
Teden vseživljenjskega učenja 2017 

petek, 12. 5. 2017 – sobota, 20. 5. 2017  

Naj mesec maj prebudi tudi ljubezen  

do vseživljenjskega učenja! 

 
Datum/ura 
 

Naslov dogodka Krajši opis dogodka Podizvajalec Lokacija Kontakt 

petek, 12. 5. 2017 
10.00 - 12.00 

Igrajmo se 
z lesenimi igračami 

V knjižnici imamo lepo zbirko lesenih didaktičnih igrač 
za otroke, s katerimi si lahko popestrite petkove 
dopoldneve. Vsakokrat bo na voljo drug nabor igrač. 
Delavnica je namenjena predšolskim otrokom, skupaj 
s starši ali starimi starši in poteka vsak petek. 

Mestna knjižnica Kranj 
 

Gregorčičeva ulica 1, 
4000 Kranj 
 

Damjana Mustar 
04 201 35 50 
damjana.mustar@mkk.si  
 

petek, 12. 5. 2017 
ob 17.00 
 

Predstavitvena 
delavnica Brainobrain 

Računali bomo na abakus in se preskusili v miselnih 
izzivih. Vabljeni otroci od 5. do 14. leta. 

Brainobrain Slovenija 
Tedea, inovativno 
izobraževanje d. o. o. 

igrišče Gibi-gib ob 
Kranjskih bazenih, 
4000 Kranj 

Maja Korošak 
051 607 212 
maja@brainobrain.si  

sobota, 13. 5. 2017 
9.00 - 16.00 

Festival  
Svet v malem 

Vabljeni na 11. Festival Svet v malem. Glavni dogodek 
prireditve bo tekmovanje v plastičnem maketarstvu, 
zraven pa se bodo odvijale tudi ostale spremljajoče 
dejavnosti in razstave.  

Društvo za 
vzpodbujanje 
kreativnosti  
Svet v malem 
 

avla Mestne občine 
Kranj 
Slovenski trg 1, 
4000 Kranj 
 

Anže Zorko 
drustvo.svm@gmail. com   

ponedeljek, 15. 5. 2017 
14.00 - 18.00 

Igralni dan Prosta igra otrok z različnimi materiali, rekviziti in 
orodji, ob prisotnosti članov društva Naturo. 
Organizirani igralni dan je spodbuda, da otroci pridejo 
ven in se aktivirajo v igri z vrstniki.  

Naturo 
 

doživljajsko igrišče  
(gozdiček na Planini 1,               
pri nekdanji Mlekarni), 
4000 Kranj 

Eva Pretnar 
info@naturo.si 
 

ponedeljek, 15. 5. 2017 
ob 17.00 

Moč in radost učenja 
v družini 

Splošno znano je, da otroci v današnjem času veliko 
prostega časa preživijo za računalnikom, medtem ko 
starši prihajajo domov v poznih popoldanskih urah in 
časa za skupno druženje enostavno zmanjka. Naj bo 
ta dan drugačen. V Medgeneracijskem centru Kranj 
bomo poskrbeli za pustolovščino v kanjonu Kokre in 
medsebojno učenje različnih uporabnih znanj. Vas pa 
prosimo, da poskrbite za dobro voljo in rezervacijo 
termina v vašem koledarju. Ne zamudite dneva, ko 
starši ponovno lahko za trenutek postanete otroci, 

Ljudska univerza Kranj 
 

Medgeneracijski center 
Kranj 
Cesta talcev 7, 
4000 Kranj 
 

Amra Bektešević 
04 280 48 00 
tvu@luniverza.si   

  

mailto:damjana.mustar@mkk.si
mailto:maja@brainobrain.si
mailto:drustvo.svm@gmail.%20com
mailto:info@naturo.si
mailto:tvu@luniverza.si


otroci pa morda za trenutek odrasli. Se vidimo na 
zabavnem popoldnevu. 

ponedeljek, 15. 5. 2017 
ob 17.00 
 

KUD Bitnje  
se predstavi 

Predstavitev aktivnosti društva in modna revija 
ustvarjenih izdelkov pod okriljem Študijskega krožka 
ročne spretnosti. Članice društva bodo tisti dan 
postale manekenke svojih lastnih znamk: oblek, tunik, 
torb, šalov, kap in nakita. Pripravile bodo tudi 
ustvarjalno delavnico - izdelovanje obeskov za ključe 
in kvačkane ogrlice. 

