
JECOM SPORT je športna šola, ki ponuja svoje pestre in raznolike 
programe prav vsem, ki so željni zabave in gibanja. 

Delamo v majhnih skupinah in s sodobnimi učnimi metodami in  
pripomočki. 

Za vse programe skrbijo usposobljeni in izobraženi trenerji, vaditelji in 
animatorji, ki se trudijo, da naši programi vsem udeležencem ponujajo 

veselje in užitek v gibanju. 

JESENSKI IN ZIMSKI PROGRAMI 2016/2017 
 

ROLANJE   5-dnevni tečaj ---- cena 25 EUR 
 

Na lokacijah: vrtec Komenda (igrišče pri OŠ) od 17.00 do 18.00 (26.09.2016 – 30.09.2016) 

  vrtec Cerklje (igrišče pri OŠ) od 15.00 do 16.00 (26.09.2016 – 30.09.2016) 

   Vodice (igrišče pri OŠ) od 13:30 do 14:30 (03.10.2016 – 07.10.2016) 
 

NOVO !  Izposoja opreme za rolanje SAMO 1 EUR/dan 
  

Individualno učenje – lokacija in cena po dogovoru 
 

NOGOMET V VRTCIH  V KRANJU V POVEZAVI Z NK TRIGLAV (ORLIČKI) ---- CENA 2x teden = 25 EUR   
Termin:od 19.09.2016 do 16.06.2017          VADBA V SEPTEMBRU JE BREZPLAČNA 
 

Na lokacijah:        - športna dvorana OŠ Franceta prešerna (Kidričeva cesta 49, Kranj - vhod iz zadnje strani) ob: 
 

o ponedeljkih od  16.00 do 16.45 (mlajša skupina) oz. od 16.45 do 17.30 (starejša skupina) 
 

- športna dvorana OŠ Simona Jenka (podružnična šola Center pri Prešernovem gaju, Komenskega ulica 2, Kranj) ob: 
 

o petkih od 16.30 do 17.15 (mlajša skupina) oz. od 17.15 do 18.00 (starejša skupina) 
 

NOGOMET V VRTCIH  ---- cena 120 EUR/celo leto oz 20 EUR/mesečno ------- (vadba v septembru 2016 je BREZPLAČNA) 

Lokacije:        Termin:od 19.09.2016 do 16.06.2017      
- vrtec Murenčki Cerklje ------- ponedeljek od 14:30 do 15:15  
- vrtec Murenčki Zalog --------- petek od 14:30 do 15:15 
- vrtec Storžek Preddvor ------- sreda od 17:00 do 18:00 

  

GIBALNE URICE ----  cena 120 EUR/celo leto oz 20 EUR/mesečno ------- (vadba v septembru 2016 je BREZPLAČNA)   
 

Termin: od 19.9.2016 do 16.6.2017 (9 mesecev) in sicer v: 
 

 CERKLJAH športna dvorana v vrtcu Murenčki    
- četrtek od 14.30 do 15.15   (starejša skupina) 
- četrtek od 15.20 do 16.05   (mlajša skupina) 

 
 KOMENDI igralnica v vrtcu Mehurčki v Komendi  

         - torek od 16.30 do 17.15 
 

 MOSTAH igralnica v vrtcu Mehurčki v Mostah 
                            -        torek od 15:30 do 16:15 
 
 Na KLANCU igralnica v vrtcu Zvezdnato nebo 
                            -        torek od 14:30 do 15:15 

 

PLAVANJE 5-dnevni tečaj v Kranju ---- cena 90 EUR         OTROKE »PREVZAMEMO« V VRTCU 
 

Začetni in nadaljevalni tečaji (max 4 otroci v skupini) 
 

Termin: 10.10.2016 - 14.10.2016 (od 12.00 do 14.30)  vrtci Cerklje, Šenčur + ostali 

 17.10.2016 - 21.10.2016 (od 12.00 do 14.30)  vrtci Vodice, Komenda, Zalog + ostali 
 

Individualno učenje – lokacija in cena po dogovoru 
 

ROJSTNODNEVNE ZABAVE 
 

Za vas organiziramo rojstnodnevne zabave za otroke na lokaciji po izbiri (bazen, športna dvorana, domači vrt…). Zabavo popestrimo z 
različnimi športnimi aktivnostmi ter vedno atraktivnimi rekviziti  kot sta napihljiv grad in trampolin. Po predhodnem dogovoru lahko 
poskrbimo tudi za hrano in pijačo. Pri naši organizaciji zabave je najem NAPIHLJIVEGA GRADU BREZPLAČEN. 

 
SMUČANJE od 3,5 let naprej – vrtčevski  tečaji (SAMO 4 OTROCI / UČITELJA) ali individualno učenje (od 22,40 EUR dalje) 
 

Termini in urniki so že objavljeni na www.jecomsport.si 
NOVO! Za vse tečajnike v skupinskih tečajih je na voljo BREZPLAČNA izposoja smučarske opreme (ne velja v času šolskih počitnic)! 

 
Več informacij o zgoraj navedenih aktivnostih najdete na spletni strain www.jecomsport.si ali Vam jih pošljemo po e-pošti. Na 
vse aktivnosti se lahko prijavite tudi preko spletnega obrazca, ki ga najdete na www.jecomsport.si ali preko tel. 031 301 250. 
Za vsa vprašanja smo Vam vedno na voljo preko e-pošte luka@jecom.si ali telefona 031 301 250. 
 

 
Cerklje, september 2016               Luka Štumberger, prof. šp. vzg. 

V ceno je 
vključeno 
učenje,  
uporaba 
športnih 

rekvizitov in 
medalja. 

V ceno je 
vključeno učenje, 
prevoz, vstopnina 

in medalja. 

 ZALOGU pri Cerkljah - športna dvorana v OŠ 
- sreda od 14.45 do 15.30 

 
 PREDDVORU športna dvorana v vrtcu Storžek 

- četrtek od 17.00 do 17.45 
 

 KRANJU  športna dvorana OŠ Simona Jenka (podružnična šola 
Center pri Prešernovem gaju 

- petek od 15.45 do 16.30 
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