
Družinski programi
po muzejih in galerijah



Drage družine! 
Že šesto leto zapored Sekcija za izobraževanje in komuniciranje Skupnosti muzejev Slovenije 
organizira v Tednu otroka skupno promocijsko akcijo Z IGRO DO DEDIŠČINE. Letos bo tako 
med 5. in 11. oktobrom kar 49 muzejev in galerij po vsej Sloveniji odprlo svoja vrata otrokom 
in družinam ter nudilo igriva, zanimiva in poučna muzejska in galerijska doživetja. V želji, 
da vam približamo našo bogato kulturno dediščino in hkrati nudimo možnost preživljanja 
kakovostnega prostega časa, smo za vas pripravili pester izbor razstav, vodstev, delavnic in 
drugih dogodkov. V Tednu otroka je vstop v sodelujoče muzeje in galerije tudi letos za otroke 
in družine brezplačen. Zagotovo se za vsakega raziskovalca, radovedneža in ustvarjalca najde 
primerna ponudba. Se vidimo v slovenskih muzejih in galerijah, dobrodošli!

Sandra Jenko



KOLOFON:
Izdala in založila: Skupnost muzejev Slovenije
Zanjo: Sandra Jenko, koordinatorica Sekcije za izobraževanje in 
komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije
Uredila: Nataša Ferlinc Krašovic
Fotografije: Arhivi slovenskih muzejev, Jožica Trateški, Domen Pal
Oblikovanje: OPA:celica
Produkcija: GEAart
Tisk: GM tisk, Vojnik
Naklada: 5000
september 2015
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AJDOVŠČINA
PILONOVA 
GALERIJA 
AJDOVŠČINA
Prešernova 3
5270 Ajdovščina
W: www.venopilon.com
E: pilonova.galerija@siol.net
T: 05/368 91 77 
torek-petek: 9.00-18.00, sobota-
nedelja: 15.00-18.00 

DOGODKI: 
 Vodstvo po stalni zbirki Vena 
Pilona namenjeno družinam z 
otroki
 Ustvarjalna igralnica znotraj 
stalne zbirke 
 Otroška likovna delavnica 
»Moja in Pilonova družina«

BISTrA PrI VrhNIKI 
TEhNIŠKI mUZEJ 
SLOVENIJE
Bistra 6
1353 Borovnica
W: www.tms.si
E: info@tms.si
T: 01 750 66 70 
torek-petek: 8.00-16.00 (julij in 
avgust.: 10.00-18.00), sobota: 
9.00-17.00, 
nedelja in prazniki: 10.00-18.00

DOGODKI:
 6.- 9.10., 14.00: 
DEmONSTRACIJA - PRIKAZ 
STAVLJENJA ČRK 
Demonstrator Boris Gerbec bo 
predstavil postopek, kako se je s 
sestavljivimi črkami ročno stavilo 
od Gutenbergovega izuma tiska v 
15. stoletju do konca 20. stoletja.
 11. 10., 11.00-12.00: 
ODKRIVANJE mUZEJSKIh 
ZBIRK ZA DRUŽINE

UGODNOSTI:
 demonstracije in vodenje so 
brezplačni, potrebno je plačati le 
muzejsko vstopnino

BrEŽIcE
POSAVSKI mUZEJ 
BREŽICE
cesta prvih borcev 1
8250 Brežice 
W: www.pmb.si
E: pedagog@pmb.si
T: 07 466 05 18
torek-sobota: 10.00-18.00, 
nedelja in prazniki: 14.00-18.00

DOGODKI:
 8. 10., 19.00: ODPRTJE 
POSAVSKE mUZEJSKE VITRINE 
V SKLOPU PROJEKTA POT 
DOmOV: Stevan Savić.
 10. 10.: PRIREDITEV 
DRUŠTVA PO PASJE:
postojanke z različnimi 

aktivnostmi za otroke, srečelov, 
stojnice društev za zaščito 
živali in zavetišč ter muzejska 
delavnica na temo živali-izdelava 
zastavic s petelinom kot puntar-
skim simbolom. Delavnica se bo 
odvijala od 10.00 do 12.00. 

UGODNOSTI:
 10. 10.: brezplačni vstop za 
družine.

cELJE
mUZEJ NOVEJŠE 
ZGODOVINE CELJE
Prešernova ulica 17
3000 celje
W: muzej-nz-ce.si
E: info@mnzc.si
T: 03 428 64 28
torek-petek: 9.00-17.00, sobota: 
9.00-13.00, nedelja: 14.00-18.00

DOGODKI:
 6.10., 17.00: DRUŽABNA 
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IGRA SPOmIN hERmANA 
LISJAKA; družinska ustvarjalnica
 8.10., 17.00: POSTANI 
PROSTOVOLJEC IN SEŠIJ 
PUNČKO (v sodelovanju z 
UNIcEF-om Slovenija); družin-
ska ustvarjalnica 
 10.10., 9.00-12.00: BOLŠJI 
SEJEm ZA OTROKE/pod muzej-
skim balkonom

UGODNOSTI:
 prost vstop za družine

cErKNO
CERKLJANSKI mUZEJ
Bevkova 12
5282 cerkno
W: www.muzej-idrija-cerkno.si
E: info@muzej-idrija-cerkno.si
T: 05 372 31 80
torek-petek: 9.00-15.00, sobota, 
nedelja in prazniki: 10.00-13.00 in 
14.00-18.00

DOGODKI:
 7.10., 16.00: mUZEJSKA 
UČNA URA: ČAROBNI 
mUZEJSKI KOVČEK 
(za otroke 3-6 let in starše)

UGODNOSTI:
 brezplačna učna ura

DrAVOGrAD
KOROŠKI 
POKRAJINSKI mUZEJ, 
mUZEJ DRAVOGRAD 
Bukovje 13, dvorec Bukovje
2370 Dravograd 
W: www. kpm.si
E: mojca.kos@kpm.si
T: 02 621 25 22
torek in četrtek: 9.00-13.00

DOGODKI:
 9.10., ob 17.00: KAKO IN 
ZAKAJ PRAZNUJEmO?
Prazniki in različna praznovanja 
imajo poseben pomen v življenju 

posameznika in skupnosti. 
Osrednja tema, s katero se bodo 
seznanjali naši obiskovalci bodo 
prazniki, povezani z življenjskim 
krogom. Zakaj praznujemo rojstni 
dan, kdaj godujemo, kako in kdaj 
so praznovali v preteklosti in s 
čim so si polepšali praznovanja? 
Spoznali in igrali bomo igrice, ki 
so jih poznale že naše babice in 
dedki, ter tako spoznavali prete-
klost in našo skupno dediščino.

UGODNOSTI: 
 prost vstop

DOMŽALE
mENAČENKOVA 
DOmAČIJA - 
mUZEJSKA hIŠA 
/ KULTURNI DOm 
FRANCA BERNIKA 
DOmŽALE

cankarjeva 9
1230 Domžale
W: www.kd-domzale.si
E: menacenk@kd-domzale.si
T: 01 722 50 50 (KD Franca 
Bernika Domžale)
v času razstav: ponedeljek-
petek: 10.00-11.00 in 17.00-
19.00, sobota: 10.00-11.00 ali po 
dogovoru.

DOGODKI:
 10.10.,10.00: KAJ JE 
SLOVENSKI ORNAmENT? 
Vodeni ogled in ustvarjalna 
delavnica ob razstavi Slovenski 
ornamenti v lesu avtorja Matjaža 
Brojana, posvečeni domžalskemu 
strokovnjaku za ornamentiko 
Jožetu Karlovšku (1900-1963). 
Primerno za družine z otroki od 3. 
let dalje / 60 minut / vstop prost 
/ predhodne prijave zaželene.

