Kje bom preživljal
zimske počitnice?
Predstavitev zimskih počitnic za otroke in mladostnike
v občini Domžale na spletni strani

www.visitdomzale.si

@visitDomzale

visit_domzale

Hura
počitnice
Drage učenke in učenci, vrtčevski otroci, spoštovani starši
Vsi, tako otroci, kot tudi starši že nestrpno čakamo prihajajoče počitnice,
ko bomo vsaj za nekaj dni pozabili na šolske in druge obveznosti ter na snegu v
čudoviti zimski pokrajini uživali v zimskih radostih.
Na naslednjih straneh boste v raznovrstni ponudbi zagotovo našli aktivnosti,
delavnice in tudi tečaje, ki bodo v našem kraju na voljo za naše otroke. S svojimi
vrstniki, prijatelji in družinskimi člani se bodo lahko zabavali ob smučanju, sankanju, drsanju, se potepali po čarobnih gozdnih poteh ali pa se udeležili različnih
drugih, tudi notranjih aktivnosti, ki smo jih zbrali za vas.
Prav je, da si vzamemo čas zase in za naše otroke, z njimi preživimo prosti čas in
jim skozi šport in ustvarjanje pokažemo kako kreativno in aktivno preživeti počitnice ter se na tak način napolniti z energijo, ki nam bo služila še dolgo po tem, ko
bomo ponovno sedli nazaj v šolske klopi in vsakodnevno rutino.

Uživajte v veselih zimskih radostih
podžupanja, mag. Renata Kosec

www.sport-domzale.si
FB: Drsališče Domžale

DRSALIŠČE
DOMŽALE

PUSTNO VODENJE
PO TEMATSKIH POTEH
Najizvirnejše maske na posamezni poti bodo nagrajene.

Domžalska čebelarska učna pot
• Od Knezovih skal do Apiterapevtskega
čebelnjaka ČD Domžale
Zbor: pri mostu pod Šumberkom
• Od učnega čebelnjaka ČD Krtina Dob
do Krtine
Zbor: v parku pod Močilnikom v Dobu

Zbor:
Gostilna in penzion Repanšek Homec

Vodenje na vseh lokacijah bo v soboto, 26. februarja, z zborom ob 10 uri.
Obvezne so predhodne prijave na: tic@domzale.si
Vstopnica: Pustna maska

PUSTNO VODENJE
PO TEMATSKIH POTEH
Najizvirnejše maske na posamezni poti bodo nagrajene.

Sprehod med
tovarnami slamnikov
Zbor: Češminov park

Zbor:
pri Slamnikarskem muzeju

Vodenje na vseh lokacijah bo v soboto, 26. februarja, z zborom ob 10 uri.
Obvezne so predhodne prijave na: tic@domzale.si
Vstopnica: Pustna maska

www.fanvit-as.si

TEČAJI
in TABORI
SMUČANJA
in DESKANJA
NA SNEGU
ŠD FAN VIT-AS in
ŠD SKIRCA
organiziramo:

Kranjska Gora

5 dnevni spalni zimski tabor

(21.02. – 25.02.2022)
Za otroke in mladino od 4. do 14. leta starosti,
Za otroke od 6. leta starosti dalje in mladino,
za začetnike in dobre smučarje.
Nastanjeni smo v domu Snežinka v centru Kranjske
Gore. Na smučišče hodimo peš (10 min),
smuči in čevlje hranimo na smučišču.
Program: Tečaj smučanja, sankanje, igre na snegu,
večerne animacije, ples v maskah.
Vodja tabora: Prof. Jani Muha
Cena tabora: 385 €
Možnost plačila v 3 obrokih.
V ceno je vključeno: polni penzion, smučarska
karta, prevoz in tečaj smučanja.

Bohinj

6 dnevni spalni zimski tabor

(20.02. – 25.02.2022)
Za otroke in predvsem mladino od 10. leta naprej.
Priporočamo tudi srednješolcem. Za smučarje in
deskarje na snegu. Nastanjeni smo v novem hostlu
Budkovič v središču Boh. Bistrice.
Poudarek na prostem smučanju in deskanju in
spoznavanju vseh terenov pod nadzorom in
spremstvu učiteljev, (ni klasičnega tečaja učenja
smučanja in deskanja in ni za začetnike).
Vodja tabora: Prof. Dušan Tomc
Cena: 395 €- možnost plačila v 3 obrokih.
V ceno je vključeno: polni penzion (Marijanina kuhinja in kosilo na smučišču), celodnevna smučarska
karta (5 dni) in vodenje na smučišču.

