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 V E S E L E    U R I C E 
 

Si želite konverzacijo v tujem jeziku na sproščen in neformalen način?  

 

Vabimo na konverzacijske urice FRANCOŠČINE, ANGLEŠČINE, NEM-

ŠČINE,  RUŠČINE in ITALIJANŠČINE. 
 

Konverzacijske urice francoščine: ponedeljek, 5. 3. 2018 ob 10.00 in 

19. 3. 2018  ob 17.00. Z vami bo Alenka Voršič. 
 

Konverzacijske urice angleščine: torek, 13. 3. 2018 ob 10.30 in  27. 3. 

2018 ob 17.00. Z vami bo Petra  Perko. 
 

Konverzacijske urice nemščine: torek, 6. 3. 2018 ob 10.30 in 20. 3. 

2018  ob 17.00. Z vami bo Ksenja Šolar Hrvatin. 
 

Konverzacijske urice ruščine: sreda, 7. 3. 2018 in 28. 3 . 2018 ob 
10.00. Z vami bo Natalja Zagoričnik. 
 
Konverzacijske urice italijanščine: četrtek, 8. 3. 2018 od 10.30 in 22. 
3 . 2018 ob 17.00.  Z vami bo Ksenja Šolar Hrvatin 

V Medgeneracijskem centru Kranj vam je vsak delavnik med 8.00 in 
18.00 uro na voljo prostor za neformalno druženje in  srečevanje, v 
katerem deluje tudi informacijsko središče, kjer se lahko informirate o 
dejavnostih in programu centra ter  pridobite informacije o razpoložljivih 
storitvah s področja   preprečevanja, obvladovanja in odpravljanja social-
nih stisk in težav v regiji. 

 
Četrtek, 1. 3. 2018, 17.00 - 19.30  

 

Predavanje: Sam svoj najboljši prijatelj - V. del. Dokler sami 
sebi ne postanemo boljši prijatelji, ob vsaki priložnosti poustvarja-
mo stres in pogosto tudi blokiramo sami sebe. Morda imate na-
vado, da se »žrete« na zalogo – za pretekle dogodke in si delate 
nepotrebne skrbi za prihodnost, namesto, da bi čas in energijo 
uporabili za konstruktivne rešitve. Na predavanju se učimo, kako 
postati sam sebi boljši prijatelj in kako izboljšati svoj odnos do 
sebe. Prijave sprejemamo na e-naslov:  

mck-prijava@luniverza.si (do zasedbe prostih mest). 
 

Četrtek, 1. 3. 2018, 19.30 - 21.30  
 

Skupinski pogovori in svetovanja. Namenjena so skupni rasti 
na področju osebnostne rasti. Potekajo v zaključeni skupini. Pri-

jave sprejemamo na e-naslov: mck-prijava@luniverza.si (do 

zasedbe prostih mest). 
   

Petek, 2. 3. 2018 ob 17.00  
 

Individualni pogovori in svetovanja pri soočanju z osebnimi, 

medgeneracijskimi in življenjskimi izzivi - dr. Kristina Knific. Prija-
ve sprejemamo na e-naslov: resitve@luniverza.si.  

Četrtek, 15. 3. 2018 ob 17.00  

Življenje z osebo z demenco 

»pogovorna skupina« 

 

Srečanje bo namenjeno medsebojni podpori, deljenju izkušenj in 

praktičnih nasvetov pri preprečevanju izgorelosti oseb, ki skrbijo 

za ljudi z demenco.   



  

Sreda, 21. 3. 2018, 18.00 - 19.30 

Gobe in gobarjenje. O gobah  predava  Bojan Arzenšek.  * 
 

Vsaka sreda ob 17.00  
Gibalna urica.  Vaje za dobro počutje in sprostitev. * 
 

Vsak četrtek ob 10.00   
Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo nova 
znanja, delimo izkušnje, ustvarjamo in zabavno preživljamo prosti čas.  * 
 

Četrtek, 1. 3. in 15. 3. 2018  ob 16.00  
Podporna skupina za osebe, ki slišijo glasove, imajo videnja, nena-
vadne izkušnje ali prepričanja... Podporna skupina je prostor spošto-
vanja in varnosti, kjer je vsakdo lahko to, kar je. * 
 

Četrtek, 15. 3. 2018 ob 18.00  
Berimo s srcem. Delili bomo vtise o knjigah, ki jih ni dovolj brati le z 
glavo. * 
 

Četrtek, 15. 3. 2018 ob 17.00  
Šiviljska delavnica. Osvojimo znanje šivanja. Lahko prinesete tudi svoj 
stroj. Zaradi omejenega števila so obvezne predhodne prijave. *  
 

Četrtek, 15. 3. 2018 ob 17.00  
Turnir v namiznem tenisu. Turnir za vse generacije. *  
 

Četrtek, 8.3 in 22. 3. 2018 ob 18.00  
Maketarska delavnica. Makete prinesite s seboj. *  
 

Vsak petek ob 15.00  
Brezplačne inštrukcije angleškega  in nemškega jezika. Angleški in 
nemški jezik za osnovno šolo. Obvezne prijave. * 
 

