
Teden vseživljenjskega učenja 2018 

petek, 11. 5. 2018 – sobota, 19. 5. 2018  

Naj mesec maj prebudi tudi ljubezen  

do vseživljenjskega učenja! 

 
Datum/ura 
 

Naslov dogodka Krajši opis dogodka Podizvajalec Lokacija Kontakt 

petek, 11. 5. 2018 – 
nedelja, 13. 5. 2018 
od 18.00 
 

Razstava ročnih del 
KUD Bitnje v sezoni 
2017/2018 

Na razstavi bodo članice KUD Bitnje predstavile 
opremo za otroško sobo in kopalnico. V tem času so 
ustvarile tudi hobotnice za nedonošenčke, katere 
bodo v času otvoritve razstave predale Porodnišnici 
Kranj za projekt Hobotnica. 
V okviru društva deluje tudi sekcija klekljaric, ki 
bodo postavile na ogled svoje izdelke. 

KUD Bitnje Škofjeloška cesta 112, 
4000 Kranj 
 

Amra Bektešević 
04 280 48 00 
tvu@luniverza.si   
  

petek, 11. 5. 2018 
od 8.00 do 9.00 

»Divja hrana« Reševanje zabavnega kviza na računalniku, kjer 
preverjamo koliko določeno hrano sploh poznamo 
in se kaj novega naučimo o njej. Nosilec je Janez 
Černilec. 

ŠC Kranj, SESGŠ 
 

Cesta Staneta Žagarja 33, 
4000 Kranj 
 

Darja Fuchs 
059 093 920 
darja.fuchs@sckr.si 

petek, 11. 5. 2018 
od 17.00 do 19.00 

Skupne točke med 
Slovenijo in Švico 

Skupne točke med Slovenijo in Švico na področju 
(jezikovne) kulture, gospodarstva itd. 

Anna Hladnik s.p.,                            
Švicarska šola 
 
 

Pot v Bitnje 16, 
4000 Kranj 
 

Anna Hladnik 
041 440 793 
anna.hladnik@  
gmail.com 

petek, 11. 5. 2018 
ob 19.00 

Beseda Janeza 
Jereba - Argentina  

Ob razstavi Beg pred svobodo - iz koroških taborišč 
smo imeli priložnost srečanja z gospodom Janezom 
Jerebom, ki je na tujih tleh pisal spomine na svoj 
rojstni kraj v vasi Grad. Zaupal nam jih je in ob dnevu 
osvoboditve jih bomo tudi njemu in memoriam 
odstrli v njegovem domačem kraju. 

Liberius Cerklje 
 
 
 

Domačija Podgoršek 
Grad 43, 
4207 Cerklje na 
Gorenjskem 
 

Daniela Močnik 
040 566 819 
daniela.mocnik@   
guest.arnes.si 

sobota, 12. 5. 2018                     
od 8.30 do 15.00 

Slikarsko srečanje v 
Hiši čez cesto na 
Miljah 

Na srečanje so povabljena slikarska društva. Tema 
slikanja je narava in kulturna dediščina v občini 
Šenčur. Tehnika je prosta. Dela narejena na srečanju 
se razstavijo. Odprtje razstave je ob 17.00 uri. Takoj 
za tem posadimo ob tednu kulture na vrtu hiše 

KD Hiša čez cesto 
 
 
 
 

Hiša čez cesto na Miljah 
Milje 11, 
4212 Visoko 
 
 

Dragica Markun 
031 681 073 
dragica.markun@  
gmail.com 
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sadno drevo - hruško. Sadno drevo posadi župan 
občine Šenčur Ciril Kozjek. Sledi kulturni program. 

sobota, 12. 5. 2018 
od 9.00 

Festival Svet v 
malem 2018 

Festival SVM 2018 je eden večjih tovrstnih 
dogodkov v Sloveniji. Glavnino predstavlja 
tekmovanje v plastičnem maketarstvu, z 
mednarodno udeležbo. Poleg tega bo možno videti 
še bogato razstavo maket, RC modelov in 
predstavitev društev. Vzporedno bodo potekale 
tudi maketarske delavnice, tako za začetnike, kot 
tudi za tiste, ki že imajo nekaj izkušenj. 