UGODNOSTI: 
 brezplačen ogled razstave v 
odpiralnem času
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IDrIJA
mESTNI mUZEJ IDRIJA
Prelovčeva 9
5280 Idrija
W: www.muzej-idrija-cerkno.si
E: tajnistvo@muzej-idrija-cerkno.si
T: 05 37 26 600
vsak dan: 9.00-18.00

DOGODKI:
VODSTVO PO PRILOŽNOSTNI 
RAZSTAVI: »U FABRK«,/ 
razstavišče Nikolaja Pirnata, 
grad Gewerkenegg, v okviru 
projekta »Idrija – Območje topil-
nice rudnika živega srebra - 1. 
faza obnove« (po dogovoru z 
Osnovno šolo Idrija za učence 3. 
triade)
 8.10., 17.00: mUZEJSKA 
UČNA URA: ČAROBNI 
mUZEJSKI KOVČEK, 
grad Gewerkenegg (za otroke 
3-6 let in starše).

UGODNOSTI:
 brezplačno vodstvo in učna 
ura

JESENIcE, KOLPErN
NA STArI SAVI
GORNJESAVSKI 
mUZEJ JESENICE
cesta Franceta Prešerna 45
4270 Jesenice
W: www.gmj.si
E: info@gmj.si
T: 04 583 35 00
v oktobru: ponedeljek, torek, 
četrtek, petek: 8.00-16.00, sreda: 
9.00-17.00

DOGODKI:
 6. 10., 17.00: IGRAJmO SE: V 
ritmu železarskega srca - mu-
zejska razstava. INŠTRUmENTI 
IZ ODPADNIh IN NARAVNIh 
mATERIALOV - delavnica. V 
Kolpernu bo tega dne na ogled 
občasna razstava Pesniški atelje.

UGODNOSTI:
 udeležba na prireditvi je 
brezplačna
 ob nakupu nad 10,00 € prej-
mete brezplačno vstopnico za 
železarski muzej na Stari Savi

KOČEVJE 
POKRAJINSKI 
mUZEJ KOČEVJE
Prešernova ulica 11
1330 Kočevje
W: www.pmk-kocevje.si
E: info@pmk-kocevje.si, muzej@
pmk-kocevje.si
T: 01 895 03 03
ponedeljek-petek: 7.00-15.00, 
sobota: 10.00-13.00

DOGODKI:
 5.10., 9.00-11.00: V DEŽELI 
KAČARIJI 5 - brezplačna lutkov-
na igrica

UGODNOSTI:
 50% popust pri nakupu 

večine publikacij PMK Kočevje
 brezplačen promocijski 
material
 brezplačen vstop za otroke in 
družine

KOPEr
POKRAJINSKI mUZEJ 
KOPER – mUSEO 
REGIONALE DI 
CAPODISTRIA
Kidričeva 19
6000 Koper
W: www.pokrajinskimuzejkoper.si
E: info@pokrajinskimuzejkoper.si
T: 040 294 077
zaradi obnove palače odprto le 
ob dogodkih 

DOGODKI:
 9. 10., 10.00- 12.00: PREKO 
IGRE (IN UČENJA) V ANTIČNI 
RIm! - delavnice za najavljene 
skupine iz OŠ.
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 10.10., 10.00-12.00: KRUhA 
IN IGER - delavnica za družine. 
S pomočjo replik posodja, oblek, 
učnih in igralnih pripomočkov 
bomo spoznavali življenje v 
antičnem rimu; predmete bomo 
tudi preizkusili in se pomerili v 
rimskih igrah. 

UGODNOSTI:
 prost vstop za družine v vse 
muzejske zbirke (razen v palačo 
Belgramoni Tacco, zaprto zaradi 
obnove) v Tednu otroka (6.-11. 
10.) 
 brezplačna sobotna delavnica 
za družine 

KrŠKO
KULTURNI DOm 
KRŠKO, ENOTA 
mESTNI mUZEJ KRŠKO
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško 

W: www.mestnimuzejkrsko.si
E: nina.sotelsek@
mestnimuzejkrsko.si
T: 051 475 6756
ponedeljek: 10.00-16.00, 
torek-sobota: 12.00-18.00, 
nedelja:14.00-18.00, za najavljene 
obiskovalce tudi ob drugih 
urah. Prazniki zaprto, razen 8. 
februarja. Muzej je za obiskovalce 
zaprt tudi 24. in 31. decembra. 

DOGODKI:
 8.10., 17.00: KEmOGRAm - 
fotografska delavnica. Na 
delavnici bodo udeleženci risali 
s fotografskim razvijalcem in 
fiksirjem na svetlobno občutljiv 
foto-papir.
Delavnica je primerna tako za 
otroke kot za odrasle. Zaželeno 
je, da se udeleženci oblečejo v 
stara oblačila.

UGODNOSTI:
 prost vstop v muzejske 
razstave

LJUBLJANA
mGLC - mEDNARODNI 
GRAFIČNI LIKOVNI 
CENTER
Grad Tivoli, Pod turnom 3
1000 Ljubljana
W: www.mglc-lj.si
E: info@mglc-lj.si
T: 01 2413 800
torek-nedelja: 10.00-18.00

DOGODKI:
 6.-9.10., 10.00-12.00: 
DELAVNICE 31. GRAFIČNEGA 
BIENALA LJUBLJANA ZA 
ORGANIZIRANE SKUPINE 
OTROK IZ VRTCEV. Prijave na 
lili.sturm@mglc-lj.si.
 10.10.,11.00-15.00: 
DRUŽINSKA BIENALSKA 
DELAVNICA - ustvarjanje in 
likovne igre v parku Tivoli. 
Delavnico izvaja skupinica 
reciklarji (Primož Seliškar in 

Urša Steiner). Zbirno mesto za 
delavnice je kiosk MOTO v parku 
Tivoli v neposredni bližini MGLc.

JAVNI ZAVOD 
LJUBLJANSKI GRAD
Grajska planota 1
1001 Ljubljana
W: www.ljubljanskigrad.si
E: info@ljubljanskigrad.si
T: 01 306 42 30
ponedeljek-nedelja: 9.00-20.00

DOGODKI:
 6.10., 17.00: LUTKO-tech, 
brezplačni vodeni ogled 
Lutkovnega muzeja na 
Ljubljanskem gradu in spozna-
vanje lutkovnih tehnik. Za otroke 
od 6. do 12. leta. Omejeno število 
mest. Obvezne prijave na: lut-
kovni-muzej@ljubljanskigrad.si 
ali 
01 306 42 58. Zbirno mesto: Info 
center. 
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 8.10., 17.00: LUTKOVNE 
ZAVOZLANKE, brezplačni igrivi 
vodeni ogled Lutkovnega mu-
zeja na Ljubljanskem gradu. Za 
otroke od 4. do 8. leta. Omejeno 
število mest. Obvezne prijave 
na: lutkovni-muzej@ljubljanski-
grad.si ali 01 306 42 58. Zbirno 
mesto: Info center. 
 10.10., 17.00: LUTKO-tech, 
brezplačni vodeni ogled 
Lutkovnega muzeja na 
Ljubljanskem gradu in spozna-
vanje lutkovnih tehnik. Za otro-
ke od 6. do 12. leta. Omejeno 
število mest. Obvezne prijave 
na: lutkovni-muzej@ljubljanski-
grad.si ali 
01 306 42 58. Zbirno mesto: 
Info center.

