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Lokacija  NOSILCI CILJNA SKUPINA, KI JO NAGOVARJAMO IN 
NAMEN AKCIJE 

URA DOGODKA IN POTEK KAJ MORAMO UREDITI? 

 Stojnica na Trgu 
svobode: Ljudske 
univerze 
Slovenska 
Bistrica   

 
 
 
 
 

 

Ljudska univerza Slovenska 
Bistrica 

Občina Slovenska Bistrica 

Lions Klub Slovenska 
Bistrica 

Uradna otvoritev parade učenja. 

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

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

Do 30 vabljenih udeležencev iz ciljne skupine: 
vsi odrasli prebivalci  

Ambasador učenja 2022: Rok Rutnik  

 

9.30 NAGOVOR IN AKTIVNOST 

KDO, KAJ,  

 LU  PREDSTAVI 
PROGRAM PARADE  

 NAGRADNA IGRA ZA IME 
ZA NAJLEPŠO ULICO 

 Zbiranje knjig za 
knjigobežnice 
 

 

 Stojnica na Trgu 
svobode: LTH 
D.O.O.  

James M. Tomazin  Pripravili bodo krajšo vadbo 7-13 minut, da 
ogrejemo svoja telesa za aktiven dan.  

Predstavitev predavanj in delavnic,  

 

Do 15 vabljenih udeležencev iz ciljne skupine: 
vse generacije, starejše, mlajše (vsaj dijaki), tiste 
vmes, športnike, upokojence. 

 

9.45  

 Center za 
starejše Metulj 

stojnica  

Ljudska univerza Slovenska 
Bistrica  

Občina Slovenska Bistrica 

U3ŽO Hoče - Slivnica 

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

V centru se bo predstavila skupina ročnodelk, ki 
šteje 20 članic. Ročnodelke bodo ob ustvarjanju 

10.15  
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predstavile svoje delo, delovanje skupine, 
dosežke in izkušnje.  

Do 50 vabljenih udeležencev iz ciljne skupine: 
starejši odrasli, prostovoljci, otroci.  

 

 Stojnica na Trgu 
svobode: 
Knjižnica Josipa 
Vošnjaka 
Slovenska 
Bistrica 

 Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 
praznuje 25. maja dan knjižnice. 

Na stojnici boste lahko dobili kakršnekoli 
informacije v zvezi z delovanjem knjižnice, kupili 
pa boste lahko tudi odpisano gradivo iz 
Stepišnikove bukvarne.  

Do 30 vabljenih udeležencev iz ciljne skupine: 
mladi, dijaki in osnovnošolci, starejši. 

 

10.45  

 Stojnica na Trgu 
svobode: 

Šiviljski tečaj 

Ljudska univerza Slovenska 
Bistrica 

Marija Košič  

Predstavitev in razstava izdelkov udeleženk 
šiviljskega tečaja. Na stojnici si bodo lahko 
obiskovalci ročno ali strojno sešili blazinico za 
igle ali manjšo torbico za očala.  

Do 20 vabljenih udeležencev iz ciljne skupine: 
odrasli in mladina.  

 

Ambasador učenja 2022: Marija Košič  

11.00 

 

 

- Šiviljski pribor 
- Razstavne lutke 
- Blago 

 

 Stojnica na Trgu 
svobode: 

Študijski krožek 

Ljudska univerza Slovenska 
Bistrica 

Občina Slovenska Bistrica 

U3ŽO 

 

Predstavitev dela študijskega krožka.  

Udeleženke študijskega krožka bodo predstavili 
svoje delo in izdelke, ki so običajno tematsko 
obarvani. Izdelki so naravni, iz recikliranih 
materialov.  

Do 30 vabljenih udeležencev iz ciljne skupine: 
vsi odrasli prebivalci  

Ambasadorji: Ana Kruder, Hedvika Kočnik 

 

11.30   
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 Stojnica na Trgu 
svobode: 

Varno na cesti  

Agencija za varnost 
prometa  

Poleg preventivnih gradiv in pripomočkov 
postavitev naletne tehtnice in poligon z očali, ki 
simulirajo različne stopnje alkoholiziranosti.  
 

Do 500 vabljenih udeležencev iz ciljne skupine:, 
dijaki, osnovnošolci, vrtci, odrasli. 

 

 

11.30  

 Mestne ulice Ljudska univerza Slovenska 
Bistrica 

Občina Slovenska Bistrica 

 

Komunala Slovenska 
Bistrica 

PP Slovenska Bistrica 

 

Vožnja z električnim avtomobilom po 
slovenjebistriških ulicah, s poudarkom na tistih, 
ki so del nagradne igre »Ulica z najlepšim 
imenom«. 

zbiramo predloge v nagradni igri  Bistriška ulica 
z najlepšim imenom.  

Nagovarjamo vse prebivalce občine Slovenska 
Bistrica. 

Ambasador učenja 2022: Boža Jamas 

12.00   

- Nagradna igra /nagrada  

 Urbani vrtovi Ljudska univerza Slovenska 
Bistrica 

Občina Slovenska Bistrica 

 

Z urbanimi vrtovi je Občina Slovenska Bistrica 
zagotovita nov prostor za vrtove na obrobju 
blokovskega naselja, nedaleč od doma za 
starejše. 

Do 20 vabljenih udeležencev iz ciljne skupine:, 
uporabniki urbanih vrtov.  

12.45   

 Trg svobode Ljudska univerza Slovenska 
Bistrica 

Podizvajalci  

 

Zahvala sodelujočim na Paradi učenja in vsem 
obiskovalcem.  

 

13.15  

 Čebelarski center 
na Zgornji Bistrici 

Ljudska univerza Slovenska 
Bistrica 

Čebelarski center Zgornja 
Bistrica 

Predstavitev Čebelarske učne poti medovitih 
rastlin, na kateri načrtno predstavljajo medovite 
rastline našega območja. Učna pot je 
opremljena s tablami, na katerih je 
predstavljena učna pot in vsaka rastlina oziroma 
drevo.  

13.45  
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Do 20 vabljenih udeležencev iz ciljne skupine:, 
organizator in podizvajalci Parade učenja. 

 Močeradova pot Ljudska univerza Slovenska 
Bistrica 

 

 

Druženje organizatorja in podizvajalec Parade 
učenja se seli iz mestnih ulic na gozdno pot 
imenovano Močeradova pot. Močeradova pot 
poteka po gozdu Črnec v Slovenski Bistrici. Na 
krajši Močeradovi poti bomo spoznali veliko 
zanimivega o gozdu in njenih prebivalcih, se 
sprehodili do jezera in velikega močerada. 

 

Do 40 vabljenih udeležencev iz ciljne skupine:, 
organizator in podizvajalci Parade učenja. 

14.00  

 

Povezovalni /moderirani program:  

10. uri:  

 otvoritev dogodka, nagovor direktorice LU mag. Brigite Kruder in župana dr. Ivana Žagarja in morebitnih 
predstavnikov ACS 

10.30  

predstavitev in razglasitev ambasadorjev učenja 2022 

12.30  

javljanje v živo iz Bistriških ulic (Pirnikova, Župančičeva, Leonova, Kajuhova, Na Ajdov hrib) 

13.00   

Poudarjena predstavitev svetovanje in informiranje za izobraževanje in učenje 

15.00  

zaključek dogodka;   
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Postavljena poligona:  

 Agencija za varnost v cestnem prometu (naletne tehtnice in poligon  za preizkušanje stopnje 
alkoholiziranosti z očali ter 

 Gasilci PGD Slovenska Bistrica – osebna oprema gasilca 


