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Sporočilo za javnost 
ZA TAKOJŠNJO OBJAVO! 
 

V RIC-u Novo mesto že četrta uspešna izvedba Parade učenja  
 

V sredo, 18. 5. 2016, je Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC Novo mesto) skupaj s 45 

partnerji izpeljal že četrto Parado učenja – dan učečih se skupnosti, s katero smo se v Novem mestu 

pridružili 12 slovenskim paradam. 

Glavnina programa se je odvijala ob Gostišču Loka. V dopoldanskem času so medijski tehniki iz 

Ekonomske šole Novo mesto pod vodstvom profesoric osvežili napise na klopicah Župančičevega 

sprehajališča, najmlajši iz vrtca Pedenjped in Osnovne šole Bršljin ter varovanci VDC so poslikali 

cvetlične lončke in se udeležili animacijskih delavnic.  

Na paradinem odru so se dopoldan predstavili udeleženci programa Z glasbo v lepši dan RIC-a Novo 

mesto, plesalci Plesnega Kluba Novo mesto, Lara in Sara iz Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto, 

obiskovalce in izvajalce pa sta nagovorila direktorica RIC-a Novo mesto Marjeta Gašperšič in Jože 

Zupančič, direktor Ekonomske šole Novo mesto. 

Okoli poldneva so na igrišču na Loki osnovnošolci spoznavali osnove hokeja s Hokejskim klubom Dol. 

Toplice, na zelenici pod kompleksom Tuš pa vadili s Šolo zdravja.  

V popoldanskem programu je na odru zapel mešani pevski zbor Šmarješke Toplice, za plesno 

popestritev so poskrbeli člani folklorne skupine DPŽ Dol. Toplice in kan–kan plesalke dramske skupine 

Mlada Zarja iz Soteske. Navdušili so tudi člani Sončka z gledališko predstavo Izlet na Modri planet in 

najmlajši člani KUD Dolenjske Toplice s predstavo Palček Pohajalček. Program je s kitaro in glasbo skozi 

celo parado povezovala Erika Kralj.  

Parado so sestavljale tudi tri razstave - fotografska razstava LokalPatriota Artistic Mania v prostorih 

gostišča Loka, razstava nakita Nataše Šuštaršič Urbanc v RIC-u in razstava ilustracij Mojce Svetić Radočaj 

v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto.  

Na paradinih stojnicah se je predstavilo 17 različnih izvajalcev – obiskovalci so si lahko med drugim 

ogledali izdelke domače obrti, se pogovorili o možnih vključitvah v različne programe, izmerili krvni 

sladkor in pritisk itd. 

Parada učenja se je odvijala tudi na drugih lokacijah v mestu, kjer je bilo za vse radovedne organiziranih 

11 dogodkov, ki so jih pripravili različni izvajalci.  

Na dogodkih Parade učenja je letos uživalo več kot 600 udeležencev vseh starosti. 

Parada je potekala v okviru RICeve koordinacije TVU 2016, katerega pokrovitelj je župan MO Novo 

mesto, Gregor Macedoni. Projekt TVU na državni ravni ob podpori Ministrstva RS za izobraževanje, 

znanost in šport ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vodi Andragoški 

center Slovenije.  
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