UGODNOSTI:
 promocijska cena za 
družinski obisk (do 2 odrasla 
in vsaj 1 otrok od 7 do 18 
let) Lutkovnega muzeja na 

Ljubljanskem gradu (10 EUr oz. 
15 EUr z vključeno vozovnico za 
tirno vzpenjačo)

mESTNI mUZEJ 
LJUBLJANA (mGmL)
Gosposka 15
1000 Ljubljana
W: www.mgml.si
E: prijava@mgml.si
T: 01 24 12 506
torek-nedelja:10.00-18.00, 
četrtek: 10.00-21.00

DOGODKI:
 3. in 4.10., 10.00-18.00: 
DRUŽINSKI OBISK RAZSTAVE 
VODA Z OTROŠKIm 
VODNIKOm VSEVODOVED
Ali veste, koliko vode je na 
svetu? Koliko od tega je pitne? 
Kje vse se nahaja in v kakšnih 
oblikah jo lahko najdemo? 
Podajte se na raziskovanje vo-
dnih skrivnosti in se preizkusite 

v premetankah, ugankah, rebu-
sih in drugih nalogah, ki smo jih 
pripravili za vas. Zavihajte roka-
ve in bolje spoznajte življenjsko 
pomembno sopotnico.
 3. in 4.10.,10.00-18.00: 
DRUŽINSKI OBISK 
EKSPERImENTALNE SOBE 
VODA
Ali veste, od kod prihaja voda, ki 
priteče iz ljubljanskih pip? Kam 
gre, ko jo porabimo? Na kakšen 
način jo očistimo? Preizkusite 
se v zanimivih vodnih eksperi-
mentih, ki vam bodo pokazali 
različne vodne čarovnije in 
mokre vragolije.
 3. in 4.10.,10.00-18.00: 
RAZPRODAJA EmONSKIh 
PARCEL / Arheološki park 
Emonska hiša, mirje 4. Slavje ob 
2000. obletnici mesta Emona je 
končano. Emonci so že davno 
zapustili svoje mesto in za seboj 
pustili prazne hiše. Priskrbite si 

svoje glinene novce in kupite 
svojo parcelo v starodavnem 
mestu. Sprehodite se skozi 
Arheološki park Emonska hiša, 
poiščite ostanke talnega ogre-
vanja, mozaike in stenske posli-
kave. Oglejte si ostanke obzidja  
bogate emonske hiše, ki naj 
vam bo v navdih pri poslikavi 
vaše nove emonske nepremični-
ne. Zavihajte rokave, pridružite 
se ustvarjalni delavnici in si 
poslikajte čisto svojo emonsko 
parcelo.

UGODNOSTI:
 brezplačen vstop

mODERNA GALERIJA 
(mG+mSUm)
cankarjeva 15 (MG+), Maistrova 
3 (+MSUM)
1000 Ljubljana
W: www.mg-lj.si
E: info@mg-lj.si, 
 izobrazevanje@mg-lj.si
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T: 01 2416 800
torek-nedelja: 10.00-18.00

DOGODKI:
 8.10.,9.10., 10.00-12.00:
/v+ MSUM, ULICA=GALERIJA: 
brezplačna delavnica za osnov-
nošolske skupine ob razstavi 
sedanjost in prisotnost - v so-
delovanju s skupino KUD Ljud. V 
skupini je lahko največ 25 otrok. 
Obvezne prijave na izobrazeva-
nje@mg-lj.si
 8.10., 10.00-11.00 in 11.00-
12.00: /v MG+; 9.10., 10.00-11.00 
in 11.00-12.00: /v +MSUM, PLUS 
(+): BREZPLAČNA LIKOVNA 
DELAVNICA - za predšolske 
in osnovnošolske skupine, na 
kateri bomo poiskali umetniška 
dela, ki so plus (+) med moder-
no in sodobno umetnostjo. V 
skupini je lahko največ 25 otrok. 
Obvezne prijave na: izobraze-
vanje@mg-lj.si. Prijava pomeni 
obisk obeh delavnic: četrtkove v 

MG+ in petkove v +MSUM.
 6.10., 17.00: /v MG+; 
7.10., 17.00: /v +MSUM, noO 
PARENTAL ADVISORY!, - brez-
plačni igrivi vodeni ogledi po 
stalnih razstavah v MG+MSUM za 
otroke od 5. do 12. leta starosti. 
Obvezne prijave na: izobrazeva-
nje@mg-lj.si.
 10.10.,11.00-13.00: /v +MSUM; 
KLUB mINImALISTOV - brez-
plačna sobotna delavnica ob 
razstavi Sedanjost in prisotnost 
v sodelovanju s skupino KUD 
Ljud. Število mest je omejeno. 
Obvezne prijave na izobrazeva-
nje@mg-lj.si.

UGODNOSTI:
 prost vstop za družine z 
otroki v Tednu otroka v Moderni 
galeriji (MG+) in Muzeju sodobne 
umetnosti Metelkova (+MSUM)
 vsi, ki v Tednu otroka, 5.-11.10., 
obiščete Moderno galerijo (MG+) 
ali Muzej sodobne umetnosti 

Metelkova (+MSUM) ter na 
blagajnah rezervirate termin za 
praznovanje rojstnega dneva, 
dobite pri plačilu 15% popust
 v knjigarnah MG in DEPO 
bo v tednu otroka, od 6. do 12. 
oktobra, otroški program znižan 
za 10%

mUZEJ NOVEJŠE 
ZGODOVINE 
SLOVENIJE
celovška cesta 23
1000 LJUBLJANA
W: www.muzej-nz.si
E: uprava@muzej-nz.si
T: 01 300 96 10
torek-nedelja: 10.00-18.00, junij – 
avgust/torek, četrtek in sobota: 
10.00-20.00
ponedeljek in državni prazniki: 
zaprto (izjema 8. februar)

DOGODKI:
 6.10., 17.00: mOJ DOm-
ustvarjalna delavnica 
 6.10., 18.00: SLOVENCI V XX. 
STOLETJU - javno vodstvo po 
stalni razstavi
 7.10., 10.00: 3D OČALA - 
ustvarjalna delavnica
 8.10., 17.00: IZDELAJ SVOJ 
RAČUNALNIK- ustvarjalna 
delavnica
 8.10., 18.00: POT DOmOV 
- javno vodstvo po občasni 
razstavi 
 6.10.-11.10., 10.00-18.00: 
DRUŽINSKO SPOZNAVANJE 
ZGODOVINE SLOVENCEV V 
XX. STOLETJU (družinske škatle 
odkrivanja razstave Slovenci v 
XX. stoletju dobite na recepciji 
muzeja)

UGODNOSTI:
 brezplačen vstop za družine
 30% popust na izbrane publi-
kacije v muzejski trgovini
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mUZEJ ZA 
ARhITEKTURO IN 
OBLIKOVANJE
Pot na Fužine 2
1000 Ljubljana
W: www.mao.si
E info@mao.si
T: 01 548 42 82
torek-nedelja: 10.00 – 18.00

DOGODKI:
 11.10., 11.00: STOLETJE 
PLAKATA, PLAKAT 20. 
STOLETJA NA SLOVENSKEm - 
voden ogled razstave in ČRKE, 
IGRA BESED - ustvarjalna 
delavnica.
 5.-11.10.: mINI mAO - igrarije 
ob razstavi Stoletje plakata

UGODNOSTI:
 katalogi MAO po ugodnih 
cenah

NARODNA GALERIJA
Prešernova 24
1000 Ljubljana
W: www.ng-slo.si
E: dejavnosti@ng-slo.si; info@
ng-slo.si
T: 01/24 15 418 (blagajna), 434 
(recepcija), 414/5 (Oddelek 
Izobraževanje in animacijo)
torek-nedelja: 10.00-18.00, 
četrtek: 10.00-20.00

DOGODKI:
 7.10., 16.30: ZAPLEŠImO 
KOLO, plesno pevska delavnica 
ob slikah iz stalne zbirke. Vodita 
kustodinja Nataša Braunsberger 
in plesna pedagoginja mag. 
Mojca Leben.
 8.10.,16.00: C(ES)ARSKI 
PORTRET IN ŠOLA, vodstvo 
in delavnica za otroke. Vodita 
kustodinja Kristina Preininger in 
slikarka Teja Vučko.
 10.10.,10.00: LEPA KOT 
SLIKA IN IZDELOVANJE 

NARAVNE mASKE ZA OBRAZ, 
vodstvo in delavnica za otroke. 
Vodi Barbara Kotnik, etnologinja 
in kulturna antropologinja, za-
poslena na projektu Dostopnost 
do kulturne dediščine ranljivim 
skupinam
 6.10.-11.10.: Družine z otroki si 
lahko izposodijo Galovo zeleno 
skrinjo ali pa si izberejo pobar-
vanke in same raziskujejo stalno 
zbirko.