Kulturno umetniško  
društvo Bitnje 
 

Medgeneracijski center 
Kranj 
Cesta talcev 7, 
4000 Kranj 
 

Amra Bektešević 
04 280 48 00 
tvu@luniverza.si   

ponedeljek, 15. 5. 2017 
17.00 - 19.00 

Čarobni prstki Otroci bodo pod mentorstvom oblikovalke Špele Košir 
iz čisto običajnih materialov oblikovali neobičajne 
izdelke. Pridite in preverite, kako čarobne prste imajo 
vaši otroci. Delavnica poteka vsak ponedeljek. 

Mestna knjižnica Kranj 
 

Gregorčičeva ulica 1, 
4000 Kranj 
 

Damjana Mustar 
04 201 35 50 
damjana.mustar@mkk.si  
 

ponedeljek, 15. 5. 2017 
ob 19.00 

Tobačni holokavst Tobačni holokavst zakrivi vsaj 3600 prezgodnjih smrti 
v Sloveniji vsako leto. Za tobačnimi izdelki stoji ena 
najbolj dobičkonosnih industrij na svetu, ki že vsaj od 
leta 1953 brez dvoma ve, da svoje uporabnike najprej 
zasvoji, nato pa ubije, vendar je rezultate teh študij 
pol stoletja prikrivala. Predavatelji:  Luka Šolmajer, 
mag. farm., Robert Volčanšek, Sanja Zupanič, dr. med. 

Mestna knjižnica Kranj 
 

Gregorčičeva ulica 1, 
4000 Kranj 
 

Damjana Mustar 
04 201 35 50 
damjana.mustar@mkk.si  
 

torek, 16. 5. 2017 
ob 10.00 

Skupaj v nove 
projekte 

Delavnica za razvoj inovativnih idej na področju učnih 
mobilnosti za mlade ter spodbujanja kompetenc 
mladinskih delavcev in voditeljev za organizacijo 
aktivnosti neformalnega učenja v mladinskem delu.   

Ljudska univerza Kranj 
 

Cesta Staneta Žagarja 1, 
4000 Kranj 
 

Amra Bektešević 
04 280 48 00 
tvu@luniverza.si   

torek, 16. 5. 2017 
ob 17.00 

30 let programa 
Erasmus 

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju 
izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. 
Kakšen pečat je pustil v slovenskem izobraževalnem 
prostoru, kako široko paleto organizacij in 
posameznikov je dosegel in kakšni so njegovi trajni 
učinki in rezultati? Vabljeni na predstavitev dobrih 
praks iz lokalnega okolja.   

Ljudska univerza Kranj 
 

Cesta Staneta Žagarja 1, 
4000 Kranj 
 

Amra Bektešević 
04 280 48 00 
tvu@luniverza.si   

torek, 16. 5. 2017 
17.00 - 19.00 

Družimo se ob 
družabnih igrah 

Torkovi popoldnevi bodo namenjeni 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 
 

Damjana Mustar 
04 201 35 50 
damjana.mustar@mkk.si 

torek, 16. 5. 2017 
ob 18.00 

Zakaj je bolje, da v 
Rusiji niste preveč 
ponosni? 

Delavnica učenja ruskega jezika. Gimnazija Kranj 
 

Koroška cesta 13, 
4000 Kranj 
 

Eva Pretnar 
04 281 17 16 
eva.pretnar@guest.arnes.si 

torek, 16. 5. 2017 
18.00 - 19.30 

Igra Go Z mentorji boste razvijali veščine kombinatorike, 
vizualizacije in potrpežljivosti ter se drugače zabavali 

Mestna knjižnica Kranj 
 

Gregorčičeva ulica 1, 
4000 Kranj 
 

Damjana Mustar 
04 201 35 50 
damjana.mustar@mkk.si 
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ob zanimivi družabni igri. Delavnica poteka vsak 
torek. 

torek, 16. 5. 2017 
ob 19.00 

Potopisno 
predavanje: 
Bordeaux 

Podoživite z nami jugozahodno Francijo. Bordeaux, 
pristaniško in administrativno glavno mesto francoske 
regije Akvitanije, je mesto na seznamu Unescove 
kulturne dediščine in slovi po bogati arhitekturi ter 
ima takoj za Parizom največje število zaščitenih 
zgradb. 