Društvo za 
vzpodbujanje 
kreativnosti Svet v 
malem 
 
 
 

avla Mestne občine Kranj 
Slovenski trg 1, 
4000 Kranj 
 

Uroš Kovač 
drustvo.svm@ 
gmail.com 
 

ponedeljek, 14. 5. 2018 
ob 9.30 

Delavnica 
Brainobrain za 
otroke 

Na delavnici bodo otroci računali na abakus, se 
spoprijeli z miselnimi in ustvarjalnimi izzivi ter 
nazadnje izdelali uporabno igračo. Vodi: Maja 
Korošak 

Družinski center 
Preobrazba 

Vrtec Najdihojca 
Ulica Nikole Tesle 4, 
4000 Kranj 
 

Maja Korošak 
051 607 212 
maja@brainobrain.si 
 

ponedeljek, 14. 5. 2018 
od 12.10 do 12.55 

»Joga na stolu« Vadba je primerna je za starejše, gibalno ovirane, za 
razbremenitev telesa po pisarniškem delu. Nosilka 
je Petra Ogrizek. 

ŠC Kranj, SESGŠ 
 
 
 

Cesta Staneta Žagarja 33, 
4000 Kranj 
 
 

Darja Fuchs 
059 093 920 
darja.fuchs@sckr.si 

ponedeljek, 14. 5. 2018 
ob 16.30 

Do you speak 
English? 

Tečaj angleškega jezika na Gimnaziji Kranj. Gimnazija Kranj 
 
 
 

Koroška cesta 13, 
4000 Kranj 
 

Eva Gašperlin 
04 281 17 16 
eva.gasperlin@ 
guest.arnes.si 

ponedeljek, 14. 5. 2018 
ob 17.00 

10 totalno 
neromantičnih lekcij 
o oblikovanju 

Od velikih projektov (tudi v sodelovanju z Donaldom 
Trampom) do malih startup podvigov bo 
industrijska oblikovalka Nina Malovrh predstavila 10 
koristnih spoznanj, za tiste, ki šele razmišljate, da bi 
se podali na pot oblikovanja izdelkov ali pa bi vam 
prav prišel kakšen trik ali nasvet za lažje boljše delo. 

B&B izobraževanje in 
usposabljanje d.o.o. 
 
 
 

Ljubljanska cesta 30, 
4000 Kranj 
 

 Saša Plaznik 
04 280 83 04 
sasa.plaznik@bb.si 
 
 

ponedeljek, 14. 5. 2018 
od 17.00 do 18.30 

Grafologija- izbira 
poklica 

Grafologija ali veda, ki se ukvarja s preučevanjem 
naše pisave. Naši talenti, kompetence so skrite v 
naši pisavi, v črkah, v njihovi postavitvi, v moči 
pritiska idr. Spoznajte to znanost in odkrijte svoje 
skrite talente. Predavanje je namenjeno staršem, 
mladostnikom in odraslim, ki iščejo svoje 
poslanstvo. Vodi: Hermina Binder, dipl. ing. kem. 
teh in certificirana grafologinja 

Združenje iz bube v 
metulja 
 
 
 

Medgeneracijski center 
Kranj 
Cesta talcev 7, 
4000 Kranj 
 

Amra Bektešević 
04 280 48 00 
tvu@luniverza.si   
 

ponedeljek, 14. 5. 2018 
ob 17.30 

Non, vous ne 
regretterez rien 

Tečaj francoskega jezika na Gimnaziji Kranj. Gimnazija Kranj 
 

Koroška cesta 13, 
4000 Kranj 
 

Eva Gašperlin 
04 281 17 16 
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(ničesar ne boste 
obžalovali) 

eva.gasperlin@ 
guest.arnes.si 

ponedeljek, 14. 5. 2018 
ob 19.00 

Energijski centri v 
telesu 

Delovanje žlez z notranjim izločanjem, ohranjanje 
ravnovesja. 

