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Začutite moč in radost učenja!

Z učenjem in pridobivanjem novih znanj, 
spretnosti in veščin se redno srečujem. 
Ne trdim, da ob vseh mojih nalogah in 
aktivnostih z lahkoto umestim v svoje 
privatno in poslovno življenje še učenje. 
Vendar sem že pred mnogo leti spoznala, 
da sem z novimi znanji bolj učinkovita, 
zadovoljna in  uspešna. 
Večjo učinkovitost, zadovoljstvo in 
uspešnost v življenju želim vsem 
odraslim, ki se v različnih obdobij življenja srečujejo z vedno novimi izzivi 
v vedno novih vlogah, ki jih prevzemajo. Naj bodo nova znanja  pomoč k 
uspešnosti na poti Življenja.

Kaj pa ste se nazadnje naučili vi? Se spomnite občutka ob tem? Je bilo 
veselje? Morda ponos? Morda samo olajšanje, ker ste si dokazali, da 
zmorete? Večja samozavest in samozaupanje?

Vse to in še mnogo drugih sprememb na bolje se v nas in našem okolju 
dogaja, ko pridobivamo nova znanja, spretnosti in veščine. Z znanjem smo 
močnejši, bolj samozavestni in uspešni.

V dolgoživi družbi, ob daljši delovni aktivnosti in v času digitalizacije na 
praktično vseh področjih življenja sta vseživljenjsko učenje in izobraževanje 
zagotovo pot, ki vodi do osebnega in poslovnega uspeha. Pogoj za dobro 
opravljanje dela in kakovostno življenje v družbi je nenehno dopolnjevanje 
in izpopolnjevanje obstoječih znanj za osebni in socialni razvoj ter 
zadovoljevanje potreb na trgu dela.

Zagotovo si želite dobro opravljati delo in živeti kakovostno življenje. Zato 
smo se na Ljudski univerzi Kranj tudi letos odločili, da bomo v Kranju in 
okolici koordinator TVU - Tedna vseživljenjskega učenja. 

Od 10. maja do 30. junija 2019 imate na voljo več kot 130 brezplačnih 
priložnosti za pridobivanje najrazličnejših znanj, spretnosti in veščin ter 
druženje, ponudilo pa jih bo več kot 50 izvajalcev.

Zato vas vabim, da si daste možnost in začutite moč in radost učenja ter 
vse, kar sledi.

Mateja Šmid
Direktorica Ljudske univerze Kranj, 
območnega koordinatorja Tedna vseživljenjskega učenja
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Teden vseživljenjskega učenja (TVU)  je vseslovenski projekt katerega namen je 
poudariti pomen in razsežnosti vseživljenjskega izobraževanja in učenja, v katerem že 
vrsto let sodeluje tudi Ljudska univerza Kranj.

Letošnje leto TVU praznuje svojo 24. obletnico in se je uveljavil kot množična prireditev, 
na kateri se v mesecu maju in juniju povezujejo raznovrstni izvajalci izobraževanja in 
učenja ter udeleženci vseh generacij – od otrok v vrtcih in šolah preko študentov, 
delovno aktivnega prebivalstva vse do starejših v tretjem življenjskem obdobju.

S prireditvami TVU razvijamo pozitiven odnos do vseh oblik, različnih vsebin in poti 
učenja ter pomagamo pri uresničevanju nacionalnih in evropskih strategij na področju 
izobraževanja. 

Vse prireditve, ki potekajo v času TVU so za udeležence BREZPLAČNE.

V sklopu TVU potekajo tudi skupne akcije, katerih namen je ljudi različnih generacij in 
zanimanj še dodatno spodbuditi k aktivni udeležbi. 

Letošnje leto je za nas posebno, ker v Kranju prvič poteka tudi Nacionalno odprtje TVU 
in sicer 10. maja 2019 ob 11.00, v Letnem gledališču Khislstein.

petek, 10.5. 2019 – ob 11.00
NACIONALNO ODPRTJE TEDNA VSEŽIVLJENJSKEGA 
UČENJA 2019
Slovesnost, na kateri bodo podeljena priznanja za promocijo učenja in znanja 
odraslih 2018. Dva nagrajenca prihajata iz Kranja: Mirjana Debelak in podjetje 
Iskraemeco d.d.
Andragoški center Slovenije in Ljudska univerza Kranj
Letno gledališče Khislstein, Tomšičeva ulica 44, 4000 Kranj
Tadeja Kalan • tvu@luniverza.si • 04 280 48 00

petek, 10. 5. 2019 – od 8.00 do 10.00
Dan odprtih vrat RKS – Območno združenje Kranj
Program:  - meritve krvnega tlaka,
  - meritve holesterola,
  - meritve krvnega sladkorja,
  - meritve kostne gostote,
  - predstavitev delovanja AED.
RKS OZ Kranj
Bleiweisova 16, 4000 Kranj, prvo nadstropje
Marjan Potrata • ozrk.kranj@siol.net

petek, 10. 5. 2019 – ob 10.00
Otroška ustvarjalna delavnica
Izvedba dveh otroških ustvarjalnih delavnic na dan odprtja Tedna 
vseživljenjskega učenja:
 - pisanje z gosjim peresom
 - izdelovanje papirja.
Gorenjski muzej
Tomšičeva ulica 42, 4000 Kranj
Tjaša Šoštarič • Tjasa.sostaric@gorenjski-muzej.si • 04 201 39 52

petek, 10. 5. 2019 – od 12.00 do 13.00
Svetovanje s področja ravnanja z odpadki
Odpadke povzročamo vsi, zato moramo biti vključeni v sistem ravnanja 
z odpadki. Svetovali vam bomo v katere zabojnike odlagati posamezne 
odpadke, kako urediti najem ali zamenjavo zabojnikov, kako zmanjšati 
količino odpadkov, kaj sodi v zabojnike na ekoloških otokih, kaj lahko 
pripeljemo v zbirne centre, kako naročiti kosovni odvoz, kam z nevarnimi 
odpadki, kje lahko kupimo vreče za odpadke in zaščito zabojnikov, kako 
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potekajo čistilne akcije ter veliko koristnih informacij s področja ravnanja z 
odpadki.
Komunala Kranj d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj (večnamenski prostor v kletnih prostorih 
uprave)
Maja Rozman • maja.rozman@komunala-kranj.si  
030 227 667 • 04 28 11 340

petek, 10. 5. 2019 - sobota, 18. 5. 2019
Moj izdelek – predstavitev zaključnih del
Predstavitev zaključnih del dijakov srednjega poklicnega izobraže-
vanja in medsebojno ocenjevanje izdelkov ter izbira najlepšega po 
izboru dijakov in učiteljev. Primerjava in komentiranje obeh izborov.
ŠC Kranj, SESGŠ
Cesta Staneta Žagarja 33, 4000 Kranj, dvorišče
Anin Sever • anin.sever@gmail.com • 041 870 202

petek, 10. 5. 2019 - petek, 31. 5. 2019
Razstava – Evropska vas
Ogled razstave učencev OŠ Franceta Prešerna Kranj. Nastala je ob koncu 
projekta Evropska vas. Sodelovali so tudi učenci OŠ Ivo Andrić iz Banja Luke in 
učenci OŠ Dašo Pavčić iz Herceg Novega. Gre za likovne, fotografske, literarne 
in kulinarične izdelke.
Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
Kidričeva 49, 4000 Kranj (čitalnica)
Karmen Valant • karmen.valant@guest.arnes.si • 04 20 10 340

petek, 10. 5. 2019 – ob 17.00
Miselna delavnica Brainobrain
Za otroke od 4. do 14. leta. Učili se boste računanja na abakus, hodili po 
labirintih, postavljali piramido, reševali rebuse in se spoprijeli še z drugimi 
miselnimi izzivi.
Družinski center Preobrazba, Brainobrain Kranj
Igrišče Gibi gib (nasproti Letnega kopališča Kranj)
Maja Korošak • maja@brainobrain.si • 051 607 212

sobota, 11. 5. 2019 – od 9.00 do 17.00
Slikarsko srečanje
Slikarsko srečanje v naravi. Tema je krajina občine Šenčur in kulturna 
dediščina. Tehnika je prosta. Ob zaključku se postavi razstava, katera se 
prenese v muzej občine Šenčur. Ker dogodek sovpada s tednom ljubiteljske 
kulture se na ta dan posadi na Frančevem vrtu sadno drevo (trta Izabela).
KD Hiša čez Cesto
Hiša čez cesto, Milje 11, 4208 Šenčur
Dragica Markun • dragica.markun@ gmail.com • 031 681 073

sobota, 11. 5. 2019 – ob 10.00
Delavnica: Veščine za krepitev partnerskega odnosa
Spoznali bomo spremembe v odnosu med partnerjema v obdobju, ko 
postajata mama in oče. Raziskovali bomo svoje načine izražanja občutkov 
in pričakovanj, predstave o vlogah v družini, ki smo jih »prinesli« s seboj iz 
otroštva. Vodi: dr. Zalka Drglin - Združenje Naravni začetki
Mestna knjižnica Kranj
Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj (ustvarjalna soba) 
Damjana Mustar • damjana.mustar@mkk.si • 04 201 35 61

ponedeljek, 13. 5. 2019 – dopoldne
Moč in radost učenja
Pod sloganom Moč in radost učenja opozarjamo na izzive v izobraževanju 
odraslih, ki se kažejo na osmih ključnih področjih: Dejavno državljanstvo, 
demokracija; Zdravje in dobro počutje; Življenjske spretnosti za posameznike; 
Socialna kohezija, pravičnost in enakost; Zaposlovanje in delo; Digitalizacija; 
Migracije in demografske spremembe; Trajnost. V dopoldanskem času bomo 
predstavljali  nadgrajeni Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju.
Ljudska univerza Kranj
po ulicah Kranja
Tadeja Kalan • tvu@luniverza.si  • 04 280 48 00

ponedeljek, 13. 5. 2019 – ob 12.00
Eterična olja
Predstavitev eteričnih olj in kratke osnove o eteričnih oljih. Podan bo tudi 
recept za izdelavo naravnega dezodoranta. Vodi: Andreja Markuta
Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
Kidričeva 49, 4000 Kranj (učilnica MAT)
Karmen Valant • karmen.valant@guest.arnes.si • 04 20 10 340
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ponedeljek, 13. 5. 2019 – od 16.30 do 18.00
Dihalne tehnike:  
hitro sproščanje in izjemna skrivnost diha
Ali dihamo pravilno?
Izjemna skrivnost diha
Nekatere najučinkovitejše tehnike dihanja ter kako pomagajo 
Dihalne tehnike: predstavitev in praktična izvedba treh dihalnih tehnik
Inštitut za produktivnost d.o.o.
LUK - Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, 4000 Kranj (soba 6)
dr. Klemen Podjed • klemen@produktivnost.si • 040 662 003

ponedeljek, 13. 5. 2019 – ob 19.00
Francoščina - med miti in legendami
Miti in legende, ki krožijo o francoščini in njeni težavnosti, so res zgolj miti 
in legende. Občasno je francoščina odraslim lahko tudi malce lažja, ker 
imamo že toliko jezikovnih izkušenj, ki smo si jih nabrali skozi leta, ki nam 
lahko olajšajo razumevanje tega jezika. Na tečaju se trudimo poudariti 
ustno izražanje, kadar je to le mogoče, da se znebimo strahu pred svojo 
lastno obremenjenostjo, da mora biti vse popolno. Na tečaju se naučimo 
dovolj, da se lahko v Franciji bolje znajdemo v marsikateri situaciji. 
Vodi: prof. Katja Škapin
Gimnazija Kranj
Koroška cesta 13, 4000 Kranj (učilnica 42)
Eva Gašperlin • eva.gasperlin@guest.arnes.si • 04 281 17 16

torek, 14. 5. 2019 – od 9. do 10.30
Promet in prometna varnost v Sloveniji
Predavanje o: prometni varnosti v Sloveniji, organiziranosti dela Policijske 
uprave Kranj, osnovnih prometnih pravilih (poudarek na krožnih križiščih, 
kolesarjih), uporabi “novih” prevoznih sredstev v prometu (električna kolesa, 
električni skiroji) itd.
Policijska uprava Kranj
LUK - Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, 4000 Kranj (soba 11)

