
16. maj • Postojna • mestni park
 

14.30
Posaditev drevesa v parku pri Zeleni dvorani 
Nastopa Mešani pevski zbor Burja (DU Postojna)   

15:00
Uradna otvoritev Parade učenja 2018 v 
mestnem parku s slovesnimi nagovori
Nastopa Big-band Šolskega centra Postojna

15:30-18:00 

Predstavitve in nastopi:  
• Pevski nastop otrok iz vrtca Postojna 
(skupina Čarodeji, Petelinčki in Mravljice) 
• Kvartet saksofonov “Magic SAX quartet” 
(Glasbena šola Postojna) • Kvartet 
klarinetov (Glasbena šola Postojna) 
• Motivacijski govor Jerneje Sojer o pomenu 
vseživljenjskega učenja • Ženska vokalna
skupina Vande Križaj (ŠKD Orehek) 
• Nastop plesnega studia RTFX Postojna 
• Predstavitev in povabilo na DOS extreme 
2018 • Športno društvo PIKE

• DO-RE-MI življenJA, glasbeno - kreativna 
   dejavnost, Jerneja Sojer Smerdu, s. p. 
   (predstavitev dejavnosti in pravljično-
   didaktične knjige DO-RE-MI na 1, 2, 3.) 
• Društvo invalidov Postojna (ustvarjalna   
   delavnica)
• Društvo Tvoj telefon
• Društvo za duševno zdravje in
   kreativno preživljanje prostega časa – Vezi 
   (delavnica izdelovanja čestitk)
• Javno Podjetje Kovod Postojna 
   (izobraževalne vsebine, ozaveščanje, 
   škratovo vabilo na Vodno zabavo, 
   ustvarjalno-raziskovalni kotiček) 
• Kulturni dom Postojna 
• Ljudska univerza Postojna 
   (promocija vseživljenskega učenja in 
   informativno-svetovalna dejavnost) 
• Notranjski muzej Postojna (ustvarjalna   
   delavnica »Jezerski čoln drevak«) 
• Osnovna šola Prestranek 
   (projekt Turizmu pomaga lastna glava) 
• PGD Postojna
   (ogled gasilskega vozila)

Festivalsko 
dogajanje 
na odru

Festivalsko 
dogajanje na 
stojnicah znanja

• Podjetniški inkubator Postojna 
   (predstavitev dejavnosti in projekta 
   »Inovativna Postojna«)
• Radio klub Proteus Postojna 
   (vzpostavljanje radijskih zvez)
• Rdeči križ Slovenije Območno združenje  
   Pivka-Postojna (prikaz temeljnih postopkov 
   oživljanja ter uporabe defibrilatorja) 
• ŠENT Slovensko združenje za osebe s 
   težavami v duševnem zdravju 
   (delavnica pisanja arabskih črk)
• Šolski center Postojna, Srednja šola 
• Točka moči Postojna - večgeneracijski center
• Vrtec Postojna 
   (delavnica izdelovanja prstnih lutk) 
• Zavod za turizem Pivka - Ekomuzej Pivških  
   presihajočih jezer in Park vojaške  
   zgodovine (ustvarjalna delavnica
   »Izdelaj svoj periskop«) 
• Zdravstveni dom Postojna, Center za 
   krepitev zdravja (predstavitev zdravstveno-   
   vzgojnih programov, meritve krvnega 
   tlaka in testi fizične zmogljivosti) 
• Združenje slovenskih katoliških 
   skavtinj in skavtov                    

  ... in še kdo

NAJ ZNANJE RASTE!


