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Festival Velenje

POČITNIŠKA 
CIRKUŠKO-GLEDALIŠKA 
DELAVNICA

30. januar do 1. februar 

Dom kulture Velenje, mala dvorana in druge lokacije, 10.00–12.00

Cirkuška pedagoginja, ulično gledališka 
performerka in glasbenica, znana pod 
umetniškim imenom Enja Rojenica, bo popeljala 
otroke v svet cirkuško-gledališkega performansa 
na tridnevni delavnici. Otroci bodo počitniške 
ure aktivno in zabavno preživljali s skupinskim 
delom in z učenjem osnovnih gledališko-
cirkuških veščin.

3-dnevna Mala šola cirkusa je primerna za otroke, 
starejše od sedem let.

Obvezne prijave: info@festival-velenje.si, 03 898 25 90
do zapolnitve prostih mest.

Vključite se lahko le en dan ali pa vse tri dni. 
Cena: 7 EUR/dan



Galerija Velenje

LIKOVNA 
KUHINJA

1. do 3. februar

Galerija Velenje, 10.30–12.00

V likovni umetnosti lahko kot pri kuharskih receptih 
s pravilnim postopkom in uporabo likovnih tehnik 
ustvarimo čudovita dela. Kaj pa se zgodi, ko tehnike 
pomešamo in sestavimo čisto svoj recept?

V času zimskih počitnic bodo v Galeriji Velenje 
potekale brezplačne ustvarjalne delavnice. 
Pridite in z nami »skuhajte« svojo umetniško 
mojstrovino!

Delavnice so primerne za otroke od šestega leta 
starosti dalje. Posamezne delavnice se lahko udeleži 
največ 10 otrok.

Obvezne prijave na: 
info@galerijavelenje.si, (03) 828 00 10

BREZPLAČNO!



Kino Velenje

POČITNIŠKI 
KINO

30. januar do 3. februar

Kino Velenje, ob 17.00

Ponedeljek, 30. januar
Vodne zgodbe (VSTOP PROST)
 - sklop animiranih filmov

Torek, 31. januar
Lil, Lil krokodil 
 - sinhronizirana pustolovščina

Sreda, 1. februar
Enkratni Mare 
 - sinhronizirana družinska pustolovščina

Četrtek, 2. februar
Obuti maček: Zadnja želja 
 - sinhronizirana animirana pustolovščina

Petek, 3. februar
Asterix in Obelix: Srednje kraljestvo 
 - podnaslovljena družinska pustolovska komedija

Cena posamezne predstave: 4 EUR
Info: kino.velenje.si, 03 898 25 90



Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje

ZIMSKI POČITNIŠKI 
ŽIV-ŽAV V VILI ROŽLE

30. januar do 3. februar

Vila Rožle, 10.00–13.00
Vsako dopoldne v počitniškem tednu bodo v Vili Rožle pripravili 
pester program aktivnosti za šolarje, starejše od šest let. Ob 
druženju s sovrstniki bodo lahko ustvarjali, igrali družabne igre in 
se, če bo vreme dopuščalo, igrali na prostem. Vsak počitniški dan 
bo drugače tematsko obarvan.

V ponedeljek, 30. januarja, se bomo posvetili ustvarjanju 
iz perlic, volne, gumbov in drugih materialov, ki domišljiji 
vedno pustijo prosto pot.

V torek, 31. januarja, se bomo posvetili zimskim 
živalim. Ne le, da jih bomo oblikovali iz različnih 
materialov, posvetili se bomo tudi skrbi za njih v 
zimske času, ko težje pridejo do hrane. 

V sredo, 1. februarja, bomo med drugim izdelali 
skrinjo za zaklad, potem pa se bomo podali na lov za 
zakladom ter skupaj raziskali Sončni park in Vilo Rožle.

V četrtek, 2. februarja, bomo pričarali zimo. Če nas 
narava ne bo obdarila s snegom, bomo snežake izdelovali v 
Vili Rožle in pri tem uporabili veliko domišljije in materialov. 
Če bo zunaj sneg, pa jih bomo ustvarjali tudi v naravi. 

V petek, 3. februarja, bo zadnji počitniški dan, mi pa si bomo pripravili zabavo. Izdelali 
bomo različne pripomočke za zabavo, se zabavali ob igranju  družabnih iger, si sami 
pripravili dobrote za zabavo in jo na koncu tudi izpeljali.

BREZPLAČNO!

Info: www.vilarozle.si, 
03 897 75 40



Športna zveza Velenje

ZIMSKI ŠPORTNI TABOR 
ZMAGA KUŠTRINA

30. januar do 3. februar

Rdeča dvorana in druge lokacije, 9.00–16.00

Športna zveza Velenje s pomočjo izkušenih vaditeljev 
in učiteljev pripravlja pester počitniški športni program 
za otroke. Počitniške dneve jim bodo popestrili s športi: 
namizni tenis, streljanje, judo, gimnastika, otroška 
atletika, plavanje, badminton, odbojka, nogomet, 
rokomet, poligoni, štafetne igre, hokej … 

Namen tabora je zabava in aktivno preživljanje 
prostega časa ob športnih igrah in druženju z novimi 
prijatelji.

CENA: 60 EUR/ za 5 dni / kosilo / 
Info: pocitnice@sportnazvezavelenje.si 
in 068 156 512



Mladinski center Velenje

ZIMSKE POČITNICE 
V SREDIŠČU MLADIH 
IN OTROK VELENJE

30. januar do 3. februar

Mladinski center Velenje, 9.00–17.00

Pridite in preživite počitnice v naši družbi. Skupaj 
se bomo zabavali, ustvarjali, kaj dobrega spekli, 
igrali družabne in športne igre ter organizirali 
turnirje v namiznem tenisu, ročnem nogometu, 
pikadu in X-boxsu. Preizkusili se bomo tudi v 
plesu in petju ter odkrili kakšen nov talent. 

Skratka, ne bo nam dolgčas.

V petek se bodo počitnice zaključile ob 15. uri.

BREZPLAČNO!

Info: www.mc-velenje.si, 
  03 898 19 22



Zavod za turizem Šaleške doline

DRUŽINSKI LOV NA 
SVETILKO SKRIVNOSTI

DRUŽINSKO 
SPOZNAVANJE 
MESTA VELENJE

30. januar in 1. februar

2. februar

Pred Vilo Bianco, 10.00–12.00
Preizkusite se v interaktivni igri Trippstory Velenje in vstopite v svet skrivnostnega Velenja. 
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.

Info: turizem@velenje.si, 03 896 17 15 

Obvezne so predhodne prijave, vsaj dva dni pred vodenim ogledom.

Pred Vilo Bianco, 11.00–12.00
Vabljeni na družinsko spoznavanje mesta Velenje.
Info: turizem@velenje.si, 03 896 17 15 

Obvezne so predhodne prijave, vsaj 
dva dni pred vodenim ogledom.

Cena: 1 EUR otroci, 2 EUR odrasli

BREZPLAČNO!


