
 
 

 
PROGRAM  
 
Termin:  sreda, 17. maj 2017, 9.00 do 18.00 
 
Lokacija: ploščad pred Prešernovim gledališčem 
 
 
 
 

Ura Aktivnost Izvajalec 

09.00  svečana otvoritev z gosti  

09.15 – 10.00  telovadba 1000 gibov vodi: idejni vodja in ustanovitelj 
Šole zdravja dr. Nikolay Grishin 

10.00 – 10.10  nastop predšolskih otrok s plesom in petjem Zasebni vrtec Dobra teta 

10.10 – 10.20  nastop zbora strokovnih delavk Kranjski vrtci 

10.20 – 10.30  nastop stanovalcev – Žoga bend Dom starejših občanov Preddvor 

10.30 – 10.45  nastop citre  Damjana Praprotnik  

10.45 – 11.05  predstavitev vadbe Biodanza Esenca, Nataša Kern s. p. 

11.05 – 12.00   skeč - Zobobol 

 mešani pevski zbor 

 folklorna skupina 

Društvo upokojencev Cerklje 
Društvo upokojencev Šenčur 
Društvo upokojencev Naklo 

14.00 – 14.15  nastop mešanega zbora Gimnazija Kranj 

14.15 – 14.45  nastop raperja 

 nastop orientalskih plesalk 

Alteršola 
KUD Leyli 

14.45 – 14.55  nastop stanovalcev – Žoga bend Dom upokojencev Kranj 

15.00 – 16.45  Teden ljubiteljske kulture Zveza kulturnih društev Kranj 

17.00 – 17.45  nastop najmlajših orkestrov Glasbena šola Kranj 

 
 
 
 

Aktivnost Izvajalec 

 ustvarjalna delavnica Moj svet (preventivni programi za otroke in 
mladostnike) 

ALTERŠOLA 

 športno lokostrelstvo z varnimi puščicami Benjamin Sitar s. p.  

 predstavitvena delavnica Brainobrain Brainobrain Kranj 

 kolo sreče, predstavitev aktivnosti Europe Direct Gorenjska s pomočjo 
promocijskih publikacij in kviza 

BSC, d.o.o., Kranj 

 prikaz delovanja ženske sekcije – ročna dela Društvo paraplegikov Gorenjske 

 predstavitev društva, izvedba ustvarjalne delavnice (izdelava rož iz krep 
papirja), sodelovanje v tekmovanju priprave »carskega šmorna« 

Društvo kmečkih žena 

 predstavitev in izmenjava semen, ki so jih sami pridelali Društvo Sorško polje 

 predstavitev načina zdravega prehranjevanja na podlagi energijskega 
potenciala katerega razberemo iz astroloških kart 

Društvo Svetlin 

 Društvo za pomoč ščitničnim bolnikom Gorenjske se predstavi Društvo ščitnica – Moj dragulj 

 predstavitev društva, informacije o skupinah v Kranju, promocija jutranje 
telovadbe »1000 gibov« in kratek prikaz vaj 

Društvo Šola zdravja 

 vadba Biodanza in kratka predstavitev vadbe na odru Esenca, Nataša Kern s.p. 

 predstavitev esperanta, delovni listi Esperantsko društvo Ljubljana 



 predstavitev dela fundacije, preizkus v hoji s hoduljami – udeleženci se 
potegujejo za privlačno nagrado 

Fundacija Vincenca Drakslerja 

 predstavitev društva, društvenega vrta in paviljona ter povabilo na 
dneve odprtih vrat v času TVU 

Hortikulturno društvo Kranj 

 kaligrafija, ustvarjalno pisanje, kemija in šah Gimnazija Kranj 

 predstavitev dejavnosti in aktivnosti za obiskovalce, povabilo na 
muzejske večere v sklopu TVU 

Gorenjski muzej 

 info stojnica, predstavitev programov za izobraževanje odraslih in 
Univerze za starejše, predstavitev treh nacionalnih projektov pri katerih 
sodelujemo, izpolnjevanje ankete o izobraževalni ponudbi 

LUK 

 predstavitev aktivnosti centra, ustvarjalna delavnica Medgeneracijski center Kranj 

 predstavitev dejavnosti Mestne knjižnice Kranj Mestna knjižnica Kranj 

 predstavitev dejavnosti in promocija izdane knjige Mična Cvetlična, Maja Križnar s. p.  

 aktivnosti Naturo, plezalna stena, lesni kotiček Naturo 

 delavnica  s predstavitvijo oživljanja z uporabo AED (defibrilator) 
 

RKS – OZ Kranj 

 punčke iz cunj, varne točke, izdelava golobic za mir Slovenska fundacija za UNICEF 

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

Svet gorenjskih sindikatov 

 promocija izdelkov, izdelovanje izdelkov iz slame ŠENT – enota Šent´k Kranj 

 ustvarjalna  delavnica iz gline Varstveno delovni center Kranj 

 izvedba dveh ustvarjalnih delavnic Zasebni vrtec Dobra teta d. o. o. 

 predstavitev in popularizacija varstva narave ter varovanih območij, 
zavarovanih živalskih in rastlinskih vrst, pomena mokrišč in vodenje po 
kanjonu Kokre in naravni vrednoti gozd na Hujah 

Zavod RS za varstvo narave, OE 
Kranj 

 ZKD in njene članice se predstavijo Zveza kulturnih društev 

 delovanje združenja, ustvarjalne delavnice za vse generacije Združenje iz bube v metulja 

 praktični prikaz dela v Sončku Zveza Sonček so.p. – enota Kranj 

 

 
Prijazno vabljeni na zabavno učenje z druženjem. 
Srečanja z vami se že veselimo! 
 

Območni koordinator TVU - Ljudska univerza 
Kranj in izvajalci 

 

     
 
 


