POLETNE
POČITNICE
V VELENJU

2022
PONUDBA ZANIMIVIH
DOGODIVŠČIN ZA OTROKE

Čof, čof, bum
in skok v počitnice!
Poletje vabi male in mlade, da poiščejo skrite zaklade mesta v poletni ponudbi edinstvenih vsakodnevnih doživetij. Poletne dni si lahko popestrimo s številnimi aktivnostmi, za katere ni potrebno odpotovati daleč, saj se skrivajo takoj za vogalom.
Različni ponudniki kulturno-umetniških in športno-rekreativnih programov smo
skupaj ustvarili šopek poletnega mestnega dogajanja, iz katerega si lahko izberete
in naberete aktivnosti, ki so vam pisane na kožo in ukrojene prav za vas. Skrite zaklade notranjih globin bomo iskali v igranih in lutkovnih predstavah, svoje ustvarjalne
potenciale raziskovali na številnih delavnicah, migali in se predvsem veliko igrali. Naj
bodo velenjske poletne počitnice vesele, kreativne in razgibane, kar se da!

VEČDNEVNI
PROGRAMSKI SKLOPI

ENODNEVNI
DOGODKI
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| 17.–19. 6. |
petek: od 14.00 do 19.30 / sobota: od 9.00 do 19.30 /
nedelja: od 9.00 do 16.00

Velenjsko jezero

2. kamp
ose Pike
RK VELENJE GORENJE

Tri dni zabave, rokometa,
druženja in ostalih športov.
Zaključni turnir in piknik s starši.
Vsi udeleženci prejmejo
Hummel paket.

Cena: 85 EUR
Informacije: www.rk-gorenje.com

4

Prijave: www.rk-gorenje.com/osa/pika ali 031 480 943

| 27. 6.–1. 7. | 4.–8. 7. | 11.–15. 7. | 18.–22. 7. | 25.–29. 7. |
| 1.–5. 8. (Mladinski center Velenje) | 8.–12. 8. (Mladinski center Velenje) |
| 15.–19. 8. | 22.–27. 8. |
Vsak delovnik od 7.00 do 16.30

Vila Rožle

Poletne
počitnice 2022

MEDOBČINSKA ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE VELENJE
IN MLADINSKI CENTER VELENJE
Vseh polnih devet počitniških tednov bo potekalo počitniško varstvo mlajših šolarjev. V juniju in juliju bo
potekalo v Vili Rožle, prva dva tedna avgusta v
Mladinskem centru Velenje, potem pa spet v Vili
Rožle. Varstvo je namenjeno šolarjem, starim
od šest do deset let. Ponujajo varstvo in animacijo otrok (kreativne delavnice, športne
in družabne igre, sprehodi ...). V času počitniškega varstva bodo otroci dobili sadno
malico in kosilo. Prijave so obvezne.

Cena: 40 EUR
Informacije: www.vilarozle.si
Prijave: www.vilarozle.si
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| 27. 6.–26. 8. |
od 10. do 12. ure

Vila Rožle

Poletni počitniški živ-žav
v Sončnem parku
MEDOBČINSKA ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE VELENJE

Vsak delavnik v času poletnih počitnic bo pred Vilo Rožle potekal ustvarjalni počitniški živ–žav za počitnikarje, ki si bodo zaželeli ustvarjalnega in
zabavnega druženja. Poleg ustvarjalnih delavnic, ki bodo vsak dan drugačne,
bodo otroci lahko brali v senci dreves, se igrali z družabnimi igrami in uživali
v športnih izzivih.
Cena: brezplačno
Informacije: www.vilarozle.si
Prijave: ni potrebno
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| 27. 6.–22. 7. | 8.–31. 8. |
Vsak delovnik med 9.00 in 17.00

Večgeneracijski center Planet generacij
Ljudska univerza Velenje (VHOD B, PRITLIČJE)

Vesele počitnice
v Večgeneracijskem
centru Planet generacij
AZ LJUDSKA UNIVERZA VELENJE

Počitniške aktivnosti, ki jih sofinancira Mestna občina Velenje, so namenjene
osnovnošolskim otrokom od 1. razreda dalje in vključujejo raznolike delavnice in druge aktivnosti:
• ustvarjalne delavnice (recikliramo in ustvarjamo),
• športne aktivnosti (telovadba, joga, meditacija),
• kuharske delavnice (zdrava hrana in sladice),
• poučne delavnice (spoznajmo slovenske šege, navade, poletna opravila),
•
•
•
•
•

vrtnarsko delavnico (zelišča na okenski polici),
glasbene delavnice (pojemo in plešemo),
družabne aktivnosti (družabne igre danes, igre naših babic in dedkov),
potepanje po Velenju (obiščimo grad, igrišče, jezero, Visto, park) in
igre pod soncem (igramo se zunaj).

Cena: brezplačno
Informacije: planet.generacij@lu-velenje.si ali 031 781 142
Prijave: ni potrebno
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| 27. 6.–1. 7. | 4.–8. 7. | 11.–15. 7. | 18.–22. 7 | 25.–29. 7. |
Vsak delovnik od 7.00 do 16.00

Center za družine Harmonija

Aktivne poletne
počitnice

CENTER ZA DRUŽINE HARMONIJA – DRUŠTVO NOVUS
V Centru za družine Harmonija bodo skrbeli za aktivno preživljanje prostega časa otrok, saj jim bodo zagotavljali zanimive aktivnosti gibanja, treninga možganov, ustvarjalnosti in učenja novih vsebin na zabaven način.
Pomemben delček v mozaiku bodo predstavljale skupinske in teambuilding igre, s katerimi bodo krepili medsebojno sodelovanje, strpnost in
komunikacijske spretnosti. Program sofinancirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestna občina Velenje in Občina
Šmartno ob Paki.
Celodnevne počitniške aktivnosti so primerne za otroke od 1. do 4. razreda
osnovne šole. Med poletjem lahko otrok koristi dva termina. Število mest
na posamezni termin je omejeno.
Cena: brezplačno
Informacije: 064 244 804 ali na sabina.lebar@drustvo-novus.com
Prijave: https://cutt.ly/eHcBT8L (PRIJAVNICA)
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| 4.–8. 7. |
od 9.00 do 15.00

