
Zavod za šport Jesenice, Mladinski center Jesenice

IZ POLETNEGA POČITNIŠKEGA PROGRAMA 2013:

Četrtkovi izleti – obvezne prijave!

KOLESARSKI IZLET, SPRETNOSTNA VOŽNJA PO POLIGONU IN OGLED TRIM STEZE V 
ZAVRŠNICI
četrtki: 27. junij, 18. julij, 22. avgust, od 9. do 14. ure

Start in cilj izleta je košarkarsko igrišče v Športnem parku 
Podmežakla. Peljali se bomo skozi Lipce in Kavčke do 
kolesarskega poligona v Završnici, kjer sledijo različne 
spretnostne vožnje ali ogled nove trim steze. 

Udeleženci morajo biti stari 10 ali več let. Poleg lastnega 
ustreznega kolesa in primerne obleke je obvezna kolesarska 
čelada in malica iz nahrbtnika. 

Minimalno število prijavljenih za izvedbo izleta je 5 udeležencev. Udeležba je 
brezplačna. Udeleženci obvezno prinesejo s seboj tudi izpolnjeno izjavo staršev!

Obvezne prijave najkasneje 2 dni (do torka) pred predvidenim terminom odhoda na 
mail mcj-info@siol.net ali telefon 040 666 936. 

IZLET V JAVORNIŠKE ROVTE – PRISTAVA - TRILOBIT
četrtki: 4. julij, 29. avgust, od 9. do 15. ure

Start in cilj izleta je pred nekdanjim kamnolomom v Trebežu. Med 
pohodom si bomo na Pristavi ogledali Eko doživljajski Zoisov park 
z jezerci, voditelji iz Centra Trilobit pa nam bodo pripravili 
tekmovanje s kanuji po umetnem jezeru smaragdne barve. 

Udeleženci morajo biti stari 10 ali več let. Obvezna je primerna 
oprema in obutev za pohod in malica iz nahrbtnika. 

Minimalno število prijavljenih za izvedbo izleta je 5 udeležencev. 
Udeležba je brezplačna. Udeleženci obvezno prinesejo s seboj tudi izpolnjeno izjavo 
staršev!

Obvezne prijave najkasneje 2 dni (do torka) pred predvidenim terminom odhoda  na 
mail mcj-info@siol.net ali telefon 040/666 936. 

IZLET SKOZI SOTESKO VINTGAR IN NA HOM
četrtek, 11. julij, od 9. do 14. ure

Start in cilj izleta je pred gasilskim domom na Blejski Dobravi. 
Sprehodili se bomo skozi sotesko Vintgar in se nato podali še na 
Hom. Po zabavnem druženju se bomo vrnili na Blejsko Dobravo.  

Udeleženci morajo biti stari 10 ali več let. Obvezna je primerna 
oprema in obutev za pohod in malica iz nahrbtnika. Prispevek za 
ogled soteske je za otroke do 15 leta starosti  2€, za odrasle 4€. 

Minimalno število prijavljenih za izvedbo izleta je 5 udeležencev. Udeležba je 
brezplačna. Udeleženci obvezno prinesejo s seboj tudi izpolnjeno izjavo staršev!

Obvezne prijave najkasneje do 9. julija na mail mcj-info@siol.net ali telefon 040 666 
936. 
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