFORMATION CENTER
INFORMATIONSZENTRUM
CENTRO INFORMATIVO TURISTICO
INFO CENTAR
INFORMAČNI STŘEDISKO

PARKIRIŠČE – POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME
CAR PARK – CAMPER STOP
PARKPLATZ – WOHNMOBIL-STELLPLATZ
PARCHEGGIO – AREA DI SOSTA PER CAMPER
PARKIRALIŠTE – POSTAJALIŠTE ZA KAMPERE
PARKOVIŠTĚ – ZASTAVKÁ PRO KARAVANY

BENCINSKI SERVIS
PETROL STATION
TANKSTELLE
STAZIONE DI SERVIZIO
BENZINSKA STANICA
BENZINOVÁ STANICE

0

CERKEV (EN ZVONIK – DVA ZVONIKA)
CHURCH (ONE BELL TOWER – TWO BELL TOWERS)
KIRCHE (EINTÜRMIG – ZWEITÜRMIG)
CHIESA (UNO CAMPANILE – DUE CAMPANILI)
CRKVA (JEDAN ZVONIK – DVA ZVONIKA)
KOSTEL (S JEDNOU VĚŽÍ – SE DVĚMI VĚŽEMI)
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ZGRADBA – RUŠEVINA – SENIK, BARAKA – KOZOLEC
BUILDING – RUIN – HAYSHED, SHACK – HAYRACK
GEBÄUDE – TRÜMME – HEUBODEN, BARACKE – HARFE
COSTRUZIONE – RUDERE – FIENILE,BARACCA – ARPA
ZGRADA – RUŠEVINA – AMBAR, BARAKA – TOPLAR
BUDOVA – ZŘÍCENINA – SENÍK, BARÁK – ŹEBŘINY

Cerkev Sv. Miklavža
na Goropečah

AVTOBUSNA POSTAJA
BUS STOP
BUSHALTESTELLE
FERMATA BUS
AUTOBUSNO STAJALIŠTE
AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

1

MOST ZA PEŠCE, NADHOD – BRV
OVERCROSSING – FOOTBRIDGE
FUSSGANGER BRÜCKE – STEG
PASSERELLA – PEDANZA
MOST ZA PJEŠAKE – UZAK MOST ZA PJEŠAKE
MOST PRO PĚŠÍ, PŘECHOD

SMUČARSKA SKAKALNICA
SKI JUMPING HILL
SKISPRUNGSCHANZE
SCI COLLINA DI SALTO
SKIJAŠKA SKAKAONICA
SKOKANSKÝ MŮSTEK

VZLETIŠČE ZA JADRALNE PADALCE
PARAGLIDING TAKE-OFF SITE
FALLSCHIRM STARTPLATZ
PUNTO DI DECOLLO PER PARAPENDIO
UZLETIŠTE ZA PARAGLIDER
VZLÉTNOUT PRO PARAGLIDING

CAMPINGPLATZ – KLETTERGARTEN
CAMPEGGIO – PALESTRA DI ROCCIA
KAMP – PENJALIŠTE
KEMP – LEZECKÝ PARK
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Ihanska
krožna pot

8

2

6
7

Pot je mogoče prehoditi v obeh smereh.

Pot je označena z rumenimi
usmerjevalnimi tablami in
rumeno – belimi markacijami.

Dolžina IKP: 11,5 km
Višinska razlika IKP: 511 m

KRAJEVNA SKUPNOST
IHAN

Že pred leti je bila v sklopu zelene
osi ob Kamniški Bistrici zasnovana
Homška učna pot. Služba za turizem Domžale je v letu 2021 skupaj
s Kulturnim društvom Jože Gostič
Homec pot opremila s poučnimi
zapisi, ki popisujejo kulturnozgodovinski kontekst Homškega hriba z okolico, najsevernejšega dela
domžalske občine.

8

Mlinarska brv

3

V gozdu pod Homško
Mlinščico

5

4

V gozdu

5

Ob Kamniški Bistrici

6

Pri jezu

7

Žegnan studenec

8

Spomenik pod Piklom

9

Smučarska skakalnica

tric

Bis

Župnijska
cerkev

7

4

Homški hrib
395 m

3

12
Homec

10

13

istrica

iška B

Kamn

Homec

2
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Table, ki vas vodijo po poti.

