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Malo je okolij, podobnih muzejskim, ki bi ponujala boljše razu-

mevanje evolucijskih procesov v naravi, družbe in njenega ra-

zvoja od začetkov do danes. Muzeji so institucije, ki vključujejo 

zgodovino, naravo, znanost, verovanja in umetnost na različne 

načine in v različnih oblikah,  zaradi česar so najboljša okolja 

specializiranega in kompleksnega učenja. Tudi zato, ker ponu-

jajo praktično izkušnjo ob predmetih z nosilci znanja in spret-

nosti ali  umetniki. Muzeji ponujajo učenje ob igri, učenje kot 

preživljanje prostega časa in poglobljeno, organizirano tematsko 

učenje z različnimi metodami utrjevanja in preverjanja pridob-

ljenega znanja. Zaradi neposrednega stika z neznanimi  izvirnimi 

predmeti ter postopki njihovega pridobivanja in ohranjanja ima 

učna izkušnja v muzejih izjemno moč spreminjanja našega od-

nosa do narave, ljudi in družbenega okolja nasploh. 

Muzeji se oblikujejo skozi poslanstvo zbiranja, dokumentiranja, 

varovanja, razstavljanja in interpretiranja zbirk, ob tem pa velja 

poudariti, da je prav izobraževanje temeljni povezovalni element 

vseh muzejskih aktivnosti. 

V slovenskih muzejih in galerijah se zavedamo velikega pomena, 

ki ga imajo muzeji in kulturna dediščina, ki jo hranijo, v procesu 

izobraževanja. Zato so programi, katerih namen je izobraževanje 

in splošno širjenje znanja za vse generacije in skupine obisko-

valcev muzejev, vedno bogatejši in bolj raznoliki. Posebno po-

zornost namenjamo vrtcem, šolam, šolarjem, otrokom, mladini 

in njihovim mentorjem z brezštevilnimi pedagoškimi programi, 

ki jih v sodelovanju z zunanjimi izvajalci pripravljajo strokovni 

delavci naših muzejev. Večina le-teh je povezanih v Sekciji za 

komuniciranje in izobraževanje pri Skupnosti muzejev Slovenije, 

ki je pripravila že sedmo izdajo pregleda pedagoških programov 

v slovenskih muzejih in galerijah, ki obsega triletno obdobje od 

leta 2014 do 2016. Letos sekcija namesto dosedanjih tiskanih iz-

daj prvič ponuja knjižico pedagoških programov v elektronski 

obliki z dostopom na spletni strani Skupnosti muzejev Slovenije. 

To je pot, ki omogoča širok dostop vsem uporabnikom in obi-

skovalcem muzejev, ki uporabljajo njihovo okolje za učenje in 

nadgrajevanje znanja, obenem pa daje možnost dopolnjeva-

nja podatkov. 

Muzeji so prostori srečevanja med uporabniki in muzejskimi 

strokovnjaki, med uporabniki in umetniki, med uporabniki in 

znanstveniki. Muzeji imajo možnost, da na  temelju podatkov, 

predmetov in znanja ponudijo celovit vpogled v kompleksnost 

stvari in dogodkov. Spodbujajo radovednost in vprašanja na eni 

strani ter ponujajo odgovore na drugi. Ne zato, ker so odgovori 

dokončna dejstva, ampak zato, da si lahko vsi uporabniki mu-

zejev  ustvarijo svoje lastno znanje in svoja lastna spoznanja.  

V zgodnji mladosti se za formalno izobraževanje ne odločamo 

samo?sami?, učenje nas spremlja na vsakem koraku, od rojstva 

do smrti, in nas usmerja v lastne izbire izobraževanja in učne 

vsebine. Učenje in znanje sta vir svobode in oblikovanja razmiš-

ljajočih posameznikov, ki so cvet bogate družbe, kakršno si želi-

mo za naše malčke in šolarje in v kakršni si vsi želimo živeti.

Metka Fujs

predsednica Skupnosti muzejev Slovenije

Predgovor
] ]] ]
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Ponovno sta minili dve leti od zadnje izdaje Zbornika. Letos smo 

pripravili že sedmo publikacijo, ki je tokrat samo v elektronski 

obliki. Da bi ohranili vse prvine tiskovine in bi bilo branje čim 

prijaznejše očem, smo jo pripravili v formatu »listajoče« knjige. 

Glede na to, da je prvič v taki obliki, smo si privoščili malce daljše 

opise, saj tisk tokrat ne določa cene.

Zbornik je prvenstveno namenjen vzgojiteljem, učiteljem 

in profesorjem, zato so predstavljeni samo tisti pedagoški 

programi, ki  potekajo za vrtce, osnovne in srednje šole.  Program 

slovenskih muzejev in galerij je seveda še mnogo bogatejši, saj 

pripravljamo tudi programe za družine, odrasle in upokojence, 

torej tudi andragoški program, vendar si ti obiskovalci lahko 

poljubno in samostojno organizirajo ogled v svojem prostem 

času. Informacije o dogajanju pa so najbolj ažurne na spletnih 

straneh posameznih ustanov.

Zbornik želi biti nekakšen dodatni vodnik učiteljem za lažjo 

organizacijo dni dejavnosti in spodbujevalnik obiska šol, saj 

smo tudi muzeji in galerije pomembni vzgojitelji in buditelji 

radovednosti. Po navadi ravno otroci, ki so nekdaj že obiskali 

muzej ali galerijo s šolo, pridejo nazaj tudi kot odrasli; če je bil 

obisk nepozaben, za kar se nedvomno vse ustanove vse bolj in 

bolj trudijo. Nemalokrat pa v vnemi po ugajanju pozabljamo, da 

smo kulturne in pomembne vzgojne ustanove in da ne more biti 

vse podvrženo igrifikaciji.