Tadeja Kalan • tvu@luniverza.si  • 04 280 48 00

torek, 14. 5. 2019 – ob 10.00
Wordove zvijače
Predstavljeno bo veliko pametnih funkcij in uporabnih bližnjic. Spoznali 
bomo, kako učinkovito uporabiti Word pri urejanju dokumenta. Delavnica je 
namenjena vsem, ki bi radi spoznali zvijače Worda. 
Vodi: Maja Zalokar 
Potrebna je predhodna najava na e-naslov sasa.plaznik@bb.si
B&B izobraževanje in usposabljanje
Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj
Saša Plaznik • 031 375 790 • 04 28 08 304

torek, 14.5. 2019 – ob 15.30
Mi vsi smo en svet
Skupina udeležencev tečaja angleščine Univerze za starejše pri Ljudski 
univerzi Kranj se bo preko video konference povezala s skupino udeležencev 
tečaja angleščine iz mesta Plunge v Litvi. Pripravili bodo kratko predstavitev 
sebe in obeh mest.
Ljudska univerza Kranj
LUK - Ljudska univerza Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj
Tadeja Kalan • tvu@luniverza.si • 04 280 48 00

torek, 14. 5. 2019 – ob 16.15
Od kod prihaja moja hrana in kako zmanjšati količino 
zavržene hrane
Skozi delavnico bodo udeleženci spoznali Cilj trajnostnega razvoja 12: 
Odgovorna proizvodnja in poraba. Udeleženci bodo vključeni v delavnico, 
kjer bomo skupaj razpravljali in spoznali proces od pridelave do končnega 
uporabnika na primeru vsakodnevne surovine. Skozi ta proces bomo spoznali 
različne življenjske pogoje pridelovalcev glede na različne oblike proizvodnje 
in trgovine. Ob enem bomo pa v drugem delu spoznali tudi praktične nasvete 
kako zmanjšati količino zavržene hrane, tudi z odličnimi recepti.
Vodi: Katja Kotnik
Potrebna je predhodna najava na e-naslov sasa.plaznik@bb.si
B&B izobraževanje in usposabljanje
Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj
Saša Plaznik • 031 375 790 • 04 28 08 304
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torek, 14. 5. 2019 – ob 17.30
Kako obogatiti hrano z lepo energijo? 
Katja Šuštar bo predstavila, kako čustva in energija ob pripravi hrane vplivata 
na kakovost prehranjevanja. Dobrodošli vsi, ki želite pripraviti polnovreden 
obrok s pravo energijo. 
Potrebna je predhodna najava na e-naslov sasa.plaznik@bb.si
B&B izobraževanje in usposabljanje
Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj
Saša Plaznik • 031 375 790 • 04 28 08 304

torek, 14. 5. 2019  – ob 19.00   
Odprtje razstave Everest 1979 – 2019; 40. let prvega 
slovenskega vzpona na vrh sveta
Fotografska razstava bo posvečena legendarni odpravi, ki je preplezala 
prvenstveno smer po Zahodni rami do vrha Everest. Prva Slovenca na vrhu 
sta bila Nejc Zaplotnik in Andrej Štremfelj. Odprtju razstave bo sledilo 
predavanje Andreja Štremflja.
Gorenjski muzej
Grad Khislstein, Tomšičeva ulica 44, 4000 Kranj
Jelena Justin • jelena.justin@gorenjski-muzej.si • 04 201 39 54

torek, 14. 5. 2019 – ob 19.00   
Predavanje: Blisk eksplozije nad nočnim Krainburgom
Eden najbolj znanih dogodkov, ki so se odvili v Kranju za časa druge svetovne 
vojne, je miniranje hotela Evropa, ki ga je izvedla partizanska diverzantska 
skupina pod Jožetom Strupijem in z njim ubila veliko nemških vojakov. 
Seveda je bilo povračilo za storjeno neusmiljeno. Predava: Ivan Smiljanić
Mestna knjižnica Kranj
Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj (dvorana)
Damjana Mustar • damjana.mustar@mkk.si • 04 201 35 61

sreda, 15. 5. 2019 – od 9.00 do 18.00
PARADA UČENJA – Dan učečih se skupnosti
Na Paradi učenja bo na voljo več kot 30 možnosti za pridobivanje novih 
znanj in spretnosti. Zato vabimo vse, da kar pogumno izkoristite priložnost. 
Udeležencem so namenjene informativne in svetovalne stojnice, ustvarjalne 
delavnice, nastopi predstavnikov vseh generacij, kulturni nastopi, športni 
poligoni, nagradne igre …
Ljudska univerza Kranj s partnerji
Slovenski trg, 4000 Kranj
Karmen Kosem • tvu@luniverza.si • 04 280 48 00

sreda, 15. 5. 2019 – ob 12.30
Delavnica: Miti našega časa
Naša tokratna tema bo premislek razlike med “miti” in “idejami”, kakor jo 
razume italijanski filozof Umberto Galimberti v svoji odmevni knjigi Miti 
našega časa. 
Vodi: mag. Marko Ogris, Center za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj
Mestna knjižnica Kranj
Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj (dvorana)
Damjana Mustar damjana.mustar@mkk.si 04 201 35 61

sreda, 15. 5. 2019 – ob 16.00
Španščina ni španska vas
V začetnem tečaju španščine se soočimo z osnovo tega jezika, od izgovorjave 
do pogostih komunikacijskih situacij, kot so pogovori v restavracijah, v 
hotelih itn. V enem letu lahko s trdim delom pridemo do osnovnega znanja, 
ki nam bo omogočalo komuniciranje z več kot 500 miljonov ljudi na svetu.
Vodi: David Heredero Zorzo
Gimnazija Kranj
Koroška cesta 13, 4000 Kranj (učilnica 43)
Eva Gašperlin • eva.gasperlin@guest.arnes.si • 04 281 17 16

sreda, 15. 5. 2019 – ob 17.00
Kako izboljšati produktivnost na delovnem mestu?
Masaža sprosti telo in duha. Spoznali boste lahko nekaj praktičnih nasvetov 
glede sprostitve telesa.  Vodi: Tomaž Kurtalj 
Potrebna je predhodna najava na e-naslov sasa.plaznik@bb.si
B&B izobraževanje in usposabljanje
Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj
Saša Plaznik • 031 375 790 • 04 28 08 304
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sreda, 15. 5. 2019 – ob 18.00
Bojevnica (film)
FILMSKI TEDEN EVROPE – FTE 2019
Brezplačna projekcija evropskega filma Bojevnica, ki je prijel prestižno 
filmsko nagrado lux 2018. Film islandskega režiserja Benedikta Erlingssona 
pripoveduje o učiteljici glasbe, ki v prostem času deluje kot okoljska 
aktivistka. Navdihujoča zgodba o ženski, ki v skrbi za ohranitev neokrnjene 
islandske narave drzno bije bitko proti industriji aluminija. Brezplačne kino 
vstopnice prevzamete direktno na blagajni Cineplexxa.
Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC, d.o.o., Kranj
Kino Cineplexx Kranj, Cesta Jaka Platiše 18, 4000 Kranj
Sanja Šendula  • 04 77 77 251 • Sanja.sendula@bsc-kranj.si

sreda, 15. 5. 2019 – ob 18.00 in ob 19.25
Bralna srečanja: Modro brati in kramljati
Bralna srečanja so namenjena vsem, ki jih zanimata branje in pogovor o 
prebranih knjigah. Vabimo vas, da se nam pridružite!
Mestna knjižnica Kranj
Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj (II. nadstropje)
Damjana Mustar • damjana.mustar@mkk.si • 04 201 35 61

sreda, 15. 5. 2019 – od 18.00 do 19.30
Šolanje na domu
Ob skorajšnjem zaključku šolskega leta se bomo posvetili pogovoru o 
šolanju na domu. A je to sploh možno? Kako to organiziramo? Koliko 
časa posvetimo učenju? Ali bodo otroci kdaj šli v šolo? Izkušnje svoje 
družine bo delila mami, ki dve hčerki šola doma in sta v 1. in 3. razredu 
OŠ po slovenskemu sistemu, starejša se hkrati uči po programu 2. 
razreda ruske šole. 
Vabljeni vsi, ki se z mislijo na šolanje svojih otrok na domu šele 
spogledujete in tisti, ki ga že izvajate.
Društvo mamice za mamice
LUK - Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, 4000 Kranj (soba 
10)
Nina Grašič • info@mamicezamamice.com • 051 344 478

sreda, 15. 5. 2019 – ob 19.00   
Predstavitev arheološke vitrine meseca
Manjša razstava bo posvečena najnovejšim arheološkim najdbam.
Gorenjski muzej
Mestna hiša, Glavni trg 4, 4000 Kranj
Jelena Justin • jelena.justin@gorenjski-muzej.si • 04 201 39 54

sreda, 15. 5. 2019  – ob 19.00   
Potopis: Po železni cesti od Reteč do Šanghaja
Kaj je največ kar lahko storiš, če si otrok zaželi vožnje z vlakom? Pelješ ga na 
transsibirsko železnico. Tako sta se na lanski zadnji šolski dan oče in 10-letni 
sin odpravila na popotovanje od Moskve do Pekinga. Vodi: Jure in Drejc 
Omejc
Mestna knjižnica Kranj
Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj (dvorana)
Damjana Mustar • damjana.mustar@mkk.si • 04 201 35 61

četrtek, 16. 5. 2019 – ob 9.00
LinkedIn – sodobno komuniciranje v poslovnem svetu
Zakaj zapravljati čas za še eno družabno omrežje in kaj imam jaz lahko od 
tega? Kako urediti svoj profil in kako se izogniti najbolj pogostim napakam 
pri uporabi? Kako ustvariti zaupanje in nove poslovne priložnosti? Dogodek 
je namenjen zaposlenim, ki profila še nimajo ali so z uporabo šele pričeli.
Vodi: Tatjana Čeh Naglič
Potrebna je predhodna najava na e-naslov sasa.plaznik@bb.si
B&B izobraževanje in usposabljanje
Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj
Saša Plaznik • 031 375 790 • 04 28 08 304

četrtek, 16. 5. 2019 – ob 14.00
Znam torej veljam
Predstavitev izdelkov dijakov zaključnih letnikov. Dijaki morajo razumljivo 
predstaviti svoje delo in argumentirati rešitve, obenem pa premagati strah 
pred strokovno kritiko, oziroma jo ločiti od osebne kritike.
ŠC Kranj, SESGŠ
Cesta Staneta Žagarja 33, 4000 Kranj, učilnica 04
Anin Sever • anin.sever@gmail.com • 041 870 202
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četrtek, 16. 5. 2019 – od 14.10 do 14.55, od 15.00 do 15.45, od 
15.55 do 16.40
Individualni coaching
Individualni coaching 45 min. Informacije, kaj lahko dosežete s coachingom 
osebno in v organizaciji. Izvaja: dr. Klemen Podjed Prijave na: 040 662 003, 
klemen@produktivnost.si
Inštitut za produktivnost d.o.o.
LUK - Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, 4000 Kranj (soba 5)
dr. Klemen Podjed • klemen@produktivnost.si • 040 662 003

