
 
 

Ljudska univerza Kranj, Ulica Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj 

T: 031 721 149  E: info@luniverza.si S: www.luniverza.si 

»Če veš, kako biti zadovoljen, si bogat.« (LAO CE) 

 

PROGRAM MEDGENERACIJSKEGA CENTRA NAKLO 

 

V tednu od 23. novembra 2020 do 27. novembra 2020 se bodo aktivnosti MC Naklo, ki ste jih 

obiskovali v medgeneracijskem centru v občini Naklo izvajale na daljavo v videokonferenčnem 

sistemu ZOOM. 

Vabimo vas, da se aktivno vključite in izkoristite možnosti, ki smo jih pripravili za vas. 

Na voljo vam bo tudi tehnična pomoč  

na telefonski številki 031 721 149 (pol ure pred vsako aktivnostjo). 

Na vsako izmed aktivnosti se prijavite tako, da pošljete svoje ime, priimek, telefonsko številko in 

e- naslov na: mck-prijava@luniverza.si za dopoldanske aktivnosti vsaj en dan prej, za 

popoldanske aktivnosti pa do 14.00 ure istega dne. 

 

 

 

TOREK, 24. 11. 2020 od 18.00 do 20.00  

Ustvarjalna delavnica: MALI PALČKI IZ NOGAVIC ZA POD JELKO Iz materialov, ki jih imate doma pripravite 

ljubke palčke iz nogavic, ki bodo pod jelko pričakali dobre može, ali pa jih podarite svojim najbližjim.  

Potrebujete: nogavice, najlonke, škarje, šivanko, sukanec, polnilo (riž, kosi blaga ali sintetično polnilo), 

blago po izbiri. 

 

SREDA, 25.11.2020 od 9.00 do 11.00 

Kulinarična delavnica: PARKLJI Miklavževanje je zimski običaj, ki razveseljuje otroke in tudi odrasle. Po 

ljudskem običaju je Miklavž nosil darila pridnim, za poredne pa je s seboj imel zlobne parklje. Na delavnici 

bomo pripravljali sladke puhaste parklje, ki se nam bodo stopili v ustih. To bo poslastica za »ta pridne«. 

Ste tudi vi med njimi? 

 

SREDA, 25.11.2020 od 11.00 do 12.30 

GOOGLE FOTO: Delavnica bo poleg ponovitve uporab osnovnih funkcij (kopiranje in sinhronizacija s 

telefonom, ustvarjanje albumov, urejanje slik) vseboval še nekaj dodatnih razlag orodij, ki nam jih ponuja 

Google Foto. Poleg albumov lahko sami ustvarimo kolaže, animacije in kratke filme, ki jih potem lahko 

delimo s svojimi najbližjimi. Pogledali si bomo tudi nekaj avtomatiziranih orodij, s katerimi nam Google 

Foto pomaga urejati naš prostor za slike in videoposnetke (rotacije za slike, arhiviranje slikanih 

dokumentov, brisanje že kopiranih slik s telefona itd.) 
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