Letni kino ob Škalskem jezeru

Indicamp 2022

POLETNA INDIJANSKA PUSTOLOVŠČINA ZA OTROKE!
MLADINSKI CENTER VELENJE
Otroci se bodo spremenili v čisto prave Indijance in na zabaven, a hkrati
poučen način spoznavali njihov način življenja. Kaj bodo počeli? Jezdili
bodo konje, streljali z loki, izdelovali indijanski nakit, igrali na bobne,
se naučili indijanskih borilnih veščin, plesali okoli ognja, lovili ribe in še
veliko več. Otroški tabor je namenjen šoloobveznim otrokom. V ceno
so vključeni malica, pijača, kosilo, mentorsko varstvo, otroška majica,
ročno izdelani izdelki in vse ostale aktivnosti ter animacija na taboru.
Število udeležencev je omejeno.

Cena: 60 EUR
Informacije: janez.slivar@mc-velenje.si
Prijave: www.mc-velenje.si
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| 4.–8. 7. | 1.–5. 8. |
od 8.00 do 15.00

Konjeniški klub Velenje

Jahalni tabor
KONJENIŠKI KLUB VELENJE

Obožujte konje? Za otroke imajo posebno ponudbo! Vabijo jih v jahalni
tabor, ki je namenjen otrokom, starim od pet do dvanajst let. Število mest
je omejeno.
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Cena: 140 EUR
Informacije in prijave: 041 375 288 (Špela) in 041 777 729 (Tamara)

| 4.–8. 7. | 11.–15. 7. | 22.–26. 8. | 29.–31. 8. |
Na vsak termin bosta potekala dva tabora na dveh lokacijah
od 8.00 do 16.00, in sicer:

Tabor ob jezeru in Tabor ob stadionu

Poletni športni tabor
Športne zveze Velenje
ŠPORTNA ZVEZA VELENJE

Namen programa je kvalitetno in aktivno preživljanje prostega časa otrok
med poletnimi počitnicami. Gre za tedensko varstvo otrok z raznovrstnimi športno-zabavnimi vsebinami, kjer se bodo otroci seznanili z različnimi športnimi panogami in se v njih tudi preizkusili. Znanje in izkušnje
mentorjev bodo pomagale otrokom, da bodo spoznali različne športne
panoge, druženje z vrstniki bo obogatilo socialne stike, športne igre pa
bodo prispevale k izboljšanju motoričnih sposobnosti. Pripravili so pester,
zanimiv in zabaven športni program, ki ga bodo izvajali strokovno usposobljeni učitelji za delo z otroki. Program je namenjen otrokom od šestega
do dvanajstega leta starosti, neodvisno od njihovega predznanja različnih
športnih panog. V primeru odpovedi zaradi zdravstvenih ali drugih okoliščin se vrne 80 % vrednosti prijavnine. Vabljeni na doživljanje nepozabnih
trenutkov in zbiranje lepih spominov!
Cena: 60 EUR z vključenim kosilom
Informacije: pocitnice@sportnazvezavelenje.si ali 068 156 512
Prijave: www.sportnazvezavelenje.si
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| 4.–15. 7. |
10.00–11.00 / 16.00–17.00 / 17.00–18.00

Bazen Velenje

Plavanje je hit
HITRI INTENZIVNI TEČAJ PLAVANJA
PLAVALNI KLUB VELENJE
Da bodo otroci na poletnih počitnicah v vodi še bolj sproščeni, bodo za vas
prvič organizirali hitre intenzivne plavalne tečaje. HIT je namenjen otrokom,
starim od štiri let do osem let, ki se s prilagajanjem na vodo šele spoznavajo
ali pa so že prilagojeni na vodo oziroma naredijo kakšen zavesljaj samostojno in bi radi le osvežili svoje znanje. Tečaj bo potekal 10 (celih) ur.
Na voljo bodo trije termini (od ponedeljka do petka):
•
Termin 1: od 10.00 do 11.00
•
Termin 2: od 16.00 do 17.00
•
Termin 3: od 17.00 do 18.00
Cena:
50 EUR + vstopnina na bazen
Informacije:
pkvelenje1976@gmail.com
ali 040 855 928 (Denis)
Prijave:
www.plavalniklub-velenje.si/tecaji/hit/
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| 4.–8. 7. | 11.–15. 7. | 18.–22. 7. | 16.–19. 8. | 22.–26. 8. |
Vsak dan od 9.00 do 13.00

Knjižnica Velenje, študijska čitalnica

Poletni robo kamp
TEDNI ROBOTIKE, SONCA, ŠPORTA IN ZABAVE
KNJIŽNICA VELENJE

Za poletne tečaje so prenovili program in dali poudarek kreativnosti ter
projektnemu delu. Poleg robotike in programiranja bodo veliko pozornosti
namenili skupinskim športnim aktivnostim in drugim igram. Primerno za
otroke do 1. do 9. razreda.
Cena: Dnevna delavnica 30 EUR, 3-dnevna delavnica 80 EUR,
5-dnevna delavnica 120 EUR
Informacije: 031 280 335
Prijave: rok.zebovec@gmail.com
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| 11.–15. 7. |
Vsak dan od 10.00 do 12.00