četrtek, 16. 5. 2019 – od 15.00 do 16.00
Svetovanje s področja ravnanja z odpadki
Odpadke povzročamo vsi, zato moramo biti vključeni v sistem ravnanja 
z odpadki. Svetovali vam bomo v katere zabojnike odlagati posamezne 
odpadke, kako urediti najem ali zamenjavo zabojnikov, kako zmanjšati 
količino odpadkov, kaj sodi v zabojnike na ekoloških otokih, kaj lahko 
pripeljemo v zbirne centre, kako naročiti kosovni odvoz, kam z nevarnimi 
odpadki, kje lahko kupimo vreče za odpadke in zaščito zabojnikov, kako 
potekajo čistilne akcije ter veliko koristnih informacij s področja ravnanja z 
odpadki.
Komunala Kranj d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj (večnamenski prostor v kletnih prostorih 
uprave)
Maja Rozman • maja.rozman@komunala-kranj.si 
030 227 667 • 04 28 11 340

četrtek, 16. 5. 2019 – ob 16.00
Excelove zvijače
Predstavljeno bo veliko pametnih funkcij in uporabnih bližnjic. Spoznali 
bomo, kako učinkovito uporabiti Excel pri urejanju preglednic in pripravi 
analiz. Delavnica je namenjena vsem, ki bi radi spoznali zvijače Excela.
Vodi: Maja Zalokar 
Potrebna je predhodna najava na e-naslov sasa.plaznik@bb.si
B&B izobraževanje in usposabljanje
Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj
Saša Plaznik • 031 375 790 • 04 28 08 304

četrtek, 16. 5. 2019 – ob 17.00
Delavnica: Moje zdravje ključ do sreče moje družine
Psihološko zdravje je umetnost in mistika, ter pomemben del zdrave 
strukture osebnosti. Kako se povezujeta telesno in duševno, je ljudi zanimalo 
od nekdaj, saj se vse znane tradicionalne medicine v svojem bistvu ukvarjajo 
prav s tem vprašanjem. Število udeležencev je omejeno, zato vas prosimo, da 
se prijavite do ponedeljka, 13. 5., na e-pošto: anja@dobrateta.si. 
Organizator: Zasebni vrtec Dobra teta 
Vodi: dr. Sanela Banović
Zasebni vrtec Dobra teta
Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj (dvorana)
Anja Smolnikar • anja@dobrateta.si • 031 202 530

četrtek, 16. 5. 2019 – od 17.00 do 19.00
Delavnica: Čarobni prsti
Otroci bodo pod mentorstvom oblikovalke Špele Košir iz čisto običajnih 
materialov oblikovali neobičajne izdelke. Pridi in preveri, kako čarobne prste 
imaš. Delavnica je namenjena otrokom od 4. leta starosti. Vodi: Špela Košir
Mestna knjižnica Kranj
Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj (ustvarjalna soba)
Damjana Mustar • damjana.mustar@mkk.si • 04 201 35 61

četrtek, 16. 5. 2019 – ob 18.00
Nemščina - če zmorejo Nemci, Avstrijci, Liechtensteinci, 
Švicarji, Luksemburžani, južni Tirolci in Alzačani, 
zmorete tudi vi. 
Nemščina, ki je po krivici zaznamovana s predsodki, očitajoč ji surovost, 
grobost in zaletavost, nosi v sebi vitalno pripovedno moč, vsebuje bogat 
besedni nabor in pestro izbiro stavčnih struktur, ki mu omogočajo spevnost in 
eleganco.  Na tečajih nemščine boste spoznali pravo lepoto jezika in njegovo 
neizmerno uporabno vrednost. Kmalu boste z lahkoto spremljali športne 
prenose na nemških kanalih ter se prepuščali nostalgiji in dogodivščinam 
komisarja Rexa. Naučite se nemško  in potovanje nach Wien oder Klagenfurt 
bo postalo mala malica ali recimo raje kar ein Klacks.  Vodi: Zala Šmid, prof.
Gimnazija Kranj
Koroška cesta 13, 4000 Kranj (učilnica 42)
Eva Gašperlin • eva.gasperlin@guest.arnes.si • 04 281 17 16
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četrtek, 16. 5. 2019 – ob 19.00
Muzejski večer Rodbina Khisl na širšem mariborskem 
področju
Spremljevalni dogodek razstave Grad Khislstein in zgodbe rodbine Khisl. 
Valentina Bevc Varl in Oskar Habjanič nam bosta predstavila delovanje 
rodbine v Mariboru in okolici.
Gorenjski muzej
Ullrichova hiša, Tomšičeva 42, 4000 Kranj
Jelena Justin • jelena.justin@gorenjski-muzej.si • 04 201 39 54

četrtek, 16. 5. 2019 – od 19.00 do 21.00
Švica je zahtevna - zakaj?
Delavnica s Švicarko, ki pozna ‘ozadje’. Teme: jeziki, kulinarika, kultura (natečaj: 
“Nariši Švico in Slovenijo”), turizem, zdravstvo, delovni trg itd.
Anna Hladnik s.p., Švicarska šola
Pot v Bitnje 16, 4000 Kranj
Anna Hladnik • anna.hladnik@gmail.com • 041 440 793

petek, 17. 5. 2019    
Kakovost ustvarjamo vsi – K3

Klepet z udeleženci in sodelavci LUK o procesih presojanja kakovosti ob 
jutranji kavici ter razstava o spremljanju, presojanju in izboljševanju kakovosti 
na LUK.
Ljudska univerza Kranj
LUK - Ljudska univerza Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj
Karmen Kosem • tvu@luniverza.si • 04 280 48 00

petek, 17. 5. 2019 – od 10.00 do 12.00, od 17.00 do 19.00
Dan odprtih vrat muzeja Hiša čez Cesto
Na dan odprtih vrat si lahko ogledate zbirko punčk , igrač, otroških vozičkov, 
maket vlakov, luna parka, cirkusa in avtomobilske steze, skratka vsega kar se 
je uporabljajo v preteklosti za otroke. Poleg tega pa so na ogled gospodinjski 
pripomočki in kmečko orodje. Ogled je namenjen odraslim, otrokom, 
vrtčevskim skupinam, šolskim skupinam, izletnikom, pohodnikom. Možen 
dogovor tudi za kakšno delavnico. Muzej je odprt vsak prvi petek, od 17.00 
do 19.00. Za skupine je zaželena najava.
KD Hiša čez Cesto
Hiša čez cesto, Milje 11, 4208 Šenčur
Dragica Markun • dragica.markun@gmail.com • 031 681 073

petek, 17. 5. 2019 – od 10.00 do 19.00
Sejem gramofonskih plošč
V knjižnici že tradicionalno gostimo majski sejem gramofonskih plošč, kjer 
se srečujejo zasebni zbiralci različnih generacij. Možna bo menjava, zato 
izkoristite priložnost in prinesite s seboj dobro ohranjene plošče, ki jih ne 
potrebujete več.
Mestna knjižnica Kranj
Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj (dvorana)
Roman Pavlin • roman.cembrae@gmail.com • 031 545 106

petek, 17. 5. 2019 – ob 15.00
Kakovost ustvarjamo vsi – predstavitev aktivnosti v BB  
izobraževalni organizaciji
Delavnica je namenjena vsem, ki želijo izvedeti, kako pomembno je 
zagotavljati in ugotavljati kakovost v izobraževalni organizaciji. Vodi: Maja 
Zalokar 
Potrebna je predhodna najava na e-naslov sasa.plaznik@bb.si
B&B izobraževanje in usposabljanje
Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj
Saša Plaznik • 031 375 790 • 04 28 08 304

petek, 17. 5. 2019 – ob 17.00
Miselna delavnica Brainobrain
Za otroke od 4. do 14. leta. Učili se boste računanja na abakus, hodili po 
labirintih, postavljali piramido, reševali rebuse in se spoprijeli še z drugimi 
miselnimi izzivi.
Družinski center Preobrazba, Brainobrain Kranj
Igrišče Gibi gib (nasproti Letnega kopališča Kranj)
Maja Korošak • maja@brainobrain.si • 051 607 212
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petek, 17.5.2019 – ob 17.00
Pisana umetnost – odprtje razstave ob Tednu 
ljubiteljske kulture
KULTURNO DRUŠTVO LIKOVNIKOV KRANJ je novoustanovljeno društvo 
ljubiteljev vizualne umetnosti, s poudarkom na likovnem in fotografskem 
ustvarjanju. Društvo skuša s povezavo samostojnih likovnih ustvarjalcev na 
širšem območju Mestne občine Kranj in vključitvijo v Zvezo kulturnih društev 
Kranj, približati občanom ljudsko ustvarjalnost na likovnem, fotografskem 
in literarnem področju, kakor tudi nekoliko zapostavljeno keramično 
oblikovanje in umetniško video produkcijo. Vse to bo prikazano na razstavi 
PISANA UMETNOST. Ustvarjalce na omenjenih področjih vabijo, da se jim še 
pridružijo. 
Zveza kulturnih društev Kranj, Kulturno društvo likovnikov Kranj
Območno stičišče kulturnih društev – Zveza kulturnih društev Kranj, Glavni 
trg 23, 4000 Kranj
Mija Aleš • mija.in.ostali@siol.net • 031 685 548

petek, 17.5.2019 – ob 18.00
Glasbeni večer: Ponovitev prvega Bid bang
Bid bang je glasbena zasedba iz Radovljice, ki letos praznuje dvajseto 
obletnico delovanja. Ob tej priložnosti bodo odigrali program svojega 
prvega koncerta iz leta 1999. 
Fotografija: Erazem Dolžan
Mestna knjižnica Kranj
Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj (I. nadstropje)
Damjana Mustar • damjana.mustar@mkk.si • 04 201 35 61

sobota, 18. 5. 2019 – od 8.00 do 13.30
Sejem gramofonskih plošč
V knjižnici že tradicionalno gostimo majski sejem gramofonskih plošč, kjer 
se srečujejo zasebni zbiralci različnih generacij. Možna bo menjava, zato 
izkoristite priložnost in prinesite s seboj dobro ohranjene plošče, ki jih ne 
potrebujete več.
Mestna knjižnica Kranj
Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj (dvorana)
Roman Pavlin • roman.cembrae@gmail.com • 031 545 106

sobota, 18. 5. 2019 – od 10.00 do 11.30
Družinska slikarska delavnica s Pavlo Peranovič
Ga. Pavla Peranovič nas bo naučila risanja drobnih slikarskih detajlov.
Družinski center Preobrazba, Brainobrain Kranj
Cankarjeva 3, 4000 Kranj
Maja Korošak • maja@brainobrain.si • 051 607 212

sobota, 18. 5. 2019 – 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
Tomšičeva ulica 42, 4000 Kranj
Jelena Justin • Jelena.justin@gorenjski-muzej.si • 04 201 39 54

ponedeljek, 20. 5. 2019  – ob 9.00
Predaja ključa
Prireditev, kjer se dijaki nižjih letnikov izkažejo v spretnostih in miselnih 
ugankah, obenem pa dokažejo upravičenost za posedovanje ključa, ki jih 
popelje do zrelosti in zaključka šolanja.
ŠC Kranj, SESGŠ
Cesta Staneta Žagarja 33, 4000 Kranj, dvorišče
Anin Sever • anin.sever@gmail.com • 041 870 202

ponedeljek, 20. 5. 2019  – ob 18.00
Osnove oglaševanja na socialnih medijih
Predavanje Osnove oglaševanje na socialnih medijih bo potekalo v dveh 
sklopih. Sprva bo as. Jernej Šilak predstavil pomembnost socialnih omrežij 
pri komunikaciji s svojimi obstoječimi in potencialnimi strankami. Za tem 
pa bo predavanje vsebovalo praktični del. Le-ta bo na praktičnem primeru 
predstavil vzpostavitev Instagram in Facebook spletne kampanje.
MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana, LUK - Ljudska 
univerza Kranj
Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj
Tadeja Kalan • tvu@luniverza.si 04 • 280 48 00
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ponedeljek, 20.5.2019 – petek 24.5.2019  – 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 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 • 040 357 800 • horti.kranj@gmail.com