ŠD FAN VIT-AS in
ŠD SKIRCA
organiziramo:

Kranjska Gora

5 dnevni prevozni tečaj

(21.02. – 25.02.2022)
Za otroke in mladino od 5. do 18. leta starosti.
Z nami gredo lahko tudi odrasli ali vsa družina.
Postaje avtobusa: Lj – Rudnik (letos novo),
Lj. Črnuče, Trzin, Mengeš, Moste…
Vodja tečaja: Prof. Jani Muha in Jože Tihelj
Cena samo: 265 € Možnost plačila v 3 obrokih.
Mladostniki starejši od 15 let doplačajo za smučarsko
karto (30 €)
V ceno je vključeno: smučarska karta,
prevoz in tečaj smučanja/deskanja.

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

*Članarina ŠD Fan Vit-As znaša 5€ na osebo in velja eno leto od prijave. Potrebno je izpolniti pristopno izjavo. Članarine društvo ne vrača.
Podrobnejše informacije o taboru-tečaju, pošljemo po prijavi!

www.kd-domzale.si

POČITNIŠKE
PROJEKCIJE
V MESTNEM
KINU
DOMŽALE

ponedeljek, 21. februar
18.00 | ŠOLA ČAROBNIH ŽIVALI

ponedeljek, 21. februar
10.00 | MAČEK MURI:
ŠTIRI ZGODBE IZ MAČJEGA MESTA
+ ustvarjalna delavnica
kratki animirani filmi / režija: Boris Dolenc, Jernej Žmitek /
likovna zasnova: Matej Lavrenčič / scenarij: Sandra Ržen, Jernej
Žmitek, Boris Dolenc, Jernej Celec, po knjižni predlogi Maček
Muri Kajetana Koviča / glasba: z albuma Maček Muri in Muca
Maca / glasovi: Marko Mandić, Polona Juh, Jernej Šugman in
Primož Pirnat, Alojz Svete, Janez Hočevar, Bojan Emeršič, Jurij
Zrnec, Violeta Tomič, Nina Valič, Ivo Godnič, Sebastian Cavazza /
2020, Slovenija / 44’ / v slovenščini, 4+
Štiri epizode miniserije Muri, med njimi tudi najnovejša napeta
nogometna Tekma med Mucki in Mačkoni. Serija je posneta po
priljubljeni knjigi Maček Muri Kajetana Koviča in vključuje pesmi,
ki jih poje Neca Falk.
Miniserija Muri je zgodba o vsem dobro poznanih junakih iz
knjige Maček Muri Kajetana Koviča. Skozi miniserijo so uporabljene tudi pesmi o mačku Muriju, ki jih poje Neca Falk. V popolnoma prenovljeni vizualni podobi se tako srečajo že znani junaki
in glasba ter novi, hudomušni zapleti, ki nasmejijo gledalce vseh
starosti. Štiri epizode miniserije Muri, med njimi tudi najnovejša
napeta nogometna Tekma med Mucki in Mačkoni.

