
    ZŠJ - MLADINSKI CENTER JESENICE 
      Jesenske počitnice za mlade +15   

NNEEVVEERRJJEETTNNAA  IINNDDIIJJAA,,  ppoottooppiissnnoo  pprreeddaavvaannjjee  MMiirraa  KKooddrraa    
26.10.2012, ob 19. uri, Mladinski center Jesenice, Kejžarjeva 22 

MMCCJJ  KKLLUUBB::  MMIINNII  TTRRIIAATTLLOONN  
29.10.2012, od 16. do 20. ure, Mladinski center Jesenice, Kejžarjeva 22  
Preizkus v namiznem nogometu, namiznem tenisu in pikadu. Seštevek bo določil 
skupnega zmagovalca. Brez manjših nagrad za najboljše tudi tokrat ne bo šlo! Zbiranje 
prijav in ogrevanje do 17. ure!  

»»ČČAASS  ZZAA  PPIICCOO!!««,,  zzaabbaavvnnoo  uuččeennjjee  ppeekkee  ppiiccee  
30.10.2012, od 10. do 14. ure, gospodinjska učilnica oš Koroška Bela 
Obvezne prijave najkasneje do 25. oktobra, do 16. ure, na 5884 680/681 ali na 
dmcj@siol.net. Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo! 

MMCCJJ  KKLLUUBB::  NNiinntteennddoo  WWiiii  --  ZZAA  SSPPRREETTNNEE!!  
30.10.2012, od 16h do 20h, Mladinski center Jesenice, Kejžarjeva 22 
Za lažje čakanje na vrsto bo sočasno potekal neusmiljen boj v igranju »Enke«! Zbiranje 
prijav in ogrevanje do 17. ure! 

PPRRIIPPRRAAVVEE  NNAA  VVEEČČEERR  ČČAARROOVVNNIICC  
30.10.2012, ob 18. uri, Mladinski center Jesenice, Kejžarjeva 22 
Pridruži se na spodaj naštetih (brezplačnih) aktivnostih: 
- Izdelava čarovniških klobukov in palic ter čarobnih napojev 
- Noč čarovnic na velikem platnu: ogled filma 
Obvezne prijave najkasneje do 29. oktobra, do 16. ure, na 5884 680/681 ali na mcj-
info@siol.net. Spotoma dijaki pridobite še ure OIV! 

  ŠŠTTRRIIKKAAJJ  ZZ  NNAAMMII!!,,  »»ddaann  ooddpprrttiihh  vvrraatt««    
2.10.2012,15.30 do 17.30, Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice 

EEVVSS  DDRRUUŽŽEENNJJEE  ++  KKOOSSTTAANNJJ  PPAARRTTYY  ((ssppeecciiaall  eeddiittiioonn!!))  
petek, 2. november, ob 18. uri, Mladinski center Jesenice, Kejžarjeva 22 
Le dva tedna po obisku skupine mladih iz Španije in Estonije že prihaja k nam druga 
jesenska skupina mladih Evropske prostovoljne službe. Le iz katerih držav bodo tokrat?  
 

več informacij: www.mc-jesenice.si   Aktivnosti so brezplačne! 
 

Delo  

Zavoda za šport Jesenice             OBČINA JESENICE,                 ,  
                       omogočajo:              

       ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE - športni programi 
Jesenske počitnice za osnovnošolce in dijake 

NAMIZNI TENIS, Športni park Podmežakla– namiznoteniška dvorana 
možnost izposoje opreme, vodena vadba; info:04 5884 665 
29.10.2012, ob 10. uri, naslednje dni po dogovoru 
 

KEGLJANJE ZA MLADE, Športni park Podmežakla - kegljišče  
29. in 30.10. ter 2.11.2012, od 12. do 13. ure 
Kegljanje je brezplačno. Možnost vpisa v kegljaški klub! info: 04 5884 665 
 

IGRANJE NOGOMETA, TVD Partizan na Jesenicah 
29. in 30.10. od 9. do 11. ure,  2.11. od 10. do 12. ure, info: 04 5884 665 
Uporaba dvorane brezplačna, možno igranje pod strokovnim vodstvom!  
 

ŠPORTNA ANIMACIJA, Trg Toneta Čufarja Jesenice 
30.10.2012, od 15.30 do 17.30 ure 
hoja po vrvi Slackline, nogometni poligon, strel na gol… 
 

ŠPORTNO PLEZANJE, dvorana oš Poldeta Stražišarja Jesenice 
29.10.2012, od 17. do 19. ure 
Planinsko društvo Jesenice – športno plezalni odsek pripravlja predstavitveni 
trening, kjer se boste lahko preizkusili v športnem plezanju na umetni steni. 
 

IGRANJE KOŠARKE, dvorana oš Prežihovega Voranca Jesenice 
29. in 30.10. ter 2.11.2012, od 15.30 do 17.30 ure 
Pridružite se treningom Košarkarskega kluba Jesenice. Bolj kot  
trening bo te dni pomembna zabava in igranje, zato ne oklevaj! 
 

TRIM STEZA ŽERJAVEC, od 29.10. do 4.11.2012 
Te počitnice bo na trim stezi potekalo tekmovanje! Prvih pet, ki bo v teh dneh zbralo 
največ obiskov trim steze, bo prejelo praktične nagrade: majice ter energijske in 
silikonske zapestnice. Vsak, ki želi sodelovati v tekmovanju, pa se mora hkrati z obiskom 
trim steze vpisati na evidenčni list, ki bo na prvi postaji Trim steze Žerjavec. 
 

FFIITTNNEESS  SSAAMMSSOONN  JJEESSEENNIICCEE  
od 29.10. do 2.11.2012, za mlade do 18. leta po ceni 2 € / obisk 
 

več informacij: www.zsport-jesenice.si 
 

Delo  

Zavoda za šport Jesenice             OBČINA JESENICE,                 ,  

                       omogočajo:              
 

 

  

 


