
Dogajanje v Medgeneracijskem centru Vezenine Bled
Za nami je uspešno izveden Javni razpis

za uporabo in najem prostorov v Med-
generacijskem centru Vezenine Bled v
šolskem letu 2022/23. Z javnim razpi-

som smo pridobili veliko programov, ki
jih bodo podjetja, zavodi, društva, klubi,

rekreativne skupine, organizacije in sku-
pine, druge fizične in pravne osebe ponu-

dile našim občanom. Pestra paleta vode-
nih vadb, plesnih tečajev, glasbenih ur,

gledaliških vaj, predavanj, izobraževanj
in varstvenih programov za vse generaci-

je. Program bo objavljen na spletni strani

https://www.e-bled.si/medgeneracijski-

-center-vezenine-bled/.

AKTIVNOSTI LURA

Na programe se je potrebno prijaviti na:

040 810 476 ali mcbled@guest.arnes.si.
Kontaktna oseba: Monika Valjavec

BREZPLAČNI PROGRAMI:

SVET MAKRAMEJA, izvajalka Neja Pavšek
Trajanje: T2 ur, torki ob r7.oo, začetek 20.

9. 2022, Medgeneracijski center Vezeni-
ne Bled.

IMPROVIZACIJSKO GLEDALIŠČE ZA

ODRASLE, izvajalka Mira Petek
Trajanje: 12 ur, torki ob 18.00, začetek 20.

9. 2022, Medgeneracijski center Vezeni-

ne Bled.

VADBA ZA HRBTENICO, izvajalka Mar-

jeta Žerovc

Trajanje 24 ur, torki in četrtki od 9.00 do

10.00.

JUTRANJA TELOVADBA 1000 GIBOV z
Društvom Šola zdravja
Trajanje: vsak dan z izjemo nedelje, ob
8.00 na Olimpijskem trgu pred Ledeno
dvorano na Bledu.

OD NAKITA DO SKULPTURE, izvajalec

Huberto Široka

Trajanje 24 ur, januar, Medgeneracijski

center Vezenine Bled.

SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN, izvajal-
ka Monika Valjavec
Trajanje 48 ur, torki ob 17.00, oktober,

Medgeneracijski center Vezenine Bled.

CELOSTNO RAZSTRUPLJANJE, izvajal-
ka Vera Dermota

Trajanje: 12 ur, Medgeneracijski center

Vezenine Bled.

ŠOLARIJE, različni izvajalci
Trajanje: vsak dan med tednom od 13.00
do 16.00, Medgeneracijski center Vezeni-
ne Bled.

VEČERI NAMIZNIH IGER, izvajalca
Žan Anderle in Aljaž Vidic
Trajanje: 24 ur, petki od 18.00 do 22.00,

začetek r6. 9. 2022, Medgeneracijski cen-
ter Vezenine Bled.

KULINARIČNE DELAVNICE, različni
izvajalci
Trajanje: enkrat mesečno, srede ob 17.00,

Medgeneracijski center Vezenine Bled.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV BLED

PLESI V KROGU, izvajalka Metka Frelih

Trajanje: 20 ur, Medgeneracijski center

Vezenine Bled.

PLAČLJIVI PROGRAMI

OTROŠKA ŠOLA SLIKANJA, različne
izvajalke
Trajanje 30 ur, začetek: jeseni 2022, Med-
generacijski center Vezenine Bled.

Cena: 70 EUR.

NADALJEVALNI TEČAJ RUSKEGA JE-
ZIKA A1/2, izvajalka Anzhela Gregorc
Trajanje: 30 ur, Medgeneracijski center

Vezenine Bled.
Cena: 70 EUR (upokojenci), 190 EUR

(ostali).

NADALJEVALNI TEČAJ RUSKEGA JE-
ZIKA B2, izvajalka Anzhela Gregorc
Trajanje: 30 ur, Medgeneracijski center

Vezenine Bled.

Cena: 70 EUR (upokojenci), 190 EUR

(ostali).

OTROŠKA FILMSKA MATINEJA, izva-

jalca Zavod Aspekt, Kino Klub
Trajanje vsako drugo soboto ob 10.00,

simbolična vstopnina za posamezno film-
sko matinejo.

Počitniška doživetja v Medgeneracijskem

centru Bled
Poletne počitnice so spet prehitro mini-

le, za seboj pa pustile nov pečat doživetij,
pridobljenih znanj in veščin, neprecen-

ljivih spominov, simpatij ter prijateljstev.
Za nami je kar sedem razigranih počitni-
ških tednov. In za katere izkušnje smo se-
daj bogatejši? Zaplesali smo v poletje, se
sproščali ob raznih ustvarjalnih delavni-
cah v sodelovanju z društvom Žarek, po-

sneli poletno počitniško radijsko oddajo
Poletna školjka, pridobivali slikarske ve-
ščine, športali ter pridno trenirali, ustvari-

li unikatne mozaike in se podali na dogo-
divščine v naravi. Zadnji počitniški teden
je glede na število prijav otrok še posebej
pokal po šivih. Z dolgoletno in izkušeno
skavtinjo Nežo Brelih smo se podali na
adrenalinski izziv v naravo. Zanimalo nas
je vse, od postavljanja bivaka, opazovanja,
ustvarjanja z naravnimi materiali, iskanja
živalskih sledi, odkrivanja čutne poti, raz-
iskovanja gozda, iger v naravi do prema-

govanja ovir in orientacije v naravi ter še

mnogo več. Za prijetno osvežitev v vročih
dneh so poskrbeli gasilci PGD Bled in

Grajsko kopališče Bled, veščine vztrajno-
sti ter potrpežljivosti pa smo aktivno tre-

nirali na Mini golfu Bled. Naši želodčki so
zahvaljujoč restavraciji Pr' Klaudiji ostali

polni in siti. Počitniški program sofinan-
cirata Občina Bled in Občina Gorje.

V novem šolskem letu vam želimo, da
bi uspešno dosegali zastavljene cilje in

pri tem ostali radovedni, iskrivi in igrivi.
V ospredje postavite medsebojno pomoč,
sprejemanje in spoštovanje.
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