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VGC Gorenjske 

 

 

V LUK-medgeneracijskem centru organiziramo med prvomajskimi počitnicami 

brezplačne počitniške delavnice za otroke od 6. do 12. leta starosti. 

Program poteka  od 28. 4.  do 30. 4. 2021 od 8.00 do 16.00 ure v LUK - 

medgeneracijskem centru, Cesta talcev 7, Kranj. 

V skladu z ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 vsak dan sprejmemo do 15 otrok. Možna je 

le prijava za vse 3 dni skupaj. 

Dopoldanske delavnice potekajo od 8.00 do 12.00 ure, popoldanske pa od 13.00 do 16.00 ure.   

Program bo zanimiv, naravnan na ustvarjanje, športne aktivnosti in aktivnosti na prostem. 

Med 12.00 in 13.00 uro je možnost toplega obroka za 5,20 € v Mlečni restavraciji.  

Najpomembnejše je, da na počitniške aktivnosti pridejo otroci, ki so 

 popolnoma zdravi, brez znakov okužbe dihal, saj jih v nasprotnem primeru ne bomo sprejeli na počitniške 

aktivnosti, 

 primerno oblečeni in obuti glede na vremenske razmere za zunanje aktivnosti, 

 doma zajtrkovali. 

Otroci naj imajo s seboj dopoldansko malico, vodo in copate za aktivnosti v centru. 

Na počitniške aktivnosti se je potrebno prijaviti na mail: mck-prijava@luniverza.si s podatki (ime in priimek otroka, 

starost, osebni podatki staršev in kontaktni podatki - telefon, e-pošta) 

Možna je le prijava za vse 3 dni skupaj. 

V času počitnic v LUK – medgeneracijskem centru otroci niso dodatno zavarovani. Udeležba na aktivnostih projekta 

VGC Gorenjske je na lastno odgovornost. 

 Aktivnosti v programu bodo izvedene v skladu z ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2. 

Program: 

 Sreda, 28. 4. 2021 Četrtek, 29. 4. 2021 Petek, 30. 4. 2021 

DOPOLDANSKA 
DELAVNICA 
8.00 - 12.00 

 
Spoznavne igre 

 
Ustvarjalna delavnica 

 
Ustvarjalni plesni gib 

12.00 - 13.00 KOSILO KOSILO KOSILO 

POPOLDANSKA 
DELAVNICA 
13.00 – 16.00 

 
Športni poligon 

 
Pungart 

 
Družabne igre 
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