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

ČAS ZA DOBRO POČUTJE 

JOGA OBRAZA—ZA POLETNI SIJAJ 
Sreda, 13. 7. 2022  18.30 - 19.30  
 
JOGA OBRAZA – ZA LAHKOTNO SRCE 
Sreda, 3. 8. 2022  18.30 - 19.30 
Lokacija: Dom krajanov Šenčur—sejna soba 
 
Za vadbo potrebujete svoj obraz in ščepec radovedno-

sti. Stranski učinki so bolj sijoč obraz, več življenja v 

očeh in mir v srcu. Dobrodošli. 

 

 

 

 

 

 

 

Vtis udeleženke Brede:  delavnica je bila sproščujoča, 
na koncu sem se počutila prav lahkotno. Posebno 
vzdušje so dodale dišave eteričnih olj. 
 
 
Obvezne prijave: mck-prijava@luniverza.si,  
04 280 48 25 
 

 

POLETNI RECEPT 

Sivkin sladoled - veganski: 
- 200 ml kokosovega mleka za kuhanje 
- 1 žlička posušene prave ali ozkolistne sivke 
(edina užitna) 
- 1 - 2 žlice riževega sirupa ali melase 
- 100 g borovnic 
Kokosovo mleko zavrete, odstavite in vanj vmeša-
te posušeno sivko ter pustite stati 10 minut. Čez 
borovnice skozi cedilo prelijete kokosovo mleko, 
dodate rižev sirup ali melaso. Sivko zavržemo. 
Maso vlijte v primerno posodo za zamrzovanje in 
jo zamrznete. Masa bo bolj rahla, če med zamrzo-
vanjem vzamete občasno maso iz zamrzovalnika 
in jo premešate. 
 
Lahko pa jo vlijete v kalupe za sladoledne lučke in 
zamrznete. 

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

PROGRAM  
MEDGENERACIJSKEGA  

SODELOVANJA 
JULIJ in AVGUST 2022 

 

Prosimo za prijave na  
 04 280 48 25  

ali 
mck-prijava@luniverza.si 

 

Pridržujemo si pravico do manjših sprememb v programu. 
Udeležba na aktivnostih je na lastno odgovornost.  

OBČINA ŠENČUR 

Aktivnosti v programu bodo izvedene v skladu s  
splošnimi higienskimi ukrepi NIJZ za preprečevanje 

širjenja okužbe s SARS-CoV-2. 



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

DRUŽABNI VEČER 

VEČER LJUDSKIH PESMI Z DEČVAMI 
Četrtek, 25. 8. 2022  19.00 - 20.00  
Lokacija: Dom krajanov Šenčur—sejna soba 
 

Delavnica večglasnega ljudskega petja. 
 

Dečve so skupina 8 pevk, ki že štiriindvajset let, v 
enaki zasedbi in vsako sredo zvečer, na isti loka-
ciji v Stražišču pri Kranju, poustvarja ljudsko pet-
je. 
Znanje pridobivajo iz različnih zbirk slovenskih 
ljudskih pesmi ali pa kar na terenu, saj se rade 
družijo z drugimi poustvarjalci ljudskega petja iz 
različnih koncev Slovenije. 
Prisluhnite večglasnim ljudskim pesmim in  
skupaj z njimi zapojte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V primeru lepega vremena bo delavnica          
izvedena zunaj pred Domom krajanov. 
 
Obvezne prijave: mck-prijava@luniverza.si,  
04 280 48 25 

KAKO SE LAHKO UČIM TUJ JEZIK Z APLIKACIJO 
DUOLINGO NA PAMETNEM TELEFONU 
Četrtek, 21. 7. 2022  18.00 - 19.30  
Lokacija: Dom krajanov Šenčur—sejna soba 
 
Učenje jezikov je lahko tudi zabavno in mobilna 
aplikacija Duolingo vam pri tem pomaga na edin-
stven način. Pri prevajanju besed in krajših besedil 
vam pomaga Google Translate, če pa si želite spoz-
nati katerega izmed 25 svetovnih jezikov, uporabite 
mobilno aplikacijo Duolingo. Izjemno priljubljen 
način učenja jezikov, ki omogoča spoznavanje 
osnov slovnice in besednega zaklada, da boste pri 
naslednjem potovanju lažje komunicirali z domači-
ni. Učenje poteka v obliki računalniške igre, pri 
čemer vas aplikacija vodi skozi različne ravni do na-
predovanja s pridobivanjem in zbiranjem točk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvezne prijave: mck-prijava@luniverza.si,  
04 280 48 25 
 

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

KORAK S ČASOM, SODOBNA INFORMACIJSKA 

TEHNOLOGIJA 

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

KORAK S ČASOM, SODOBNA INFORMACIJSKA 

TEHNOLOGIJA 

PRIPRAVA POTOVANJA S POMOČJO  
RAČUNALNIKA 
Četrtek, 18. 8. 2022  18.00 - 19.30  
Lokacija: Dom krajanov Šenčur—sejna soba 
 
Naučite se pripraviti potovanje s pomočjo računal-
nika in različnih aplikacij, kot so aplikacija za preva-
janje govora v tuje jezike, Google zemljevidi, iska-
nje in rezervacija letalskih kart, booking in druge.  
Vabljeni, da se jih skupaj naučimo uporabljati in 
posledično z njimi pripraviti svoja potovanja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvezne prijave: mck-prijava@luniverza.si,  
04 280 48 25 
 