Ljudska univerza Kranj 
 

Cesta Staneta Žagarja 1, 
4000 Kranj 
 

Amra Bektešević 
04 280 48 00 
tvu@luniverza.si 

torek, 16. 5. 2017 
ob 19.00 

Muzejski večer: 
Predstavitev 
študijskega krožka 
Kranj in Kranjčani 

Od lanske jeseni v Gorenjskem muzeju poteka vsakih 
14 dni srečanje z znanimi Kranjčani, ki so pripravljeni 
deliti spomine na življenje v Kranju nekoč. Ob tej 
priložnosti so udeleženci prišli do zanimivih novih 
spoznanj. Študijski krožek vodi mentorica mag. 
Tatjana Dolžan Eržen, ki bo predstavila nove zanimive 
zgodbe kranjske zgodovine. 

Gorenjski muzej 
 

Vojnomirova dvorana 
Ullrichove hiše 
Tomšičeva ulica 42, 
4000 Kranj 
 

Jelena Justin 
04 201 39 50 
jelena.justin@gorenjski-
muzej.si  
 

torek, 16. 5. 2017 
ob 19.00 

Čas nesmrtnosti Nova knjiga Alojza Ihana se ukvarja z vprašanji 
nesmrtnosti oziroma natančneje človeške želje, da bi 
s pomočjo novih tehnologij zamrzovanja posegal v 
ustroj človeškega življenja in umiranja. O njih 
razmišlja Alojz Ihan v svoji knjigi, mimo katere ne 
more noben resen intelektualec. Z dr. Alojzom 
Ihanom se bo pogovarjala Tina Košir. 

Mestna knjižnica Kranj 
 

Gregorčičeva ulica 1, 
4000 Kranj 
 

Damjana Mustar 
04 201 35 50 
damjana.mustar@mkk.si 

 

sreda, 17. 5. 2017 
ob 17.00 

Dan  
odprtih vrat  
Brainobrain Slovenija 

Delavnica na kateri si boste lahko ogledali, kako v 
brainobrainu razvijamo koncentracijo, spomin, 
vizualizacijo, kaj so to flash kartice, kaj speed testi in 
kaj abakus. Vabljeni otroci od 4. do 14. leta in 
starši. Dobimo se na OŠ Jakoba Aljaža 
(zadnji vhod, 1. nadstropje, v učilnici geografije in 
likovnega pouka). 

Brainobrain Slovenija 
Tedea, inovativno 
izobraževanje d. o. o. 
 

OŠ Jakoba Aljaža 
Ulica Tončka Dežmana 1, 
4000 Kranj 

Maja Korošak 
051 607 212 
maja@brainobrain.si  
 

sreda, 17. 5. 2017 
ob 17.00 

Druženje, izmenjava 
izkušenj in 
vrtnarjenje  
na eko vrtu v Prašah 

Vabljeni vsi na ogled ekološkega permakulturnega 
vrta, vključite se v delo na vrtu in izmenjajte izkušnje. 
Na vrtu pridelujemo ekološko zelenjavo in lastna 
semena. 

Društvo Sorško polje 
 

vrt društva Sorško polje  
v Prašah 
4211 Mavčiče 
 

Zdenka Jerala 
zdenka.jerala@gmail.com 

sreda, 17. 5. 2017 
ob 17.00 

Bralno srečanje Pogovor o prebrani knjigi. Mestna knjižnica 
Kranj 
 

Gregorčičeva ulica 1, 
4000 Kranj 
 

Damjana Mustar 
04 201 35 50 
damjana.mustar@mkk.si  

sreda, 17. 5. 2017 
ob 17.00 

Predstavitev 
monografije  
o cerkvi  sv. Kancijana  

Z vidika stavbnega razvoja je Cerkev sv. Kancijana v 
Kranju najpomembnejša gotska cerkvena stavba 

Mestna knjižnica 
Kranj 
 

Gregorčičeva ulica 1, 
4000 Kranj 
 

Damjana Mustar 
04 201 35 50 
damjana.mustar@mkk.si  
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v Kranju osrednje Slovenije. Predstavitev bo spremljal tudi 
prikaz 3D modela stavbe.  