Liberius Cerklje 
 
 
 

Bar Kern 
Trg Davorina Jenka 9, 
4207 Cerklje na 
Gorenjskem 

Daniela Močnik 
040 566 819 
daniela.mocnik@   
guest.arnes.si 

torek, 15. 5. 2018 
od 12.00 do 14.00 

Skupne točke med 
Slovenijo in Švico 

Skupne točke med Slovenijo in Švico na področju 
(jezikovne) kulture, gospodarstva itd. 

Anna Hladnik s.p.,                            
Švicarska šola 
 
 

Pot v Bitnje 16, 
4000 Kranj 
 

Anna Hladnik 
041 440 793 
anna.hladnik@ 
gmail.com 

torek, 15. 5. 2018 
ob 16.00 

30 dni nečesa 
novega 

Se zavedate, da bi radi v svojem življenju nekaj 
spremenili, dokončali, storili, vendar vam iz različnih 
razlogov ne uspe? Imamo predlog:  počnimo to 
skupaj trideset dni. To je ravno dovolj časa, da 
prevzamemo novo navado ali opustimo staro. Na 
prvem srečanju se bomo pogovorili, kaj bo vsak 
izmed nas počel 30 dni in se ponovno sestali čez 30 
dni, da se pogovorimo o izzivih in nasmejimo našim 
doživetjem. 

B&B izobraževanje in 
usposabljanje d.o.o. 
 
 
 

Ljubljanska cesta 30, 
4000 Kranj 
 

Saša Plaznik 
04 280 83 04 
sasa.plaznik@bb.si 

torek, 15. 5. 2018 
ob 16.00 

Delavnica: Krasilnica Radi ustvarjate? Pridružite se nam v Krasilnici, kjer 
boste razmigali prste in se preizkusili v ročnih 
spretnostih. Prebudite otroka v sebi in se prepustite 
papirju, škarjam in lepilu. Vodi: Jožica Žumer 

Mestna knjižnica Kranj 
 
 
 

Gregorčičeva ulica 1, 
4000 Kranj 
 

Damjana Mustar 
04 201 35 61 
damjana.mustar@  
mkk.si 

torek, 15. 5. 2018 
ob 16.45 

Zakaj je bolje, da v 
Rusiji niste preveč 
ponosni? 

Tečaj ruskega jezika na Gimnaziji Kranj. Gimnazija Kranj 
 

Koroška cesta 13, 
4000 Kranj 
 

Eva Gašperlin 
04 281 17 16 
eva.gasperlin@  
guest.arnes.si 

torek, 15. 5. 2018 
od 17.00 do 20.00 

Z učenjem do 
zdravja za celo 
družino 

Pestre dejavnosti na temo osveščanja družin o 
zdravem načinu življenja na vseh področjih: zdravje, 
medosebni odnosi, telesna aktivnost, zdrava 
prehrana. 

Ljudska univerza Kranj Medgeneracijski center 
Kranj 
Cesta talcev 7, 
4000 Kranj 

Amra Bektešević 
04 280 48 00 
tvu@luniverza.si 

torek, 15. 5. 2018 
ob 18.00 

Lahko Schmetterling 
zveni prijetno? 

Tečaj nemškega jezika na Gimnaziji Kranj. Gimnazija Kranj 
 

Koroška cesta 13, 
4000 Kranj 
 

Eva Gašperlin 
04 281 17 16 
eva.gasperlin@ 
guest.arnes.si 

torek, 15. 5. 2018 
ob 19.00 

Cankar v stripu – s 
Tanjo in Pižamo 
Boštjan Gorenc – 
Pižama, Tanja 

Tanja Komadina in Boštjan Gorenc – Pižama bosta v 
klepetu razkrila, koliko suhih hrušk sta pojedla med 
ustvarjanjem stripa Moj lajf, in pri katerem letu so 

