
Tedni vseživljenjskega učenja 2022 

                               ponedeljek, 16. 5. 2022 – nedelja, 22. 5. 2022 

Datum/ura  Naslov dogodka Krajši opis dogodka Podizvajalec Lokacija 

16. 5. 2022 
10.00 – 11.00 

Komunala Kranj se 
predstavi 

Predstavitev dejavnosti Komunale Kranj in pripomočkov za lažje 
ravnanje z odpadki; razlaga pomena pitja vode iz pipe; predstavitev 
delovanja Centralne čistilne naprave Kranj in področja odpadnih 
voda; preverjanje znanja in nagrajevanje obiskovalcev za pravilne 
odgovore; prikaz ločevanja odpadkov in pa predelave tetrapaka v 
recikliran papir. 

Komunala Kranj Ulica Mirka Vadnova 1 
4000 Kranj 

16. 5. – 20. 5. 2022 
popoldne 

Rolanje vrtčevskih 
otrok 
 

Športna delavnica za otroke predšolske skupine vrtca pri OŠ 
Predoslje Kranj – 5 dnevni tečaj 
Delavnica je namenjena predšolskim otrokom vrtca pri OŠ Predoslje 
Kranj. Vsak udeleženec potrebuje svoje rolerje, ščitnike in zaščitno 
čelado, ki je obvezna.  Število mest bo omejeno na posamezno 
vrtčevsko skupino. Vaje bodo razvijale gibalne spretnosti otrok. 
Udeleženci bodo lahko utrjevali znanje rolanja skozi igro. Točen 
termin bo zaradi vremena in spremljevalnih učiteljev ter dejavnosti 
znan v začetku meseca maja in objavljen ob prijavnem listu na 
oglasni deski vrtca. 
Prijave: v tednu pred izvedbo z vpisom na seznam, ki bo visel na 
oglasni deski v vrtcu. 

OŠ Predoslje Športno igrišče pri OŠ 
Predoslje Kranj 
Predoslje 17 A 
4000 Kranj 
 
 

16. 5. 2022 
14.00 – 15.00 

Vsak je lahko 
igralec 

 

Med delavnico bodo udeleženci spoznali, na kaj morajo biti pozorni 
pri igranju različnih vlog ter se preizkusili v uprizoritvi odlomka iz 
literarnega besedila. 
IZVAJALEC: Ema Lapajne 

OŠ Franceta Prešerna 
Kranj 
 

OŠ Franceta Prešerna Kranj 
Kidričeva cesta 49 
4000 Kranj 

16. 5. 2022 
15.00 – 15.45 

¿Hablas español? 
 

Udeleženci se bodo naučili kako se predstaviti po špansko, 
pozdraviti, vprašati po počutju ter naročiti v kavarni. 
IZVAJALEC: Vita Bokal 

OŠ Franceta Prešerna 
Kranj 
 

OŠ Franceta Prešerna Kranj 
Kidričeva cesta 49 
4000 Kranj 

  



16. 5. 2022 
17.00 – 18.30 

NOV ZAČETEK 
(likovno 
ustvarjanje in 
rokodelstvo) 

Ob strokovnih mentorjih se bomo skozi likovno udejstvovanje in 
rokodelstvo posvetili ustvarjanju za sprostitev, druženje, kreativno 
izražanje in umetnost. Ukvarjanje s kulturo in izražanje skozi risbo 
ter rokodelstvo niso le umetniške veščine ampak dokazano delujejo 
terapevtsko v smislu sprostitve, izboljšanja počutja in zdravja, 
krepijo pozornost in omogočajo socialno vključenost. Vabljeni k 
osebni izkušnji, otroci, mladostniki in starejši, nobeno predznanje ni 
potrebno. 
Udeležba po predhodni prijavi: 031 685 548  (Mija Aleš) vsaj 2 dni 
pred terminom. 
Organizator: Zavod KRES in Zveza kulturnih društev Kranj. 
Delavnice potekajo tudi v sodelovanju s projektom ESRR "RANE 
EKRANA", prevencija pred digitalno zasvojenostjo in odvisnostjo. 

Zveza kulturnih društev 
Kranj 

Območno stičišče 
kulturnih društev Glavni 
trg 7 
4000 Kranj 

17. 5. 2022 
10.15 – 11.50 

Filmska vzgoja za 
prvošolce 
 

Otroci se bodo udeležili pouka filmske vzgoje, kjer bodo spoznali 
osnove filmske vzgoje. Ogledali si bodo kratek animirani film po izbiri 
izvajalke in primeren starosti otrok (1. del). Po ogledu filma bosta 
sledila pogovor in ustvarjalna delavnica, pri kateri bodo otroci 
izdelali pripomoček za animacijo (2. del).  
Vodila bo: Nastja Hartman. 