sobota, 26. februar
16.00 | ŠOLA ČAROBNIH ŽIVALI
mladinski film / Die Schule der magischen Tiere / režija: Gregor
Schnitzler / scenarij: Viola M. J. Schmidt, John Chambers, po romanu Margit Auer / igrajo: Emilia Maier, Leonard Conrads, Loris
Sichrovsky, Nadja Uhl, Milan Peschel / 2021, Nemčija, Avstrija /
distribucija: Karantanija / 93’ / podnapisi, 7+
Čarobna pripoved o običajnih otrocih na nenavadni šoli s še bolj
nenavadnimi živalmi, ki otrokom pomagajo odkrivati čudovite
plati življenja – pustolovščine in prijateljstvo.
Na šoli Winterstein je Ida nova učenka. Na prvi pogled je šola
videti povsem običajno, vendar v njej vladajo zoprni ravnatelj in
frajerski sošolci, zaradi katerih je težko sklepati nova prijateljstva. Še sreča, da je v razredu simpatičen in nekoliko štorast
sošolec Benni. Ida pa ni edina, ki je nova na šoli. S poučevanjem
pričenja tudi učiteljica Cornfield, ki ve in zna izjemne reči! Že na
prvi šolski dan oznani nenavadno presenečenje: dva učenca
bosta kmalu dobila čarobni govoreči živali. Naslednji dan Benni
prejme starodavno želvo Henrietto, Ida pa zvitega lisjaka Rabbata. Morda pa na novi šoli le ne bo tako slabo? A kaj ko ponoči
skrivnostno izgine šolska ura – in otroci morajo zdajdokazati,
da za tatvino niso krivi.
Film Šola čarobnih živali je nastal po izjemno priljubljeni knjižni
seriji Šola magičnih živali, ki je prevedena tudi v slovenščino.

POČITNIŠKE
PROJEKCIJE
V MESTNEM
KINU DOMŽALE

sreda, 23. februar
10.00 | ZAPOJ 2
+ ustvarjalna delavnica
animirana družinska komedija / Sing 2 / režija: Garth Jennings /
scenarij: Garth Jennings / 2021, ZDA / distribucija: Karantanija /
112’ / sinhronizirano, 6+
Uster Moon in njegovi prijatelji morajo prepričati odmaknjenega rock zvezdnika Claya Callowaya, da se jim pridruži v novi
predstavi.
Koala Buster Moon (oskarjevec Matthew McConaughey) je
gledališče New Moon spremenil v pravi hit v mestu, a njegovi
cilji so mnogo višji – želi si prvi nastop v gledališču Crystal
Tower v glamuroznem Redshore Cityju. Ker pa nima nobenih
poznanstev ali drugih povezav, bo moral Buster s svojo ekipo
slediti nori ideji: v njihovi predstavi bo zaigral tudi legendarni
rocker Clay Calloway. A težava je v tem, da Buster še nikoli ni
srečal Claya, umetnika, ki se je pred več kot desetimi leti po
ženini smrti umaknil iz javnosti.

sreda, 23. februar
18.00 | PREKO MEJE

četrtek, 24. februar

mladinski film / Flukten over grensen / režija: Johanne Helgeland / scenarij: Maja Lunde, Espen Torkildsen / igrajo: Anna
Sofie Skarholt, Bo Lindquist-Ellingsen, Samson Steine / 2020,
Norveška / distribucija: Cinemania / 96’ / podnapisi, 10+

10.00 | VELIKI RDEČI PES CLIFFORD
+ ustvarjalna delavnica

Dih jemajoča, napeta pustolovščina, v kateri otroci na nevarni
poti mimo vojaških nadzornih točk, peš po zimskih poljanah in
gozdovih spoznajo, da jim pobeg lahko uspe le, če si med seboj
zaupajo in si pomagajo. Film je prejel Evropsko nagrado mladega občinstva za najboljši film 2021.
Norveška, december 1942. Desetletna Gerda se, ogrnjena z
modrim pregrinjalom in lesenim mečem, preganja po hiši in
oživlja pustolovščine svojih najljubših treh mušketirjev. Vojna
se je skoraj ne dotakne – dokler ji tik pred božičem ne odpeljejo
staršev, ki naj bi sodelovala z odporniškim gibanjem in v kleti
skrivala judovska otroka. Ko s starejšim bratom Ottom, ki se že
naivno spogleduje z nacizmom, v kleti po očetovih navodilih res
odkrijeta brata in sestro, Daniela in Sarah, se Gerda v mušketirskem duhu poguma, pravičnosti in zvestobe dani besedi
odloči, da jima bosta z Ottom pomagala pobegniti na Švedsko,
kjer ju čaka oče. Vsi štirje se podajo na nevarno pot.

