Tedni vseživljenjskega učenja 2020
ponedeljek, 14. 9. 2020 – petek, 9. 10. 2020
Datum/ura

Naslov dogodka

Krajši opis dogodka

Podizvajalec

Lokacija

Kontakt

petek, 4.9.2020 –
petek 9.10.2020

Razstava in pogovor
TRI ŽLAHTNE
GORENJKE:
HELENA STUPAN,
HELENA PUHAR IN
NEŽA MAURER
Flavta

Leto okroglih številk prinaša tri okrogle obletnice rojstva žlahtnih
žensk, ki si z izjemnimi življenjepisi zaslužijo pomembnejše mesto v
krajevni in širši zgodovini. Delovale so na različnih področjih, vsem
trem pa so skupni zavzetost, humanizem, omika ter izjemno
prizadevanje za izobrazbo, napredek in kulturni razvoj družbe.

Mestna
knjižnica Kranj

Gregorčičeva
ulica 1, 4000
Kranj

Damjana Mustar
damjana.mustar@
mkk.si
04 201 3550

V urici, rezervirani za flavto, se boste spoznali s tem inštrumentom, z
njegovimi značilnostmi in načinom igranja. Na flavto pa boste lahko
tudi zaigrali, saj se bomo naučili nekaj preprostih pesmic.
Vodi: Silvan Baša

Osnovna šola
Franceta
Prešerna Kranj

Kidričeva 49
4000 Kranj

Karmen Valant
karmen.valant@gu
est.arnes.si
04 20 10 340

torek, 15.9.2020
med 10.00 in 12.00

Brezplačno pravno
svetovanje

Brezplačni pravni nasveti v zvezi z delovnim razmerjem: pogodba o
zaposlitvi, oblike dela, letni dopust, delovni čas, plača in drugi
prejemki iz naslova delovnega razmerja, delo od doma…
V primeru scenarija A šlo za osebno svetovanje, v primeru scenarija
B pa za telefonsko ali preko e-pošte.

Svet gorenjskih
sindikatov

Slovenski trg 3
4000 Kranj

Barbara Filipov
barbara.filipov@go
renjski-sinidkati.si
04 23 19 800

torek, 15.9.2020
ob 16.30

Tudorji

Karmen Valant
Angleška plemiška družina, ki je odločilno vplivala na razvoj Anglije v
srednjem in začetku novega veka, saj iz nje izhajata dva najbolj
karizmatična vladarja izmed vseh angleških kraljev in kraljic: Henrik
VIII in Elizabeta I. Zato se bomo najdlje pomudili ravno pri njiju; kdaj
in kako sta živela, odločala o življenju mnogih ljudi, kakšna je bila
njuna povezava, kdaj sta umrla.

Osnovna šola
Franceta
Prešerna Kranj

Kidričeva 49
4000 Kranj

Karmen Valant
karmen.valant@gu
est.arnes.si
04 20 10 340

ponedeljek,
14.9.2020 ob 15.00

torek, 15.9.2020
od 18.00 do 19.30

Miselne in družabne
igre
Igra go
Člani Go društva Kranj

Z mentorji boste razvijali veščine kombinatorike, vizualizacije in
potrpežljivosti ter se zabavali ob zanimivi družabni igri.
Organizator: Člani Go društva Kranj, MKK

Mestna
knjižnica Kranj
(mladinska
soba)

Gregorčičeva
ulica 1, 4000
Kranj

Damjana Mustar
damjana.mustar@
mkk.si
04 201 3550

torek, 15.9.2020
od 18.00 do 19.00

NLP coaching za
migrante v Švico

Kako doživljam tuje okolje, kako naj ravnam...itd.

Anna Hladnik
s.p.,
Švicarska šola

Pot v Bitnje 16
4000 Kranj

torek, 15.9.2020
ob 19.00

Otvoritev razstave
Tri žlahtne gorenjke:
HELENA STUPAN,
HELENA PUHAR IN
NEŽA MAURER
Pogovor HELENA
STUPAN

Leto okroglih številk prinaša tri okrogle obletnice rojstva žlahtnih
žensk, ki si z izjemnimi življenjepisi zaslužijo pomembnejše mesto v
krajevni in širši zgodovini. Delovale so na različnih področjih, vsem
trem pa so skupni zavzetost, humanizem, omika ter izjemno
prizadevanje za izobrazbo, napredek in kulturni razvoj družbe.
Prva slovenska doktorica arheologije, germanistka in profesorica na
univerzi.

Mestna
knjižnica Kranj
(pritličje)

Gregorčičeva
ulica 1, 4000
Kranj

Anna Hladnik
anna.hladnik@
gmail.com
041 440 793
Damjana Mustar
damjana.mustar@
mkk.si
04 201 3550

Mestna
knjižnica Kranj
(dvorana)

Gregorčičeva
ulica 1, 4000
Kranj

torek, 15.9.2020
od 19.30 do 20.30

Vse o Švici

Življenjski pogoji v Švici so zelo različni - odvisno kje se nahajamo. O
tem in o drugih aktualnih temah se bomo pogovarjali.

Anna Hladnik
s.p.,
Švicarska šola

Pot v Bitnje 16
4000 Kranj

sreda, 16.9.2020
od 8.00 do 9.00

Dan za kakovost –
Kakovost ustvarjamo
vsi
Delovni zajtrk za
zaposlene LUK

Ljudska univerza
Kranj

LUK-MC, Cesta
talcev 7, 4000
Kranj

sreda, 16.9.2020
od 9.00 do 11.00

Miselne in družabne
igre
Razgibajmo možgane s
Scrabblom
1000 gibov

Predstavitev portala Mozaik kakovosti, ki je s strokovnimi priporočili,
številnimi pripomočki, dobrimi praksami in izobraževalnimi videi v
pomoč izvajalcem pri izvajanju aktivnosti s tega področja.
Tema delovnega zajtrka bodo možnosti za izboljšavo kakovosti v
delovnem procesu in predlogi za načrtovanje dela skupine za
kakovost v prihodnje.
Kdaj telovadite z možgani? Poskusite! Scrabble je črkovna družabna
igra. S sestavljanjem besed in spodbujanjem razmišljanja pripomore
k aktivaciji možganov in pomaga preprečevati demenco.
Vodi: Jožica Žumer
V sodelovanju s Šolo zdravja.