Gostilna Repanšek

niš

Pikel

Gostilna in penzion Repanšek
Bolkova ulica 42, Homec
1235 Radomlje

1

1

a

9

Kam

Čas hoje: 1–1,5 ure
Dolžina poti: 4,3 km
Višinska razlika ture: 114 m
Izhodišče in parkirišče:

19

Cerkev Marijinega
rojstva na Homškem
hribu

11

Plečnikova vila

12

Arheološko najdišče

13

Kip Jožeta Gostiča

Pravljični Šumberk

Na vodenih ogledih po pravljično-doživljajski
poti se nam pridružijo vodniki in jamarji.

sobota 11. junij • sobota 9. julij

Zbirno mesto: Češminov park • ob 10. uri
Obvezne predhodne prijave na: domzeldol@skrateljc.org
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ZDAJ JE ČAS.
Za raziskovanje
podzemnega sveta.
#ifeelsLOVEnia #mojaslovenija #visitDomzale

Poletne počitnice 2022

www.visitdomzale.si
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1 Otroško igrišče na Viru
2 Otroško igrišče ob Osnovni šoli Domžale
3 Otroško igrišče pri Kulturnem domu
v Radomljah
4 Otroško igrišče pri Univerzale
5 Otroško igrišče v KS Slavka Šlandra
6 Plezalna stena, fitnes na prostem in otroško
igrišče v parku pri Masljevi ulici
7 Skate park in otroško igrišče v Športnem
parku Domžale
8 Športni park Ihan - igrišče za odbojko
na mivki in otroško igrišče
9 Športni park Vir - otroško igrišče
10 Teniška šola v Radomljah - otroško igrišče
in igrišče za odbojko na mivki
11 Naprave na Trim stezi v športnem parku
Domžale
12 Fitnes Bistrica
13 Gimnastika na prostem
14 Igrišče Jama
15 Igrišče Potočnikova
16 Kolesarski poligon KOLOvoz na Viru
17 Košarkarsko igrišče pri vrtcu Domžale,
Enota Gaj
18 Otroško igrišče na območju J4 Jarše
19 Otroško igrišče na Rovah
20 Otroško igrišče v Športnem parku
Domžale
21 Večnamenska ploščad v Športnem parku
Domžale - tartan košarkarski igrišči,
malo nogometno igrišče z umetno travo
22 Kopališče Domžale
23 Teniška dvorana Domžale v Športnem
parku Domžale
24 Zunanja teniška igrišča v Športnem
parku Domžale
25 Odbojka na mivki v Športnem parku
Domžale
26 Drsališče Domžale - večnamenska ploščad
za kotalkanje
27 Športni park Hrastje
28 Otroško igrišče »Na Krtin«

28

27
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Poligon vam ponuja označene kolesarske poti, ki vam bodo pomagale
pridobiti veščine, ki jih potrebujete za varno kolesarjenje po MTB progah.
Prvi krog naj bo spoznavni.

Poletne počitnice 2022
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ilustracije: rawpixel.com / Freepik

četrtki,
petki
in sobote
o
od 21. julija d
26. avgusta

INFO & VSTOPNICE
▶ Arboretum Volčji Potok | vstopnice.arboretum.si
▶ Mestni kino Domžale | www.kd-domzale.si
Poletne počitnice 2022
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vrača!
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Letni kino v Če
va vrtimo
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Od 30 junija
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v
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filme na najlep
Vstop je prost!

INFORMACIJE
IN SPORED
www.kd-domzale.si
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Moja zgodba je preprosta.
Sem Ana Cajhen. Po duši in srcu sem zgodovinar, ljubitelj tradicije in zgodb, ki se dedujejo po ustnem izročilu, vse življenje spoštujem delo človeških rok in pomena, ki ga
daje vsakemu posamezniku.
ŠIVAM SLAMNIKE, TISTE PRAVE DOMŽALSKE!
Šivanje slamnatih kit me izpolnjuje, mi je v veliko veselje in me sprošča, sami moji
začetki »slamnikarjenja« pa so se začeli iz gole radovednosti, ko sem se na tečaj šivanja slamnikov pod mentorstvom Joži Košak v organizaciji Slamnikarskega muzeja
Domžale in občine Domžale prijavila, da se tudi v praksi podučim, kar kot sodelavka
Slamnikarskega muzeja, v teoriji podajam obiskovalcem.
Vsi moji izdelki nosijo svojo sporočilnost o zavedanju zgodovine in tradicije;
• pozdravljajo delo človeških rok in ročne spretnosti, so čudovit spomin na vse naše
prednike;
• izdelani so iz prave slame, na mašinci stari 110 let in to po postopku, ki je v uporabi
140 let;
• so ekološki in so unikati, ki nosijo delček mene!
Odločila sem se, da prispevam k obuditvi tradicije izdelovanja slamnikov in
drugih izdelkov iz slame, da ponesem star način izdelovanja v nove čase,
da obudim delo rok Domžalcev, ki je bilo predolgo razvrednoteno in ni je lažje poti, kot
narediti izdelek poln tradicije, zgodovine, ljubezni.
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Ana Cajhen s.p.
Pšata 32, 1262 Dol pri Ljubljani
Kontakt: 00 386 41 809 667
Elektronska pošta: cajhenana@gmail.com
Spremljate me lahko na:
ana_cajhen
Ana Cajhen / Izdelki iz slame Ana Cajhen

