
 

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, 

pred nami so težko pričakovane zimske počitnice, ko si bodo naši otroci 
odpočili od vseh šolskih in drugih obveznosti. Močno upam, da bo sneg  

še dodatno pobelil naše kraje in poskrbel za pravo zimsko zabavo.

Otroci lahko prijetno izkoristijo prosti čas za zabavo na snegu s svojimi  
vrstniki, bratci, sestricami, prijatelji, starši in se skupaj z njimi drsajo,  

sankajo, smučajo ali podajo na daljši sprehod po gozdnih poteh.  
Lahko pa se pridružijo mnogim aktivnostim, delavnicam in tečajem,  

ki jih organizirajo organizacije in društva.  

Verjamem, da boste dobro izkoristili zimske počitnice ter morebiti spoznali 
in sklenili nova prijateljstva. Želim vam, da pozabite na vse obveznosti in 

skrbi ter svoj čas namenite zgolj za sproščujoč, zabaven in nepozaben oddih. 

Uživajte v vsakem trenutku,  
podžupanja, mag. Renata Kosec



 

DRSALIŠČE 
DOMŽALE

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

www.sport-domzale.si



 

ŠTEVILO MEST JE OMEJENO.
PREDNOST IMAJO OTROCI IZ OBČINE DOMŽALE.

PRISPEVEK JE 4€/DAN (VKLJUČUJE SADJE IN

PRIBOLJŠKE, KREATIVNI MATERIAL,

VSTOPNINE). 

MALICO OTROCI PRINESEJO S SEBOJ.

VESELE ZIMSKE POČITNICE

V  C E N T R U  Z A  M L A D E  D O M Ž A L E

17. 2. - 21. 2. med 9.00 in 15.00

ZA UČENCE OD 1. RAZREDA DALJE

OBVEZNE PREDHODNE PRIJAVE! 
PRIJAVE SPREJEMAMO OD
3. 2. 2020 OD 8. URE DALJE

NA 040/255-568 ALI 01/722-66-00.

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



 

v Kranjski Gori - prevozni

od 17.2. do 20.2. 2020
info: 031/577 840 Nika

SMUČARSKI TEČAJ

178 EUR

zimske počitnice so tu



 

BODENTAL (Avstrija) – 5 dnevni zimski tabor  
(17. 02. – 21. 02. 2020)
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.
Cena tabora samo: 315 €    
Možnost plačila v 3 obrokih. 
V ceno je vključeno: polni penzion, smučarska  
karta, prevoz in tečaj smučanja/deskanja. 

Nassfeld -  5 dnevni spalni tabor  
(17. 02. – 21. 02. 2020)
Za otroke in mladino od 9. leta naprej.  
Priporočamo tudi srednješolcem. Za smučarje 
in deskarje na snegu. Nastanjeni smo v manj-
šem družinskem penzionu 10 minut vožnje do 
smučišča. Poudarek na prostem smučanju, free 
ski izvajanju trikov in skokov v snežnem parku in 
deskanju z učiteljem (ni klasičnega tečaja učenja 
smučanja in deskanja in ni za začetnike). 
Cena: 455 € - (otroci 2004-2010 leto rojstva),  
           495 € - (mladina 2001-2004 leto rojstva),  
možnost plačila v 3 obrokih.  
V ceno je vključeno: pol penzion, prevoz, celodnev-
na smučarska karta (5 dni) in vodenje na smučišču.

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

TEČAJI  
in TABORI  

SMUČANJA  
in DESKANJA   

NA SNEGU

ŠD FAN VIT-AS in ŠD SKIRCA organiziramo:



 

KRVAVEC – 5 dnevni tečaj  
(17. 02. – 21. 02. 2020)
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: 215 €    
Možnost plačila v 3 obrokih. Mladostniki starejši  
od 15 let doplačajo za smučarsko karto (30 euro)
V ceno je vključeno: smučarska karta, prevoz,  
topla malica in tečaj smučanja/deskanja.