Mestna
knjižnica Kranj
(II. nadstropje)

Gregorčičeva
ulica 1, 4000
Kranj

Dom
upokojencev
(DU) Kranj v
sodelovanju s
Šolo zdravja

Cesta 1.maja 59
4000 Kranj
park DU Kranj

torek, 15.9.2020
ob 19.20

sreda, 16.9.2020
ob 9.00

Damjana Mustar
damjana.mustar@
mkk.si
04 201 3550
Anna Hladnik
anna.hladnik@
gmail.com
041 440 793
Tadeja Kalan
tvu@luniverza.si
04 280 48 15

Damjana Mustar
damjana.mustar@
mkk.si
04 201 3550
Vida Globočnik
vida.globocnik@dukranj.si
030 360 722

sreda, 16.9.2020
ob 16.00

Španska urica

Španski jezik se zmeraj bolj uveljavlja tudi pri nas. V urici predtavitve
tega jezika boste spšoznali njegove značilnosti, naučili pa se boste
tudi nekaj osnovnih besed in besednih zvez.
Vodi: Vita Bokal

Osnovna šola
Franceta
Prešerna Kranj

Kidričeva 49
4000 Kranj

Karmen Valant
karmen.valant@gu
est.arnes.si
04 20 10 340

sreda, 16.9.2020
ob 16.00

Informativni dan za
udeležence
izobraževanja odraslih

Srednja
tehniška šola,
Izobraževanje
odraslih, Šolski
center Kranj,
Učilnica 313

Kidričeva cesta
55, 4000 Kranj

Polonca Hafner
Ferlan
Polonca.hafner.ferl
an@sckr.si
04 280 40 27

sreda, 16.9.2020
ob 17.00

Informativni dan za
VSŠ ŠC Kranj

Višja strokovna
šola, Šolski
center Kranj,
Učilnica 313

Kidričeva cesta
55, 4000 Kranj

Lidija Grmek
Zupanc, lidija.grmek
@sckr.si, 04 280 40
31 ali 040 849 655

sreda, 16.9.2020
ob 17.30

Pravljična sredica

Mestna
knjižnica Kranj
(pravljična soba)

Gregorčičeva
ulica 1, 4000
Kranj

Damjana Mustar
damjana.mustar@
mkk.si
04 201 3550

četrtek, 17.9.2020
od 13.30 do 14.30

Gmail in Google drive

Na informativnem dnevu za udeležence izobraževanja odraslih
predstavimo način in potek izobraževanja, dinamiko dela in vse
programe v katere se lahko vpišejo. Predstavimo jim tudi postopek
vpisa v izobraževanje odraslih, način izvajanja svetovanja in
vrednotenja znanja in učno pomoč.
Scenarij A - dogodek bo potekal v živo
Scenarij B – dogodek bo potekal v virtualnem okolju Teams
Na informativnem dnevu bomo predstavili študij na VSŠ ŠC Kranj. Pri
tem se bomo usmerili predvsem v informacije, ki jih bodo želeli
udeleženci, tako v programskih predstavitvah kot v predstavitvah
dela in življenja, ki poteka na višješolskih programih.
Scenarij A - dogodek bo potekal v živo
Scenarij B – dogodek bo potekal v virtualnem okolju Teams
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
Ustvarili boste gmail račun, če ga še nimate. Pogledali si bomo
delovanje programa Google drive.

Ljudska univerza
Kranj

Tadeja Kalan
tvu@luniverza.si
04 280 48 15

četrtek, 17.9.2020
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
(ustvarjalna
soba)

Ljudska univerza
Kranj,
Cesta Staneta
Žagarja 1, 4000
Kranj
Gregorčičeva
ulica 1, 4000
Kranj

Damjana Mustar
damjana.mustar@
mkk.si
04 201 3550

petek, 18.9.2020
ob 10.00

Vpliv študijskega
krožka na kakovost
mojega življenja

Udeleženci letošnjih študijskih krožkov LUK bodo predstavili svoje
izdelke in predstavili kako je sodelovanje v študijskih krožkih vplivalo
na njihov vsakdan. Vabljeni vsi, ki vas zanima kako deluje učenje v
študijskem krožku.
Predstavitev je namenjena vsem, ki želijo izvedeti, kako pomembno
je zagotavljati in ugotavljati kakovost v izobraževalni organizaciji.
Potrebna je prijava na referat@bb.si ali preko telefona 031 375 790,
04 280 83 04.

Ljudska univerza
Kranj

LUK-MC, Cesta
talcev 7, 4000
Kranj

Tadeja Kalan
tvu@luniverza.si
04 280 48 15

petek, 18.9.2020
ob 10.30

Kakovost gradimo
skupaj

B&B
izobraževanje in
usposabljanje

Ljubljanska
cesta 30,
4000 Kranj

Tatjana Čeh Naglič
referat@bb.si
031 375 790
04 28 08 304

petek, 18.9.2020
ob 12.00

Delavnice za
priseljence
Medkulturni vrtiljak
Sprehod za spomin

Delavnica je namenjena druženju učencev priseljencev z ostalimi
učenci za spoznavanje slovenske kulture, jezika, kulinarike in
njihovega novega življenjskega okolja.
Sprehodili se bomo od LUK – medgeneracijskega centra do kavarne
Doma upokojencev Kranj.