Foto: A. Gregori≠

Foto: WakeUp Creation

ČAS JE ZA NOV SLAMNIK ...
IN SPOZNAVANJE
DEDIŠČINE DOMŽALSKIH
SLAMNIKOV
OBIŠCITE NAS V MUZEJSKI TRGOVINI
z bogato ponudbo slamnikov in izdelkov, primernih tako za
promocijska kot osebna darila.
PONUDBA

NOVO V TRGOVINICI

• ženski, moški in otroški
slamniki
• embalaža za slamnike iz
naravnih materialov
• spominki in drugi izdelki iz
slame
• knjige katalogi, brošure

• unikatni nakit z drobci slame
• keramika z vtisnjeno
domžalsko kito iz slame
• hranilniki iz slame v obliki
živali
• knjige za otroke na temo
slamnikarstva
• nove izdaje knjig Franca Bernika
• darilni boni za slamnike

DOBRODOŠLI V MUZEJU VSE LETO!
SLAMNIKARSKI MUZEJ DOMŽALE

Kajuhova 5, Domžale (v Godbenem domu)
slamnikarski.muzej@kd-domzale.si / www.kd-domzale.si
T: 01/724 84 08, 01/722 50 50
Od torka do petka od 10. do 12. ure in 17. do 19. ure, ob sobotah od
10. do 12. ure.
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4 dnevni tabor za otroke od 4 do 15 let

25. JUNIJ – 28. JUNIJ 2022
PRIREDITVENI PROSTOR V TURNŠAH
Si želiš zabaven uvod v počitnice?
Pod krošnjami turnških dreves bomo postavili šotore, poslali starše domov in se
4 dni zabavali v naravi.

CENA, ki vključuje varstvo, aktivnosti in vse obroke znaša 60 € za člane
društva in 100 € za ostale udeležence. Za vse ki se ne udeležijo postavljanja
tabora je cena višja za 10 €. Vsak naslednji otrok v družini ima popust 10 €.
Za več informacij in prijavo
Pokukaj na spletno in Facebook stran Turistično rekreativno društvo Turnše – Češenik
ali pokliči 041-517-311 Taborovodja Luka

Z–D–R–A–V-O
ZDRAVO, ZDRAVO, ZDRAVO
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Se že veselite
poletnih počitnic?

VN
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Z
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Že 15 let ZABAVE
in ZNANJA

V I TA S

MEDNARODNI POLETNI JEZIKOVNI
TABORI ZA OTROKE
Bi radi doživeli pravo pustolovščino
sredi zelenih gričev in izpopolnili znanje
angleščine in nemščine?

POLETJE 2022
4. 7.–8. 7. (6–10 let)
Arboretum JEZIKOVNE POČITNICE ZA
Volčji Potok OTROKE: ANG, NEM, SLO
10. 7.–16. 7. (7–11 let)
Prevorje na V KOZJANSKEM RAJU
Kozjanskem Z GUZAJEM*: ANG, NEM, SLO
23. 7.–30. 7. (10–15 let)
Prevorje na FOTO-ŠPORTNI TABOR*:
Kozjanskem ANG, NEM, SLO
8. 8.–12. 8. (6–10 let)
Arboretum JEZIKOVNE POČITNICE ZA
Volčji Potok OTROKE: ANG, NEM, SLO
*Tabori z MATERNIM GOVORCEM ANGLEŠČINE.

Informacije in prijave na
040 256 171 ali 041 763 031.

www.poletni-tabori.si
Poletne počitnice 2022
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www.otok-sporta.si | 031/306-992

cena samo 150 eur
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POLETNE
POČITNICE
Termini so objavljeni na
www.zavod123.si.
ROBO POČITNICE

Primerno za

6+ LET

Spoznavanje osnov programiranja,
osnovnih angleških besed s področja
računalništva, kreativno izražanje s pomočjo kock,
prosta igra s kockami, igre v vodi, ogled
znamenitosti Domžal,...

KOCKA POČITNICE

Prosta igra s kockami, tematsko sestavljanje,
izražanje preko kocke, dan za robotiko, igre v vodi,
ogled znamenitosti Domžal,...

Število mest
je omejeno!