družinska pustolovščina / Clifford the Big Red Dog / režija: Walt
Becker / scenarij: David Ronn, Jay Scherick, Annie Mumolo, Stan
Chervin / 2020, ZDA, Kanada / distribucija: Karantanija / 96’ /
sinhronizirano, 6+
Ko si srednješolka Emily Elizabeth zaželi, da bi njen majhen,
rdeč kužek zrasel v velikega in mogočnega psa, ne pričakuje, da
bo v svojem majhnem stanovanju v New Yorku našla dvanajst
metrov visokega psa.
Ko si srednješolka Emily Elizabeth zaželi, da bi njen majhen,
rdeč kužek zrasel v velikega in mogočnega psa, ne pričakuje, da
bo v svojem majhnem stanovanju v New Yorku našla dvanajst
metrov visokega psa. V prizadevanju, da bi zadržala svojega
ljubljenčka, se Emily odloči poiskati čarobnega oskrbnika živali,
za katerega upa, da bo lahko Clifforda vrnil v normalno velikost.
odloči, da jima bosta z Ottom pomagala pobegniti na Švedsko,
kjer ju čaka oče. Vsi štirje se podajo na nevarno pot.

POČITNIŠKE
PROJEKCIJE
V MESTNEM
KINU DOMŽALE
www.kd-domzale.si

četrtek, 24. februar
18.00 | STENA – VZPON DO ZLATA

sobota, 26. februar
18.15 | STENA – VZPON DO ZLATA
športni dokumentarni film / režija: Nick Hardie / 2022, Velika
Britanija / distribucija: Art kino mreža Slovenije / 95’
Štiri plezalke: Janja Garnbret, Shauna Coxsey, Brooke Raboutou
in Miho Nonaka se soočajo s športnim izzivom življenja, ko
skušajo nastopiti na prvem tekmovanju v športnem plezanju na
olimpijskih igrah v Tokiu 2020.
»Stena – vzpon do zlata« v obdobju dveh let spremlja štiri
vhunske plezalke: Janjo Garnbret, Shauno Coxsey, Brooke
Raboutou in Miho Nonaka. V kvalifikacijah za olimpijske igre
se borijo, da bi si prislužile svoje mesto v Tokiu, nato pa se
soočijo z naporno sezono tekmovanj in treningov, sredi katere
se zaradi pandemije Covid-19 vse ustavi, olimpijske igre pa
so prestavljene. Medtem ko se mlade plezalke na poti v Tokio
soočajo s svojimi duševnimi in fizičnimi demoni, film razkrije
osupljiv in navdihujoč vpogled v to, kaj je potrebno žrtvovati za
to, da si vrhunski plezalec, olimpijec in navsezadnje kaj pomeni
biti človek.

petek, 25. februar
10.00 | ČAROBNO POTOVANJE NA LUNO
+ ustvarjalna delavnica
družinski animirani film / Peterchens Mondfahrt / režija: Ali
Samadi Ahadi / scenarij: Ali Samadi Ahadi, Arne Nolting /
slovenski glasovi: Gašper Jarni, Maja Kunšič, Blaž Šef, Vesna
Pernarčič, Gašper Malnar, Primož Pirnat, Asja Kahrimanovič
Babnik, Iztok Lužar / 2021, Nemčija, Avstrija / distribucija: Fivia
/ 85’ / sinhronizirano, 6+
Čarobno potovanje na Luno je posnet po eni najbolj priljubljenih
nemških knjig za otroke, pripoveduje pa zgodbo o malemu
Petru, ki se odpravi na Luno, da bi rešil svojo sestrico.
»Zemlja ... naš domači planet. Zemlja se morda zdi le eden
izmed milijard planetov v vesolju, nepomembna, toda za nas, ki
živimo tukaj, je naš dom.« - Peter
Animirani družinski film je posnet po eni najbolj priljubljenih
nemških knjig za otroke z izvirnim naslovom “Peterchens
Mondfahrt”. Zgodba filma, tako rekoč nemška različica Petra
Pana, pripoveduje zgodbo malega Petra, ki se skupaj z majskim
hroščem, gospodom Zoomzemanom in Peščarjem podajo na
čarobno potovanje, da bi rešili Petrovo sestrico pred zlobnim
Mesecem.
Film Šola čarobnih živali je nastal po izjemno priljubljeni knjižni
seriji Šola magičnih živali, ki je prevedena tudi v slovenščino.

