
Ponedeljek - spoznavni dan 
Zbor: 8:00, športni park Podmežakla. 
Dan namenjen spoznavanju športnih aktivnosti in športnega parka Podmežakla (kegljanje, nogomet, košarka, namizni tenis, ...).
Zaključek: 15:00, športni park Podmežakla.

Torek - plezanje, ustvarjalne delavnice
Zbor: 8:00, športni park Podmežakla. 
V parku bo postavljena mobilna plezalna stena (stolp). Plezali bomo pod strokovnim vodstvom trenerjev ŠPO Jesenice. 
Po malici se peš odpravimo do Mladinskega centra Jesenice, kjer nas čakajo ustvarjalne delavnice. 
Zaključek: 15:00,  Mladinski center Jesenice, Kejžarjeva 22.

Sreda - pohod do koče na Golici
Zbor: 8:00, avtobusna postaja pri Zdravstvenem domu Jesenice, smer Planina pod Golico.
Z avtobusom se odpeljemo proti Planini pod Golico. Sledi pohod s člani in vodniki PD Jesenice do koče na Golici. Na koči nas pričaka malica v obliki 
slastnih palačink ali štrukljev. Po malici se vrnemo nazaj v vas, v dolino se odpeljemo z avtobusom. 
Zaključek: 14:50, avtobusna postaja pri ZD Jesenice.

Četrtek - obisk muzeja in gasilcev
Zbor: 8:00, Stara Sava na Jesenicah.
Druženje v Fužinarskem naselju Stara Sava bomo začeli z ogledom Muzeja delavske kulture v Kasarni. Spoznali bomo način življenja delavskih družin in 
pojedli ta prav' delavski 'fruštk' (kr'h pa kofe*). V kolikor bo vreme naklonjeno, bodo sledile železarske igre, od podiranja korcev, vožnje s skiroji, hoje s 
hoduljami, … V primeru dežja se bomo igrali v Konferenčni dvorani Kolperna. V drugem delu nas v Banketni dvorani čaka muzejski kino s projekcijo stare 
slovenske otroške lutkovne serije, kratkih filmov o jeseniški dediščini in ogledom razstave Naše Jesenice.
* kr'h pa kofe = kos temnega kruha in mlečna kava (brez kofeina)      
Po malici se odpravimo do jeseniških poklicnih gasilcev, kjer si bomo ogledali opremo in delo gasilcev. 
Zaključek: 15:00, gasilski dom GARS Jesenicah (Cesta železarjev 35)
 
Petek - veslanje, lokostrelstvo in gorsko kolesarstvo
Zbor: 8:00, športni park Podmežakla. 
Odpravimo se proti CŠOD Trilobit v Javorniškem rovtu, kjer se bomo podrobneje spoznali z veslanjem in lokstrelstvom. Po malici v domu se bomo 
sprehodili do Pristave, natančneje do »kurirčkovega doma« oziroma Gorsko kolesarskega učnega centra. Vodniki centra nam bodo priskrbeli kolesa in 
opremo, ter prikazali nekaj osnov voženj s kolesom v naravnem okolju. 
Zaključek: 15:00, športni park Podmežakla.
*veslanje in lokostrelstvo bosta na urniku samo na drugem terminu

 

AKTIVNEAKTIVNE  
POČITNICE 2022POČITNICE 2022

Termin 1:      4. - 8. julij 2022 od 8:00 do 15:00 ure
Termin 2:     22. - 26. avgust 2022 od 8:00 do 15:00 ure

Program:

Udeleženci vsak dan prejmejo malico.
Program je primeren za mlade od 6 let dalje. 

Počitnice bomo izvedli ob prijavi minimalno 8 otrok. Prijave sprejemamo do zapolnitve 20-tih prostih mest.

Cena: 30 € / udeleženca, podatke o plačilu prejmete po elektronski pošti nekaj dni pred pričetkom.

Prijave preko spletnega obrazca: za prvi termin do 30.6.2022, za drugi termin do 18.7.2022
Več informacij o počitnicah: zsj.programi@siol.net ali 051 685 240