Plavalni tečaji z robotiko

ZAVOD 1-2-3

070 295 617 | info@zavod123.si | www.zavod123.si

Poletne počitnice 2022
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POLETNE
POČITNICE
INDIJANSKE | MOJSTRSKE | RIBIŠKE | PLAVALNE
KUHARSKE | PUSTOLOVSKE | ŠPORTNE
NA KMETIJI | VODNE POČITNICE
Termini vsak teden med poletnimi počitnicami.

TEČAJI PLAVANJA
MED POLETNIMI POČITNICAMI
v kombinaciji z dopoldanskimi tečaji rolanja, rolkanja, robotike.

Termini so že objavljeni na

www.sadmavrica.si

PRIVOŠČITE SI DAN BREZ TELEVIZIJE IN RAČUNALNIKA!

ŠPORTNO ATLETSKO DRUŠTVO MAVRICA

www.sadmavrica.si

info@sadmavrica.si | 031 314 870
Poletne počitnice 2022
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Poletni tečaj
UMETNOSTNEGA KOTALKANJA
s kotalkarskim klubom PIRUETA
Vabimo vas, da se nam pridružite pri zabavnem učenju osnovnih in zahtevnejših prvin
umetnostnega kotalkanja, ki bo potekalo pod
strokovnim vodstvom naših trenerjev.
Tečaj umetnostnega kotalkanja je namenjen
otrokom v starosti od treh let dalje, tako popolnim začetnikom kot tistim, ki osnovne prvine
kotalkanja že obvladajo ter si želijo naučiti več.

BREZPLAČEN tečaj kotalkanja bo potekal
od 22. 8. 2022 do 25. 8. 2022,
vsak dan od 18. do 19. ure.
Na tečaj se je potrebno predhodno prijaviti.
Pridruži se nam na večnamenski ploščadi
(drsališče) v Domžalah!
Prijave in informacije: 041 864 464
ali pirueta.domzale@gmail.com

Poletne počitnice 2022
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Aktivnosti bodo v prijetnem ambientu Športnega parka Domžale potekale v prvem tednu šolskih počitnic, predvidoma od 7. do 16.30.
ure. Cilji Poletne nogometne šole so seznanjanje z osnovami nogometne tehnike in pravili igre, seznanjanje z osnovami zdravega športnega
življenja, skupno druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Za udeležence bomo organizirali kosilo in počitek, ki ga bomo popestrili z
vodnimi aktivnostmi v bazenu, bowlingom in obiskom kina.
CENA: 150,00 EUR (vključuje: 5x kosilo, 5x malica, sladoled, prisotnost strokovno izobraženih trenerjev, vstopnico za bazen, majico, bowling,
ogled filma v kinu, diploma o udeležbi, ...)
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Plavalno društvo Domžale
in Športno društvo Sonček

Med poletnimi počitnicami organiziramo

Poletno šolo plavanja z gimnastično šolo
in popoldanskim varstvom
Za otroke od 4. do 14. leta!

SUPER CENA!
Celodnevno učenje in zabava

Vključena prevoz in kosilo – Radomlje, Kamnik in Domžale

3 termini:
11. 7.–24. 7. 2022

27. 6.–8. 7. 2022

8. 8.–19. 8. 2022

Hitri plavalni tečaji

1 teden od ponedeljka do petka od 16:00 do 17:30

(5 terminov v juniju, juliju in avgustu na Kamniškem bazenu)

HITRO IN UČINKOVITO!
Prilagajanje na vodo, učenje plavanja, vzdržljivost in tehnika

j i dan
u
n
P r a z ojstnnami
r z

Praznovanje
rojstnega dne:
• v telovadnici
• na bazenu
• na prostem

Več info in prijava:
www.plavalnodrustvo-domzale.si
info@plavalnodrustvo-domzale.si
Tel: 040 836 218 (Gaja)
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KOPALIŠČE DOMŽALE
Odprtje bazena: 24. junij 2022
Obratovalni čas: od 10. do 19. ure

Poletne počitnice 2022
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Knjižnica pod krošnjami
od 15. do 17. julija 2022 pri Domžalskem domu
na Veliki planini

V sklopu dogodka Knjižnica pod krošnjami, ki bo od 15. do 17. julija
2022, vas vabimo na druženje in poslušanje pripovedovalke zgodb
za otroke. Z nami bo Irena Cerar, dobimo se pri Domžalskem
domu v nedeljo, 17. julija 2022, od 11. ure dalje.

Več informacij Planinsko društvo Domžale
www.pdd.si • E: pd.domzale@gmail.com • FB: pddomzale
Poletne počitnice 2022
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Družinski tabor

v Domžalskem domu na Veliki planini
od petka do nedelje, 26.–28. avgusta 2022
Vabljene družine z manjšimi otroki. V odkrivanje pastirskih stezic
po planini bodo vključeni vsi člani družine.

