
 @visitDomzale         visit_domzale

Kje bom 
preživljal zimske  

počitnice?
Predstavitev zimskih počitnic  

za otroke in mladostnike  
v občini Domžale

www.visitdomzale.si



Hura
počitnice!

Drage učenke in učenci, vrtčevski otroci in spoštovani starši,
počitnice so pred vrati in s tem vprašanje »Kje bomo preživeli zimske počitnice?«.  

Za lažjo organizacijo aktivnosti smo za vas ponovno pripravili brošuro,  
kjer je na enem mestu zbrano veliko različnih aktivnosti. 

Med zimskimi počitnicami se vsi najbolj veselimo snega in z njim povezanih športov.  
Danes, ko pišem kolumno je občina Domžale pobeljena in upam, da bo tako tudi v času šolskih 

počitnic. V brošuri so predstavljene aktivnosti društev, ki potekajo organizirano na lokacijah,  
kjer bo zagotovo sneg. Pa vendar, če bo občina Domžale ostala bela, ne pozabite,  

da je sankanje z vrstniki na bližjem hribu lahko zelo zabavno. 

Seveda pa so v brošuri predstavljene tudi druge aktivnosti. Poglejte, kaj vam ponujajo v Centru  
za mlade Domžale. Obiščite jih, saj so njihovi prostor in aktivnosti namenjene prav vam. Kot vedno 

so posebne aktivnosti pripravili tudi v Knjižnici Domžale. V Službi za turizem Občine Domžale  
so se posebej potrudili in organizirali vodene oglede po tematskih in drugih poteh.  

Izkoristite številne priložnosti in spoznajte našo občino.

Predvsem pa vsi skupaj izkoristimo čas za družino, za druženje z otroci in se napolnimo  
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 
mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale
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ŠD FAN VIT-AS in ŠD SKIRCA

organiziramo TEČAJE in TABORE  
SMUČANJA in DESKANJA NA SNEGU

Bodental (Avstrija) – 5 dnevni zimski tabor  
(06.02. – 10.02.2023)

Otrokom prijazno smučišče je široko, varno in odlično za 
učenje smučarskih zavojev. Nastanjeni smo v koči Familienhof 
Sereinig tik ob smučišču, sankališču in tekaških progah. 
https://www.familienhof.at/skifahren/

Poleg smučanja bodo otroci animirani še z igrami na snegu, 
izdelovanjem igluja, nočnim sankanjem, zimskim sprehodom 
po dolini in zabavnimi večeri.

Vodja tabora: Prof. šp. vzgoje, Jani Muha

Cena tabora: 395 € (Možnost plačila v 3 obrokih.) 

V ceno je vključeno: polni penzion, smučarska karta, 
prevoz in tečaj smučanja. 

Kranjska Gora – 5 dnevni prevozni tečaj  
(06.02. – 10.02.2023)
Za otroke in mladino od 5. do 18. leta starosti.  
Z nami gredo lahko tudi odrasli ali vsa družina. Postaje  
avtobusa:  Lj – BTC, Lj. Črnuče, Domžale, Trzin, Mengeš, 
Moste…

Tečaj smučanja od 9:30-14:30, topla malica v gostišču 
Bedanec na smučišču.

Cena: 295 € (Možnost plačila v 3 obrokih.) Mladostniki  
starejši od 15 let doplačajo za smučarsko karto (30 €)

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

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

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

VSE DODATNE  
INFORMACIJE & PRIJAVE:

www.fanvit-as.si

Bohinj -  6 dnevni spalni zimski tabor  
(05.02. – 10.02.2023)
Za otroke in predvsem mladino od 9. leta naprej. Priporoča-
mo tudi srednješolcem. Za smučarje in deskarje na snegu. 
Nastanjeni smo v hostlu  Pr´ Budkovič, Triglavska cesta 50, 
Bohinjska Bistrica. https://www.pac.si/hisa-prbudkovic  

Programom A: tečaj - 25 urni klasični tečaj smučanja ali 
bordanja

Programom B: prosto smučanje in deskanje pod nadzorom 
in spremstvu učiteljev – poudarek na spoznavanju vseh tere-
nov (urejene in neurejene proge, ni klasičnega tečaja učenja 
smučanja in deskanja in ni za začetnike). 

