
ZGODBA O MALEM STAREM MOŽU- KUD Galerija C.C.U. in Založba Zala 
13. 5. 2021 ob 17.00,  Knjižnica Polje 
Na literarno ustvarjalnem dogodku bomo najprej prisluhnili Zgodbi o malem starem 
možu avtorice Barbro Lindgren, ki jo je prevedla Danni Stražar in objavila Založba 
Zala ter se pogovorili o življenjskih izzivih in vrednotah, ki jih slikanica obravnava. 
Zatem bomo ustvarjali unikatne lutke štirinožnih prijateljev, ki nas bodo varovali in 
nas vsak dan znova razveseljevali. Delavnico vodita Mateja Herbst in Simon 
Drofelnik iz KUD Galerije C.C.U.. 
*Dogodek je del Evropskega projekta Narobe svet, ki ga sofinancirata Ustvarjalna 
Evropa in Založba Zala.   
 
Število udeležencev je omejeno, obvezne prijave na: polje@mklj.si.   
 
Delavnice bomo izvajali ob upoštevanju vseh priporočil in ukrepov NIJZ. Vse udeleženke in 
udeležence naprošamo k upoštevanju veljavnih ukrepov. Dogodka se udeležite le, če ste 
zdravi, nimate simptomov okužbe z novim koronavirusom in niste bili Izpostavljeni tveganjem 
za okužbo z novim koronavirusom. Treba je vzdrževati priporočeno fizično distanco. Za vstop 
v zaprte prostore potrebujete zaščitno masko. Pred vstopom si razkužite roke. 
 
 
ZGODBA O MALEM STAREM MOŽU- KUD Galerija C.C.U. in Založba Zala 
20. 5. 2021 ob 17.00,  Knjižnica Jarše 
Na literarno ustvarjalnem dogodku bomo najprej prisluhnili Zgodbi o malem starem 
možu avtorice Barbro Lindgren, ki jo je prevedla Danni Stražar in objavila Založba 
Zala ter se pogovorili o življenjskih izzivih in vrednotah, ki jih slikanica obravnava. 
Zatem bomo ustvarjali unikatne lutke štirinožnih prijateljev, ki nas bodo varovali in 
nas vsak dan znova razveseljevali. Delavnico vodita Mateja Herbst in Simon 
Drofelnik iz KUD Galerije C.C.U.. 
*Dogodek je del Evropskega projekta Narobe svet, ki ga sofinancirata Ustvarjalna 
Evropa in Založba Zala.   
 
Število udeležencev je omejeno, obvezne prijave na: jarše@mklj.si.   
 
Delavnice bomo izvajali ob upoštevanju vseh priporočil in ukrepov NIJZ. Vse udeleženke in 
udeležence naprošamo k upoštevanju veljavnih ukrepov. Dogodka se udeležite le, če ste 
zdravi, nimate simptomov okužbe z novim koronavirusom in niste bili Izpostavljeni tveganjem 
za okužbo z novim koronavirusom. Treba je vzdrževati priporočeno fizično distanco. Za vstop 
v zaprte prostore potrebujete zaščitno masko. Pred vstopom si razkužite roke. 
 

 

ZGODBA O MALEM STAREM MOŽU- KUD Galerija C.C.U. in Založba Zala 
25. 5. 2021 ob 17.00, Knjižnica Grba 
Na literarno ustvarjalnem dogodku bomo najprej prisluhnili Zgodbi o malem starem 
možu avtorice Barbro Lindgren, ki jo je prevedla Danni Stražar in objavila Založba 
Zala ter se pogovorili o življenjskih izzivih in vrednotah, ki jih slikanica obravnava. 
Zatem bomo ustvarjali unikatne lutke štirinožnih prijateljev, ki nas bodo varovali in 
nas vsak dan znova razveseljevali. Delavnico vodita Mateja Herbst in Simon 
Drofelnik iz KUD Galerije C.C.U.. 
*Dogodek je del Evropskega projekta Narobe svet, ki ga sofinancirata Ustvarjalna 
Evropa in Založba Zala.   
 