UGODNOSTI:
 do 50 % znižane pedagoške 
publikacije NG
 prost vstop za družine z otro-
ki v Tednu otroka
 brezplačen promocijski 
material
 vsak otrok prejme knjižno 
kazalko

NARODNI mUZEJ 
SLOVENIJE

Prešernova (Muzejska ulica 1) 
Metelkova (Maistrova 1)
1000 Ljubljana
W: www.nms.si
E: info@nms.si
T: 01 24 14 400
NMS - Prešernova; ponedeljek- 
nedelja: 10.00-18.00, četrtek: 
10.00-20.00
NMS - Metelkova; torek-nedelja: 
10.00-18.00

DOGODKI:
 10.10., 16.00:/ NMS-
Prešernova: DRUŽINSKO 
VODSTVO PO RAZSTAVI 
RImSKE ZGODBE S STIČIŠČA 
SVETOV 
 10.10., 11.00: /NMS-Metelkova: 
DRUŽINSKO VODSTVO 
PO ZGODOVINSKIh IN 
UmETNOSTNIh ZBIRKAh

UGODNOSTI:
 prost vstop za otroke in 
družine
 20% popust pri nakupu 
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publikacij za otroke in mladino, 
ki jih je izdal Narodni muzej 
Slovenije (razen za knjige, za 
katere velja ZEcK)

PRIRODOSLOVNI 
mUZEJ SLOVENIJE
Prešernova 20 (vhod za 
obiskovalce z Muzejske ulice 1)
1000 Ljubljana
W: www.pms-lj.si
E: uprava@pms-lj.si
T: 01 241 09 40 (pisarna), 01 241 
44 72 (blagajna)
vsak dan od 10.00-18.00, v 
četrtek do 20.00

DOGODKI:
 5.-11.10., 10.00-18.00; 8.10., 
10.00-20.00: PROST VSTOP 
ZA OTROKE IN mLADE DO 18. 
LETA

UGODNOSTI:
 brezplačna uporaba 

programov za samostojno 
uporabo: Skrinjice učenosti, 
Skrivnosti poln nahrbtnik, zvočni 
in tiskani vodiči, poučne računal-
niške igrice.

SLOVENSKI 
ETNOGRAFSKI mUZEJ
Metelkova 2
1000 Ljubljana
W: www.etno-muzej.si
E: etnomuz@etno-muzej.si
T: 01 3008 700, 01 3008 745
torek-nedelja: 10.00-18.00

DOGODKI:
 6.10., 16.30: hIŠNA mIŠKA 
ALI USTAVLJALEC VRAT?
V SEM-u je na ogled razstava 
o vratih. Vrata so del našega 
življenja, dnevno se jih dotikamo, 
odpiramo, se za njimi skrivamo …  
Včasih želimo imeti vrata zaprta, 
včasih odprta, mogoče samo 
priprta. Priprta vrata se rada 

zapirajo. Zapira nam jih prepih 
ali kdo, ki ne mara odprtih vrat. 
V delavnici bomo izdelali hišno 
miško, s katero bodo vrata lahko 
odprta na stežaj ali ravno toliko, 
kot boste želeli. Vstop prost.
 8.10., 16.30: KO SENCE 
SPREGOVORIJO 
Dnevi se vse bolj krajšajo in 
sence ob soju luči že rišejo 
najrazličnejše podobe. Tudi 
v Slovenskem etnografskem 
muzeju se bomo poigrali z igro 
senc, spoznali prave senčne 
lutke z indonezijskega otoka 
Java ter si sami izdelali svoje 
lutke, ki bodo s pomočjo pravljic 
morda tudi oživele. Vstop prost.
 10.10., 10.00: Lončarski atelje 
SEM: GLINENI INŠTRUmENTI
Tradicionalni lončarji so med 
drugim iz gline izdelovali tudi 
glasbila: piščalke, bas in različne 
zvončke ter ropotulje.
Na delavnici si bomo izdelali 

ropotuljo, zvonček ali piščal s 
pomočjo lončarke in po lastni 
zamisli. Na koncu bomo z barva-
mi še vse polepšali in posušili ter 
dali v lončarsko peč, da bomo 
na spečene inštrumente lahko 
tudi igrali.

UGODNOSTI:
 prost vstop za otroke in dru-
žine v Tednu otroka

SLOVENSKI 
GLEDALIŠKI INŠTITUT 
– GLEDALIŠKI mUZEJ
Mestni trg 17
1000 Ljubljana
W: www.slogi.si
E: sandra.jenko@slogi.si
T: 01 241 58 14
torek-sobota: 10.00-18.00, 
nedelja: 10.00-13.00
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DOGODKI:
 8. 10., 17.00: mOJE 
GLEDALIŠČE V mALEm 
Na stalni razstavi Hoja za gleda-
liščem. Od jezuitov do Cankarja 
bomo raziskovali razvoj gledali-
ških stavb in spoznali značilnosti 
gledaliških predstav. Izdelali 
bomo lastno majhno gledališče z 
lutkami in v njem priredili kratke 
igre. Ustvarjalna delavnica je 
namenjena otrokom od 4 do 9 
let starosti. Zaradi omejenega 
števila mest so obvezne pred-
hodne prijave na: sandra.jenko@
slogi.si.
 11. 10., 10.30: BAROČNE 
ODRSKE ČAROVNIJE 
V dobi baroka so gledališki 
mojstri na odru ustvarjali prave 
čarovnije. raziskovali bomo 
baročno gledališko tehniko in 
nato sami izdelali vrtljivo kuliso 
iz periaktov ter z lutkami na 
palici pripravili kratke predstave. 

Ustvarjalna delavnica je name-
njena družinam z otroki nad 6 
let starosti. Zaradi omejenega 
števila mest so obvezne pred-
hodne prijave na: sandra.jenko@
slogi.si.

UGODNOSTI:
 v Tednu otroka za družine 
z otroki prost vstop na stalno 
razstavo Hoja za gledališčem. 
Od jezuitov do Cankarja
 10% popust pri nakupu publi-
kacij inštituta

SLOVENSKI 
ŠOLSKI mUZEJ
Plečnikov trg 1
1000 Ljubljana
W: www.ssolski-muzej.si
E: solski.muzej@guest.arnes.si
T: 01 2513 024, 031 299 676
ponedeljek-petek : 8.00-16.00, 
prva sobota v mesecu: 10.00-
14.00

DOGODKI:
 6.10., 8.10., 18.00 in 10.10., 
11.00: VEČČUTNA DELAVNICA 
NA ŠOLSKEm VRTU. Na delavni-
ci bodo obiskovalci prepoznavali 
različne zvoke ptic, vonjali raz-
lična zelišča, prepoznavali oblike 
semen in okušali zeliščne čaje.

