
Vse aktivnosti so brezplačne. 
 

Medgeneracijski center Kranj 

Program počitniških  

aktivnosti junij, julij,  

avgust 2018 
Dopoldansko dogajanje se začne ob 8. uri. Popoldanski 
del se začne ob 12. uri s kosilom, ki mu sledi popoldanska 
aktivnost. Dogajanje poteka do 16. ure. 
 
Med 12.00 in 12.30 uro je možnost toplega obroka (proti 
plačilu), naročilo do 9. ure. Starši plačilo obroka poravna-
jo ob prihodu. V vmesnem času naj imajo otroci s seboj 
malico, prav tako naj pred prihodom k nam pojedo zajtrk. 
V primeru slabega vremena naj bodo otroci primerno 
oblečeni in obuti za zunanje aktivnosti.  
V času poletnih počitnic v Medgeneracijskem centru 
Kranj otroci niso dodatno nezgodno zavarovani. 

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. 

LETNI BAZEN KRANJ 
4. in 11. julija ter 2. in 9. avgusta 2018. 

Za kopanje na Letnem bazenu otroci potrebujejo: 
brisačo, kopalke, sončno kremo, pokrivalo, pripomočke za 
plavanje.  
Kosilo nam bo Sodexo pripeljal na bazen. 

PRIJAVE 
Na počitniške aktivnosti se je potrebno prijaviti na 
e-naslov: mck-prijava@luniverza.si. 
Vsak dan sprejmemo največ 30 otrok.  
Želimo, da bi bil naš program  počitniških aktivno-
sti za otroke dosegljiv čim večjemu številu otrok, 
zato ima posamezen otrok možnost prijave na 20 
počitniških dni. 
Prijava je zavezujoča, otrok s tem koristi počitniški 
dan, četudi se ga ne udeleži. Opravičen izostanek 
(bolezen) se ne šteje kot koriščen počitniški dan. 

ZAKLJUČNA PRIREDITEV 
Vsi starši in stari starši ste ob izteku počitniških  
aktivnosti lepo vabljeni na zaključno prireditev 

V PETEK, 31. avgusta 2018, OB 14.30 URI. 

Pridržujemo si pravico do manjših sprememb v programu. 
Udeležba na aktivnostih projekta VGC Gorenjske je na lastno      

odgovornost. 

CELODNEVNI IZLET  
na Šmarjetno goro 19. julija 2018  

in na Sv. Jošt 23. avgusta 2018 
Otroci naj bodo športno oblečeni, pomembna je primerna 
obutev, sončna krema in pokrivalo. S seboj naj imajo zado-
sti tekočine, lahko tudi kakšen sendvič, za kosilo se bomo 
dogovorili z oskrbniki na Šmarjetni gori in Sv. Joštu. 

Medgeneracijski center Kranj (MCK), Cesta talcev 7, 4000 Kranj |  

T: 082 058 457 | M: 041 724 134 |  

mck@luniverza.si 

www.vgc-gorenjska.si  

            MCKranj         VGC Gorenjske  

PRISRČNO VABLJENI  NA TELOVADBO Z OTROKI 
VSAK DAN  od 8.30 do 9.00 

OGLED LETALIŠČA JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA 
10. julija 2018 od 8.00 do 12.00 

Medgeneracijski dogodek 
Otrokom se lahko pridružite tudi odrasli. Prijave odraslih 
in otrok za ogled letališča so potrebne do 3. julija 2018. Vsi 
odrasli ob prijavi navedete številko osebnega dokumenta, 
za otroke pa zadoščata ime in  priimek. Na letališče se bo-
mo odpeljali z avtobusom. 



