
            
 
 

 

 

PROGRAM  
Parade učenja Kranj, sreda, 9. september 2020 
 
Dogajanje na Slovenskem trgu bodo od 9:00 do cca. 18:00 ure soustvarjale organizacije, 
društva, šole, zavodi in posamezniki z naslednjimi vsebinami: 
 
ODERSKI NASTOPI 
 

09.00 
 

svečana otvoritev z gosti  

09.15 – 10.00 vadba »1000 gibov« Društvo Šola zdravja 

10:00 – 10:30 Nastop stanovalcev – Žoga bend, 
nastop stanovalk z ljudsko pesmijo 

DSO Preddvor  

10:30 – 10:40 glasbeni nastop kitaristk Skupina KR KITARE.  

10:40 - 10:50 nastop predšolskih otrok  Zasebni vrtec Dobra teta  

10:50 - 11:05 nastop Kulturnega društva Folklora 
Cerklje 

Kulturno društvo Folklora Cerklje 
 

11:05 – 11:20 nastop pevskega zbora MePZ 
Društva upokojencev Šenčur 

Društvo upokojencev Šenčur 
 

11:20 - 11:35 nastop Folklorne skupine DU Naklo  Društvo upokojencev Naklo 

11:35 - 11:45 nastop skupine Ljudski pevci  KD Hiša čez Cesto 

11:45 – 12:00 Igra o žabici Zavod RS za varstvo narave 

 

15:00 – 15:20 pevski nastop s kitaro Esperantsko društvo Ljubljana 

15:30 – 15:50  nastop orientalskih plesalk KUD Leyli 

16:00 – 16:30 nastop orkestra Glasbena šola Kranj 

17:00 – 17:45 Vadba »1000« gibov Društvo Šola zdravja 

 

 
 
 
AKTIVNE STOJNICE, PREDSTAVITVE IN KRATKE DELAVNICE 
 

Drsalno kotalkarsko društvo Triglav Kranj 
Predstavitev društva in kotalkarske opreme. Kratek 
nastop kotalkarjev. 

Društvo paraplegikov Kranj Predstavitev društva. 

Društvo upokojencev Kranj 
Predstavitev Sekcije za ročna dela DU Kranj (kvačkanje 
ogrlic, izdelovanje zapestnic iz papirja, klekljanje čipk, 
kvačkanje). 



            
 
 

 

 

Esperantsko društvo Ljubljana 

Predstavitev mednarodnega jezika esperanta (prospekti, 
didaktični material, igrice).  

- ob 15:00 uri pevski nastop s kitaro. 
- 16:00 – 17:00 igranje igre KAHOOT (sestavljanje 

besed in prevajanje) 

Fundacija Vincenca Drakslerja-pokliči v 
petek 042551218 (Gregor Tomše) 

Socialno podjetništvo, programi preprečevanja in 
obravnave odvisnosti, ponovna raba izdelkov. 

Komunala Kranj d.o.o. 

Svetovanje s področja ravnanja z odpadki - Svetovali 
vam bomo v katere zabojnike odlagati posamezne 
odpadke, kako urediti najem ali zamenjavo zabojnikov, 
kako zmanjšati količino odpadkov, kaj sodi v zabojnike 
na ekoloških otokih, kaj lahko pripeljemo v zbirne 
centre, kako naročiti kosovni odvoz, kam z nevarnimi 
odpadki, kje lahko kupimo vreče za odpadke in zaščito 
zabojnikov, kako potekajo čistilne akcije ter veliko 
koristnih informacij s področja ravnanja z odpadki. 

KŠK 
Projekt Zero Waste: skozi zabavno aktivnost se boste 
lahko poučili o možnostih zmanjševanja odpadkov in 
drugih negativnih vplivov na naše okolje. 

Klub lokostrelcev Kranj in Lokostrelski klub 

Feliks Kranj Športno lokostrelstvo z varnimi puščicami. 

Mestna knjižnica Kranj Predstavitev svojih vsebin na stojnici. 

LUK 
Info stojnica, predstavitev programov za izobraževanje 
odraslih 

LUK-MC Ustvarjalne delavnice za vse generacije 

Osnovna šola Staneta Žagarja Ustvarjalna delavnica. 

Regionalna razvojna agencija Gorenjske , 
BSC, d.o.o., Kranj 

Predstavitev aktivnosti projekta Europe Direct 
Gorenjska. 

Svet gorenjskih sindikatov 
Podajanje osnovnih informacij v zvezi s pravicami in 
obveznostmi iz delovnega razmerja, kviz iz področja 
delovnega prava. 

ŠENT- Slovensko združenje za duševno 
zdravje, enota: Šent`k Kranj 

Predstavitev duševnega zdravja ter organizacije Šent 

Šola zdravja 
Vodeni skupni prikaz vaj 1000 gibov po metodi Nikolaya 
Grishina. Ob 11.00 uri pohod po Kranju. 

Švicarska šola, Anna Hladnik s.p. 

Švica je zahtevna - zakaj? Delavnica s Švicarko, ki pozna 
'ozadje'. Teme: jeziki, kulinarika, kultura (natečaj: "Nariši 
Švico in Slovenijo"), turizem, zdravstvo, delovni trg itd. 
Od 16.00 – 18:00 čas za družino (igre za družine, kvizi, 
ustvarjalnice). 



            
 
 

 

 

Uprava za obrambo Kranj in Slovenska 
vojska 

Tiskano gradivo, simulator streljanja, preizkus vojaške 
opreme. 

VDC Kranj, enota Kranj 
Ustvarjalna delavnica – izdelava okrasnih izdelkov iz 
gline, predstavitev izdelkov VDC Kranj. 

Zavod za turizem in kulturo Kranj 
Brezplačno vodenje po Kranju za maksimalno 25 
udeležencev. 

Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj 
vodenje po Kanjonu Kokre – ob 11.00 (15 
oseb) in 13:00 (15 oseb) – prijave pobirajo 
na svoji stojnici 

Predstavitev in popularizacija varstva narave ter 
varovanih območij, zavarovanih živalskih in rastlinskih 
vrst, pomena mokrišč in vodenje po kanjonu reke Kokre. 

Zveza kulturnih društev Predstavitev na stojnici. 

 
 
 
 