Mestna knjižnica Kranj 
 
 
 

Gregorčičeva ulica 1, 
4000 Kranj 
 

Damjana Mustar 
04 201 35 61 
damjana.mustar@  
mkk.si 
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Komadina, Tina 
Primožič 

mlademu Ivanu Cankarju zares pričeli poganjati brki.   
 

torek, 15. 5. 2018 
ob 19.00 

Tehnike sproščanja Tibetanske vaje, qi gong, hata joga, dihanje, osnove 
shiatsu masaže in refleksne masaže stopal ter 
vsakokratna meditacija nam korak za korakom 
odpirajo pot v svet notranjega miru, hkrati pa telo in 
um postajata prožnejša in bolj živa. Skozi tehnike vas 
bo vodil mag. Franc Rozman. 

Gimnazija Kranj 
 

Koroška cesta 13, 
4000 Kranj 
 

Eva Gašperlin 
04 281 17 16 
eva.gasperlin@ 
guest.arnes.si 

od srede, 16. 5. 2018 in 
vsako nadaljnjo sredo 
od 9.00 do 11.00 
 

Razgibajmo 
možgane s 
Scrabblom 

Kdaj telovadite z možgani? Poskusite! Scrabble je 
črkovna družabna igra. S sestavljanjem besed in 
spodbujanjem razmišljanja pripomore k aktivaciji 
možganov in pomaga preprečevati demenco. Vodi: 
Jožica Žumer 

Mestna knjižnica Kranj 
 
 
 

Gregorčičeva ulica 1, 
4000 Kranj 
 

Damjana Mustar 
04 201 35 61 
damjana.mustar@  
mkk.si 

sreda, 16. 5. 2018 
od 13.00 do 19.00 

Svitov dogodek Na dogodku se boste lahko sprehodili skozi napihljiv 
model debelega črevesa, dobili dodatne informacije 
o Programu Svit in delili morebitno svojo izkušnjo. 
Vodi: Nacionalni inštitut za javno zdravje Kranj, Zala 
Marn 

Mestna knjižnica Kranj 
 
 
 

Gregorčičeva ulica 1, 
4000 Kranj 
 

Damjana Mustar 
04 201 35 61 
damjana.mustar@  
mkk.si 

sreda, 16. 5. 2018 
ob 17.30 

Španščina s 
Špancem 

Tečaj španskega jezika na Gimnaziji Kranj. Gimnazija Kranj 
 

Koroška cesta 13, 
4000 Kranj 
 

Eva Gašperlin 
04 281 17 16 
eva.gasperlin@  
guest.arnes.si 

sreda, 16. 5. 2018 
ob 19.00 

Barve Afrike – 
popotovanje po 
Zimbabveju 

Zimbabve je država v južnem delu afriške celine, širši 
javnosti dokaj nepoznana, a vseeno čudovita, z 
izjemno lepo naravo, odlično kulinariko in iskreno 
prijaznimi ljudmi. Vodi: Marko Mole 

Mestna knjižnica Kranj 
 
 
 

Gregorčičeva ulica 1, 
4000 Kranj 
 

Damjana Mustar 
04 201 35 61 
damjana.mustar@  
mkk.si 

četrtek, 17. 5. 2018 – 
petek, 18. 5. 2018 
od 9.00 do 19.00  
 

Dnevi odprtih vrat 
Hortikulturnega 
društva Kranj 

Strokovno vodenje po vrtu za organizirane skupine 
vrtcev in od 1. do 4. razreda osnovne šole. Teme: 
vodni vrt, skalnjak, rožni vrt, zeliščni vrt, zelenjavni 
vrt, trajnice in enoletnice, grmovnice, drevesa… 
Dobrodošli so tudi učenci višjih razredov osnovnih 
šol, srednješolci, biološki in botanični krožki, odrasli 
in družine. Ogledi vrta so možni tudi izven dnevov 
odprtih vrat vsak ponedeljek in četrtek od 16h do 
19h, ali po dogovoru. 