Galerija Velenje

Počitnice po umetniško
POLETNE POČITNIŠKE LIKOVNE DELAVNICE
GALERIJA VELENJE
Vabijo vas, da se med počitnicami v ustvarjalni družbi podate na poletno umetniško dogodivščino. Vsak dan bodo vsebinsko drugače obarvali in udeležence
seznanili z različnimi likovnimi področji in materiali. Spoznavali bodo:
• Svet slikarij: slikanje triptiha v kombinirani slikarski tehniki,
• Svet kiparstva: izdelava predimenzioniranih kipov iz različnih materialov,
• Svet risanja: raziskovanje našega mesta skozi risbo v različnih risarskih
tehnikah,
• Svet fotografije: ogled aktualne razstave in
ustvarjanje s fotografijo in
• Svet prostorskega oblikovanja: izdelava 3D
slike v kombinirani tehniki.
Delavnice so za otroke od šestega leta starosti
dalje, udeležijo se jih lahko na posamezni dan ali
vse dni.

Cena: brezplačno
Informacije:
info@galerijavelenje.si in 03 828 00 10
Prijave: zaželene na info@galerijavelenje.si
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| 13.–23. 7. |

Pacug

Zdravstveno letovanje
otrok in mladih ob morju
MEDOBČINSKA ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE VELENJE

MZPM Velenje bo tudi letos poskrbela za lepe morske spomine otrok in
mladostnikov iz Šaleške doline.

Cena: brezplačno za socialno šibke,
ostali po dogovoru z MZPM
Informacije: www.vilarozle.si
Prijave: Vpis na letovanje poteka
do zapolnitve prostih mest
v Vili Rožle, Sončni park.
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| 1.–5. 8. | 8.–12. 8. | 16.–19. 8. | 22.–26. 8. | 29.–31. 8. |
Vsak dan od 7.00 do 15.30

Center za družine Harmonija

Družinske urice

CENTER ZA DRUŽINE HARMONIJA – DRUŠTVO NOVUS
V Centru za družine Harmonija bodo skrbeli za aktivno preživljanje prostega časa otrok, saj jim bodo zagotavljali zanimive aktivnosti gibanja, treninga možganov, ustvarjalnosti in učenja novih vsebin na zabaven način.
Pomemben delček v mozaiku bodo predstavljale skupinske in teambuilding igre, s katerimi bodo krepili medsebojno sodelovanje, strpnost in
komunikacijske spretnosti. Program sofinancirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestna občina Velenje in Občina
Šmartno ob Paki.
Celodnevne počitniške aktivnosti so primerne za otroke od 1. do 4. razreda
osnovne šole. Med poletjem lahko otrok koristi dva termina. Število mest
na posamezni termin je omejeno.
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Cena: brezplačno
Informacije:
064 244 804 ali na
sabina.lebar@drustvo-novus.com
Prijave:
https://cutt.ly/eHcBT8L (PRIJAVNICA)

| 13.–23. 8. |

Savudrija, Hrvaška

Zdravstveno letovanje
otrok in mladih ob morju
MEDOBČINSKA ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE VELENJE

MZPM Velenje bo tudi letos poskrbela za lepe morske spomine otrok in
mladostnikov iz Šaleške doline.

Cena:
brezplačno za socialno šibke,
ostali po dogovoru z MZPM
Informacije:
www.vilarozle.si
Prijave:
Vpis na letovanje poteka do
zapolnitve prostih mest v Vili
Rožle, Sončni park.
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| 2.–6. 8. |

Gozdna šola v Mozirju

Športni tabor
Veter v laseh

MZPM VELENJE, ŠPORTNA ZVEZA VELENJE, ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE
Športnega tabora se bo lahko udeležilo 25 povabljenih otrok in mladostnikov iz socialno šibkejših okolij. Petdnevne aktivne počitnice bodo zanje
brezplačne, kar bo tudi letos omogočila donacija Rotary kluba Velenje. Organizatorji jim obljubljajo pestre, s športnimi aktivnostmi obarvane dneve v
objemu neokrnjene narave.
Cena:
brezplačno
Informacije:
www.vilarozle.si
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| 22.–26. 8. |
Vsak dan od 8.00 do 14.00

Vila Rožle v Sončnem parku

Počitniški tabor
Sončno mesto
v Sončnem parku

MEDOBČINSKA ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE VELENJE
Zadnji teden letošnjih poletnih počitnic bo v Vili Rožle in njeni okolici potekal počitniški tabor Sončno mesto v Sončnem parku. V času, ko bo zaživelo Sončno mesto, bodo udeleženci spoznali veliko zanimivih gostov,
hodili na zanimive izlete in veliko ustvarjali. Vsak dan bo drugače obarvan,
tema pa bo tokrat arhitektura. Udeleženci lahko po končanem programu v
Vili Rožle ostanejo do 16.30. Primerno za otroke od šestega do dvanajstega leta starosti, število mest je omejeno.
Cena: 50 EUR
Informacije: www.vilarozle.si
Prijave: obvezne prijave
na www.vilarozle.si
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Organizatorji si pridržujejo pravico,
da v primeru slabega vremena
dogodek odpovejo.