UGODNOSTI: 
 50% popust pri nakupu 
katalogov

USTVARJALNA 
PISARNA SODELUJEm
cesta na Loko 12
1000 Ljubljana
W: www.so-delujem.com
E: info@so-delujem.com;
 ksudec@gmail.com
odpiralni čas: po dogovoru

DOGODKI:
 od decembra 2015 naprej: 
IZVAJANJE USTVARJALNIh 
DELAVNIC (za točen urnik in 
lokacijo spremljajte spletno stran 
– aktualno)
 24.9., 30.9., 6.10., 13.10., 
17.00: VODSTVA V GALERIJI 
KRESIJA - ob mednarodnem 
grafičnem bienalu
 januar 2016: VODSTVA V 
GALERIJI KRESIJA (za točen 
urnik spremljajte spletno stran 
– aktualno)

UGODNOSTI:
 na željo obiskovalca - osebe 
z invalidnostjo, starejše osebe, 
otroci s pp, … organiziramo 
spremstvo na dogodek (klua@
so-delujem.com)
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LJUTOMEr
SPLOŠNA KNJIŽNICA 
LJUTOmER, OE mUZEJ
Glavni trg 2
9240 Ljutomer
W: www.knjiznica-ljutomer.si
E: knjiznica ljt@sik.si
T: 02 581 17 58, 02 581 12 95
ponedeljek-petek: 8.00-15.00, 
sobota po dogovoru

DOGODKI:
 5. - 9.10., 10.00-12.00: 
LJUTOmER SKOZI ULIČNA 
ImENA - učna ura. Na primeru 
pisnih virov, fotografij,razglednic 
zemljevida, risalnih in drugih 
pripomočkov, učenci ugotavljajo 
prostorsko orientacijo, izvor 
in pomen ulic skozi preteklost 
mesta Ljutomera. Prireditev je 
primerna za razredno in pred-
metno stopnjo učencev osnov-
nih šol.

 5. - 7. 10., 10.00-18.00: 
STROKOVNO VODSTVO IN 
OGLED mUZEJSKIh ZBIRK ZA 
OTROKE IN DRUŽINE. 

UGODNOSTI:
 vse dejavnosti se izvajajo 
brezplačno

MArIBOr
mUZEJ NARODNE 
OSVOBODITVE 
mARIBOR
Ulica heroja Tomšiča 5
2000 Maribor
W: www.muzejno-mb.si
E: osebje@muzejno-mb.si
T: 02 235 26 00
ponedeljek-petek: 8.00-17.00, 
sobota: 9.00-12.00

DOGODKI:
 7.10., 16.00-18.00 in 10.10., 
9.00-12.00: SREDINA IN 
SOBOTNA DRUŽINSKA 

DELAVNICA IGER IN IGRAČ Na 
delavnici bomo spoznali nekaj 
starejših iger, ki so sčasoma šle v 
pozabo. Igrali se bomo tako kot 
pred desetletji. Ob tem bomo 
spoznali še starejše igrače in si 
njihovem vzoru naredili še svojo 
igračo 

UGODNOSTI:
 10% popust pri nakupu 
publikacij

UmETNOSTNA 
GALERIJA mARIBOR
Strossmayerjeva ul. 6
2000 Maribor
W: www.ugm.si
E: info@ugm.si
T: 02 22 95 860
ponedeljek-nedelja:10.00-18.00, 
UGM Studio, Trg Leona Štuklja 
2: ponedeljek-petek: 11.00-18.00, 
sobota: 11.00-13.00

DOGODKI:
 10.10. in 11.10: RAZSTAVA: 
IVAN DVORŠAK, FOTOGRAF 
IN GRAFIČNI OBLIKOVALEC/ 
Umetnostna galerija Maribor, 
Strossmayerjeva ul. 6: brezpla-
čen ogled.
 5.-11.10: RAZSTAVA 
SODOBNEGA JAPONSKEGA 
UmETNIKA JOTARO NIWE 
ÆQUILIBRIUM, / UGM Studio, 
Trg Leona Štuklja 2: brezplačen 
ogled.
 10.10.,10.00-11.30: SOBOTNA 
USTVARJALNICA/UGM Studio, 
Trg Leona Štuklja 2. Otroke 
vabimo na ogled razstave so-
dobnega japonskega umetnika 
Jotare Niwe. Seznanili se bomo 
z umetniško postavitvijo in vklju-
čevanjem vsakdanjih predmetov 
v umetnost. Ogledu razstave bo 
sledila igriva prostorska ustvar-
jalnica, na kateri bomo dobro 
znane predmete sestavljali v 
nove likovne zgodbe. 
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METLIKA
BELOKRANJSKI 
mUZEJ mETLIKA
Trg svobode 4 
8330 METLIKA
W: www.belokranjski-muzej.si
E: alenka.misja@guest.arnes.si
T: 07 306 3376, 07 306 3370
ponedeljek - sobota: 9.00-17.00, 
nedelje in prazniki: 10.00-14.00, 
1. januar, 1. november in 25. 
december: zaprto

DOGODKI:
 5. 10 ., 10.00: USTVARJALNA 
DELAVNICA ZA OTROKE: 
NAREDImO LATERNO, otroci si 
bodo z uvodnim obiskom stalne 
muzejske zbirke pričarali vpo-
gled v preteklost, nakar si bodo 
sami izdelali repliko laterne.
 7. 10., 17.00: VODSTVO PO 
OBČASNI RAZSTAVI: SEDEm 
mETLIŠKIh ZGODB. Po vod-
stvu sledi delavnica za otroke 

in družine s poudarkom na 
metliške sejme. Na delavnici se 
bomo spoznali z gledališčem 
Kamišibaj. To je pripovedovanje 
ob slikah na malem odru. 
 10. 10., 10.00: PREDSTAVITEV 
KNJIŽICE STARI ATE, SI RES 
PIL NA RÓVAŠ? Po predstavitvi 
sledi delavnica za otroke in dru-
žine Naredimo si róvaš.

UGODNOSTI: 
 vsi dogodki so brezplačni

MUrSKA SOBOTA
GALERIJA mURSKA 
SOBOTA
Kocljeva 7
9000 Murska Sobota
W: www.galerija-ms.si
E: info.galerijams@siol.net
T: 02 522 38 34
torek-petek: 8.00-17.00, 
ponedeljek, sobota: 9.00-12.00, 
nedelje in prazniki: zaprto

DOGODKI:
 SKRITI PRSTI - likovna 
delavnica, vezana na »Razstavo 
slik slikarjev, ki slikajo z usti ali 
nogami«. Delavnica se izvaja v 
dogovoru z vrtci in OŠ. Prijave 
na 02 522 38 34, 041 782 705 
ali na info.galerijams@siol.net 
(Jelka Geder-Kosi).
 mOJA ILUSTRACIJA, likovna 
delavnica, vezana na razstavo 
»Marlenka Stupica. Ilustracije«. 
Delavnica se izvaja v dogovoru 
z vrtci in OŠ. Prijave na 02 522 
38 34, 041 782 705 ali na info.
galerijams@siol.net (Jelka 
Geder-Kosi)
 7. 10., 16.00: SLIKANJE Z 
USTI ALI NOGAmI, likovna 
demonstracija (Željko Vertelj, 
Benjamin Žnidaršič)

UGODNOSTI:
 likovni delavnici Skriti prsti in 
moja ilustracija se za najavljene 
skupine brezplačno izvajata do 
14. oktobra

