
Vljudno vabimo na dogodke v Notranjskem muzeju Postojna in 
predstavitev nove kulinarične poslastice destinacije Postojna.

DELAVNICA 
BRIVSKO MILO
3. JUNIJ 2021 OB 18.00

Predstavljen bo postopek izdelave mila iz maščob in luga (natrijev hidroksid) z dodatkom eteričnih 
olj in gline. Udeleženci bodo prejeli skripto z navodili in receptom, kako si brivsko milo izdelati sami 
doma. Prav tako bo vsak udeleženec dobil svoj vzorec že dozorelega brivskega mila.
Delavnica je brezplačna, število mest je omejeno. 
Prijave zbiramo na info@notranjski-muzej.si ali tel.: 05 721 10 90.

DAN ODPRTIH VRAT
JAMAR JUNIOR
10. JUNIJ 2021, OD 10.00 DO 17.00  

Notranjski muzej Postojna je samo za otroke osnoval jamarske naloge, ki jih morajo opraviti, 
če želijo postati pravi jamarji. Ali veš, zakaj potrebuješ v jami vozle, obliže in jamarski zapisnik? 
Vabljeni na detektivsko dogodivščino, kjer boste spoznali, kaj vse skrivajo slovenske jame.
 Ali veste, da lahko v njih najdemo kapnike? Nekatere skrivajo celo kamenodobno orodje ali orožje
iz časa pračloveka in fosilizirane kosti ledenodobnih živali. In pazi, da ti frizure ne uniči netopir!

POLETNA MUZEJSKA NOČ
19. JUNIJ 2021, OD 18.00 DO 00.00

Ob Muzejski poletni noči gostimo v Notranjskem muzeju Postojna ilustratorja, karikaturista in 
�lmskega animatorja Marjana Mančka. Na razstavi  (od 19. junija do 27. septembra 2021) bomo 
predstavili ilustracije, šaljive risbe in risanke iz avtorjevega bogatega ustvarjalnega opusa, 
navdihnjenih z bistroumnim humorjem in pretanjeno satiro.Se vidimo na odprtju ob 18.00 uri! 
Ob 19.00 uri pa pripravljamo stripovsko delavnico za otroke.Vsi dogodki so brezplačni in se bodo 
izvajali skladno s priporočili NIJZ. 

Na vseh treh dogodkih bodo udeleženci lahko okusili tudi novo kulinarično poslastico na 
Postojnskem – JAKOBOVO MALICO.

Zgodba o pogumnem pastirčku Jakobu iz vasice Šmihel pod Nanosom pravi, da so domačini vedeli, da še 
tako pogumen korenjak potrebuje okrepčilo, preden se poda reševati vas pred strašnim zmajem iz 
Postojnske jame. Za malico so mu, ker prazna vreča ne stoji pokonci, prinesli najboljše dobrote, kar so 
jih imeli in sami pridelali.

Pridite v muzej in razkrijemo vam, s čim se je okrepčal pogumni pastirček Jakob. 
Se vidimo kmalu!

Nov kulinarični produkt Jakobova malica in predstavitev le tega so rezultat aktivnosti projekta 
»Kulinarična doživetja med Snežnikom in Nanosom«, v katerem sodelujejo štirje partnerji in 
sicer Zavod za turizem Pivka, Občina Pivka, Zavod Znanje Postojna in TIC Ilirska Bistrica.

Naložbo so�nancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 


