Teden vseživljenjskega učenja 2018
ponedeljek, 21. 5. 2018 – petek, 25. 5. 2018
Naj mesec maj prebudi tudi ljubezen
do vseživljenjskega učenja!
Datum/ura

Naslov dogodka

Krajši opis dogodka

Podizvajalec

Lokacija

Kontakt

ponedeljek, 21. 5. 2018
– petek, 25. 5. 2018
od 9.00 do 19.00

Dnevi odprtih vrat
Hortikulturnega
društva Kranj

Hortikulturno društvo
Kranj

Gregorčičeva ulica 18,
4000 Kranj

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

ponedeljek, 21. 5. 2018
ob 11.00 in ob 16.00

E - knjižica

Mestna knjižnica Kranj

Gregorčičeva ulica 1,
4000 Kranj

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

torek, 22. 5. 2018
od 10.00 do 14.00

Brezplačno pravno
svetovanje

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.
Ali veste, da lahko do nekaterih storitev knjižnice
dostopate tudi preko interneta? Nudimo vam
pomoč pri uporabi servisa Moja knjižnica, kataloga
Cobiss+, e-knjižnice Biblos ter pri iskanju po ezbirkah in e-virih. Prijave sprejemajo na e-naslov:
izobrazevanje@mkk.si do 18. 5. 2018.
Brezplačni pravni nasveti v zvezi z delovnim
razmerjem (pogodba o zaposlitvi, delovni čas,
dopust itd.).

Svet gorenjskih
sindikatov

Slovenski trg 3,
4000 Kranj

torek, 22. 5. 2018
ob 16.00

Kdo se boji Excel-a?

Barbara Filipov
04 231 98 00
barbara.filipov@
gorenjski-sindikati.si
Saša Plaznik
04 280 83 04
sasa.plaznik@bb.si

Kratka delavnica je namenjena vsem, ki se z Excelom B&B izobraževanje in
še niso srečali, a jih je nekdo z njim strašil. Spoznali usposabljanje d.o.o.
bomo osnove programa (vnos in osnovno urejanje
podatkov, uporabljali bomo osnovne formule,
pripravili pregled mesečnih stroškov). Če veste, da
miška ni le žival v shrambi, temveč tudi del

Ljubljanska cesta 30,
4000 Kranj

torek, 22. 5. 2018
ob 17.00

Izobraževanje
odraslih

torek, 22. 5. 2018
ob 17.30

Predstava za otroke:
Veveriček posebne
sorte

sreda, 23. 5. 2018
od 9.00

Barve v
mednarodnem
jeziku esperanto

sreda, 23. 5. 2018
od 16.00 do 19.00

Vrtičkanje,
izmenjava izkušenj
na ekološkem vrtu v
Prašah
Ločevanje odpadkov

sreda, 23. 5. 2018
ob 17.00

sreda, 23. 5. 2018
od 18.00 do 19.30

Sanje nam
pomagajo odkrivati,
kdo smo

četrtek, 24. 5. 2018
ob 10.00

Delavnica za trening
spomina

četrtek, 24. 5. 2018
ob 16.30

Pametno organiziraj
svoj čas!

računalnika, se nam pridružite. Skupaj bomo Excelu pokazali zobe.
Predstavitev vseh možnih poti do uspešno Gimnazija Kranj
opravljene splošne mature.

Veverice najraje skačejo in se lovijo. Čopko, eden od
mladičkov veverice Puhanke, pa ne more skakati,
ker se je skotil drugačen. V gozdu je imel prijatelje,
ki so mu dali voljo in pogum, da je postal najbolj
učen in priljubljen veveriček. Predstavo
priporočamo otrokom od 3. leta starosti. Vodi:
Kaličopkovo gledališče
Jezik, ki ni vezan na nobeno državo ali narod in
predstavlja most med različnimi kulturami.
Na delavnici se bodo predšolski otroci naučili
predstaviti barve v mednarodnem jeziku esperanto.
Pripravili bomo zemljo za setev, sejali rastline,
zalivali, okopavali, nabirali sadove. Med delom
bomo izmenjevali izkušnje, po delu pa semena.

Eva Gašperlin
04 281 17 16
eva.gasperlin@
guest.arnes.si
Damjana Mustar
04 201 35 61
damjana.mustar@
mkk.si

Mestna knjižnica Kranj

Gregorčičeva ulica 1,
4000 Kranj

Esperantsko društvo
Ljubljana

OŠ Orehek – Vrtec Orehek
Zasavka cesta 53a,
4000 Kranj

Društvo Sorško polje

delavnice Skupnosti Barka Zdenka Jerala
Zbilje 1k pri Medvodah
zdenka.jerala@
gmail.com

Svetovanje in predstavitev področja ravnanja z Komunala Kranj
odpadki.

