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PROGRAM AKTIVNOSTI V ČASU PRVOMAJSKIH POČITNIC 2015 

Zavod za šport Jesenice že več let prireja športne aktivnosti za mlade v času vseh šolskih počitnic. 
Mladim želimo omogočiti športno preživljanje prostega časa, ponujamo vrsto športnih aktivnosti, ki so 
v večini brezplačne. Aktivnosti so skoraj v vseh primerih vodene pod strokovnim vodstvom.

NOGOMET
Igranje nogometa na igrišču z umetno travo v športnem parku Podmežakla pod vodstvom g. Aleša 
Bruna. 

Termini:

Sobota 
25.4.2015

Nedelja
26.4.2015

Ponedeljek
27.4.2015

Torek
28.4.2015

Sreda
29.4.2015

Četrtek
30.4.2015

Petek
1.4.2015

Sobota
2.4.2015

Nedelja
3.4.2015

Ura:
15:00-16:30

Ura:
15:00-16:30

Ura:
10:00-11:30

Ura:
10:00-11:30

Ura:
10:00-11:30

Ura:
10:00-11:30

Ura:
10:00-11:30

Ura:
10:00-11:30

Ura:
10:00-11:30

KEGLJANJE
Na kegljišču Podmežakla organiziramo vodeno brezplačno kegljanje za mlade. Od torka 28.4. do četrtka 
30.4.2015 od 12:00 do 13:00 ure.

NAGRADNA IGRA TRIM STEZA ŽERJAVEC
Obveščamo vas da v času »prvomajskih počitnic« poteka tekmovanje oziroma nagradna igra. Tistih pet 
obiskovalcev, ki bodo v času od sobote 25.4. do nedelje 3.5.2015 obiskali trim stezo največkrat bodo 
prejeli praktične nagrade. Ob vsakem obisku se morate vpisati v evidenčni list, ki je na prvi postaji. 
Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni v dneh od 4. do 8.5.2015. Razdelili bomo pet praktičnih nagrad 
(majice, silikonske zapestnice, kape…)

OSVAJALCI ŠPANOVEGA VRHA
Na vrhu smučišča Španov Vrh je postavljena vpisna knjiga, kamor se celo leto vpisujejo pohodniki. 
Izkoristite dan za lep pohod s čudovitim razgledom na našo deželo. Od spodnje postaje do vrha je za 
manj kot eno uro hoje. Tisti, ki zberejo vsaj 20 pohodov preko celega leta prejmejo priznanja v mesecu 
januarju 2016.

JUDO
Judo sekcija Partizan Jesenice vabi vse mlade, da si ogledajo njihov trening in se tudi preizkusite. Vsi 
udeleženci morajo imeti copate in športna oblačila. Vse ki zanima judo si lahko ogledajo treninge in 
zraven tudi vadijo 28., 29., in 30.4.2015 od 18.00 do 20.00 ure. Oprema; copati, trenerka, majica dolgi 
rokav.

Račun: UJP urad Kranj: 01241-6030726206;         davčna številka: 33564540;         matična številka: 1638629;        http://www.zsport-jesenice.si;
Zavod za šport Jesenice: Tel: 04 5884 662, dir: (04) 5884-660, E-mail: zsj.jesenice@siol.net; 

Žičnica Španov vrh (04) 5800-404; Mladinski center Jesenice (04) 5884-680;

mailto:sport-jesenice@g-kabel.si
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KOŠARKA
Igranje košarke pod strokovnim vodstvom v dvorani OŠ Prežihovega Voranca Jesenice. Termin: sreda 
29.4.2015 od 15:30 do 17:00 ure. Vse dni v tednu pa lahko igrate košarko na asfaltnem igrišču v 
športnem parku Podmežakla.

ODBOJKA
V Športnem parku Podmežakla bo na asfaltu postavljeno igrišče za odbojko, možno igranje vse dni v 
času počitnic.

STRELJANJE
Na strelišču SD Triglav Javornik Koroška Bela bo strelsko društvo organiziralo trening streljanja, kamor 
lahko pride vsak, ki ga streljanje zanima. Poskrbljeno je za opremo, s seboj prinesite le čisto obutev in 
dobro voljo. Termin: torek 28.4.2015 od 10:00 do 11:30 ure. 

ŠPORTNO PLEZANJE
Planinsko društvo Jesenice, športno plezalni odsek organizira plezanje na umetni steni v dvorani OŠ 
Polde Stražišar. Za opremo je poskrbljeno. Termin: torek 28.4.2015 od 18:30 do 20:00 ure.

NAMIZNI TENIS
Športno društvo Jesenice, namiznoteniški klub organizira vadbo namiznega tenisa, kjer si je mogoče 
izposoditi opremo. Vadba poteka v Športni dvorani Podmežakla v dvorani za namizni tenis. Potrebna je 
čista obutev. Termin: torek 28.4. in sreda 29.4.2015 od 18:00 do 19:00 ure. 

KOLESARJENJE
Kot namig za izlet vas spomnimo, da je iz Jesenic do Kranjske Gore asfaltirana kolesarska steza. Tisti, ki 
se pripeljete z avtom lahko avto parkirate v športnem parku Podmežakla. 

TURNIR V KOŠARKI
V torek 28.4.2015 ob 18:00 uri organiziramo turnir v košarki 3 : 3 na asfaltnem igrišču v športnem 
parku Podmežakla. Prijave pred pričetkom tekmovanja. 

Dodatne informacije o aktivnostih na: 051 685 240 Gaber ali 041 682 871 Primož.

Račun: UJP urad Kranj: 01241-6030726206;         davčna številka: 33564540;         matična številka: 1638629;        http://www.zsport-jesenice.si;
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