Uvodnik

Zbornik ohranja obliko prejšnjih izdaj. V opisu programov ne 

želimo posebej izpostavljati tistih, ki so posebno primerni za 

ranljive skupine, kot je to zdaj moderno, saj jih izpostavljamo že 

s tem, mi pa želimo delovati povezovalno. Večina programov v 

muzejih in galerijah je takih, da je ob predhodni najavi mogoče  

izvesti vse za tiste »željne« kulturne in tehniške dediščine. Kustosi 

pedagogi nemalokrat zaradi  majhnih finančnih sredstev delujemo 

na meji mogočega in smo glede prilagoditev zelo prilagodljivi. 

Dodali smo aktivno možnost povezave  neposredno na spletne 

strani s pedagoškimi programi. Kot vsakokrat doslej smo želeli 

vključiti vse članice SMS, nekaj je novih (celo neodvisna skupina), 

nekaj jih ni oddalo programov; kljub temu pa odločitev za učitelje 

ob množici ustanov in njihovih pedagoških programov ni lahka, 

zato smo zbornik zavoljo preglednosti razdelili na regije. Upamo, 

da bomo tako učiteljem olajšali organizacijo in bodo v ogled 

vključili tudi katero drugo ustanovo v bližini. 

Vstopnina: navedene so samo cene za šolarje, dijake in študen-

te. Za predstavitev primernosti pedagoških programov 

smo uporabili naslednje okrajšave: 

V – vrtec, V/3+ primerno za otroke od treh let naprej, OŠ/ 1, 2, 

3 – primerno za vsa osnovnošolska triletja, 

OŠ/ 6.-7. razred primerno za šesti in sedmi razred 

(vseh programov se ne da razdelati točno po triletjih), 

SŠ – srednje šole, cene vstopnin, delavnic in prikazov 

so navedene za vrtčevske otroke, šolarje in dijake.

Na snidenje pri nas!

Ana Katarina Ziherl, urednica

] ]] ]
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Iniciativa SOdelujem
Neodvisna skupina samozaposlenih deluje v okviru galerije Škuc, društva ŠKUC.

Stari trg 21,1000 Ljubljana

041 635 815

info@so-delujem.com

www.so-delujem.com

www.so-delujem.com/ponudba

Odprto: gostujoče.

Prost vstop: za spremljevalce oseb s posebnimi potrebami.

Cena delavnic: od 150 € do 680  €.

Cena učnih ur: 45 €/h.

Informacije: akad. slik., mag. um., mag. Katja Sudec, ksudec@gmail.com

Delovanje 

Iniciativa SOdelujem je neodvisna skupina posameznikov z raznolikim znanjem 

in izkušnjami; izhaja iz usposabljanja  pri projektu SOdelujem 2011/2012 

pod strokovnim vodstvom vsebinske vodje projekta. Pridobljena znanja 

uporabljamo v praksi, izhodišče našega dela pa je uporaba umetniških jezikov. 

Skupaj s pridruženimi strokovnjaki pripravljamo spremljevalne programe 

na področju kulture, približujemo kulturne dobrine (v muzejih in galerijah) 

raznolikim družbenim skupinam s poudarkom na osebah s posebno osebno 

okoliščino fizične oviranosti, pa tudi drugim, odraslim, otrokom in mladini.

Usposabljanja kulturnih delavcev ter ranljivih družbenih skupin z 

različnimi oviranostmi za delo na področju kulture – projekt SOdelujem 

Skupaj Integrativno na področju kulture ter projekt AKTIV. 

Prijavitelj projektov: Društvo ŠKUC, galerija Škuc.

AKTIV

Znotraj projekta AKTIV izvajamo usposabljanja za pridobitev veščin za večjo 

zaposljivost na področju kulture. Primarno je namenjen krepitvi aktivnega 

vključevanja ranljivih družbenih skupin v kulturno življenje in družbo nasploh.

Rezultati usposabljanj so namenjeni raznoliki starostni publiki, medtem ko so 

sama usposabljanja namenjena stroki in ranljivim družbenim skupinam. 

Izvaja Iniciativa SOdelujem z galerijo Škuc

OŠ/3, SŠ, strokovni delavci

Samostojni pedagoški programi

»Sem v galeriji in kaj zdaj?«
Udeleženci na praktičen performativno-igriv način spoznavajo strukture 

galerijskega dela, zaposlenih v njej in njihove hierarhije  ter konkretne 

arhitekture galerijskega prostora. Izvaja Iniciativa SOdelujem.

OŠ, SŠ

Gostovanje
Spremljevalni programi v muzejih in galerijah za raznoliko publiko. Priprava in izvajanje 

veččutnih vodstev, na katerih udeleženec pri dojemanju razstavnih eksponatov uporablja vsa 

čutila (sluh, voh, tip, okus), ne zgolj vida. Izvedba na eksterno povabilo galerij in muzejev  in tudi 

izobraževalnih inštitucij. Izvaja Iniciativa SOdelujem (trajanje zasnove 14 dni do 3 mescev).

V, OŠ, SŠ

Gostovanje »Izhajajoč iz gledalca«
Galerijski posredovalec/pedagog v sodelovanju s publiko vzpodbudi in pripravi 

praktično-kreativne reakcije na razstavljena dela, pri katerih je poudarek 

na telesno-fizičnem (performativnem) načinu uporabe umetniških jezikov. 

Izvaja Iniciativa Sodelujem na povabilo zainteresirane ustanove.

OŠ, SŠ, strokovni delavci

Delavnica: skupinsko soustvarjanje družbe-
no-tematske inštalacije – »bariera«
Udeleženci na delavnici pridobijo občutek za skupinski razvoj ideje, kjer spoznajo možnosti 

prostorske postavitve sodobne inštalacije. Seznanijo se s procesom dela družbeno naravnanih 

akcij v umetnosti. Izvaja Iniciativa Sodelujem na povabilo zainteresirane ustanove.

SŠ, strokovni delavci
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Javni zavod Trubarjevi kraji
Grad Turjak

Rašica 69, 1315 Velike Lašče

01/788 10 06, 01/788 16 86

info@trubarjevi-kraji.si

www.trubarjevi-kraji.si

www.trubarjevi-raji.si/index.php/prizoriscagradturjakizobrazevalna-dejavnost.html

Odprto: maj–oktober SO od 12. do 19. ure, NE  od 11. do 19. ure, 

vodeni ogledi so mogoči vsak dan po vnaprejšnjem dogovoru. 