DOGAJANJE
V KNJIŽNICI
IGROTEKA
IGRAČARIJE
DELAVNICA

sreda, 23. februar

KNJIŽNICA DOMŽALE
petek, 18. februar

torek, 22. februar

16.00 - 19.00 | IGROTEKA
izposoja igrač in družabnih
iger

e-vsebina | IGRAČARIJE

Otroška igra in igrače so nekaj
najlepšega na svetu. Igra je
radost, ki jo občuti vsak otrok;
je otrokova pravica in potreba.
Knjižnica Domžale se
lahko pohvali z bogato zbirko
kvalitetnih didaktičnih,
poučnih in ustvarjalnih igrač
ter družabnih iger za vse
generacije, ki v veliki
večini niso dostopne na trgu,
v knjižnici pa so na voljo za
uporabo in izposojo na dom.

Doma izdelane igrače pri
otroku vzbudijo veliko
zanimanja. Z njimi da svoji
domišljiji prosto pot. Nimate
idej? Lara vam bo pokazala,
kako izdelate igračo iz
predmetov in materialov, ki jih
najdete doma: papir, lesene
paličice, vžigalice, zobotrebci,
vata, škatlice, kolaž, vrvice,
ostanki volne, blaga, tulci …
Vsak torek vas vabimo
k gledanju IGRAČARIJ in
k izdelavi igrač.

10.00 - 12.00
HIŠA ŠTORIJ IN BALDORIJ
PREDSTAVLJA: DELAVNICA
USTVARJALNEGA PISANJA
ZA NAJMLAJŠE
Čaka vas delavnica ustvarjalnega pisanja, za katero morajo najmlajši prinesti s seboj le
svojo domišljijo. Otroci bodo
vodeni skozi zabavno izkušnjo
pisanja lastnih zgodb. Skupaj bomo ustvarili junake
in junakinje, njihove želje in
strahove,.. ter jih popeljali na
pustolovščino. A le do zapleta, saj bo od tam naprej vsak
zase zgodbo dokončal, jo
napisal čisto po svoje ali pa če
mu zgodba ne bo ustrezala,
napisal nekaj čisto po lastni
želji. Vabljeni!

DOGAJANJE
V KNJIŽNICI
E-PRAVLJICA
PRAVLJIČNA URICA

www.knjiznica-domzale.si

KNJIŽNICA DOMŽALE
četrtek, 24. februar

četrtek, 24. februar

e-vsebina | E-PRAVLJICA

17.00 | PRAVLJIČNA URICA
VILMA IN VILI - OKOLI
SVETA

Vabimo vas, da se nam
pridružite na popotovanjih v
svet pravljičnih junakov
in ustvarjanj.

Vsak četrtek pravljičarka
otroke popelje v svet pravljičnih junakov in ustvarjanj.
Na popotovanju jih čakajo
zabavne in iskrene prigode
pravljičnih junakov.
Obvezna je predhodna spletna prijava.

KRAJEVNA
KNJIŽNICA IHAN
četrtek, 24. februar
ob 17.00
17.00 | PRAVLJIČNA URICA
Za otroke od 4. leta dalje.
Obvezna je predhodna prijava:
08 205 01 73

DOGAJANJE
V KNJIŽNICI
projekt KUL KULTURA
in razstava

KNJIŽNICA DOMŽALE
čas počitnic, na Oddelku za
otroke in mladino
projekt KUL KULTURA in razstava
KUL KULTURA:
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.
RAZSTAVA:
ČUSTVA: BARVE NAŠEGA RANLJIVEGA JAZA
V SLIKANIŠKIH IZDAJAH
Razstavlja: Knjižnica Domžale

VODENI OGLED
PRAVLJIČNI
ŠUMBERK
Na teh vodenjih se nam
pridružijo vodniki
in jamarji.

Vodeni ogledi:
• Sobota, 12. februar ob 10. uri / Češminov park
• Sobota, 12. marec ob 10. uri / Češminov park
• Sobota, 9. april ob 10. uri / Češminov park

Športno atletsko društvo Mavrica

ZIMSKE POČITNICE
21. - 25. 2. 2022
od 7:00 do 16:00
Spremljal nas bo pester program,
poln športnih, zabavnih in igrivih pustolovščin.
Celoten program je opisan na www.sadmavrica.si.