Več informacij Planinsko društvo Domžale
www.pdd.si • E: pd.domzale@gmail.com • FB: pddomzale
Poletne počitnice 2022
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Brezplačno

Varovano plezanje
Plezalna stena na garažni hiši
Masljeva ulica 4, Domžale
julija in avgusta 2022
ob četrtkih med 18. in 20. uro

Več informacij Planinsko društvo Domžale
www.pdd.si • E: pd.domzale@gmail.com • fb: pddomzale
Poletne počitnice 2022
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Domžalska pot spominov
planinska obhodnica

Sprehodite se po več kot 110 km dolgi
Poti spominov, ki je bila uradno odprta
leta 1980.
Pot obišče 53 pomnikov in spominskih
obeležij iz 2. svetovne vojne, nudi pa
nam tudi veliko užitkov v razgledih
na Kamniško-Savinjske Alpe, Julijce in
Karavanke, po lepoti pa ne zaostajajo
razgledi na dolino reke Save, na Moravško in Tuhinjsko dolino, Črni graben
in Posavsko hribovje.
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Povabilo na

ORATORIJ JARŠE
Pozdravljeni otroci!
Sem Inigo Lopez de Loyola, lahko mi rečete kar Ignacij, in sem iz moje rodne
Španije pripotoval do vas, da se vam letos pridružim na vašem oratorij.
Prihajam iz plemenite rodbine Loyola in v svojih časih sem spoznal ogromno
plemenitih ljudi in lahko vam povem, vi izgledate res imenitna druščina,
tako da že komaj čakam, da se bolje spoznamo. Takrat vam bom lahko povedal
vse o mojih slavnih bitkah, pa o Francozih…
No, čisto vsega pa ne smem povedati, da ostane še kaj za oratorij.
Skupaj z animatorji že kooooomaj čakamo, da se bomo lahko
od 26. 6. do 1. 7. 2022 pred župniščem
skupaj z vami zabavali in naučili česa novega.
Za dodatne informacije in vprašanja pa lahko pokličete na številki:
051 838 421 (Amalija) in 041 422 982 (Anamarija)
ali nam pošljete sporočilo na
drustvo.mladih.jarse@gmail.com
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ORATORIJ 2022

ZA BOŽJO SLAVO
Domžale, 26. 6. – 1. 7. 2022

Vitez, ki se spreobrne in postane BOŽJI VITEZ in pridobi nov pogled na svet.
Skozi letošnji oratorij bomo spoznali Ignacija Lojolskega, ki je bil pogumen vitez
in nato doživel spreobrnjenje. Preko njegove zgodbe bomo odkrivali neustrašnost,
sposobnost razločevanja, romanje, moč šolanja in pomembnost služenja.
Skozi Ignacijeve preizkušnje se bomo naučili soočanja s težavami
in kako ga lahko tudi mi posnemamo.

Na oratorij ste povabljeni vsi osnovnošolski otroci, da se nam pridružite
in ob delavnicah ter pogovornih skupinah preživite z nami teden počitnic.
Za prijave in vse ostale informacije se obrnite na župnijski urad v Domžalah
e-mail: zupnija.domzale@rkc.si
ali na župnika Klemena Svetelja 041 874 577.
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Klub borilnih veščin Domžale
organizira 24.,25. in 26. junija

Kamp borilnih veščin
v Planici

Vse informacije na:

www.kbvdomzale.si
info.kbvdomzale@gmail.com
Poletne počitnice 2022
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Športno društvo
FAN VIT-AS

Račni Vrh 27, 1233 Dob
Info: 040 209 066, 040 240 100
fanvitas@siol.net
www.fanvit-as.com
FB: @zabavaznami

POLETNi ŠPORTNi TABOR BOHiNJ - Ribčev Laz
TERMIN: od nedelje 3. 7. do petka 8. 7. 2022 • Ribčev Laz – koča Suha
CENA: 360 € + članarina 5 €
Program za otroke in mladino: plavanje,
supanje, kajakarjenje, kolesarjenje, plezanje,
pohodništvo, huudo skriti zaklad v veliki skrinji in zabavni večeri v zelo prijetni koči, kjer
pečemo na žaru in se razvajamo v Marijanini
kuhinji. Učitelji, ki bomo skrbeli za otroke in
mladino: prof. Dušan in Klemen, animatorja
Luka in Nik. Možnost dodatnih aktivnosti,
glede na vremenske pogoje: adrenalinski
park, zip line Bohinj…

