
                                    
 

 

ustanovljen leta 1922  

MESTNA OBČINA

MARIBOR

Knjižna darila je prispevala Založba Litera.

PARADA UČENJA V MARIBORU – v sredo, 14. maja 2014  

Festivalski del dogajanja, ob 10.00 uri, Trg svobode Maribor

10.00 - Uvod z gongom v izvedbi Gaje Klas 

10.05 – Svečana otvoritev z gosti: 

            dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, 

            Irena Urankar, direktorica Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze, 

            mag. Zvonka Pangerc Pahernik, Andragoški center Slovenije, 

            Aleš Ojsteršek, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

10.20 – Koncert Bilbi

11.30 – Plesna predstava udeleženk KUD društva Plesna delavnica Zahir

11.45 – Pevski nastop Urške Ursule Luthar ob spremljavi Barbare Juteršek

12.15 – Srpsko kulturno društvo: odrska postavitev Igre iz Užic 

12.25 – Animacija Plesna dimenzija 

Moderacija: Irena Polak Fištravec

Strokovni del, ob 13.00 uri, v prostorih Andragoškega zavoda 
Maribor – Ljudske univerze, Maistrova ul. 5 

13.00 – Pogovor s pisateljem Goranom Vojnovićem



 

 

 

Vabljeni v mavrični svet učenja in novih spoznanj; opazujte sončeve pege skozi 
teleskop, naučite se zlagati serviete iz blaga, preverite vaše znanje pravilne uporabe 
fotoaparata, spoznajte portal za brezplačno učenje nemškega jezika, sodelujte v 
nagradni igri, ugriznite v sočno jabolko, poskusite najbolj slastne palačinke v mestu in 
azijske dobrote. 

Sodelujoči:
·Andragoški center Slovenije

·Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza

·Astronomsko društvo Orion

·SLO - CANIS, Slovensko združenje inštruktorjev - Center za šolanje psov vodičev in pomočnikov

·Društvo Joga v vsakdanjem življenju Maribor

·Društvo ljubiteljev fotografije Maribor

·Esperantsko društvo Maribor

·Evropski kulturni in tehnološki center Maribor

·Fotomedia, Marjan Laznik s.p

·Gaja Klas, zvočna kopel z gongom

·Hiša Zahir

·HTS, Personalni kadrovski servis

·Inter-kulturo

·IZUM-Institut informacijskih znanosti

·Kinološko društvo Maribor

·Kmetija Škerbot-Marko, integrirana pridelava sadja in zelenjave

·KUD društvo plesna delavnica Zahir

·Lutkovno gledališče Maribor

·Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor 

·Plesna dimenzija, plesni center, d.o.o.

·Potapljaško društvo

·Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM)

·REPS – Društvo za reševalne pse Maribor

·Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor

·Srpsko kulturno društvo Maribor

·Studio Birka

·Univerzitetna knjižnica Maribor

·Vanja Lebar 

·Wok-Mix

·Zveza prijateljev mladine Maribor
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