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KNJIŽNICA

šmarje pri jelšah

O B Č I N A
šmarje pri jelšah

Že četrto leto zapored se bomo na ploščadi
pred, parkirišču nad in v dvoranah kulturnega
doma zbrali učeči se posamezniki in skupine
– od najmlajših do najstarejših. Z nami
bodo številne organizacije in posamezniki,
ki skrbijo za širjenje znanja v Obsotelju in
na Kozjanskem. Na stojnicah bodo potekale
informativne, svetovalne in ustvarjalne
aktivnosti, odru pa bogat zabavo – kulturni
program. Pridružite se nam, da skupaj
ustvarimo utrip učeče se skupnosti!
Program bo povezovala Sergeja Javornik.
ODER PRED KULTURNIM DOMOM
(V PRIMERU DEŽJA PRILAGOJEN PROGRAM V
SPODNJI IN ZGORNJI DVORANI KD)

9

00

Mali pihalni orkester Glasbene šole Rogaška
Slatina pod vodstvom prof. Matjaža Klemenca.
Pozdravni nagovori:
• župan Občine Šmarje pri Jelšah g. Matija
Čakš,
• direktor Knjižnice Šmarje pri Jelšah dr.
Marko Samec,
• predstavnik Andragoškega centra Slovenije.

920-1000

Plesno–glasbeni nastopi in predstavitve
ponudbe na stojnicah.

10

00

Nastop Adija Smolarja.

1100

Podelitev nagrade Mladi filmar Festivala
amaterskega in neodvisnega filma.

1115–1200

Plesno–glasbeni nastopi in predstavitve
ponudbe na stojnicah.
Na odru bodo nastopili: učenci GŠ Rogaška
Slatina, Zveneče jelše, plesalke ŠCRS, Nonet
GCC, Vokalna skupina ŠCRS, varovanci VDC
Šmarje pri Jelšah, plesalci Plesnega studia
Zvončica.

PROGRAM V ZGORNJI DVORANI KD

9

20

Rastem s knjigo – pogovor sedmošolcev s
pisateljico Natašo Konc Lorenzutti.

1045

Dramatizacija Rdeč paket v izvedbi Otroškega
vrtca Šmarje pri Jelšah, OE Sonček.
PROGRAM V SPODNJI DVORANI KD

930

Spoznajmo glasbila in glasbenike – Glasbena
Šola Rogaška Slatina.

1800

Zaključek bralne značke za mlade in šolarje,
podelitev priznanj sodelujočim, gost: Matjaž
Pikalo.
USTVARJALNI, INFORMATIVNI IN UČNI
KOTIČKI NA STOJNICAH IN NA PARKIRIŠČU
NAD KULTURNIM DOMOM, BREZPLAČNE
DELAVNICE IN PREDSTAVITVE

900-1200
delavnice vezane na umetnost in ustvarjanje

• Ustvarjalne in likovne delavnice za otroke
in odrasle,
• študijski krožki :
- kaligrafija,
- kvačkanje, pletenje, vezenje,
- ustvarjanje z glino,
- sam svoj mojster - glasbeni,
• prikaz kreacij družbeno odgovorne mode za
mlade - kako iz odvečnih tekstilnih izdelkov
izdelati unikatne lokalne izdelke,
• tkanje na tkalskem glavniku in vezenje
monograma,
• VR Noordung - Spoznajte vesoljsko postajo
in planete v virtualni resničnosti.

delavnice za zdravje in dobro počutje

• vaje joge za hrbtenico,
• prikaz temeljnih postopkov oživljanja z lutko
in defibratorjem,
• delavnica sproščanja,
• prva pomoč pri pogostih poškodbah,
• 6-minutni test hoje, Tanita tehnica,
• merjenje krvnega tlaka in sladkorja,
• merjenje vida,
• degustacije sadnih sokov, zdravih prigrizkov,
• predstavitev opreme za varno hojo v gore.

predstavitev dela in poklicev

• ogled električnega vozila z mobilno
delavnico,
• ogled policijskega intervencijskega vozila in
policijskega motorja,
• ogled gasilskega vozila z gasilsko avto
lestvijo s košaro,
• predstavitev reševalnega vozila in ogled
AED,
• pihanje stekla nad odprtim plamenom,
• frizerski kotiček,
• cvetličarski kotiček,
• foto kotiček.

ostale delavnice

• nogometni poligon,
• SPOT svetovanje.