Vodja tabora: Prof. šp. vzgoje Dušan Tomc in Klemen Magajna

Cena:  425 € (Možnost plačila v 3 obrokih.)  
V ceno je vključeno: polni penzion (Marijanina kuhinja in 
kosilo na smučišču),  celodnevna smučarska karta (5 dni) 
in tečaj smučanja ali vodenje na smučišču.
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torek, 7. 2. 2023, 9.30 - 10.30 

IGRALNE URICE / igrarije  
2+ / vstop prost 

četrtek, 9. 2. 2023, 17.00 - 17.50 

PRAVLJIČNA URICA
4+ / obvezna predhodna spletna prijava 

četrtek, 9. 2. 2023, 18.00 - 18.45 

PRAVLJIČNA JOGA  
5+ / obvezna predhodna spletna prijava 

četrtek, 9. 2. 2023, 10.00 - 12.00 

PUSTNA MASKA 
ustvarjalna delavnica  
za vse otroke / vstop prost 

Organizator vseh dogodkov: Knjižnica Domžale.
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petek, 10. 2. 2023, 10.00 - 12.00 

ODKLOPI SE!  / družabne igre  
za vse otroke / vstop prost 

petek, 10. 2. 2023, 17.00 - 18.00 

OŽIVLJENA LESENA  
DIDAKTIČNA IGRAČA  
KONSTRUKTA
delavnica
4+ / obvezna predhodna spletna prijava
Org.: Festival of wood, Knjižnica Domžale. 

petek, 10. 2. 2023, 16.00 - 19.00 

IGROTEKA 
izposoja družabnih iger  
za vse otroke / vstop prost 

Organizator dogodkov: Knjižnica Domžale.
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4. februar, sobota, Kulturni dom Franca Bernika Domžale
10.00 | JANEZ BITENC: TINKO POLOVINKO
Sobotna otroška matineja / za IZVEN
Gledališko-lutkovna predstava za otroke / ŠKUC Gledališče in Kul-
turni zavod KULT / režija: Nika Melink / igra: Jernej Čampelj / 40’ / 
primerno za 3+ / Tinko je poseben fant, ki si zjutraj obleče samo eno 
hlačnico in en rokav, eno nogavičko in en čevelj.

6. februar, ponedeljek, Mestni kino Domžale 
10.00 | ENKRATNI MARE + ustvarjalna počitniška delavnica
Animirana družinska pustolovščina / režija: Toby Genkel, Florian 
Westermann / 2023, Velika Britanija, Nemčija, ZDA / 93’ / sinhronizirano, 6+ / Zgodba spremlja Mareta, 
uličnega mačka s popolno prevaro za služenje denarja: pretvarja se, da lahko s piščalko reši katerokoli mesto 
nadleg, ki ga mučijo.

7. februar, torek in 10. februar, petek, Mestni kino Domžale 
10.00 | ASTERIX IN OBELIX: SREDNJE KRALJESTVO + ustvarjalna počitniška delavnica
Družinska pustolovska komedija / režija: Guillaume Canet / 2023, Francija / 110’ / podnapisi, 7+ / Edina 
hči kitajskega cesarja Han Xuandija pobegne pred strogim princem in poišče pomoč pri Galcih ter pogumnih 
bojevnikih Asterixu in Obelixu, ki sta zaradi svojega čarobnega napoja obdarjena z nadčloveškimi močmi. 

8. februar, sreda, Mestni kino Domžale
10.00 | KAPA 
Družinski film / režija: Slobodan Maksimović / 2021, Slovenija, Slovaška, Luksemburg, Hrvaška / 85’ / v 
slovenščini, 6+ / Prvi slovenski božični celovečerni film režiserja Slobodana Maksimovića, zgodbo o dečku, 
ki nima nič, in deklici, ki ima vse, preplete z močno vero v čudeže in jo poveže v topel, humoren in tudi napet 
film.

16.00 | GAJIN SVET 2
Mladinska komedija / režija: Peter Bratuša / 2022, Slovenija / 97’ / v slovenščini, 10+ / Gaja je še vedno 
pametna, radovedna in neposredna - ima najboljšega prijatelja, ki je računalniški genij, sitno in razvajeno 
sestro Teo ter družino, ki se je sestavila na novo, a še vedno drži skupaj. 

9. februar, četrtek, Mestni kino Domžale 
10.00 | OBUTI MAČEK: ZADNJA 
ŽELJA + ustvarjalna počitniška 
delavnica 
Animirana komična pustolovščina / 
režija: Joel Crawford / 2022, ZDA / 98’ / 
sinhronizirano, 6+ / Po več kot desetlet-
ju DreamWorks Animation predstavlja 
novo pustolovščino, ko drzni razbojnik 
Obuti maček odkrije, da sta njegova 
strast do nevarnosti in neupoštevanje 
varnosti terjali svoj davek: zapravil je 
namreč osem od svojih devetih življenj - 
pri tem pa pozabil šteti. 
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Otroci bodo spoznali prave robote, pred tem pa jih bodo morali zgraditi! 
Prelevili se bodo v male inženirje in raziskovalce ter odkrivali odgovore na
najrazličnejša vprašanja, iskali rešitve in se ob tem neizmerno zabavali.

Raziskovali bomo najrazličnejše tematike - vozila, živali, mehanizacijo, orodja,
vesolje,...

KOCKA ZIMSKE
POČITNICE

DELAVNICE MED POČITNICAMI

Primerno za
6-9 let

Prijave na: info@zavod123.si ali 
preko spletnega obrazca na www.zavod123.si. 

