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Osnovni načrt Parade učenja 

 

Koordinacijo TVU izvajamo v lokalnem okolju že nepretrgoma 25 let. V letošnjem letu bomo četrt 
stoletja promocije vseživljenjskega učenja v lokalnem okolju tudi posebej izpostavili.  

Izkušnje pridobljene na lanski paradi učenja, ki je bila  podprta z virtualno promocijo in 
neposrednim spremljanjem letos še širimo in nadgrajujemo z novo pridobljenimi znanji. 
Načrtujemo tudi prilagajanje na epidemiološko situacijo in je v polnosti ta trenutek še ni mogoče 
predvideti. Lokalno prebivalstvo bomo na različne načine, s spremljevalnimi prireditvami spomnili 
na pretekle parade učenja in dosežke koordinacije TVU v četrt stoletni zgodovini.  

 

VIRTUALNE STOJNICE so letošnja novost in bodo kot take, poseben dogodek na sami paradi. 
Uporabili jih bomo za časovno podaljšanje promocije. Virtualne stojnice so aktivne že pred PU, med 
njo in tudi še po njej, omogočajo pa bodo tudi izmenjavo mnenj in posredovanje informacij 
neposredno zainteresiranim uporabnikom.  

 

Prizorišča:  

 Glavni trg v središču mesta,  

 Knjižnica Josipa Vošnjaka, 

 Grajski park (več prizorišč), 

 Ljudska univerza Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 22, 

 športni park pri Osnovni šoli Pohorskega odreda, Kopališka 1, 

 Kopališče in športni park Bistrica, 

 »beli« park z zunanjim fitnesom,  

 Travnik pri Impolu -urbani vrtovi  

 Center za starejše Metulj 

 RIC Slovenska Bistrica, Trg svobode pri TIC-u; 
 

Parada učenja  bo trajala od 10. do 18. ure.  

 

PRIZORIŠČE, 
lokacija stojnic 

NOSILCI ODRSKEGA  NASTOPA CILJNA SKUPINA, KI JO 
NAGOVARJAMO  IN NAMEN AKCIJE 

 Glavni trg v 
središču mesta, 
Knjižnica Josipa 
Vošnjaka   

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slov. Bistrica 

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih 
možnosti PRIZMA 

 

Spodbujanje bralne kulture in 
druženja vseh generacij s pravljico 
za odrasle. 

Ciljna skupina: Vsi občani. 

 

 

Ambasadorka: Urša Kac 

 RIC Slovenska 
Bistrica, trg 
svobode 

RIC Slovenska Bistrica  - spletna tržnica 

Las dobro za nas 

Dobavitelji spletne tržnice 

Informacijska točka za podjetnike in malo 
gospodarstvo  

Implera doo 

Pripravili bomo  predstavitev 
Spletne tržnice in njenih lokalnih 
pridelovalcev, ki jo oskrbujejo 

Predstavitev e- mobilnosti, 
delovanje električnih polnilnic.  

Ciljna skupina: aktivno prebivalstvo, 
potrošniki in podjetniki; 
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Ambasador: Teo Bunta 

 Grajski park INDALI, dušna masažnica, Boža Jamas s. p. 

JSKD, o. i. Slovenska Bistrica 

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica 

Center za krepitev zdravja 

Predstavitev rekreativnih in 
sprostitvenih dejavnosti, ki jih lahko 
izvajamo na prostem ter  negovanje 
naravne in kulturne dediščine ter 
kulturne krajine. 

Ciljna skupina: odrasli in mladina, 
aktivno prebivalstvo za krepitev 
zdravega življenjskega sloga. 

 Ljudska univerza 
Slovenska Bistrica, 
Partizanska ulica 
22 

Ljudska univerza Slovenska Bistrica 

Adela Kelhar 

Društvo Plesni center Samba 

Institut za razvoj osebnostnih veščin, Zavod 
KRATOS 

Leo klub Slovenska Bistrica 

Občina Slovenska Bistrica 

PKD Urban dance 

Romanca Steinbacher s. p. 

Predstavitev programov in možnosti 
za vseživljenjsko učenje na LU. 
Predstavitev hiše po prostorih in 
programih, ki v njej potekajo in na 
stojnicah pred njo. 

Predstavitev virtualnega sprehoda 
po hiši.  

Posebno pozornost bomo namenili 
predstavitvi  nevladnih organizacij in 
prostovoljnega centra za vse 
generacije 

Ciljna skupina: vsi odrasli prebivalci  

Ambasadorja: Adela Kelhar 

 športni park pri 
Osnovni šoli 
Pohorskega 
odreda,  

Kopališka 1 

Ad varovanje 

ŠPORTNO DRUŠTVO sistem samoobrambe 
in borilnih veščin 

OŠ Pohorskega odreda 

ZD Slovenska Bistrica 

Predstavitev borilnih veščin, 
samoobrambe in drugih 
rekreativnih dejavnosti, ki krepijo 
samozavest in pozitivno  
samopodobo 

Ciljna skupina: aktivno prebivalstvo 
in mladi, ki želijo usvojiti zdrav 
življenjski slog.  

 Center za starejše 
Metulj 

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane 

U3ŽO Hoče-Slivnica 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica 

 

Predstavitev programov in 
dejavnosti za starejše univerza za 
tretje življenjsko obdobje in 
medgeneracijski krožki 

Ciljna skupina: starejši odrasli, 
prostovoljci,  otroci.  