Vstopnina: dogovorjeni ogled z vodenjem po gradu za šolske skupine 

do 10 oseb: 20 € šolske skupine, več kot 10 oseb: 2 €/osebo, 

dogovorjeni ogled z vodenjem po gradu in ogled grajske kapele na 

turjaškem pokopališču za šolske skupine do 10 oseb: 30 €, 

šolske skupine,  več kot 10 oseb: 3 €/osebo ogled z vodenjem ob sobotah, 

nedeljah in praznikih po urniku, učenci, dijaki, študenti: 2 €/osebo

Prost vstop: predšolski otroci, invalidi, novinarji, člani Slovenskega muzejskega 

društva in ICOM, protokolarni gostje – za oglede brez razlage.

Cena delavnic: od 2 € do 7 €

Informacije: Barbara Pečnik, barbara.pecnik@trubarjevi-kraji.si
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 Stalne muzejske      
 zbirke

Razstava reprodukcij akvarelnih risb 

Ladislava Benescha iz leta 1888 v prostoru 

nad Dalmatinovo kapelo in Razstava 

funkcionalne prenove JV in Z dela gradu 

Turjak v letu 2006 (ZVKDS, OE Ljubljana)

Razstava Trubar in Turjaški 

Barbare Žnidaršič

Razstava Slovenskega Šolskega muzeja 

Protestantsko šolstvo na Slovenskem

Razstava RAZUMETI GRAD – vloga in pomen 

gradov v slovenski zgodovini (ZRC SAZU)

Razstava  Po sledovih Andreja Turjaškega  

Barbare Žnidaršič (Zavod Parnas)

Samostojni pedagoški program

Spoznavanje zgodovine gradu 
Ogled celotnega grajskega kompleksa, ki ga je mogoče dopolniti 

tudi z ogledom grajske kapele na turjaškem pokopališču.

V, OŠ, SŠ

Kako so živeli Turjaški 
Vsebina je prilagojena starostni stopnji otrok: grajski oskrbnik popelje otroke po 

gradu, jih seznani s svojim delom in zanimivimi grajskimi zgodbami. Skupaj pokukajo 

v grajsko pisarno, kjer nastajajo razkošne listine, pa tudi v skrivnostne temne ječe. 

Oskrbnik »postane« turjaški grof  in vsakega otroka preimenuje v paža ali spletično.

V, OŠ/1 1918



Freske – Od Trubarjevih zapisov do današnje igre
Turjačani so  bili tudi meceni domače ustvarjalnosti: poslikati so  naročili Dalmatinovo 

kapelo v gradu Turjak. Obiskovalci si z vodnikom ogledajo grad, ob kratkem filmu 

z razlago spoznajo nastajanje fresk v 16. st. in z naravnimi pigmenti naslikajo 

miniaturno fresko na moker omet. (Izvajata JZ Trubarjevi kraji in zavod Parnas.)

OŠ, SŠ

Trubar in Turjaški 
V izobraževalnem programu Trubar in Turjaški obiskovalci aktivno 

sodelujejo  pri interpretaciji vsebin, ki jih omogoča nepremična dediščina 

s podobo iz 16. stoletja  (arhitekturni elementi, turjaška podpora Trubarja 

in protestantske književnosti, zgodovinske osebnosti, vezane na obrambo 

pred Turki, Turjaški kot meceni umetnosti). (Izvaja zavod Parnas.)

OŠ/1, 2, 3  SŠ 

Lokostrelstvo - Rokodelska družina Grčar
Kratka razlaga o načinu streljanja z lokom in streljanje z njim. 

Vsak udeleženec preizkusi svoje spretnosti v streljanju s tremi puščicami.

V, OŠ, SŠ
 
Spretnostne igrice - Rokodelska družina Grčar
Razlaga o načinu metanja obročkov na tarčo, streljanja z malim samostrelom in o 

namiznem kegljanju. Vsak udeleženec v vsaki igrici trikrat preizkusi svoje spretnosti

V, OŠ, SŠ 

Srednjeveški ples - Rokodelska družina Grčar
Udeležence naučimo preproste koreografije srednjeveškega plesa. Ob 

spremljavi srednjeveške glasbe skupaj  prikažemo naučeno koreografijo. 

Izvajalci so oblečeni v replike srednjeveških oblek in orožja

V, OŠ, SŠ 

 

] ]

[ [

Trubarjeva domačija

Rašica 69, 1315 Velike Lašče

01/788 10 06, 01/788 16 86

info@trubarjevi-kraji.si

www.trubarjevi-kraji.si

www.trubarjevi-kraji.si/index.php/prizoriscatrubarjeva

domacijaizobrazevalna-dejavnost.html

Odprto: PO–PE  od 8. do 15. ure, Trubarjeva čitalnica ČE–PE  od 12. do 14. ure,  

NE  od  9. do 17. ure.

Vstopnina: dogovorjeni ogled z vodenjem in razlago v spominski sobi za 

šolske skupine do 10 oseb: 20 € šolske skupine, več kot 10 oseb: 2 €/osebo, 

dogovorjeni ogled z vodenjem v spominski sobi, žagi in mlinu za šolske 

skupine do 10 oseb: 30 €, šolske skupine, več kot 10 oseb: 3 €/osebo. 

Prost vstop: predšolski otroci, invalidi, novinarji, člani Slovenskega muzejskega 

društva in ICOM, protokolarni gostje – za oglede brez razlage.

Cena delavnic: od 2,5 € do 8,5 €.

