Predstavitev poletnih počitnic
za otroke in mladostnike v občini Domžale

na spletni strani VISIT Domžale: www.visitdomzale.si

POZDRAVLJENE ZIMSKE POČITNICE
Dragi otroci, spoštovani starši,
mislim da vsako leto bolj nestrpno pričakujemo oddih, še posebej otroci, ki so
vedno bolj obremenjeni s šolskimi in drugimi obveznostmi. Se še spomnite, kako
smo kot otroci včasih odštevali: »Še trikrat gremo spat, potem pa se začnejo težko
pričakovane počitnice«. Še malo in jih bomo dočakali tudi mi.
V letošnjem letu bo še bolj zabavno, saj je sneg pobelil naše kraje in poskrbel za
pravo zimsko pravljico. Zato lahko počitnice maksimalno izkoristimo za zabavo na
snegu s svojimi vrstniki, bratci, sestricami, prijatelji, starši in se skupaj podamo
na drsanje, sankanje, smučanje, lahko pa se pomerimo v kepanju in delanju
najlepših snežakov.
Lahko pa si izberete široko paleto različnih aktivnosti, delavnic, varstev in
celotedenskih tečajev, kjer bo poskrbljeno, da bodo dnevi aktivni, zabavni,
sproščujoči in nevsakdanji. Poleg tega boste imeli veliko priložnosti da spoznate
in sklenete nova poznanstva in prijateljstva.
Dragi otroci in straši, želim vam da v času počitnic pozabite na prav vse
obveznosti in da izkoristite vsak trenutek kot priložnost za sproščujoč, zabaven in
nepozaben oddih.
Uživajte v zimski pravljici in preprostih rečeh skupaj z vašimi najdražjimi.
Podžupanja
mag. Renata Kosec
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HROŠČEK SIMON
ŠIRI ZADOVOLJSTVO

LEDNO
PLEZANJE
V Domžalah imamo v centru mesta
zanimiv športni objekt – plezalno steno,
ki se nahaja se na garažni hiši. Domači
plezalci jo redno uporabljajo za
svoje treninge.
Zima 2017 je prinesla še eno novost - stena sredi mesta je
dobila zimsko preobleko in 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. Kot uvod v zimsko plezanje smo lani decembra
izpeljali odmevno evropsko tekmovanje v lednem plezanju,
kjer se je pomerilo 45 tekmovalcev iz kar
12 držav.
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Najbližje jami sta grad Krumperk in gozdna učna pot
Šumberk, zato se je najprej ustavil prav tam. Oziral se je
okrog in vonjal svež zrak, ki je dišal po gozdu.

»O, kako je lepo!« si je mrmral in občudoval travnike,
Občina Domžale je v sodelovanju
gozd in Kamniško-Savinjske Alpe v ozadju.
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z Založbo Miš lansko leto izdala pravljico
Hrošček Simon širi zadovoljstvo, ki jo je napisala Nina Mav Hrovat. Pravljica
poudari vlogo našega hroščka in razloži, kako je naša občina postala prostor
zadovoljnih ljudi.
6.7.2017 8:46:18

Župan Toni Dragar je skupaj s podžupanjo mag. Renato Kosec na prvi šolski dan vsem
domžalskim prvošolčkom podelil
izvod
pravljice,
sicersepa
tudi v vseh domžalski
Ljudje en
so se
spogledovali
in zdelo
jimjojenajdete
nenavadno,
šolskih in splošnih knjižnicah.zato
Poleg
pravljicenenavadnemu
pa je hrošček
Simon dobil tudi novo pesmico
so se nove
sprva nasmihali
prizoru,
in ples, ki si ga lahko ogledate
na spletni
strani
Visit Domžale (pod tematska doživetja).
kmalu
pa tudi drug
drugemu.

Simon se je čudil, a to ga ni odvrnilo od občudovanja
www.visitdomzale.si
narave. »Tako lep dan!« je vzkliknil. »Poglejte, ljudje,
reka, gozd, hribi okrog nas, sonce …«
»Ne deri se!« mu je zabrusil nazaj starejši gospod in
odhitel naprej.

Hrošček Simon je bil navdušen in z nasmehom se je
odpravil domov v Železno jamo, kjer so ga že zelo
pogrešali. Med potjo si je popeval:
»Pleši z mano in zapoj,
Simon sem, prijatelj tvoj!
Bodi srečen, se nasmej,
mesto z mano si oglej!«

Tako so Domžale po zaslugi majhnega hroščka
postale velik prostor zadovoljnih ljudi.
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OBVEZNE PREDHODNE PRIJAVE!
PRIJAVE SPREJEMAMO OD
1. 2. 2018 OD 8. URE DALJE
NA 040/255-568 ALI 01/722-66-00.
ŠTEVILO MEST JE OMEJENO.
PREDNOST IMAJO OTROCI IZ OBČINE DOMŽALE.

