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Ponedeljek, 31. 10.

17.00 
Kino Velenje, velika dvorana

NAJBOLJŠI 
ROJSTNI 
DAN

Sinhroniziran film za otroke (4+), 
70 min

Festival Velenje – Kino Velenje
kino.velenje.si, 
eno uro pred prestavo 03 898 07 25

Vsak otrok ima rad svoj rojstni dan in nepriča-
kovane dogodivščine! Družinski animirani film 
je primeren tudi za mlajše otroke in za prvo 
izkušnjo celovečernega filma. Film je posnet 
po kratkih zgodbah avtorice Rotraut Susanne 
Berner, ki so v slovenščini izšle pri Mladinski 
knjigi – Karelčkove zgodbice in Nove Karelčk-
ove zgodbice.

Vstopnice: 4 EUR



Torek, 1. 11.

17.00 
Kino Velenje, velika dvorana

ZMAJEV 
JEZDEC

Sinhronizirana animirana pustolovščina, 
91 min

Festival Velenje – Kino Velenje
kino.velenje.si, 
eno uro pred prestavo 03 898 07 25

Animiran sinhronizirani film, posnet po svetov-
ni knjižni uspešnici avtorice Cornelie Funke, 
je filmski prvenec režiserja Tomerja Esheda, 
ki bo navdušil tako otroke kot vse ljubitelje 
animiranih pustolovščin.

Vstopnice: 4 EUR



17.00 Knjižnica Velenje, pravljična soba

KATA LAŠTRO: 
ČEBELJA CVETNA ABECEDA
Knjižnica Velenje
knjiznica-velenje.si, 03 898 25 50

Sreda, 2. 11.

17.00 Kino Velenje, velika dvorana

MINIONI: 
GRUJEV VZPON
Sinhronizirana animirana družinska pustolovščina, 
87 min (ZDA)

Festival Velenje – Kino Velenje
kino.velenje.si, eno uro pred prestavo 03 898 07 25

Mala rumena bitja se vračajo na velike ekrane! V osrčju 70-ih 
let prejšnjega stoletja, ko so kraljevali resasti lasje in kavbojke 
na zvonec, v predmestju odrašča 12-letni Gru. Kot velik ljubitelj 
superzlobne skupine Zlobnih 6 Gru kuje načrt, kako bi postal 
dovolj zloben, da bi se skupini lahko pridružil.

Vstopnice: 4 EUR

Tokratna počitniška ura pravljic bo čebelje obarvana. Kata Laštro je napisala knjigo Če-
belja cvetna abeceda. Knjiga je v letošnjem letu izšla v prenovljeni izdaji in je narejena 
po priporočilih za bralce z disleksijo. Po predstavitvi knjige sledi ustvarjalna delavnica. 
Dogodek je del projekta Zelena knjižnica za zeleno pismenost.



Četrtek, 3. 11.

17.00 
Kino Velenje, velika dvorana

BARABE

Sinhronizirana animirana pustolovščina, 
100 min (ZDA)

Festival Velenje – Kino Velenje
kino.velenje.si, 
eno uro pred prestavo 03 898 07 25

Še nikoli ni bilo pet prijateljev tako razvpitih, 
kot so Barabe: drzni žepar g. Volk, vsega vaje-
ni vlomilec sefov g. Kača, mojster preobrazbe 
g. Morski pes, »mišičnjak« hitre jeze g. Piranja 
in heker z ostrim jezikom gdč. Tarantela. Nova 
akcijska komedija studia DreamWorks Anima-
tion, ki je posneta po seriji knjižnih uspešnic 
New York Timesa. 

Vstopnice: 4 EUR



Petek, 4. 11.

17.00 
Kino Velenje, velika dvorana

GAJIN SVET 2
Mladinska romantična komedija, 
97 min (Slovenija)

Festival Velenje – Kino Velenje
kino.velenje.si, 
eno uro pred prestavo 03 898 07 25

Štirinajstletna Gaja, ki živi v ločeni družini, se 
sooči z nevoščljivimi sošolci, doživi vdor v 
osebni profil na družabnem omrežju in spo-
zna, kaj pomeni pravo prijateljstvo. Film opo-
zarja na težave, s katerimi se v sodobnem 
svetu na eni strani srečujejo otroci, na drugi 
pa njihovi starši, saj obravnava zagate, ki so 
del našega vsakdana: ločitev staršev, odtuje-
nost v družini in nevarnosti svetovnega spleta 
in družbenih omrežij. 