Informacije: Barbara Pečnik, barbara.pecnik@trubarjevi-kraji.si

 Stalne muzejske 
 zbirke

Spominska hiša

Hiša z mlinom je osrednja stavba domačije. V spodnji etaži sta mlin in klet, iz prejšnjih 

bivalnih prostorov v zgornji etaži pa je nastala spominska soba, katere vsebina je razdeljena 

na tri sklope. Na zidovih je fragmentarni pregled skozi Trubarjevo življenje in delo. Z 

odlomki iz njegovih knjig in risbami so označene glavne postaje njegove življenjske poti, 

njegovo delo – poudarek je na izidu prve slovenske knjige –, in čas. V stebrih so zbrani 

in razstavljeni vsi posnetki Trubarjevih knjig od leta 1550 do leta 1986, v vitražnih oknih, 

najdragocenejšemu delu sobe, pa upodobljeni vsi najpomembnejši Trubarjevi sodobniki.
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Žagarska zbirka 

Žaga je opremljena z žagarsko zbirko oziroma maketami žag, ki prikazujejo 

njihov tehnični razvoj. Na žagi je urejena pečnica z zbirko žagarskega orodja.

Trubarjeva čitalnica – Brez Laščanov ni Lašč

Razstavo Brez Laščanov ni Lašč sta zasnovala in pripravila Barbara Pečnik in Andrej 

Perhaj ob 100. obletnici podelitve trških pravic Velikim Laščam. Izhodišče za pripravo 

izhaja iz  temeljne naloge Trubarjeve čitalnice – zbiranje in ohranjanje domoznanskega 

gradiva za širše  območje Lašč. Razstavo so pravzaprav ustvarili in sooblikovali Laščani 

s svojimi spomini, ohranjenimi v starih fotografijah, na razglednicah, v posameznih 

predmetih, vabilih in časopisnih člankih. Pri predstavitvi pomembnih velikolaških mož in 

žena je poudarek na njihovi povezanosti z domačim okoljem. Razstava je v nastajanju 

in se bo nadgrajevala še vse leto. V načrtu je, da bi v prihodnosti rojake predstavljali tudi 

v drugačnih, bolj poglobljenih oblikah, kot so kulturni večeri, koncerti, gledališke igre.

Občasne razstave in program 
ob občasni razstavi
Razstava Vsem Slovencem v galeriji Skedenj

Zgodovinska razstava Vsem Slovencem širi ljubezen do slovenskega jezika in kulture 

želi povezati vse Slovence. Nastala je kot dragocen prispevek k praznovanjem ob 

500-letnici rojstva Primoža Trubarja, očeta slovenskega naroda in prve slovenske knjige. 

Junij–julij likovna razstava Trubarjevi kraji

Samostojni pedagoški program

Programe izvaja Javni zavod Trubarjevi kraji v sodelovanju s Parnasom, 

Zavodom za kulturo in turizem Velike Lašče (izvedba delavnic).

Trubar in njegov čas
Glavni program zajema ogled Trubarjeve domačije; razlago o življenju, delu 

in pomenu Primoža Trubarja vodi Andrej Perhaj. Razlaga je prilagojena 

različnim starostnim skupinam, dopolnjena tudi z ogledom mlina in žage 

Vodeni ogled mlina in žage je mogoč kot samostojen program.

V, OŠ, SŠ

Knjigoveška delavnica
Praktičen prikaz ročne vezave knjige ter razlaga vsebin, vezanih na prvo 

slovensko knjigo, poteka v izvedbi kostumirane animatorke. 

OŠ, SŠ

Izdelajmo miniaturno knjigo
Ustvarjalna delavnica, na kateri udeleženci pod vodstvom animatorja izdelajo vsak svojo 

miniaturno knjigo (velikosti 5 x 7 cm, trda polplatnena vezava, lepljen knjižni blok). 

OŠ, SŠ 

Bukvarnica
Po kratki lutkovni predstavi o črki M in grajskem pisarju otroci izdelajo 

vsak svojo  preprosto knjižico in lutko – črko, s katero animirajo 

kratko izštevanko; sledi ogled Temkovega mlina in žage.  

V,  OŠ/1,2 

Bukvice
Učenci pod vodstvom animatorja ročno vežejo knjigo formata A6, lahko prazno ali z 

nalogami, ki jih v nadaljevanju rešijo na Temkovi žagi in v okolici Trubarjeve domačije.

OŠ/2

Z gozdarjem po učni poti gozdni poti Turjak–Rašica
Učno gozdno pot Turjak–Rašica, dolgo 4 km z dvajsetimi kontrolnimi točkami, lahko prehodimo 

v obe smeri. Urejena pot vodi po gozdu in mokrotnih travnikih, za prijetno strokovno razlago 

poskrbijo gozdarji. Na Trubarjevi domačiji lahko program nadgradimo tudi z  drugimi vsebinami. 

OŠ, SŠ

Temkov mlin
Otroci spoznajo življenje in delo mlinarja v Temkovem mlinu na Rašici. Seznanijo 

se z zunanjo ureditvijo mlina, tehničnim izrazjem, kako mlin deluje in katera 

so glavna mlinarjeva opravila ter s pomembno vlogo mlina v človekovem 

življenju (od žita do kruha na mizi). V praktičnem delu otroci spoznajo 

materiale in orodje ter  z mentorstvom izdelajo vsak svoj ročni voziček. 

OŠ/1
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Temkov mlin in žaga
Otroci spoznajo življenje in delo mlinarja v Temkovem mlinu na 

Rašici, nato se seznanijo  z žago venecijanko. Za višje stopnje 

je kratka razlaga zgodovine žagarstva na Slovenskem.

Program  poteka s pomočjo delovnih listov. V praktičnem delu otroci spoznajo 

materiale in orodje ter  z mentorstvom izdelajo vsak svoje vodno kolo ali vodnjak.

OŠ/2

Levstikova in Stritarjeva spominska soba
v Levstikovem domu v Velikih Laščah

Rašica 69, 1315 Velike Lašče

01/788 10 06, 01/788 16 86

info@trubarjevi-kraji.si

www.trubarjevi-kraji.si

www.trubarjevi-kraji.si/index.php/prizorisca/levstikovdom/

spominska-soba-levstika-in-stritarja.html

Odprto: vodeni ogledi so mogoči vsak dan po vnaprejšnjem dogovoru. 

Vstopnina: dogovorjeni ogled z vodenjem za šolske skupine do 10 

oseb: 20 €,  šolske skupine,  več kot 10 oseb: 2 €/osebo.

Prost vstop: predšolski otroci, invalidi, novinarji, člani Slovenskega muzejskega 

društva in ICOM, protokolarni gostje – za oglede brez razlage.

