
 

 
obeleževanju 70.
obletnice UNESCO

V podporo

Organizacija Združenih
 narodov za izobraževanje,

znanost in kulturo

 
 
 
Program Parade učenja Kranj, 18. maj 2015  
 
Dogajanje na Glavnem trgu bodo od 10.00 do 17.00 ure soustvarjale organizacije, društva, ustanove, zavodi 
in posamezniki z naslednjimi vsebinami: 
 
ODER na Glavnem trgu v Kranju: 
 

10.10 svečana otvoritev z gosti 

10.35 predstavitev stojnic in delavnic 

10.45 nastop najmlajših Zasebni vrtec Dobra teta 

11.00 Hip-hop, Jazz and Show 
dance 

Studio Korak 

11.15 gledališke predstave, 
pevski zbor 

Osnovna šola Orehek 

12.00 Točno opoldne Colorado Country Line Dance – Modra generacija 

13.00 pevski nastop dekliški pevski zbor Gimnazije Kranj 

14.30 otroški folklorni plesi Zasebni vrtec Mezinček 

14.45 predstavitev stojnic in delavnic 

10.00 
ali 
15.00 

nagovor ambasadorjev 
Parade učenja 

 Maryan Antich – dobitnik priznanja ACS za promocijo učenja in 
znanja 

 Olga Kepic – pisateljica, pesnica in prostovoljka  

 Romana Krajnčan – glasbenica 

 dr. Franci Petek – smučarski skakalec in geograf 

 Marcel Rodman – hokejist 

 Mito Trefalt – upokojeni novinar  

15.30 nastop učencev Glasbena šola Promusica 

16.00 orkestri Glasbena šola Kranj 

16.45 kavbojski plesi Colorado Country Line Dance 

17.00 koncert glasbena skupina Melanholiki 

19.00 Country Line Dance, 
Oriental flamenco 

Studio Korak (Country Arizona in Habibi Oriental Dance) 

 
Melanholiki so svoj prvi koncert izvedli v Kranju leta 1986. Člani skupine so močno povezani z 
vseživljenjskim učenjem, s svojimi nastopi navdušijo vse generacije. Ob njihovem nastopu ne boste postali 
melanholični, temveč nostalgično razpoloženi. Ker pa o njih sanjajo člani skupine, še posebno vabljene vse 
Kranjčanke z imenom Anja.  
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PREDAVANJA in INTERAKTIVNE DELAVNICE: 
 

11.00 Še vedno vozim - vendar ne hodim Zavod VOZIM Kranjska hiša  

11.30 Užitne rastline v kanjonu Kokre   Dario Cortese kanjon reke Kokre do 25 oseb 

14.00 Sirija – pravica do miru in nenasilja 
(delavnica za otroke) 

UNICEF Kranjska hiša  

15.30 Srečanje s pravično kavo Zadruga Buna Hiša Layer  

16.00 Zdravilne rastline v homeopatiji Suzana Nešovid  Kranjska hiša  

 Prijave za predavanja in delavnice sprejemamo na: mojca.rozman@luniverza.si ali 04 280 48 15. 
 
STOJNICE IN DELAVNICE NA STOJNICAH: 

informativno predstavitvena stojnica Andragoški center Slovenije (ACS) in  
Center Republike Slovenije za mobilnost in 
evropske programe izobraževanja in usposabljanja 
(CMEPIUS) 

degustacija šolskih izdelkov, predstavitev 
izobraževalnih programov, predstavitev programa 
naravovarstveni tehnik skozi eksperimente Biotehniški center Naklo 

predstavitev Europe Direct Gorenjska in kolo sreče BSC - Regionalna razvojna agencija Gorenjske 

delavnice Center Korak 

interaktivna stojnica  - predstavitev energijsko 
varčne hiše DAMAHAUS Prestiž d.o.o. 