KRVAVEC – 5 dnevni spalni tabor  
(17. 02. – 21. 02. 2020)
Za otroke in mladino od 7. leta naprej.  
Priporočamo tudi srednješolcem. Za smučarje in 
deskarje na snegu. Nastanjeni smo v domu na Kri-
ški planini – Pr Florjan. Poudarek na prostem smu-
čanju, 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: 295 €    
Možnost plačila v 3 obrokih. Starejši od 15 let  
(letnik 2001-2005) doplačajo za sm. karto 60 euro.

V ceno je vključeno: polni penzion, prevoz,  
celodnevna smučarska karta (5 dni)  
in vodenje na smučišču.
*Članarina ŠD Fan Vit-As za smučarsko sezono 2019/2020 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!



  

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-doz-
ivetja/domzalski-dom-na-mali-planini 

www.visitdomzale.si

SANKANJE NA 
VELIKI PLANINI 
in čaj v Domžalskem domu  
na Mali planini



  

www.visitdomzale.si

Počitniške aktivnosti bodo potekale 
od 17. 2. do 21. 2. 2020  
v Osnovni šoli Rodica, Kettejeva 13, Domžale.  

Zaradi priprave dejavnosti je obvezna predhodna prijava, ki je dostopna na  
spletni strani šole (http://www.sola-rodica.si/) ali Zveze prijateljev mladine 
Domžale (http://zpmdomzale.splet.arnes.si/ ), kjer bo v začetku februarja 2020 
objavljen program dejavnosti.
Rok za prijavo je 31. 1. 2020. 
Prijavnico posredujte v tajništvo Osnovne šole Rodica ali pa jo sami pošljite na 
naslov OŠ Rodica, Kettejeva 13, Domžale oz. os-rodica@guest.arnes.si 
Dodatne informacije: 01/72 19 530.

Program popestrimo zimske počitnice 
2019/2020 otrokom omogoča druženje, 
učenje, ustvarjalno preživljanje prostega 
časa in gibanje.

www.sola-rodica.si

POPESTRIMO 
ZIMSKE  
POČITNICE



 

Sobota, 22. 02. 2020  |  OTROŠKO PUSTOVANJE
• Ob 13:30 uri zbor v Češminovem parku in pustna zabava z ZajčkomSladkom  

in mamo Zdravko (Interaktivna glasbeno plesna pustna zabava)
• Ob 14:30 uri velika povorka otroških pustnih mask
• Ob 15:00 uri sledi velika pustna zabava s čarovnikom Uršolinom in Ledeno 

kraljico
• Ob 16:00 uri veliko družinsko pustno rajanje, zabaval nas bo slavni slovenski 

raper NIPKE

• VELIKA PUSTNA ZABAVA 
Ob 20:00 uri pustovanje z VILIJEM RESNIKOM in glasbeno skupino KINGSTON

Dragi otroci, mladinci,  
starši in vsi tisti,  

ki se radi našemite  
in norčavo veselite. 

Društvo Pustna sekcija Striček  
iz Vira pri Domžalah bo prav  

v času zimskih počitnic poskrbelo za 
to, da pozabite na vsakdanje skrbi, se 

prepustite otroški igrivosti in zabavate 
v družbi kreativnih mask in zabavnih 

animacijskih skupin.

PUST PUST 
ŠIROKIH  

UST!



 

Nedelja, 23. 02. 2020,  
ob 14. uri in 30 sekund

VELIKI PUSTNI KARNEVAL
Vabimo vas na ogled enega največjih pustnih  
karnevalov v Sloveniji. Predstavile se bodo  
različne, zabavne, barvite, tematske, okoliške  
ter gostujoče maske, ki jih vsako leto  
z velikim veseljem gostimo.
Po karnevalu sledi zabava v ogrevanem  
šotoru z glasbeno skupino DEŽUR.