Petek, 16. 3. in  30. 3. 2018 ob 18.00  
Petje ljudskih pesmi. Vabimo vas, da skupaj z nami obudite stare 

čase. * 
 

Petek, 16. 3. 2018 ob 18.00 

Uvodno informativno predavanje o učenju Bruna Gröninga.    
Izvaja Krog prijateljev Bruna Gröninga. *   
 

Petek, 9. 3. in 30. 2. 2018 ob 18.00 
Družabni večer - Tarok. * 
 

Torek, 23. 3. 2018 ob 18.00 

Družabni večer s tombolo. Izvaja MD Z roko v roki. * 
 
 
 

ENKRATNI DOGODKI 
 Prijave na MCK* do zasedbe prostih mest 

 
Četrtek, 1. 3. in 23. 3. 2018, 14.00 - 17.30 
Brezplačno osebno svetovanje za izbiro Bachove cvetne esen-
ce. Svetovanje vodi Tannja Yrska. Prijave so obvezne.  * 

 

 

 

   *Prijave na MCK: 041 724 134 ali mck-prijava@luniverza.si  

 

Petek, 2. 3. 2018, 17.30 - 20.00  
Delavnica: Vaš ključ do uspeha. Na interaktivni delavnici boste prepoznali 
svoje samo-saboterje, ki vam preprečujejo boljše rezultate. * 

 

Petek, 2. 3.  2018, 18.00 - 19.30 
Meditacija s šamanskim bobnom lahko meditirate na stolu ali v ležečem 
položaju na tleh (podloga). Vzemite s seboj vodo in odejo.  * 
 

Četrtek, 8. 3. 2018, 17.30 - 19.00 
Planinarjene po Hvaru. Potopisno predavanje geografinje Renate Mavri.  * 
 

Petek, 9. 3. 2018, 18.00 - 20.00  

Ruski otroški nastop za dan žena - koncert.  * 
 

Ponedeljek, 12. 3. 2018, 17.00 - 19.00 
Hiša čez cesto, Milje 11. Ogled jaslic, maket tehnične dediščine, otroških 
lutk, starega orodja in še več. Zbor pred MCK ob 17.00. *  
 

Ponedeljek, 12. 3. 2018, 17.00 - 18.00 
Numerologija - izračun za leto 2018. Napoved za 2018 na podlagi vaših 
osebnih rojstnih podatkov. Obvezne prijave saj je število omejeno. * 
 

Torek, 13.3.2018, 16.00—20.00 
Kulinarična delavnica: Domače testenine v omaki. Obvezne prijave.* 
 

Sreda, 14. 3. 2018, 18.00 - 19.30 
Človek kot večdimenzionalno bitje. Ezoterični pogled na nevidne dele 
našega celotnega bitja. Kaj se skriva na ravneh, ki so očem nevidne in kaj se 
dogaja na njih v toku življenja in po njem. Predava Zoran Železnikar. * 
 

Četrtek, 15. 3. 2018, 17.00 - 20.00 
Kuhajmo z Matejo Reš: Žita v kulinariki. Preleteli bomo vse vrste žit in 
tistih semen, ki jih uporabljamo kot žita (ajda, amarant, kvinoja). * 
 

Četrtek, 15. 3. 2018, 18.00 - 19.30 
Predstavitev knjige Marjete Mavri: Rdeča.  Njena knjiga sprošča in je 
sočasno dragocen razmislek o tradicionalnih vrednotah. * 
 

Torek, 20. 3. 2018, 19.00 - 20.30 
Pet torkov za ženske 50+. Namen delavnice je osvetliti posamezne delčke 
in poiskati male praktične resnice, ki nam bodo polepšale naš vsakdan. Prija-
ve so obvezne. * 
 

Sreda, 21. 3. 2018, 16.30 - 18.00 
Predavanje: Naravni ritmi in delovanje le teh v človeku . Z zavedanjem, 
da smo vsi eno in naša fizična telesa minljiva, se bomo podali v notranjost, ki 
vsakogar podpira in je ključ do spoznanja ter razumevanja delovanja sebe, 
življenja in sveta. * 

 

Četrtek, 22. 3. 2018, 17.30 - 19.30  
Dedno pravne pogodbe. Spoznali boste pravno dopustne dedno pravne 
pogodbe (pogodbe o dosmrtnem preživljanju, darilo za primer smrti, …). *  

 

Petek, 23. 3. 2018, 17.00 - 18.30 
Predavanje: Miselni in duhovni svet starih kultur— uganka zave-
sti. Predava Marko Ogris. * 

Pridržujemo si pravico do manjših sprememb v programu. 