20

ENODNEVNI
DOGODKI
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| Sobota, 25. 6., od 10.00 do 21.00 |

Velenjska plaža

Pljusk v poletje in Beach food festival
AGENCIJA EXTREM, MESTNA OBČINA VELENJE IN ZAVOD ZA TURIZEM ŠALEŠKE DOLINE
Velenjsko jezero ob začetku poletja spet vabi na celodnevno dogajanje za adrenalinske odvisneže, ljubitelje ležernega džuskanja ob vodi in družinske rekreacije ter na dogodek za ljubitelje razvajanja brbončic – Beach Food Festival.

| Ponedeljek, 27. 6., ob 18.00 |

Peter Nos

pri Podružnični OŠ Plešivec

LETEČE LUTKE - LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE IN FESTIVAL VELENJE
Lutkovna predstava po motivih pisateljev Leopolda in Primoža Suhodolčana je zgodba o navihanemu fantku, ki ima neizmerno domišljijo in s prijatelji doživlja številne pustolovščine.
Njegov obvezan nos nam ne da miru - le zakaj je vedno skrit pod obvezo?

| Sreda, 29. 6., ob 18.00 |

pri Podružnični OŠ Pesje

O majhni Anici

LETEČE LUTKE - LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE IN FESTIVAL VELENJE
Predstava pripoveduje o deklici, ki ima na svet - ker je sama še zelo majhna - zelo poseben,
radoveden pogled. Nekega dne izgubi svojo najljubšo igračo, rumeno žogico. Poda se v svet,
da bi jo našla in med iskanjem z začudenjem ugotovi, čemu vsemu je njena žoga podobna.
Svet je lahko tako zabaven!

| Četrtek, 30. 6., ob 18.00 |

Starotrško jedro v Starem Velenju

O psičku in muci

LETEČE LUTKE - LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE IN FESTIVAL VELENJE
Glavna junaka zgodbe sta psiček in muca, ki skupaj lepo gospodarita v hiški. Čeprav sta si
različna, se imata zelo rada. Ker bosta praznovala rojstni dan, se odločita pospraviti hiško,
se urediti in speči torto. Zveni enostavno, kajne? A pri kosmatincih, ki imajo namesto rokic
šapice s krempeljčki, se lahko marsikaj zaplete ...
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| Četrtek, 30. 6., od 9.00 do 11.00 |

Lego robotika

Vila Rožle

MEDOBČINSKA ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE VELENJE IN MALI USTVARJALCI
Vabijo na počitniško ustvarjalno lego delavnico za otroke. Primerna je za otroke stare od šest
do šestnajst let. Prijave so obvezne.
Cena: 10 EUR
Prijave: mzpm.velenje@vilarozle.si

| Sobota, 2. 7., ob 10.00 |

Marko skače

Travnik pri Domu kulture Velenje

GLASBENO-IGRANA PRIPOVED MELITE OSOJNIK
SOBOTNE LUTKARIJE - FESTIVAL VELENJE
Marko skače, Lisička je prav zvita zver, Srečali smo mravljo, Polževa snubitev, Šmentana muha
… – saj jih poznate, kajne? V nova, sveža oblačila je otroške ljudske pesmi preoblekla in v
hudomušno glasbeno predstavo spletla Melita Osojnik.

| 5. 7., 10.–12.00 in 17.00–19.00 |

Travnik pri Domu kulture Velenje

Torkove igrarije: Galerija Velenje
FESTIVAL VELENJE

Poletje je tu! Čas zabave, potovanj in raziskovanj. Vabljeni na ustvarjalno delavnico, kjer boste
v domišljiji, s pogledom skozi posebna sončna očala odpotovali na lepše. Pridružite se zabavnemu ustvarjanju!

| Sreda, 6. 7., ob 10.00 |

Knjižnica Velenje

Zabavna sreda za otroke:
Poletna pravljična joga
KNJIŽNICA VELENJE
Vsako sredo bo na programu kaj zanimivega: pravljične ure, ustvarjalne delavnice, joga …
Nina Časl vas bo popeljala v svet, kjer je vse mogoče, v pravljični svet asan, torej jogijskih položajev.
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| Sreda, 6. 7., 10.00–13.00 |

zbirno mesto Vila Bianca

Vodenje po Pozojevi grajski poti – 1. del
ZAVOD ZA TURIZEM ŠALEŠKE DOLINE
Na sklenjeni poti si bodo otroci ogledali prve tri znamenitosti (Velenjski grad ter gradova Šalek
in Ekenštajn). Ob vsaki znamenitosti bodo prebrali zanimivosti in na kartonček z zemljevidom
podrgnili žig. Če jim bo v dveh dneh uspelo zbrati vseh pet žigov, bodo za nagrado na turistično-informacijski točki prejeli Pozojevo nalepko.

| Četrtek, 7. 7., 10.00–13.00 |

zbirno mesto Vila Bianca

Vodenje po Pozojevi grajski poti – 2. del
ZAVOD ZA TURIZEM ŠALEŠKE DOLINE
Nadaljevanje Pozojeve poti proti gradu Turn in naprej na območje potopljenih Škal – nekdanjega središča Šaleške doline. Pot se bo zaključila pri Vili Bianca, kjer bodo otroci za trud in
zbirko petih žigov prejeli simbolično nagrado.

| Petek, 8. 7., ob 18.00 |

Velenjski grad

Prespimo na gradu
MUZEJ VELENJE

Otroke in starše, ki jih zanima, ali na gradu res straši,
prijazno vabijo, da to ugotovijo skupaj. Srednjeveško in grajsko obarvano druženje na Velenjskem
gradu bo postreglo z zanimivimi tematskimi delavnicami in drugimi doživetji, predvsem pa bo ponudilo enkratno priložnost spoznati nočno življenje na
Velenjskem gradu. Slovo bo v soboto po zajtrku. S
sabo je potrebno prinesti podloge za spanje in spalne vreče.