OŠ Janeza Puharja Kranj - 
Center 

OŠ Janeza Puharja Kranj – 
Center 
Učilnica 3. a razreda 
Komenskega 4 
4000 Kranj 

17. 5. 2022 
15.00 – 15.45 

Flavta Udeleženci bodo usvojili osnove igranja flavte. 
IZVAJALEC: Silvan Baša 
 

OŠ Franceta Prešerna 
Kranj 
 

OŠ Franceta Prešerna Kranj 
Kidričeva cesta 49 
4000 Kranj 

17. 5. 2022 
15.45 – 16.30 

Kitara Udeleženci bodo usvojili osnove igranja kitare. 
IZVAJALEC: Silvan Baša 
 

OŠ Franceta Prešerna 
Kranj 
 

OŠ Franceta Prešerna Kranj 
Kidričeva cesta 49 
4000 Kranj 

17. 5. 2022 
16.00 – 16.45 

Origami V sproščenem in prijetnem vzdušju bomo razvijali fino motoriko in 
spoznavali zanimivosti prepogibanja papirja, ki je namenjen tehniki 
origami.  
IZVAJALEC: Alenka Stegnar. 

OŠ Franceta Prešerna - 
podružnica Kokrica 

OŠ Franceta Prešerna - 
podružnica Kokrica 
Cesta na Brdo 45a 
4000 Kranj 

17. 5. 2022 
17.00 – 17.45 

Parlez-vous 
français? 
 

Udeleženci se bodo naučili kako se predstaviti po francosko, 
pozdraviti, vprašati po počutju ter naročiti v kavarni. 
 

OŠ Franceta Prešerna 
Kranj 
 

OŠ Franceta Prešerna Kranj 
Kidričeva cesta 49 
4000 Kranj 

17. 5. 2022 
17.00 – 18.30 

Bralno srečanje 
Modro brati in 
kramljati 
 

Bralna srečanja so namenjena vsem, ki jih zanimata branje in 
pogovor o prebranih knjigah. Vabljeni, da preživite svoj prosti čas v 
družbi dobrih knjig in prijetnih ljudi. 
 

Mestna knjižnica Kranj MKK, dvorana 
Gregorčičeva ulica 1 
4000 Kranj 
 

17. 5. 2022 
18.00 – 20.00 

Pohod okoli Brda V družbi se bomo sprehodili po priljubljeni poti okoli Brda. 
Udeleženci lahko prinesejo pohodne palice in plastenko z vodo. Hoja 

OŠ Franceta Prešerna - 
podružnica Kokrica 

Brdo pri Kranju 



je zelo zdrav način preživljanja prostega časa, če nas je več, pa je 
toliko bolj zabavno. 
IZVAJALEC: Nina Erzin 

17. 5. 2022 
18.00 – 19.00 

Na Zdravje s 
Centrom za 
krepitev zdravja 
Kranj 
 

V sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja Kranj pripravljamo 
enkrat mesečno predavanja na temo zdravega življenjskega sloga. 
Poleg predavanj so vsako sredo dopoldan in popoldan organizirane 
stojnice, kjer lahko izveste vse o delavnicah CKZ, programih Svit in 
Dora ter Zora. Prav tako so na voljo zaposleni iz CKZ za svetovanje o 
zdravem življenjskem slogu. 

Mestna knjižnica Kranj MKK, dvorana 
Gregorčičeva ulica 1 4000 
Kranj 
 

17. 5. 2022 
10.00 – 11.00 

Joga in meditacija 
 

Osnove hatha joge + meditacija 
Osnove hatha joge + meditacija 
Prijave: katja.pegam@gimkr.si do 16. 5. 2022. 

