
 

PRIJAVNICA 
 
Ime in 
priimek_______________________________ 
 
Starost______________________________ 
 
Naslov______________________________ 
 
Tel. št._______________________________ 
 
E-pošta:______________________________ 
 
Prijavljam se na (dejavnost, kraj) 
_____________________________________ 
 
Podpis staršev:  
_____________________________________ 
 
*Vsi osebni podatki se zbirajo z namenom 
izvajanja aktivnosti in ne bodo posredovani 
tretji osebi. 
 

 
Podpisani/a....................................................... 
dovoljujem fotografiranje mojega otroka  
 
.......................................................................... 
za objavo fotografij na spletni strani, v e-
mesečniku Medobčinskega društva prijateljev 
mladine Ajdovščina ter v lokalnih in strokovnih 
časopisih in revijah. 
 
Podpis staršev: ________________________ 
 

 
ZARADI LAŽJE ORGANIZACIJE SO 

PRIJAVE OBVEZNE! 
Prijave sprejemamo do srede, 

26. 10. 2016 oz. do zasedenosti mest. 
 

MDPM Ajdovščina,                                  
Cesta IV. prekomorske 61 a, 

5270 Ajdovščina 
telefon 05 368 91 40 ali 041 490 360 
e-pošta info@mdpm-ajdovscina.si 

 
Mladinski center Hiša mladih 
Cesta IV. prekomorske 61 a, 

5270 Ajdovščina 
telefon 05 368 93 83 

e-pošta info@mc-hisamladih.si 
 

Podrobnejše informacije boste dobili ob 
prijavi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
vabi otroke in mlade v programe 

 
JESENSKIH POČITNIC 

2016 
 

2. 11. – 5. 11. 2016 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

RAZIGRANA 
JESEN 
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Medobčinsko društvo prijateljev 
mladine Ajdovščina 

v času jesenskih počitnic organizira 
brezplačne prostočasne aktivnosti in 

ustvarjalne delavnice. 
 

SREDA, 2.11.2016 
ČETRTEK, 3.11.2016 

PETEK, 4.11.2016 
Vsak dan od 10:00 do 13:00 

v večnamenskem prostoru v Hiši Mladih 
in na športnih površinah v okolici. 

 
Plesne urice 

Razgibavanje, ples in smeh v ritmu glasbe. 
Kdo še pozna aerobiko? 

 
Več glav več ve 

Uganke zavozlanke in veliko svežega 
zraka ob najrazličnejših športnih igrah. 

 
Ustvarjalnice 

Papir in barve, svinčnik in flomastri 
- le kaj bo nastalo pod spretnimi prsti? 

 
SOBOTA, 5.11.2016 ob 10:00 

Pohod po gozdni učni poti do izvira 
Hublja in nazaj. 

Malica in pijača iz nahrbtnika. 
(v primeru slabega vremena odpade) 

 

V sodelovanju  
z Mladinskim centrom Hiša mladih  

organiziramo za osnovnošolske otroke 
brezplačno celodnevno  
POČITNIŠKO VARSTVO  

v času jesenskih počitnic  
od 7:00 do 16:00. 

PRIJAVE SO OBVEZNE. 
Možnost kosila ob predhodni najavi:  

5,00 eur/dan 
 
 
 
 

ČETRTEK, 3.11.2016 ob 10:00 
UČNA POMOČ ZA SLOVENŠČINO 

Srečanje prostovoljcev  
in učencev, ki pomoč potrebujejo, 
v učilnici v Hiši mladih v Ajdovščini. 
Vabljeni predvsem otroci, katerih 

materni jezik ni slovenščina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V sredo, 2.11.2016 
izlet v vodno mesto Atlantis 

in ogled filma v Koloseju v Ljubljani. 
 

Odhod avtobusa iz Ajdovščine ob 8:30 s 
parkirišča izpred OŠ Danila Lokarja 
Ajdovščina, povratek okrog 18:30. 

 
Cena: 25,00 EUR 

(vključuje avtobusni 
prevoz, 3 ure plavanja, 

ogled mladinskega filma 
v Koloseju in strokovno 

vodstvo). 
 

!!!OBVEZNE PRIJAVE!!! 
do srede, 26. 10. 2016  

oz. do zasedenosti mest 
 

V primeru zadostnega interesa 
bo organiziran 

dodatni termin v petek, 4.11.2016. 