predstavitev društva in košarke na vozičkih Društvo paraplegikov Gorenjske 

predstavitev in izmenjava semen, izdelava lončkov z 
zelišči Društvo Sorško polje 

zdrava prehrana z energijskega vidika, izdelava 
astrološke karte in očiščevalni napitek ob mlaju Društvo Svetlin 

predstavitev dejavnosti Fundacija Vincenca Drakslerja 

predstavitev Gimnazije Kranj, fizikalni eksperimetni, 
na vrtu – biologija, igranje šaha z mimoidočimi Gimnazija Kranj 

predstavitev šole, simulator plovbe in prikaz  in 
učenje mornarskih vozlov Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran 

anketa o kranjski industriji – vezano na razstavo 
Gospodje in tovariši – ker bi radi dobili čim več 
informacij od nekdanjih akterjev in zaposlenih, 
otroške delavnice vezane na temo industrije in 
meščanstva Gorenjski muzej 

predstavitev poklica - kovač Kovaški mojster – Janez Globočnik 

predstavitev in zbiranje pomoči Karitas 

poslikava rok s kano, friziranje, ličenje Fen Kreativ 

lepljenje ptičkov, gubanje figur iz časopisnega 
papirja, risanje s kredo Kranjski vrtci 

predstavitev LUK in menjava rabljenih stvari, 
izpolnjevanje ankete o kritičnosti potrošnikov, 
vesele urice v tujih jezikih po kavarnah v Kranju, 
znaki na oblačilih in v gospodinjstvu Ljudska univerza Kranj 

krožki Centra za tretje življenjsko obdobje: 
Spoznajmo Kranj Ljudska univerza Kranj  

 

mailto:mojca.rozman@luniverza.si


 

 
obeleževanju 70.
obletnice UNESCO

V podporo

Organizacija Združenih
 narodov za izobraževanje,

znanost in kulturo

 
 
 
 
 
predstavitev projektov in akcij spodbujanja branja: 
Štirje letni časi branja v knjižnici, projekt Modro 
brati in kramljati, projekt Družinsko branje in 
Informacijsko opismenjevanje 2015 
Kviz in uganka 
Obiskovalce bodo ob vpisu v knjižnico nagradili. Mestna knjižnica Kranj 

slikanje po mestu in matematični orientacijski 
pohod Osnovna šola Orehek 

razstava didaktičnih pripomočkov za slepe in 
slabovidne Pedagoška fakulteta Koper 

predstavitev društva in delavnice Prostovoljno gasilsko društvo Bitnje 

predstavitev dejavnosti Glasbena šola Promusica 

izdelava vil iz nepredene volne ob 14.00 Rajarija  

predstavitev oživljanja z uporabo AED Rdeči križ Kranj 

prodajno- promocijska stojnica in prikaz izdelave 
izdelkov iz gline 

Šent- Slovensko združenje za duševno zdravje 
Enota Šent`k Kranj 

delavnice: elektrotehnika, mehatronika, frizerstvo, 
gradbeništvo Šolski center Kranj 

odtisi rok in pasjih tačk, pravilen pristop k psu Tačke pomagačke 

punčke iz cunj UNICEF 

oblikovanje svetilk iz gline Varstveno delovni center Kranj 

ustvarjanje skupne velike slike na platnu in 
izdelovanje izdelkov iz odpadnega materiala Zasebni vrtec Dobra teta 

interaktivna učna metoda o mokriščih, didaktična 
naravovarstvena igra, ohranjanje narave Zavod za varstvo narave 

izdelava sadnega drevesa (simbol tedna ljubiteljske 
kulture) pred Krice Krace, posaditev drevesa na vrtu 
Radia Kranj Zveza kulturnih društev Kranj 

promocija VKO (Vseživljenjske karierne orientacije) 
pripomočkov in Kariernega središča v Kranju Zavod republike Slovenije za zaposlovanje 

predstavitev dejavnosti Zveza Sonček so.p. 

 
Društvo ljubiteljev kulture in Gorenjski muzej v sodelovanju vabita ob 17.30 na predstavitev Vitrine meseca, 
kjer se bodo predstavila društva ljubiteljske kulture – Mestna hiša, Glavni trg 4, Kranj. 
 
 
Ne nazadnje prav prisrčno vabljeni vsi k Speakers' Corner (kotiček za govornike), ki bo stal na vogalu 
Petrčkove hiše – nekdanje Narodne čitalnice, kjer boste dobili besedo tudi vi. 
 
Dodatne informacije: 
Mojca Rozman 
koordinatorka Parade učenja  
04 280 48 15 
mojca.rozman@luniverza.si 
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