 

   

PONAVLJAJOČE SE AKTIVNOSTI 
Obvezne prijave na MCK* do zasedbe prostih mest 

 

Vsak ponedeljek ob 15.00 
Brezplačne inštrukcije fizike in matematike. Fizika in matematika za 
osnovno šolo. Obvezne prijave.* 
 

Ponedeljek, 5. 3. in 19. 3. 2018 ob 16.30 
Mamice za mamice. Prek glasbe, skupinskega petja in plesa ustvarimo 
prostor povezanosti in sprejetostii. Izvaja društvo MAMICE ZA MAMICE. * 
 

Vsak ponedeljek,. ob 16.45 
Joga do 58 let. Skupinska vadba za telo, um in duha; do starosti 58 let. * 
 

Ponedeljek, 5. 3. in 19. 3. 2018 ob 18.00  
Kvačkanje za vse generacije. Za začetno delavnico kvačkanja potrebujete 
kvačko 3,5 in garn Marinka. * 
 

Ponedeljek, 12. 3. in 26.3.2018, 18.00 - 19.30 
Kvačkanje. Ritmično in ponavljajoče se kvačkanje pomirja duha. * 
 

Ponedeljek, 5. 3. 2018 ob 18.00  
Delavnica za mlade. Namenjena mladostnikom nad 12 let. Obetajo se 
ustvarjalne delavnice, zanimive debate, prijetno druženje z vrstniki. * 
 

Vsak torek ob 8.00   
Slovenija, moja nova država. Brezplačne delavnice za vse nad 16 let, ki 
se želijo čim hitreje in čim bolj uspešno vključiti v slovenski prostor. * 
 

Vsak torek, ob 17.00 
Jezikam slovensko. Za vse otroke od 5. do 10. leta, ki jim slovenščina ni 
materni jezik. Pridružite se ustvarjalnim delavnicam.  * 
 

Vsak torek ob 18.00  
Razumem, znam slovensko. Za vse otroke od 11. do 15. leta, ki jim slo-
venščina ni materni jezik. Pridružite se ustvarjalnim delavnicam. * 
 

Torek, 13. 3. 2018 ob 9.00 in 27. 3. 2018 ob 18.00   
Z dihanjem do boljšega zdravja. Pri izvajanju vaje se razbremenimo 
stresov, se sprostimo in povežemo s seboj. * 
 

Torek, 20. 3. 2018, 16.00  
Kulinarično popoldne. V kuhinji  bomo ustvarjali ter se veselili dobrot. * 
  

Torek  6. 3. in 20. 3. 2018 ob 10.00 ter 13. 3. in 27. 3. 2018 ob  17.00  
Tehnična prva pomoč - računalništvo in telefonija. Nudimo vam pomoč 
pri reševanju težav in uporabi računalnikov in telefonov. * 
 

Sreda, 7. 3.2018 ob 18.00 ter 14. 3.2018 ob 10.00  
Delavnica za spodbujanje samozdravljenja. Vizualizacija in druge tehni-
ke za aktiviranje notranje samozdravilne moči. * 
 

Sreda,  21. 3. 2018 ob 18.00  
Odprta skupina za samopomoč. Skupino organizira Slovensko društvo 

Hospic. Namenjena je druženju, medsebojni podpori, srečevanju žalujočih.* 
 

Sreda, 14. 3. 2018, 16.30 - 17.30 

Bownova terapija. Predstavitev manualne tehnike Bownove terapije. * 

*Prijave na MCK: 041 724 134 ali mck-prijava@luniverza.si  



 
 
 

 
 

Starševstvo, ki še malo ni lahka naloga,  
lahko popestrimo s prijetnim srečanjem 

                        
v torek, 27. 3. 2018 ob 17.30. 

 
Pomoč in podpora staršem pri vzgoji. Na poglobljen in 
oseben način se bomo srečevali s starševsko vlogo. 
Osvetlili bomo morebitna vprašanja in stiske, ki se nam 
porajajo v vlogi starša. Izmenjevali bomo osebne izkuš-
nje, predloge. Vsakič bo predstavljena različna vsebina 
iz področja vzgoje, starševstva.  
 

STARŠI PRIDITE SKUPAJ Z OTROCI, SAJ BODO V TEM 
ČASU USTVARJALI IN UŽIVALI NA DELAVNICI.  

         Prijave na MCK: 041 724 134 ali mck-prijava@luniverza.si  

  

 
 

 

                       

                      Vsak četrtek ob 17.00 
 
                   01.03.2018 Notranja moč 
                   08.03.2018 Samozavedanje 
                   15.03.2018 Jasnost 
                   22.03.2018 Razumevanje 
                   29.03.2018 Dostojanstvo 

 

                           
  
                
 
 
 
 

Delavnica: Izobraževanje za mir 

Izobraževanje za mir (angl. Peace Education Pro-

gram) je multimedijska izobraževalna delavnica, ki 

jo je zasnoval Prem Rawat, svetovno znani ambasa-

dor miru. Namen delavnice je pomagati udeležen-

cem, da lahko raziskujejo možnost osebnega miru in 

odkrijejo notranje vire kot oporo v vsakodnevnem 

življenju: notranjo moč, možnost izbire, cenjenje in 

upanje. Delavnica bo potekala naslednjih deset če-

trtkov.  

      Obvezne so predhodne prijave na  
mck-prijava@luniverza.si ali 041 724 134.   


