
POČITNIŠKE AKTIVNOSTI 

 
V okviru programa Večgeneracijski center Gorenj-
ske, nudimo popestritev počitniških dni otrok z za-
nimivimi, zabavnimi, družabnimi in poučnimi aktiv-
nostmi. Poleg ustvarjalnih delavnic se bomo podali 
tudi na raziskovanje Šenčurja in okolice. 
V občini Šenčur bodo organizirane brezplačne po-
čitniške aktivnosti med 10.00 uro in 12.00 uro za 
vse otroke stare 6 – 12 let. Za vse otroke velja, da 
naj doma zajtrkujejo in imajo s seboj vodo. Otroci 
naj bodo primerno oblečeni in obuti za zunanje ak-
tivnosti (pokrivala, krema za sončenje). 
Vsak dan se zberemo na travniku za OŠ Šenčur. 
Prijave do zapolnitve 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 ne-
zgodno zavarovani. 
Vse aktivnosti so brezplačne. 

 datum dejavnost 

6.7. 

Poslikava kamenčkov Kamenčke lahko 

uporabimo za dekoracijo pogrinjka ali vrta. 

Barve in kamenčke boste dobili na delavni-

ci, če pa bi kdo želel poslikati svoj kamen-

ček, naj ga prinese s seboj.  

7.7. 

Obisk mini ZOO vrta – Čarobni vrt, Primož 

Štrajhar Obiskali bomo čarobni vrt, kjer 

imajo več kot 20 različnih vrst živali. Otroci 

imajo lahko s seboj mobilni telefon. Pri 

vsaki živali se nahaja QR koda, ki jo bodo 

lahko poskenirali in prebrali podatke o tej 

živali.  

8.7. 

Obisk kmetije na Lužah –  pri Štempiharje-

vih V naši bližini je še nekaj kmetij z doma-

čimi živalmi. Spoznali bomo kako gospoda-

riti  na naravi prijazen način.  

9.7. Namizne družabne igre  

10.7. 

Pohod do ribnika – Srednja vas Opazovali 

bomo rastlinstvo in živalstvo ob ribniku in 

rešili kviz v naravi.  

24.8. 

Obisk Gasilskega doma - Srednja Vas Bliža 

se jesen. Oktober velja za mesec požarne 

varnosti. Spoznali bomo, kako bi ravnali, če 

bi se doma zanetil požar, o splošni požarni 

varnosti v gospodinjstvu in problematiki 

ogljikovega monoksida.  

25.8. Igre brez meja v Čarobnem vrtu 

26.8. 

Obisk Hiše čez cesto V muzeju si bomo 

ogledali zbirko igrač, miniatur in starega 

orodja. Igrali se bomo igre kot so se jih 

igrali naši stari starši.  

Program počitniških  

aktivnosti 

6.7.– 10.7.2020 

24.8.—28.8.2020 

ŠENČUR 

Pridržujemo si pravico do manjših sprememb v programu. Udeležba na 

aktivnostih projekta VGC Gorenjske je na lastno odgovornost.  

Obvezne predhodne prijave na  

04 25 19 108  

(med 8.00 in 12.00 uro) 

27.8. 

Lovilec sanj  Indijanci verjamejo, da so sanje 

sporočila duhov iz onostranstva. Slabe sanje 

se ujamejo v mrežo in stopijo na jutranjem 

soncu, dobre pa najdejo pot skozi luknje v 

mreži.  

28.8. 

Obisk VDC Šenčur Na obisku v Varstveno de-

lovnem  centru Šenčur si bomo ogledali kako 

poteka dan varovancev centra in z njimi zaple-


