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Poročilo programske dejavnosti Mladinskega centra Jesenice za leto 2016 
(Letno poročilo za Svet Zavoda za šport Jesenice) 
 
Mladinski center Jesenice (MCJ) je organiziral in izvajal periodične aktivnosti, dogodke in 
projekte, pri tem podpiral pobude posameznikov in neformalnih skupin mladih, vključeval 
zainteresirane mlade in jim omogočal pridobivanje in dopolnjevanje znanj, veščin in 
vseživljenjskih kompetenc. Glede na izražene potrebe in pobude s strani mladinskih in drugih 
organizacij je le te podprl in sodeloval tudi v njihovih projektih.  
 

Informativno preventivni programi za preprečevanje tveganega načina življenja mladih 

S pridobitvijo 1850,00€ preventivnih programskih sredstev (donacije) s strani Zavarovalnice 
Triglav Kranj smo izvedli 10 preventivnih delavnic s področij varne uporabe svetovnega spleta in 
družbenih omrežij, spletnega nasilja in zaščite zasebnosti na FB. Izvedbo smo zaupali Zavodu 
Varni Internet, kot udeležence pa pridobili dijake Srednje šole Jesenice (SŠJ) in dijake Gimnazije 
Jesenice (GJ) – skupno 141 udeležb mladih. Za ohranjanje zdravega telesa in duha so ob naši 
podpori poskrbeli mladi z organiziranjem in vodenjem delavnic AKRO joge (10x) in delavnic joga 
FLOW (11x). Ob podpori SŠJ smo skupaj s 6 dijaki zdravstvene usmeritve izvedli akcijo 
Tradicionalni slovenski zajtrk - zdrav zajtrk oz malico smo pripravili za cca 240 mladih. 

 
Izvajanje dejavnosti za socializacijo mladih in aktivno preživljanje prostega časa 

Kljub spremenjenim navadam druženja med mladimi, ki iz osebnega prehaja na virtualno, smo 
ohranili Dnevni klub MCJ z namiznimi športnimi igrami (po 4 ure 183 dni, 237 zabeleženih  
izposoj rekvizitov, cca 1000 obiskov mladih v starosti 15 do 20 let). Klub so pod vodstvom 
učiteljev obiskovali tudi učenci oš Poldeta Stražišarja (27x, 196).  

V prvi polovici leta se je na klubu formirala številčnejša skupina mladih iz Kosova. V delu skupine 
smo zbudili interes za sodelovanje na 10. Kulturni mavrici Jesenic in jim omogočili druženje in 
vadbo folklornih plesov (10 mladih, 8 druženj). Pred novoletnimi počitnicami so ob naši podpori 
organizirali 3dnevno multi-kulti druženje ob raznoliki glasbi (27 mladih).  

Kulturni dan z ogledom filma 'Čefurji raus' in debato smo organizirali po dogovoru s SŠJ za dijake 
prilagojenega programa in za dijake usmeritve mehatronik (2 dni, 44 dijakov).  

Za dijake 3. letnikov predšolske vzgoje smo po dogovoru s SŠJ v prvih 4 mesecih organizirali  
priložnosti za kreativno opravljanje ur Obveznih izbirnih vsebin (OIV). Izvedli smo 5 kuharskih in 
6 ustvarjalnih delavnic, ki so ob mentorstvu zaposlenih potekale pod vodstvom naših mladih 
sodelavcev, dijaki pa so priložnost izkoristili tudi za medvrstniško učno pomoč, sestavo 
koreografij in pripravo kulis za šolske igrice. (21 dni, 169 aktivnih udeležb mladih) 

Še naprej smo nudili prostor skupini mladih (21 do 26 let) za igranje igre Magic The Gathering. 

 
Informiranje mladih, seznanjanje z aktualnimi tematikami, spodbujanje kritičnega mišljenja in 
aktivnega vključevanja 

V okviru izvajanj INFO točk na SŠJ in GJ smo mlade spodbujali tudi k priložnostnemu učenju in 
kritičnemu razmišljanju z obeleženjem svetovnih, mednarodnih in drugih dni: dan brez cigarete, 
karierni dan, dan žensk, dan strpnosti, dan zdravja, dan okolja, dan miru, dan hrane, dan 
človekovih pravic, dan boja proti AIDSu in SPB. V okviru MBO smo izvedli akciji 'Priklenjeni na 
mobi - ogledalo zasvojenosti z mobilnimi telefoni' in 'Danes dobra fora, jutri nočna mora - o 
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nepremišljenih objavah na spletu in posledicah'. (skupaj 11 akcij, 20 dni, 506 vključenih mladih). 
Ob dnevu Evrope smo na SŠJ organizirali predstavitev programov Erasmus+ z Zavodom 
Manipura in predstavnico EU Direct za Gorenjsko (5 EVS prostovoljcev, 39 dijakov).  