Gimnazija Kranj Gimnazija Kranj 
Koroška cesta 13 
4000 Kranj 

18. 5. 2022 
9.00 – 10.30 

Zdrav življenjski 
slog: pasti in izzivi 
Korone 
 

Karantena, socialna izolacija in distanciranje ter zaprtje nekaterih 
dejavnosti ob izbruhu pandemije Covid-19 so močno vplivali na naš 
življenjski slog, ki smo ga bili vajeni. Vplival je celo na vključevanje 
vadbe v naš vsakdan. Način življenja v takih pogojih nas je privedel k 
vedenjskim spremembam, mnogi so se v tem stanju lažje prepustili 
sedečemu življenjskemu slogu in obsedenosti s hrano, v socialno 
varstvenih ustanovah pa so zaradi ukrepov izolacije in karantene ter 
kadrovskih stisk opustili dejavnosti, povezane z zdravim življenjskim 
slogom. Ali je res vse bilo tako? Več o tej temi v predavanju Zdrav 
življenjski slog: izzivi in pasti Korone. Delavnica traja 60 – 90 minut. 
Prijave: 030-450-663 ali delavnice@zd-kranj.si do 17.5.2022. 

Center za krepitev 
zdravja 
 

Zdravstveni dom Kranj 
Gosposvetska ulica 1 
4000 Kranj 
 

18. 5. 2022 
10.00 – 10.45 

Pravljica Mali princ 
(v esperantu) 

Seznanitev s pravljico, besedami iz nje, gubanje papirnatih čak, 
gibalna igra. 

Esperantsko društvo 
Ljubljana  

Vrtec Čira Čara 
Cesta Staneta Žagarja 6 
4000 Kranj 

18. 5. 2022 
10.15 – 11.15 

Ogled botaničnega 
vrta Kranj 

 

S stanovalci doma upokojencev Kranj bomo obiskali botanični vrt in 
imeli vodeno turo s strani predstavnikov Hortikulturnega društva 
Kranj. Stanovalcem bi radi podarili nekaj trenutkov v čudovitem 
majskem vrtu, obenem pa bodo bolje spoznali to 100-letno 
znamenitost Kranja.  

Dom upokojencev Kranj 
 

Botanični vrt Kranj 
 

18. 5. 2022 
12.00 – 14.00 

Komunala Kranj se 
predstavi 

Predstavitev dejavnosti Komunale Kranj in pripomočkov za lažje 
ravnanje z odpadki; razlaga pomena pitja vode iz pipe; predstavitev 
delovanja Centralne čistilne naprave Kranj in področja odpadnih 
voda; preverjanje znanja in nagrajevanje obiskovalcev za pravilne 
odgovore; prikaz ločevanja odpadkov in pa predelave tetrapaka v 
recikliran papir. 

Komunala Kranj Dvorski Trg 18 
4205 Preddvor 
 

mailto:katja.pegam@gimkr.si
mailto:delavnice@zd-kranj.si


18. 5. 2022 
16.00 – 19.00 

Ekološko in 
dinamično 
vrtnarjenje 

VRTNARIMO: urejamo gredice, sadimo, delamo zastirke, zalivamo, 
pobiramo pridelke. Izmenjujemo si semena, sadike. Mešamo 
biodinamične preparate za potrebo vrta in svojih domačih površin.  
Ob tem se naučimo veliko novega, izmenjujemo izkušnje in se 
imamo lepo. 
POTREBUJETE: primerna oblačila in orodje za delo na vrtu. 
Prijave in informacije: tatjana@nasmehsrca.si  

Društvo Sorško polje Društveni vrt PRAŠE, 
Mavčiče   
 

18. 5. 2022 
16.00 – 17.30 

Sončne elektrarne 
 

Vse popularnejša tema je tema o obnovljivih virih energije. Možnosti 
izkoriščanja obnovljive sončne energije za proizvodnjo električne 
energije so sončne elektrarne. 
Prijave: natalija.plankl@bb.si do 16. 5. 2022. 
IZVAJALEC: mag. Marko Zivlakovič 

B&B d.o.o. Izobraževalni center B&B 
Letališka cesta 16 A 
1000 Ljubljana 
 
 

18. 5. 2022 
17.30 – 19.00 

Jaz že govorim 
kitajsko, kaj pa ti? 

Delavnica je namenjena vsakomur, ki bi rad spoznal osnove 
kitajskega jezika. Na delavnici boste spoznali, kako se predstavimo v 
kitajščini, števila od 1 do 10, štiri tone, ki so del kitajskega jezika in 
razvoj kitajskih pismenk. Delavnico bosta vodila učitelja Ye Yuchen in 
Nina Ovsenek. Vljudno vabljeni! 
Prijave: nina.ovsenek@gimkr.si do 13. 5. 2022. 