PLAVALNI TABORI - Domžale
ZA KOGA: za otroke od 4.–8. leta in od 9.–14. leta starosti
CENA: 125 EUR + članarina 5 EUR / 5 dni
205 EUR + članarina 5 EUR / 10 dni
TERMINI: 1.) 27. 6.–1. 7. 2022 2.) 11. 7.–15. 7. 2022
3.) 25. 7.–29. 7. 2022 4.) 1. 8.–5. 8. 2022
Potekali bodo med šolskimi počitnicami vsak dan od ponedeljka do petka
od 7.00 do 16.00 ure. Topla malica je vključena v ceno.
Program KONJIČEK - je namenjen neplavalcem in mlajšim otrokom
(4–8 let), ki še niso samostojni plavalci. Otroci se naučijo novih plavalnih
veščin in napredujejo po plavalni lestvici od bronastega konjička naprej.
Uživajo ob vodnih igrah v bazenu in se na travniku zabavajo ob nogometu,
lovljenju in športnih igrah.
Program DELFINČEK - je namenjen plavalcem in malo starejšim otrokom
(8–14 let), ki želijo izpopolniti tehniko plavanja in se zabavati ob športnih igrah:
baseball, vaterpolo, nogomet na travi in odbojka na mivki. Na koncu tabora
si skušajo pridobiti naziv srebrnega, zlatega delfina ali delfina reševalca.

NOVO - POLETNI ŠPORTNi
TABOR KRANJSKA GORA
CENA: 335 € + članarina 5 €
TERMIN: od ponedeljka 15. 8. do petka 19. 8. 2022
Bivamo v Hostlu Snežinka v centru Kranjske Gore.
Program za otroke in mladino: plavanje, kolesarjenje,
pohodništvo, orientacija v naravi in skriti zaklad, zabavni
večeri. Vključen polni penzion. Učitelji, ki bomo skrbeli za
otroke in mladino: prof. Dušan in Klemen, animator Luka.
Možnost dodatnih aktivnosti, glede na vremenske pogoje.

ŠPORTNO RAZISKOVALNI TABORI Domžale in okolica
ZA KOGA: za otroke od 5.–10. leta
in od 11. – 15. leta starosti
CENA: 135 € + članarina 5 €
TERMINA: 1.) 18. 7.–22. 7. 2022 2.) 8. 8.–12. 8. 2022
Dejavnosti po dnevih: ponedeljek: teniško - plavalni dan,
torek: kolesarsko - jahalni dan, sreda: baseball, nogomet in
kopanje, četrtek: lokostrelstvo, rolanje in plavanje, petek:
skriti zaklad, zabavne igre in plavanje.
Topla malica je vključena v ceno.

www.fanvit-as.com • fanvitas@siol.net
Poletne počitnice 2022
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POCITNISKE
FILMSKE
MATINEJE ale
v Mestnem kinu Domz

vsak torek in cetrtek
od 28. junija
do 30. avgusta
vrtimo poletne f ilme,
ki jih bodo spremljale
ustvarjalne delavnice,
VR-koticek
in se marsikaj :)
INFO in REZERVACIJE
Ljubljanska 61, Domzale
t. 722 50 50 / www.kd-domzale.si
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Gremo

na kolo
Slamnata kitka

2:30 h

S kolesom po domžalski občini
Ravninska pot je speljana po stranskih cestah na južnem obrobju Kamniško-bis37 km
triške ravnine z reko Kamniško Bistrico in razvejano mrežo vodnih kanalov – mlinščic.
Srednje težka
Žitna polja ob poti nas bodo spominjala na bogato slamnikarsko tradicijo teh krajev.
Vzpon na razgledni Homec bo poplačan s prelepim razgledom.
Potek: Domžale – Podrečje – Dob - Češenik – Turnše – Radomlje – Hudo – Volčji Potok – Radomlje – Homec – Mengeš
– Rodica – Študa – Šentpavel – Dragomelj – Pšata – Bišče – Mala Loka – Domžale

Domžalski slamnik
Dolga tura po Domžalah in okolici
Razgibana kolesarska pot nas popelje na severne in južne obronke Kamniško-bistriške ravnine. Na Moravškem nudi razgibana pokrajina obilo kolesarskih užitkov.
Traso spremlja bogata ponudba kulturne in naravne dediščine. Tudi ljubitelji gastronomskih užitkov bodo prišli na svoj račun.
Potek: Domžale – Mengeš – Homec – Radomlje – Rova - Žiče - Rafolče - Brdo Lukovica - Videm - Krašce - Spodnji Tuštanj - Vrhpolje - Sp. in Zg. Javoršica – Vinje
– Goropeče – Ihan – Bišče – Mala Loka – Domžale

