
 

        

  

 

 

    

BREZPLAČNE AKTIVNOSTI VEČGENERACIJSKEGA CENTRA GORENJSKE  

PREDDVOR 
  

JUNIJ 2017  

DATUM  ČAS   LOKACIJA  AKTIVNOST  

Sreda,  

14. 06. 2017 

18.00 – 

19.00 

TIC Preddvor Družabni večer s tombolo 

 

Tombola je preprosta igra, kjer se iz bobna vleče številke, igralci pa 

pokrivajo številke na kartici. Ena pokrita vrstica prinese tretjo 

nagrado, dve pokriti vrstici drugo nagrado in tri pokrite vrstice prvo 

nagrado. Vabljeni na zabave, smeha in veselja poln dogodek. 

Dodatni čar pa mu dajejo tudi lepe, simbolične, nagrade.  
 

Četrtek,  

15. 06. 2017 

ob 17.15 

 

PROVI, Srednja 

Bela 4 pri 

Preddvoru 

 

Gibalne urice 

Otroci se bodo skupaj s starimi starši razgibali v družbi Veronike 

Cerkovnik. Preizkusili se bodo v elementarnih, štafetnih igrah, 

preskokih na/preko blazin, … Prisrčno vabljeni v našo družbo. 

 

Četrtek,  

22. 06. 2017 

16.30 – 

18.30 

TIC Preddvor Kiparjenje v glini 

 

Prisrčno vabimo vse otroke in mladostnike, da se nam pridružijo pri 

ustvarjanju glinenih izdelkov. Delavnice bodo potekale pod 

vodstvom strokovnega, predvsem pa hudomušnega in zabavnega 

mentorja, Milana Bahiča. 

Sreda,  

28. 06. 2017 

09.00 – 

10.30 

TIC Preddvor Umovadba za starejše  

Dober spomin pomeni, da si zapomnimo stvari, ki so pomembne, in 

pozabimo tisto, kar je manj pomembno. In ker spomin pomembno 

vpliva na naše življenje, se je vredno potruditi, da bo dobro deloval 

v vseh obdobjih našega življenja. Na delavnici boste spoznali 

preproste vaje, s katerimi lahko krepite spomin. 

 

 

 

 

    



 

JULIJ 2017  

DATUM  ČAS  LOKACIJA  AKTIVNOST  

Četrtek, 

06. 07. 2017 

16.30 – 

18.30 

TIC Preddvor    Kiparjenje v glini 

 

Prisrčno vabimo vse otroke in mladostnike, da se nam pridružijo pri 

ustvarjanju glinenih izdelkov. Delavnice bodo potekale pod 

vodstvom strokovnega, predvsem pa hudomušnega in zabavnega 

mentorja, Milana Bahiča. 

Četrtek,  

13. 07. 2017  
 

20.00 – 

21.00 

Zbor pred TIC 

Preddvor 

Večerna joga na prostem 

 

Vsi, ki z vadbo joge niste seznanjeni, pa bi jo želeli spoznati, toplo 

vabljeni, da se nam pridružite. Za vadbo potrebujete blazino; ne 

pozabite na vodo in dobro voljo. Vadbo izvaja Zavod Stik. 

(V primeru slabega vremena joga odpade.) 
 

Ponedeljek,  

17. 07. 2017 

- Petek, 21. 

07. 2017 

10.00 – 

12.00 

TIC Preddvor Počitniške aktivnosti za otroke 

NAJ BODO LETOŠNJE POČITNICE RAZGIBANE, BARVITE, PESTRE, 

RAZIGRANE, RAZPOSAJENE, DRUŽABNE ... IN SPLOH NAJBOLJŠE!  

Z zanimivimi, zabavnimi, družabnimi in poučnimi vsebinami želimo 

popestriti počitniške dni otrok in mladostnikov. Delavnice so 

brezplačne, dostopne vsem otrokom (starejšim od 5 let, mlajši od 

5 let pa dobrodošli v spremstvu odrasle osebe) in mladostnikom. V 

času delavnic bodo z njimi usposobljeni animatorji in prostovoljci. 