 

Vključevanja mladih v neformalna izobraževanja za večanje kompetenc in zaposljivosti 

Izvedli smo 9 delavnic / usposabljanj: Javno nastopanje, retorika, argumentacija in debata; EU in 
možnosti za mlade; Dobra higienska in proizvodna praksa (HACCP); Nenasilna komunikacija; 
Reševanje konfliktov; Človekove sposobnosti; 10 ključnih stvari - Kam s čustvi?;  Animator od A 
do Ž; Prepoznavanje kompetenc poklica vzgojitelj. Delavnice so vodili  strokovno usposobljeni 
izvajalci: Zavod za kulturo dialoga, RAGOR, Socialna akademija, Društvo za nenasilno 
komunikacijo ipd, udeležilo se jih je 147 mladih. Na pobudo mladih smo organizirali obnovitveni 
tečaj nemščine (20 ur, 10 udeležencev Zaposlitvenega kluba mladih), ter tečaj šivanja s šivalnimi 
stroji (20 ur, 5 udeleženk).  

 
Spodbujanje, omogočanje in razvoj mladinskega ustvarjanja in kreativnosti 

Na pobudo in skupaj z mladimi smo organizirali in izvedli 3 kitarske delavnice, 1 delavnico 
ozvočevanja, 1 avdio in 2 video snemalni delavnici, 3 fotografske delavnice, 1 DJ in 1 kitarski 
večer, 1 rock in 1 metal koncert, 2 fotografski razstavi, 1 razstavo risb (15 dogodkov v 24 dneh, 
115 aktivnih udeležb mladih). Podprli smo kreativna druženja t.i. kitarskega orkestra, ki je izšel 
iz omenjenih kitarskih delavnic. S fotografiranjem dogodkov MCJ je svoj talent skozi vse leto 
dodatno razvijal mlad, obetaven jeseniški fotograf.  

 
Spodbujanje mladinskega dela in participacije mladih v lokalnem okolju 

Mladinsko delo in participacijo spodbujamo tudi s sodelovanjem in s podporo mladinskim 
organizacijam, klubom in posameznikom z izvajanjem svetovalne, organizacijske, servisno 
tehnične, finančne in/ali izvedbene podpore. V letu 2016 izpostavljamo sodelovanje in podporo:  
- Nefiks Zaposlitvenemu klubu mladih Jesenice: delovanje od februarja do junija, dogodek 

Otroška matineja 24.4. in dogodek Zaposlitvena priložnost  6.6. v dvorani Kolpern; 
- Klubu Devayani: prireditev Festival Om 25.3. v dvorani Kolpern; 
- Anji Krajnik in Meti Zupančič: zaključna prireditev mednarodne mladinske izmenjave Craft 

Your Own Success z udeležbo 25 mladih iz 5 držav 11.8. na Trgu Toneta Čufarja; 
- Kulturno-umetniškemu klubu Artista: Hip Hop tha way of living 9.9. na Stari Savi; 
- Mladinskemu svetu Jesenice: FeSteelVal, 9. do 11.9. 2016;  
- skupini mladih: Družinski dan v okviru FeSteelVal 2016, 10.9. na Stari Savi; 
- Kulturno-umetniškemu klubu Artista: projekt Geneza 7.10. v Gledališču Toneta Čufarja; 
- Klubu jeseniških študentov: 7 potopisnih večerov; 
- Jaku Srpčiču: Torkova cirkuška šola Klovna Jaka od 8.11. do 13.12.2016. 

 
Druge programske dejavnosti , dogodki, prireditve in projekti MCJ 

Organizacijsko največji zalogaj je bila jubilejna, 10. Kulturna mavrica Jesenic. V medkulturni 
program smo v Športni dvorani Podmežakla skupaj s sodelavci ZŠJ in v sodelovanju z ZKD 
Jesenice povezali 5 domačih društev in 4 gostujoča, od teh eno iz tujine. 3.6. je nastopilo 126 
odraslih in 60 otrok, 4.6. pa 193 odraslih in 20 otrok (skupaj cca 900 obiskovalcev). Ob jubilejni 



 3

mavrici smo priložnost ponudili tudi mladim pevcem z avdicijo (14.5.) in tekmovanjem Mavrica 
pevskih talentov (2.6.), na katerem je nastopilo 30 mladih iz različnih krajev Slovenije. 