Število udeležencev je omejeno, obvezne prijave na: grba@mklj.si.   
 
Delavnice bomo izvajali ob upoštevanju vseh priporočil in ukrepov NIJZ. Vse udeleženke in 
udeležence naprošamo k upoštevanju veljavnih ukrepov. Dogodka se udeležite le, če ste 
zdravi, nimate simptomov okužbe z novim koronavirusom in niste bili Izpostavljeni tveganjem 
za okužbo z novim koronavirusom. Treba je vzdrževati priporočeno fizično distanco. Za vstop 
v zaprte prostore potrebujete zaščitno masko. Pred vstopom si razkužite roke. 



 
 

 

ZGODBA O MALEM STAREM MOŽU- KUD Galerija C.C.U. in Založba Zala 
26. 5. 2021 ob 17.00,  Knjižnica Zalog 
Na literarno ustvarjalnem dogodku bomo najprej prisluhnili Zgodbi o malem starem 
možu avtorice Barbro Lindgren, ki jo je prevedla Danni Stražar in objavila Založba 
Zala ter se pogovorili o življenjskih izzivih in vrednotah, ki jih slikanica obravnava. 
Zatem bomo ustvarjali unikatne lutke štirinožnih prijateljev, ki nas bodo varovali in 
nas vsak dan znova razveseljevali. Delavnico vodita Mateja Herbst in Simon 
Drofelnik iz KUD Galerije C.C.U.. 
 
*Dogodek je del Evropskega projekta Narobe svet, ki ga sofinancirata Ustvarjalna 
Evropa in Založba Zala.   
 

Število udeležencev je omejeno, obvezne prijave na: zalog@mklj.si.   
 
Delavnice bomo izvajali ob upoštevanju vseh priporočil in ukrepov NIJZ. Vse udeleženke in 
udeležence naprošamo k upoštevanju veljavnih ukrepov. Dogodka se udeležite le, če ste 
zdravi, nimate simptomov okužbe z novim koronavirusom in niste bili Izpostavljeni tveganjem 
za okužbo z novim koronavirusom. Treba je vzdrževati priporočeno fizično distanco. Za vstop 
v zaprte prostore potrebujete zaščitno masko. Pred vstopom si razkužite roke. 
 

ZGODBA O MALEM STAREM MOŽU- KUD Galerija C.C.U. in Založba Zala 
8. 6. 2021 ob 17.00, Center kulture Španski borci 
Na literarno ustvarjalnem dogodku bomo najprej prisluhnili Zgodbi o malem starem 
možu avtorice Barbro Lindgren, ki jo je prevedla Danni Stražar in objavila Založba 
Zala ter se pogovorili o življenjskih izzivih in vrednotah, ki jih slikanica obravnava. 
Zatem bomo ustvarjali unikatne lutke štirinožnih prijateljev, ki nas bodo varovali in 
nas vsak dan znova razveseljevali. Delavnico vodita Mateja Herbst in Simon 
Drofelnik iz KUD Galerije C.C.U.. 
*Dogodek je del Evropskega projekta Narobe svet, ki ga sofinancirata Ustvarjalna 
Evropa in Založba Zala.   
 
Število udeležencev je omejeno, obvezne prijave na: galerija.ccu@gmail.com.  
 
Delavnice bomo izvajali ob upoštevanju vseh priporočil in ukrepov NIJZ. Vse udeleženke in 
udeležence naprošamo k upoštevanju veljavnih ukrepov. Dogodka se udeležite le, če ste 
zdravi, nimate simptomov okužbe z novim koronavirusom in niste bili Izpostavljeni tveganjem 
za okužbo z novim koronavirusom. Treba je vzdrževati priporočeno fizično distanco. Za vstop 
v zaprte prostore potrebujete zaščitno masko. Pred vstopom si razkužite roke. 
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