 
 

sreda, 17. 5. 2017 
ob 19.00 

Vestern v stripu, 
prvič: KEN PARKER 

Namesto običajnega gosta bomo tokrat predstavili 
stripovskega junaka. To je Ken Parker, ki sta ga 
ustvarila scenarist Giancarlo Berardi in risar Ivo 
Milazzo. Vpeljal je osupljivega junaka, ki se je 
spreminjal, zorel, staral in dosegel modrost. 
Predavatelj: Zoran Smiljanić 

Mestna knjižnica 
Kranj 
 

Gregorčičeva ulica 1, 
4000 Kranj 
 

Damjana Mustar 
04 201 35 50 
damjana.mustar@mkk.si  
 

četrtek, 18. 5. 2017 
ob 17.00 

Bralno srečanje Pogovor o prebrani knjigi. Mestna knjižnica 
Kranj 
 

Gregorčičeva ulica 1, 
4000 Kranj 
 

Damjana Mustar 
04 201 35 50 
damjana.mustar@mkk.si  

četrtek, 18. 5. 2017 
ob 18.15 

Lahko Schmetterling 
zveni prijetno? 

Delavnica učenja nemškega jezika. Gimnazija Kranj 
 

Koroška cesta 13, 
4000 Kranj 
 

Eva Pretnar 
04 281 17 16 
eva.pretnar@guest.arnes.si  

četrtek, 18. 5. 2017 
ob 19.00 

Muzejski večer: Janž 
Khisl in njegov rod ter 
predstavitev knjižice 
o gradu Khislstein 

V goste prihaja Barbara Žabota iz Zgodovinskega 
arhiva Ljubljana. Člani družine Khisl so bili 
predstavniki prve generacije protestantov pri nas. 
Prvi znani Khisl, o katerem obstaja pisna omemba, je 
bil Vid Khisl, ki je bil leta 1522 sprejet med ljubljanske 
meščane. Več o družini Khisl in o gradu Khislstein na 
muzejskem večeru. 

Gorenjski muzej 
 

Vojnomirova dvorana 
Ullrichove hiše 
Tomšičeva ulica 42, 
4000 Kranj 
 

Jelena Justin 
04 201 39 50 
jelena.justin@gorenjski-
muzej.si  
 

petek, 19. 5. 2017 
ob 8.30 

Predaja ključa Dijaki zaključnih letnikov preko kviza in zabavnih iger 
predajo ključ predstavnikom nižjih razredov in se tako 
na simbolični način poslovijo od šole. 

Šolski center Kranj,  
SESGŠ Kranj 
 

Cesta Staneta Žagarja 33, 
4000 Kranj 
 

Darja Košnik 
04 280 40 00 
darja.kosnik@sckr.si  

petek, 19. 5. 2017 
ob 10.00 

Lokostrelstvo Na delavnici lokostrelstva vam bomo predstavili 
osnove streljanja z lokom in različne lokostrelske 
sloge ter kategorije. Preizkusili se boste lahko v 
streljanju na različne razdalje, pri tem pa svojo 
natančnost preizkusili v manjšem tekmovanju. 

Klub lokostrelcev 
Kranj 
 

lokostrelsko strelišče 
nasproti  
smučarske skakalnice 
OMV na Gorenji Savi, 
4000 Kranj 

Aljaž Ferencak 
aljaz.ferencek@gmail.com  

petek, 19. 5. 2017 
16.00 - 18.00 

Kaj nas naredi bolj 
zaposljive? 

Kaj je gonilo do uspeha? Na osnovi hitrega testa se 
boste prepričali, kje vas čakajo priložnosti, kje ste 
dobri in kaj bo potrebno še obrusiti. Predstavili bomo 
vse pomembne elemente za uspešno zaposlitev ali 
samozaposlitev. Vodi: Nives Fortunat Šircelj, univ. 
dipl. psih. 

Zavod ZAPOSLISE 
 

Ljudska univerza Kranj 
Cesta Staneta Žagarja 1, 
4000 Kranj 
 

Amra Bektešević 
04 280 48 00 
tvu@luniverza.si  

petek, 19. 5. 2017 
ob 17.00 

Druženje, izmenjava 
izkušenj in 
vrtnarjenje  
na eko vrtu pri Barki 

Vabljeni vsi, posebej pa družine z otroki in babice z 
vnuki na ogled ekološkega permakulturnega vrta, 
vključite se v delo na vrtu in izmenjajte izkušnje. Na 
vrtu pridelujemo ekološko zelenjavo in lastna semena 
v sodelovanju s stanovalci s posebnimi potrebami v 
Skupnosti Barka. 