Informacije: Barbara Pečnik, barbara.pecnik@trubarjevi-kraji.si

] ]
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 Stalna razstava

Stritarjeva in Levstikova spominska zbirka

Stritarjeva spominska zbirka je zanimiva predvsem zaradi številnih predmetov 

in dokumentov, ki so jih poklonili Stritarjevi vnuki: Stritarjev doprsni kip kiparja 

Alojza Gangla,  izvirna Stritarjeva pisma, njegove profesorske preparacije, 

pečatnik in  izvirne stenske slikarije iz njegove hiše na Dunaju. 

Samostojni pedagoški programi

Fran Levstik in Josip Stritar
Razlaga, ki je prilagojena različnim starostnim skupinam, zajema 

preglede glavnih dogodkov iz življenja in dela obeh književnikov.

OŠ, SŠ
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Iniciativa SOdelujem
Javni zavod Trubarjevi kraji
Javni zavod za kulturo, mladino in 
šport Litija
Ljubljanski grad
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Mednarodni grafični likovni center
Medobčinski muzej Kamnik
Muzej novejše zgodovine Slovenije
Moderna galerija + Muzej 
sodobne umetnosti Metelkova
Muzej in galerije mesta Ljubljana 
Muzej krščanstva na Slovenskem
Muzej slovenske policije
Narodna galerija
Narodni muzej Slovenije
Prirodoslovni muzej Slovenije
Slovenska kinoteka
Slovenski etnografski muzej
Slovenski gledališki muzej
Slovenski šolski muzej
Tehniški muzej Slovenije
Zemljepisni muzej GIAM ZRC SAZU
Železniški muzej Slovenskih železnic

01
02
03

04
05
06
07
08
09

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ZKMŠ Litija 
mestni muzej Litija

Trg na Stavbah 8a, 1270 Litija / Cesta komandanta Staneta 2, 1270 Litija

01/8900-200, 031/689-160, 01/8900-205

jzk.litija@siol.net

http://jzk.si/muzej/

Odprto:

PO–NE od 8. do 12. ure  oz. po dogovoru. (lokacija Trg na Stavbah)

PO in SR 10. do 12. ure / 17. do 19. ure, 

SO: 10. do 12 ure (lokacija Cesta komandanta Staneta 2)

Vstopnina: 1 € otroci do 15. leta.

Prost vstop: imetniki članskih izkaznic SMD in ICOM.

Cena delavnic:  od 3 € do 10 € na osebo.

Cena učnih ur:  po dogovoru.

Informacije: Helena Hauptman, 031 689 160 / helena.hauptman@siol.net

 Stalne muzejske 
  postavitve

Lokacija Trg na Stavbah 8a:

Zgodovina rečnega prometa 
(promet po reki Savi)

Zgodovina rudarjenja v Litiji 
(rudnik Sitarjevec)

Južna železnica (zgodovina 
železniškega prometa)

V ogled muzejskih zbirk je vključen 
tudi ogled dokumentarnega filma o 
zgodovini rečnega prometa.

Lokacija Cesta komandanta Staneta 2: 

Most, ki povezuje

Občasne razstave in 
program ob občasni 
razstavi
Stavbna kulturna dediščina Litije

Zgodovina pustovanj v Litiji

Rudnik Sitarjevec 

Zgodovina litijskega športa

Leto 2015, leto litijskih obletnic

Program in ogled po dogovoru 

oz. željah naročnika.
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Ljubljanski grad

Grajska planota 1, p. p. 72, SI-1001 Ljubljana

 01/306 42 30, 01/306 42 64

info@ljubljanskigrad.si

www.ljubljanskigrad.si

www.ljubljanskigrad.si/sl/grajska-dozivetja/za-otroke-in-mladino/

Odprto: jan., feb., mar., nov. od 10. do 18. ure, apr., maj, okt. od 9. do 20. ure,  

jun., jul., avg., sep. od 9. do 21. ure, dec. od 10. do 19. ure. 

  

Vstopnina: osebe od 7. do 18. leta starosti, študentje in skupine, več kot 15 oseb: 5,2 €. 

Prost vstop: otroci, mlajši od 7  let v spremstvu staršev, gibalno ovirane 

osebe s spremljevalcem in osebe s posebnimi potrebami.

. 

Cena delavnic: od 3,5 € do 7,5 €.

Informacije: Marko Brunskole, marko.brunskole@ljubljanskigrad.si

 

Samostojni pedagoški programi

Vodeni ogledi muzejskih zbirk s predstavitvijo krajevne zgodovine. 
V, OŠ, SŠ

Mala šola muzeologije 
Predstavitev dela v muzeju in pomena ohranjanja kulturne dediščine.

V, OŠ, SŠ

Vodeni ogled mestnih znamenitosti 
Krožna pot po mestu z vodenjem oz. predavanjem o zgodovini mesta.

Tematski programi po dogovoru. 
V, OŠ, SŠ

Arheološka delavnica 
OŠ, SŠ

Trajanje po dogovoru oz. od 1 do 4 šolske ure (npr. kulturni 

dan). Delovni listi vključeni po dogovoru.
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Samostojni pedagoški programi

Iskanje zmajevega zaklada 
Po legendi zmajeva družina domuje na ljubljanskem gradu. Grajski zmaj 

je eden tistih zmajev, ki se obiskovalcev veseli, pušča sledi, da bi  mu kdo 

sledil, ter se tako prepustil raziskovanju grajske zgodovine. Otroci raziskujejo 

grad, sledijo njegovim sporočilom in rešujejo zadane naloge.

V+4, OŠ/1 

Skrivnosti grajskega gozda
Otroci se naučijo zanimivih dejstev o drevesih in spoznajo nekatere izmed 

tukajšnjih drevesnih vrst. Prisluhnejo gozdnim zvokom in se seznanijo z živalmi, ki 

prebivajo na Grajskem griču ter v drugih gozdovih. Izvedo, kako gozd na številne 

načine izboljšuje bivalne razmere in prispeva k blaženju podnebnih sprememb. 

