
             
  

 

v sredo, 17. maja 2017, od 10. do 15. ure v Vetrinjskem dvoru  

ODER 

10.00  Otvoritev festivala s pozdravnimi nagovori 

10.10  Predstavitev stojnic in povabilo k sodelovanju 

10.15  Šola zdravja – razgibajmo se 

10.30  Kamišibaj gledališče – umetnost pripovedovanja ob slikah 

11.00 Aikido – vadba za vse generacije 

11.15 Mediacija – kako učinkovito reševati spore 

11.25 Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška se predstavi 

11. 40  Koncert Sebastijana Lukovnjaka 

12. 15 Orientalski plesi plesne delavnice Zahir 

12. 30 Splet štajerskih plesov folklorne skupine VIP Danica 

 

DELAVNICE IN PREDSTAVITVE NA STOJNICAH 

Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza Predstavitev izobraževalnih programov, ISIO 
svetovanje 

Astronomsko društvo Orion Opazovanje Sonca s teleskopi 

Esperantsko društvo Maribor Učenje esperanta 

Doba Predstavitev Borze znanja – izdelava preproge iz 
polstenih kroglic 

Srednja šola za oblikovanje Maribor Predstavitev šole - izdelovanje umetniške slike z 
različnimi šiviljskimi in slikarskimi tehnikami 

Društvo Šola zdravja Vadba in predstavitev društva 

Mariborski skavti Vozli in druge skavtske veščine 

Zavod mediacij Prikaz reševanja sporov z metodo mediacije 

Alma Mater Europaea Predstavitev programov 

Restavracija Levant Arabska kultura skozi kulinariko – pokušnja 
tradicionalnih dobrot 

IZUM – Inštitut informacijskih znanosti Aktiven prikaz produktov in storitev 

Zavod MARS Čitalnica na dvorišču, Mali (fl)etno 

Fundacija PRIZMA Predstavitev programa Nefiks in drugih programov 

 
Ostali sodelujoči: Andragoški center Slovenije, Narodni dom Maribor – Vetrinjski dvor 

 
 
 



             
  

 
STROKOVNI DEL PARADE UČENJA 

 
 

Predavanje Ivice Flis Smaka, dr. med., spec. fizikalne in regenerativne 
medicine: 

  

PODARIMO ŽIVLJENJU LETA IN LETOM KAKOVOST BIVANJA 
 
Sreda, 17. maj 2017 od  13.00 do 15.00, dvorana Vetrinjskega dvora v Mariboru 

  
 

 
 

Priljubljena in cenjena zdravnica, s častnim nazivom Moja zdravnica 2017, specialistka 

fizikalne medicine in rehabilitacije, specialistka akupunkture in kitajske tradicionalne 

medicine (TKM), z licencami za anti-aging, regeneracijo in prehranska dopolnila, 

mednarodna wellness svetovalka in še veliko več, bo z nami delila svoja dragocena znanja in 

izkušnje. Skušala bo odgovoriti na vprašanja: 

 
 

- Kako ohraniti zdravje in dobro počutje, igrivost, živahnost in nagajivost? 

- Kako ohraniti kakovost življenja in življenju dodati dobra leta? 

- Kdaj ANTI-AGING in kdaj BIOIDENTIČNI HORMONI? 

- Kako je to povezano z izgorelostjo in kako se ji izogniti? 

 
 
 

Predavanje je brezplačno. Prijazno vabljeni! 
 
 
 
 
 
 
 
 
      