OŠ Staneta
Žagarja Kranj

Cesta 1. maja
10a,
4000 Kranj
LUK-MC, Cesta
talcev 7, 4000
Kranj

Polona Žagar,
poloni.zagar@gmail
.com, 051330450
Tadeja Kalan
tvu@luniverza.si
04 280 48 15

ponedeljek,
21.9.2020 ob 10.00

Prepevanje slovenskih
ljudskih pesmi

Prepevanje slovenskih ljudskih pesmi - v sodelovanju s Hišo čez
cesto.
Le za stanovalce DU.

Cesta 1.maja 59
4000 Kranj
atrij DU

Vida Globočnik
vida.globocnik@dukranj.si
030 360 722

ponedeljek,
21.9.2020 ob 16.00

Excel tabele so lahko
enostavne

Vas zanimajo koristne funkcije in uporabne bližnjice? Želite
učinkoviteje uporabljati Excel pri urejanju preglednic ali pripravi
analiz? Ne veste, kako v tabeli narediti … vprašajte nas.
Potrebna je prijava na referat@bb.si ali preko telefona 031 375 790,
04 280 83 04.

Dom
upokojencev
(DU) Kranj v
sodelovanju z
KD Hiša čez
cesto
B&B
izobraževanje in
usposabljanje

Ljubljanska
cesta 30,
4000 Kranj

Tatjana Čeh Naglič
referat@bb.si
031 375 790
04 28 08 304

ponedeljek,
21.9.2020 od 18.00
do 19.30

Naravno maslo za telo

Iščete maslo za telo, ki bo idealno za vašo kožo? Pridite na našo
delavnico in si ga izdelajte sami iz popolnoma naravnih sestavin. S
seboj prinesite prazno embalažo , da boste končni izdelek lahko
preizkusili tudi doma.

Ljudska univerza
Kranj

LUK-MC, Cesta
talcev 7, 4000
Kranj

Tadeja Kalan
tvu@luniverza.si
04 280 48 15

torek, 22.9.2020
od 9.00 do 11.00

Izlet: Šmajdov grad in
kanjon reke Kokre

Ali veste, da imamo v kanjonu reke Kokre skrito zavetišče, ki mu
rečemo Šmajdov grad. Vabljeni na voden ogled v družbi izkušenega
turističnega vodnika. Čaka vas edinstvena kombinacija naravnih lepot

Ljudska univerza
Kranj

Britof 25, 4000
Kranj

Tadeja Kalan
tvu@luniverza.si
04 280 48 15

ponedeljek,
21.9.2020 ob 10.00

Ljudska univerza
Kranj

torek, 22.9.2020
med 10.00 in 12.00

Brezplačno pravno
svetovanje

torek, 22.9.2020
ob 16.00

Kako zgraditi most do
nove kariere?

torek, 22.9.2020
ob 16.00

Berlinski zid

torek, 22.9.2020
od 16.00 do17.30

Canva – oblikovnje
plakatov, infogramov,
naslovnic, objav na
družbenih omrežjih v
spletnem programu
Canva

in kulturne dediščine.
Zbor bo ob 9:00 uri pod mesarijo Arvaj v Britofu pri Kranju.
Brezplačni pravni nasveti v zvezi z delovnim razmerjem: pogodba o
zaposlitvi, oblike dela, letni dopust, delovni čas, plača in drugi
prejemki iz naslova delovnega razmerja, delo od doma…
V primeru scenarija A šlo za osebno svetovanje, v primeru scenarija
B pa za telefonsko ali preko e-pošte.
Bi vstopili na novo področje dela, a nimate izkušenj/ustrezne
izobrazbe? Kako uspeti, ko pa se zdi, da je toliko bolj izkušenih in bolj
primernih od mene? Pridružite se nam za uspešen gradbeni načrt in
pridobitev energije za vaš trden most do nove kariere.
Potrebna je prijava na referat@bb.si ali preko telefona 031 375 790,
04 280 83 04.
Minilo je 30 let od padca Berlinskega zidu, a ta 'fenomen' še zmeraj
budi zanimanje svetovne javnosti. Na tem predavanju si bomo
pogledali, kakšne so bile politične in gospodarske razmere za njegov
nastanek, kdaj, kje in kako je nastajal, kako je vplival na življenje ljudi
na obeh straneh, kaj se je dogajalo na njegovi vzhodni strani, zakaj in
kdaj je padel ...
Vodi: Karmen Valant
Orodje Canva omogoča enostavno pripravo grafike za različne
dokumente pri katerih potrebujete hitro in enostavno oblikovanje.
Canva vsebuje številne v naprej pripravljene predloge in motive, ki
jih je lahko sestaviti v atraktiven design.
Aplikacija Canva bo v veliko pomoč vsem tistim, ki niste strokovnjaki
za design, vendar bi vam pri vašem delu vseeno prišlo prav, če bi
lahko na hiter in enostaven način pripravili vsaj nekaj osnovnih
grafičnih elementov.
Udeleženci bodo naredili samooceno digitalne kompetence in prejeli
podano individualno mnenje.