Ambasadorja: Marija Bračič, Ana 
Kruder 

 Travnik pri Impolu 
– urbani vrtovi, 
soseska Kajuhova  

NO stanovalcev Kajuhova 

KS Pohorski odred  

Predstavitev projekta urbani vrtovi  
in ureditve zelenih površin mesta. 

Projekti za prijetnejše sobivanje s 
večstanovanjskih soseskah.  

Ambasador: Brigita Kruder 

 

 

 

Novinarji in sodelujoče medijske hiše, bodo skupaj z organizatorjem potovali med posameznimi 
točkami Parade učenja in pripravili reportažo o tem. Sodelovali bodo: KTV Slovenska Bistrica, Novice 
d.o.o., PE Bistriške novice, portal Bistričan.si in Radio ROGLA.  Parado bomo oddajali v živo s pomočjo 
KTV Bistrica in neposredno preko live stream fb@ljudska.  
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V letošnjem letu načrtujemo tudi imenovanje treh novih ambasadorjev znanja: svetovno priznanega 
arhitekta mostov Viktorja Marklja in Darinke Medved Gerečnik – profesorice, ki poučuje odrasle in 
mladino in je aktivna tudi na številnih drugih področjih družbenega življenja, ter Hedvike Kočnik 
aktivne krožkarice in kmečke ženske. 
Z vsemi ambasadorji bomo pripravili pogovor o prihodnosti,  v okviru katerega  predstavimo njuno 
vizijo razvoja v prihodnosti in ob tem osvetlimo njihov odnos do vseživljenjskega učenja, ki jo po 
našem mnenju ključen, da so danes na točki, kjer so - cenjena strokovnjaka na izbranem področju in 
pomembni člani naše družbe.  
 
Temeljni namen letošnje Parade učenja je še učvrstiti zavedanje o pomenu in vlogi vseživljenjskega 
učenja, ki je tesno povezano s pripravljenostjo sprejemati  nove izzive, spremembe v družbi,  karierne 
spremembe. Vse to seveda lahko počnemo učinkovito ob uporabi že pridobljenega znanja, s 
pridobivanjem novega in  nenehnim prilagajanjem spremembam, ki ni nič drugega kot uporaba 
novega znanja v vsakdanjem življenju.  

 

»ZNANJE IZBOLJŠA ŽIVLJENJE!« 

-  te dni, ali bolje rečeno zadnje leto drži to bolj kot kadarkoli prej in mi trdno verjamemo v naš 
slogan! 
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Operativni program  
 KDAJ in KJE KDO KAJ 

  
7:30  LU SB …celi dan…    VŽU     

Vedno Željni Uspešnosti 

 
Vsi 

Kava, zajtrk  
Razdelitev dela, okrasitev avtomobila z 
baloni, postavitev stojnice pred LU,… 

 
 

  
9:00  LU SB 

Brigita Kruder 
(stojnica 25! 9:00 – 17:00) 

 
Napoved kaj je 25! 

 
 

 
9:15 LU SB 

Vse  
Predstavitev 

  
9:30 LU SB/v parku 

Iza za Leo klub  
Poročilo/Izjava 

  
10.00 pred Dnevnim centrom za starejše 
Metulj  

Podžupan Stanislav Mlakar Intervju/Izjava 

  
10:30 Dnevni center za starejše Metulj 

Nina Robar Obisk in predstavitev  

  
11:00 Predavalnica SOVA 

ŠK  
(11:00 – 12:00) 

Intervju/Izjava  
Obisk in sodelovanje 

  
11:15 Barbara Jarh Ciglar 

Zunanja sodelavka LU za OŠ za 
odrasle, za slovenščino in 
nemščino,  samouk kitare 

Intervju/Izjava  
 
Obisk in sodelovanje 

  
12:00 stojnica Knjižnice JV 

Knjižničarke z direktorico  
(11:00 – 16:00) 

 
Intervju/Izjava  

  
12:15 pred TIC-em  

 
Sogovornik iz RICa 

 
Intervju/Izjava  

             
           pri polnilnici 

  
Prikaz: polnjenje avtomobila 

 12:30 – 13:15 LU SB  Paradna malica 

  
13:30 CKZ 

Sogovornik  iz CKZ/ZD  
Obisk in predstavitev 

  
14:30 klopca pred knjižnico 

Prizma 
(12:00 – 16:00)  

 
Izjava 

  
15:00 v Bistriškem parku 

Boža 
(15:30 – 16:30 

 
Predstavitev/izjava 

  
15:30 v Bistriškem parku 

Pisarka 
(15:30 – 16:30 

 
Intervju/izjava 

  
16:30 pri bazenu  

Boštjan Fridrih  
Intervju/izjava 

  
18:45 LU SB dvorana  

Dušan Kačičnik  
Izjava  

Stojnice: 

- Pred LU SB: Kaj je 25? 9:00 – 17:00 

- Na LU: 11: 00 – 12:00 

- Knjižnica JV: 11:00 - 16:00 

- Prizma: pri knjižnici: 12:00 – 16:00 

- Boža v parku: 15:30 – 16:30 

- Pisarka v parku: 5:30 – 16:30 

 

Virtualne stojnice pred, med in po PU: 

- Učenje je življenje – naj krepi in radosti! 

- Digitalna preobrazba družbe 

- Beremo skupaj – za znanje in zabavo!  


