
 
Škrlovec - dnevni center za mlade in družine 

Center za socialno delo Kranj, Koroška c. 19, 4000 Kranj 

 
 

POSEBNI DOGODKI V MAJU 2012 
 

 
V maju načrtujemo kar nekaj posebnih aktivnosti, na katere bi vas radi posebej opozorili. Za 
nekatere bo potrebna vnaprejšnja prijava: 
 
FILMSKO POPOLDNE V KINU 
V petek 4. maja si bomo ogledali Street dance 2 v 3D dvorani Planeta Tuš Kranj.  
Za ogled se je potrebno prijaviti do 3.maja (četrtek). Zbor je na Škrlovcu ob 16.00, predstava pa 
poteka od 16.30 do 18.00, nakar se skupaj vrnemo nazaj.  
Prispevek za ogled filma je 1€.  
 
VITEŠKE IGRE 
V okviru programa Tedna mladih Kranj bomo organizirali viteške igre. K sodelovanju smo povabili 
Borisa Kononenka, ki je v marcu na Škrlovcu vodil Igramo se gledališče. Imeli bomo srednjeveško 
lutkovno igro: Rešimo princesko in viteški turnir. 
Zbor za vse bo ob 15.00 na Škrlovcu, zaključek pa ob 19.00.  
Vse izdelke, ki jih bomo v okviru delavnice naredili, bodo otroci lahko odnesli domov.  
 
ŽUPANOV TEK 
Tudi letos bomo sodelovali na že dvanajstem Županovem teku. Dobrodelni tek bo tudi tokrat 
namenjen Fundaciji Vincenca Drakslerja. Za udeležence v okviru Škrlovca bo udeležba brezplačna, 
potrebno pa se bo prijaviti vnaprej. V naslednjih dneh boste obveščeni o vseh potrebnih 
informacijah o udeležbi. 
 
MUZIKAL  
V maju bomo v sodelovanju z Evo Aleš pripravili muzikal. Informativni sestanek smo imeli 24. 
aprila, vendar se nam novi člani lahko še priključite 8.maja, ko je naš naslednji sestanek. Vaje bodo 
vsak torek od 15.00 do 16.30 in bodo potekale do konca šolskega leta. Za vsakega udeleženca 
bomo našli primerno vlogo in na koncu imeli skupinski nastop. Vabljeni, da se nam priključite v 
čimvečjem številu! 
 
MLADINSKA TRŽNICA 
16. maja bo v Ljubljani potekala Mladinska tržnica. Škrlovec- dnevni center za mlade in družine se 
bo predstavil na stojnici. V naslednjih dneh boste obveščeni o vseh potrebnih informacijah o 
udeležbi.  
 
 
 

Tel.: (04)23-73-515, faks: (04)23-73-516, e-pošta: info@skrlovec.net, 
davčna številka: 87143402, matična št.: 5049865, tr. račun: 01100-6030302726, Banka Slovenije 