ponedeljek, 20. 5. 2019  – ob 10.00
Prepevanje slovenskih ljudskih pesmi
Glasba in petje povezujeta ljudi vseh generacij in dvigujeta   razpoloženje. 
V sodelovanju s KD Hišo čez Cesto bo DU Kranj pripravil veselo dopoldne 
ob prepevanju slovenskih ljudskih pesmi. Skupaj se bodo spomnili in zapeli 
pesmi iz mladosti, mogoče pa našli tudi kakšne nove, še neznane oz. manj 
poznane pesmi.
Dom upokojencev (DU) Kranj v sodelovanju s KD Hiša čez Cesto
Cesta 1.maja 59, 4000 Kranj, jedilnica DU Kranj
Vida Globočnik • vida.globocnik@du-kranj.si • 030 360 722

ponedeljek, 20. 5. 2019 – ob 11.00
Čebelica moja prijateljica
Otvoritev in vzpostavitev čebelnjaka in predaja šolskemu čebelarskemu 
krožku, ter predstavitev ostalim učencem. Prikaz čebelarjevega dela in 
njegovih obveznosti in razlaga zgradbe čebelnjaka in njegove vsebine.
ŠC Kranj, SESGŠ
Cesta Staneta Žagarja 33, 4000 Kranj, dvorišče
Anin Sever • anin.sever@gmail.com • 041 870 202

ponedeljek, 20. 5. 2019 – ob 16.00
Učne težave ter oblike pomoči
Različne učne težave lahko ovirajo učinkovito učenje. Doživljanje neuspeha 
se lahko odraža v slabi samopodobi, zmanjševanju motivacije za učenje 
in vedno večji izobraževalni neuspešnosti. Seznanili se bomo s ključnimi 
strategijami dela za kvalitetnejše poučevanje, podporo in pomoč učencem 
z učnimi težavami. Dogodek je namenjen vsem, ki želijo izboljšati svoj učni 

uspeh in staršem, ki bi radi pomagali svojim otrokom pri izboljšanju šolske 
uspešnosti. Vodi: Ana Orešnik Potrebna je predhodna najava na e-naslov 
sasa.plaznik@bb.si
B&B izobraževanje in usposabljanje
Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj
Saša Plaznik • 031 375 790 • 04 28 08 304

ponedeljek, 20. 5. 2019 – ob 18.00 
LONČKARJI, Bitnje skozi čas
Skupna akcija: Dediščina preteklosti je dota prihodnosti 
V letu 2019 je luč sveta ugledala drobna knjižica Lončkarji, Bitnje skozi čas. 
Avtor Janko Proj popisuje bogato dediščino rojstnega kraja. Zaradi naravnih 
danosti – Bitnje so zelo bogate s črno, sivo, rjavo in rumeno glino – se je 
razvilo lončarstvo. Kraj je poznan po številnih nemških priimkih, priimek 
Hafner v nemščini pomeni lončar. O razvoju lončarstva, pomenu in usihanju 
obrti ter tudi o posameznikih, ki ohranjajo to tradicijo, se boste lahko v živo 
pogovarjali z Jankom Projem.
Ljudska univerza Kranj
LUK - Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, 4000 Kranj (soba 
12)
Tadeja Kalan • tvu@luniverza.si • 04 280 48 00

torek, 21. 5. 2019  – od 10.00 do 13.00
Brezplačno pravno svetovanje
Brezplačni pravni nasveti v zvezi z delovnim razmerjem (delovni čas, letni 
dopust, pogodba o zaposlitvi).
Svet gorenjskih sindikatov
Slovenski trg 3, 4000 Kranj
Barbara Filipov • barbara.filipov@gorenjski-sinidkati.si • 04 23 19 800

torek, 21. 5. 2019 – ob 17.00
Berlinski zid
Letos mineva 30 let od padca Berlinskega zidu. Kdaj in zakaj je nastal? Kakšno 
je bilo življenje ob njem? In po njem? Pogovarjali se bomo o fenomenu 
zidu, ki je skoraj cela tri desetletja posegal v življenja ljudi na obeh straneh. 
Delavnico vodi: Karmen Valant
Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
Kidričeva 49, 4000 Kranj (učilnica SLO 1)
Karmen Valant • karmen.valant@guest.arnes.si • 04 20 10 340
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torek, 21. 5. 2019 – ob 17.00
Predstavitev delavnice “Obvladovanje stresa’’
Na delavnici bomo spoznali, kaj povzroča stres v našem telesu in kako si 
lahko s tehnikami NLP (Nevrolingvističnega programiranja), pomagamo k 
obvladovanju le-tega. Prav tako bomo spoznali, kaj lahko naredim jaz kot 
posameznik, da uspešno izvajam vsakodnevne aktivnosti doma, v službi in v 
ostalih odnosih, da bom ob tem deloval pozitivno in umirjeno, zadovoljno ter 
tako vzdrževal prijetne in izpolnjujoče odnose. 
Delavnico vodi: Andreja Sirk - NLP Mojster,  NLP Coach
Ljudska univerza Kranj
LUK - Ljudska univerza Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj
Tadeja Kalan • tvu@luniverza.si • 04 280 48 00

torek, 21. 5. 2019 – ob 18.00
Družbena odgovornost do ljudi in okolja - priložnosti 
za trajnostni razvoj
V delavnici se bo predstavilo kaj pomeni Družbena odgovornost in 
aktivnost v smeri trajnostnega razvoja, ter se predstavilo na katerih od teh 
področij deluje ADRA Slovenija. Udeleženci bodo povabljeni k razpravi in 
‘brainstormingu’ o tem, kje lahko sami v svojem lokalnem okolju pokažejo 
družbeno odgovornost ter kako svoje otroke in vnuke vzgajajo v tem duhu. 
Spregovorilo se bo tudi o posledicah, v kolikor državljani ne postanemo 
aktivni v skrbi za druge ter trajnostnemu razvoju. Vodi: Katja Kotnik 
Potrebna je predhodna najava na e-naslov sasa.plaznik@bb.si
B&B izobraževanje in usposabljanje
Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj
Saša Plaznik • 031 375 790 • 04 28 08 304

torek, 21. 5. 2019 – ob 19.00
Tehnike sproščanja
Na rednih tedenskih srečanjih nas mag. Franc Rozman spoznava s tehnikami, 
ki nam v hitrem življenjskem in delovnem vsakdanu pomagajo ustaviti se v 
trenutku in začutiti sebe, svoje (ne)prožno telo, občutke, blokade ... 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. 

Doseženi rezultati so bogato darilo za le nekaj namensko uporabljenih 
trenutkov našega vsakdana. Vodi: mag. Franc Rozman
Gimnazija Kranj
Koroška cesta 13, 4000 Kranj (spodnja telovadnica)
Eva Gašperlin • eva.gasperlin@guest.arnes.si • 04 281 17 16

sreda, 22. 5. 2019 – ob 17.30
Maturitetni tečaj in priprave na maturo
Uspešno opravljena splošna matura odpira vrata v svet. Z njo pridobite 
stopnjo izobrazbe in možnost vpisa na vse fakultete. Ker je več poti do 
uspešno opravljene splošne mature, vas vabimo, da se nam pridružite in 
skupaj z nami naredite prvi korak proti maturi. Vodi: Eva Gašperlin, univ. dipl. 
soc. ped.
Gimnazija Kranj
Koroška cesta 13, 4000 Kranj (učilnica 9)
Eva Gašperlin • eva.gasperlin@guest.arnes.si • 04 281 17 16

sreda, 22. 5. 2019 – od 17.00 do 18.00
Predstavitev metode EFT (tapkanje)
Tapkanje za preprečevanje izgorelosti  in v podporo v stiski (metoda EFT). 
Predstavili vam bomo, kaj lahko sami naredimo, da izgorelost preprečimo.
Ljudska univerza Kranj
LUK - Ljudska univerza Kranj, Cesta Staneta, Žagarja 1, 4000 Kranj 
Tadeja Kalan • tvu@luniverza.si • 04 280 48 00

sreda, 22. 5. 2019 – ob 18.00 
Meja (film)
FILMSKI TEDEN EVROPE – FTE 2019
Brezplačna projekcija evropskega filma Meja. Carinsko policistko Tino vsi 
poznajo po njeni izredni sposobnosti zaznavanja vonja; zavoha celo občutek 
krivde pri mimoidočih. Nekega dne mimo nje prikoraka sumljivi Vore in ji 
razkrije novo resnico o sebi. Morala bo izbrati: ali bo še naprej živela v laži 
ali pa bo sprejela njegova grozljiva razkritja. Brezplačne kino vstopnice 
prevzamete direktno na blagajni Cineplexxa.
Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC, d.o.o., Kranj
Kino Cineplexx Kranj, Cesta Jaka Platiše 18, 4000 Kranj
Sanja Šendula • sanja.sendula@bsc-kranj.si • 04 77 77 251
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četrtek, 23. 5. 2019 – ob 14.30
Obisk z vodenjem v  Galeriji Prešernovih nagrajencev v 
Kranju
Ob 100-letnici rojstva akademske slikarke Alenke Gerlovič, ki je s svojo 
umetnostjo močno zaznamovala slovenski umetniški prostor, vas vabimo v 
Galerijo Prešernovih nagrajencev na vodenje po razstavi in predavanje Marka 
Arneža. Na ogled bo donacija umetničinih  akrilnih slik.
ŠC Kranj Strokovna gimnazija
Galerija Prešernovih nagrajencev
Karmen Kanalec • karmen.kanalec@sckr.si • 04 280 40 46

četrtek, 23. 5. 2019 – od 19.00 do 21.00
Švica je zahtevna - zakaj?
Delavnica s Švicarko, ki pozna ‘ozadje’. Teme: jeziki, kulinarika, kultura (natečaj: 
“Nariši Švico in Slovenijo”), turizem, zdravstvo, delovni trg itd.
Anna Hladnik s.p., Švicarska šola
Pot v Bitnje 16, 4000 Kranj
Anna Hladnik • anna.hladnik@gmail.com • 041 440 793

petek, 24. 5. 2019 – ob 10.00
Muzejsko dopoldne: Kranj, nekoč in danes
Ogled filma Kranj nekoč in danes, kjer so prikazane spremembe na 
posameznih delih mesta Kranj v zadnjem stoletju. Sledil bo pogovor 
prisotnih, kje v Kranju so živeli, kaj so počeli, česa se še posebej z veseljem 
spominjajo itd.
Dom upokojencev (DU) Kranj v sodelovanju z Gorenjskim muzejem
Cesta 1.maja 59, 4000 Kranj, jedilnica DU Kranj
Vida Globočnik • vida.globocnik@du-kranj.si • 030 360 722 in  
mag. Tatjana Dolžan Eržen • Tatjana.erzen@gorenjski-muzej.si 
04 201 39 61

petek, 24. 5. 2019 – ob 20.00
Pravljični večer za odrasle
»Večer pravljic, ki bi bile rade povedane in slišane in bi se vas rade dotaknile«, 
kot pravi lutkarica in pravljičarka Silva Lamprecht,  gostja pravljičnega večera 
na Jezerskem.
KUD Jezersko
Šenkova domačija, Zgornje Jezersko 140, 4206 Zgornje Jezersko
Maja Lesar • lesarmaja@gmail.com • 041 990 963

sobota, 25. 5. 2019 – od 9.00 do 17.00
Dan odprtih vrat v kranjski Vojašnici Petra Petriča
Na dogodku bo mogoč ogled vojaške tehnike, opreme in oborožitve. Poleg 
tega bo na dogodku stojnica Uprave za obrambo, kjer lahko dobite vse 
informacije o možnih sodelovanjih s Slovensko vojsko (zaposlitev, štipendije, 
prostovoljno služenje vojaškega roka, vojaški tabori in pogodbena rezerva).
Logistična brigada Slovenske vojske in Uprava za obrambo
Vojašnica Petra Petriča, Bleiweisova cesta 32, 4000 Kranj
stotnica Anica • Kožar anica.kozar@mors.si