CENTER ZA MLADE DOMŽALE, LJUBLJANSKA C. 58
WWW.CZM-DOMZALE.SI, INFO@CZM-DOMZALE.SI
01/722-66-00, 040/255-568

DRSALIŠČE
ŠE ZIMO
POIŠČE

POČITNIŠKO
VEČERNO
DRSANJE

DRSALIŠČE
DOMŽALE

NA DRSALIŠČU DOMŽALE

Drsalna revija z mladimi
drsalci in predstava na
drsalkah z OŠ Preserje pri
Radomljah

13.2.2018
Ob 17.30 uri.

kjer se boste na ledeni plošči lahko
zabavali ob tematski glasbi:

SOBOTA, 17. 2. 2018
od 18.00 do 21.00 ure

glasba 2000’s

SOBOTA, 24. 2. 2018
od 18.00 do 21.00 ure

glasba 2010’s
Vabljeni!

Zima, zima bela
USTVARJALNA DELAVNICA

Odklopi se!
ZIMSKE POČITNICE

Počitnice so čas, ki se ga otroci zelo
veselijo, saj imajo takrat priložnost,
da se odpočijejo. Z druženjem ob
družabnih igrah si lahko popestrijo
počitniške
dopoldneve.
Otroci,
preživite čas v dobri družbi. Vsi
osnovnošolci vabljeni, da se nam
pridružite.
Vstop prost!

DATUM DOGODKA:

19., 21. in 22. februar 2018
od 10.00 do 12.00
ORGANIZACIJA: Knjižnica
Domžale

Otroci, popestrite si zimske počitnice z
obiskom ustvarjalne delavnice Zima, zima bela
... Naredili si bomo lep izdelek, ki nas bo grel v
mrzlih, zimskih dneh. Vljudno vabljeni!
Prijavite se na oddelku za otroke in mladino.

DATUM DOGODKA:

petek, 23. februar 2018 ob 10.00
DELAVNICO VODI: Nives Podmiljšak.
ORGANIZACIJA: Nives Podmiljšak,
Knjižnica Domžale

Dvorana igrač
PREDSTAVITEV IGROTEKE

Igra je pomembna za otrokov razvoj in učenje
ne glede na to, ali gre za dojenčka, malčka ali
otroka v poznem otroštvu. Knjižnica Domžale
želi otrokom vseh starosti predstaviti bogato
zbirko kakovostnih igrač. Igrajte se v knjižnici
in spoznajte knjižnično igroteko. Dvorana
igrač je namenjena otrokom od 3. leta dalje.
Obvezna je prisotnost staršev oziroma druge
odrasle osebe.
Vstop prost!

DATUM DOGODKA:

petek, 23. februar 2018 od 16.00 do
18.30
ORGANIZACIJA: Knjižnica Domžale

Predhodna prijava!
031 712 491

4+

BRALNE TAČKE

beremo kužku

sreda, 21. februar 2018, ob 17.00

Krajevna knjižnica Ihan
org.: Knjižnica Domžale,

Društvo ambasadorji nasmeha

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
Knjižnici Domžale.
Zaželena je predhodna prijava!

DATUM DOGODKA:

torek,20. februar 2018
ob 9.30
ORGANIZACIJA: Knjižnica
Domžale

Pravljične urice
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.
Predhodna prijava!

DATUM DOGODKA:

četrtek, 22. februar 2018 ob 17.00
ORGANIZACIJA: Knjižnica Domžale

Pantone Proces blue

Pantone 375

Pantone Orange 021

Pantone Yellow

SMUČARSKI
TEČAJ 2018
Pozdravljeni smučarji!
Za vse, ki si želite dodati kamenček v mozaik vašega smučarskega znanja,
bomo tudi te zimske počitnice organizirali 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: 19.2.2018 – 22.2.2018
Organizator: SD Domžale
Cena štiridnevnega paketa znaša •175 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: Maša Peterka
031 623 141
masapeterka@gmail.com

www.sd-domzale.si

ZIMSKI KONJIČKOV
TABOR
na Pedagoško Raziskovalnem Centru za konjerejo Krumperk
Gorjuša 19A, Dob pri Domžalah

KDAJ?
19., 20., 21. februar 2018 (od 8.00 do
16.00 ure)
KAJ BOMO POČELI?
delo s konji
vsakodnevno jahanje
oskrba in nega konj
športne in ostale aktivnosti
INFORMACIJE IN PRIJAVE:
jahanjezaotroke@gmail.com (Nika)
031 784 651 (Žana)

NA KRVAVCU OB SOBOTAH

Šola smučanja in bordanja za začetnike in nadaljevalce, otroke in odrasle.