V/5+, OŠ/1

Lutkovne zavozlanke
Ponoči so Ljubljanski grad obiskali nepridipravi in odnesli več dragocenosti, 

največ iz Lutkovnega muzeja. Otroci skupaj z vodnikom raziskujejo  

muzej   in iščejo namige za reševanje ugank pri najbolj znanih lutkovnih 

junakih. Ko jim uspe, z njimi zaigrajo na muzejskih odrih.   

V/5+, OŠ/1

Grajski potep z e-zmajčkom 
Ogled je zasnovan kot kombinacija klasičnega vodenja in animacij z 

zmajčkom v glavni vlogi, ki se predvajajo na tabličnem računalniku 

in otrokom nazorno predstavijo delovanje dvižnega mostu, filtriranje 

vode v grajski cisterni, način pobega po skrivnem rovu …

OŠ/1, 2

LUTKO-tech
V Lutkovnem muzeju otroci skupaj s slovenskimi lutkovnimi junaki spoznajo lastnosti, 

podobnosti in razlike med lutkovnimi tehnikami (marionete, ročne lutke, javanke, 

senčne lutke, sicilijanke itd.) ter hkrati veliko izvejo o bogati slovenski lutkovni zgodovini. 

Po ogledu se še sami preizkusijo kot lutkovni animatorji na muzejskih odrih.

V/5+, OŠ/1, 2

 Stalne 
 razstave

Razstava Slovenska zgodovina

Drobci naše zgodovine, ki jih boste videli, otipali in slišali na razstavi, so le nekateri 

izmed mnogih, ki jih lahko najdete  v muzejih, na razstaviščih in prizoriščih širom 

Slovenije. Tukaj in zdaj so zato, da vas povabijo na pot po naši deželi in njenih zgodbah.  

Zdajšnje ozemlje Slovenije je s svojo izjemno lego – na križišču naravnih poti med 

Alpami, Jadranom in Panonijo – že od najstarejših obdobij stičišče različnih kultur 

in ljudstev, ki s svojimi dejanji in načinom življenja zapustili bogato dediščino.

Virtualni grad

Dvanjastminutni virtualni sprehod po grajski zgodovini bo obiskovalce presenetil 

z zanimivo vsebino ter dinamično in hkrati poučno predstavitvijo zgodovine 

ljubljanskega gradu, njegovega arhitekturnega razvoja in arheoloških spoznanj 

vse od prazgodovine, pozne bronaste dobe, antike, zgodnjega srednjega veka, 

srednjega veka, novega veka pa vse do sedanjosti. Virtualni grad ne omogoča 

zgolj potovanja v preteklost ljubljanskega gradu, ampak ponuja bogato 

znanje in razmislek o razvoju, namembnosti in kulturni dediščini gradu.

Kaznilnica

Razstava Kaznilnica na Ljubljanskem gradu sledi konceptu celovite predstavitve 

zgodovine gradu kot neločljivega člena urbanega razvoja Ljubljane, ki je v stoletjih 

spreminjal svojo podobo in namembnost. Razstava je na ogled v prenovljenih 

prostorih kaznilniških samic. Postavitev temelji na kombinaciji predstavljene 

stavbne dediščine samic, ki so bile zgrajene v drugi kaznilniški fazi (1868–1895), in 

vsebinah, ki pojasnjujejo vlogo celotnega gradu v 19. in v začetku 20. stoletja.   

Lutkovni muzej

Stalna razstava Lutkovni muzej celostno prikazuje stoletno dediščino slovenskega 

lutkarstva. Postavljena je v dveh sklopih. Prvi je namenjen začetkom lutkovne 

umetnosti na naših tleh in njenemu razvoju do leta 1968, ko je umrl Jože Pengov, 

prvi ravnatelj Mestnega lutkovnega gledališča Ljubljana, v drugem pa sta prikazana 

razvoj in modernizacija slovenskega lutkarstva, pri katerem so sodelovali tudi sodobni 

literarni in likovni ustvarjalci. Poleg multimedijskih vsebin so obiskovalcem na voljo 

lutkovni odri, kjer se lahko preizkusijo v oživljanju marionet ter ročnih in senčnih lutk.
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Po poteh cesarja Friderika III. Habsburškega 
Friderik III. Habsburški je bil leta 1440 okronan za kralja in leta 1452 za cesarja, 

v svojo last pa je prejel tudi ljubljanski grad. Udeleženci se na vodenem 

ogledu seznanijo z obrambno funkcijo gradu in  življenjem na srednjeveškem 

gradu, takratnimi prehrambnimi navadami in vedenjem za mizo.

OŠ/2, 3

Pobeg viteza Erazma
Po pripovedovanju ene izmed legend je bil vitez Erazem Predjamski zaprt v ječi na 

Ljubljanskem gradu. S pomočjo zemljevida na katerem se skrivajo različni namigi 

za uspešen pobeg, se otroci odpravijo na pustolovsko popotovanje po gradu, ki 

jih pripelje do skrivnega izhoda, pri tem pa temeljito spoznajo Ljubljanski grad.

OŠ/1, 2

Pridruži se zmajski druščini
Zmajska druščina je druščina zaščitnikov Ljubljanskega gradu. Za vstop v 

druščino je treba s pomočjo posebnega vodnika, ki ga je napisal pisatelj Žiga X. 

Gombač in ilustriral Ivan Mitrevski, priti do dna vsem grajskim skrivnostim.

OŠ/1, 2

Razstava Slovenska zgodovina
Razstava Slovenska zgodovina je edina muzejska postavitev, pri kateri 

je na enem mestu predstavljena celotna zgodovina prostora  zdajšnje 

Slovenije. Na ogledu udeleženci spoznajo ključne dejavnike, ki so vplivali na 

izoblikovanje slovenske identitete in nastanek samostojne Slovenije.

OŠ/3, SŠ

Društvo mladih muzealcev
V Lutkovnem muzeju se učenci skupaj z vodnikom srečajo z delom muzejskih 

strokovnjakov. Vodnik jim zaupa zanimive zgodbe, ki se skrivajo v lutkovnih arhivih 

in skrivnosti o tem, kako muzej deluje. Skupaj odkrivajo muzejsko raziskovalno delo 

in kaj se zgodi z lutkami, ko se postarajo in končajo svojo gledališko zgodbo.