Junij 2018 

            

Avgust 2018  
 
 

 
Julij 2018 

 dopoldan popoldan 

ponedeljek 
2.7.2018 

Gozdni bonton Sadne sladoledne lučke 

torek 
3.7.2018 

Iskanje zaklada Odkrivanje znamenitosti 
Kranja 

sreda 
4.7.2018 

Letni bazen Letni bazen 

četrtek 
5.7.2018 

Risanje krogov Oblikovanje gline 

petek 
6.7.2018 

Vzorci Ogled knjižnice 

ponedeljek 
9.7.2018 

Spoznavanje drevesnih 
vrst 

Barvasti puding 

torek  
10.7.2018 

Ogled letališča Jožeta 
Pučnika Ljubljana 

Skiciranje avtoportreta 

sreda  
11.7.2018 

Letni bazen Letni bazen 

četrtek 
12.7.2018 

Risanje trikotnikov Igrajmo šah 

petek  
13.7.2018 

Mandale Ustvarjanje z glino 

ponedeljek 

16.7.2018 

Iskanje gozdnih pred-

metov 

Čokoladni sladoled 

 dopoldan popoldan 

torek 
26.6.2018 

Indijansko poletje Domišljijsko risanje 

sreda 
27.6.2018 

Košarka in nogomet Oblikovanje gline 

četrtek  
28.6.2018 

Risanje mandal Igramo šah 

petek 
29.6.2018 

3D metulj Prve francoske besede 

 dopoldan popoldan 

torek  

17.7.2018 

Vragolije Pike Nogavičke Skiciranje avtoportreta 

sreda  

18.7.2018 

Ptički Športne igre 

četrtek 

19.7.2018 

Šmarjetna gora Šmarjetna gora 

petek  

20.7.2018 

Festival lajnarjev Sokratove urice 

ponedeljek 

23.7.2018 

Barvanje kamnov Angleške igre 

torek  

24.7.2018 

Igre prijateljstva Risanje v naravi 

sreda  

25.7.2018 

Košarka in nogomet Oblikovanje gline 

četrtek 

26.7.2018 

Oblikovanje gline Knjižnica  - kviz 

petek  

27.7.2018 

Ribice, sveča Prve  francoske besede 

ponedeljek 

30.7.2018 

Hoja zaupanja 

 

Angleške igre 

torek 

31.7.2018 

Zabavni poligon Izdelava reliefa v glini 

  dopoldan popoldan 

sreda 

1.8.2018 

Ribice /  

Perpetum mobile 

Športne igre 

četrtek 

2.8.2018 

Letni bazen Letni bazen 

petek 

3.8.2018 

Sokratove urice Poslikava obraza 

ponedeljek 

6.8.2018 

Čutenje drevesa Angleške igre 

Torek Štafetne igre Skiciranje avtoportreta 

 dopoldan popoldan 

sreda 

8.8.2017 
Košarka in nogomet Knjižnica— ustvarjalne 

delavnice 

četrtek 

9.8.2018 

Letni bazen Letni bazen 

petek 

10.8.2018 

Lutke punčke, vojaki, 

policaji 

Sokratove urice 

ponedeljek 

13.8.2018 

Gozdna slika Sokratove urice 

torek 

14.8.2018 

Origami nas predrami Skiciranje avtoportreta 

Namizni tenis 

četrtek 

16..8.2018 

Igrajmo šah Škratov zaklad 

petek 

17.8.2018 

Kamišibaj Plesno popoldne 

ponedeljek 

20.8.2018 

Spuščanje ladjic Angleške igre 

torek 

21.8.2018 

Karaoke Zabava z glino 

sreda 

22.8.2018 

Sokratove urice Kekec in Mojca 

četrtek 

23.8.2018 

Sv. Jošt Sv. Jošt 

petek 

24.8.2018 

Kamišibaj Knjižnica— družabne igre 

ponedeljek 

27.8.2018 

Igranje vlog Telovadba za telo in um 

torek 

28.8.2018 

Poligoni in zabavne igre Skiciranje avtoportreta 

Namizni tenis 

sreda 

29.8.2018 

Sokratove urice Izdelovanje Minionov 

četrtek 

30.8.2018 

Lokostrelstvo  Prve francoske besede 

Petek  

31.8.2018 

30.8.201 

Poslikava obraza Zaključna prireditev ob 
14.30 uri 