sobota, 25. 5. 2019 – od 10.00 do 12.00
Kako s(m)o se nekoč igrali
Ga. Dragica Markun nas bo vodila po svojem muzeju igrač, prikaz starih 
iger: marjanca, tombola, špana, koza klanf, metanje podkvic itd.
Družinski center Preobrazba, Brainobrain Kranj v sodelovanju s KD 
Hiša čez Cesto
Hiša čez cesto, Milje 11, 4208 Šenčur
Maja Korošak • maja@brainobrain.si • 051 607 212

sobota, 25. 5. 2019 – od 10.00 do 13.00 
V primeru slabega vremena se dogodek prestavi na soboto, 1. 6. 2019
Dan odprtih vrat čebelarsko - kmečkega muzeja in 
folklore
Ob svetovnem dnevu čebel, vabljeni na brezplačen voden ogled čebelarsko - 
kmečkega muzeja, kjer so razstavljeni predmeti častitljive starosti. Dogajanje 
vam bo popestrila Folklorna skupina DU Naklo. Njihovi člani vam bodo 
zaplesali starejše plese slovenskih pokrajin, zapeli venček ljudskih pesmi, 
sestav godbenikov imenovan Rokovnjači bo zaigral na razna novejša in 
starejša ljudska glasbila. 
Folklorna skupina DU Naklo in Franci Strupi s.p. - Čebelarsko - 
kmečki muzej
Spodnji Brnik 43, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Veronika Abruč • veronika.abruc@gmail.com • 040 757 410
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nedelja, 26. 5. 2019 – ob 19.00
Literarni večer : Potopisi Jakobove poti - Camino
Ob zaključku sedme sezone bralnih srečanj Bisernic se bomo odpravili 
po poteh Jakobove poti, bolj znane pod imenom Camino. Prebirali bomo 
potopise različnih slovenskih avtorjev, med nami pa bo tudi gostja, Viktorija 
Kante, ki je Camino doživela že osemkrat, a svojega potopisa še nima.
KUD Jezersko
Krajevna knjižnica Jezersko, Zgornje Jezersko 62, 4206 Zgornje Jezersko
Maja Lesar • lesarmaja@gmail.com • 041 990 963

Ponedeljek, 27. 5. 2019 – od 17.30 do 18.30
Psihologija za vsak dan
Spoznali bomo elemente, ki so pomembni za dobre partnerske, prijateljske 
in druge medosebne odnose. Ustavili se bomo še pri psiholoških igrah oz. 
manipulacijah, ki te odnose slabijo. Morda bomo ugotovili, da smo bili kdaj 
manipulirani na ta način, ali pa smo celo sami tisti, ki kdaj tako funkcioniramo. 
Vodi: Jasna Pinoza, magistrica psihologije
Ljudska univerza Kranj
LUK - Ljudska univerza Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj
Tadeja Kalan • tvu@luniverza.si • 04 280 48 00

Torek, 28. 5. 2019 – ob 9.00
Sprehod s filozofijo
Na Ljudski univerzi Kranj, bo udeležencem najprej na kratko predstavljen 
izbor 5-ih temeljnih knjig iz zgodovine filozofije. Skupaj se odločimo za eno 
od knjig, ki bi večini tematsko najbolj ustrezala. Potem se s knjigo v roki 
odpravimo v Prešernov gaj na enourni pogovor ob temi, ki jo odpira izbrano 
besedilo. Izbrano besedilo bo vodja delavnice na kratko komentiral tako, da 
bo vsak od udeležencev dobro razumel našo iztočnico za skupni razgovor. 
Vodi: mag. Marko Ogris
Ljudska univerza Kranj
LUK - Ljudska univerza Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj
Tadeja Kalan • tvu@luniverza.si • 04 280 48 00

Torek, 28. 5. 2019 – od 17.00 do 20.00
Energije v juniju in temu času ustrezno prehranjevanje 
in druge aktivnosti
Energije v juniju in temu času ustrezno prehranjevanje in druge aktivnosti.
Obiskovalcem bodo na željo tudi napravili astrološke karte in razložili, kakšna 
hrana je zanje zdrava.
Društvo Svetlin
LUK – Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, 4000 Kranj (soba 2)
Marija Novak • marija.svetlin@hotmail.com

torek, 28. 5. 2019 – ob 17.00
Priprave in izvedba: svetovno kuharsko tekmovanje - 
Luxemburg 2018 od A do Ž
Davor Družinec bo predstavil, na kaj vse je potrebno biti pozoren pri pripravah 
na tovrstna tekmovanja najvišjega nivoja (Villeroy & Boch Culinary World Cup 
24.-28. november 2018). Specialist za skulpture (na tekmovanju je pripravljal 
čokoladno violino in rog) bo razkril nekaj skrivnosti predpriprav, trikov pri 
prevozu večjih skulptur in … pridružite se nam in izvedeli boste, kako so 
z ekipo osvojili bronasto medaljo. Vabljeni vsi, ki jih zanimajo kuharska 
tekmovanja in slaščičarske skulpture. Vodi: Davor Družinec 
Potrebna je predhodna najava na e-naslov sasa.plaznik@bb.si
B&B izobraževanje in usposabljanje
Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj
Saša Plaznik • 031 375 790 • 04 28 08 304

torek, 28. 5. 2019 – ob 18.00
Ruščina – z znanjem ruščine do vesolja in nazaj
Ruščina je slovanski jezik in je našemu ušesu blizu, zaradi podobnosti s 
slovenščino se ga lahko naučimo lažje in hitreje. Zelo hitro precej razumemo, 
tudi slovnica vam ne bo delala prevelikih preglavic. Z malo truda in učenja 
boste pa hitro tudi spregovorili v ruščini. 
Povpraševanje po znanju ruščine se povečuje, saj je vedno več gospodarskih 
in kulturnih stikov z Rusijo in drugimi nekdanjimi državami Sovjetske zveze. 
Na tečaju se boste naučili sporazumevanja v vseh pomembnih življenjskih 
situacijah in še mnogo več. Ruščina nam odpira vrata v svet, saj jo govori več 
kot 300 milijonov ljudi. Zakaj se ne bi tega čudovitega jezika naučili tudi vi? 
Vodi: prof. Jera Sitar
Gimnazija Kranj
Koroška cesta 13, 4000 Kranj (učilnica 44)
Eva Gašperlin • eva.gasperlin@guest.arnes.si • 04 281 17 16
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sreda, 29. 5. 2019 – ob 9.00
Planinstvo – vir sprostitve, krepitve in energije.
Pohod na Štefanjo Goro 
V okviru skupne akcije TVU 2019 Planinstvo kot način življenja – Za 
vključujočo družbo, se bomo podali na Štefanjo goro, na kateri stoji cerkev 
svetega Štefana. Štefanja Gora se nahaja nad Cerkljami na Gorenjskem. Le 
nekaj 10 m pod vrhom, pa se nahaja izletniška kmetija Pr‘Mežnarju, kjer se 
bomo tudi ustavili. Pohod je namenjen druženju, kakovostnemu preživljanju 
prostega časa, skrbi za telo, um in duha, predvsem pa smehu in zabavi  Pot je 
lahka, potrebujete običajno pohodniško opremo. Prosimo, da svojo udeležbo 
potrdite na e-naslov tvu@luniverza.si ali po telefonu 04 208 48 00
Ljudska univerza Kranj
Zbor: parkirišče pred nekdaj samostansko sedaj župnijsko cerkvijo v 
Adergasu
Tadeja Kalan • tvu@luniverza.si • 04 280 48 00

sreda, 29. 5. 2019 – ob 16.00
Kaj mobing je in kaj resnično ni?
Kako ukrepati in kako postati zaveznik v boju proti mobingu? Vabimo vse, 
da z nami soustvarjate prijetnejša delovna mesta prihodnosti. Dogodek je 
namenjen zaposlenim, sicer pa so dobrodošli vsi. Vodi: Tatjana Čeh Naglič 
Potrebna je predhodna najava na e-naslov sasa.plaznik@bb.si
B&B izobraževanje in usposabljanje
Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj
Saša Plaznik • 031 375 790 • 04 28 08 304

četrtek, 30. 5. 2019 – od 10.30 do 11.30
Flavta
Naučili se bomo zaigrati nekaj preprostih pesmic, spoznali bomo delovanje  
flavte in načine igranja. Delavnico vodi: Silvan Baša
Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
Kidričeva 49, 4000 Kranj (učilnica GUM)
Karmen Valant • karmen.valant@guest.arnes.si • 04 20 10 340

četrtek, 30. 5. 2019 – ob 17.00
Svet, ki ga slika naša zavest
Vse je stvar perspektive. Zveni poznano? Najbrž da. A od kod izhaja ta 
perspektiva in ali ima kaj opraviti z našo zavestjo? In kaj pravzaprav je zavest; 
ali je del možganov, ali se nahaja onkraj 3D pojavnega sveta ali je kaj tretjega? 

Delavnica ponuja nekaj vpogledov vanjo, pa tudi v naš um, predvsem pa 
ponuja telesno izkušnjo, vodeno vajo, v kateri se bomo uglasili tako, da bomo 
lažje občutili svojo resnično naravo. Delavnico vodi: Iris Kline Arih
Ljudska univerza Kranj
LUK - Ljudska univerza Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj 
Tadeja Kalan • tvu@luniverza.si • 04 280 48 00

četrtek, 30. 5. 2019 – ob 18.00
Predstavitev bioenergije in bioterapije
Človekovo energetsko polje - biopolje oz. aura. 
Vpliv bioenergije na materijo skozi najodmevnejše svetovne ekperimente. 
Vpliv bioenergije na naše psiho-fizično stanje. 
Predstavitev „bioterapije po metodi Zdenka Domančića®“. 
Dokaz delovanja metode pred znanstveno srenjo.
Primos Rappl s.p.
LUK - Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, 4000 Kranj (soba 
12)
Primos Rappl • rapplp@gmail.com • 041 705 525

četrtek, 30. 5. 2019 – od 19.00 do 21.00
Švica je zahtevna - zakaj?
Delavnica s Švicarko, ki pozna ‘ozadje’. Teme: jeziki, kulinarika, kultura (natečaj: 
“Nariši Švico in Slovenijo”), turizem, zdravstvo, delovni trg itd.
Anna Hladnik s.p., Švicarska šola
Pot v Bitnje 16, 4000 Kranj
Anna Hladnik • anna.hladnik@gmail.com • 041 440 793

petek, 31.5.2019 – od 9.00 do 10.30
Okrogla miza študijskih krožkov LUK
Udeleženci študijskih krožkov, ki jih izvaja LUK bodo na okrogli mizi debatirali 
o odnosu do naravne in kulturne dediščine ter o medsebojnih odnosih.
Ljudska univerza Kranj
LUK - Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, 4000 Kranj (soba 6)
Tadeja Kalan • tvu@luniverza.si • 04 280 48 00
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petek, 31.5.2019 – od 9.00 do 10.30
Kiparka in slikarka Elsa Kastl Obereigner (1884–1973)
Spoznali bomo danes manj znano ljubljansko kiparko in slikarko, ki je delovala 
na začetku 20. stoletja. S svojim delom je sooblikovala umetnostno podobo 
Ljubljane v času, ko so ustvarjale tudi Ivana Kobilca, Helena Vurnik, Lili Novy 
ter drugi. Danes je znana kot ena od prvih slovenskih kipark in kot poslednja 
slovenska miniaturistka. Spoznali bomo njen kiparski in slikarski opus, ki ga 
je začela ustvarjati že kot najstnica, ter miniaturno slikarstvo, s katerim se je 
aktivno ukvarjala do konca življenja. Vodi: Miha Valant
Ljudska univerza Kranj
LUK - Ljudska univerza Kranj, Cesta Staneta, Žagarja 1, 4000 Kranj
Tadeja Kalan • tvu@luniverza.si • 04 280 48 00

