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Pozdravljeni. 
 
Na podlagi potrditve na upravnem odboru vabimo člane, da se vključijo v prostočasne 
dejavnosti. Točen datum pričetka posameznih aktivnosti bo odvisen od trenutne 
situacije v zvezi s COVID-om. 
 
V nadaljevanju posredujemo nabor dejavnosti, v katere se lahko vključite. Nekaj je tudi 
novosti, zato upamo, da bo vsakdo lahko našel dejavnost, ki mu ustreza in se jo bo lahko 
udeležil. 
 
 

RAZPORED POSAMEZNIH DEJAVNOSTI 
 
 
PONEDELJEK 
 
Gledališka delavnica z Alešem               n o v o 

• vsak 1. in 3. ponedeljek ob 17. uri v društvenih prostorih Krice Krace v Kranju 
• pričetek: predvidoma oktobra, o prvem srečanju bomo prijavljene obvestili  

 
 
TOREK 
 
Plesna delavnica s Tajdo                       n o v o 

• 1., 2. in 4. torek v mesecu od 16. do 17.30 ure v veliki dvorani v 
Medgeneracijskem centru Kranj 

• pričetek: predvidoma oktobra, obvestilo prijavljenim bomo posredovali naknadno 
 
Kuharska delavnica (Kuhamo s Sožitjem) z Ulo 

• vsak 3. torek v mescu ob 16. uri v Medgeneracijskem centru Kranj 
• pričetek: prijavljeni  boste obveščani naknadno 

 
 
SREDA 
 
Košarka – zbiramo evidenčne prijave, ker še ni možno pridobiti ustreznega prostora 
(telovadnice)  

• vsaka 1. in 4. sreda v mesecu od 16.15 do 17. ure 
• pričetek: prijavljene bomo naknadno obvestili   

 
Bowling pri Marinšku v Naklem – zbiramo evidenčne prijave, ker še nimamo potrditve 

• vsaka 2. in 3. sreda v mesecu od 17. do 18. ure 
• pričetek: prijavljene bomo naknadno obvestili  

 



ČETRTEK 
 
Rekreacijsko plavanje v zimskem bazenu – OMDR plava skupaj s spremljevalcem (svojim 
staršem oz. skrbnikom)  

• ob četrtkih od 15. do 16. ure  
• pričetek: predvidoma 3.10.2020, o pričetku bomo prijavljene obvestili 

 
PETEK 
 
Vodeno plavanje za mlajše (razvojni vrtec, nižji razredi OŠsPP) z mentorjem  

• ob petkih od 15.20 do 16.20  ure v Bazenu Kranj 
• pričetek: o datumu bomo prijavljene obvestili naknadno 

 
 
SOBOTA 
 
Pohodništvo z Dragico  
Pohodi bodo organizirani glede na vremenske razmere.   
 
Za posamezen planinski pohod bo vsakič izdano posebno obvestilo tistim, ki se boste na to 
dejavnost prijavili. 
 
 
POMEMBNO: 
 
Lastni prispevek za udeleženca je 20 € za posamezno dejavnost za celotno obdobje do 
maja 2021. Prispevka ni za kuharsko delavnico in pohodništvo.  
 
Za plavanje veljajo spodaj navedeni prispevki: 
 

- Vodeno plavanje za mlajše ob petkih – društvo plača vstop v bazen s progo,  
prispevek posameznika za strošek mentorja bo vsakokrat odvisen od števila 
vključenih 

- Za rekreacijsko plavanje ob četrtkih - društvo plača vstop v bazen s progo za OMDR, 
spremljevalec – starš oz. skrbnik pa vstop v bazen plača sam. 

 
Prispevke za prostočasne dejavnosti boste poravnali na začetku posamezne dejavnosti 
 
Izpolnjene in podpisane priložene prijavnice in soglasje za slikanje in snemanje (na hrbtni 
strani prijavnice) do 1.10.2020 oddajte 

- Bojani Jekovec (člani, vključeni v VDC Kranj) oz v VDC Tržič ali Šenčur, 
- ostali pokličite Uroša na 041 710-212 – prijavnice boste oddali naknadno. 

 
 
V primeru dodatnih informacij in vprašanj lahko pokličete: 
 
041 710-212 – Uroš Tičar, vodja prostočasnih aktivnosti, 
041 915-640 – Frančiška Žerovnik, predsednica UO društva, 
041 566-184 – Erika Draksler, tajnica društva. 
 
Vabimo vas, da se prijavite za aktivnosti in se nam pridružite, ko bo zdravstvena situacija 
dopuščal pričetek posameznih aktivnosti. 
 

Frančiška Žerovnik, 
predsednica UO 