Svet gorenjskih
sindikatov

Slovenski trg 3
4000 Kranj

Barbara Filipov
barbara.filipov@gor
enjski-sinidkati.si
04 23 19 800

B&B
izobraževanje in
usposabljanje

Ljubljanska
cesta 30,
4000 Kranj

Tatjana Čeh Naglič
referat@bb.si
031 375 790
04 28 08 304

Osnovna šola
Franceta
Prešerna Kranj

Kidričeva 49
4000 Kranj

Karmen Valant
karmen.valant@gu
est.arnes.si
04 20 10 340

Ljudska univerza
Kranj

Ljudska univerza
Kranj,
Cesta Staneta
Žagarja 1, 4000
Kranj,
računalnica

Tadeja Kalan
tvu@luniverza.si
04 280 48 15

KD Hiša čez
Cesto

Hiša čez cesto
Milje 11
4208 Šenčur

Dragica Markun
dragica.markun@
gmail.com

Omejeno število 12 – prioritetne prijave zaposlenih LUK
torek, 22.9.2020
ob 17.00

Tehnična delavnica

Tehnološka izba bo predstavila tehnično delavnico za otroke, na
kateri bodo ustvarjali in delali z robotki, jih samostojno programirali,
da bodo delovali in se premikali po naših ukazih. Delavnica je

torek, 22.9.2020
od 18.00 do 19.30

sreda, 23.9.2020
od 9.00 do 11.00

sreda, 23.9.2020
ob 17.30

Miselne in družabne
igre
Igra go
Člani Go društva Kranj
Miselne in družabne
igre
Razgibajmo možgane s
Scrabblom
Pravljična sredica

sreda, 23.9.2020
od 18.00 do 19.00

Izdelava zaščitne
maske iz blaga

četrtek, 24.9.2020
od 17.00 do 19.00

Delavnica
Čarobni prsti

četrtek, 24.9.2020
od 18.00 do 20.00

Predavanje o Demenci
za svojce

petek, 25.9.2020 od
17.00 do 19.00

Eko fit kotiček

primerna za otroke od 8 leta dalje. Delavnico bo vodil inženir
elektrotehnike.
Z mentorji boste razvijali veščine kombinatorike, vizualizacije in
potrpežljivosti ter se zabavali ob zanimivi družabni igri.
Organizator: Člani Go društva Kranj, MKK
Kdaj telovadite z možgani? Poskusite! Scrabble je črkovna družabna
igra. S sestavljanjem besed in spodbujanjem razmišljanja pripomore
k aktivaciji možganov in pomaga preprečevati demenco.
Vodi: Jožica Žumer
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
Si želite imeti svojo zaščitno masko za trajno uporabo? Vabljeni, da
se nam pridružite na delavnici, kjer se bomo naučili, kako jo pravilno
izdelati. S seboj lahko prinesete svoje blago, in/ali šivalni stroj.

031 681 073
Mestna
knjižnica Kranj
(mladinska
soba)
Mestna
knjižnica Kranj
(II. nadstropje)

Gregorčičeva
ulica 1, 4000
Kranj

Mestna
knjižnica Kranj
(pravljična soba)

Gregorčičeva
ulica 1, 4000
Kranj

Ljudska univerza
Kranj

Turistično
društvo Šenčur,
Pipanova c. 1,
4208 Šenčur
Gregorčičeva
ulica 1, 4000
Kranj

Tadeja Kalan
tvu@luniverza.si
04 280 48 15

Gregorčičeva
ulica 1, 4000
Kranj

Damjana Mustar
damjana.mustar@
mkk.si
04 201 3550
Damjana Mustar
damjana.mustar@
mkk.si
04 201 3550
Damjana Mustar
damjana.mustar@
mkk.si
04 201 3550

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
Kako zaposliti osebo z demenco?
Vsakodnevne aktivnosti za osebe z demenco sčasoma postanejo
pretežke. Zato je pomembno, da jim ponudimo dejavnosti, ki jih
lahko sami dokončajo in se ob tem počutijo uspešne. Vsaka oseba je
drugačna, zato bo potrebno nekaj ustvarjalnega razmišljanja, da bi
našli dejavnosti, ki jim ustrezajo.

Mestna
knjižnica Kranj
(ustvarjalna
soba)

Damjana Mustar
damjana.mustar@
mkk.si
04 201 3550

Ljudska univerza
Kranj

LUK-MC, Cesta
talcev 7, 4000
Kranj

Tadeja Kalan
tvu@luniverza.si
04 280 48 15

Obiščite nas na Mavški tržnici. Za vas smo pripravili kviz z nagradami,
kolo sreče, umovadbo, 5 minut za zdravo hrbtenico, ustvarjalno

Ljudska univerza
Kranj

Pred Zadružnim
domom

Tadeja Kalan
tvu@luniverza.si

delavnico ter še veliko drugih zabavnih, interaktivnih in izobraževalnih
aktivnosti.

petek, 25.9.2020
ob 13.00

Delavnica v angleščini
English is fun

ponedeljek,
28.9.2020 ob 16h

Razgibajmo se skupaj

ponedeljek,
28.9.2020 ob 16.00

Power point –
predstavitev, ki si jo
zapomnijo

Občudujete Power point predstavitve, ki jih pripravijo drugi? Tudi vi
bi v svojo radi vključili, tisto, ko … Pridite, naučite se pripraviti
predstavitev, ki si jo bodo zapomnili vsi.
Potrebna je prijava na referat@bb.si ali preko telefona 031 375 790,
04 280 83 04.

torek, 29.9.2020
ob 16h

Prepevajmo skupaj
ljudske pesmi

torek, 29.9.2020
od 18.00 do 19.30

Miselne in družabne
igre
Igra go
Člani Go društva Kranj
Pogovor
NEŽA MAURER ŠKOFIČ

Skupaj se bomo naučili prepevati nekaj izbranih ljudskih
pesmi.Pravijo namreč, da kdor poje, dobro misli.S prepevanjem in
dobrimi mislimi v dober čas.
Vodi: Elvira Garibović
Z mentorji boste razvijali veščine kombinatorike, vizualizacije in
potrpežljivosti ter se zabavali ob zanimivi družabni igri.
Organizator: Člani Go društva Kranj, MKK

torek, 29.9.2020
ob 19.00

torek, 29.9.2020
od 19.30 do 20.30

Vse o Švici

Angleška delavnica je namenjena za učence prve triade in njihove
stare starše. Ob evropskem dnevu jezikov bomo medgeneracijsko
prepletli zabavno učenje angleščine skozi pesmi, ples in didaktične
igre v angleščini.
Pohod okoli Posestva Brdo- zdrav duh v zdravem telesu-to nas krepi,
ohranja zdrave, v kondiciji. Poleg pohoda še prijetno kramljanje.
Vodi: Saša Janša

slavistka, pesnica, pisateljica, novinarka, publicistka, urednica in
pedagoginja

Življenjski pogoji v Švici so zelo različni - odvisno kje se nahajamo. O
tem in o drugih aktualnih temah se bomo pogovarjali.