Sodelovali smo pri organiziranju 3.srečanja jeseniških srednješolcev 13.5. ter na Dnevih športa 
10.6. v Športnem parku Podmežakla. V povezavi s SŠJ in GJ smo 19.5. organizirali 11. Četvorko 
jeseniških maturantov. V sodelovanju s KS Slovenski Javornik – Koroška Bela smo 2.9. 
organizirali tradicionalni Lubetov memorial. Ob tednu otroka smo 6.10. v dvorani Kolpern 
organizirali predavanje Simone Levc o vzgoji otrok, skupaj s sodelavci športnega programa pa z 
animacijo 5.10. razveselili učence oš Poldeta Stražišarja. Mlade starše smo 8x  povabili na klepet 
o vzgoji otrok z Zinko Ručigaj. 

Na prireditvah Veselo pustovanje (6. in 9.2.), Ta prav živ žav (19.3., 4.10.), Športno zabavno 
popoldne v soseski Center II (22.6., 14.9.) in Veselo Miklavževanje (5.12.) smo zabeležili skupaj 
več kot 1300 obiskovalcev, v pripravo in izvedbo programov pa smo vključevali zainteresirane  
mlade (38x). Pod mentorstvom so mladi načrtovali in izvajali tudi vodene dejavnosti za 
osnovnošolce v Soseski Center II (41x v času šole, 26x v času počitnic, 3 mladi v starosti 18 let, 
223 obiskovalcev). Počitniška dogajanja na kopališču Ukova smo popestrili z ustvarjalnimi in 
športnimi aktivnostmi v izvedbi mladih (9x, 5 mladih v starosti 22 do 25 let).  

Redno smo informirali medije in javnost o dejavnosti MCJ ter konkretnih dogodkih. Na osrednji 
spletni strani za mladinski sektor Slovenije smo objavili 21 prispevkov različnih vsebin z 
namenom promocije mladinskega dela v jeseniški občini. 

V OE MCJ sva bila v letu 2016 dva zaposlena, Lili Tkalec in Mitja Blažič. Preko leta sva izvajala 
tudi mentorstvo dijakinji SŠJ pri opravljanju dijaške prakse (19 tednov) in študentki Visoke 
strokovne šole Kranj (12 tednov). Aktivna sem bila v komisiji za vrednotenje vlog, prispelih na 
Razpis za mladinske projekte v Občini Jesenice, v delovni skupini za mladinska vprašanja, v LAS 
Občine Jesenice in 27.5.2016 sodelovala na regijskem posvetu mladinskega sektorja v 
Radovljici. Pripravila sem vlogo na Javni poziv URSM za letne programe mladinskih centrov za 
leto 2016 in 2017 (za vsako leto smo pridobili 10.351€ programskih sredstev), vodila evidence 
skladno z obveznostmi iz pogodbe ter pripravila 2 delni poročili.  

 
Sodelovanje na prireditvah drugih organizatorjev 

V letu 2016 smo programsko sodelovali na prireditvi Parada učenja Ljudske univerze Jesenice 
(18.5.), na prireditvi MultiKultiNarika Društva Ejga, za lepše Jesenice (26.8.), v akciji Občine 
Jesenice Evropski teden mobilnosti 'PešBus' (20.9.). V okviru praznika občine Jesenice in 
tekmovanj poznavanja zgodovine mesta smo izvajali promocijo in nagradne igre na vseh 
sodelujočih šolah (5) in 14.3. sodelovali pri pripravi in izvedbi finalnega tekmovanja.  

 
 
Poročilo pripravila:  
vodja OE MCJ, Lili Tkalec, univ. dipl. ing.  
 