Adamov ščit
Kolesarjenje po poteh Ravbarjev
Tokratna kolesarska tura nas bo popeljala po krajih, kjer so pred stoletji gospodovali
vitezi in baroni Ravbarji. Obiskali bomo tudi njihovo grobnico. Slava in vpliv družine
Ravbar sta segala veliko dlje, kot segajo prelepe panorame ob naši poti. V krajih, mimo
katerih bomo kolesarili, se je na vojne pohode in lov odpravljal vitez Adam Ravbar. Na
koncu bomo obiskali še njegov grad Krumperk, kamor se je vedno rad vračal ...
Potek: Domžale – Mala Loka – Bišče – Ihan – Goričica – Tabor - Goropeče – Vinje – Zg. in Sp. Javoršica – Vrhpolje – Kokošnje – Škocjan – Račni vrh – Gorjuša –
Krumperk Domžale

4:00 h
49,4 km
280 m
Težka

3:00 h
35 km
280 m
Srednje težka

VEČ O KOLESARSKIH POTEH: http://www.visitdomzale.si/dozivetja/aktivna-dozivetja
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POLETNA BREZPLAČNA VADBA QIGONG MODROSTI
Od leta 2018 društvo za kakovost življenja Leteča želva v poletnih mesecih organizira
brezplačno vadbo Qigong Modrosti, v parku Martina Krpana, v Domžalah. Namen vadbe
je spoznavanje z metodami Qigonga, ki je preplet starodavnega znanja kitajskih mojstrov,
temelječega na pridobivanju in ohranjanju zdravja na čustvenem in fizičnem nivoju.
Če se soočate z zdravstvenimi izzivi, bi se radi čustveno umirili in/ali podprli svojo osebnostno rast, dobrodošli v našo družbo!
Letošnjo vadbo bomo posvetili vadbi z žogo. Le ta krepi sklepe, posebej hrbtenico, uravnoveša energetski pretok telesa in umirja um.
Vadba je namenjena vsem generacijam, za udeležbo predznanje ni potrebno, se pa vadba
izvaja stoje. Osnovana je tako, da se lahko pridružite kadarkoli. Pridite v udobnih oblačilih,
žoge pa vas čakajo na zbirnem mestu ob ognjišču!
Vadbo vodi Qigong učitelj in terapevt Andraž Purger. Več informacij o vadbi si lahko preberete na www.centerkroga.si ali pokličete na 030 316 016.
Z redno vadbo nadaljujemo v telovadnici septembra, kjer bomo poglabljali teoretično
znanje in spoznavali nove metode za krepitev zdravja.

Dobimo se na brezplačni vadbi Qigong Modrosti:
Ob ognjišču v PARKU MARTINA KRPANA, DOMŽALE
Kdaj: julij in avgust • vsako sredo 18.30–19.30
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DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA
Slamnikarska cesta 18
1230 Domžale
T: 059 932 066
E: info@solazdravja.si
V občini Domžale deluje že devet skupin Šole zdravja, ki skupaj štejejo 208 članov.
V Sloveniji v 91 občinah in v 248 skupinah vsako jutro telovadi čez 4.500 članov.

Popestrite si poletje in dan začnite z gibanjem v eni od naštetih
skupin Šole zdravja, ki telovadijo v Domžalah.
Vaje so preproste in toliko primerne za vsakogar – udeleženci telovadimo po svojih zmožnostih in sposobnostih. Vse vaje
se izvajajo stoje. V tridesetih minutah razgibamo vse sklepe telesa in vse mišične skupine. Začnemo pri dlaneh, končamo
pri podplatih. Tako ohranjamo funkcionalne sposobnosti in izboljšujemo gibljivost, okretnost telesa ter ravnovesje.
IME SKUPINE
DOMŽALE - DEPALA VAS
DOMŽALE - DREVORED 88 LIP
DOMŽALE - IHAN
DOMŽALE - KRTINA
DOMŽALE - PAVILJON

LOKACIJA
fitnes na prostem
na travi ob Drevoredu 88 lip,
ob Kamniški Bistrici
Športni park Ihan
Športni park Krtina – »Nakrtin«
Paviljon pri domžalski občini

DOMŽALE - RADOMLJE

med mostovoma ob Kamniški Bistrici

DOMŽALE - STOB

na koncu Vodovodne ceste,
na začetku Mengeškega polja
košarkarsko igrišče ob drsališču
na travnatem nogometnem igrišču
poleg fitnesa na prostem

