
Teden vseživljenjskega učenja 2017 

ponedeljek, 29. 5. 2017 – nedelja, 4. 6. 2017  

Naj mesec maj prebudi tudi ljubezen  

do vseživljenjskega učenja! 

 
Datum/ura 
 

Naslov dogodka Krajši opis dogodka Podizvajalec Lokacija Kontakt 

ponedeljek, 29. 5. 2017 
8.30 - 9.30 

Aerobika možganov Na delavnici Aerobika možganov bomo na zabaven 
način obnavljali in utrjevali nevronske poti. Vaje bodo 
namenjene kratkoročnemu in dolgoročnemu 
spominu, koncentraciji, domišljiji, logiki, orientaciji, 
besedni spretnosti, področju matematike. Ob vsem 
tem bomo poskrbeli tudi za sprostitev in smeh. Vodi: 
Petra Čelik, dipl. del. terapevtka 

Krepim spomin 
 
 

Ljudska univerza Kranj 
Cesta Staneta Žagarja 1, 
4000 Kranj 
 

Amra Bektešević 
04 280 48 00 
tvu@luniverza.si 

ponedeljek, 29. 5. 2017 
14.00 - 18.00 

Igralni dan Prosta igra otrok z različnimi materiali, rekviziti in 
orodji, ob prisotnosti članov društva Naturo. 
Organizirani igralni dan je spodbuda, da otroci pridejo 
ven in se aktivirajo v igri z vrstniki. 

Naturo 
 
 

doživljajsko igrišče 
(gozdiček na Planini 1,  
pri nekdanji Mlekarni), 
4000 Kranj 
 

Eva Pretnar 
info@naturo.si 
 

torek, 30. 5. 2017 
ob 10.00 

Ogled Doma 
upokojencev Kranj 

Spoznajte življenje in delo v Domu upokojencev Kranj 
od blizu. 

Dom upokojencev 
Kranj 
 
 

Cesta 1. maja 59, 
4000 Kranj 
 

Vida Globočnik 
04 280 13 00 
kranj@ssz-slo.si  

torek, 30. 5. 2017 
10.00 - 11.00 

Šolanje za gumarstvo Predstavitev interne šole gumarstva v podjetju 
Savatech. Zainteresirani lahko pokličejo na tel: 04 206 
55 05, kjer bodo dobili informacije o tem, kako smo 
se v podjetju lotili problema pomankanja znanja s 
področja gumarstva, ki je nastalo z ukinitvijo 
gumarske šole v Kranju. 

Savatech d. o. o. 
 
 

odprt telefon 
Škofjeloška cesta 6, 
4000 Kranj 
 

Nataša Mrgole 
04 206 55 05 
 

torek, 30. 5. 2017 
ob 18.00 

Dan odprtih vrat 
Društva Svetlin 
 

Predstavitev načina zdravega prehranjevanja na 
podlagi energijskega potenciala, katerega razberemo 
iz astroloških kart. Za pripravo astrološke karte je 
potrebno vedeti datum, kraj in čas rojstva. 

Društvo Svetlin 
 
 

Medgeneracijski center 
Kranj 
Cesta talcev 7, 
4000 Kranj 
 

Amra Bektešević 
04 280 48 00 
tvu@luniverza.si 
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torek, 30. 5. 2017 
ob 18.00 

Ali ste že slišali za 
esperanto? 

Jezik, ki ni vezan na nobeno državo ali narod in 
predstavlja most med različnimi kulturami. Esperanto 
boste poslušali in se naučili predstaviti. 

Esperantsko društvo 
Ljubljana 
 

Ljudska univerza Kranj 
Cesta Staneta Žagarja 1, 
4000 Kranj 

Amra Bektešević 
04 280 48 00 
tvu@luniverza.si 

torek, 30. 5. 2017 
ob 19.00 

Znanost o veganski 
prehrani 

Mag. Marko Čenčur bo skušal pojasniti, kaj za 
življenje in zdravje človeka, živali in okolja pomeni 
veganstvo in kako v množici nasprotujočih si 
informacij o načinu prehrane in življenjskem slogu 
izluščiti prave.  

Mestna knjižnica 
Kranj 
 
 

Mestna knjižnica Kranj 
Gregorčičeva ulica 1, 
4000 Kranj 

Damjana Mustar 
04 201 35 50 
damjana.mustar@mkk.si  

sreda, 31. 5. 2017 
ob 17.00 

Kaj sanjamo Človek sanja od vekomaj. O sanjah se je razvila prava 
znanost. Na predavanju vam bo Nadine Radesky, 
psihološka astrologinja predstavila, kako sanje 
razumeti kot intuitiven proces klica duše sanjalca. 