Jesenice, 15.2.2017 
 
 
 
 



 4

PRILOGA 
 
Koledarski pregled dogodkov 2016 (prireditve, delavnice, tečaji, svetovanja staršem…)  
 
15.1.2016 koncert' Karavana rocka - ULTIMATE EDITION' 
18.1.2016 Klepet staršev z Zinko Ručigaj o vzgoji otrok: 'Moj otrok mi stalno odgovarja' 
23.1.2016 delavnice 'Javno nastopanje, retorika, argumentacija in debata' (GJ, 3A, 1sk) - Zavod za kulturo dialoga 
25.1.2016 interaktivno predavanje 'Spletno nasilje, Varno z mobilnikom na splet' (SŠJ, 3AV, 1sk) - Varni Internet 
26.1.2016 interaktivno predavanje 'Spletno nasilje, Varno z mobilnikom na splet' (SŠJ, 3BV, 1sk) - Varni Internet 
27.1.2016 interaktivno predavanje 'Spletno nasilje, Varno z mobilnikom na splet' (SŠJ, 3BV, 2sk) - Varni Internet 
28.1.2016 interaktivno predavanje 'Spletno nasilje, Varno z mobilnikom na splet' (SŠJ, 3AV, 2sk) - Varni Internet 
28.1.2016 delavnice 'EU in možnosti za mlade' - projekt EU direct, izvajalec RAGOR Jesenice 
30.1.2016 delavnice 'Javno nastopanje, retorika, argumentacija in debata' (GJ, 3A, 2sk) - Zavod za kulturo dialoga 
1.2.2016 interaktivno predavanje 'Osnovni koraki za zaščito na Facebooku' (SŠJ, 3AV, 2sk) - Varni Internet 
3.2.2016 interaktivno predavanje 'Osnovni koraki za zaščito na Facebooku' (SŠJ, 3BV, 1sk) - Varni Internet 
6.2.2016 prireditev za otroke in starše 'Veselo pustovanje z Mačkom Murijem'  
4. In 11.2.2016 delavnica 'Dobra higienska in proizvodna praksa - HACCP' 
9.2.2016 dogodek 'Torkovo pustno rajanje v soseski Center II' 
9.2.2016 interaktivno predavanje 'Osnovni koraki za zaščito na Facebooku' (SŠJ, 3BV, 2sk) - Varni Internet 
11.2.2016 interaktivno predavanje 'Osnovni koraki za zaščito na Facebooku' (SŠJ, 3AV, 1sk) - Varni Internet 
15.2.2016 Kitarska delavnica s Stašem Hreničem   
16. In 17.2.2016 Kreativne snemalne delavnice v studiu, vodi kitarist in producent Staš Hrenič 
19.2.2016 dogodek 'Glasbeni večer z DJ-jem ALYCEA'  s predpripravo 
22.2.2016 Klepet staršev z Zinko Ručigaj o vzgoji otrok: 'Otrok ne pospravlja igrač - samostojnost in odgovornost' 
23.2.2016 interaktivno predavanje 'Osveščena uporaba spleta in družbena omrežja' (GJ, 2B) - Varni Internet 
25.2.2016 interaktivno predavanje 'Osveščena uporaba spleta in družbena omrežja' (GJ, 2A) - Varni Internet 
27.2.2016 snemalne delavnice s tematiko 'Nasilje na spletu' (GJ, 3B-1 sk) - Socialna akademija 
2.3.2016 akcija 'Karierni dan', nacionalna akcija Zavoda Nefiks - MCJ partner za Jesenice 
5.3.2016 snemalne delavnice s tematiko 'Nasilje na spletu' (GJ, 3B-2 sk) - Socialna akademija 
8.3.2016 ulična akcija ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk 
10.3.2016 delavnica 'Prepoznavanje kompetenc poklica vzgojitelj' - Socialna akademija 
10.3.2016 delavnice '10 ključnih stvari - Kam s čustvi?', izvajalec Socialna akademija 
10.3.2016 Zaključek 14 dnevne akcije promocije občinskega praznika Jesenic ter tekmovanja poznavanja zgodovine 

mesta Jesenic ter žrebanje tedenske nagradne igre na oš Koroška Bela 
11.3.2016 Zaključek 14 dnevne akcije promocije občinskega praznika Jesenic ter tekmovanja poznavanja zgodovine 

mesta Jesenic ter žrebanje tedenske nagradne igre na oš Toneta Čufarja Jesenice 
11.3.2016 Zaključek 14 dnevne akcije promocije občinskega praznika Jesenic ter tekmovanja poznavanja zgodovine 

