
CERKLJE NA GORENJSKEM 

AKTIVNOSTI VEČGENERACIJSKEGA  

CENTRA JUNIJ/JULIJ 2021 

Prosimo za prijave na  

LUK—MC: 04 280 48 25 ali  

mck-prijava@luniverza.si 

Pridržujemo si pravico do manjših sprememb v programu. Ude-

ležba na aktivnostih projekta VGC Gorenjske je  na lastno odgo-

vornost.  

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evrop-

ski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje  Evropske kohezijske politike v 

obdobju 2014—2020, prednostne osi: 9. Socialna  vključenost in zmanjševanje tveganja revšči-

ne, prednostne naložbe: 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in 

dejavnega sodelovanja  ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje 

zdrsa v  revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju. 
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AKTIVNOSTI 

Prijave na 04 280 48 25  

 
AKTIVNOSTI 

Prijave na 04 280 48 25 ali mck-prijava@luniverza.si 

LITERARNI VEČER:  

SLOVENSKA MISEL V BESEDI IN GLASBI 

Četrtek,1.7.2021 od 18.00 - 19.30 ure 

Lokacija: On—line (live) 

Prijavite se na: mck-prijava@luniverza.si 

Študijski krožek: 
ČEBELA IN ČLOVEK ZA EN SVET 

Tematika večera: Anton Aškerc in Primož Trubar. 
Pesnik Anton Aškerc je v slovensko poezijo vpeljal moti-
ve iz klasične antike,  zgodovine drugih narodov in slo-
venske zgodovine ter motive turških vpadov. Leta 1905 
je izdal zgodovinsko epsko pesnitev Primož Trubar. Po 
Aškerčevem je bil Primož Trubar za razliko od katoliških 
duhovnikov resnično naklonjen Slovencem, delal je za 
njihovo dobro, ne pa za denar. Poleg tega je ustanovil 
prve deželne šole in prvo gimnazijo v Ljubljani. Aškerc je 
Trubarja predstavil ne samo kot borca za svobodno od-
ločanje o osebni veri, ampak tudi kot pravega svobodo-
misleca. 
 
»Ti, Trubar?! 

Dobro došel! Sem prisedi na moji strani! Kaj je novega? 
No, danes pel tvoj zbor je zopet krasno pri maši, in seveda, Primož, 
ti med pevci mojimi si bil najboljši! 
Težko te bom pogrešal, prav težkó! Pa kaj se hoče! Takšno je življe-
nje in takšen našega svetá je tok.  

Od doma mora sin, ko je dorasel; poskušat mora iti svojo 
moč, učiti in boriti mora se ...« 

Junij: petek, 11.06., 18.6 od 18.00 do 19.30 

Julij: ponedeljek, 5., 12.,19. in 26.7.2021 

Lokacija: Čebelarski muzej Spodnji Brnik Franci Strupi 

 

»Čebelice, čebelice, saj moje ste prijateljice…«  
 
Vabljeni na srečanja študijskega krožka, na katerih se bomo 
poglobili v skrivnostni svet čebel in čmrljev. 
 
 

Aktivnosti v programu bodo izvedene v skladu s splošnimi higi-

enskimi ukrepi NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-
CoV-2. 



AKTIVNOSTI 
Prijave na 04 280 48 25 do zasedbe prostih mest. 

AKTIVNOSTI 
Prijave na 04 280 48 25 do zasedbe prostih mest. 

Izdelajte si svoj personificiran lonček z motivom, ki vas nav-
dihuje. 
Keramične lončke boste pobarvali in okrasili z različnimi 
tehnikami. Poigrali se boste z barvami in čopiči. Zakaj bi bili 
lončki dolgočasni, če jih lahko polepšate s svojo domišljijo? 
Odlična ideja, da z njimi okrasite stanovanje ali pa jih poda-
rite za darilo. Vabljeni otroci, starši, babice in dedki! Svoj 

izdelek odnesete domov. 

DELAVNICA: ROČNA POSLIKAVA KERAMIČNIH 
LONČKOV 

AKTIVNOSTI                                                    
     Prijave na 04 280 48 25 do zasedbe prostih mest. 

Letošnja superluna, ni fascinanten pojav zgolj zaradi veli-
kosti, temveč tudi zaradi popolnega luninga mrka.To je že 
druga superluna v letošnjem letu, pravijo pa ji tudi ''krvava 
superluna'' ali ''cvetlična luna.'' Zadnji dogodek je bil izje-
men zato, ker je s superluno po več kot dveh letih sovpa-
dal še lunin mrk. Luna je takrat v Zemljini senci, zaradi 
česar se svetloba od nje ne odbija. A ker se delci svetlo-
be Sonca razpršijo skozi zemeljsko atmosfero in dosežejo 
Luno, podobno kot pri sončnem zahodu, se Luna obarva 
rdeče in od tod ime ''krvava luna.'' Ker je v svoji orbiti Lu-
na takrat najbližje točki Zemlje, je videti tudi približno se-
dem odstotkov večja in petnajst odstotkov svetlejša od 
običajne Lune, ji pravijo superluna. Če bi radi izvedeli še 
kaj več – se nam pridružite na predavanju.  
Z vami bo priznani horarni astrolog Tadej Šink. 

Ponedeljek, 21. 6. 2021 od 17.00 do 19.00 
Lokacija:  On—line 
Prijavite se na: mck-prijava@luniverza.si,  
04 280 48 25 

Sreda 23.6.2021 od 16.30 do 18.30 

Lokacija: Gasilski dom Lahovče 

ASTROLOGIJA: LUNIN MRK 

SVETOVANJE ISIO IN SVETOVANJE ZAPOSLENIM  

Kako, kdaj, kje se učiti: podpora v 
izobraževanju odraslih. Brezplač-
no svetovanje o možnostih in               
priložnostih izobraževanja in us-
posabljanja. 

 JOGA NIDRA  

Ponedeljek, 7. in 21.6. 2021 od 19.00 - 20.00 ure. 
Lokacija: On – line 
Prijavite se na: mck-prijava@luniverza.si 
04 280 48 25 

Joga Nidro bi lahko opisali kot eno od metod telesne, 
umske in čustvene sprostitve, s katero dosežemo, da 
naša zavest deluje na globljih ravneh zavedanja. Je teh-
nika sproščanja s posebnim pretokom energije po celot-
nem telesu, ki nas drži na meji med budnostjo in spa-
njem. Tam se ljudje namreč zavestno povežemo s pod-
zavestjo, osredotočeni samo na glas, ki nas vodi in po-
pelje na potovanje skozi vizualizacijo v sprostitev po toč-
no določeni poti…". Delavnico vodi Tanja Ravnikar 

DELAVNICA: RISANJE MANDAL 

Četrtek, 1.7. 2021 od 16.30  do 18.30  

Lokacija: Gasilski dom Lahovče 

»Vse, kar delimo, se množi in veča. Mandale delimo 
in množimo lepoto, harmonijo, pozitivno vibracijo, 
ki se širi iz našega centra v prostor in prihaja nazaj. 
Naj pulzira, naj kroži in navdihuje, tebe, tvoje bliž-
nje, sodelavce, obiskovalce«.  
Uživaj v naši vibraciji in naši lju-
bezni do božanske lepote. 