Predhodne prijave niso potrebne.  

 

Sreda,  

26. 07. 2017 

09.00 – 

10.30 

TIC Preddvor 

 
Umovadba za starejše  

Dober spomin pomeni, da si zapomnimo stvari, ki so pomembne, in 

pozabimo tisto, kar je manj pomembno. In ker spomin pomembno 

vpliva na naše življenje, se je vredno potruditi, da bo dobro deloval 

v vseh obdobjih našega življenja. Na delavnici boste spoznali 

preproste vaje, s katerimi lahko krepite spomin. 

 

Četrtek,  

27. 07. 2017  

 

20.00 – 

21.00 

Zbor pred TIC 
Preddvor 

Večerna joga na prostem 

 

Vsi, ki z vadbo joge niste seznanjeni, pa bi jo želeli spoznati, toplo 

vabljeni, da se nam pridružite. Za vadbo potrebujete blazino; ne 

pozabite na vodo in dobro voljo. Vadbo izvaja Zavod Stik. 

(V primeru slabega vremena joga odpade.) 

AVGUST 2017 

DATUM  ČAS   LOKACIJA  AKTIVNOST  

Četrtek,  

03. 08. 2017 

20.00 – 

21.00 

Zbor pred TIC 

Preddvor 

 Večerna joga na prostem 

 

Vsi, ki z vadbo joge niste seznanjeni, pa bi jo želeli spoznati, toplo 

vabljeni, da se nam pridružite. Za vadbo potrebujete blazino; ne 



pozabite na vodo in dobro voljo. Vadbo izvaja Zavod Stik. 

(V primeru slabega vremena joga odpade.) 
 

Sreda,  

09. 08. 2017 

09.00 – 

10.30 

TIC Preddvor Umovadba za starejše  

Dober spomin pomeni, da si zapomnimo stvari, ki so pomembne, in 

pozabimo tisto, kar je manj pomembno. In ker spomin pomembno 

vpliva na naše življenje, se je vredno potruditi, da bo dobro deloval 

v vseh obdobjih našega življenja. Na delavnici boste spoznali 

preproste vaje, s katerimi lahko krepite spomin. 
 

Ponedeljek,  

14. 08. 2017, 

Sreda, 16. 

08. - Petek, 

18. 08. 2017 

10.00 – 

12.00 

TIC Preddvor Počitniške aktivnosti za otroke 

NAJ BODO LETOŠNJE POČITNICE RAZGIBANE, BARVITE, PESTRE, 

RAZIGRANE, RAZPOSAJENE, DRUŽABNE ... IN SPLOH NAJBOLJŠE!  

Z zanimivimi, zabavnimi, družabnimi in poučnimi vsebinami želimo 

popestriti počitniške dni otrok in mladostnikov. Delavnice so 

brezplačne, dostopne vsem otrokom (starejšim od 5 let, mlajši od 5 

let pa dobrodošli v spremstvu odrasle osebe) in mladostnikom. V 

času delavnic bodo z njimi usposobljeni animatorji in prostovoljci. 

Predhodne prijave niso potrebne.  

Četrtek,  

24. 08. 2017 

16.30 – 

18.30 

TIC Preddvor Kiparjenje v glini 

 

Prisrčno vabimo vse otroke in mladostnike, da se nam pridružijo pri 

ustvarjanju glinenih izdelkov. Delavnice bodo potekale pod 

vodstvom strokovnega, predvsem pa hudomušnega in zabavnega 

mentorja, Milana Bahiča. Na ogled bodo že ustvarjeni izdelki ter 

pogostitev s sladoledom. Vabljeni k ogledu! 

 

Informacije: Ljudska univerza Kranj, Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, 4000 Kranj 

T: 0820 58457, M: 041 724 134, E: mck-prijava@luniverza.si, S: www.vgc-gorenjska.si  

 

 

 

Vse aktivnosti so brezplačne. Prosimo za prijave. 
Pridržujemo si pravico do manjših sprememb v programu.  

Udeležba na aktivnostih projekta Večgeneracijski center je na lastno odgovornost. 

 
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.  
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