mesta Jesenic ter žrebanje tedenske nagradne igre na oš Prežihovega Voranca Jesenice 
14.3.2016 prireditev 'Kviz zgodovina mesta Jesenic' - finalno tekmovanje  
19.3.2016 'Ta prav živ žav' v okviru športne prireditve Pomladni tek - animacija za otroke 
21.3.2016 Klepet staršev z Zinko Ručigaj o vzgoji otrok: 'Otrok trmari in izsiljuje - jok in trma' 
24.3.2016 ustvarjalne delavnice za materinski dan: čestitke, knjižna kazala, velikonočna jajčka 
24.3.2016 kuharska delavnica 'Priprava mafinov za materinski dan' 
25.3.2016 prireditev 'Festival Om' - plesno pevska pravljica ob materinskem (MCJ podpora mlad.projektu) 
30.3.2016 priprava in postavitev razstave črno-belih likovnih del z naslovom 'Moj pogled', avtor Leon Jože Bernik  
14.4.2016 delavnica 'Prepoznavanje kompetenc poklica vzgojitelj' - Socialna akademija 
18.4.2016 Klepeti staršev z Zinko Ručigaj o vzgoji otrok: 'Kako kazen vpliva na otroke' 
23.4.2016 Akrojoga JAM pod vodstvom Sanje Despotovič 
24.4.2016 prireditev 'Otroška matineja', (MCJ podpora Zaposlitvenemu kluba mladih Jesenice) 
25. In 26.4.2016 fotografska delavnica 'Fotografija in osnove uporabe programa Adobe Photoshop', Nik Bertoncelj in 

Stane Vidmar 
28.4.2016 Delavnica ozvočevanja - izvajalec Staš Hrenič, kitarist in producent 
28.4.2016 dogodek 'Glasbeni večer v družbi kitaristov' 
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29.4.2016 dogodek 'Glasbeni večer z DJ-jem ALYCEA'  
2.5.2016 Kitarska delavnica s Stašem Hreničem   
5.5.2016 Postavitev fotografske razstave 'Z ulic Salzburga', avtor Nik Bertoncelj 
12.5.2016 Ob dnevu Evrope: Predstavitev Erasmus+ z gosti, EVS prostovoljci Zavoda Manipura in predstavnico EU 

Direct za Gorenjsko 
13.5.2016 Ob dnevu Evrope: Otvoritev športnega poligona in 3.srečanje jeseniških srednješolcev, ŠPP 
14.5.2016 Glasbena avdicija za 'Mavrico pevskih talentov' (za 2.6.2016) 
16.5.2016 Klepeti staršev z Zinko Ručigaj o vzgoji otrok: 'Starejši otrok je stalno jezen' 
18.5.2016 TVU 2016: MCJ in mladi na PARADI UČENJA: delavnice za obiskovalce 
19.5.2016 dogodek '11. Četvorka jeseniških maturantov' 
29.5.2016 Potopisno predavanje FILIPINI, Žiga Mrak (MCJ podpora projektu KJŠ) 
2.6.2016 KMJ 2016: MAVRICA PEVSKIH TALENTOV 2016, tekmovanje mladih z vse Slovenije 
3.6.2016 KMJ 2016: 10. KULTURNA MAVRICA JESENIC, 1. dan 
4.6.2016 KMJ 2016: 10. KULTURNA MAVRICA JESENIC, 2. dan 
6.6.2016 dogodek 'Zaposlitvena priložnost' - Zaposlitveni klub mladih Jesenice (MCJ podpora mlad.projektu) 
10.6.2016 DAN ŠPORTA - MCJ spremljevalni program: miselne 3D igre, Dj Alycea, promocija MCJ 
21.6.2016 Zaključna INFO točka za dijake SŠJ in GJ 
22.6.2016 'Športno zabavno popoldne v soseski Center II' 
23.6. in 18.8.2016 Kitarska delavnica in snemanje glasbe v studiu 
26.6.,10.7.,21.8. 
2016 