OŠ/2, 3, SŠ

Muzej za arhitekturo in 
oblikovanje

Pot na Fužine 2

01/5484 270, 01/540 03 44

mao@mao.si

www.mao.si

www.mao.si/Za-sole-in-vrtce.aspx, www.mao.si/Vodeni-ogledi.aspx

Odprto: TO–NE od 10. do 18. ure, PO, 1. 1., 1. 11., 25. 12. zaprto.

Vstopnina: šolarji, študentje 1,5 €, vodstva po Ljubljani 3,3 €.

Prost vstop: prva nedelja v mesecu, predšolski otroci, invalidi, brezposelni, spremljevalci.

Cena delavnic: od 2 € do 3,5 €.

Cena učnih ur: 2 €.

Informacije: Natalija Lapajne, Elizabeta Petruša Štrukelj, izobrazevanje@mao.si

Časovni stroj-od Emone do mestnega simbola
»Časovni stroj« udeležence popelje skozi šest prelomnih obdobij, ki so zaznamovala 

zgodovino Ljubljanskega gradu in razvoj prestolnice. Na vsaki od »časovnih 

postaj« jih pričaka druga osebnost in jim predstavi »svoje« obdobje. 

OŠ/3, SŠ

Več kot lutkovna umetnost
Obiskovalci skupaj z vodnikom v Lutkovnem muzeju spoznajo lutkarstvo kot celostno 

zasnovano umetnost.  Mlajši spoznavajo pravljične zgodbe iz literarne zgodovine in 

ljudske tradicije, starejši pa izvedo tudi, kako in kje so se lutkovne predstave igrale 

nekoč, komu so bile namenjene, ter kdo so bili likovni umetniki, ki so jih ustvarjali..

OŠ/3, SŠ
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Samostojni pedagoški programi

Ogled Plečnikove Ljubljane
Vodeni sprehod po središču Ljubljane omogoči vpogled v delo Jožeta 

Plečnika, enega najpomembnejših slovenskih arhitektov 20. stoletja.  

Dopolnjeno z delovnimi listi in didaktičnimi pripomočki.

OŠ /1, 2, 3, SŠ

Ogled secesijske Ljubljane
Udeleženci sprehoda se seznanijo z razvojem dogodkov ob prelomu 

stoletja in takratno arhitekturo v secesijskem slogu s poudarkom na stavbni 

ornamentiki.  Dopolnjeno z delovnimi listi in didaktičnimi pripomočki.

OŠ/1, 2, 3, SŠ

Slovenska moderna arhitektura
Funkcionalistična usmerjenost ljubljanske arhitekture po drugi svetovni vojni, 

razvoj slovenskega glavnega mesta in glavni predstavniki slovenske arhitekture.

OŠ/3, SŠ

Urbano – ubrano?
Vsaka stavba ima svoj prostor, prilagojena je okolju in se spreminja 

skozi čas. Mestni arhitekti in urbanisti so se skozi različna obdobja trudili 

oblikovati prebivalcem prijazno mesto. Kakšno je tvoje mesto? Udeleženci 

izdelajo načrt in maketo mesta  ter spoznavajo temelje urbanizma.

OŠ/1, 2, 3, SŠ

Plečnik Prešernu
Spoznavamo neuresničeni projekt arhitekta J. Plečnika – gradnjo 

mavzoleja Francetu Prešernu v Vrbi na Gorenjskem. Njegov model 

mavzoleja bo izhodišče za modeliranje replike v kartonu. V uvodu se 

bomo podali na zgodovinski sprehod skozi razvoj krožnega templja.

OŠ/1, 2, 3, SŠ 

Ustvari svojo domišljijsko hišo 
Udeleženci spoznavajo arhitekturne člene, ki tvorijo pročelje, 

in iz različnih materialov izdelajo domišljijske hiše.

V/3+, OŠ/1, 2, 3

 Občasne razstave 
in program ob 
občasni razstavi

Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem 

(28. 11.–30. 3. 2013)

Vodstva in ustvarjalne delavnice 

V/ 5+, OŠ, SŠ

Svetloba kot barva: obarvana in barvna fotografija na Slovenskem 

od začetkov do leta 1945 (17. 4.–17. 8. 2014)

Vodstva in ustvarjalne delavnice 

V/ 5+, OŠ, SŠ

BIO 24 (25. 9.–23. 11. 2014)

Bienale oblikovanja je eden najstarejših mednarodnih oblikovalskih dogodkov. 

Izvedeli boste, kaj je danes oblikovanje, katere so njegove tematike in kaj se 

v tem trenutku dogaja v svetu okrog nas. Ob 50. obletnici bo pripravljena 

razstava zgodovine prireditve s pogledom v dediščino oblikovanja.

www.bio.si

Vodstva in ustvarjalne delavnice 

V/ 5+, OŠ, SŠ

Natečaji/Vsaka hiša ima svojo zgodbo

Premiera kratkih filmov z natečaja ob razstavi Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem, kjer so mladi 

s svojo ustvarjalno energijo pokazali, kako vidijo arhitekturo 19. stol., ki je zaznamovala njihovo 

mesto nekoč in je aktualna še dandanes. Zgodbe vsakdanjika, osebne, intimne ali domišljijske. 

OŠ/ 1, 2, 3, SŠ

Vstop prost
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Ko gradiček postane velik, je grad
Udeleženci spoznajo zgodovino gradu Fužine, razliko med srednjeveškim 

in renesančnim gradom ter izdelajo maketo gradu.

V/+3, OŠ/1, 2, 3, SŠ

Kamera obskura
Kaj je črna soba in kako pomembna je za izum fotografije? Udeleženci 

se seznanijo z zgodovino fotografije in izdelajo kamero obskuro.

OŠ/ 1, 2, 3, SŠ

Naredi svoj stol
Udeleženci razmišljajo o stolu, njegovi zgodovini,  vlogi in obliki, 

nato iz različnih materialov vsak ustvari svoj stol.