Združenje iz bube v 
metulja 
 
 

Medgeneracijski center 
Kranj 
Cesta talcev 7, 
4000 Kranj 
 

Amra Bektešević 
04 280 48 00 
tvu@luniverza.si 

četrtek, 1. 6. 2017 
tekom dopoldneva 

Varovanje 
arhitekturne 
dediščine 

Izdelovanje 3D toplerja iz naravnih, ekoloških 
materialov. 

Šolski center Kranj, 
SESGŠ Kranj 
 

Cesta Staneta Žagarja 33, 
4000 Kranj 
 

Darja Košnik 
04 280 40 00 
darja.kosnik@sckr.si  

četrtek, 1. 6. 2017 
13.00 - 15.00 

Zaposlen sem - 
katere so moje 
pravice in obveznosti 

Predstavitev osnovnih pravic in obveznosti delavca in 
delodajalcev iz delovnega razmerja. 

Svet gorenjskih 
sindikatov 
 

Ljudska univerza Kranj 
Cesta Staneta Žagarja 1, 
4000 Kranj 
 

Amra Bektešević 
04 280 48 00 
tvu@luniverza.si 

petek, 2. 6. 2017 
tekom dopoldneva 

Varovanje 
arhitekturne 
dediščine 

Izdelovanje 3D toplerja iz naravnih, ekoloških 
materialov. 

Šolski center Kranj, 
SESGŠ Kranj 
 

Cesta Staneta Žagarja 33, 
4000 Kranj 
 

Darja Košnik 
04 280 40 00 
darja.kosnik@sckr.si  

petek, 2. 6. 2017 
18.00 
 

Kako oprostiti krivice, 
ki so se mi zgodile? 

Medsebojni odnosi imajo to moč, da nas lahko 
globoko izpolnijo, osrečijo in povežejo. Hkrati pa so 
prav odnosi tisti, ki nam lahko povzročijo tudi globoke 
čustvene rane. Čeprav so se zgodile že dolgo nazaj, 
lahko še danes ob spominu nanje čutimo žalost, 
strah, sram, jezo ali zamero. Zdi se, da je bolečina 
preteklosti še kako živa in ima celo to moč, da 
oblikuje našo sedanjost. Kako se podati na pot 
osvobajanja in odpuščanja ter kje so pasti in 
priložnosti za osebnostno rast, se bomo dotaknili na 
predavanju. Predava: Alenka Lanz, zakonska in 
družinska terapevtka 

Zakonski in družinski 
center Toplina 

Medgeneracijski center 
Kranj 
Cesta talcev 7, 
4000 Kranj 
 

Amra Bektešević 
04 280 48 00 
tvu@luniverza.si 

petek, 
2. 6. 2017 
18.00 - 21.00, 
 

Projektni zbor mladih 
–  
Circle of Life 

Mladi od 15 do 25 let iz vse Slovenije, z malo ali brez 
izkušenj s petjem v zboru vabljeni k aktivni vključitvi v 
projektni pevski izbor. V projektnem zboru se 
seznanite z osnovami petja v zboru in v le treh dneh 

Zveza kulturnih 
društev 
 

avla Mestne občine Kranj 
Slovenski trg 1, 
4000 Kranj 
 

Mija Aleš 
mija.in.ostali@siol.net  
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sobota, 
3. 6. 2017 
9.00 - 13.00 in 
17.00 - 21.00, 

zavzetega dela pripravite zahteven spored in izvedete 
zaključni koncert. Mnogi od sodelujočih se navdušijo 
za vključitev v katerega od zborov, vsi pa dobijo 
izkušnjo, s katero znajo zborom prisluhniti. 

nedelja, 
4. 6. 2017 
17.00 - 19.30 

nedelja, 4. 6. 2017 
ob 11.00 

Če znaš - pomagaš Delavnica  s predstavitvijo oživljanja z uporabo AED 
(defibrilatorja). 

Rdeči križ Slovenije - 
OZ Kranj 
 

Predoslje - pri Kulturnem 
domu, Predoslje 34, 
4000 Kranj 

Marjan Potrata 
04 201 86 72 
ozrk.kranj@siol.net  

nedelja, 4. 6. 2017 
ob 20.00 

Koncert projektnega 
zbora mladih 

Zaključni koncert Projektnega zbora mladih. Zveza kulturnih 
društev 
 

avla Mestne občine Kranj 
Slovenski trg 1, 
4000 Kranj 

Mija Aleš 
mija.in.ostali@siol.net  

 

Sofinancerja:        

Medijska pokrovitelja:    
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