
NNOOGGOOMMEETT  
Brezplačna uporaba igrišča z umetno travo  

v Športnem parku Podmežakla,  
vsak dan od 10h do 12h in od 14h do 16h 

Organiziran turnir v nogometu:  
ponedeljek, 28.4. in sreda, 30.4.,  ob 10h 

 

PPLLEEZZAALLNNAA  SSTTEENNAA  JJEESSEENNIICCEE  
na tržnici na Stari Savi 

odrasli 5 €, otroci od 6 let dalje 4 €, mlajši brezplačno, 

vse dni, razen 1. in 2.5., od 16h do 22h, 
Info: www.plezalnastenajesenice.si/ 

 

KKEEGGLLJJAANNJJEE  --  ZZAA  MMLLAADDEE  

kegljišče Podmežakla - brezplačno 

kegljanje pod strokovnim vodstvom 

ponedeljek 28.4., torek 29.4., sreda 30.4 

od 12h do 13h 
 

IIGGRRAANNJJEE  NNAAMMIIZZNNEEGGAA  TTEENNIISSAA  
namiznoteniška dvorana Podmežakla 

Vadba je organizirana, potrebuješ športno obutev! 

ponedeljek 28.4., torek 29.4.,  sreda 30.4. in petek 2.5.,   

od 10h do 12h 
 

PPRREEIIZZKKUUSSIITTEE  SSEE  VV  JJUUDDUU  
Judo sekcija Partizan Jesenice vabi vse mlade, da 

si ogledate njihov trening in se tudi preizkusite. 

Obvezne copate in športna oblačila! 

ponedeljek 28.4. in  sreda 30.4., od 18h do 20h 

PPOOČČIITTNNIIŠŠKKII  KKLLUUBB  MMCCJJ  
Mladinski center Jesenice, Kejžarjeva 22 

brezplačno igranje biljarda, 

namiznega nogometa, namiznega tenisa  

 ponedeljek 28.4., torek 29.4., sreda 30.4  

od 15h do 18h 
 

 

aktivno ☺            od sobote, 26. aprila, do nedelje, 4. maja 2014            ☺ aktivno 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



IIGGRRAANNJJEE  KKOOŠŠAARRKKEE  --  ZZAA  MMLLAADDEE 
Športni park Podmežakla  

- pod strokovnim vodstvom -  

ponedeljek 28.4. in sreda 30.4., od 16h do 18h 

Ostale dni možno rekreativno igranje. 

PPRREEIIZZKKUUSSIITTEE  SSEE  VV  BBAALLIINNAANNJJUU  

Športno društvo Jesenice, balinarski klub vabi 

ljubitelje balinanja ne glede na starost, da se preizkusijo v 

tem športu. Potrebujete le športno obutev! 

ponedeljek 28.4., sreda 30.4. in petek 2.5., od 16h do 18h 
 

PPRRIIKKAAZZ  VVOOŽŽNNJJEE  RRAADDIIJJSSKKOO  
VVOODDEENNIIHH  AAVVTTOOMMOOBBIILLOOVV    

Športni park Podmežakla (košarkarsko igrišče) 
petek 2.5., od 18h do 19h 

OODDBBOOJJKKAA  ––  ZZAA  MMLLAADDEE    
Na asfaltnem igrišču v športnem parku Podmežakla  

je postavljena mreža za igranje odbojke.  

- vse dni med 10. in 12. uro in med 16. in 18. uro - 

V torek 29.4.,  od 10. do 12. ure, bodo  igralke 

Odbojkarskega kluba Jesenice prikazale trening.  

Možno bo dobiti informacije o klubu in vpisu. 

SSTTRREELLJJAANNJJEE  ZZ  ZZRRAAČČNNOO  PPUUŠŠKKOO,,  AAIIRRSSOOFFTT  
Strelišče Belit, športno društvo Panter Jesenice vabita mlade, 

da se preizkusite v streljanju z zračno puško ali Airsoftu. Za 

Airsoft morajo otroci imeti podpisano izjavo staršev. Pogoj za 

Airsoft je skupina minimalno 6 oseb. Potrebna predhodna 

najava na 041 323 646.             Info: http://www.strelisce-belit.com/ NNAAGGRRAADDNNAA  IIGGRRAA  
TTRRIIMM  SSTTEEZZAA  ŽŽEERRJJAAVVEECC 

Praktične nagrade za pet obiskovalcev, ki 

boste od sobote, 26.4., do nedelje, 4.5., 

največkrat obiskali trim stezo!  

info: www.zsport-jesenice.si 

MMLLAADDIINNSSKKAA  TTOOČČKKAA  CCEENNTTEERR  IIII 
TITOVA 41 – vodene dejavnosti za osnovnošolce 

ponedeljek 28.4., torek 29.4., sreda 30.4  

od 11h do 13h 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
                   Zavod za šport Jesenice  v sodelovanju s športnimi društvi, Mladinski center Jesenice 



Delo Zavoda za šport Jesenice omogočajo: 

  