Sanje so pomemben odsev stvari, ki se nam čez dan
zgodijo, vodijo nas do globljega razumevanja nas
samih. Zato so sanje v resnici priložnost, da se več
naučimo o nas samih in o naši življenjski poti. Na
predavanju vam bo Nadine Radesky z metodo Ipal
predstavila, kako sanje razumeti kot intuitiven
proces klica duše sanjalca.
Izvajanje različnih vaj za trening spomina je zelo
učinkovit način ohranjanja miselne prožnosti. Z
rednim izvajanjem vaj boste izboljšali zbranost,
priklic informacij, ustvarjalnost itd.
Ste tudi vi eden izmed tistih, ki vam nenehno
zmanjkuje časa? Vas številne obveznosti spravljajo v
stres? Vabimo vas, da spoznate načine in poti kako

Koroška cesta 13,
4000 Kranj

Breda Bogataj
breda.bogataj@
osorehek.si

Centrala čistilna naprava
Zarica
Savska loka 31,
4000 Kranj
Medgeneracijski center
Kranj
Cesta talcev 7,
4000 Kranj

Maja Rozman
04 28 11 340
maja.rozman@
komunala-kranj.si
Amra Bektešević
04 280 48 00
tvu@luniverza.si

Dom upokojencev
Kranj

Cesta 1. maja 59,
4000 Kranj

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

Ljubljanska cesta 30,
4000 Kranj

Bojana Petrovič
04 280 13 00
Bojana.Petrovic@
du-kranj.si
Saša Plaznik
04 280 83 04
sasa.plaznik@bb.si

Združenje iz bube v
metulja

četrtek, 24. 5. 2018
od 17.00 do 18.30

Moji skriti potenciali

četrtek, 24. 5. 2018
od 17.00 do 18.30

Družinska delavnica
Brainobrain

četrtek, 24. 5. 2018
od 17.00 do 18.30

Superženska - je to
mogoče?

četrtek, 24. 5. 2018
ob 18.00

Kitajščina – jezik
prihodnosti

četrtek, 24. 5. 2018
ob 19.00

Sodobna medicina –
v službi človeka ali
korporacije?

urediti svoje poslovno in zasebno življenje z
izboljšanjem porabe časa. Učinkovito upravljanje s
časom je pomemben dejavnik uspeha, ki lahko
prispeva k večji kakovosti življenja in vam omogoči
doseganje ciljev.
Delavnica s svojim teoretičnim in praktičnim delom
razkriva kako s svojimi mislimi sprožamo nezavedne
procese, ki aktivirajo naše sposobnosti ter odpro
vrata naši kreativnosti in notranji modrosti.
Oblikovali boste svoje mesto moči in spoznali
orodja, s katerimi lahko sami prenašate resurse od
tam kjer jih posedujete, do tja kjer jih trenutno
potrebujete.
Družinska delavnica je namenjena otrokom od 5. do
14. leta in njihovim staršem. Na družinski delavnici
boste računali na abakus, se spoprijemali z
miselnimi izzivi, izdelali glasbilo in nanj zaigrali.
Vodi: Maja Korošak
Tema je posvečena ženskam, ki se srečujejo z
zahtevami družine na eni strani in zahtevami družbe
na drugi strani. Pogovarjale se boste, kako ugoditi
tem zahtevam in v srčiki ostati pristna, zadovoljna in
polna moči za vse, kar imate rada. Je to sploh še
možno? Vodi: Ula Hribar Babinski, dipl. ms.
Tečaj kitajskega jezika na Gimnaziji Kranj.

Iris Kline Arih

Ljudska univerza Kranj
Cesta Staneta Žagarja 1,
4000 Kranj

Amra Bektešević
04 280 48 00
tvu@luniverza.si

Družinski center
Preobrazba

Medgeneracijski center
Kranj
Cesta talcev 7,
4000 Kranj

Amra Bektešević
04 280 48 00
tvu@luniverza.si

Združenje iz bube v
metulja

Medgeneracijski center
Kranj
Cesta talcev 7,
4000 Kranj

Amra Bektešević
04 280 48 00
tvu@luniverza.si

Gimnazija Kranj

Koroška cesta 13,
4000 Kranj

Eva Gašperlin
04 281 17 16
eva.gasperlin@
guest.arnes.si
Damjana Mustar
04 201 35 61
damjana.mustar@
mkk.si

Sodobna medicina ponuja vse več diagnostičnih in Mestna knjižnica Kranj
terapevtskih postopkov, od katerih je velik del
nepotreben ali celo škodljiv za zdravje. Širi definicijo
bolezni, zdravih ljudi, ki v tradicionalnem smislu niso
bolni in s tem povzroča psihološko, družbenokulturno in gospodarsko škodo. Uporabniki
zdravstvenih storitev bi morali biti seznanjeni z
negativnimi pojavi in težnjami v sodobni medicini,
da bi se lahko zaščitili, predvsem pa zahtevali
izboljšanje in spremembe obstoječega, zdaj

Gregorčičeva ulica 1,
4000 Kranj

petek, 25. 5. 2018
od 7.15 do 10.30

petek, 25. 5. 2018
ob 19.30

večinoma disfunkcionalnega modela zdravstvenega
varstva. Vodi: dr. Lidija Gajski
»Ideje za boljši jutri« Podjetniška delavnica, kjer udeleženci prepoznajo ŠC Kranj, SESGŠ
realen problem okolja in v timskem delu rešujejo
tržno zanimivo idejo. Nosilka je Nina Hladnik.
Ljudsko petje v Hiši
čez cesto na Miljah

Sofinancerja:

Gostje pevskega večera bodo ljudske pevke Grifon KD Hiša čez cesto
iz Šempetra pri Žalcu. Tudi obiskovalci boste lahko
prepevali z njimi.

Cesta Staneta Žagarja 33,
4000 Kranj

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

Hiša čez cesto na Miljah
Milje 11,
4212 Visoko

Dragica Markun
031 681 073
dragica.markun@
gmail.com