SPREMLJAJOČE AKTIVNOSTI
11.30: Šentlok v Šmarju – predstavitev
lokostrelstva s svetovnim prvakom Marjanom
Podržajem (parkirišče).
13.00: Brezplačen voden ogled Muzeja
baroka.
9.00 – 19.00: Bukvarna – vsaka knjiga najde
svojega lastnika. Do 12.00 ure na ploščadi, od
12. ure naprej pa v knjižnici.

Sodelujoči

na Paradi učenja 2019 v Šmarju pri Jelšah
Šole, univerze in vrtci
• Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah,
• Osnovna šola Šmarje pri Jelšah,
• Glasbena šola Rogaška Slatina,
• Šolski center Rogaška Slatina,
• Šolski center Šentjur,
• Gimnazija Celje – Center,
• Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti
Celje,
• Regijsko študijsko središče Celje s
partnerskimi organizacijami:
Gospodarska zbornica,
RA Savinjske regije,
Društvo za svetovanje za dojenje in laktacijo,
Center Noordung,
Visoka šola za varstvo okolja,
Visoka zdravstvena šola v Celju,
Visoka šola za proizvodno inženirstvo.
• Center za vseživljenjsko izobraževanje:
Zrela univerza Filozofske fakultete UM,
Mini univerza Filozofske fakultete UM,
• Ljudska univerza Celje,
• Ljudska univerza Rogaška Slatina - s
partnersko organizacijo: Prah, izobraževalni
center,
• RA Kozjansko – OE Ljudska univerza - s
partnerskimi organizacijami: Spominčica
Šentjur idr.
• Univerze za tretjo življenjsko obdobje:
UTŽO Šmarje pri Jelšah.
UTŽO Kozje.
UTŽO Šentjur.

Študijski krožki –
izvajalske organizacije
• Knjižnica Šmarje pri Jelšah,
• Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli,
• LU Rogaška Slatina,
• RA Kozjansko – OE LU,
• LU Celje
• Območna obrtno podjetniška zbornica
Šmarje pri Jelšah:
• Frizerski studio Katarina Dečman s.p.,
• Cvetlično darilni butik Jana, Jana Jagodič
s.p. ,
• Kavarna Hram kafe, Teja Šket s.p. ,
• Podoba d.o.o.
• Društva, mladinski klubi in ostali klubi:
MKK Netek,
Turistično društvo Pilštanj
Društvo steklarjev Slovenije,
Planinsko društvo Šmarje pri Jelšah,
Nogometni klub Šmarje pri Jelšah,
Društvo RODD Šentvid - ŠentLok,
Slovensko društvo hospic, Območni odbor CE.

Zavodi
• JZ Kozjanski park
• Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec
– Rokodelski center Rogatec
• JZ TŠM Šmarje pri Jelšah

Mediji
• Rogaške novice,
• Časopis OKO,
• Radio Rogla,
• Lokalni časopis Šentjurčan.

Knjižnice
• Knjižnica Rogaška Slatina,
• Knjižnica Šmarje pri Jelšah (z enotami).

Ostali sodelujoči
• Občina Šmarje pri Jelšah,
• Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah,
• Policijska postaja Šmarje pri Jelšah in SPV
Šmarje pri Jelšah,
• PGD Steklarna Rogaška Slatina,
• OKP Rogaška Slatina in CPU – Center
ponovne uporabe,
• Območno združenje Rdečega križa Šmarje
pri Jelšah,
• Fizioart, Fizioterapija Vesna Tajnšek,
• Muzej baroka Šmarje pri Jelšah,
• RA Sotla: LAS Obsotelje in Kozjansko;
SPOT – svetovanje Savinjska,
• Racio d.o.o.,
• Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.,
PE Celje,
• VDC Šentjur – Enota Šmarje pri Jelšah.
• Plesni studio Zvončica,
• Kmetija Vizjak
• in drugi.

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje!
Pridržujemo si pravico do spremembe programa.
Prireditev se fotografira in snema, fotografije in posnetki bodo javno objavljeni.
Prireditev je za obiskovalce brezplačna.

tvu.acs.si
www.s-je.sik.si
www.facebook.com/Knjiznica.Smarje
twitter.com/TVUslo
#TVU2019
#ParadaUčenja2019

Šmarska Parada učenja
na Facebooku

