
    ZŠJ - MLADINSKI CENTER JESENICE 
      Jesenske počitnice za osnovnošolce  

TTUURRNNIIRR  VV  FFLLOOOORRBBAALLLLUU  --  BBEELLAA  OOPPEENN  22001122  
29.10.2012, od 10. do 13. ure, telovadnica oš Koroška Bela 
Dve starostni skupini! Prijave na dan turnirja! Začetki tekem: 
- ob 10.15 uri: prva starostna kategorija: 1. do 5. razred 
- ob 11.30 uri: druga starostna kategorija: 6. do 9. razred 
 

KKRROOMMPPIIRRJJEEVV  MMIIXX  ......  
29.10.2012, od 10. do 13. ure, Mladinska točka Center II, Titova 41  
29.10.2012, od 16. do 19. ure, Kulturni dom Hrušica 
- Jesenske umetnije: ustvarjalne delavnice z jesensko tematiko 
- Družabne namizne igre: Enka, Črni Peter, Monopoly... 
- Možganska nevihta: od pike do pike, jesenske pobarvanke, uganke 
- Športno veselje: aktivnosti na prostem – v primeru lepega vremena 
 

OOKKRRAASSKKII  ZZAA  NNOOČČ  ČČAARROOVVNNIICC  
30.10.2012, od 10. do 13. ure, Mladinska točka Center II, Titova 41 

Iz raznobarvnega papirja bomo izrezovali buče, čarovnice, 
mačke, duhce, netopirje... Izdelke bomo razstavili v izložbi, sebi 
najljubše pa boste seveda odnesli domov!  

  
ČČIIRRAA  ČČAARRAA,,  tteemmaattsskkaa  ddeellaavvnniiccaa  zzaa  oottrrookkee  iinn  ssttaarrššee    

30.10.2012, od 15.30 do 17.30 ure, Trg Toneta Čufarja oziroma avla Kina 
Železar 
- Coprniške delavnice: izdelovali bomo klobuke, čarobne palice,  
buče, duhce, mačke... iz papirja, si izbrali vsak svoj čarobni izrek... 

- Coprniki pojejo in plešejo: animacija 
 

ČČAARROOVVNNIIŠŠKKAA  VVEESSEELLAA  SSRREEDDAA  
31.10.2012, od 16. do 18. ure, Mladinska točka Center II, Titova 41 
- Coprniške delavnice: izdelovali bomo klobuke, čarobne palice, buče, duhce, 
mačke... iz papirja, si izbrali vsak svoj čarobni izrek... 

- Hokus pokus: družabne igre za »čarovniške vajence« 
 

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. 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:              

 
 

  