Cena: 15 EUR
(vključena večerja, zajtrk in delavnice)
Prijava:
info@muzej-velenje.si
ali 03 898 26 30
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| Sobota, 2. 7., ob 10.00 |

Pred Vilo Herberstein

Magična knjiga

ČAROVNIŠKI BLUES, GLEDALIŠKO-GLASBENI PROJEKT
SOBOTNE LUTKARIJE - FESTIVAL VELENJE
Ko se je na čarovniško mesto Plamen spustila skrivnostna meglica, so vsi trdno zaspali, čarovnica
Zmajevo pero pa je zamudila priložnost, da bi na svet priklicala zmaje. Bila je tako razočarana, da je
njeno veselje izpuhtelo v neznano, čarovnici Žabji zob in Nočna zarja pa sta ji pomagali iskati. S seboj so nosile velikansko magično knjigo, ki razkriva, da jim lahko pomagajo le ljudje razigranih src.

| Nedelja, 10. 7., 10.00–18.00 |

Vista (Pozojevo igrišče, pri Vili Čira-čara)

Gusarski dan pri Vili Čira-čara
FESTIVAL VELENJE

V prijetni senci Pozojevega igrišča bodo ustvarjali po »morsko«. Nastali bodo magični lovilci svetlobe, igrali
se bodo vse igre sveta ter migali in plesali v dobri glasbeni spremljavi. Zabavno bo, čisto po »gusarsko«!

| Nedelja, 10. 7., 10.00–12.00 |
| 16.00–18.00 |

Vista - park z razgledom
Velenjska plaža

Nedelja, dan za družine
ZAVOD ZA TURIZEM ŠALEŠKE DOLINE
V parku Vista se bodo otroci lahko preizkusili v spretnostni vožnji na kolesarskem poligonu in v
igranju košarke, na Velenjski plaži pa bodo v popoldanskem času na voljo športne igre za otroke.

| 12. 7., 10.–12.00 in 17.00–19.00 |

Travnik pri Domu kulture Velenje

Torkove igrarije:
Društvo šaleških likovnikov
FESTIVAL VELENJE

S člani Društva šaleških likovnikov se boste podali v skrivnostni svet barv, oblik in podob našega mesta. Spoznali boste, kaj delajo slikarji, kakšne materiale uporabljajo pri svojem delu,
kakšne likovne tehnike poznajo in se v njih preizkusili tudi sami.
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| Sreda, 13. 7., ob 10.00 |

Knjižnica Velenje

Zabavna sreda za otroke:
Pravljična angleščina
KNJIŽNICA VELENJE
Vsako sredo bo na programu kaj zanimivega: pravljične ure, ustvarjalne delavnice, joga …
Pravljično uro z delavnico bo vodila Vesna Mihelak.

| Sreda, 13. 7., 10.00–12.00 |

v parku Velenjskega gradu

Počitniška joga v grajskem parku
MUZEJ VELENJE
Osnovnošolski otroci so vabljeni na počitniško jogo, ki jo bo vodila sodelavka Muzeja Velenje
Nina Časl. Vadbo joge bodo obogatile delavnice in branje pravljic. Otroci bodo spoznavali
tudi grajski park in njegovo okolico.

| Sreda, 13. 7., 10.00–12.00 |

zbirno mesto: domačija Lamperček v Vinski Gori

Vodenje po učni poti
škrata Bisera
ZAVOD ZA TURIZEM ŠALEŠKE DOLINE
Pot ima šest točk, na katerih boste spoznali bogato zgodovino območja Doline mlinov. Najprej
boste pozdravili več kot 500 let staro lipo, pot nadaljevali ob Temnjaškem potoku, ki je včasih poganjal kar 13 mlinov, in si tistega, ki je včasih mlel
za grajsko gospodo Kačjega gradu, tudi pobliže
ogledali. Pri Kačjem gradu se boste seznanili s
starodavnimi legendami, na Marovškovi domačiji
pozdravili domače živali in pot zaključili z ogledom zbirke koles za vse poklice, ki jih zbira gospod Peter Habe.
Cena: 10 EUR za družino
Prijave: turizem@velenje.si ali 03 896 17 15
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| Četrtek, 14. 7., 10.00–12.00 |

zbirno mesto: Vila Bianca

Lov na svetilko skrivnosti
z interaktivno igro Trippstory Velenje
ZAVOD ZA TURIZEM ŠALEŠKE DOLINE
Dvourna dogodivščina vas bo vodila skozi mnoge zanimive lokacije mesta, kjer se vam bodo
odklepali starodavni izzivi. Te vam bo z namigi pomagala reševati Pika. Rešeni izzivi vam bodo
razkrili lokacijo Svetilke skrivnosti. Za izvajanje aktivnosti potrebujete mobilno aplikacijo ”Lov
na svetilko skrivnosti”, ki je namenjena družinam z otroki in se nahaja v spletni trgovini Google
Play in App Store.

| Sobota, 16. 7., ob 10.00 |

Ko bom velik

Travnik pri Domu kulture Velenje

LEA ITA MENARD IN STUDIO XXV, LUTKOVNO-IGRANA PREDSTAVA
SOBOTNE LUTKARIJE - FESTIVAL VELENJE
Preplet plesa, igre, lutk in glasbe. V zgodbi, postavljeni v afriško okolje, nastopa deček Jahim,
ki nima ne mame ne očeta in sploh nikogar velikega in si zato želi postati velik. Če bi bil velik,
bi bil močan in pogumen, lahko bi skrbel za prijatelje, morda bi celo dosegel Luno. Želje otrok se pogosto uresničijo in Jahim postane velik, zares velik! A biti velik ni tako enostavno …

| Sobota, 16. 7., 17.00–20.00 |

Vista (Pozojevo igrišče, pri Vili Čira-čara)

Mornarski dan
ob Vili Čira-čara
FESTIVAL VELENJE

Vsi mornarji in mornarke, vabljeni na krov! Preizkusili boste lahko vaše morske veščine - učili se
boste vezati mornarske vozle, lovili ribice, se izogibali morskim psom ter izdelovali svoje lastne
barčice. Razmigali se boste na interaktivnih postajališčih, preizkusili pisane hula hoop obroče,
ustvarjali v delavnicah in se igrali. Ob 17.00 bo
potekala bobnarska delavnica, ob 18.00 pa pride
na obisk najslavnejši ribič na svetu - Ribič Pepe.