Poletni JOGA FLOW  

1.7.2016 Potopis INDONEZIJA, Ema Zupan in Žiga Koselj (MCJ s KJŠ) 
6.7.2016 'Športno zabavno popoldne v Soseski Center II' 
8.7.2016 Fotografska delavnica 
11.8.2016 Zaključna prireditev mednarodne mladinske izmenjave Craft Your Own Success  (MCJ podpora 

mlad.projektu) 
24.8.2016 'Športno zabavno popoldne v soseski Center II' 
27.8.2016 MULTI-KULTI-NARIKA (v org. društva 'Ejga, za lepše Jesenice'), MCJ sodelovanje z delavnicami 

smoothijev v izvedbi mladih 
2.9.2016 Lubetov memorial, sodelovanje s KS Javornik – Koroška Bela 
9.9.2016 Hip hop tha way of living – reunion (MCJ podpora mlad.projektu) 
10.9.2016 FeSteelVal 2016: 'Družinski dan - Kdo je pravi gusar?'  (MCJ podpora nef.sk.mladih) 
14.9.2016 'Športno zabavno popoldne v soseski Center II', MCJ v sodelovanju z OKJ, GMJ, GTČ, PDJ, KKJ 
19.9.2016 Klepeti staršev z Zinko Ručigaj o vzgoji otrok: 'Moj otrok me nič ne sliši' 
20.9.2016 Evropski teden mobilnosti: sodelovanje v akciji varne poti za osnovnošolce 
30.9.2016 Postavitev fotografske razstave JESENIŠKE ULICE udeležencev poletne MCJ fotografske delavnice 
1.10.2016 Usposabljanje 'Animator od A do Ž', Sanja Despotovič, univ.dipl.kom., trenerka v mladinskem delu 
4.10.2016 Ob tednu otroka - 'Ta prav živ žav', prireditev za otroke in starše 
5.10.2016 Ob tednu otroka - animacija za učence s posebnimi potrebami 
6.10.2016 Predavanje 'Vzgajamo samostojne in odgovorne otroke', Simona Levc - za širšo javnost 
7.10.2016 GENEZA - dogodek različnih umetnostnih praks (soorganizacija s Kulturno-umetniškim klubom Artista in 

Gledališčem Toneta Čufarja) 
8.10.2016 Interaktivne delavnice: Nenasilna komunikacija, Reševanje konfliktov, Človekove sposobnosti… za dijake 

GJ (izvajalec Društvo za nenasilno komunikacijo iz Ljubljane) 
16.10.2016 Klepeti staršev z Zinko Ručigaj o vzgoji otrok: 'Moj otrok mi nagaja' 
20.10.2016 Kulturni dan za dijake SŠJ (2. letnik smer mehatronik, 1. in 2. letnik prilagojeni program) z ogledom filma 

'Čefurji ravs' in debato 
22.10.2016 Interaktivne delavnice: Nenasilna komunikacija, Reševanje konfliktov, Človekove sposobnosti… za dijake 

GJ (izvajalec Društvo za nenasilno komunikacijo iz Ljubljane) 
28.10.2016 Halloween from Hell, rock - metal koncert 
2.11.2016 Fotografska delavnica PORTRET 
2.11.2016 Delavnica Akrojoga JAM 
3.11.2016 Kitarska delavnica 
4.11.2016 Potopisni večeri s KJŠ: ALJASKA, Mateja Mazgan 
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14.11.2016 Akcija fotografiranja scene 'PRIKLENJENI NA MOBI' - ogledalo zasvojenosti z mobilnimi telefoni  
18.11.2016 Akcija 'Tradicionalni slovenski zajtrk' na SŠJ in v sodelovanju s SŠJ 
18.11.2016 Potopisni večeri s KJŠ: potopisna delavnica z urednikoma popotniškega bloga POVSOD JE LEPO 
21.11.2016 Klepeti staršev z Zinko Ručigaj o vzgoji otrok: 'Otrok tepe, ščipa, grize, ne uboga' 
25.11.2016 Potopisni večeri s KJŠ: popotniško predavanje 'Kako potovati za 1€?', Izidor Furjan 
2.12.2016 Kulturni dan za dijake SŠJ (1. letnik smer mehatronik) z ogledom filma 'Čefurji ravs' in debato 
2.12.2016 Potopisni večeri s KJŠ: Potopisno predavanje 'Čudovita Patagonija', Matej Košir 
5.12.2016 Veselo Miklavževanje za otroke in starše 
9.12.2016 Potopisni večeri s KJŠ: Potopisno predavanje 'Islandija', Ema Zupan in Marina Pejič 
16.12.2016 Potopisni večeri s KJŠ: potopisno predavanje 'Transibirska železnica', Zoran Furman 
20. do 22.12.2016 MULTIKULTI dnevni klub MCJ: multikulti glasba in ples, kulinarika, druženje 
26.12.2016 Praznični AKRO JAM 
27.12.2016 Kitarska delavnica 
  

 
  

  
  
  
  
  
  

  
 
 


