ZIMSKE POČITNICE
V VELENJU 2022

NEDELJA, 27. 2.
10.00, Velenjski grad
Srečanje Mladih muzealcev

Tema: Pust
Muzej Velenje
Tradicionalno pustno srečanje mladih muzealcev. Spoznavali bomo zanimive pustne šege in
navade ter ustvarjali v pustni delavnici.
Dogodek je brezplačen.

PONEDELJEK, 28. 2.
7.00–16.00, Društvo Novus
Aktivne zimske počitnice za otroke

Center za družine Harmonija
Brezplačne aktivne zimske počitnice za osnovnošolske otroke od 1. do 4. razreda.
Informacije in obvezne prijave: sabina.lebar@drustvo-novus.com, 05 908 14 09.

7.00–16.00, Rdeča dvorana Velenje
Zimske športne počitnice Zmaga Kuštrina

Adijo šola, živjo šport!
Športna zveza Velenje in Rdeča dvorana ŠRZ
Otroci bodo spoznali različne športne panoge in se v družbi trenerjev/vaditeljev zabavali v
duhu športa. Športni tabor bo potekal v Rdeči dvorani in na ostalih športnih površinah. Če
bodo vremenske razmere dopuščale, bodo otroci spoznali tudi različne oblike zimske rekreacije, kot so tek na smučeh, drsanje, biatlon, sankanje ...
Podrobnejše informacije na: www.sportnazvezavelenje.si.

9.00–17.00, Mladinski center Velenje (Efenkova cesta 61a)
Središče mladih in otrok

Mladinski center Velenje
Zabavne aktivnosti od ponedeljka do petka: Ustvarjalne delavnice, kuharske delavnice,
družabne in športne igre. Organizirali bomo turnirje v ročnem nogometu, namiznem tenisu
pikadu in X-boksu. Preizkusili se bomo tudi v petju in plesu.
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10.00, Vila Bianca
Počitniško ustvarjanje v Vili Bianca

Poslikava ptičjih hišic
Zavod za turizem Šaleške doline
V pričakovanju pomladi bodo otroci iz naravnih materialov ustvarili pisane ptičje hišice.
Delavnica je brezplačna, število mest je omejeno, obvezne predhodne prijave.
Prijave: turizem@velenje.si, 03 896 17 15.

10.00–11.00 in 12.00–13.00, Vila Rožle, Sončni park
Zimski počitniški živ-žav v Vili Rožle

Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje
Prve počitniške ustvarjalnice bodo zimsko obarvane. Udeleženci bodo izdelovali zimske
figurice in ribiške palice ter se preizkusili v zimskem ribolovu. Z oblikovanjem das mase bodo
ustvarili stenske slike. Delavnice bodo potekale v dveh skupinah. Namenjeno šolarjem od
šestega leta starosti dalje, brez spremljevalcev.

10.00–11.30, Galerija Velenje
O, te pustne šeme

Ustvarjalna delavnica
Galerija Velenje – Festival Velenje
Prihaja pust – najbolj norčav čas v letu! Čas, ko pustne maske obiskujejo prebivalce, odganjajo zle duhove in prinašajo veselje in smeh. Tudi v Galeriji Velenje bodo v času zimskih
počitnic pripravili delavnico izdelave izvirnih in zabavnih pustnih mask.
Delavnica je primerna za otroke, starejše od osem let.
Prijave: info@galerijavelenje.si.
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10.00–14.00, AZ Ljudska univerza Velenje, Večgeneracijski center - Planet
generacij
Juhu, počitnice so tu!

AZ Ljudska univerza Velenje
Osnovnošolke in osnovnošolci, vabljeni na počitniške aktivnosti, ki jih bodo izvajali v okviru
Večgeneracijskega centra Planeta generacij. Namen počitniških aktivnosti je medsebojno
druženje ter kakovostno preživljanje prostega časa.
Informacije in prijave: planet.generacij@lu-velenje.si, 031 781 142.