petek, 31.5.2019 – od 16.00 do 18.00
Kaj nas naredi bolj zaposljive?
Velikokrat nismo prepričani sami vase kaj vse zmoremo, znamo, ali pa si 
ne upamo stopiti novim delovnim izzivom na proti. Včasih nismo dovolj 
samozavestni, da bi znali unovčiti tisto kar znamo. Vse to in še več bo tema 
delavnice, kjer boste krepili prav te veščine znanja. 
Katere veščine znanja, me naredijo uspešnejše? 
Od česa je odvisno moje napredovanja na delovnem mestu? 
Kje iskati zaposlitvene priložnosti? 
Kako si zagotoviti uspeh v življenju?
Zavod ZAPOSLISE Center za svetovanje, izobraževanje, informiranje 
in pomoč pri zaposlovanju
LUK - Ljudska univerza Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj
Tadeja Kalan • tvu@luniverza.si • 04 280 48 00

ponedeljek, 3. 6. 2019  – ob 17.00
Mineralno ravnovesje
Človekovo telo je dobro delujoča kemijska tovarna, kjer številni gradniki v 
pravem razmerju in ob pravem času vzpostavljajo vse pogoje za nemoteno 
delovanje strojev. Kadar pa nabava pozabi ali ne uspe pravočasno zagotoviti 
surovin za proizvodnjo, se začnejo črpati rezerve in ko zmanjka rezerv 
nastopijo številni scenariji delovanja saj tovarna mora obratovati.
Združenje iz bube v metulja
LUK - Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, 4000 Kranj (soba 
11)
Tadeja Kalan • tvu@luniverza.si • 04 280 48 00

torek, 4.6. 2019 – od 9.00 do 11.00
Vsakdanje drobne likovne umetnosti
Z uporabo različnih materialov in tehnik se boste naučili izdelati izdelke 
za dekoracijo doma za različne priložnosti: praznike, praznovanja in 
vsakodnevno dobro vzdušje. Vodi: Pavla Peranovič
Ljudska univerza Kranj
LUK - Ljudska univerza Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj
Tadeja Kalan • tvu@luniverza.si • 04 280 48 00

torek, 4.6. 2019 – ob 16.00 
Plesi in pesmi Slovenije
Člani folklorne skupine bodo predstavili plese, pesmi in oblačila slovenskih 
pokrajin. Vodi: Zvone Gantar
Folklorna skupina Sava
DSO Preddvor
Mojca Rozman • mojcej.rozman@gmail.com • 051 364 070

torek, 4. 6. 2019 – ob 17.00
Predstavitev delavnice ‘’Kako pripraviti predstavitev v 
službi?’’
Ste se že kdaj soočili z dejstvom, da morate predstaviti sebe, izdelek ali 
idejo pred nekaj ali več slušatelji? Ste pomislili, da morda še boste? Kako bi 
se pripravili? Na delavnici bomo spoznali zakaj vas strukturirana in odlično 
pripravljena predstavitev kot tudi osebnostna priprava (govor, usmerjenost 
pogleda ipd) loči od ostalih. Delavnico vodi: Andreja Sirk - NLP Mojster,  NLP 
Coach
Ljudska univerza Kranj
LUK - Ljudska univerza Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj
Tadeja Kalan • tvu@luniverza.si • 04 280 48 00

sreda, 5. 6. 2019
Cirkuške delavnice
Cirkuške delavnice za odrasle! S pomočjo pravih cirkuških pripomočkov 
nahranimo otroka v sebi in poskrbimo za ohranjanje motoričnih spretnosti. 
Vodil nas bo Osmir Ružnić in Teater Cizamo. Potrebne so prijave do zasedbe 
mest.
ŠC Kranj Strokovna gimnazija
na igrišču pred ŠC Kranj ali v avli šole, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
Karmen Kanalec • karmen.kanalec@sckr.si • 04 280 40 46
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sreda, 5. 6. 2019 – ob 16.00
Zmagovalni življenjepis in prijava na zaposlitev
Je res življenjepis najbolj pomembna stvar pri prijavi na delovna mesta? Kaj 
sodi vanj in kaj ne? Kaj pritegne pozornost delodajalca in kako se uspešno 
predstaviti v prijavi? Dobrodošli vsi, ki iščete nove delovne izzive ali o njih 
še razmišljate. S seboj lahko prinesete svoj življenjepis in prijavo. Šlo bo tudi 
brez tega. 
Vodi: Tatjana Čeh Naglič 
Potrebna je predhodna najava na e-naslov sasa.plaznik@bb.si
B&B izobraževanje in usposabljanje
Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj
Saša Plaznik • 031 375 790 • 04 28 08 304

četrtek, 6. 6. 2019 – ob 9.00
1000 gibov
Stanovalci in ostali udeleženci vadbe bodo spoznali slogan »Gibanje je 
življenje in življenje je gibanje«.
Dom upokojencev (DU) Kranj v sodelovanju z Društvom Šola 
zdravja
Cesta 1.maja 59, 4000 Kranj, park DU Kranj
Katja Uršič • fizio@du-kranj.si • 030 360 730

petek, 7. 6. 2019 – ob 17.00
Miselna delavnica Brainobrain
Za otroke od 4. do 14. leta. Učili se boste računanja na abakus, hodili po 
labirintih, postavljali piramido, reševali rebuse in se spoprijeli še z drugimi 
miselnimi izzivi.
Družinski center Preobrazba, Brainobrain Kranj
Igrišče Gibi gib (nasproti Letnega kopališča Kranj)
Maja Korošak • maja@brainobrain.si • 051 607 212

ponedeljek, 10. 6. 2019  – ob 17.00
Ponovitev slovenskega pravopisa in slovnice ter 
uporabnih besedilnih vrst
Na delavnici bomo ponovili oz. osvežili osnovna pravopisna in slovnična 
znanja ter obnovili oz. se naučili pisanja besedilnih vrst, ki jih potrebujete 
praktično vsak dan. Vodi: prof. Tina Lušina Basaj 
Prijave do 7. 6. 2019 na eva.gasperlin@guest.arnes.si
Gimnazija Kranj
Koroška cesta 13, 4000 Kranj (učilnica 16)
Eva Gašperlin • eva.gasperlin@guest.arnes.si • 04 281 17 16

ponedeljek, 10. 6. 2019 – ob 17.00
Slovenščina za starše dijakov (učencev) tujcev
Na tečaju se bomo naučili osnovnih slovničnih pravil slovenskega jezika in 
za lažje sodelovanje s šolo spoznali osnovna pravila komuniciranja in glavne 
fraze za vsakdanje vklapljanje v družbo.Vodi: prof. Tina Lušina Basaj 
Prijave do 7. 6. 2019 na eva.gasperlin@guest.arnes.si
Gimnazija Kranj
Koroška cesta 13, 4000 Kranj (učilnica 16)
Eva Gašperlin • eva.gasperlin@guest.arnes.si • 04 281 17 16

torek, 11. 6. 2019 – od 10.00 do 13.00
Brezplačno pravno svetovanje
Brezplačni pravni nasveti v zvezi z delovnim razmerjem (delovni čas, letni 
dopust, pogodba o zaposlitvi).
Svet gorenjskih sindikatov
Slovenski trg 3, 4000 Kranj
Barbara Filipov • barbara.filipov@gorenjski-sinidkati.si • 04 23 19 800

četrtek, 13. 6. 2019 – ob 8.30
Računovodski zajtrk 
Temi “zajtrka” bosta davčne spremembe s strani FURS (direktorica ga. Julijana 
Povše), po premoru pa bo sledilo predavanje Duševno zdravje na delovnem 
mestu - stres, obremenjenost, organizacija dela, roki... (ga. Maša Ribnikar 
Kajtner).
Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj
C. Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
Katja F. Erjavec • info@oozkranj.com • 04 28 18 310
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četrtek, 13. 6. 2019  – ob 19.00
APZ France Prešeren Kranj – 50 let
Pol stoletja delovanja bo v Kranju obeležil s koncertom eden najboljših 
slovenskih pevskih zborov – Akademski pevski zbor France Prešeren Kranj, 
pod vodstvom dirigenta Fernanda Mejiasa, ob sodelovanju zborovih bivših 
dirigentov, ki so: Matevž Fabijan, Tomaž Faganel, Baki Jashari, Damijan 
Močnik, Primož Kerštanj in Matej Penko.
Akademski pevski zbor France Prešeren Kranj
Večnamenska dvorana Gimnazije Kranj, Koroška cesta 13, 4000 Kranj
Mija Aleš • mija.in.ostali@siol.net • 031 685 548

petek, 14. 6. 2019 – ob 17.00
Miselna delavnica Brainobrain
Za otroke od 4. do 14. leta. Učili se boste računanja na abakus, hodili po 
labirintih, postavljali piramido, reševali rebuse in se spoprijeli še z drugimi 
miselnimi izzivi.
Družinski center Preobrazba, Brainobrain Kranj
Igrišče Gibi gib (nasproti Letnega kopališča Kranj)
Maja Korošak • maja@brainobrain.si • 051 607 212

sobota, 15. 6. 2019  – od 9.00 do 13.00
Pozdrav poletju
Pozdrav poletju je dolgoletni projekt Zveze kulturnih društev, kjer se od jutra 
do popoldneva na trgu pri vodnjaku predstavljajo kulturna društva (godba, 
folklore, zbori, likovniki, literati, mažoretke…) s prek 300 nastopajočimi, z 
izjemno raznolikim kulturnim sporedom, kar je edinstveno v širšem okolju. 
Ob tem poteka še pester sejem nevladnih organizacij iz vseh področij 
delovanja.
Zveza kulturnih društev Kranj
Območno stičišče kulturnih društev – ZKD Kranj, Glavni trg 23, 4000 Kranj
Mija Aleš • mija.in.ostali@siol.net • 031 685 548

sobota, 15. 6. 2019  – od 12.00 do 16.00, od 16.00 do 18.00
Izberem inštrument, naučim se pesmico
V Območnem stičišču kulturnih društev bodo učitelji Glasbene šole Skalar 
predstavili pester nabor glasbenih inštrumentov, na katere bo moč zaigrati. 
Otroci in ostali zainteresirani se boste v kratkem času naučili zaigrati 
enostavno skladbico, pobarvali ali narisali inštrumente in z glasovanjem 
izbrali še najzanimivejši inštrument.