Mavčiče,
Mavčiče 69,
4211 Mavčiče

04 280 48 15

OŠ Staneta
Žagarja Kranj

Cesta 1. maja
10a,
4000 Kranj

Maja Kejžar,
majc.kr@gmail.com

OŠ Franceta
Prešerna Kranj,
podružnica
Kokrica
B&B
izobraževanje in
usposabljanje

Cesta na Brdo
45a,
4000 Kranj

Saša Janša
sasajansa@gmail.co
m

Ljubljanska
cesta 30,
4000 Kranj

Tatjana Čeh Naglič
referat@bb.si
031 375 790
04 28 08 304

OŠ Franceta
Prešerna Kranj,
podružnica
Kokrica
Mestna
knjižnica Kranj
(mladinska
soba)
Mestna
knjižnica Kranj
(dvorana)

Cesta na Brdo
45a,
4000 Kranj

Saša Janša
sasajansa@gmail.co
m

Gregorčičeva
ulica 1, 4000
Kranj

Damjana Mustar
damjana.mustar@
mkk.si
04 201 3550
Damjana Mustar
damjana.mustar@
mkk.si
04 201 3550

Anna Hladnik
s.p.,
Švicarska šola

Pot v Bitnje 16
4000 Kranj

Gregorčičeva
ulica 1, 4000
Kranj

Anna Hladnik
anna.hladnik@
gmail.com
041 440 793

sreda, 30.9.2020
od 9.00 do 11.00

Miselne in družabne
igre
Razgibajmo možgane s
Scrabblom
Španski jezik

Kdaj telovadite z možgani? Poskusite! Scrabble je črkovna družabna
igra. S sestavljanjem besed in spodbujanjem razmišljanja pripomore
k aktivaciji možganov in pomaga preprečevati demenco.
Vodi: Jožica Žumer
Skupaj se naučimo osnove španskega jezika, spoznamo malce
Španijo in njihove navade.
Vodi: Vita Bokal

sreda, 30.9.2020
ob 17.30

Pravljična sredica

sreda, 30.9.2020
od 18.00 do 19.30

Šiviljska popravljalnica
– Delavnica šivanja

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
Imate predolge hlače ali bi želeli popraviti svoje oblačilo? Pridite na
delavnico in se naučite osnovnih šiviljskih spretnosti. S seboj
prinesite eno oblačilo, ki bi ga želeli popraviti, če imate svoj šivalni
stroj, ga prinesite s seboj. Drobni material bo na voljo na delavnici.

četrtek, 1.10.2020
ob 10.00

Plesna točka učencev
bivših prvih razredov
Spomini ostanejo

četrtek, 1.10.2020
ob 16h

Avstralija

četrtek, 1.10.2020
od 17.00 do 19.00

Delavnica
Čarobni prsti

sreda, 30.9.2020
ob 16h

Mestna
knjižnica Kranj
(II. nadstropje)

Gregorčičeva
ulica 1, 4000
Kranj

Damjana Mustar
damjana.mustar@
mkk.si
04 201 3550
Saša Janša
sasajansa@gmail.co
m

OŠ Franceta
Prešerna Kranj,
podružnica
Kokrica
Mestna
knjižnica Kranj
(pravljična soba)

Cesta na Brdo
45a,
4000 Kranj
Gregorčičeva
ulica 1, 4000
Kranj

Damjana Mustar
damjana.mustar@
mkk.si
04 201 3550

Ljudska univerza
Kranj

Turistično
društvo Šenčur,
Pipanova c. 1,
4208 Šenčur

Tadeja Kalan
tvu@luniverza.si
04 280 48 15

Plesna točka naših najmlajših učencev je namenjena starostnikom
kot vpogled v dogajanje v šoli. V duhu medgeneracijskega druženja
bodo najmlajši ob mednarodnem dnevu starejših pokazali, kaj vse so
se naučili v prvem razredu.

OŠ Staneta
Žagarja Kranj v
Domu
upokojencev
Kranj

Cesta 1. maja
10a,
4000 Kranj

Lucija Legat,
lucija.legat@osszk
r.si

Predavateljica bo predstavila svoje popotovanje po čudoviti
Avstraliji.Spoznamo deželo, njihove navade, posebnosti, očarani nad
vsemi lepotami le-te.
Vodi: Petra Mali
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

OŠ Franceta
Prešerna Kranj,
podružnica
Kokrica
Mestna
knjižnica Kranj
(ustvarjalna
soba)