Gimnazija Kranj Gimnazija Kranj (učilnica 6) 
Koroška cesta 13 
4000 Kranj 

18. 5. 2022 
19.00 – 20.00 

Predstavitev 
kataloga Izbor iz 
zbirke Kabineta 
slovenske 
fotografije 

V muzeju od leta 1970 delu Kabinet slovenske fotografije, ki velja za 
najstarejšo javno fotografsko zbirko v Sloveniji. Ob tej priložnosti bo 
predstavljen katalog izbora fotografij. 
 

Gorenjski muzej Ullrichova hiša, Tomšičeva 
42, 4000 Kranj 
 

19. 5. 2022 
14.00 – 15.00 

Razgibajmo celo 
telo 

Plavanje blagodejno vpliva na telo in duha. V gibanje so vključene 
skoraj vse mišice, po plavanju pa smo prijetno utrujeni. Počutimo se 
tudi bolj sproščeno, saj voda očiščuje tako in drugače. 
IZVAJALEC: Nina Erzin 

OŠ Franceta Prešerna - 
podružnica Kokrica 

Bazen Kranj 
Partizanska cesta 37 4000 
Kranj 

19. 5. 2022 
16.00 – 18.00 

Informativni dan 
 

Informativni dan v obliki predavanja. 
Predstavitev formalnih in neformalnih programov Izobraževanja 
odraslih na ŠC Kranj. 

Šolski center Kranj, VSŠ Šolski center Kranj, VSŠ 
Kidričeva cesta 55 4000 
Kranj  

19. 5. 2022 
16.00 – 18.00 

SVOS - Spletni 
Vprašalnik 
Ocenjevanje 
Spretnosti 

Pri obvladovanju življenjskih izzivov vam bo v pomoč poznavanje 
lastnih spretnosti – v čem ste dobri in kaj lahko še izboljšate. Srečali 
se boste z nalogami iz vsakdanjega življenja in delovnega okolja ter 
ocenili besedilne, matematične in spretnosti reševanja problemov v 
računalniškem okolju. Rezultati ocenjevanja vam bodo v pomoč pri 
odločitvah za nadaljnje učenje in izobraževanje ter spremembo 
poklicne ali zaposlitvene poti. 
Prijave: svetovanje@luniverza.si do 17. 5. 2022. 

Ljudska univerza Kranj Ljudska univerza Kranj 
Cesta Staneta Žagarja 1  
4000 Kranj 
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19. 5. 2022 
17.00 – 19.00 

Namizne igre 
 

Igranje starih namiznih iger: špana, namizno kegljišče, marjanca, 
tombola, šah 
Na voljo bodo replike starih namiznih iger. Obiskovalci bodo 
spoznali, kako so se včasih igrali otroci in odrasli. Spoznali bodo 
pravila iger in uživali v tekmovalnosti. 

Hiša čez cesto Milje  
 

Hiša čez cesto 
Milje 11 
4208 Šenčur 
 

19. 5. 2022 
18.00 – 19.30 

Zdrav življenjski 
slog: pasti in izzivi 
Korone 
 

Karantena, socialna izolacija in distanciranje ter zaprtje nekaterih 
dejavnosti ob izbruhu pandemije Covid-19 so močno vplivali na naš 
življenjski slog, ki smo ga bili vajeni. Vplival je celo na vključevanje 
vadbe v naš vsakdan. Način življenja v takih pogojih nas je privedel k 
vedenjskim spremembam, mnogi so se v tem stanju lažje prepustili 
sedečemu življenjskemu slogu in obsedenosti s hrano, v socialno 
varstvenih ustanovah pa so zaradi ukrepov izolacije in karantene ter 
kadrovskih stisk opustili dejavnosti, povezane z zdravim življenjskim 
slogom. Ali je res vse bilo tako? Več o tej temi v predavanju Zdrav 
življenjski slog: izzivi in pasti Korone. Delavnica traja 60 – 90 minut. 
Prijave: 030-450-663 ali delavnice@zd-kranj.si do 17. 5. 2022. 

Center za krepitev 
zdravja 
 

Zdravstveni dom Kranj 
Gosposvetska ulica 1 
4000 Kranj 

19. 5. 2022 
18.00 – 20.00 

Delavnica: twirling 
baton (učenje 
preproste 
koreografije s 
palico) 

Twirling baton je šport, ki združuje plesne, gimnastične in baletne 
prvine ter elemente s prav posebno palico. 
Prijave: mtk.kranj@gmail.com do 12. 5. 2022. 
 

