
CERKLJE NA GORENJSKEM 

AKTIVNOSTI VEČGENERACIJSKEGA  

CENTRA OKTOBER 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 ali mck-prijava@luniverza.si 

 
AKTIVNOSTI 

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

 Vadba: Nordijska hoja 

Vsako sredo 
Od 8.00 do 9.00 ure  
Zbor pred kavarno Strmol 
 

Nordijska hoja je sproščena vzdržljiva aerobna 
vadba, katere se lahko loti večina ljudi. Ne potrebu-
jete drage opreme. Le voljo, udobna oblačila in pa-
lice.  Tudi, če ste povsem začetnik, je nordijska ho-
ja primerna za vas. Večina ljudi se v sodobnem 
svetu giblje premalo. Uspeh in zadovoljstvo pri nor-
dijski hoji nista odvisna od telesne moči. Hodimo 
lahko dejansko v vsakem vremenu, v vseh letnih 
časih in kjerkoli.  
 
Delavnico vodi Tadeja Brankovič 
Zbor pred kavarno Strmol.  
S seboj prinesite palice. 

Aktivnosti v programu bodo izvedene v skladu s splošnimi higi-

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

Študijski krožek: 
ČEBELA IN ČLOVEK ZA EN SVET 

Ob petkih,  od 18.00 do 19.00 

Čebelarski muzej Spodnji Brnik 

 

 

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



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

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

LITERARNI VEČER: VERONIKA DESENIŠKA 

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

Tečaj latino plesov za ljubitelje plesa z vrhunskim 
učiteljem. 

Doživite z nami vsak teden eno uro sproščujoče rekreaci-

je in pridobite znanje plesa hkrati. 

 Naučili se boste osnovne korake različnih južnoameri-
ških družabnih plesov -  kot so rumba, cha-cha-cha, 
bachata, samba, in salsa.  

 Plesnega tečaja se lahko udeležite posamično, brez 
plesnega partnerja. 

 Plesni koraki so preprosti, zato ni potrebnega nobe-
nega predznanja. 

Vroči latino ritmi bodo v vas obudili strast do življenja in 
radost gibanja. 
 

petek, 29.10.2021 od 18.00 - 19.00 ure 

On– line dogodek (live) 

(prijave zbiramo na mck-prijava@luniverza.si) 

Tematika večera: Anton Aškerc in Primož Trubar. 
Pesnik Anton Aškerc je v slovensko poezijo vpeljal 
motive iz klasične antike,  zgodovine drugih narodov 
in slovenske zgodovine ter motive turških vpadov. Le-
ta 1905 je izdal zgodovinsko epsko pesnitev Primož 
Trubar. Po Aškerčevem je bil Primož Trubar za razli-
ko od katoliških duhovnikov resnično naklonjen Slo-
vencem, delal je za njihovo dobro, ne pa za denar. Po-
leg tega je ustanovil prve deželne šole in prvo gimna-
zijo v Ljubljani. Aškerc je Trubarja predstavil ne samo 
kot borca za svobodno odločanje o osebni veri, ampak 
tudi kot pravega svobodomisleca. 
 

»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 življenje 
in takšen našega svetá je tok.  

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

LITERARNI VEČER: SLOVENSKA MISEL 

Četrtek, 7., 14, 21., in 28. 10 2021  
od 18.30 do 19.30 
Gasilski dom Zg. Brnik 

četrtek, 21.10.2021 od 18.00 - 19.00 ure 

On– line dogodek (live) 

(prijave zbiramo na mck-prijava@luniverza.si) 

LATINO PLESI ZA POSAMEZNIKE 

SVETOVANJE ISIO IN SVETOVANJE 

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

Kaj imata skupnega Veronika Deseniška in Zofija 
Zvonar Borštnik? 
 
Letošnje leto je Jurčičevo leto. Njegovo zadnje delo, 
ki je bilo izdano leta 1886 je bila prav Veronika De-
seniška. Predstavo so uprizorili ob odprtju Narodnega 
gledališča v Ljubljani. Režiser predstave v kateri je 
odigrala glavno vlogo Zofija Zvonar Borštnik je bil 
Ignacij Boršnik. 
 
Vabljeni na zanimiv literarni večer in izvedeli boste 
tisto, kar do sedaj niste vedeli  