Cesta na Brdo
45a,
4000 Kranj

Saša Janša
sasajansa@gmail.co
m

Gregorčičeva
ulica 1, 4000
Kranj

Damjana Mustar
damjana.mustar@
mkk.si
04 201 3550

petek, 2.10.2020
ob 9.00

Učna delavnica
Spoznajmo slovenski
jezik

petek, 2.10.2020
ob 11.00

Učna delavnica
Spoznajmo slovenski
jezik

petek, 2.10.2020
ob 16.00

Flavta

ponedeljek,
5.10.2020 od 15.30
do 16.30

Kaligrafija

ponedeljek,
5.10.2020 od 17.00

Poklic sedanjosti in
prihodnosti

torek, 6.10.2020 od
16.00 do 17.30

Likovna delavnica:
Domišljijska žival

V knjižnici od začetka oktobra do konca maja poteka delavnica
Spoznajmo slovenski jezik, namenjena vsem, katerih materni jezik ni
slovenščina. Namen delavnice je lažje vključevanje v družbo in
pomoč pri pripravah na izpit iz slovenskega jezika. Pogoj za vpis na
delavnico je članstvo v Mestni knjižnici Kranj. Naredimo skupaj korak
naprej!
Vodi: Erika Poljanšek
V knjižnici od začetka oktobra do konca maja poteka delavnica
Spoznajmo slovenski jezik, namenjena vsem, katerih materni jezik ni
slovenščina. Namen delavnice je lažje vključevanje v družbo in
pomoč pri pripravah na izpit iz slovenskega jezika. Pogoj za vpis na
delavnico je članstvo v Mestni knjižnici Kranj. Naredimo skupaj korak
naprej!
Vodi: Erika Poljanšek
Učenje instrumenta-Naučili se bomo prve tone in celo pesem na
flavti, ki nas zaziblje v vilinske svetove.
Vodi: Silvan Baša
Spoznavanje osnove kaligrafije (pisanje z lepimi, pravilno
oblikovanimi tudi okrašenimi črkami), kaligrafsko oblikovanje
izbranega besedila kot umetniški izdelek. Svoje izdelke, ob koncu
delavnice, učenci odnesejo domov.
Zaželeno je kaligrafsko pisalo udeleženca, ostali pripomočki so na
voljo v šoli.
Za obisk delavnice učenci potrebujejo le raztegljiva športna oblačila.
Vodi: Eva Pilar
Medkulturni mediator je oseba, ki deluje kot povezovalni most med
kulturama.
To je dokaj nov poklic v Sloveniji, ki pa se vse bolj uveljavlja ter bo v
prihodnosti zagotovo pripomogel k večkulturnemu sožitju.
Na tej predstavitvi boste izvedeli več o samem poklicu in pridobitvi
Nacionalne poklicne kvalifikacije.
Spoznavanje slikanja na platno v aktrilni tehniki, mešanje barvnih in
svetlostnih odtenkov akrinih brv. Nadgradnja bo okras z barvnimi
vodoodpornimi svinčniki.

Mestna
knjižnica Kranj
(dvorana)

Gregorčičeva
ulica 1, 4000
Kranj

Erika Poljanšek
erikaserko@yahoo.
com
040 346 605

Mestna
knjižnica Kranj
(dvorana)

Gregorčičeva
ulica 1, 4000
Kranj

Erika Poljanšek
erikaserko@yahoo.
com
040 346 605

OŠ Franceta
Prešerna Kranj,
podružnica
Kokrica
OŠ Predoslje

Cesta na Brdo
45a,
4000 Kranj

Saša Janša
sasajansa@gmail.co
m

Predoslje 17a,
4000 Kranj,
učilnica 3. a.

Lea Štajer
lea.stajer@guest.ar
nes.si

Ljudska univerza
Kranj

Ljudska univerza
Kranj,
Cesta Staneta
Žagarja 1, 4000
Kranj

Tadeja Kalan
tvu@luniverza.si
04 280 48 15

OŠ Predoslje

Predoslje 17a,
4000 Kranj,
učilnica 1. a.

Lea Štajer
lea.stajer@guest.ar
nes.si

torek, 6.10.2020
ob 16.00

Moj življenjepis – to
sem jaz

torek, 6.10.2020
od 18.00 do 19.30

Miselne in družabne
igre
Igra go
Člani Go društva Kranj
NLP coaching za
migrante v Švico

torek, 6.10.2020
od 18.00 do 19.00

Za obisk delavnice učenci potrebujejo le slikarsko platno, ostali
pripomočki so na voljo v šoli.
Vodi: Eva Puhar Rančič
Je vaš življenjepis pripravljen tako, da vas ustrezno predstavi? Bo
zanimiv tudi delodajalcu? Kako ga napisati na tak način, da bo
primeren tudi za delovno mesto, ki ga želite? Dobrodošli vsi, ki iščete
nove delovne izzive ali o njih še razmišljate. S seboj lahko prinesete
svoj življenjepis, a bo šlo tudi brez njega.
Dogodek je brezplačen. Potrebna je prijava na referat@bb.si ali
preko telefona 031 375 790, 04 280 83 04.
Z mentorji boste razvijali veščine kombinatorike, vizualizacije in
potrpežljivosti ter se zabavali ob zanimivi družabni igri.
Organizator: Člani Go društva Kranj, MKK
Kako doživljam tuje okolje, kako naj ravnam...itd.

B&B
izobraževanje in
usposabljanje

Ljubljanska
cesta 30,
4000 Kranj

Tatjana Čeh Naglič
referat@bb.si
031 375 790
04 28 08 304

Mestna
knjižnica Kranj
(mladinska
soba)
Anna Hladnik
s.p.,
Švicarska šola

Gregorčičeva
ulica 1, 4000
Kranj

Damjana Mustar
damjana.mustar@
mkk.si
04 201 3550
Anna Hladnik
anna.hladnik@
gmail.com
041 440 793
Anna Hladnik
anna.hladnik@
gmail.com
041 440 793
Damjana Mustar
damjana.mustar@
mkk.si
04 201 3550
Lea Štajer
lea.stajer@guest.ar
nes.si

Pot v Bitnje 16
4000 Kranj

torek, 6.10.2020
od 19.30 do 20.30

Vse o Švici

Življenjski pogoji v Švici so zelo različni - odvisno kje se nahajamo. O
tem in o drugih aktualnih temah se bomo pogovarjali.