Hortikulturno društvo 
Kranj 
 
 
 

Gregorčičeva ulica 18, 
4000 Kranj 
 

Franc Jerala in 
Zvezdana Vidic 
04 202 13 74 
horti.kranj@               
gmail.com 
 

četrtek, 17. 5. 2018 
ob 14.00 

»Znam, torej 
veljam« 

Dijaki zaključnih letnikov predstavljajo svoje 
projektne naloge. Nosilka je Damjana Lazar Furlan. 
 

ŠC Kranj, SESGŠ 
 
 
 

Cesta Staneta Žagarja 33, 
4000 Kranj 
 
 

Darja Fuchs 
059 093 920 
darja.fuchs@sckr.si 
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četrtek, 17. 5. 2018 
ob 16.00 

Mogočni smo veliko 
bolj, kot mislimo, da 
smo 

V okviru dogodka bo Polona Muršec, mednarodna 
inštruktorica nevro-lingvističnega programiranja in 
čuječnosti, s pomočjo primerov iz prakse, porušila 
številna omejujoča prepričanja o tem kdo smo in 
česa smo sposobni.  

B&B izobraževanje in 
usposabljanje d.o.o. 
 
 
 

Ljubljanska cesta 30, 
4000 Kranj 
 

Saša Plaznik 
04 280 83 04 
sasa.plaznik@bb.si 

petek, 18. 5. 2018 
od 10.00 do 18.00 

Mednarodni dan 
muzejev 

Tradicionalna prireditev, ki poteka že od leta 1977. 
Ta dan je vstop v muzeje BREZPLAČEN. Vabljeni na 
oglede stalnih in občasnih razstav v gradu Khislstein, 
Mestni hiši in Prešernovi hiši. 

Gorenjski muzej 
 
 

Grad Khislstein 
Tomšičeva ulica 44 
4000 Kranj 

Jelena Justin  
04 201 39 54 
jelena.justin@   
gorenjski-muzej.si  

petek, 18. 5. 2018 
ob 14.00 

Barve v 
mednarodnem 
jeziku esperanto 

Jezik, ki ni vezan na nobeno državo ali narod in 
predstavlja most med različnimi kulturami.                           
Na delavnici se bodo učenci naučili predstaviti barve 
v mednarodnem jeziku esperanto. 

Esperantsko društvo 
Ljubljana 

OŠ Simona Jenka 
Ulica XXXI. divizije 7a, 
4000 Kranj 

Nika Rožej 
nika.rozej@              
gmail.com 

petek, 18. 5. 2018 
ob 18.00 

Energijsko čiščenje 
prostora 

Energijsko čiščenje prostora je najpomembnejši 
korak pri urejanju doma in ga moramo narediti pred 
vsemi drugimi posegi. To je kot gradnja na zdravih 
temeljih. Energijsko čiščenje  je pomembno zato, ker 
zastala in zastarana energija v prostoru vpliva na 
naše počutje in zdravje. Če je energija 
uravnotežena, se počutimo bolje. Čistimo lahko z 
različnimi metodami. O nekaterih bomo spregovorili 
na srečanju. Veselimo se vaše družbe.  

B&B izobraževanje in 
usposabljanje d.o.o. 
 
 
 

Ljubljanska cesta 30, 
4000 Kranj 
 

Saša Plaznik 
04 280 83 04 
sasa.plaznik@bb.si 

sobota, 19. 5. 2018 
od 10.00 do 18.00 

65. let  Gorenjskega 
muzeja 

Dan odprtih vrat v Gorenjskem muzeju je posvečen 
65. letnici delovanja muzeja. Seznanite se z delom 
muzealcev. Imate doma morda stare predmete, ki bi 
jih darovali muzeju? Vabljeni na obisk. 

Gorenjski muzej 
 
 

Grad Khislstein 
Tomšičeva ulica 44 
4000 Kranj 

Jelena Justin  
04 201 39 54 
jelena.justin@   
gorenjski-muzej.si  

 

Sofinancerja:        
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