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1 OŠ Polde Stražišar – medgeneracijsko 
sodelovanje 
OPIS: Skupaj z OŠ Polde Stražišar 
sodelujemo z namenom 
medgeneracijskega druženja, kreativnega 
ustvarjanja in športnih aktivnosti. Pri 
izvedbi prireditve se bomo osredotočili na 
kreativno ustvarjanje, in sicer izdelavo 
spomladanske dekoracije (dežnički, rožice, 
metuljčki,…) 
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2 Obisk knjižnice z uporabniki 
OPIS: Knjižnico z udeleženci obiskujemo z 
namenom, da se udeležence vzpodbudi k 
kvalitetnemu preživljanju prostega časa ter 
k širjenju zanimanja za knjigo (kje 
določeno knjigo poiskati, na koga se obrniti 
po pomoč,…). Vsak obisk knjižnice se 
navezuje na tematiko, ki zanima 
udeležence, pripravimo izbor knjig na to 
tematiko, nato pa vsak v knjigi poišče 
nekaj, kar se navezuje na določeno 
tematiko. Tema tokratnega obiska bo 
zdravo življenje. 

 
Špela El 
Shawish 
04/583-56-10 
spela.elshawish
@zavodjelsa.si 

 
11.5.2017 

 
8-10 

 
Jesenice 



3 Piknik z udeleženci 
OPIS: Vsako leto pripravimo piknik skupaj 
z udeleženci, predvsem zaradi 
vzpodbujanja pozitivne skupinske klime in 
posledično boljšega psihičnega počutja. 
Velik poudarek se prav tako daje pripravi 
hrane za piknik, vključene je veliko 
zelenjave in tudi sadje. Na ta način 
udeležence želimo spodbuditi k zaužitju 
več sadja ali zelenjave vsakodnevno. 
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4 Telovadba v naravi 
OPIS: Z udeleženci vsakodnevno izvajamo 
vaje sproščanja in dihanja ter raztezne 
vaje. Za spremembo bomo tokrat vaje 
izvajali na svežem zraku v naravi.   
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Jesenice 

5 Sprehod po razgledni Jesenice 
OPIS: Jesenice ponujajo zelo lepo 
sprehajalno pot od Koroške Bele do 
Zdravstvenega doma. Namen sprehoda je 
udeležencem vzpodbuditi interes, da 
vsakodnevno v svojem prostem času, 
naredijo nekaj za svoje zdravje.  

 
Špela El 
Shawish 
04/583-56-10 
spela.elshawish
@zavodjelsa.si 

 
20.6.2017 
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Jesenice 

6 Izlet na Bled 
OPIS: Z udeleženci se bomo z vlakom 
odpravili na Bled, kjer bomo naredili 
sprehod okoli jezera.  Da bo izlet še malo 
poučne narave, pa bo vsak izmed 
udeležencev izbral tematiko, ki je 
povezana z Bledom in o njej povedal nekaj 
besed.  
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