17.00, Kino Velenje, velika dvorana
Zverinice iz gozda Hokipoki

Počitniški kino (Dyrene i Hakkebakkeskogen)
Kino Velenje – Festival Velenje
Sinhroniziran lutkovni muzikal, 75 min (NOR), 4+ | Vstopnice: 3,5 EUR

TOREK, 1. 3.
7.00–16.00, Društvo Novus
Aktivne zimske počitnice za otroke

Center za družine Harmonija
Brezplačne aktivne zimske počitnice za osnovnošolske otroke od 1. do 4. razreda.
Informacije in obvezne prijave: sabina.lebar@drustvo-novus.com, 05 908 14 09.
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7.00–16.00, Rdeča dvorana Velenje
Zimske športne počitnice Zmaga Kuštrina

Adijo šola, živjo šport!
Športna zveza Velenje in Rdeča dvorana ŠRZ
Otroci bodo spoznali različne športne panoge in se v družbi trenerjev/vaditeljev zabavali v
duhu športa. Športni tabor bo potekal v Rdeči dvorani in na ostalih športnih površinah. Če
bodo vremenske razmere dopuščale, bodo otroci spoznali tudi različne oblike zimske rekreacije, kot so tek na smučeh, drsanje, biatlon, sankanje ...
Podrobnejše informacije na: www.sportnazvezavelenje.si.

9.00–17.00, Mladinski center Velenje
(Efenkova cesta 61a)
Središče mladih in otrok

Mladinski center Velenje
Zabavne aktivnosti od ponedeljka do petka:
ustvarjalne delavnice, kuharske delavnice,
družabne in športne igre. Organizirali bodo
turnirje v ročnem nogometu, namiznem tenisu pikadu in X-boksu. Otroci se bodo preizkusili tudi v petju in plesu.
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10.00–14.00, AZ Ljudska univerza Velenje, Večgeneracijski center - Planet generacij
Juhu, počitnice so tu!
AZ Ljudska univerza Velenje
Osnovnošolke in osnovnošolci, vabljeni na počitniške aktivnosti, ki jih bodo izvajali v okviru
Večgeneracijskega centra Planeta generacij. Namen počitniških aktivnosti je medsebojno
druženje ter kakovostno preživljanje prostega časa.
Informacije in prijave: planet.generacij@lu-velenje.si, 031 781 142.

10.00–13.00, Vila Rožle, Sončni park
Zimski počitniški živ-žav v Vili Rožle

Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje
Hip hura, zdaj bo pa zabava! Leto je naokoli in spet je pustni čas. Pustni torek bodo otroci
preživeli norčavo in veselo. Posladkali se bodo s krofi. Izdelali bodo pisane živalske maske,
se prelevili v čarovnice, kralje in princeske ter se poigrali s superjunaki.
Namenjeno šolarjem od šestega leta starosti dalje, brez spremljevalcev.

10.00–11.30, Galerija Velenje
O, te pustne šeme

Ustvarjalna delavnica
Galerija Velenje–Festival Velenje
Prihaja pust – najbolj norčav čas v letu! Čas, ko pustne maske obiskujejo prebivalce, odganjajo zle duhove in prinašajo veselje in smeh. Tudi v Galeriji Velenje so v času zimskih
počitnic za vas pripravili delavnico izdelave izvirnih in zabavnih pustnih mask.
Delavnica je primerna za otroke, starejše od osem let. Prijave: info@galerijavelenje.si.

16.00, Mestno otroško igrišče Velenje
Pust, pust krivih ust

Veliko družinsko pustno rajanje
Razglasitev najizvirnejših pustnih mask ob 17. uri!
V primeru slabega vremena bo dogodek virtualen.
Festival Velenje, MO Velenje, MZPM Velenje, MC Velenje,
Rdeča dvorana, Zavod za turizem Šaleške doline
in Turistična zveza Velenje

17.00, Kino Velenje, velika dvorana
Šola čarobnih živali

Počitniški kino (Die Schule der magischen Tiere)
Kino Velenje – Festival Velenje
Podnaslovljena družinska avantura, 93 min (NEM)
Vstopnice: 3,5 EUR
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SREDA, 2. 3.
7.00–16.00, Društvo Novus
Aktivne zimske počitnice za otroke

Center za družine Harmonija
Brezplačne aktivne zimske počitnice za osnovnošolske otroke od 1. do 4. razreda.
Informacije in obvezne prijave: sabina.lebar@drustvo-novus.com, 05 908 14 09.