031 314 870

ZAVOD 1-2-3
031 314 870 | info@zavod123.si | www.zavod123.si

Zavod za šport Domžale

Zavod za šport Domžale 

Kopališka 4, 1230 Domžale

Kopališka 4, 1230 Domžale

6. 2. - 10. 2. 2023 od 7:00 do 16:00

6. 2. - 10. 2. 2023 od 10:00 do 11:30
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nedelja, 19. februar,  
ob 14:00:33

33. VELIKI  
PUSTNI  

KARNEVAL
Vir pri Domžalah

sobota, 18. februar,  
ob 13. uri

OTROŠKO  
PUSTOVANJE  
S POVORKO
iz Češminovega parka  

do šotora na Viru

sobota, 18. februar,  
ob 21. uri
VELIKA  

PUSTNA ZABAVA
ogrevan šotor na Viru
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sobota, 18. februar

OTROŠKO PUSTOVANJE s povorko 
Ob 13. uri PUSTNO RAJANJE  

z VILO EKSENO IN SUPERJUNAKI  
v Češminovem parku in 

Ob 14. uri VELIKA PUSTNA POVORKA  
otroških pustnih mask 
Organizirana povorka, v spremstvu Godbe Domžale, 
mažoretk, pustnih maskot in kurentov, bo krenila iz 
Češminovega parka po sprehajalni poti ob Kamniški 
Bistrici, do ogrevanega prireditvenega šotora na Viru.

Ob 14:30 OTROŠKA PUSTNA ZABAVA 
z gospo in gospodom KLOVNOM

www.stricek.si   •   www.visitdomzale.si
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DRSALIŠČE 
DOMŽALE 

www.sport-domzale.si
FB: Drsališče Domžale
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   Pravljični Šumberk

 

Priporočene predhodne prijave na: domzeldol@skrateljc.org

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

Zbirno mesto: Češminov park
sobota 11. februar ob 10. uri 
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sobota, 18. februar, ob 10. uri
Zbirno mesto: Gostilna Repanšek Homec, Radomlje 

Priporočene prijave na: tic@domzale.si

   Vilinski Homec    visit domzale

Voden ogled po  
pravljično-doživljajski poti  
z interpretativnimi vodniki.
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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 
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Desno od ceste med Radomljami in Rova-
mi, kjer gozd prevladuje nad gosto posel-
jeno in intenzivno obdelano pokrajino, se 
razprostira močvirni svet Blat in Mlak. Na 
območju poplavnega gozda črne jelše, pre-
pletenega z zaraščajočimi se mokrotnimi 
travniki in ostanki poplavnih dobovih go-
zdov, ki leži le nekaj višinskih metrov nižje 
od okoliške ravnice, piše svojo zgodbo po-
tok Rovščica…

Dober kilometer in pol dolga uhojena ste-
za vas bo od ribiške koče ob ribniku Črne-
lo popeljala mimo poplavnega jelševega 
loga do njene struge. Ob poti lahko opazu-
jete, kako tesno je voda povezana z živim 
svetom in kako soustvarja njegovo podobo. 
Pozimi nam pričara sliko pokrajine, vklen-
jene v led, spomladi spremeni poplavljene 
predele v cvetoče poljane zvončkov, dišeče 
po čemažu, poleti v pestro gosto zelenje 

polno komarjev. Nekaj metrov višje vsto-
pite v bukov in borov gozd, ki nosita močan 
pečat človekovega naprezanja po prilaga-
janju 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 Do-
bravah in k potoku Rovščica, kjer bomo vsak 
trenutek drugače občudovali zgodbo o Bla-
tah in Mlakah.

O vodenih ogledih po poučni poti Blata Mlake 
se lahko pozanimate na spodnji povezavi: 
http://www.terraanima.si/

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?
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Domžale bogatejše  
za mobilno aplikacijo  

GoDomžale

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

Android Apple
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Čas hoje: 1–1,5 ure 
Dolžina poti: 4,3 km
Višinska razlika ture: 114 m
Izhodišče in parkirišče:  
Gostilna in penzion Repanšek 
Bolkova ulica 42, Homec 
1235 Radomlje

Table, ki vas vodijo po poti.
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Domžale

Šumberk

Mačkovci

Študa

apiterapevtski 
čebelnjak 

učni čebelnjak

Podrečje

Dob

Krtina
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Točke od Čebelnjaka ČD Domžale  
do OŠ Krtina:

1  Apiterapevtski čebelnjak pri 
CČN Domžale - Kamnik

2  Piknik prostor Pri vagonu  
ob Kamniški Bistrici 

3  Most srčnih ljudi

4  Plezalna stena Knezove skale

5  Ob Rači 

6  Učni čebelnjak ČD Krtina - 
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 žival-

skih 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 čebe-
larja pri delu.



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

www.visitdomzale.si

 @visitDomzale         visit_domzale