POmURSKI mUZEJ 
mURSKA SOBOTA
Trubarjev drevored 4
9000 Murska Sobota
W: www.pomurski-muzej.si
E: info@pomurski-muzej.si
T: 02 527 17 06
torek-petek: 9.00-17.00, sobota: 
9.00-13.00, nedelja: 14.00-18.00, 
ponedeljek: zaprto

DOGODKI:
 6. 10.; 16.00: 
DRUŽINSKA DELAVNICA 
- EKSPERImENTALNA 
FOTOGRAFIJA PO NAVDIhU 
FOTOGRAFA JOŽETA KOLOŠE.
Delavnico bomo pričeli z 
ogledom Kološevega kabineta 
umetniške fotografije, kjer bomo 
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spoznali realistične in eksperi-
mentalne Kološeve fotografije. 
Sledilo bo delo v temnici, kjer 
bomo na fotopapirju ustvarili 
kompozicije, jih razvili in si tako 
izdelali lastno eksperimentalno 
fotografijo. Potrebne predhodne 
najave na e - naslov: mateja.
huber@pomurski-muzej.si.
 8. 10.; 16.00: 
DRUŽINSKA DELAVNICA S 
KARIKATURISTOm - ob razstavi 
Karikature Ladislava Kondorja 
smo pripravili posebno delavnico, 
ki jo bo vodil znani prekmurski 
karikaturist Anton Buzeti. Pod 
njegovim mentorstvom bomo 
risali portretne karikature. 
Potrebne predhodne najave na 
e-naslov: mateja.huber@pomur-
ski-muzej.si. 
 5.-9. 10.: DOŽIVETJE 
PROSTORA - delavnice za 
šolske skupine po predhodnem 
dogovoru. Učenci prejmejo in 
rešujejo naloge v muzejskem 
delovnem zvezku v dveh jezikih 

(slovenščina, madžarščina) in 
dveh narečjih (porabsko, hetiško) 
ter na zanimiv način spoznavajo 
domačo kulturno dediščino in 
kulturno dediščino naših sosedov. 
Potrebne predhodne najave na 
e-naslov: mateja.huber@pomur-
ski-muzej.si. 

UGODNOSTI:
 brezplačen vstop na razstave 
za družine v soboto, 10. 10. in v 
nedeljo, 11. 10. 

NAZArJE
mUZEJ VRBOVEC, 
mUZEJ GOZDARSTVA 
IN LESARSTVA
Savinjska cesta 4
3331 Nazarje
W: www.muzej-vrbovec.si
E: muzej.vrbovec@siol.net
T: 03 839 16 13, 040 345 630
torek-nedelja: 9.00-17.00

DOGODKI:
 8. 10., 9. 10., 10.00: LONEC 
PRAVLJIC - interaktivna pred-
stava o dveh Čirulah, Vesni in 
Vehtri, ki čarata z živalmi, pred-
meti, besedami in tudi z ljudmi, 
če ni kaj drugega pri roki. Otroci 
aktivno pomagajo pri čaranju s 
ponavljanjem urokov, nabiranjem 
čarobnih predmetov in reševa-
njem ugank.

NOVA GOrIcA
GORIŠKI mUZEJ 
KROmBERK – 
NOVA GORICA
Grajska cesta 1
5000 Nova Gorica
W: www.goriskimuzej.si
E: goriskimuzej@siol.net
T: 05 335 98 11
odpiralni čas - glej splet po 
lokacijah

DOGODKI:
 5.10., ob 16.00 / grad 
Kromberk: DELAVNICA: SEm 
PUŠKO ZAGLEDAL IN JOKAT 
ZAČEL - delavnica je namenjena 
družinam z otroki. Na njej se 
bomo sprehodili po razstavi o 
I. svetovni vojni in se poigrali z 
didaktičnimi igrami razstave. 
Čas trajanja: 1-2 uri.
 7.10., ob 9.00 oz. po 
dogovoru / grad Kromberk: 
DELAVNICA: mOJ PORTRET* 
(namenjena drugi triadi učencev 
osnovne šole, max. 25 otrok). 
Čas trajanja: 2-3 šolske ure. 
 9.10., 15.00-17.00 / muzejska 
zbirka Kolodvor: BREZPLAČNA 
VODENJA ZA DRUŽINE

Kontaktna oseba: David Kožuh, 
kustos pedagog. 
T: 05 335 98 26, GSM: 051 345 301
E: david.kozuh@goriskimuzej.si

19



20



UGODNOSTI: 
 vse delavnice so brezplačne
 10. in 11.10.: otroci prost vstop 
po muzejskih zbirkah (ne velja 
za skupine)

NOVO MESTO
DOLENJSKI mUZEJ 
NOVO mESTO
Muzejska ulica 7
8000 Novo mesto
W: www.dolenjskimuzej.si
E: dolenjski.muzej@
dolenjskimuzej.si
T: 07 373 11 30
torek-sobota: 9.00-17.00

DOGODKI:
 10.10., 10.00- 12.00: 
PEDAGOŠKA GLASBENA 
DELAVNICA: NOVO mESTO 
GLASBE
Na delavnici si bomo ogledali 
razstavo Novo mesto glasbe 

in film, ki je nastal ob razstavi, 
izdelali glasbilo in skupaj z 
bobnarjem rock skupine Dan 
D, Dušanom Obradinovićem – 
Obro, zaigrali na različna tolkala.

UGODNOSTI: 
 brezplačna delavnica za otro-
ke in družine

PIrAN
POmORSKI mUZEJ-
mUSEO DEL mARE 
»SERGEJ mAŠERA« 
PIRAN-PIRANO
cankarjevo nabrežje 3
6330 Piran
W: www. pomorskimuzej.si
E: muzej@pommuz-pi.si; 
booking.pommuz@pommuz-pi.
si; duska.zitko@guest.arnes.si
T: 05 67 100 51, 05 67 100 43
torek-nedelja: 9.00-12.00 in 
15.00-18.00

DOGODKI:
 OGLED RAZSTAVE »ROG 
- prva slovenska čezoceanska 
ladja in poveljnik Baldomir 
Podgornik« in delavnice za 
osnovnošolske otroke: »UČImO 
SE OSNOVNIh mORNARSKIh 
VEŠČIN«. Sporočamo z med-
narodnimi navtičnimi signalnimi 
zastavami, uporabljamo med-
narodno abecedo, izdelujemo 
osnovne mornarske vozle.«

UGODNOSTI: 
 brezplačen ogled razstave, 
doplačilo za delavnice 7.10. in 
9.10. (1€/osebi)

PODSrEDA 
KOZJANSKI PARK
Podsreda 45
W: www.kozjanski-park.si
E: kozjanski.park@kp.gov.si
T: 03 80 07 100
Uprava Kozjanskega parka v 

Podsredi, ponedeljek-petek: 
8.00-15.00
Grad Podsreda, torek-nedelja: 
10.00-18.00
Slovensko-bavarska hiša v 
Podsredi, Kolarjeva in Javerškova 
domačija, Levstikov mlin: po 
predhodni najavi

DOGODKI: 
 7.10., 8.00-12.00:/ uprava 
Kozjanskega parka v Podsredi: 
ARhITEKTURNA DELAVNICA 
»hIŠA V PARKU«. V javnem 
zavodu Kozjanski park izvajamo 
projekt Sodobna arhitekturna 
tipologija na Kozjanskem, v 
okviru katerega želimo tudi 
mlade spodbuditi k razmisleku, 
kako hiša vpliva na občutljiv 
prostor regijskega Kozjanskega 
parka. Najprej bomo spozna-
vali kulturno krajino ter prostor 
Kozjanskega zaznavali z vsemi 
čutili. V drugem delu bomo 
narisali načrt kozjanske hiše in 
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tlorise v merilu 1:1 z letvicami 
prikazali v dejanskem prostoru. 
Sprehodili se bomo po štirih 
novih hišah, ki jih bodo načr-
tovali in izvedli četrtošolci in v 
njih odkrivali elemente tipične 
kozjanske hiše. Ob zaključku 
delavnice bomo iz tradicional-
nega materiala, lesenih letvic 
naredili štiri nove kose urbanega 
pohištva, ki jih bomo seveda 
tudi preizkusili. Delavnico bomo 
izvedli v sodelovanju z zavodom 
METrOSr, zavodom za prostor 
Savinjske regije in OŠ Bistrica ob 
Sotli.