7.00–16.00, Rdeča dvorana Velenje
Zimske športne počitnice Zmaga Kuštrina

Adijo šola, živjo šport!
Športna zveza Velenje in Rdeča dvorana ŠRZ
Otroci bodo spoznali različne športne panoge in se
v družbi trenerjev/vaditeljev zabavali v duhu športa.
Športni tabor bo potekal v Rdeči dvorani in na ostalih
športnih površinah. Če bodo vremenske razmere
dopuščale, bodo otroci spoznali tudi različne oblike
zimske rekreacije, kot so tek na smučeh, drsanje,
biatlon, sankanje ...
Podrobnejše informacije na: www.sportnazvezavelenje.si.

9.00–11.00, Vila Rožle, Sončni park
Zimski počitniški živ-žav v Vili Rožle

Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje
Počitnikarje vabimo na delavnico Lego robotike v programe: Robopionirček (od 6 do 11 let, za
začetnike), Robolešnik (od 6 do 11 let, nadaljevalni program) in Robomojster (od 12 do 16+ let).
Cena: 10 EUR, namenjeno šolarjem od šestega leta starosti dalje, brez spremljevalcev.
Prijave: mzpm.velenje@vilarozle.si, 03 897 75 40.

9.00–13.00, Knjižnica Velenje, študijska čitalnica
Zimske ROBO počitnice: ko Lego kocke oživijo

Knjižnica Velenje
Delavnice bodo potekale do petka, 4. 3. Cena za en dan: 30 EUR, cena za dva dni: 55 EUR,
cena za 3 dni: 80 EUR. Prijave: rok.zebovec@gmail.com, 031 280-335 (Rok).
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9.00–17.00, Mladinski center Velenje (Efenkova cesta 61a)
Središče mladih in otrok

Mladinski center Velenje
Zabavne aktivnosti od ponedeljka do petka: ustvarjalne delavnice, kuharske delavnice,
družabne in športne igre. Organizirali bodo turnirje v ročnem nogometu, namiznem tenisu
pikadu in X-boksu. Otroci se bodo preizkusili tudi v petju in plesu.

10.00, Vila Bianca
Sprehajalnica po Velenju

Zavod za turizem Šaleške doline
Raziskovanje modernega mestnega središča Velenja in spoznavanje obdobja, v katerem je
mesto Velenje nastajalo.
Zbirno mesto: pred Vilo Bianca, Stari trg 3, Velenje
Število mest je omejeno, obvezne predhodne prijave na brezplačno vodenje.
Prijave: turizem@velenje.si, 03 896 17 15.

10.00–13.00, Dom kulture Velenje, preddverje male dvorane
Naredi svoj odtis

Delavnica sitotiska za otroke
Festival Velenje
Naredi unikatni odtis in si polepšaj majico, vrečko iz blaga ali
zastavico! S tehniko sitotiska bodo tiskali na izdelke iz blaga. Na delavnico
prinesi svoj kos blaga (majico, vrečko ipd.), ki ga želiš okrasiti.

10.00–14.00, AZ Ljudska univerza Velenje, Večgeneracijski
center - Planet generacij
Juhu, počitnice so tu!

AZ Ljudska univerza Velenje
Osnovnošolke in osnovnošolci, vabljeni na počitniške aktivnosti, ki jih bodo izvajali v okviru Večgeneracijskega centra Planeta generacij. Namen počitniških aktivnosti
je medsebojno druženje ter kakovostno preživljanje prostega časa.
Informacije in prijave: planet.generacij@lu-velenje.si, 031 781 142.

17.00, Kino Velenje, velika dvorana
Veliki Rdeči Pes Clifford

Počitniški kino (Clifford the Big Red Dog)
Kino Velenje – Festival Velenje
Sinhronizirana družinska pustolovščina, 96 min, ZDA, Kanada
Vstopnice: 3,5 EUR
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17.00, Knjižnica Velenje, pravljična soba
Počitniška pravljična meditacija z Janjo in medvedkom Tapkom

Knjižnica Velenje
Sproščanje s pravljično meditacijo in tapkanje, pri katerem se bodo otroci »polnili« s pozitivno in ustvarjalno energijo. Meditacijo bo izvajala Janja Rednjak.

ČETRTEK, 3. 3.
7.00–16.00, Društvo Novus
Aktivne zimske počitnice za otroke

Center za družine Harmonija
Brezplačne aktivne zimske počitnice za osnovnošolske otroke od 1. do 4. razreda.
Informacije in obvezne prijave: sabina.lebar@drustvo-novus.com, 05 908 14 09.

