
ZNANJE RASTE
16. maj 2014 • Postojna • mestni park



Parada učenja v Postojni bo združila preko 30 izobraževalnih, ustvarjalnih, promocijskih, 
informativno-svetovalnih, kulturnih in družabnih doživetij za vse generacije. Skozi 
barvito dogajanje na odru in stojnicah znanja bomo približevali možnosti in priložnosti 
vseživljenjskega učenja. Dogodek bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika 
Republike Slovenije Boruta Pahorja.

PRogRAm dogAJANJA

Strokovni dogodek

12:00 – 13:30  Okrogla miza »Učeča se družba v skrbi za naravo«
Dogodek je namenjen udeležencem z vzgojno-izobraževalnega in okoljevarstvenega  
področja (obvezna predhodna prijava).

FeStivalSko dogajanje na odru

14:15  Uradna otvoritev Parade učenja 2014 v Postojni s pozdravnimi 
nagovori predstojnice OE Ljudska univerza Postojna Tine Bazjako, župana občine 
Postojna g. Jerneja Verbiča, predstavnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
ge. Elvire Šušmelj in predstavnice Andragoškega centra Slovenije ge. Zvonke Pangerc 
Pahernik. Nastopa: Big-band Šolskega centra Postojna.

14:50 – 16:00  Predstavitve in nastopi
• nastop plesne skupine Urška
• motivacijski nagovor vsestranskega kulturnega ustvarjalca Benjamina Žnidaršiča
• nastop pevskega zbora »Črički« (otroci iz vrtca Postojna)
• podelitev nagrad zmagovalcem likovno-literarnega natečaja »Pogled na kras«
• nastop pevskega zbora »Šiške« (vzgojiteljice iz vrtca Postojna)
• utrinki z okrogle mize »Učeča se družba v skrbi za naravo«

16:00  Posaditev drevesa ob uradni otvoritvi prenovljenega mestnega 
parka s slavnostnim nagovorom župana občine Postojna g. Jerneja Verbiča

16:30 – 18:00  Predstavitve in nastopi
• »Miškolinček – ko glasba uči«, odlomek iz otroške glasbene predstave 
• nastop Glasbene šole Postojna
• srečanje s kmetijskim krožkom z OŠ Dragotina Ketteja, OŠ Podgora Kuteževo, 
 OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad in OŠ Košana (mentorica Tamara Urbančič)
• nastop glasbene zasedbe »Nebodigatreba« (OŠ Prestranek) 
• nastop Orffovega orkestra Osnovne šole Miroslava Vilharja Postojna
• nastop Ženske vokalne skupine Vande Križaj (ŠKD Orehek)
• in še kdo ...

Program povezuje Sidonija Zega 

Dokazali bomo, da lahko znanje raste na zabaven nacin!



14:00 – 18:00 
Sodelujejo
• Andragoški center Slovenije,
• Ars Viva in Društvo paraplegikov Istre in Krasa,
• BOREO,
• Čebelarsko društvo Postojna in 
 čebelarski krožek,
• Društvo Kašča,
• Ekomuzej Pivških presihajočih jezer,
• Fundacija Elan Vital in Krog za duhovno 

življenjsko pomoč,
• Glasbena šola Postojna,
• Kmetijski krožek (OŠ Dragotina 

Ketteja, OŠ Podgora Kuteževo, 
 OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad in 
 OŠ Košana),
• Ljudska univerza Postojna,
• Miškolinke z Damjano Urh (Urhi s.p.),
• Notranjski muzej Postojna,
• OŠ Antona Globočnika Postojna,
• OŠ Miroslava Vilharja Postojna,
• OŠ Prestranek,
• Pantea,
• Park vojaške zgodovine Pivka,
• Radio klub Proteus Postojna,
• RRA Notranjsko kraške regije,
• Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna,
• ŠENT,
• Šolski center Postojna – srednja šola,
• Šolski center Postojna – višja strokovna šola,
• Športno kulturno društvo Orehek,
• Turistično društvo Podgura,
• VDC Postojna,
• VITRA – Center za uravnotežen razvoj Cerknica in Čebelarsko društvo Rakek,
• Vrtec Postojna,
• Zavod NEFIKS,
• Zavod za zaposlovanje, OS Koper, UD Postojna.

Podrobno predstavitev dogajanja na posamezni stojnici si lahko 
ogledate na spletni strani www.lu-postojna.si ali jo prejmete na 
dan dogodka na Informativni stojnici.

FESTivAlSko dogAJANJE NA SToJNicAh ZNANJA
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