27

| Nedelja, 17. 7., 10.00–12.00 |
| 16.00–18.00 |

Vista - park z razgledom
Velenjska plaža

Nedelja, dan za družine
ZAVOD ZA TURIZEM ŠALEŠKE DOLINE
V parku Vista se bodo otroci lahko preizkusili v spretnostni vožnji na kolesarskem poligonu in v igranju
košarke, na Velenjski plaži pa bodo v popoldanskem času na voljo ustvarjalne delavnice za otroke.

| 19. 7., 10.00–12.00 in 17.00–19.00 |

Travnik pri Domu kulture Velenje

Torkove igrarije: Festival Velenje
FESTIVAL VELENJE

Potopisno predavanje za male raziskovalce je prav posebna stvar, ki je ne gre zamuditi. Sploh, če pot
odpelje v Afriko. Potopisnemu predavanju Barbare Kelher bo sledila ustvarjalna delavnica z afriško noto.

| Sreda, 20. 7., ob 10.00 |

Knjižnica Velenje

Zabavna sreda za otroke:
Pravljična ustvarjalnica:
Barčica po morju plava …
KNJIŽNICA VELENJE
Vsako sredo bo na programu kaj zanimivega: pravljične ure, ustvarjalne delavnice, joga …
Z vami bosta Vesna Gaber Podhovnik in Maja Praprotnik.

| Sobota, 23. 7., ob 10.00 |

Travnik pri Domu kulture Velenje

Moja luna
GLEDALIŠČE PRAVLJIČARNA, IGRANA PREDSTAVA
SOBOTNE LUTKARIJE - FESTIVAL VELENJE
Uhica je zelo vedoželjna in radovedna sovica, zato vsak prosti trenutek prebira knjige. Ko pa
neke noči oblaki zakrijejo luno, se Uhica v trenutku odloči, da bo poiskala svojo luno, jo obesila na najvišjo vejo in nobena noč ne bo več temna. A to ni tako preprosto, četudi ji ves čas
pomagajo otroci, ki vedo in znajo skorajda vse. Bo Uhici uspelo?

| Nedelja, 24. 7., 10.00–12.00 |
| 16.00–18.00 |

Vista - park z razgledom
Velenjska plaža

Nedelja, dan za družine
ZAVOD ZA TURIZEM ŠALEŠKE DOLINE

V parku Vista se bodo otroci lahko preizkusili v spretnostni vožnji na kolesarskem poligonu in v
igranju košarke, na Velenjski plaži pa bodo v popoldanskem času na voljo športne igre za otroke.

| 26. 7., 10.00–12.00 in 17.00–19.00 |

Travnik pri Domu kulture Velenje

Torkove igrarije: Plesna šola Spin
FESTIVAL VELENJE

Mojca in medvedek Jaka skozi pesmice in ples mlade junake opominjata, kako pomembno
je, da smo eko face in tako pomagamo planetu Zemlja.

| Sreda, 27. 7., ob 10.00 |

Knjižnica Velenje

Zabavna sreda za otroke:
Pravljična ustvarjalnica - Ela Peroci
KNJIŽNICA VELENJE
Vsako sredo bo na programu kaj zanimivega: pravljične ure, ustvarjalne delavnice, joga …
Z vami bosta Maja Praprotnik in Vesna Gaber Podhovnik.

| Sobota, 30. 7., ob 10.00 |

Travnik pri Domu kulture Velenje

Ves svet je marmelada

PRIPOVEDNO GLEDALIŠČE GDČ. BAZILIKE, IGRANA PREDSTAVA
SOBOTNE LUTKARIJE - FESTIVAL VELENJE
Gospodična Bazilika potuje po svetu in nabira sveže zgodbe. A na postaji ugotovi, da je izgubila vso prtljago! Nikjer ni njenih kovčkov, polnih lutk in zgodb, ni njenega dežnika in, kar
je najhujše – ne najde svoje krave Liske! Ko izgubo prijavi pri okencu za izgubljeno prtljago,
jo tam pričaka velik lesen zaboj z napisom Marmelada. V njem pa same nenavadne stvari ...
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| Nedelja, 31. 7., 10.00–12.00 |
| 16.00–18.00 |

Vista - park z razgledom
Velenjska plaža

Nedelja, dan za družine
ZAVOD ZA TURIZEM ŠALEŠKE DOLINE
V parku Vista se bodo otroci lahko preizkusili v spretnostni vožnji na kolesarskem poligonu in v igranju
košarke, na Velenjski plaži pa bodo v popoldanskem času na voljo ustvarjalne delavnice za otroke.

| 2. 8., 10.00–12.00 in 17.00–19.00 |

Travnik pri Domu kulture Velenje

Torkove igrarije: Muzej Velenje
FESTIVAL VELENJE

Raziskovanje sveta otroških iger nekoč bo zabavno in poučno hkrati! Pridružite se potovanju
desetletja in tudi stoletja nazaj!

| Sreda, 3. 8., ob 10.00 |

Knjižnica Velenje

Zabavna sreda za otroke:
Naredimo si poletni šopek
KNJIŽNICA VELENJE
Vsako sredo bo na programu kaj zanimivega: pravljične ure, ustvarjalne delavnice, joga …
Izdelali si boste poletni šopek in spoznali zdravilne rastline skupaj s člani Društva zeliščarjev Velenje.

| Sobota, 6. 8., ob 10.00 |

Travnik pri Domu kulture Velenje

Repa velikanka
LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE, IGRANA PREDSTAVA
SOBOTNE LUTKARIJE - FESTIVAL VELENJE
Gospodična Rožmarina se nekega dne odloči, da je v življenju pojedla že več kot dovolj
nezdrave hrane in da je skrajni čas za spremembo! Od zdaj naprej bo jedla le same zdrave
stvari. In kaj je sploh najbolj zdravo? Repa, seveda! Ampak – jo bo znala sama vzgojiti? Po
pomoč se bo morala zateči k znani pravljici …
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| Nedelja, 7. 8., 10.00–12.00 |
| 16.00–18.00 |

