
AKTIVNOSTI  
VEČGENERACIJSKEGA CENTRA  

JUNIJ 
Prosimo za prijave na  

LUK—MC: 04 280 48 25 
ali 

mck-prijava@luniverza.si 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje 
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi: 9. Socialna 
vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, 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. 

Pridržujemo si pravico do manjših sprememb v progra-
mu. Udeležba na aktivnostih projekta VGC Gorenjske je 

na lastno odgovornost.  

OBČINA ŠENČUR 

Vsak torek v juniju ob 7.00 
 Vsaka sreda v juniju ob 18.00   
Štart: Poženik 
(v primeru slabega vremena pohod odpade)  

REKREATIVNI POHOD NA ŠENTURŠKO GORO 

Z različnimi aktivnosti si bodo otroci lahko popestrili 
počitniške dni. Poleg ustvarjalnih delavnic se bomo po-
dali tudi na raziskovanje Šenčurja in okolice. 
Aktivnosti so namenjene otrokom, starim med 6 in 12 
let. Za vse otroke velja, da naj doma zajtrkujejo in imajo 
s seboj vodo. Otroci naj bodo primerno oblečeni in ob-
uti za zunanje aktivnosti (pokrivala, krema za sončenje).  
Po prijavi boste prejeli program za teden, ki ga boste 
izbrali.  
Prijave do zapolnitev mest (12 otrok na dan)  zbira-
mo na telefonski številki 04 25 19 108 vsak delovni 
dan  od 8.00 do 12.00 ali na elektronskem naslovu: 
obcani@sencur.si 
Na počitniških aktivnostih otroci niso dodatno nezgo-
dno zavarovani. 

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

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

LUK - medgeneracijski center, Cesta talcev 7, 4000 Kranj | 
T: 04 280 48 25|Prijave: mck-prijava@luniverza.si | 

 E-pošta: mck@luniverza.si | S: www.vgc-gorenjska.si |  
FB: https://www.facebook.com /MCK KRANJ  

 

PRIJAVA NA POČITNIŠKE AKTIVNOSTI v ŠENČURJU 

Jutranji pohod: v torek zjutraj, ob 7h, ko je narava 
še mirna- za tiste, ki so prosti dopoldne, a bi še 
kljub temu želeli potem "imet kaj od dneva" - štart 
iz Poženika. 
Popoldanski pohod: v sredo popoldne, ob 18h - za 
tiste, ki so prosti popoldne, ko ni več tako vroče - 
prav tako štart iz Poženika. 
Ob štartu bomo najprej naredili nekaj vaj - ogreva-
nja. Poleg druženja in hoje, ki je za telo zelo zdra-
va, pa se bomo na teh naših pohodih usmerili tudi 
v dihanje. Dihanje je za človeka zelo pomemben 
faktor pri ohranjanju zdravja in vse prevečkrat di-
hamo narobe, poleg tega pa nam dihanje lahko 
zelo pomaga pri umirjanju in obvladovanju sebe v 
raznih situacijah.  
Priporočamo, da pridete na pohod primerno oble-
čeni in obuti in da imate s seboj kako podlago za 
sedet in seveda - vodo.   
Predhodne prijave niso potrebne.  
Pohodnik v skupini hodi na lastno odgovornost. 

PONEDELJEK DO PETEK  
od 10.00 do 12.00 ure 
6.7.—10.7. in  24.8.—28.8. 



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

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

AKTIVNOSTI 
Prijave na 04 280 48 25 do zasedbe prostih mest 

NAUČITE SE UPORABLJATI APLIKACIJO 
VIBER— IKT delavica 

Viber je aplikacija za pametne telefone za         
brezplačno pošiljanje sporočil in klicanje prek     
interneta ter pošiljanje fotografij doma in v 
tujini. Uporabljate jo lahko z vklopljenimi mo-
bilnimi    podatki ali preko Wi-fi brezžične po-
vezave.   

Torek, 16.6.2020 od 17.00 do 18.30 
Dom krajanov Šenčur - sejna soba  

TELOVADIMO 

Gibljivost je ena izmed motoričnih sposobnosti, 
ki z leti slabi, če ne delamo na tem, da ostaja 
naše telo prožno in gibljivo. Z vajami bomo  
razmigali celotno telo in ga ohranjali v          
kondiciji. 

Torek: 16.6., 23.6., in 30.6.,  
od 8.30 do 9.30  
Dom krajanov Šenčur—dvorana 

UMOVADBA - delavnica 

Umovadba krepi možganske mišice. Redno  
izvajajte ustrezne vaje, s katerimi lahko    
izboljšate spomin, pozornost in hitrost     
procesiranja informacij ter omilite usihanje 
funkcij.  
 

Ponedeljek, 15.6.2020 od 09.30 do 10.30 

Dom krajanov Šenčur—sejna soba 

NABIRANJE IN PRIPRAVA SIRUPA IZ TRPOTCA 

Četrtek, 18.6.2020 od 9.00 do 12.00 ure  
Turistično društvo Šenčur 

Naša narava nam veliko daje. Skupaj se bomo 
odpravili na bližnji travnik in nabrali trpotčeve 
liste in pripravili sirup. 
Sirup je dober za blažitev kašlja, za pljuča,        
ledvice, želodec, čisti kri, mehur, za celjenje 
ran…. 

SVETOVANJE ISIO IN SVETOVANJE ZAPOSLENIM 

Torek, 16.6. 2020 ob 18:30 do 19.00 
Dom krajanov Šenčur—sejna soba 

Odkrijte svoja močna področja: pomoč pri          
prepoznavanju in vrednotenju znanj in delovnih 
izkušenj. 
Dogovorite se za individualno svetovanje in s     
pomočjo vprašalnika prepoznajte svoja karierna     
sidra in ugotovite katera področja dela vam najbolj 
ustrezajo in na katerem področju bi potrebovali 
dodatno izobraževanje. Obvezne prijave. 


