
ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE 
 

možnosti aktivnega preživljanja prostega časa 
za osnovnošolce in mladino  

JJEESSEENNSSKKEE  PPOOČČIITTNNIICCEE  22001111  
 

ŠPORTNI PROGRAMI 

Info: 04 5884 665 in www.zsport-jesenice.si 
 
REKREACIJSKO DRSANJE, vstopnina: 1,00 € 
od 29.10. do 6.11.2011 od 14. ure dalje, Športna dvorana Podmežakla 
in sprotne informacije:  www.zsport-jesenice.si – urnik dvorane Podmežakla 
 
UPORABA DVORANE ZA NAMIZNI TENIS, izposoja opreme, vodena vadba 
sreda, 2.12.2011, ob 10. uri, naslednje dni po dogovoru 
Športni park Podmežakla, Namiznoteniška dvorana Podmežakla 
 
KEGLJANJE ZA MLADE – brezplačno! Možnost vpisa v Kegljaški klub. 
2., 3. in 4.11.2011, od 12. do 13. ure 
Športni park Podmežakla, Kegljišče Podmežakla  
 
IGRANJE NOGOMETA – brezplačno! 
2., 3. in 4.11.2011, od 9. do 11. ure, TVD Partizan, Jesenice 
 
ŠPORTNO PLEZANJE, v sodelovanju s PD Jesenice – brezplačno! 
četrtek 3.11.2011 od 10. do 12. ure 
Plezalna stena v dvorani oš Poldeta Stražišarja 
Vaditelji PD Jesenice bodo poskrbeli za varno in pravilno plezanje.  
 
IGRANJE FLOORBALLa, v sodelovanju s FBC Thunder – brezplačno! 
četrtek, 3.11.2011, od 11. ure dalje, TVD Partizan, Jesenice 
Možnost izposoje opreme in organizacija turnirja! 
 
FITNES SAMSON JESENICE – za mlade do 18. leta, 1€ za obisk 
2., 3. in 4.11.2011 
 
PLAVALNI DAN V RADOVLJICI - petek 4.11.2011, odhod ob 10. uri 
Organiziramo brezplačno kopanje in avtobusni prevoz na kopališče v Radovljici. 
Odhod avtobusa iz Hrušice bo ob 10. uri, vstavljal bo na vseh postajah mestnega 
prometa. Obvezne so prijave na telefonsko številko 051 685 240. Namenjeno je 
osnovnošolcem in srednješolcem, vsi pa morate imeti podpisano izjavo staršev, da 
se plavalnega dne udeležite na lastno odgovornost. 

 

MLADINSKI CENTER JESENICE 

info - prijave: 04 5884 680 /681, dmcj@siol.net, www.mc-jesenice.si 
 

ROCK KONCERT: Lady's first, Mit, John Doe, Profell, Rise 
petek, 28.10., od 20h dalje, dvorana Kulturnega doma Blejska Dobrava 
 
DAN ODPRTIH VRAT MCJ: sobota, 29.10., ob 10h, Mladinski center Jesenice 
predstavitev »Podpora mladim od ideje do projekta« in  
»Mednarodne priložnosti za mlade« 
 
BELA OPEN 2011 - turnir v floorballu in  
predstavitev interesne dejavnosti (vodi Primož Berden) 
sreda, 2.11., od 9h do 12h, telovadnica oš Koroška Bela, +8 let 
 
OLD vs NEW SCHOOL HIP-HOP 
četrtek, 3.11., od 19h dalje, Mladinski center Jesenice, +15 let 
 

MUSIC MOVIE NIGHT – druženje z rock skupino ARTHEM  
petek, 4.11., od 19h dalje, Mladinski center Jesenice, +15 let 
 

Ustvarjanje za mlade +15 let: NAKIT - FIMO MASA 
prijave do 29.10. do 14h  
sreda, četrtek in petek, 2., 3. in 4.11., od 17h do 19h  
Mladinski center Jesenice, Kejžarjeva 22 
 
Postani »Itak Režiser« s pomočjo MCJ 
Želiš ustvariti kratki film posnet z mobitelom in se prijaviti na Itak 
natečaj za najboljšega režiserja? Potrebuješ pomoč – igralce, 
prostor, program za montažo (mobitel verjetno imaš)…! Med 
počitniškimi dnevi med 2. in 4. novembrom se lahko skupaj 
pozabavamo z ustvarjanjem filma. Ure po dogovoru! 
Prijavi se do 29.10. do 14h - pokliči, pridi osebno ali pošlji e-mail s svojo idejo! 
 
VODENE DEJAVNOSTI za osnovnošolce od 9 do 14 let 
prijave do 29.10. do 14h 
sreda, četrtek in petek, 2., 3. in 4.11., od 10h do 13h,  Mladinski center Jesenice 
Prebujanje ob dobrem filmu, Skupinske plesne koreografije in po želji »pokaži še 
ti«, Ustvarjanje s posebnimi materiali, S pametjo na računalnik in Internet 
 
Mladinska točka Center II, Titova 41, Jesenice 
- Delavnice za NOČ ČAROVNIC: ponedeljek, 31.10., od 16h dalje 
- Počitniške urice z Jakom za osnovnošolce: sreda, četrtek in petek, 2., 3. 

in 4.11., od 11h do 13h: hoja po vrvi - slackline, žongliranje,  družabne igre… 