Glasbena šola Skalar in Zveza kulturnih društev Kranj
Območno stičišče kulturnih društev – ZKD Kranj, Glavni trg 23, 4000 Kranj
Simon Skalar • simon.skalar@gmail.com • 031 226 205

ponedeljek, 17. 6. 2019 – petek, 21. 6. 2019
Tehnična risba – digitalno : analogno
Prikaz ročne tehnike izdelave risbe in primerjava med risanjem z CAD 
programi in ročnim risanjem. Primerjava končnega izdelka in definiranje 
prednosti in slabosti obeh tehnik.
ŠC Kranj, SESGŠ
Cesta Staneta Žagarja 33, 4000 Kranj, dvorišče
Anin Sever • anin.sever@gmail.com • 041 870 202

ponedeljek, 17. 6. 2019 – ob 17.00 
Predstavitev dela dijakov 1. letnika
Za starše dijakov 1. letnika tehniške gimnazije in druge zainteresirane smo 
pripravili predstavitev dela dijakov v šolskem letu 2018/19, s poudarkom na 
projektnih oblikah dela (šolska projekta Kranj in Podnart).
ŠC Kranj Strokovna gimnazija
ŠC Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
Karmen Kanalec • karmen.kanalec@sckr.si • 04 280 40 46

ponedeljek, 17. 6. 2019 – ob 10.00
Besede, besede, besede
Besedo lahko dobimo, damo, vzamemo, držimo, prelomimo ali celo požremo, 
lahko se zanjo borimo, ker je ne želimo izgubiti. Besede so lahko prijazne 
in tople ali ostre in težke. Z njimi se lahko igramo, kujemo nove, lahko pa jih 
tudi spoznavamo in raziskujemo, kako živijo v rabi. Predstavitev bo pokazala, 
kako si pri raziskovanju lahko pomagamo z novimi jezikovnimi viri Centra 
za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani. Vabljeni!  Vodi: dr. Iztok 
Kosem
Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani
LUK - Ljudska univerza Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj 
Tadeja Kalan • tvu@luniverza.si • 04 280 48 00
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torek, 18. 6. 2019 – ob 17.00
Predstavitev dela dijakov 2. letnika
Za starše dijakov 2. letnika tehniške gimnazije in druge zainteresirane smo 
pripravili predstavitev dela dijakov v šolskem letu 2018/19, s poudarkom na 
projektnih oblikah dela in timskem poučevanju (projekt Prešeren in njegov 
čas).
ŠC Kranj Strokovna gimnazija
ŠC Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
Karmen Kanalec • karmen.kanalec@sckr.si • 04 280 40 46

sreda, 19. 6. 2019 – ob 16.00
Kaj lahko starši storimo, da olajšamo poklicno 
odločitev otrok?
Kaj so pogoste napake, ko želimo pomagati in kako se jim izogniti, ko gre za 
prihodnost otrok? Pogovorna skupina. Dogodek je namenjen staršem. Vodi: 
Tatjana Čeh Naglič 
Potrebna je predhodna najava na e-naslov sasa.plaznik@bb.si
B&B izobraževanje in usposabljanje
Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj
Saša Plaznik • 031 375 790 • 04 28 08 304

sreda, 19. 6. 2019 – ob 17.00
Predstavitev dela dijakov 3. letnika
Za starše dijakov 3. letnika tehniške gimnazije in druge zainteresirane smo 
pripravili predstavitev dela dijakov v šolskem letu 2018/19, s poudarkom 
na projektnih oblikah dela in timskem poučevanju, (Manipulacija nekoč in 
danes).
ŠC Kranj Strokovna gimnazija
ŠC Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
Karmen Kanalec • karmen.kanalec@sckr.si • 04 280 40 46

četrtek, 20. 6. 2019 – ob 10.15
Branje poezije Neže Maurer
Skupna akcija:  Dediščina preteklosti je dota prihodnosti
Neža Maurer je pesnica in pisateljica, tako za odrasle, kot za otroke in mladino. 
Njene besede hlepijo po resničnosti, šepetajo umu, sedajo v oči, božajo 
ljubljene poti. Čutno, grenko, dišeče življenje. Z branjem njene poezije bomo 
proslavili njeno življenjsko pot in odstrli tančico skrivnosti, ki jih življenje 
skriva v sebi.
Ljudska univerza Kranj
Dom Taber Cerklje, Šmartno 70, 4207 Cerklje
Tadeja Kalan • tvu@luniverza.si • 04 280 48 00

četrtek, 20. 6. 2019 – ob 15.00
Najboljši dijak - slavnostna podelitev spričeval
Podelitev spričeval zaključnim letnikom srednjega poklicnega izobraževanja 
in podelitev priznanj najboljšim dijakom. Izbor najboljših dijakov v 
posameznih izobraževalnih programih in razglasitev najboljšega dijaka na 
šoli.
ŠC Kranj, SESGŠ
Cesta Staneta Žagarja 33, 4000 Kranj, avla v prvem nadstropju
Anin Sever • anin.sever@gmail.com • 041 870 202

četrtek, 20. 6. 2019 – od 17.00 do 20.00
Delavnica copat iz cunj
Za vasi občine Šenčur je bilo značilno, da so po domovih ročno izdelovali 
copate iz cunj. V Hiši čez cesto oživljajo to obrt. Izvedba delavnice, na kateri 
boste ročno izdelovali copate. Na delavnico se je potrebno prijaviti.
KD Hiša čez Cesto
Hiša čez cesto, Milje 11, 4208 Šenčur
Dragica Markun • dragica.markun@ • gmail.com 031 681 073

četrtek, 20. 6. 2019 – od 17.00 do 18.30
Matematika kot igra
Kako otroku že v zgodnjem otroštvu s pomočjo igre predstaviti matematiko 
na zanimiv in izviren način. Pogledali si bomo nekaj preprostih iger, ki jih 
lahko izdelate doma.
Ljudska univerza Kranj
LUK – Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, 4000 Kranj (soba 10)
Tadeja Kalan • tvu@luniverza.si • 04 280 48 00
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nedelja, 23. 6. 2019 – ob 20.00
Prid’ na en flet’n večer
V okviru Pohodniškega festivala Kamniško-Savinjskih Alp se bomo srečali 
pod zavetjem Grintovca in Kočne v Jenkovi kasarni, kjer bomo zopet obudili 
stare zgodbe in štor’je z Jezerskega. Med zgodbami se bodo pletle še ljudske 
pesmi v izvedbi Ženske vokalne skupne Drumlce iz Ljubljane. 
KUD Jezersko
Jenkova kasarna, Zgornje Jezersko 141, 4206 Zgornje Jezersko
Maja Lesar • lesarmaja@gmail.com • 041 990 963

četrtek, 27. 6. 2019 – ob 10.00
Varno premeščanje bolnika iz/ na posteljo in lega 
bolnika v postelji
Varno premeščanje bolnikov ni pomembno samo za bolnike same, ampak 
tudi za zdravje oskrbovalca. Preprečite bolečine v hrbtu s pravilnim 
premeščanjem bolnikov. Vodi: Katja Uršič, dipl. fizioterapevtka
Dom upokojencev Kranj
LUK – Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, 4000 Kranj (kabinet – 
soba 4) 
Tadeja Kalan • tvu@luniverza.si • 04 280 48 00

petek, 28. 6. 2019 – od 10.30 do 11.30
Slikanje na svilo
Več kot 2000 let stara tehnika slikanja na svilo ni danes nič manj priljubljena 
kot na njenih začetkih. Z malo truda in s poznavanjem osnovnih zakonitosti 
pa lahko postane tudi vaša priljubljena dejavnost. Delavnico vodi: Darja 
Lunder
Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
Kidričeva 49, 4000 Kranj (učilnica LUM)
Karmen Valant • karmen.valant@guest.arnes.si • 04 20 10 340

petek, 28. 6. 2019
Večer folklore in glasbe
V počastitev praznika občine Naklo folklorna skupina DU Naklo že več let 
organizira samostojen koncert. Zaplesali bodo starejše plese slovenskih 
pokrajin, pevski sestav bo zapel venček ljudskih pesmi, sestav godbenikov 
imenovan Rokovnjači pa bo zaigral na razna novejša in starejša ljudska 
glasbila. Dogajanje bodo popestrili tudi nastopi drugih povabljenih skupin.
Folklorna skupina DU Naklo

Kulturni dom Janeza Filipiča Naklo, Kranjska cesta 1, 4202 Naklo
Veronika Abruč • veronika.abruc@gmail.com • 040 757 410

vsak torek – od 17.00 do 19.00
Družabne igre
Druženja so namenjena igranju in spoznavanju bolj ali manj znanih družabnih 
iger za različne starostne skupine. Vabljeni osnovnošolci in mladi po srcu!
Mestna knjižnica Kranj
Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj (ustvarjalna soba)
Damjana Mustar • damjana.mustar@mkk.si • 04 201 35 61

vsako sredo  ob 17.30
Pravljična sredica
Pravljice v našo knjižnico prihitijo in s čarobnimi besedami prebudijo 
domišljijo. Pravljičar Bojan bo pravljico v klobuku skuhal in vsak otrok (star 3 
leta ali več) bo lahko poduhal, kaj jim Bojan je zakuhal! Potem pa še kaj narisal 
in se pod risbico podpisal.Vodi: Bojan Pretnar
Mestna knjižnica Kranj
Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj (pravljična soba)
Damjana Mustar • damjana.mustar@mkk.si • 04 201 35 61

vsak petek  – od 10.00 do 12.00
Delavnica: Igralne urice
V knjižnici imamo lepo zbirko lesenih didaktičnih igrač in družabnih iger za 
otroke vseh starosti. Z njimi si lahko popestrite dopoldneve. Delavnica je 
namenjena predšolskim otrokom skupaj s starši ali starimi starši.
Mestna knjižnica Kranj
Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj (pravljična ali ustvarjalna soba)
Damjana Mustar • damjana.mustar@mkk.si • 04 201 35 61

vsak petek – od 17.00 do 18.00 
Delavnica: Zabavna urica z Modrim psom
Pridružite se nam na poučni in zabavni urici, kjer bomo reševali uganke 
in kvize Modrega psa, glasno brali pravljice in se pogovarjali o knjigah. 
Predvsem pa se bomo dobro imeli in se tudi kaj novega naučili. Delavnica je 
primerna za otroke od 5. leta starosti.
Mestna knjižnica Kranj
Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj (pravljična soba)
Damjana Mustar • damjana.mustar@mkk.si • 04 201 35 61 
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13.5.2019 Moč in radost učenja:  Vsebinsko ozadje te akcije je nadgrajeni 
Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju. Manifest je izdalo Evropsko 
združenje za izobraževanje odraslih v Evropi (EAEA).
V dopoldanskem času bomo predstavljali  nadgrajeni Manifest za učenje 
odraslih v 21. stoletju po ulicah Kranja.

14.5.2019 Mi vsi smo en svet: Skupina udeležencev tečaja angleščine 
Univerze za starejše pri Ljudski univerzi Kranj se bo preko video konference 
povezala s skupino udeležencev tečaja angleščine iz mesta Plunge v Litvi. 
Pripravili bodo kratko predstavitev sebe in obeh mest.

17.5.2019 Kakovost ustvarjamo vsi: S to pobudo želimo različne ciljne 
skupine ozavestiti o pomembnosti stalnega dela na področju kakovosti pri 
tem, ko razmišljamo, kakšni si želimo biti, kadar ugotavljamo, kakšni smo, in 
ko iščemo odgovore na vprašanje, kako smo lahko še boljši.
K3  Klepet z udeleženci in sodelavci LUK o procesih presojanja kakovosti 
ob jutranji kavici ter razstava o spremljanju, presojanju in izboljševanju 
kakovosti na LUK.

29.5.2019 ob 9.00: Dediščina preteklosti je dota prihodnosti: V letu 2019 
je luč sveta ugledala drobna knjižica Lončkarji, Bitnje skozi čas. O razvoju 
lončarstva, pomenu in usihanju obrti ter tudi o posameznikih, ki ohranjajo to 
tradicijo, se boste lahko v živo pogovarjali z avtorjem Jankom Projem.

29.5.2019 ob 9.00  Planinstvo kot način življenja – Za vključujočo 
družbo: Pohod na Štefanjo Goro 
Podali se bomo na Štefanjo goro, na kateri stoji cerkev svetega Štefana. Zbor: 
parkirišče pred nekdaj samostansko sedaj župnijsko cerkvijo v Adergasu.
Prosimo, da svojo udeležbo potrdite na e-naslov tvu@luniverza.si ali po 
telefonu 04 208 48 00

27.5. – 31.5.2019 Dan starejših – Čili, zdravi, informirani in dejavni: S 
pobudo želimo ozavestiti predvsem starejše o pomembnosti vseživljenjskega 
učenja, pripravili bomo predstavitev različnih dejavnosti za starejše na LUK:
27.5.2019 od 17.30 do 18.30 - Psihologija za vsak dan
28.5.2019 ob 9.00 – Sprehod s filozofijo
31.5.2019 od 9.00 do 10.30 - Kiparka in slikarka Elsa Kastl Obereigner (1884–1973) 

20.6.2019 ob 10.15  Dediščina preteklosti je dota prihodnosti: Branje 
poezije Neže Maurer (Dom Taber – Cerklje)

VsesloVenske  akcije  TVU 2018
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Parada učenja je obogatitev projekta TVU in omogoča predstavitev priložnosti za 
vseživljenjsko učenje na javnem mestu in ozaveščanje javnosti o vlogi učenja za 
dvig izobrazbene ravni, zaposljivosti, osebne izpolnjenosti ter sožitja generacij 
in skupnosti. Udeležencem so namenjene informativne in svetovalne stojnice, 
ustvarjalne delavnice, nastopi predstavnikov vseh generacij, kulturni nastopi in 
drugi, za široko publiko privlačni dogodki.