Vista - park z razgledom
Velenjska plaža

Nedelja, dan za družine
ZAVOD ZA TURIZEM ŠALEŠKE DOLINE

V parku Vista se bodo otroci lahko preizkusili v spretnostni vožnji na kolesarskem poligonu in v
igranju košarke, na Velenjski plaži pa bodo v popoldanskem času na voljo športne igre za otroke.

| 9. 8., 10.00–12.00 in 17.00–19.00 |

Travnik pri Domu kulture Velenje

Torkove igrarije: Knjižnica Velenje
FESTIVAL VELENJE

Počitnice kar kličejo po druženju, tudi z živalmi. In na poletnem travniku jih je veliko – pridite
in ujemite svoje sanje!

| Sreda, 10. 8., ob 10.00 |

Knjižnica Velenje

Zabavna sreda za otroke:
Živali poletja
KNJIŽNICA VELENJE
Vsako sredo bo na programu kaj zanimivega: pravljične ure, ustvarjalne delavnice, joga …
Z vami bo Stanka Ledinek.

| Sobota, 13. 8., ob 10.00 |

Travnik pri Domu kulture Velenje

Bonton za male lumpe
GLEDALIŠČE BIČIKLETA, LUTKOVNA PREDSTAVA
SOBOTNE LUTKARIJE - FESTIVAL VELENJE

Ostarela varuška Lucija ima album s fotografijami otrok, ki jih je pazila. Pravi, da so mnogokrat počeli tudi vragolije, ki jih ne bi smeli in so jih potem skupaj reševali. Predstava je za vse
tiste, ki radi skačejo v besedo, vrtajo po nosu, stikajo po tujih torbah, vlečejo na ušesa, pacajo
in mljaskajo med kosilom in uf, klepetajo v gledališču ... S hudomušnimi pesmimi Andreja
Rozmana Roze!
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| Nedelja, 14. 8., 10.00–12.00 |
| 16.00–18.00 |

Vista - park z razgledom
Velenjska plaža

Nedelja, dan za družine
ZAVOD ZA TURIZEM ŠALEŠKE DOLINE
V parku Vista se bodo otroci lahko preizkusili v spretnostni vožnji na kolesarskem poligonu
in v igranju košarke, na Velenjski plaži pa bodo v popoldanskem času na voljo ustvarjalne
delavnice za otroke.

| Nedelja, 14. 8., 10.00 –18.00 |

Vista (Pozojevo igrišče, pri Vili Čira-čara)

Gusarski dan pri Vili Čira-čara
FESTIVAL VELENJE

V prijetni senci Pozojevega igrišča bodo ustvarjali po »morsko«. Nastale bodo pisane ribice
in ribiške palice, igrali se bodo vse igre sveta ter migali in plesali v dobri glasbeni spremljavi.
Zabavno bo, čisto po »gusarsko«!

| 16. 8., 10.00–12.00 in 17.00–19.00 |

Travnik pri Domu kulture Velenje

Torkove igrarije: Plesna šola M-dance
FESTIVAL VELENJE

Plesni in rekreativni center
M-dance ponuja več kot samo
ples. Miganje v ritmih glasbe
je lahko tudi odskočna deska
za domišljijo, ki poganja telo.
Poskusite!
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| Sreda, 17. 8., ob 10.00 |

Knjižnica Velenje

Zabavna sreda za otroke:
Velenjske glinene ploščice
KNJIŽNICA VELENJE
Vsako sredo bo na programu kaj zanimivega: pravljične ure, ustvarjalne delavnice, joga …
Vodi Kata Laštro.

| Sreda, 17. 8., 11.00–13.00 |

Galerija Velenje

Poletni kamišibaj
GALERIJA VELENJE IN MZPM VELENJE

V Galeriji Velenje boste lahko spoznali starodavno japonsko umetniško obliko pripovedovanja
zgodb s slikami. Prisluhnili boste velenjski kamišibajkarki Katarini Aman, si izdelali svoj potovalni papirnati kamišibaj, si zamislili svojo poletno dogodivščino in se tudi sami preizkusili v
vlogi pripovedovalca. Delavnica je primerna za otroke od šestega leta starosti dalje, število
mest je omejeno na 10.
Cena: brezplačno
Prijave: info@galerijavelenje.si

| Sreda, 17. 8., ob 16.00 |

zbirno mesto: Vila Bianca

»Interpretativno« vodenje
s Piko Nogavičko
ZAVOD ZA TURIZEM ŠALEŠKE DOLINE

Poiskali boste gromozanski gledališki portal na prostem, izmerili največji kip maršala Tita na
svetu, izvedeli, kaj je črno zlato, ugotovili, v katero smer teče reka Paka in spoznali, zakaj se
Pika že 33 let tako rada vrača v Velenje. Vodenje v družbi Pike Nogavičke po mestnem središču Velenja bo prilagojeno otrokom.
Cena: 10 EUR na družino
Prijave: turizem@velenje.si ali 03 896 17 15
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| Četrtek, 18. 8., ob 10.00 |

pomol na Velenjski plaži

Plovba po Velenjskem jezeru
z izkušnjo virtualnega potopa
ZAVOD ZA TURIZEM ŠALEŠKE DOLINE
Odplujte po jezerski gladini do tja, kjer globine še vedno hranijo zaklade potopljene vasi Škale.
Kjer so bile nekoč hiše, šola, cerkev in pokopališče, je danes voda. Vas zanima kdaj, kako in
zakaj je vas izginila in kam so odšli njeni prebivalci? Na vožnji po jezeru izkusite virtualni potop
in si pod vodno gladino oglejte nekdanjo vas.
Cena: 5 EUR/ otrok in 10 EUR/odrasli
Prijave: turizem@velenje.si ali 03 896 17 15