Anna Hladnik
s.p.,
Švicarska šola

Pot v Bitnje 16
4000 Kranj

sreda, 7.10.2020
od 9.00 do 11.00

Miselne in družabne
igre
Razgibajmo možgane s
Scrabblom
Plesna delavnica

Kdaj telovadite z možgani? Poskusite! Scrabble je črkovna družabna
igra. S sestavljanjem besed in spodbujanjem razmišljanja pripomore
k aktivaciji možganov in pomaga preprečevati demenco.
Vodi: Jožica Žumer
Spoznavanje plesnih osnov jazz baleta, učenje nekaj korakov, ki se
bodo povezala v preprosto koreografijo.
Za obisk delavnice učenci potrebujejo le raztegljiva športna oblačila.
Vodi: Andreja Dolničar
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!

Mestna
knjižnica Kranj
(II. nadstropje)

Gregorčičeva
ulica 1, 4000
Kranj

OŠ Predoslje

Predoslje 17a,
4000 Kranj,
telovadnica

Mestna
knjižnica Kranj
(pravljična soba)

Gregorčičeva
ulica 1, 4000
Kranj

sreda, 7.10.2020 od
15.00 do 16.30

sreda, 7.10.2020
ob 17.30

Pravljična sredica

Damjana Mustar
damjana.mustar@
mkk.si
04 201 3550

četrtek, 8.10.2020
ob 17.00

Predavanje Čuječnost
– zakaj?

četrtek, 8.10.2020 od
16.00 do 17.30

Vlivanje gipsa

četrtek, 8.10.2020
ob 16.00

SMART cilji za uspeh

četrtek, 8.10.2020
od 17.00 do 19.00

Delavnica
Čarobni prsti

četrtek, 8.10.2020
ob 18.00

Ročna izdelava copat
iz blaga (teksani
copati)

četrtek, 8.10.2020 ob
18.00

Predstavitev
bioenergije in
bioterapije

Potem pa še kaj narisal in se pod risbico podpisal. Vodi: Bojan
Pretnar
Predavanje je namenjeno delavcem v vzgoji in izobraževanju za
promocijo duševnega zdravja na delovnem mestu in posledično
manj bolniških odsotnosti. Predavanje bosta vodili Polona Žagar,
prof. slovenščine in zgodovine ter Nevenka Kamenik, svetovalka in
terapevtka na področju osebnostne rasti. Tako bomo obeležili
svetovni dan duševnega zdravja.
Spoznavanje osnovne tehnike vlivanja gipsa v kalupe in nadaljnja
obdelava modelčkov, ki jih bodo učenci na koncu delavnice odnesli
domov.
Vodi: Irena Gramc Zupan
Na delavnici bomo predstavili SMART metodo postavljanja ciljev in
skupaj oblikovali kratkoročne in dolgoročne cilje. Učinkovito
postavljanje ciljev je pomemben dejavnik uspeha, ki lahko prispeva k
večji kakovosti našega življenja. Zakaj? Tako bo pot do cilja lažja in
manj stresna.
Dogodek je brezplačen. Potrebna je prijava na referat@bb.si ali
preko telefona 031 375 790, 04 280 83 04.
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
Se še spomnite copat, ki so bili narejeni iz odpadnega blaga. Za
nošenje so bili zelo prijetni in topli.
Če jih želite sami izdelati, vas vabimo na delavnico izdelovanja copat.
Material dobite tam. Potrebna je prijava.
Kaj je bioenergija?
Človekovo energetsko polje - biopolje oz. aura (posneto z GDV
kamero in predstavljeno na računalniku)
Vpliv bioenergije na materijo skozi najodmevnejše svetovne
ekperimente.
Vpliv bioenergije na naše psiho-fizično stanje.
Predstavitev "bioterapije po metodi Zdenka Domančića®".

OŠ Staneta
Žagarja Kranj

Cesta 1. maja
10a,
4000 Kranj

Polona Žagar,
poloni.zagar@gmail
.com, 051330450

OŠ Predoslje

Predoslje 17a,
4000 Kranj,
učilnica
angleščine
Ljubljanska
cesta 30,
4000 Kranj

Lea Štajer
lea.stajer@guest.ar
nes.si

Mestna
knjižnica Kranj
(ustvarjalna
soba)

Gregorčičeva
ulica 1, 4000
Kranj

Damjana Mustar
damjana.mustar@
mkk.si
04 201 3550

KD Hiša čez
Cesto

Hiša čez cesto
Milje 11
4208 Šenčur

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

Primos Rappl
s.p.