POLhOV GrADEc
TEhNIŠKI mUZEJ 
SLOVENIJE – 
mUZEJ POŠTE IN 
TELEKOmUNIKACIJ

Polhov Gradec 61
1355 Polhov Gradec
W: www.tms.si
E: muzejpt@tms.si
T: 01 364 00 83 
torek-petek: 10.00-17.00, nedelja 
in prazniki: 10.00-17.00 (zadnji 
vstop ob 16.00),
sobota in ponedeljek: zaprto
1.11., 25.12.,26.12.,1.1. in velika noč: 
zaprto

DOGODKI:
 11.10., 10.00-11.00: 
BREZPLAČNO VODSTVO 
PO mUZEJSKIh ZBIRKAh 
ZA DRUŽINE- DOTAKNI SE! 
Sprehodite se po Muzeju pošte 
in telekomunikacij in na poti 
skozi zgodovino odkrivajte 
posebne točke, ki so name-
njene slepim in slabovidnim 
obiskovalcem ter vsem drugim 
radovednim in vedoželjnim, ki 
želijo s pomočjo različnih čutov 
raziskovati in spoznavati našo 
tehniško dediščino. 

 11.10., 11.00-12.00: 
BREZPLAČNA DELAVNICA ZA 
OTROKE-ŠTAmPILJKA 

UGODNOSTI:
 vsaka družina bo ob obisku 
prejela muzejsko darilo
 vodenje in delavnica sta 
brezplačna, potrebno je plačati 
le muzejsko vstopnino

POSTOJNA
NOTRANJSKI mUZEJ 
POSTOJNA
Kolodvorska cesta 3
6230 Postojna
W: www.muzejkrasa.si
E: info@notranjski-muzej.si
T: 05 721 10 90
torek, sreda, petek, sobota in 
nedelja: 10.00-18.00, četrtek: 
10.00-20.00 

DOGODKI:
 8.10.; 18.00: VEČTIPNO 
VODSTVO NA RAZSTAVI 
mUZEJ KRASA - za družine 
in OTROŠKA DELAVNICA 
IZDELAVE FOSILOV.

UGODNOSTI: 
 brezplačen vstop za družine

PTUJ
POKRAJINSKI mUZEJ 
PTUJ - ORmOŽ
Muzejski trg 1
2250 Ptuj
W: www.pmpo.si
E: ptujski.grad@pmpo.si
T: 02 784 03 60
ponedeljek-nedelja: 9.00 -18.00

DOGODKI:
 5.-9.10., 9.00-10.00: 
mAVRICA GRAJSKE mIŠKE 
FLORmAJ
Otroci si ogledajo Grajsko 
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galerijo na ptujskem gradu in se 
seznanijo s pojmi: slika, portret, 
oljne barve, platno, tihožitje; 
sestavijo velike sestavljanke z 
motivi razstavljenih slik; naučijo 
se iz primarnih zmešati sekun-
darne barve in pomagajo miški 
Flormaj naslikati mavrico. Za 
organizirane skupine otrok iz 
vrtcev. Obvezne prijave na peda-
gogi@pmpo.si ali 02/ 748 03 50

UGODNOSTI:
 program »Mavrica grajske 
miške Flormaj« se izvaja 
brezplačno.
 brezplačna uporaba 
«Muzejskega kovčka« in kartonč-
kov »Ptujski grad odpira vrata« 
za družine v času od 5.-11.10.

rADLJE OB DrAVI
KOROŠKI 
POKRAJINSKI 
mUZEJ, mUZEJ 
RADLJE OB DRAVI
2360 radlje ob Dravi
W: www. kpm.si
E: alenka.verdinek@kpm.si
T: 02 621 25 49
torek-petek: 9.00-15.00, sobota: 
9.00-13.00

DOGODKI:
 8.10., 17.00: KAKO IN ZAKAJ 
PRAZNUJEmO? Prazniki in raz-
lična praznovanja imajo poseben 
pomen v življenju posameznika 
in skupnosti. Osrednja tema, 
s katero se bodo seznanjali 
naši obiskovalci bodo prazniki, 
povezani z življenjskim krogom. 
Zakaj praznujemo rojstni dan, 
kdaj godujemo, kako in kdaj so 

praznovali v preteklosti in s čim 
so si polepšali praznovanja? 
Spoznali in igrali bomo igrice, ki 
so jih poznale že naše babice in 
dedki, ter tako spoznavali prete-
klost in našo skupno dediščino.

UGODNOSTI: 
 prost vstop

rADOVLJIcA
mUZEJI RADOVLJIŠKE 
OBČINE – mESTNI 
mUZEJ
Linhartov trg 1
4240 radovljica 
W: www.muzeji-radovljica.si
E: mro@siol.net
T: 04 532 05 28
ponedeljek-nedelja: 10.00-18.00

DOGODKI:
 7. 10.,17.00: DELAVNICA 
SILhUETA – silhueta je tenka, 

ploskovita senčna podoba, 
senca človeka ali predmeta, 
izrisana s tušem ali izrezana 
iz papirja (striženka), kakršne 
bomo izdelovali tudi na naši de-
lavnici. Priljubljena je bila zlasti 
v poznem 18. st., kot najcenejša 
portretna tehnika. V silhuetnici 
bomo tako s pomočjo sveče, 
papirja in svinčnika izdelali la-
stne senčne podobe.

UGODNOSTI: 
 brezplačna delavnica

rAVNE NA
KOrOŠKEM
KOROŠKI 
POKRAJINSKI mUZEJ, 
mUZEJ RAVNE 
NA KOROŠKEm
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Koroška c. 12, štauharija, Stara 
železarna
2390 ravne na Koroškem
W: www. kpm.si
E: liljana.suhodolcan@kpm.si
T: 02 621 25 62
torek- petek: 9.00-16.00, sobota: 
9.00-13.00

DOGODKI:
 7. 10., 17.00: /Štauharija, Stara 
železarna, Koroška c. 12, ravne 
na Koroškem: 
KAKO IN ZAKAJ 
PRAZNUJEmO? Prazniki in raz-
lična praznovanja imajo poseben 
pomen v življenju posameznika 
in skupnosti. Osrednja tema, 
s katero se bodo seznanjali 
naši obiskovalci bodo prazniki, 
povezani z življenjskim krogom. 
Zakaj praznujemo rojstni dan, 
kdaj godujemo, kako in kdaj so 
praznovali v preteklosti in s čim 
so si polepšali praznovanja? 
Spoznali in igrali bomo igrice, ki 

so jih poznale že naše babice in 
dedki, ter tako spoznavali prete-
klost in našo skupno dediščino. 