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



 



 

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/ 

www.pdd.si/dps

DOMŽALSKA  
POT  
SPOMINOV 



 

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



 

TEcAJ
DRSANJA
za otroke od 4. leta dalje

DOMzALE: sobote v 
februarju, od 8.15 do 9.45 ure

SNOVIK: od 10.2. do 14.2.,
od 16.30 do 18.00 ure

prijave na:
www.otok-sporta.si
031/306-992 ali
040/362-227



 

zimske
pocitnice

na krvavcu
od 17.2. do 21.2.
za otroke od 5. leta dalje
tecaj smucanja in bordanja

prijave na:
www.otok-sporta.si
031/306-992 ali
040/362-227



 



 



 



 

17. februar, ponedeljek
10.00 | BRIHTARIJE: LOGIČNE IGRE
Brihtologi & Brihtarije …  
poučna delavnica za vso družino
Igrali se bomo družabne igre, pri katerih  
je potrebno dobro logično mišljenje.  
Presenečeni boste, da starost igralca za 
zmago sploh ni najpomembnejši dejavnik!
Izvajalka: Petra Strajnar
Obvezna je spletna prijava!
Organizacija: Petra Strajnar, Knjižnica Domžale.

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

KNJIŽNICA DOMŽALE

DOGAJANJE  
V KNJIŽNICI

LOGIČNE IGRE 
IGRALNE URICE



 

19. februar, sreda in
20. februar, četrtek
10.00 – 12.00 | ODKLOPI SE!
družabne igre
Knjižnica Domžale vabi osnovnošolske 
otroke na druženje ob družabnih igrah,  
ki potekajo pod naslovom ODKLOPI SE! 
Z druženjem ob družabnih igrah v uricah 
Odklopi se! si lahko popestrite počitniške dni. 
Vabljeni na počitniški odklop, ki je namenjen 
otrokom od 6 do 15 let.
Vstop prost!
Organizacija: Knjižnica Domžale.

20. februar, četrtek
17.00 – 17.50  
Pravljične urice: NAROBE TEDEN
Pravljične urice so oblika knjižne vzgoje,  
ki otroka postopno in sistematično pripravlja 
in uvaja v pravljični svet, na vzgojo s knjigo. 
Pravljične urice potekajo v naši knjižnici ob 
četrtkih. 
Pričenjajo se ob 17. uri in trajajo  
50 minut. Namenjene so otrokom  
od dopolnjenega 4. leta starosti dalje. 
Obvezna je prehodna prijava.
Organizacija: Knjižnica Domžale.

www.knjiznica-domzale.si

DOGAJANJE  
V KNJIŽNICI
ODKLOPI SE! 
NAROBE TEDEN



 

DOGAJANJE  
V KNJIŽNICI

ZIMA, ZIMA BELA
PRAVLJIČNA URICA

21. februar, petek
10.00 | ZIMA, ZIMA BELA
ustvarjalna delavnica
Otroci, popestrite si zimske počitnice  
z obiskom Knjižnice Domžale. Pripravili smo 
vam ustvarjalno delavnico, kjer si bomo 
izdelali lepe izdelke, se zabavali …  
Toplo vabljeni!
Delavnico vodi: Nives Podmiljšak
Obvezna je predhodna prijava.
Organizacija: Nives Podmiljšak, Knjižnica Domžale.

KRAJEVNA KNJIŽNICA IHAN

sreda, 19. februar ob 17.00
17.00 | PRAVLJIČNA URICA
V krajevni knjižnici Ihan potekajo pravljične 
urice, ki so namenjene otrokom od 4. leta 
dalje.  
Obvezna je prehodna prijava: 08 205 01 73
Organizacija: Krajevna knjižnica Ihan.



 

Vodeni ogledi:
• Sobota, 8. februar ob 10. uri / Češminov park
• Sobota, 14. marec ob 10. uri / Češminov park
• Sobota, 11. april ob 10. uri / Češminov park
• Sobota, 9. maj ob 10. uri / Češminov park

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



 

 

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

www.visitdomzale.si

 @visitDomzale        visit_domzale


