
UNESCO KLUB CERKLJE 
TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2014 
 
 
petek, 9. 5. 2014: Slavica Biderman: SOŠKI KAMEN  
Petrovčeva hiša, Cerklje na Gorenjskem ob 19. uri 
 

Gostili bomo oblikovalko, slikarko, pisateljico, gospo Slavico Biderman, avtorico 
pesniške zbirke Soški kamen. Ob svojem delu opozarja tudi na pomen življenjskih 
vrednot, kar bo v nadaljevanju literarnega večera tudi predstavila. 
 

 torek, 13. 5. 2014: Tomaž Longyka: ESPERANTO 

Petrovčeva hiša, Cerklje na Gorenjskem ob 19. uri 
 
Prisluhnili bomo spoštovanemu gostu, pravniku in prevajalcu, kako narediti 
mednarodni jezik esperanto, ki omogoča sporazumevanje med ljudmi z različnih 
delov sveta in gradi most med različnimi kulturami. 
 
 
 sreda, 14. 5. 2014: Daniela Močnik: PISMENOST KOT VREDNOTA 

Petrovčeva hiša, Cerklje na Gorenjskem ob 19. uri 
 
Obnovili bomo minimalne standarde pismenosti, kar nujno potrebujemo za uspešno 
vključevanje v družbo. 
 
 
 četrtek, 15. 5. 2014: Stanka Golob: SLIKE IZ PESKA 

Petrovčeva hiša, Cerklje na Gorenjskem ob 19. uri 
 
Peski niso več samo gradbeni material trdih in hladnih zidov, temveč živobarvna in 
topla paleta v rokah spretne in čuteče likovne ustvarjalke, kar bomo spoznali ob 
odprtju pričujoče razstave. 
 
 
 petek, 16. 5. 2014: mag. Milan Krišelj: REKA KOKRA SE PREDSTAVI 
 zbirno mesto pred PTT Visoko ob 10. uri 
 
Na visoškem obrežju bomo spoznali zgodbo ene najdaljših slovenskih gorskih rek, ki 
že tisočletja prebija skozi debele kamnite sklade, dolbe ozko dolino in ustvarja 
slapove, slapišča, brzice in tolmune. 
 
 
 
 
 
 
 



 petek, 16. 5. 2014:  USTVARJAMO S STANKO GOLOB 
 v Mežanovi koloniji pod strmolskim toplerjem (pod gradom Strmol) ob 16. uri 
 
Vabimo na delavnico z diplomirano slikarko Stanko Golob, katere umetniški material 
bo pesek naravnih barv in različnih debelin. Prosimo za predhodno najavo na e-naslov: 
daniela.mocnik@guest.arnes.si .  

 
 
sobota, 17. 5. 2014: CERKLJANSKI TURIZEM NA DELORSOVIH STEBRIH 
zbirno mesto TIC Cerklje, Krvavška 1b ob 10. uri 

 
Da bi vedeli, da bi znali delati, da bi znali biti in živeti skupaj – torej v luči Delorsovih 
stebrov se bomo podali po poti domače kulturne in naravne dediščine s skupno 
evalvacijo Pod Jenkovo lipo v Dvorjah. Prosimo za predhodno najavo na e-naslov: 
daniela.mocnik@guest.arnes.si .  

 
 
torek, 20. 5. 2014: DELO IN POKLICI NA CERKLJANSKEM 
sejna soba Občine Cerklje na Gorenjskem ob 19. uri 

 
Pogovorni večer s predstavniki domačih obrtnikov in rokodelcev o obrti iz preteklosti 
v sedanjost – ob 20-letnici občine Cerklje na Gorenjskem. 
 
 
 sreda, 21. 5. 2014: Pisna komunikacija RAČ 

učilnica nad vhodom v športno dvorano ob OŠ Davorina Jenka Cerklje          
ob 19. uri 

 
V delavnici z računalnikom bomo razvijali zmožnosti pisnega sporazumevanja v 
različnih okoliščinah, upoštevajoč jezikovna in oblikovna pravila. 
 
 
 četrtek, 22. 5. 2014: Marina Vidali: SIMBOLIKA ŠTEVIL 

Petrovčeva hiša, Cerklje na Gorenjskem ob 19. uri 
 
Predavateljica bo spregovorila o pomenu števil, ki so že v srednjem veku imela 
pomembno vlogo in bila  povezana s kozmologijo. Vse od sv. Avguština  dalje so 
predstavljala načela reda, lepote, popolnosti ter skladnosti v svetu. 
 
 
 sreda, 28. 5. 2014: ŠAHOVSKI TURNIR 

učilnica nad vhodom v športno dvorano ob OŠ Davorina Jenka Cerklje          
ob 15. uri. Prosimo za predhodno najavo na e-naslov: daniela.mocnik@guest.arnes.si .  
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