ZIMSKE
POČITNICE
za otroke od 5. leta dalje, 19.2. - 23.2.2018
6.1.2017 12:12

KRVAVEC
prevozni tečaj

POHORJE
nastanitveni tečaj

www.otok-sporta.si
info@otok-sporta.si

031/306-992
040/306-435

V ceno je vključeno: smučarska karta, prevoz in
tečaj smučanja/deskanja.

KRVAVEC – 5 dnevni spalni tabor
(19. 2. - 23.02. 2018)

ŠD FAN VIT-AS
in ŠD SKIRCA
in Zavod 123
ORGANIZIRAMO
T E Č A J E in T A B O R E S M
U Č A N J A in D E S K A N J A
NA SNEGU
BODENTAL (Avstrija) – 5 dnevni zimski
tabor (19. 2. - 23.02. 2018)

Za otroke in mladino od 4. do 14. leta starosti, za
začetnike in dobre smučarje. Smučišče je široko,
varno-odlično za začetnike in dobre smučarje.
Nastanjeni smo v koči na smučišču. Igre na
snegu, izdelovanje iglujev. Večerne animacije,
ples v maskah. LEGO® Education robotika
(skupaj z zavodom 123) dodatna ponudba 8 ur.
Vsak dan 2 uri za otoke od 5-10 leta. Doplačilo
30
€/otroka.
https://www.facebook.com/
ZAVOD-1-2-3-Center-socialnih-in-rekreativnihaktivnosti-934706039918946/
Cena samo: 295 € Možnost plačila v 3 obrokih.
V ceno je vključeno: polni penzion, smučarska
karta, prevoz in tečaj smučanja/deskanja.

KRVAVEC – 5 dnevni tečaj
(19. 2. - 23.02. 2018)

Za otroke in mladino od 6. do 18. leta starosti. Z
nami gredo lahko tudi odrasli ali vsa družina, za
dan ali več dni. Postaje avtobusa: Dob, Domžale,
Dragomelj, Šentjakob, Lj. Črnuče, Trzin, Mengeš,
Moste…
Cena samo: 195 € Možnost plačila v 3 obrokih.

Za otroke in mladino od 7. leta naprej. Priporočamo
tudi srednješolcem. Za smučarje in deskarje na
snegu. Nastanjeni smo v domu na Kriški planini
– Pr Florjan. Poudarek na prostem smučanju,
freeski izvajanju trikov in skokov v snežnem
parku in deskanju z učiteljem (ni klasičnega tečaja
učenja smučanja in deskanja in ni za začetnike)
Cena samo: 285 € Možnost plačila v 3 obrokih.
V ceno je vključeno: polni penzion, prevoz,
celodnevna smučarska karta (5 dni) in vodenje
na smučišču.
V primeru premajhnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi izleta oziroma zimovanja. Pridržujemo si pravico do sprememb
objavljenega programa in cen brez predhodnega
obvestila.
*Članarina ŠD Fan Vit-As za smučarsko sezono
2016/2017 znaša 5€ na osebo in velja eno
leto od prijave. Članarine društvo ne vrača.
Podrobnejše informacije o taboru-tečaju,
pošljemo po prijavi!
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

www.fanvit-as.com

Sprehod
med tovarnami
slamnikov v Domžalah
Na “Mednarodni dan turističnih vodnikov”, v sredo 21.2.2018 Klub
profesionalnih turističnih vodnikov Slovenije (KPTVS), Slamnikarski
muzej in Tic Domžale vabijo na:
Sprehod med tovarnami slamnikov v Domžalah.
Zgodovina slamnikarstva, kot nam je poznana iz dostopnih virov, je pomembno
vplivala na življenje in razvoj Domžal in okolice. Vsebina interpretacije tematske
poti je dediščina slamnikarskih tovarn v prostoru – torej spremembe, ki jih je
povzročila industrializacija v in zaradi česar se je podoba Domžal v zadnjih 150
letnih popolnoma spremenila.
V Sprehod med slamnikarskimi tovarnami je vključenih 13 točk, ki predstavljajo
okvir zgodbe, hkrati pa ima vsaka od njih svojo zgodbo.
Partnerji: Turistično informativni center Domžale, Slamnikarski muzej Domžale in
KPTVS. Po poti v centru mesta vas bo popeljala kustosinja Slamnikarskega muzeja.
LOKACIJA (zbor): Slamnikarski muzej,
Kajuhova 5, Domžale
PRIČETEK VODENJA: ob12.00 uri
Voden ogled bo trajal: 1,5 ure
CENA: 1 € na osebo (simbolično)
OBVEZNE PRIJAVE
do vključno 20.2.2018 na:
slamnikarski.muzej@kd-domzale.si
ali po telefonu na številko
01 722 50 50
(Kulturni dom Franca Bernika Domžale)