UGODNOSTI: 
 prost vstop 

rOGATEc
mUZEJ NA PROSTEm 
ROGATEC IN 
ROKODELSKI CENTER, 
DVOREC STRmOL
Muzej na prostem rogatec: 
Ptujska cesta 23
Dvorec Strmol: Pot k ribniku 3
3253 rogatec
W: www.rogatec.si
E: irena.roskar@siol.net
T: 03 818 62 02, 040 74 80 10
torek-nedelja: 10.00-18.00

DOGODKI: 
 10.10., 15.00-17.00 / Muzej 
na prostem: ROGATKO IN 

NJEGOVE DEJAVNICE - učno 
doživljajske in gibalne igre ter 
uganke in peka kruhkov žulik v 
črni kuhinji muzejske hiše.
 10.10., 17.00-18.00 / Muzej na 
prostem: JAVNO VODSTVO PO 
mUZEJU.
 11.10., 15.00-17.00 / 
Dvorec Strmol: LONČARSKA 
DELAVNICA IN DELAVNICA 
POLSTENJA 
 11.10.,17.00-18.00 / Dvorec 
Strmol: JAVNO VODSTVO 
PO DVORCU V SPREmSTVU 
CESARJA JOŽEFA II.

SLOVENJ GrADEc
KOROŠKA GALERIJA 
LIKOVNIh UmETNOSTI
Glavni trg 24 
2380 Slovenj Gradec
W: www.glu-sg.si
E: galerija@glu-sg.si
T: 02 88 41 283

torek-petek: 9.00-18.00, sobota, 
nedelja, prazniki: 10.00-13.00 in 
14.00-17.00

DOGODKI:
 7.10., 9.00-11.00: IGRAJ SE 
Z mANO - zaključna postaja 
mednarodne potujoče razstave 
otroških likovnih del v okviru 
centra Janeza Levca Ljubljana 
in Društva za kulturo inkluzije: 
postavitev razstave, ki jo bodo 
postavili otroci sami in delavnice. 
Sodelovali bodo tudi mladi, ki 
se bodo udeležili mednarodne 
izmenjave Srce in duša inkluzije.

UGODNOSTI:
 prost vstop za družine
 30 % popust pri nakupu gale-
rijskih publikacij v Tednu otroka 
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SLOVENJ GrADEc
KOROŠKI 
POKRAJINSKI 
mUZEJ, mUZEJ 
SLOVENJ GRADEC
Glavni trg 24
2380 Slovenj Gradec
W: www. kpm.si
E: mojca.kos@kpm.si
T: 02 621 25 22
torek-petek: 9.00-18.00, sobota 
in nedelja: 10.00-13.00 in 14.00-
17.00

DOGODKI:
 6.10., 17.00: KAKO IN ZAKAJ 
PRAZNUJEmO? Prazniki in raz-
lična praznovanja imajo poseben 
pomen v življenju posameznika 
in skupnosti. Osrednja tema, 
s katero se bodo seznanjali 
naši obiskovalci bodo prazniki, 
povezani z življenjskim krogom. 
Zakaj praznujemo rojstni dan, 

kdaj godujemo, kako in kdaj so 
praznovali v preteklosti in s čim 
so si polepšali praznovanja? 
Spoznali in igrali bomo igrice, ki 
so jih poznale že naše babice in 
dedki, ter tako spoznavali prete-
klost in našo skupno dediščino. 

UGODNOSTI: 
 prost vstop

ŠKOFJA LOKA
LOŠKI mUZEJ 
ŠKOFJA LOKA
Grajska pot 13
4220 Škofja Loka
W: www.loski-muzej.si
E: info@loski-muzej.si
T: 04 517 04 00
torek-nedelja: 10.00-18.00

DOGODKI:
 10.10., 10.00: ARhEOLOŠKI 
PESKOVNIK - muzejska 

delavnica za otroke in družine. 
Spoznavanju predmetov v 
arheološki zbirki bo sledilo «ar-
heološko« izkopavanje v mu-
zejskem peskovniku. Izkopane 
predmete bomo tudi očistili 
in poskusili ugotoviti, kaj smo 
izkopali. Delavnica je brezplačna. 
Predhodne najave na tel. 04 517 
04 04.
 10.10., 10.00: VODSTVO PO 
RAZSTAVI AVGUST ČERNIGOJ 
V mREŽI EVROPSKEGA 
KONSTRUKTIVIZmA - vodi 
kustosinja Barbara Sterle Vurnik. 
Vodstvo je brezplačno.

UGODNOSTI:
 brezplačen promocijski 
material

VELENJE
GALERIJA VELENJE
Titov trg 5
3320 Velenje
W: www.galerijavelenje.si
E: info@galerijavelenje.si
torek - petek: 10.00-18.00, 
sobota: 10.00-13.00
ponedeljek, nedelja in prazniki: 
zaprto

DOGODKI:
 7. 10., 10.00: VIZUALNA 
UmETNOST V ŠALEŠKI IN 
ZGORNJI SAVINJSKI DOLINI 
OD 1975 - 2015 - vodstvo po 
razstavi
 8. 10., 16.00: OTROŠKA 
DELAVNICA AKVARELA - za 
prvo triletje OŠ

UGODNOSTI:
 vstop prost
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mUZEJ VELENJE
Ljubljanska 54
3320 Velenje
W: www.muzej-velenje.si
E: info@muzej-velenje.si
T: 03 898 26 30
torek-nedelja: 10.00-18.00 

DOGODKI:
 8. 10., 17.00: »IZ ALBUmA 
VOJNIh SPOmINOV« - 
PROPAGANDNE RAZGLEDNICE 
Z mOTIVI OTROK IZ OBDOBJA 
1. SVETOVNE VOJNE - 
odprtje razstave. Vodeni ogled 
in seznanitev z vlogo propagan-
de v času prve svetovne vojne. 
V delavnici si bodo lahko otroci 
izdelali lastno razglednico in jo 
s svojim sporočilom miru poslali 
prijateljem.
 11. 10., 10.00: KAJ NAm 
SPOROČAJO STARI KAmNI?
V atriju Velenjskega gradu 
si bodo otroci ogledali novo 

postavitev kamnitih ostankov 
in orožja ter se v delavnici 
tudi sami preizkusili v klesanju 
kamnov.

UGODNOSTI:
 V Tednu otroka imajo otroci 
prost vstop v vse enote Muzeja 
Velenje

VELIKE LAŠČE
JAVNI ZAVOD 
TRUBARJEVI KRAJI 
– GRAD TURJAK
rašica 69
1315 Velike Lašče
W: www. trubarjevi-kraji.si
E: info@trubarjevi-kraji.si
T: 01 7881 006
Ogled gradu z vodenjem je za 
organizirane skupine možen vsak 
dan po vnaprejšnjem dogovoru. 
Za nenajavljene obiskovalce je 
grad od aprila do oktobra odprt 

ob sobotah: 12.00- 19.00 in ob 
nedeljah: 11.00-19.00.

DOGODKI:
 6.10. in 7.10., 9.30: KAKO SO 
ŽIVELI TURJAŠKI
Grajski oskrbnik popelje otroke 
po gradu, jih seznani s svojem 
delom na gradu in z zanimivimi 
grajskimi zgodbami - kako so 
Turjaški dobili svoje ime, kako je 
turjaška lipa postala hrast, kako 
so živeli za mogočnimi grajskimi 
zidovi graščak, graščakinja, 
vitezi, grajski otroci in ostali 
prebivalci. Število udeležencev: 
največ 30 otrok. Trajanje: 1 ura
Program se izvaja po predhodni 
najavi za vrtčevske skupine ali I. 
triado OŠ. Prijave bomo spreje-
mali do petka, 2.10.2015.

UGODNOSTI:
 program Kako so živeli 
Turjaški je za otroke brezplačen