7.00–16.00, Rdeča dvorana Velenje
Zimske športne počitnice Zmaga Kuštrina

Adijo šola, živjo šport!
Športna zveza Velenje in Rdeča dvorana ŠRZ
Otroci bodo spoznali različne športne panoge in se v družbi trenerjev/vaditeljev zabavali v duhu športa. Športni tabor bo potekal
v Rdeči dvorani in na ostalih športnih površinah. Če bodo
vremenske razmere dopuščale, bodo otroci spoznali tudi
različne oblike zimske rekreacije, kot so tek na smučeh,
drsanje, biatlon, sankanje ...
Podrobnejše informacije na: www.sportnazvezavelenje.si.

9.00–13.00, Knjižnica Velenje, študijska čitalnica
Zimske ROBO počitnice: ko Lego kocke oživijo

Knjižnica Velenje
Delavnice bodo potekale do petka, 4. 3.
Cena za en dan: 30 EUR, cena za dva dni: 55 EUR.
Prijave: rok.zebovec@gmail.com, 031 280-335 (Rok).
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9.00–17.00, Mladinski center Velenje (Efenkova cesta 61a)
Središče mladih in otrok

Mladinski center Velenje
Zabavne aktivnosti od ponedeljka do petka: ustvarjalne delavnice, kuharske delavnice,
družabne in športne igre. Organizirali bodo turnirje v ročnem nogometu, namiznem tenisu
pikadu in X-boksu. Otroci se bodo preizkusili tudi v petju in plesu.

10.00, Vila Bianca
Počitniško ustvarjanje v Vili Bianca

Poslikava ptičjih hišic
Zavod za turizem Šaleške doline
V pričakovanju pomladi bodo otroci iz naravnih materialov ustvarili pisane ptičje hišice.
Delavnica je brezplačna, število mest je omejeno, obvezne predhodne prijave.
Prijave: turizem@velenje.si, 03 896 17 15.

10.00–12.00, Dom kulture Velenje, preddverje male dvorane
Igrajmo se senčno gledališče!

Ustvarjalna delavnica za otroke
Festival Velenje
Čas je za ustvarjanje in igro! Iz preprostih materialov bodo otroci izdelali svoje senčno gledališče in senčne lutke, uživali v igri svetlobe in senc ter odigrali čisto pravo mini lutkovno
predstavo.
Otroci, mlajši od sedem let, potrebujejo pomočnika. Število mest je omejeno.
Prijave: tjasa.selic@festival-velenje.si.

10.00–14.00, AZ Ljudska univerza
Velenje, Večgeneracijski center
- Planet generacij
Juhu, počitnice so tu!

AZ Ljudska univerza Velenje
Osnovnošolke in osnovnošolci, vabljeni na počitniške aktivnosti, ki jih bodo izvajali v okviru Večgeneracijskega centra Planeta generacij. Namen
počitniških aktivnosti je medsebojno druženje ter
kakovostno preživljanje prostega časa.
Informacije in prijave:
planet.generacij@lu-velenje.si, 031 781 142.
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10.00–13.00, Vila Rožle, Sončni park
Zimski počitniški živ-žav v Vili Rožle

Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje
S četrtkovimi delavnicami bodo obiskovalci tematsko obeležili Svetovni dan prosto živečih
živalskih in rastlinskih vrst. Spoznali bodo različne živali, ki živijo v divjini in poustvarili njihove
podobe. Na nagradnem kvizu bodo pokazali znanje o živalih.
Namenjeno šolarjem od šestega leta starosti dalje, brez spremljevalcev.

17.00, Kino Velenje, velika dvorana
Zapoj 2

Počitniški kino (Sing 2)
Kino Velenje – Festival Velenje
Sinhronizirana glasbena pustolovščina, 112 minut (ZDA)
Vstopnice: 3,5 EUR

PETEK, 4. 3.
7.00–16.00, Društvo Novus
Aktivne zimske počitnice za otroke

Center za družine Harmonija
Brezplačne aktivne zimske počitnice za osnovnošolske otroke
od 1. do 4. razreda.
Informacije in obvezne prijave:
sabina.lebar@drustvo-novus.com, 05 908 14 09.

