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Načrt izvedbe Parade učenje, 9. september 2020 
 
Parada učenja je bila v preteklih letih organizirana kot promocijski dogodek  sejemskega tipa na odprti javni površini dostopni za vsakogar. Zaradi veljavnih 
ukrepov in preprečevanja morebitnih okužb smo dogajanje  razmestili na 11 različnih lokacijah (prireditvenih točk) in nanje povabili izbrano ciljno skupino. 
Vse aktivnosti potekajo zunaj, tako, da je možnost prenosa okužbe čim manjša. Vabljene udeležence bomo pozvali k  predhodni potrditvi udeležbe in tako 
preprečili veliko število ljudi na posameznem prizorišču.  Prenos sporočil bo potekal preko socialnih omrežjih, odrske nastope pa bodo nadomestili  pred-
posneti video materiali in izjave, ki jih bomo na prizoriščih predvajali, obiskovalce pa pozivali, da pri spremljanju dogajanja uporabljajo pametne telefone.  
Na prizorišča bomo povabili novinarje, ki bodo o dogodkih poročali. Vsi izvajalci so seznanjeni s pravili in ukrepi za preprečevanje okužb , ki jih bomo 
uporabljali ob izvedbi prireditve. Zaščitna sredstva in ostale potrebne pripomočke bo zagotovil organizator LJUDSKA UNIVERZA SLOVENSKA BISTRICA.  

 

 PRIZORIŠČE- lokacija  NOSILCI  predstavitve 

 

CILJNA SKUPINA, KI JO 
NAGOVARJAMO  IN 
NAMEN AKCIJE 

KDAJ BOMO NA LOKACIJI IN KAJ 
BOMO DELALI? 

 parkirišče  pri vhodu  v podjetje 
Aluminium Kety Emmi, pri električni 
polnilnici 

 Kolodvorska ulica   
 

Aluminium Kety Emmi 
-  podjetje nagrajeno 
za izjemne dosežke pri 
učenju 
 
  
  

Do 20 vabljenih 
udeležencev iz ciljne 
skupine: zaposleni v 
industrijski coni  
 
 

9:30  
 
Predstavitev programov za 
krepitev  temeljnih  kompetenc 
za zaposlene, prestavitev e-
mobilnosti, delovanje električnih 
polnilnic in pomen polnilnice za 
zaposlene, ki uporabljajo 
električni avto; 
 

 Park med Občino in dnevnim centrom 
Metulj  

Center za starejše 
Metulj – Nina Robar 

Do 20 vabljenih 
udeležencev iz ciljne 

10:00  
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 Leskovarjeva ulica  
 

skupine  starejši odrasli in 
prostovoljci ter 
predstavniki Občine 
Slovenska Bistrica 
 
 

Nastop zbora starejših in 
predstavitev načrta za 
organizacijo brezplačnih prevozov 
za starejše. Predstavitev knjige o 
Metulju.  
 

 Grajski park  
 klopca pri vhodu (informacije in 

usmerjanje obiskovalcev) 
 travnata površina v »jami« 

Fundacija za 
izboljšanje 
zaposlitvenih možnosti 
PRIZMA  
 
ZD Slovenska Bistrica, 

Center za krepitev 

zdravja  
 
Leo klub Slovenska 
Bistrica  
 
Institut za razvoj 
osebnostnih veščin, 
Zavod KRATOS  
 
 

Do 20 vabljenih 
udeležencev iz ciljne 
skupine: odrasli in mladina, 
aktivno prebivalstvo za 
krepitev zdravega 
življenjskega sloga.  

 

 
 
  
  
 

12:00 
 
Delavnice za zdrav življenjski slog 
na prostem  - Center za krepitev 
zdravja 
 
 
 

16:00 
Predstavitev rekreativnih in 
sprostitvenih dejavnosti, ki jih 
lahko izvajamo na prostem 
ter  negovanje naravne in 
kulturne dediščine ter kulturne 
krajine (branje, joga, telovadba).  
 

 Stojnica na stopnišču pri vhodu 
v  Knjižnico Josipa 
Vošnjaka   Slovenska Bistrica 

 Trg svobode 16 

Knjižnica Josipa 
Vošnjaka Slov. Bistrica  
 
  

Do 20 vabljenih 
udeležencev iz ciljne 
skupine in ambasadorka 
znanja Urša Kac 
  
  

11:00 
 
Spodbujanje bralne kulture in 
druženja vseh generacij s 
pravljico za odrasle ter 
predstavitev floristike.   
 

 Pred Cvetličarno Tinka  
 Partizanska ulica 6  

 Kristina 

Trefalt  

Do 20 vabljenih 
udeležencev iz ciljne 

11:00 
Predstavitev floristike in poklica 
cvetličar; 
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skupine  (mladi, ki izbirajo 
poklic) 
 

 Implera  
 Vhod v podjetje  
 Trg svobode 26 

Implera, Teo 
Bunta 

Do 20 vabljenih 
udeležencev iz ciljne 
skupine potencialnih 
uporabnikov javnih koles 
 

Predstavitev sistema souporabe 
javnih koles  in polnilen 
infrastrukture. 

 Razvojno informacijski center 
Slovenska Bistrica 

 Vhod pred TIC-em 
 Trg svobode 17  

Razvojno 
informacijski 
center 

Do 20 vabljenih 
udeležencev iz ciljne 
skupine: aktivno 
prebivalstvo, potrošniki- 
uporabniki spletne tržnice 
.   
 
 

11:00  
 
Pripravili bomo predstavitev 
Spletne tržnice in njenih lokalnih 
pridelovalcev, ki jo oskrbujejo; 
Sreda je dan za naročila.  
 

 parkirišče pred podjetjem Kadring 
 Trg svobode 26   

KADRING – kadrovsko 
in poslovno 
svetovanje, d.o.o.  
 
 

Do 20 vabljenih 
udeležencev iz ciljne 
skupine: mladi, dijaki in 
osnovnošolci, kadrovniki.  
 
  

11:00  
 
Predstavitev programov krepitev 
poklicnih kompetenc, kariernega 
razvoja in kadrovskega 
managementa; 
 

 Ljudska univerza Slovenska Bistrica, 
vhod pred poslovno stavbo 

 Partizanska ulica 22 

Ljudska univerza 
Slovenska Bistrica  
 

 
 
 
 

Do 20 vabljenih 
udeležencev iz ciljne 
skupine: vsi odrasli 

prebivalci  s poudarkom 

na starejših odraslih 
 
 

16:30 
 
Predstavitev programov in 
možnosti za vseživljenjsko učenje 
na LU.  
 
Predstavitev virtualnega 
sprehoda po hiši – ogled 
poslovnih prostorov na 
računalniku.   



Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2020 

4 

 
Razstava izdelkov in dosežkov 
študijskih krožkov v letu 
2019/2020. 
 

 Športni park  (kopališče, skate park in 
rekreacijski park) 

 Kopališka ulica 1 
 

 
Zavod za šport in 
Ljudska univerza 
Slovenska Bistrica 
 
 

Do 20 vabljenih 
udeležencev iz ciljne 
skupine: aktivno 
prebivalstvo in mladi, ki 
želijo usvojiti zdrav 
življenjski slog.  
  
 

18:00  
 
Predstavitev  rekreativnih 
dejavnosti, ki krepijo samozavest 
in 
pozitivno  samopodobo (plavanje, 
fitnes na prostem) 
 

 

 

Mag. Brigita Kruder 

Direktorica LU 

 