Društvo Sorško polje 
 

vrt pri Skupnosti Barka 
Zbilje 1k, 
1215 Medvode 
 

Zdenka Jerala 
zdenka.jerala@gmail.com 
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petek, 19. 5. 2017 
17.00 - 18.30 

Srečanje Biodanze za 
več življenja in boljši 
stik s seboj/drugimi 

Gibalno srečanje ob skrbno izbrani glasbi, ki spodbuja 
integracijo človeka ter razvoj človekovih potencialov. 
Ni ples vendar pa deluje na metodologiji "doživljanj". 
Vodi: Nataša Kern. Zaradi omejenega števila so 
obvezne predhodne prijave na: mck-
prijava@luniverza.si 

Esenca, 
Nataša Kern s.p. 
 

Medgeneracijski center 
Kranj 
Cesta talcev 7, 
4000 Kranj 

Amra Bektešević 
04 280 48 00 
tvu@luniverza.si 

sobota, 20. 5. 2017 
ob 9.00 
 

Dan odprtih vrat 
Zbirnega centra 
Zarica 

Promocija ponovne rabe, prikaz predmetov pred 
obnovo in po obnovi. 

Fundacija  
Vincenca Drakslerja 
 

Zbirni center Zarica 
Savska loka 31, 
4000 Kranj 
 

Amra Bektešević 
04 280 48 00 
tvu@luniverza.si 

sobota, 20. 5. 2017 
ob 10.00 

Lokostrelstvo Na delavnici lokostrelstva vam bomo predstavili 
osnove streljanja z lokom in različne lokostrelske 
sloge ter kategorije. Preizkusili se boste lahko v 
streljanju na različne razdalje, pri tem pa svojo 
natančnost preizkusili v manjšem tekmovanju. 

Klub lokostrelcev 
Kranj 
 

lokostrelsko strelišče 
nasproti  
smučarske skakalnice 
OMV na Gorenji Savi, 
4000 Kranj 

Aljaž Ferencak 
aljaz.ferencek@gmail.com  

sobota, 20. 5. 2017 
10.00 - 12.00 

Kje se skrivajo 
zaposlitvene 
priložnosti 

Ali veste kaj želite delati, kaj vas zanima, kako 
kandidirati za neko delovno mesto? Kako se 
sistematično lotiti iskanja ustrezne zaposlitve? Ali se 
znate tržiti? Na osnovi testiranja miselne 
naravnanosti (za katero poklicno področje ste bolj 
ustrezni) se boste prepričali, ali razmišljate v pravi 
smeri oz. na katerem področju boste boljši. Vodi: 
Nives Fortunat Šircelj, univ. dipl. psih. 

Zavod ZAPOSLISE 
 

Medgeneracijski center 
Kranj 
Cesta talcev 7, 
4000 Kranj 
 

Amra Bektešević 
04 280 48 00 
tvu@luniverza.si 

sobota, 20. 5. 2017 
13.00 - 18.00 

Kranj se igra Na doživljajsko igrišče v Kranju vabimo otroke k 
igranju, ustvarjanju in druženju. Na voljo bodo imeli 
številne igralne rekvizite, orodje, les, barve in svojo 
domišljijo. Vabljeni tudi starši in drugi občani. S 
svojimi otroki se lahko igrate igre iz svojega otroštva 
ali pa se zgolj prepustite pogledu na prosto igro vaših 
otrok. 

Naturo 
 

doživljajsko igrišče  
(gozdiček na Planini 1, 
 pri nekdanji Mlekarni), 
4000 Kranj 
 

Eva Pretnar 
info@naturo.si 
 

 

Sofinancerja:        

Medijska pokrovitelja:    

mailto:mck-prijava@luniverza.si
mailto:mck-prijava@luniverza.si
mailto:tvu@luniverza.si
mailto:tvu@luniverza.si
mailto:aljaz.ferencek@gmail.com
mailto:tvu@luniverza.si
mailto:info@naturo.si