7.00–16.00, Rdeča dvorana Velenje
Zimske športne počitnice Zmaga Kuštrina

Adijo šola, živjo šport!
Športna zveza Velenje in Rdeča dvorana ŠRZ
Otroci bodo spoznali različne športne panoge in se v družbi
trenerjev/vaditeljev zabavali v duhu športa. Športni tabor bo
potekal v Rdeči dvorani in na ostalih športnih površinah. Če
bodo vremenske razmere dopuščale, bodo otroci spoznali
tudi različne oblike zimske rekreacije, kot so tek na smučeh,
drsanje, biatlon, sankanje ...
Podrobnejše informacije na: www.sportnazvezavelenje.si.
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9.00–13.00, Knjižnica Velenje, študijska čitalnica
Zimske ROBO počitnice: ko Lego kocke oživijo

Knjižnica Velenje
Cena: 30 EUR | Prijave: rok.zebovec@gmail.com, 031 280-335 (Rok).

9.00–17.00, Mladinski center Velenje
(Efenkova cesta 61a)
Središče mladih in otrok

Mladinski center Velenje
Zabavne aktivnosti od ponedeljka do petka:
ustvarjalne delavnice, kuharske delavnice, družabne in športne igre. Organizirali bodo turnirje
v ročnem nogometu, namiznem tenisu pikadu in
X-boksu. Otroci se bodo preizkusili tudi v petju in
plesu.

10.00–12.00, Vila Bianca
Lov na svetilko skrivnosti

Zavod za turizem Šaleške doline
Vodena dvourna pustolovščina skozi zanimive lokacije mesta Velenje, kjer vas čakajo
starodavni izzivi. Z interaktivno pomočjo
Pike in lokalne turistične vodnice vas bodo
doživetja pripeljala do skritega zaklada.
Zbirno mesto:
pred Vilo Bianca, Stari trg 3, Velenje
Število mest je omejeno, obvezne
predhodne prijave na brezplačno
pustolovščino.
Prijave: turizem@velenje.si,
03 896 17 15.
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10.00–13.00, Vila Rožle, Sončni park
Zimski počitniški živ-žav v Vili Rožle

Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje
Prihodnji teden praznujemo dan žena. Za mame, sestre, babice, tete in vse
nam drage ženske bodo otroci izdelali cvetoče čestitke s sladkim presenečenjem, ki jim jih bodo poklonili ob 8. marcu, in prikupne mačke,
ki bodo krasile njihove sobe. Namenjeno šolarjem od šestega leta
starosti dalje, brez spremljevalcev.

10.00–14.00, AZ Ljudska univerza Velenje,
Večgeneracijski center - Planet generacij
Juhu, počitnice so tu!

AZ Ljudska univerza Velenje
Osnovnošolke in osnovnošolci, vabljeni na počitniške aktivnosti,
ki jih bodo izvajali v okviru Večgeneracijskega centra Planeta generacij. Namen počitniških aktivnosti je medsebojno druženje ter
kakovostno preživljanje prostega časa.
Informacije in prijave: planet.generacij@lu-velenje.si, 031 781 142.

17.00, Kino Velenje, velika dvorana
Spider Man: Ni poti domov

Počitniški kino (Spider Man: No Way Home)
Kino Velenje – Festival Velenje
Znanstvenofantastična akcija, 159 minut (ZDA)
Vstopnice: 3,5 EUR
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Namigi za zimske počitnice v Šaleški dolini Zavoda za turizem Šaleške doline:
Zimske počitnice so tu! Otroci, izkoristite proste dni za raziskovalne, ustvarjalne in aktivne
družinske potepe po Šaleški dolini.
- POT ŠKRATA BISERA
- POZOJEVA GRAJSKA POT
- LOV NA SVETILKO SKRIVNOSTI
- POTEP V VELUNJO PEČ
- ŠPORTNE AKTIVNOSTI NA PROSTEM
(tek na smučeh na Visti ter mini sankališče
in smučišče za naše najmlajše, drsanje na Drsališču Velenje)
Opisi poti in napotki na: www.visitsaleska.si.
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KOLOFON
Izdal: Festival Velenje, zanj Barbara Pokorny
Ilustracije: Marko Rop
Oblikovanje: Peter Žagar
Informacije o počitniških aktivnostih lahko najdete tudi na spletni strani www.velenje.si
in na spletnih straneh ter socialnih omrežjih posameznih organizatorjev.
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