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• Aktiv mestnih žena in deklet Goričanke,
• Amatersko športno društvo Olympia Gorica,
• BRAINOBRAIN SLOVENIJA–Tedea, inovativno 

izobraževanje d. o. o.,
• Center za družine Mirenski grad,
• Center za krepitev zdravja Nova Gorica,
• Čebelarsko društvo Kanal–Brda,
• Dnevni center ŠENT Šempeter pri Gorici,
• Družinski center Trojka,
• Dnevni center za uporabnike prepovedanih 

drog ŠENT Nova Gorica,
• Društvo gluhih in naglušnih severne 

Primorske,
• Društvo Onkraj utvar –center za osebno rast 

in povezovanje, Maja Bratuž,
• Društvo Ozara,
• Društvo Šola zdravja,
• Društvo UNITRI Nova Gorica,
• Društvo za boj proti raku in drugim 

kroničnim boleznim ko-RAK,
• Društvo za ohranjanje kulturne dediščine 

aleksandrink,
• Društvo za osebnostno rast Luna in sonce,
• Društvo za zdravje srca in ožilja, Podružnica 

za severno Primorsko,
• Društvo žena in deklet Trnovo,
• Fakulteta za uporabne družbene študije,
• Fuldoro Eva Kljun s. p.,
• Glasbena matica v Furlaniji Julijski krajini,
• Goriška knjižnica Franceta Bevka,
• Goriško društvo za osteoporozo,

• GO sk8 academy – poletna šola 
skejtanja,

• Hiša otrok Frančiška Sedeja – Montessori 
vrtec Nova Gorica,

• Humanitarno društvo KID,
• Izobraževalni zavod MARGARANA, 

umetnost obilja,
• Karierni plac – karierni center za mlade,
• KTD Vitovje,
• Kulturno društvo Goriški harmonikarji,
• LEO klub Nova Gorica in LEO kluba 

Vogrsko,
• LEpi CAjti, Zavod za kakovost življenja,
• Makedonsko kulturno društvo Ohridski 

biseri,
• Materinski dom Solkan,
• Materinski dom Šempeter,
• Medobčinsko društvo Prijateljev mladine 

za Goriško,
• Medobčinsko društvo slepih in 

slabovidnih Nova Gorica,
• Mešani pevski zbor UNITRI Nova Gorica,
• Moj svet, čist planet, Mojca Bernik s. p.,
• Območna obrtno-podjetniška zbornica 

Nova Gorica,
• Plesna skupina Tince,

Na Paradi učenja 2019 se bodo predstavila spodaj 
navedena društva, organizacije, posamezniki:

Več informacij:
LUNG - Ljudska univerza Nova Gorica
Cankarjeva 8, 5000 Nova Gorica
tel.: 05 33 53 100, info@lung.si, 
www.lung.si, Facebook: TVU na LUNG-u

• Slovensko narodno gledališče Nova Gorica,
• SPOT Nova Gorica,
• Središče za samostojno učenje Nova Gorica,
• Svetovalnica Lučka,
• Svetovalno središče ISIO Nova Gorica,
• Šahovski klub Nova Gorica,
• Šolski center Nova Gorica,
• UNITRI Nova Gorica,
• Varna hiša Karitas za Primorsko,
• Varstveno delovni center Nova Gorica,
• Večgeneracijski center Goriške – svetla stran življenja,
• Zavod GOST na Planoti
• Za hec – društvo za razvijanje idej,
• Zavod Karitas Samarijan,
• Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v 

republiki Sloveniji v okviru akcije EU projekt – moj 
projekt.



15. maj
15.00–18.00

Parada učenja – dan učečih se skupnosti je zanimiv 
in pester dogodek, namenjen predstavitvi različnih 
možnosti in oblik učenja, ki ga nudijo organizacije 
in društva v lokalnem okolju.

Lokacija: pod arkadami stavbe Mestne občine Nova Gorica

Preko 30 stojnic društev, organizacij in posameznikov
Poleg informacij o možnostih socialnega vključevanja, učenja in 
izobraževanja se bo vsakdo lahko udeležil številnih ustvarjalnih delavnic 
za vse generacije, spoznal različne inovativne tehnike učenja in preizkusil 
številne kulinarične dobrote okoliških društev.
Seznam sodelujočih najdete na hrbtni strani zgibanke.

Nastopi glasbenih, plesnih in gledaliških skupin
Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink (kratka dramska 
uprizoritev: Bo treba it), Glasbena matica v Furlaniji Julijski krajini, Plesna 
skupina Tince, Amatersko športno društvo Olympia Gorica, Varstveno 
delovni center Nova Gorica, Društvo UNITRI Nova Gorica, Mešani pevski 
zbor UNITRI Nova Gorica, Makedonsko kulturno društvo Ohridski biseri, 
ŠENT bend (DC za uporabnike prepovedanih drog ŠENT Nova Gorica), 
Center Brainobrain Nova Gorica, Kulturno društvo goriški harmonikarji.

Skejtanje
GO sk8 academy – poletna šola skejtanja, predstavitev dejavnosti ter 
možnost preizkušanja skejtanja.

Ambasador vseživljenjskega učenja
Tudi letos bomo podelili častni naziv  ambasador vseživljenjskega 
učenja  posameznikom iz lokalnega okolja, ki se zavedajo pomena 
vseživljenjskega učenja in z zgledom spodbujajo k vključitvi vanj.

Celotno dogajanje bo z glasbo popestril ansambel SUHU CVETJE. 

15. maj
18.00–19.30

Predavanje Učenje odnosov in sposobnosti za dialog
Izvajalec: Alenka Rebula Tuta
Lokacija: Ljudska univerza Nova Gorica, Cankarjeva 8, 5000 Nova Gorica

Parada ucenja v Novi Gorici – 15. maj
od 15.00 do 18.00 pod arkadami stavbe Mestne obcine Nova Gorica.


