
Teden vseživljenjskega učenja 2018 

ponedeljek, 11. 6. 2018 – sobota, 16. 6. 2018  

Naj mesec maj prebudi tudi ljubezen  

do vseživljenjskega učenja! 

 
Datum/ura 
 

Naslov dogodka Krajši opis dogodka Podizvajalec Lokacija Kontakt 

ponedeljek, 11. 6. 2018 
ob 19.00 

Anton Koder ob 
svoji obletnici 
povezuje 

Ob stoti obletnici smrti odkrivamo opus domačega 
literata Antona Kodra, delujočega na tujem, a 
zavednega Slovenca, ki je v svojih pripovednih delih 
uporabljal jezik, s katerim je skušal realistično 
prikazovati domače kmečko okolje, v katerem se 
večina zgodb dogaja. Ohranil je veliko 
narodopisnega blaga od starih in zanimivih ljudskih 
izrazov, šeg, običajev in verovanj do zapisov 
dogodkov, ki so se v resnici zgodili. S svojim 
zgodovinskim romanom je povezoval slovenstvo od 
16. do 19. stoletja. 

Liberius Cerklje 
 
 
 

Picerija Pod Jenkovo lipo 
Dvorje 58, 
4207 Cerklje na 
Gorenjskem 
 

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

torek, 12. 6. 2018 
ob 9.00 

Prana Kriya joga Prana Kriya joga je za začetnike zelo enostavna in 
fizično nenaporna tehnika vadbe. Poudarek je na 
specifičnem dihanju in preprostih gibih telesa. 
Redna praksa spodbuja duševno in telesno 
sprostitev in razvija dinamično voljo. 

Beyondmind, Zavod za 
izobraževanje in 
svetovanje 

Ljudska univerza Kranj 
Cesta Staneta Žagarja 1, 
4000 Kranj 
 

Amra Bektešević 
04 280 48 00 
tvu@luniverza.si   
 

torek, 12. 6. 2018 
od 10.00 do 14.00 

Brezplačno pravno 
svetovanje 

Brezplačni pravni nasveti v zvezi z delovnim 
razmerjem (pogodba o zaposlitvi, delovni čas, 
dopust itd.). 

Svet gorenjskih 
sindikatov 
 
 

Slovenski trg 3, 
4000 Kranj 
 

Barbara Filipov 
04 231 98 00 
barbara.filipov@  
gorenjski-sindikati.si 

torek, 12. 6. 2018 
od 17.00 do 18.30 

Javno nastopanje V predstavitvi delavnice javnega nastopanja boste 
spoznali, na kaj vse morate biti pozorni pri pripravi 
na javni nastop, kaj vse obsega javno nastopanje, 
seznanili pa se boste tudi z vsebinami, ki jih boste 
obravnavali na nadaljevanju delavnic, da bi svoj 
javni nastop pripravili in izvedli učinkovito, 

SVET ODNOSOV, 
izobraževanje, 
svetovanje in NLP 
coaching, Andreja Sirk 
s.p.                            
 

Ljudska univerza Kranj 
Cesta Staneta Žagarja 1, 
4000 Kranj 
 

Amra Bektešević 
04 280 48 00 
tvu@luniverza.si   
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suvereno, strokovno in publiki primerno. Izvedli 
boste tudi kratek nastop. 

 

torek, 12. 6. 2018 
od 17.00 do 20.00 

Dan odprtih vrat 
Društva Svetlin 

Ustreznost zaužitih tekočin glede na  energijski 
potencial, rekreacija oz. prostočasne aktivnosti. Vse 
je dobro prilagajati potrebam in zmožnostim telesa, 
ker v nasprotnem primeru energijsko ravnovesje 
rušimo. Zavedati se moramo, da je vsak človek 
unikat in da zato vsak sam lahko največ stori za svoje 
zdravje, seveda pa mora vedeti osnovne stvari o 
sebi. 

Društvo Svetlin 
 
 

Medgeneracijski center 
Kranj 
Cesta talcev 7, 
4000 Kranj 

Amra Bektešević 
04 280 48 00 
tvu@luniverza.si   
 

torek, 12. 6. 2018 
od 18.00 do 19.00 

Angeli in sodobno 
življenje 

Kako živeti v sodobnem svetu in si pomagati z 
modrostjo, znanjem in ljubeznijo Angelov. Kaj je 
pomembno vedeti, da bomo ostali zdravi, srečni, 
zadovoljni in polni življenja. 

Danica Schronberg 

 

Medgeneracijski center 
Kranj 
Cesta talcev 7, 
4000 Kranj 

Amra Bektešević 
04 280 48 00 
tvu@luniverza.si   
 

četrtek, 14. 6. 2018 
ob 10.30 

Ohranjanje kulturne 
dediščine 

Predstavitev slovenskih narodnih noš in ljudskih 
inštrumentov. 

Ljudska univerza Kranj 

 

DSO Preddvor 
Potoče 2 
4205 Preddvor 

Amra Bektešević 
04 280 48 00 
tvu@luniverza.si   

sobota, 16. 6. 2018 
ob 7.30 

Planinstvo kot način 
življenja 

Voden medgeneracijski pohod na Sv. Jakoba in 
ogled senčnice Josipine Turnograjske. Zbor pred 
Ljudsko univerzo Kranj, da se bomo s čim manj 
avtomobili v duhu ohranjanja narave odpeljali do 
Preddvora. Lahke hoje približno 3 ure v obe smeri. 

Ljudska univerza Kranj 
 

Cesta Staneta Žagarja 1, 
4000 Kranj 
 

Amra Bektešević 
04 280 48 00 
tvu@luniverza.si   
 

sobota, 16. 6. 2018 
ob 13.00 

Akademija in piknik 
RKS OZ Kranj 

RKS OZ Kranj bo z akademijo in piknikom obeležil 70 
let delovanja. Med drugim bo nastopil tudi duo BQL. 
Predstavili bodo temeljne postopke oživljanja, 
uporabo AED-ja, za otroke pa sobotno rajanje z 
animatorji in presenečenji. 

RKS OZ Kranj 
 
 
  
 

Grad Khislstein 
Tomšičeva ulica 44, 
4000 Kranj 
 

Vera Lovrenčič 
04 201 86 72 
ozrk.kranj@siol.net 
   
 

sobota, 16. 6. 2018 
od 18.00 do 24.00 

Poletna muzejska 
noč 

Tradicionalna prireditev, ko so vrata muzeja odprta 
do polnoči. Vstopnine NI. Letos bodo ponovno na 
obisku vitezi Gašperja Lambergarja. 

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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