DOMŽALE - ŠPORTNI PARK
DOMŽALE - VIR
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TERMIN
vsak delavnik, ob 7.30
od ponedeljka do sobote, ob 7.30
vsak delavnik, ob 7.30
od ponedeljkih, sredah in petkih, ob 7.30
vsak delavnik, ob 8. uri (zimski čas),
ob 7.30 (poletni čas)
od ponedeljka do sobote, ob 8. uri oz.
ob 7.30 v času poletnih počitnic
vsak delavnik, ob 7.30
vsak delavnik, ob 7.30
od ponedeljka do sobote, ob 7.30

Gasilske
veselice in
prireditve
v letu 2022

Gasilsko društvo

Datum in ura
dogodka

Kraj dogodka

Ostali podatki

PGD Dob

4. 6. 2022
ob 14. uri

Športni park v Dobu

Gasilsko tekmovanje
za pokal KS Dob
in GZ Domžale

PGD Dob

4. 6. 2022
ob 19. uri

Prireditveni prostor
pri gasilskem domu

Vrtna veselica pod šotorom
z ansamblom Viharniki

PGD Homec

25. 6. 2022 Gasilski dom Homec

Vrtna veselica

PGD Rova

3. 7. 2022
ob 17. uri

Zabaval nas bo
Ansambel Saša Avsenika

PGD Pšata
Dragomelj

16. 7. 2022 Gasilski dom na Pšati
ob 20. uri

Ansambel Petra Finka

PGD Ihan

8. 7. 2022
ob 19. uri

Gasilski dom Ihan prireditveni prostor

Gasilska veselica,
Skupina Opoj

PGD Ihan

9. 7. 2022
ob 14. uri

Gasilski dom Ihan prireditveni prostor

Gasilska veselica in
tekmovanje Žarmojster 2022
Leteči muzikanti in
Miran Rudan s skupino

PGD Vir

19. 6. 2022 Vir
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22. Kulturni poletni festival Studenec

Program 2022

Poletno gledališče Studenec pri Domžalah

torek, 31. maj
ob 18. uri

JSKD Domžale – koncert
ZBOROVSKI BUM
Otroški in mladinski zbori občin Domžale, Trzin, Mengeš, Moravče
in Lukovica
Jubilejni koncert ob 70-letnici
GLASBENA ŠOLA DOMŽALE

sreda, 1. junij
ob 18. uri
petek, 3. junij
ob 21. uri
petek, 10. junij
ob 21. uri

Glasbeno-športni spektakel
OLIMPIJSKI PLAMEN - GODBA DOMŽALE s KVATROPIRCI

sobota, 18. junij
ob 20. uri
Premiera:
sobota, 23. julij
ob 21. uri

SiTi Teater – stand up komedija
MALI OTROCI, VELIKI PROBLEMI
Komika Uroš Kuzman in Aleš Novak
Koncert
NOVI FOSILI

Domača gledališka predstava po Jurčičevem romanu
DESETI BRAT
Premiera: 23. julij, ponovitve: 29., 30., 31. julij
4., 5., 6., 7., 12., 13., 14. avgust, ob 21. uri.
četrtek, 1. september Jubilejni koncert ob 30-letnici
IGOR IN ZLATI ZVOKI
ob 19. uri
gosti: MODRIJANI in ŠTIRJE KOVAČI
nedelja, 11. september Koncert
MARKO ŠKUGOR
ob 19. uri
sobota, 24. september Koncert - Cerkev sv. Lenarta na Krtini
POT ŽIVLJENJA v izvedbi INGENIUM ENSEMBLE
ob 18. uri
Poletno gledališče Studenec

poletno.gledalisce.studenec

www.studenec.net

Info: 051 61 61 51 (Marjana) in 051 61 41 41 (Urša)
Pridržujemo si pravico do spremembe programa.
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petek, 10. junij 2022, ob 21. uri

POLETNO GLEDALIŠČE STUDENEC
www.studenec.net
Info: 051 61 61 51 (Marjana) in 051 61 41 41 (Urša)
Poletno gledališče Studenec
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Domača gledališka predstava
Po romanu Josipa Jurčiča dramatiziral Davorin Petančič

Deseti brat
Priredba in režija: Alojz Stražar

Skladatelj in glasbeni producent: Slavko Avsenik ml.

Spored domačih predstav:
Premiera:

sobota, 23. julij 2022, ob 21. uri

Ponovitve: 29., 30., 31.

julij

2022, ob 21. uri

4., 5., 6., 7. avgust 2022, ob 21. uri

12., 13., 14. avgust 2022, ob 21. uri

Cena vstopnice: 20

€ odrasli, 15 € otroci, četrtek in nedelja: 2 € popusta

www.studenec.net
Info: 051 61 61 51 (Marjana) in 051 61 41 41 (Urša)
Poletno gledališče Studenec
Poletne počitnice 2022
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www.visitdomzale.si
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