LUK-MC, Cesta
talcev 7, 4000
Kranj

Primos Rappl,
rapplp@gmail.com,
041 705 525

B&B
izobraževanje in
usposabljanje

Tatjana Čeh Naglič
referat@bb.si
031 375 790
04 28 08 304

petek, 9.10.2020
ob 9.00

Učna delavnica
Spoznajmo slovenski
jezik

petek, 9.10.2020
ob 11.00

Učna delavnica
Spoznajmo slovenski
jezik

petek, 9.10.2020 od
15.00 do 16.30

Kuharska delavnica:
Sladki pregrehi

Torek na 14 dni
ob 16h

Delavnica
Krasilnica

september

oktober

Iskrivo srečanje: Pavla
Jesih

Dokaz delovanja metode pred znanstveno srenjo.
V knjižnici od začetka oktobra do konca maja poteka delavnica
Spoznajmo slovenski jezik, namenjena vsem, katerih materni jezik ni
slovenščina. Namen delavnice je lažje vključevanje v družbo in
pomoč pri pripravah na izpit iz slovenskega jezika. Pogoj za vpis na
delavnico je članstvo v Mestni knjižnici Kranj. Naredimo skupaj korak
naprej!
Vodi: Erika Poljanšek
V knjižnici od začetka oktobra do konca maja poteka delavnica
Spoznajmo slovenski jezik, namenjena vsem, katerih materni jezik ni
slovenščina. Namen delavnice je lažje vključevanje v družbo in
pomoč pri pripravah na izpit iz slovenskega jezika. Pogoj za vpis na
delavnico je članstvo v Mestni knjižnici Kranj. Naredimo skupaj korak
naprej!
Vodi: Erika Poljanšek
Spoznavanje osnovnih kuharskih tehnik s pripravo slastnih ameriških
palačink in presnih kroglic, ki jih bodo učenci pripravili v dveh
skupinah. Ob lepo pripravljenem pogrinjku, pa bodo vsi udeleženci,
ob koncu delavnice, poskusili vse slastne sladice. Udeleženci
potrebujejo predpasnik.
Vodi: Helena Vidmar, Lea Štajer
Radi ustvarjate? Pridružite se nam v Krasilnici, kjer boste razmigali
prste in se preizkusili v ročnih spretnostih. Prebudite otroka v sebi in
se prepustite papirju, škarjam in lepilu.
Vodi: Jožica Žumer
Šolski center Kranj je v okviru projekta PanUP konec leta 2019 izdal
set Iskrivih kart znamenitih Slovenk in Slovencev, ki so bile izdane v
želji po promociji vseživljenjskega učenja. 17 Iskrivih podob in zgodb
znamenitih Slovenk in Slovencev. Dr. Janez Bogataj in Ciril Horjak
bosta predstavila vsak na svoj način zakaj in koga je Iskrivost
pomembna.
Iskrivo srečanje: Pavla Jesih - alpinistka, podjetnica in lastnica verige
kinematografov v Sloveniji. Bila je lastnica kina Metropol in Union v
Celju in kina Matica (današnja Slovenska filharmonija) v Ljubljani.
Predavanje o življenju in njenem delu.

Mestna
knjižnica Kranj
(dvorana)

Gregorčičeva
ulica 1, 4000
Kranj

Erika Poljanšek
erikaserko@yahoo.
com
040 346 605

Mestna
knjižnica Kranj
(dvorana)

Gregorčičeva
ulica 1, 4000
Kranj

Erika Poljanšek
erikaserko@yahoo.
com
040 346 605

OŠ Predoslje

Predoslje 17a,
4000 Kranj,
gospodinjska
učilnica

Lea Štajer
lea.stajer@guest.ar
nes.si

Mestna
knjižnica Kranj
(mladinska
soba)
Srednja
tehniška šola,
Izobraževanje
odraslih, Šolski
center Kranj

Gregorčičeva
ulica 1, 4000
Kranj

Srednja
tehniška šola,
Izobraževanje
odraslih, Šolski
center Kranj

Kidričeva cesta
55, 4000 Kran

Damjana Mustar
damjana.mustar@
mkk.si
04 201 3550
Polonca Hafner
Ferlan in Marko
Arnež, polonca.hafn
er.ferlan@sckr.si in
marko.arnez@sckr.
si, 04 280 40 27
Polonca Hafner
Ferlan in Marko
Arnež, polonca.hafn
er.ferlan@sckr.si in

Kidričeva cesta
55, 4000 Kran

Prijave

Bralna srečanja
Modro brati in
kramljati

Prijave

Delavnica
Pravljična joga

Prijave

Delavnica
Beremo s Tačkami

Zdravo prehranjevanje

Aktivnost glasbene
šole Skalar in
predstavitev
celoletnih delavnic v
ZKD Kranj.

Bralna srečanja so namenjena vsem, ki jih zanimata branje in
pogovor o prebranih knjigah. S srečanji spodbujamo razvijanje
bralne kulture, zanimanje za novosti na knjižnem trgu, spoznavanje
in ohranjanje kulturne dediščine ter ljudskega izročila, razvijanje
kritičnega vrednotenja prebranih del in medgeneracijsko
solidarnost.
Pravljična joga je vodena vadba z elementi joge, oblikovana za
otroke med tretjim in šestim letom. Učili se bomo osnovnih jogijskih
položajev in preprostih dihalnih tehnik ter se pri tem neizmerno
zabavali.
Vodita: Tanja Holcar, Gašper Okršlar
Društvo Tačke pomagačke
Otroci bodo brali kužkom in tako postali boljši bralci. Branje s
Tačkami poteka individualno, z vsakim otrokom posebej. Namenjeno
je otrokom od 5. leta starosti.
O zdravem prehranjevanju na podlagi energijskega potenciala, ki ga
razberemo iz astrološke karte rojstva. Izdelovali bodo tudi astrološke
karte.

marko.arnez@sckr.
si, 04 280 40 27
Damjana Mustar
damjana.mustar@
mkk.si
040 124 124

Mestna
knjižnica Kranj

Gregorčičeva
ulica 1, 4000
Kranj

Mestna
knjižnica Kranj

Gregorčičeva
ulica 1, 4000
Kranj

Damjana Mustar
modripes@mkk.si
04 201 3577/78

Mestna
knjižnica Kranj

Gregorčičeva
ulica 1, 4000
Kranj

Damjana Mustar
modripes@mkk.si
04 201 3577

društvo Svetlin

LUK-MC, Cesta
talcev 7, 4000
Kranj
Soba 2
Območno
stičišče
kulturnih
društev – Zveza
kulturnih
društev Kranj
Glavni trg 23
4000 Kranj

Zveza kulturnih
društev Kranj,
Kulturno
društvo
likovnikov Kranj

Mija Aleš,
mija.in.ostali@siol.
net 031 685 548