Mažoretni in twirling 
klub Kranj 

Telovadnica v Prošport 
Stražišče 
Jernejeva ulica 12 
4000 Kranj 

20. 5. 2022 
9.00 – 10.30 

Kako prisluhniti 
svojemu telesu? 
(DORA, SVIT) 
 

Si znamo sami ustrezno pregledovati dojke in moda oziroma 
ustrezno odreagirati v primeru, ko se nam na blatu pojavijo sledovi 
krvi? Kaj pa cepljenje proti raku, kot je denimo cepljenje proti okužbi 
s povzročiteljem raka na materničnem vratu, virusu HPV? Kakšen je 
pomen naših spolnih praks in sp0lnega vedenja v povezavi z 
nastankom in razvojem raka na debelem črevesju in danki ter raka 
na materničnem vratu? Ima dojenje res vpliv na razvoj raka dojk?  
Delavnica traja 90 minut. 
Prijave: 030-450-663 ali delavnice@zd-kranj.si do 19. 5. 2022. 

Center za krepitev 
zdravja 
 

Zdravstveni dom Kranj 
Gosposvetska ulica 1 
4000 Kranj 
 

20. 5. 2022 
9.00 – 16.00 

Dan za kakovost 
 

Strokovni dogodki v zvezi s kakovostjo 
1.  Delovni zajtrk komisije za kakovost in svetovalke za kakovost (ob 
9:00 uri). 
2. Predstavitev sistematične skrbi za kakovost zaposlenim, učiteljem 
in zunanjimi sodelavcev (ob 13:00 uri). 
3. Delavnica o spletnem anketiranju – »Kako sestaviti dobro anketo« 
(ob 15:00 uri). 
Prijave: natalija.plankl@bb.si  do 18. 5. 2022.  

B&B d.o.o. Izobraževalni center B&B 
Ljubljanska cesta 30 
1000 Ljubljana 
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20. 5. 2022 
10:00 – 11:00 

Dan za kakovost Vodeni pogovori z udeleženci LUK na temo učnih virov. Skupini 
udeležencev iz različnih izobraževalnih programov bomo predstavili 
nove prostore SSU in zbirko učnih virov. Z vodenimi pogovori bomo 
pridobili njihovo mnenje o raznolikosti učnih virov. 
Prijave: svetovanje@luniverza.si do 18. 5. 2022. 

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

20. 5. 2022 
10.00 – 10.45 

Tombola - Bingo 
 

Didaktična igra za besedišče: trening kompetenc, slušno 
razumevanje - bralno razumevanje.   
IZVAJALEC:  Gregor Markič 

Esperantsko društvo 
Ljubljana 

Walfdorska šola OE Naklo 
Glavna cesta 13 
4202 Naklo 

20. 5. 2022 
11.50 – 12.40 

Ustvarjalno 
srečanje s slikanico 
 

Udeleženci delavnice bodo prisluhnili branju slikanice s socialno 
tematiko, primerni svoji starosti in po izboru učiteljice (1. del). 
Po branju bo sledila ustvarjalna dejavnost (pisanje, barvanje, risanje) 
(2. del).  
Delavnica je namenjena drugošolcem, pri delu bodo potrebovali 
peresnico. 
Vodila bo: Mojca Kralj Ciglič. 

OŠ Janeza Puharja Kranj - 
Center 

OŠ Janeza Puharja Kranj – 
Center 
Učilnica 2. a razreda 
Komenskega 4 
4000 Kranj 

20. 5. 2022 
14.00 – 16.00 

Komunala Kranj se 
predstavi 

Predstavitev dejavnosti Komunale Kranj in pripomočkov; razlaga 
pomena pitja vode iz pipe; predstavitev delovanja Centralne čistilne 
naprave Kranj in področja odpadnih voda; preverjanje znanja s 
kolesom znanja in nagrajevanje obiskovalcev za pravilne odgovore. 

Komunala Kranj 
 

Stojnica pred Občino 
Cerklje na Gorenjskem (v 
primeru dežja dogodek 
odpade) 

20. 5. 2022 
16.00 – 18.00 

Spoznavamo 
Ustavno ureditev 
Republike 
Slovenije 
 

Predstavljene bodo splošne določbe ustave ter človekove pravice in 
svoboščine v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice in 
svoboščine. 
Prijave: mklanjscek@gmail.com.  
Povezava na spletno srečanje bo posredovana po prijavi na dogodek. 

Šolski center Kranj, VSŠ 
 

Spletna platforma MS 
Teams 
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