Vstopnice: 4 EUR



VEČDNEVNI 
PROGRAMSKI 
SKLOPI

13.00—20.00 
Mladinski center Velenje

SREDIŠČE MLADIH 
IN OTROK VELENJE: 
DELAVNICE, IGRE, POMOČ PRI UČENJU
Mladinski center Velenje
mc-velenje.si, 03 898 19 22

Vsak dan, od ponedeljka do petka: učna pomoč, interaktivne, kuharske, ustvarjalne, 
glasbene delavnice, družabne in športne igre, zaposlitveni kotiček …

31. 10.—4. 11.



VEČDNEVNI 
PROGRAMSKI 
SKLOPI

9.00—12.00 
Vila Bianca

BIANCINA SLIKARSKA DELAVNICA 
Zavod za turizem Šaleške doline 

vistisaleska.si, 03 896 17 15

Ustvarjalna slikarska delavnica je namenjena otrokom, starim od 8 do 14 let, ki bodo na njej spoznali histo-
rično Vilo Bianca in njene skrivnosti ter pod vodstvom lokalne umetnice ustvarili izdelek na platno in ga tudi 
odnesli domov. Število mest je omejeno, potrebne so prijave najkasneje do 28. 10. na naslov adna.lainscek@
velenje.si. Delavnico bo izvajala Adna Lainšček.

Cena: 10 EUR

2. in 4. 11.



VEČDNEVNI 
PROGRAMSKI 
SKLOPI

9.00—16.00 
Rdeča dvorana in druge športne površine

JESENSKI ŠPORTNI TABOR 
Športna zvezda Velenje
sportnazvezavelenje.si, pocitnice@sportnazvezavelenje.si, 068 156 512

Športna zveza Velenje v sodelovanju s ŠRZ Rdeča dvorana Velenje tudi v času jesenskih počitnic pripravlja 
pester in zabaven športni program. Jesenski športni tabor, ki je namenjen otrokom od 6. do 12. leta staros-
ti, bo potekal v Rdeči dvorani Velenje in ostalih športnih objektih v Velenju. Otroci bodo v sklopu športnega 
programa osvojili različna gibalna znanja ter se preko igre spoznali z različnimi športnimi panogami. Prijave 
potekajo na spletni strani: www.sportnazvezavelenje.si.

Cena za 3 dni: 40 EUR za vse aktivnosti in vključenim kosilom

2.—4. 11.



VEČDNEVNI 
PROGRAMSKI 
SKLOPI

Knjižnica Velenje, študijska čitalnica

JESENSKE ROBO POČITNICE
Knjižnica Velenje

knjiznica-velenje.si, 03 898 25 50

Tudi med jesenskimi počitnicami bomo organizirali ROBO delavnice. Izberete lahko 1-, 2- ali 3-dnevno delav-
nico. Obvezne prijave na rok.zebovec@gmail.com ali na 031 280 335. Prvih 5 prijav na 3-dnevno delavnico 
prejme 10 % popusta.

Cena:
1-dnevna delavnica: 30 EUR
2-dnevna delavnica: 55 EUR in
3-dnevna delavnica: 80 EUR

2.—4. 11.



VEČDNEVNI 
PROGRAMSKI 
SKLOPI

10.00—12.00 
Vila Rožle

JESENSKI POČITNIŠKI ŽIV-ŽAV 
V VILI ROŽLE 
Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje
vilarozle.si, 03 897 75 40

Vsak dan počitnic bomo v vili ustvarjali, se igrali in zabavali. Jesen nas je razveselila s številnimi darovi narave, 
ki jih bomo uporabili tudi v počitniških ustvarjalnicah. Pisano listje, kostanj, jesenski sadeži … bodo navdih pri 
pripravi ustvarjalnic, ki bodo vsak dan drugačne. Šolarji bodo lahko z vrstniki uživali tudi v igri različnih dru-
žabnih igric.

2.—4. 11.



VEČDNEVNI 
PROGRAMSKI 
SKLOPI

10.30—12.00 
Galerija Velenjea

UMETNOST JESENSKEGA LISTJA
MINI DELAVNICE 

Festival Velenje - Galerija Velenje
galerijavelenje.si, 03 828 00 10

Jeseni nas rastline očarajo z barvitostjo, ki jo premore le ta letni čas. Na brezplačnih počitniških ustvarjalnih 
delavnicah bomo likovno raziskovali različne oblike in barve listja. Popestrite si počitniške dneve v ustvarjalni 
družbi in si ustvarite unikatno jesensko stvaritev! Delavnice so primerne za otroke od šestega leta starosti 
dalje. Obvezne prijave na: info@galerijavelenje.si.

2.—4. 11.