Na Paradi učenja bo na voljo več kot 30 možnosti za pridobivanje novih znanj in 
spretnosti. Zato vabimo vse, da kar pogumno izkoristite priložnost. Srečanja z 
vami se že veselimo!

Parada učenja se bo odvijala v sredo, 15. maja 2019 na Slovenskem trgu v Kranju: 
•	 od	9.00	do	12.00	predstavitev	na	stojnicah	ali	na	odru,	
•	 od	12.00	do	16.00	čas	za	igre	in	aktivnosti	(poligoni,	ustvarjalne	delavnice),	
•	 od	16.00	do	18.00	čas	za	družino	(igre	za	družine,	kvizi,	ustvarjalnice).

Častni pokrovitelj Parade učenja je župan Mestne občine Kranj g. Matjaž Rakovec.

PRoGRaM 
Parade učenja kranj, sreda, 15. maj 2019

Dogajanje na Slovenskem trgu bodo od 9.00 do 12.00 soustvarjale organiza-
cije, društva, šole, zavodi in posamezniki z naslednjimi vsebinami:

ODER:

09.00
svečana otvoritev z gosti

09.15 – 10.00
vadba »1000 gibov«

Društvo Šola zdravja

10:00 – 10:20
nastop stanovalcev – Žoga bend

Dom upokojencev Kranj in DSO Preddvor 

10:20 - 10:40
nastop predšolskih otrok 

Zasebni vrtec Dobra teta 

10:40 - 11:00
Nastop uporabnikov VDC Kranj - enota Kranj utrip  
Prekmurskih pesmi 

VDC Kranj

11:00 - 11:15
nastop Kulturnega društva Folklora Cerklje

Kulturno društvo Folklora Cerklje
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11.15 - 11.30  
nastop pevskega zbora MePZ Društva upokojencev Šenčur

Društvo upokojencev Šenčur

11:30 - 11:40
Palčkov ples prijateljstva

skupina Storžki – vrtec pri OŠ Orehek

11.40 - 11:50
nastop Folklorne skupine DU Naklo Nastop s spletom gorenjskih 
plesov, ki se imenuje Ofiranje v okolici Kranja.

DU Naklo

11:50 - 12:00
nastop Mešanega pevskega zbora “Petra Liparja” pri DU Kranj

Društvo upokojencev Kranj

12:00 - 12:10
nastop skupine Ljudski pevci 

KD Hiša čez Cesto

17.00 – 17.45
vadba »1000 gibov«
Vodeni skupni prikaz vaj 1000 gibov po metodi Nikolaya Grishina.

STOJNICE IN DELAVNICE:

CJVT Univerze v Ljubljani

Predstavitev jezikovnih orodij

Dom upokojencev Kranj

nastanitev in oskrba, oskrbovana stanovanja, dnevno varstvo, pomoč na 
domu, dostava hrane

Društvo paraplegikov Gorenjske

prikaz ročnih del članic društva

društvo Svetlin

O zdravem prehranjevanju na podlagi energijskega potenciala, ki ga 
razberemo iz astrološke karte rojstva. Izdelovali bodo tudi astrološke karte.

Društvo upokojencev Kranj

predstavitev Sekcije za ročna dela DU Kranj (prikaz izdelave rožic iz najlonk in 
izdelava pirhov iz stiropora)

Družinski center Preobrazba, Brainobrain Kranj

Družinska delavnica Brainobrain - Za otroke, od 4. do 14. leta in njihove 
starše. Učili se boste računanja na abakus, preskusili se boste v številnih 
miselnih izzivih in s preprosto igro razvijali timski duh in sodelovanje.

Esperantsko društvo Ljubljana

predstavitev esperanta (knjige, zgibanke, igrice)

Fundacija Vincenca Drakslerja

socialno podjetništvo, programi preprečevanja in obravnave odvisnosti, 
ponovna raba izdelkov
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Gimnazija Kranj

Predstavitev Projekta Evro šola

Hortikulturno društvo Kranj

Predstavitev delovanja društva.

KD Hiša čez Cesto

predstavitev starih namiznih iger: Marjanca, namizno kegljišče

Komunala Kranj d.o.o.

Svetovanje s področja ravnanja z odpadki - Svetovali vam bomo v katere 
zabojnike odlagati posamezne odpadke, kako urediti najem ali zamenjavo 
zabojnikov, kako zmanjšati količino odpadkov, kaj sodi v zabojnike na 
ekoloških otokih, kaj lahko pripeljemo v zbirne centre, kako naročiti kosovni 
odvoz, kam z nevarnimi odpadki, kje lahko kupimo vreče za odpadke in 
zaščito zabojnikov, kako potekajo čistilne akcije ter veliko koristnih informacij 
s področja ravnanja z odpadki.

KŠK

Projekt Zero Waste z možnostmi zmanjševanja odpadkov in drugih 
negativnih vplivov na naše okolje. Vabljeni na rogljičke in reševanje 
nagradnega okoljskega kviza. Za vse, ki boste s seboj prinesli lonček za 
večkratno uporabo, bo na voljo tudi brezplačna kava!
Na stojnici se bo mogoče poučiti tudi o mednarodnih dejavnostih KŠK 
in možnostih udeležbe v projekte programov Erasmus plus in Evropska 
solidarnostna enota.

Klub lokostrelcev Kranj in Lokostrelski klub Feliks Kranj

športno lokostrelstvo z varnimi puščicami

Regionalna razvojna agencija Gorenjske , BSC, d.o.o., Kranj

predstavitev aktivnosti projekta Europe Direct Gorenjska

RKS Območno združenje Kranj

Svet gorenjskih sindikatov

podajanje osnovnih informacij v zvezi s pravicami in obveznostmi iz 
delovnega razmerja, kviz iz področja delovnega prava

ŠC Kranj strokovna gimnazija

Predstavitev tehniške gimnazije.

ŠC Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola

‘Carrom delavnica – nazaj k analogiji’’ (osnovna pravila igre in njen smisel 
igranja)

ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje, enota: Šent`k Kranj

predstavitev duševnega zdravja ter organizacije Šent

Šola zdravja

Vodeni skupni prikaz vaj 1000 gibov po metodi Nikolaya Grishina.

Švicarska šola, Anna Hladnik s.p.

Švica je zahtevna - zakaj? Delavnica s Švicarko, ki pozna ‚ozadje‘. Teme: jeziki, 
kulinarika, kultura (natečaj: „Nariši Švico in Slovenijo“), turizem, zdravstvo, 
delovni trg itd.

Tačke pomagačke

Terapevtsko delo s pomočjo psov.

Unicef

Na Paradi učenja bi sodelovali od 9.00 do 12.00 na stojnici. Imeli bomo 
promocijski material in punčke iz cunj.

Uprava za obrambo Kranj in Slovenska vojska

tiskano gradivo, simulator streljanja, preizkus vojaške opreme
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VDC Kranj, enota Kranj

ustvarjalna delavnica – izdelava okrasnih izdelkov iz gline, predstavitev 
izdelkov VDC Kranj z možnostjo nakupa na bazi prostovoljnega prispevka

Večgeneracijski center Gorenjske

9.00-12.00 Izdelava zapestnic prijateljstva (Iz različnih materialov bo vsak 
lahko izdelal zapestnico za svojega prijatelja ali zase.)
12.00-16.00 Poligon spretnosti (Na športnem poligonu boste lahko preizkusili 
svojo spretnost in motoriko.)
12.00-16.00 Turnir v strelastiki (Strelastika je zanimiva, hitra in preprosta 
namizna igra za dva igralca. S prsti in s pomočjo elastike igralca lesene 
ploščke usmerjata skozi sredinsko odprtino na plošči. Tisti igralec, ki mu uspe 
poslati vse ploščke na nasprotnikovo polovico, zmaga!)
16.00-18.00 Sladkosnednica (Palačinke s čokolado, marmelado in različnimi 
posipi. Le kdo si je ne bi rad naredil po svojem okusu?)

Vrtec pri OŠ Orehek Kranj in OŠ

Predstavitev dela učencev prostovoljcev OŠ Orehek. Delavnica z zanimivimi 
igrami za otroke.

Zavod BOB

Predstavitev programa PRiKAZ, izobraževalni program namenjen ustvarjanju 
priložnosti za avtonomne zaposlitve

Zavod za turizem in kulturo Kranj

vodenje po Rovih pod starim Kranjem za skupino največ 25 oseb

Zavod za varstvo narave, OE Kranj vodenje po Kanjonu Kokre – ob 
11.00 (25 oseb) in 13:30 (25 oseb) – prijave pobirajo na svoji stojnici

predstavitev in popularizacija varstva narave ter varovanih območij, 
zavarovanih živalskih in rastlinskih vrst, pomena mokrišč in vodenje po 
kanjonu reke Kokre

Zveza kulturnih društev Kranj

Predstavitev kulturnih društev

lUk - ljUdska UniVeRza kRanj
Izobraževanje odraslih

Ljudska univerza Kranj je kot organizacija za izobraževanje odraslih z najbolj 
pestro ponudbo izobraževanj na Gorenjskem pomemben in spoštovanja 
vreden partner v lokalnem okolju in širše.

Kot javni zavod za izobraževanje odraslih nudimo odraslim kakovostne 
možnosti za pridobitev formalne izobrazbe ali usposobljenosti za opravl-
janje določenega poklica, za razvoj različnih kompetenc (komunikacija, 
tuji jeziki, digitalna znanja, socialne kompetence, samoiniciativnost, pod-
jetnost) in za pridobitev drugih znanj in spretnosti, ki jih odrasli v različnih 
obdobjih življenja potrebujejo. 

S kakovostnim znanjem zaposlenih in zunanjih sodelavcev zagotavljamo 
formalno izobraževanje na vseh ravneh zahtevnosti in pestro 
ponudbo neformalnih oblik izobraževanja za vse generacije. Svetujemo, 
informiramo in se odzivamo na potrebe okolja na oseben in izviren način.

Ob tem, ko raste in se širi področje delovanja Ljudske univerze Kranj, 
pa imamo vedno v mislih prebivalstvo lokalnega okolja, ki mu želimo 
ponuditi le najboljše na področju vseživljenjskega učenja in izobraževanja.
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lUk - ljUdska UniVeRza kRanj
Medgeneracijsko sodelovanje

Medgeneracijsko sodelovanje v današnjem času velja za zelo pomembno, 
saj preprečuje razkorak, ki je nastal med generacijami. Z izmenjavo izkušenj 
in spoznanj, medgeneracijskega učenja in druženja se razvije medsebojna 
solidarnost, zaupanje in spoštovanje. 

V LUK - Medgeneracijskem centru Kranj pripravljamo brezplačne 
aktivnosti za vse generacije:

•	 za otroke in mlade – aktivnosti za zabavno in razgibano preživljanje 
prostega časa, za učenje novih stvari, za spoznavanja sebe in svojih 
potencialov ter za razvijanje pozitivnega stališča do starejših,

•	 za srednjo generacijo – aktivnosti za reševanje življenjskih izzivov 
preko vključevanja v skupnost in s tem pridobivanja izkušenj za nove 
poklicne in življenjske možnosti,

•	 za starejšo generacijo -  aktivnosti za ohranjanje in širjenje 
socialne mreže, za vzdrževanje dobrega psihofizičnega počutja in za 
prispevanje bogatih življenjskih izkušenj.

Vsakodnevno se izvajajo brezplačne vsebine, namenjene socialnemu 
vključevanju, izobraževanju ter medkulturnemu in medgeneracijskemu 
povezovanju.

Besedilo v knjižici ni lektorirano.
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