
PARADA UČENJA, 25. 5. 2022 - program 

 

 

 

Pridružite se nam – pridite na SVETLO STRAN UČENJA! 
  

15:00–18:00 PREDSTAVITEV SODELUJOČIH NA STOJNICAH (sodelujoči so navedeni 

pod programom) in ODRSKI NASTOPI ter SPREMLJAJOČE DEJAVNOSTI 

  

Odrski program začenjamo ob 15.00 uri z uvodnim pozdravom, ves čas dogodka pa bodo 

popestrili glasbeni in plesni nastopi. Predstavili se bodo: 

 

 Glasbena šola Nova Gorica 

 Glasbena matica Furlanije Julijske Krajine 

 Pro DC – plesni nastop 

 Plesna skupina Unitri Nova Gorica 

 Domski band (Dijaški dom Nova Gorica) 

 Pevska skupina Mavrice 

 Šent (recitacija ob glasbeni spremljavi) 

 Skupina kitare in ukulele Unitri Nova Gorica 

 SKD Sloga (plesni nastop) 

 

V sklopu dogodka bomo podelili priznanja ambasadorjem učenja – posameznikom iz 

lokalnega okolja, ki s svojimi prizadevanji prispevajo k spodbujanju vseživljenjskega 

učenja in izobraževanja. 

 

DELAVNICE IN DRUGE SPREMLJAJOČE DEJAVNOSTI 

 
 Simbiozin kotiček za radovedne in delavnica MAGDA (na delavnici boste spoznali 

mobilno aplikacijo za starejše, kjer so na enem mestu združene vse pomembne vsebine in 

informacije za starejše, vključno z učilnico, v kateri se lahko brezplačno učite uporabe 

pametnega telefona in računalnika) 

 Delavnica »Potovanje v svet jezikov« s pravljicami dr. Mojce Stubelj Ars 

 Ustvarjalne delavnice za vse generacije: na delavnicah boste lahko izdelali nageljne in 

vrtnice iz krep papirja ter punčko iz volne 

 Predstavitev kolekcije otroške mode (izpod rok Muce Cupatarice so iz odsluženih oblačil 

nastale čudovite obleke z motivom domače ali divje živali) 

 Delavnica japonske pisave  - hiragane 

 

 

Na stojnicah se bodo med 15.00 in 18.00 predstavili: 
 2 STARS d.o.o in blagovna znamka Mini poliglotini 



 Center za družine Mirenski grad 

 Center za krepitev zdravja 

 Društvo Ajda Goriška 

 Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske 

 Društvo GO Spominčica za pomoč pri demenci Severnoprimorske regije 

 Društvo Trepetlika 

 Društvo UNITRI Nova Gorica 

 Ida Mermolja 

 Društvo žena in deklet Trnovo 

 Zavod Simbioza Genesis 

 Društvo žena in deklet Žbrinca 

 Dnevni center ŠENT, Nova Gorica 

 Fakulteta za uporabne družbene študije 

 Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo, klub Nova Gorica 

 Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 

 Goriško društvo za osteoporozo 

 Medobčinsko društvo prijateljev mladine Nova Gorica 

 Center uporabnih predmetov Muca CUPatarica 

 Ozara Slovenija – enota Nova Gorica 

 Društvo slovenskih upokojencev za Goriško 

 Varstveno-delovni center Nova Gorica 

 Zavod GOST na planoti 

 Zavod RS za varstvo narave 

 Meta Puc 

 Zavod Imanalab 

 Večgeneracijski center Goriške 

 Karierni centre za mlade “Karierni plac” 

 Svetovalno središče Nova Gorica 

 Šolski center Nova Gorica 

 

Parado učenja bo zaokrožilo predavanje patra Karla Gržana z naslovom Vsak je najvrednejši v 

svojem poslanstvu, ki bo 7.6.2022.  

 

 

 
Pridržujemo si pravico do spremembe programa. 

 