TEČAJ DRSANJA
MED ZIMSKIMI POČITNICAMI
21. - 25. 2. 2022
od 8:30 do 9:45
Začetni in nadaljevalni tečaj drsanja,
primeren za vse stopnje znanja.
3,5+ let

PRIVOŠČITE SI DAN BREZ TELEVIZIJE IN RAČUNALNIKA!
PRIJAVE IN INFORMACIJE:
www.sadmavrica.si | 031 314 870 | info@sadmavrica.si
Športno atletsko društvo Mavrica | Gubčeva ulica 9, 1230 Domžale
Davčna št. 48486108 | TRR: SI56 6000 0000 0376 237 (Hranilnica Lon)

ZIMSKE
POČITNICE
21. - 25. 2. 2022

Primerno za

6+ LET

Spoznavanje osnov programiranja, kreativno
izražanje s pomočjo kock, prosta igra s kockami,
spozanvanje LEGO robotike, obisk knjižnjice, gozda,...
Celoten program na: www.zavod123.si

3- MESEČNI TEČAJ ROBOTIKE
Tečaj robotike v Domžalah, kjer otroci delajo na
tedenskih projektih z LEGO robotiko
Termin: vsak ponedeljek od 17:30 do 19:00
*Pričnemo takoj, ko prejmemo 5 prijav.

Število mest
je omejeno!

ZAVOD 1-2-3

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

Pravljični Šumberk

sobota 12. februar • ob 10. uri

Češminov park

Obvezne predhodne prijave na: domzeldol@skrateljc.org
Na vodenem ogledu se nam bodo pridružili jamarji.

Foto: M. Usnik, A. Gregorič, arhiv SMD

www.kd-domzale.si

Že znaš plesti kito iz slame?
Vabimo te v Slamnikarski muzej na DELAVNICO PLETENJA KIT IZ SLAME, v sredo, 23. februarja 2022 ob 17.30,
ki je namenjena tako tistim, ki že plesti znate, kot tistim, ki bi se radi naučili.
Na delavnici bomo izvedeli, kako se pripravi slamo za pletenje, kakšne pripomočke potrebujemo
in na kakšen način se plete kita na 4, 5 ali 7 slamic.
Delavnica je primerna za vse generacije udeležencev, zato so dobrodošli tudi starši, babice in dedki.
Obvezne prijave sprejemamo do 20.2. na e-naslov slamnikarski.muzej@kd-domzale.si
ali 01 724 84 08 (v odpiralnem času muzeja: torek–petek 10.–12. ure in 17.–19. ure; sobota 10.–12. ure)
Trajanje: 60 min
Cena: 5 € na udeleženca (otroci do 6 let v spremstvu odraslih brezplačno)
Za vstop v muzej veljajo aktualni zdravstveni ukrepi.

SLAMNIKARSKI MUZEJ DOMŽALE, Kajuhova 5, Domžale
T 01 724 84 08 (v odpiralnem času muzeja) • E slamnikarski.muzej@kd-domzale.si

www.visitdomzale.si

SANKANJE NA
VELIKI PLANINI

in čaj v Domžalskem domu
na Mali planini

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

VABLJENI NA ZIMSKI

KONJIČKOV
TABOR
7. junij 2019

Krumperk pri Domžalah

Predstavitev klasične šole jahanja in drugih dejavnosti na
Pedagoško raziskovalnem centru za konjerejo Krumperk
Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

19.30 - 21.30
POLETNI KONJIČKOVI
TABO
Večerni program
Nastop jahačev promocijske skupine BF UL
Predstavitev visoke šole jahanja Kobilarne Lipica
in ostalih gostov

KAJ BOMO POČELI? DELO S KONJI, VSAKODNEVNO JAHANJE,
Na Pedagoško
raziskovalnem
centru za
OSKRBA KONJ, USTVARJALNE
IN ŠPORTNE
AKTIVNOSTI
Vstop je brezplačen.