| Sobota, 20. 8., ob 10.00 |

Travnik pri Domu kulture Velenje

Travnik čarobne lepote

GLEDALIŠČE LALANIT, LUTKOVNO-IGRANA PREDSTAVA
SOBOTNE LUTKARIJE - FESTIVAL VELENJE
Predstava govori o vrednotah prijateljstva, plemenitosti srca, spodbuja otrokovo ustvarjalnost in zaupanje vase, spomni na darove, ki jih ima vsak od nas v sebi, zato je lahko velika
spodbuda otrokom na poti odraščanja. Pomembno je, da jo dajemo drug drugemu, umetnost pa je čudovita priložnost, da nas spomni na tiste preproste, a resnično pomembne
stvari v življenju.

| Nedelja, 21. 8., 10.00–12.00 |
| 16.00–18.00 |

Vista - park z razgledom
Velenjska plaža

Nedelja, dan za družine
ZAVOD ZA TURIZEM ŠALEŠKE DOLINE
V parku Vista se bodo otroci lahko preizkusili v spretnostni vožnji na kolesarskem poligonu
in v igranju košarke, na Velenjski plaži pa bodo v popoldanskem času na voljo ustvarjalne
delavnice za otroke.
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| 23. 8., 10.00–12.00 in 17.00–19.00 |

travnik pri Domu kulture Velenje

Torkove igrarije:
Lutkovno gledališče Velenje
FESTIVAL VELENJE

S pomočjo lutkarjev Lutkovnega gledališča Velenje se bodo otroci lahko preizkusili v vlogi animatorjev
lutk. Zabavne vaje za koncentracijo, glas, gib in improvizacijo – za vse veščine, ki jih mora obvladati lutkar.

| Sreda, 27. 8., ob 10.00 |

Knjižnica Velenje

Zabavna sreda za otroke:
Spoznajmo hišne ljubljenčke
KNJIŽNICA VELENJE
Vsako sredo bo na programu kaj zanimivega: pravljične ure, ustvarjalne delavnice, joga …Vabljeni na
predstavitev hišnih ljubljenčkov, še posebej mačk, za katere skrbi Društvo za pomoč živalim Velenje Smrčki.

| Sobota, 27. 8., ob 10.00 |

Mini Moni

Travnik pri Domu kulture Velenje

GLEDALIŠČE KU-KUC, LUTKOVNO-IGRANA PREDSTAVA
SOBOTNE LUTKARIJE - FESTIVAL VELENJE
Slikovita zgodba odpira številna pomembna vprašanja, razbija stereotipe, nasmeje in hkrati
nežno vzgojno poboža. Otroci s poljubčki premagajo črno pošast, ki se skriva pod posteljo,
izberejo prave barvice za princeskino krono, artičoko in gusarsko jadro, ki popelje na pisano
glasbeno potovanje, čez širni ocean skritih otroških čustev, strahov, težav in veselja ter na
koncu do velikega in pomembnega spoznanja.

| Sobota, 27. 8., 10.00–13.00 |

okolica Vile Rožle

Ta veseli dan v Sončnem parku
MEDOBČINSKA ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE VELENJE
Ob koncu poletnih počitnic bo MZPM Velenje v okolici Vile Rožle pripravila zabavo za počitnikarje, s katero se bodo na ustvarjalen in zabaven način poslovili od brezskrbnega poletja.

| Nedelja, 28. 8., 10.00–12.00 |
| 16.00–18.00 |

Vista - park z razgledom
Velenjska plaža

Nedelja, dan za družine
ZAVOD ZA TURIZEM ŠALEŠKE DOLINE
V parku Vista se bodo otroci lahko preizkusili v spretnostni vožnji na kolesarskem poligonu
in v igranju košarke, na Velenjski plaži pa bodo v popoldanskem času na voljo ustvarjalne
delavnice za otroke.

| 30. 8., 10.00–12.00 in 17.00–19.00 |

Travnik pri Domu kulture Velenje

Torkove igrarije: Plesni studio N
FESTIVAL VELENJE

Poletje ni pravo, če v njem ne zaplešemo, brezskrbno in na vso moč! Za kakšen nov plesni
korak, za zgodbo v vaših gibih in korakih ter za prijetno plesno druženje bo poskrbel Plesni
studio N.

| Sreda, 31. 8., ob 10.00 |

Knjižnica Velenje

Zabavna sreda za otroke:
Lego delavnica
KNJIŽNICA VELENJE
Vsako sredo bo na programu kaj zanimivega:
pravljične ure, ustvarjalne delavnice, joga …
Le kdo ne pozna igre z lego kockami? V knjižnici vas čakajo lego kocke, da ustvarite najboljšo lego kreacijo.

36

POČITNIŠKI KINO PROGRAM
Vsako nedeljo bo ob 16. uri na programu Kina Velenje redna otroška matineja, filmi za otroke
in mlade pa bodo tudi sicer del rednega kino sporeda.
Program lahko spremljate na kino.velenje.si in FB strani kina.
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Kolofon
Izdal: Festival Velenje, zanj Barbara Pokorny
Uredila: Neža Jovan
Oblikovanje: Peter Žagar
Ilustracije: Freepik.com
Naklada: 1000 kom
Tisk: Collegium Graphicum, d. o. o., Ljubljana
Informacije o počitniških aktivnostih lahko najdete tudi na spletni strani www.velenje.si
ter na spletnih straneh in socialnih omrežjih posameznih organizatorjev.
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