
                                

NOVOLETNE PRIREDITVE V OBČINI JESENICE
NOVOLETNO DOGAJANJE NA ČUFARJEVEM TRGU

SPREVOD JESENIŠKIH ŠPORTNIKOV Z
LUČKAMI SKOZI JESENICE

Petek, 29.12.2017

V petek, 29.12.2017 vabi Športna zveza Jesenice, Zavod za šport Jesenice skupaj z Občino Jesenice na 

3. SPREVOD JESENIŠKIH ŠPORTNIKOV Z LUČKAMI SKOZI JESENICE

Sprevod jeseniških športnikov se bo pričel ob 18:00. Zbor vseh sodelujočih bo ob 17:30 na parkirišču 
pred Osnovno šolo Prežihov Voranc Jesenice. Med zbrane športnike bomo razdelili svetlobne palčke. 

Sprevod bo potekal iz parkirišča pred OŠ Prežihov Voranc mimo trga, Gimnazije Jesenice po 
promenadi do uvoza v podvoz Podmežakla (gostilne Ejga) in nazaj na prireditveni prostor na Trg Tone 
Čufar. Zaželjeno je, da troke in mladostnike spremljajo starši, stari starši in starejši sorojenci.  

Sklenimo krog optimizma in prijateljstva, medgeneracijskega sodelovanja in sobivanja na naših
vedno lepših Jesenicah! Vsak otrok oziroma mladostnik bo prejel svetlečo paličico, kot simbol lepih

želja za prihajajoče Novo leto!

Pozivamo športna, kulturna društva, klube in gasilce, da zaradi lažje organizacije prijavijo svoje člane, 
ki se bodo pridružili sprevodu na:  zsj.koordinator@siol.net ali GSM 041 676 554. Prijava naj vsebuje 
ime društva, število udeležencev in kratko predstavitev dejavnosti društva. Dejavnost društva bomo v 
času sprevoda predstavili na prireditvenem prostoru! Rok za prijavo je sreda, 27.12.2017 do 12.00 
ure. 

Na sprevodu bomo veseli tudi vsake družine ali posameznikov, ki se nam bodo pridružili! Leta niso 
važna. Več nas bo, lepše bo! 

Ob tej priliki bi vas povabili še na druge aktivnosti, ki bodo ob koncu koledarskega leta potekale na 
Čufarjevem Trgu:

Program prireditev:

Petek, 29.12.2017 od 16:00 dalje:  SPREVOD JESENIŠKIH ŠPORTNIKOV Z LUČKAMI SKOZI JESENICE
- Novoletna ponudba na stojnicah
- Nastop plesne skupine Mojca Svetina
- Otvoritev novoletnih prireditev – nagovor župana
- Sprevod jeseniških športnikov z lučkami od Trga Toneta Čufarja do uvoza v podvoz/podhod  

Podmežakla in nazaj do Trga Toneta Čufarja
- Nastop glasbene skupine – Gajst'n bend
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Sobota, 30.12.2017 od 16:00 do 23:00: OBISK DEDKA MRAZA 
- Novoletna ponudba na stojnicah
- Glasbeni nastop učencev OŠ Koroška Bela
- Božično – novoletna pravljica za otroke, gledališče Tone Čufar Jesenice
- Prihod Dedka Mraza
- Šexpir band (po koncu hokejske tekme Jesenice : Olimpija)

Nedelja, 31.12.2017 od 16:00 do 02:00: SKUPAJ V NOVO LETO 2018
- Novoletna ponudba na stojnicah
- Silvestrovanje z živo glasbo – v novo leto skupaj z Aleksom Volaskom, Mašo Cilenšek in 

Glasbeno mineštro
Županova čestitka občanom ob vstopu v novo leto

*urnik z vebino dogajanja se lahko še spremeni!

VLJUDNO VABLJENI, DA SE NAM NA NOVOLETNIH PRIREDITVAH PRIDRUŽITE