Gorjuša 19a, Dob pri Dom

21.2-25.2.2022
(OD 8H-16H)
Kje? Gorjuša 19A,
1233 Dob
Cena: 140 eur
(s kosilom)
Za več informacij pišite na :
jahanjezaotroke@gmail.com ali
031-784-651

POHODNIŠKA
IZLETA
• Tamar
• Domžalska pot spominov

Planinsko društvo Domžale

vabi vse manjše in malo večje pohodnike na otroška izleta!
Kdaj?
• v soboto, 12. februarja 2022 gremo z Dušanom v Tamar,
• v soboto, 19. marca 2022
pa z Angelino nadaljujemo z zbiranjem
žigov po Domžalski poti spominov!
Za koga je izlet primeren?
Za vse osnovnošolske fante in dekleta,
ne glede katero osnovno šolo obiskujejo!
Več informacij o izletih in možnosti prijav, boste našli na spletni strani
Planinskega društva Domžale www.pdd.si ter
na

Planinsko društvo Domžale

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

10

Železna jama
in jamarski muzej

11

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)

9

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

10

11
9

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

Poučna pot Blata Mlake
Želite spoznati svet ob ribniku Črnelo, se poučiti o življenju v blati
in se naužiti svežega zraka ter lepot zelene narave?
Desno od ceste med Radomljami in Rovami, kjer gozd prevladuje nad gosto poseljeno in intenzivno obdelano pokrajino, se
razprostira močvirni svet Blat in Mlak. Na
območju poplavnega gozda črne jelše, prepletenega z zaraščajočimi se mokrotnimi
travniki in ostanki poplavnih dobovih gozdov, ki leži le nekaj višinskih metrov nižje
od okoliške ravnice, piše svojo zgodbo potok Rovščica…
Dober kilometer in pol dolga uhojena steza vas bo od ribiške koče ob ribniku Črnelo popeljala mimo poplavnega jelševega
loga do njene struge. Ob poti lahko opazujete, kako tesno je voda povezana z živim
svetom in kako soustvarja njegovo podobo.
Pozimi nam pričara sliko pokrajine, vklenjene v led, spomladi spremeni poplavljene
predele v cvetoče poljane zvončkov, dišeče
po čemažu, poleti v pestro gosto zelenje
polno komarjev. Nekaj metrov višje vstopite v bukov in borov gozd, ki nosita močan

pečat človekovega naprezanja po prilagajanju okolja le sebi v prid ter korist. V bližnji
okolici opazimo sledove opekarništva. Pot
se skleni pri ribniku Črnelo, v katerem si še
dandanes vzgajamo priboljške in iščemo
vsakodnevni oddih.
Blatta (danes Blata) je ledinsko ime za
nekdaj enega večjih travnikov v okolici
Radomelj, katerega predel južno od vasi
Rova so domačini kasneje poimenovali tudi
Mlake. Vabimo vas na obisk v gozd na Dobravah in k potoku Rovščica, kjer bomo vsak
trenutek drugače občudovali zgodbo o Blatah in Mlakah.
O vodenih ogledih po poučni poti Blata Mlake
se lahko pozanimate na spodnji povezavi:
http://www.terraanima.si/

Domžale bogatejše
za mobilno aplikacijo

GoDomžale

Android

Apple

Z uporabo moderne tehnologije spodbudimo otroke
ter tudi starejše za gibanje v naravi. GREMO NA LOV!
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Pikel
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Župnijska
cerkev

11

7

5

4

Homški hrib
395 m

3
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tric

Bis

Kamnik

8

niš

Gostilna in penzion Repanšek
Bolkova ulica 42, Homec
1235 Radomlje

9

Kam

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

Homec

Homec

istrica

iška B

Table, ki vas vodijo po poti.

Kamn

Domžale
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www.pdd.si

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

www.pdd.si/dps

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/

Krtina

10

Dob
učni čebelnjak 6

Podrečje
Domžale

4

3

Šumberk

7

Točke od Čebelnjaka ČD Domžale
do OŠ Krtina:
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
9 Pri Modri ptici
10 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.
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.
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.

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

www.visitdomzale.si

@visitDomzale

visit_domzale