V/3+, OŠ/1, 2, 3, SŠ

Telefon
Iskrini telefoni iz naše zbirke industrijskega oblikovanja bodo povod za pogovor 

o pomenu telefona nekoč in o tem, kaj  pomenijo dandanes. Kako so se ljudje  

sporazumevali na daljavo pred samim izumom? Kakšen je bonton telefoniranja? Skozi 

igro se bomo naučili pomembne telefonske številke, nato si bomo izdelali svoj telefon.

V/ +5, OŠ, SŠ
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Mednarodni grafični 
likovni center 

Grad Tivoli, Pod turnom 3, 1000 Ljubljana

(01) 241 38 00, (01) 241 38 21

lili.sturm@mglc-lj.si

www.mglc-lj.si/za_solske_skupine

Odprto: TO–NE od 10. do 18. ure, 25. decembra in 1. januarja zaprto.

Vstopnina:  skupine, dijaki, študenti: 1,70 €, za ogled z vodstvom: 2 €, ogled štirih gradov 

za skupine več kot 15 oseb s 50 % popustom: 5,5 €. 

(Posebna vstopnina v času Grafičnega bienala leta 2015.)

Prost vstop: predšolski otroci, slušatelji šol in oddelkov likovnih smeri in 

umetnostne zgodovine, imetniki muzejskih kartic in turistične kartice Urbana.

Cena delavnic: prikaz grafične tehnike: 2,5 €.

začetni tečaj grafičnih tehnik, nadaljevalni tečaj grafičnih tehnik: 2,10 €.

Cena učnih ur: vključena v ceno vodenega ogleda razstave.

Informacije: Lili Šturm, lili.sturm@mglc-lj.si

 Stalna razstava
 

Študijski kabinet z zbirko MGLC

Izbor iz zbirke MGLC je stalno na ogled v študijskem kabinetu grafike, 

knjig umetnika in tiskane efemere. Za ogled študijskega kabineta in 

proučevanje gradiva v zbirki so potrebne predhodne najave na: 

Breda Škrjanec, 01 2413 805, breda.skrjanec@mglc-lj.si.
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Likovni dan v galeriji
Program obsega tri aktivnosti po dogovoru (ogled razstave, delavnica,  

prikaz, delovni listi) in je primeren za kulturne dneve šol.

OŠ/3, SŠ

Začetni tečaj grafičnih tehnik
Tečaj zajema uvod v grafiko in spoznavanje tehnik sitotiska, litografije, 

suhe igle in lesoreza, poteka pa  od novembra do maja enkrat na teden 

dve polni uri. Tečaj vodijo usposobljeni mentorji: mag. Zora Stančič, Slavko 

Pavlin, Brane Širca, mag. Mojca Zlokarnik in mag. Boge Dimovski. 

SŠ 

Nadaljevalni tečaj grafičnih tehnik
Nadaljevalni tečaj se  usmerja na tehnike globokega tiska, kot so: jedkanica, akvatinta, 

vernis-mou, reservage, suha igla in kombinacije posameznih tehnik. Tečaj poteka 

od novembra do maja enkrat na teden polni dve uri in ga vodijo specialisti za 

tehnike globokega tiska: mag. Zora Stančič, mag. Mojca Zlokarnik in mag. Boge 

Dimovski. Pri vpisu imajo prednost udeleženci začetnega tečaja grafičnih tehnik. 

SŠ 

Delavnica performansa
Poglobljena delavnica želi razsežnosti performativnega v polju vizualne 

umetnosti in drugih medijev približati mladim. Poteka dvakrat na mesec po 

tri ure, vodi jo gledališki igralec Uroš Kaurin. Udeležence izobrazi o osnovah, 

končni rezultat je ustvaritev lastnega performansa (trajanje april–junij 2014). 

SŠ

 
Dan za vrtce
Po dogovoru za organizirane skupine ogled razstav, ateljeja in delavnice. 

V/3+

Zgodbe ljubljanskih gradov
Ogled štirih gradov: grad Tivoli (Mednarodni grafični likovni center), 

Cekinov grad (Muzej novejše zgodovine Slovenije), fužinski grad (Muzej 

za arhitekturo in oblikovanje) ter ljubljanski grad. Označujejo jih bogata 

zgodovina, kulturna dediščina in sodobna umetnost (trajanje tri dni). 

V/3+, OŠ/1, 2, 3, SŠ 

Občasne razstave 
V letu 2015 napovedujemo 31. Grafični bienale – 60 let ene 

najpomembnejših slovenskih likovnih prireditev. 

Odtisi s slovenskih šolskih klopi

Učitelje višjih razredov slovenskih osnovnih šol Mednarodni grafični likovni center vabi 

k sodelovanju v projektu Klopksistenca/Deskxistence nemškega umetnika in pedagoga 

Ottjörga A. C. (predstavil se je v osrednji razstavi 30. Grafičnega bienala leta 2013). 

Projekt, v katerem šolska klop postane matrica učencev, starih od 12 do 16 let, grafični 

odtisi pa poleg likovne vrednosti odražajo tudi miselni svet mladih, je umetnik pripravljen 

nadaljevati s slovenskimi šolami v šolskem letu 2014–2015.  

Informacije in prijave: Lili Šturm, 01 2413 818, lili.sturm@mglc-lj.si

Samostojni pedagoški programi

Vodeni ogledi razstav
Predstavitve iz sodobne kulturne, likovne in vizualne ter grafične umetnosti vodijo 

kustosi in vodniki animatorji. Po potrebi dopolnimo z učnimi listi in kreativnimi nalogami.

OŠ/2, 3, SŠ 

Prikaz grafičnih tehnik
Prikaz grafičnih tehnik sitotiska, litografije, lesoreza, linoreza, suhe igle in jedkanice.

OŠ/2, 3, SŠ

Grafične delavnice 
Didaktične delavnice sitotiska, litografije ali globokega tiska za 

manjše šolske skupine. Udeleženci spoznajo stopnje priprave pred 

tiskanjem in tiskanje, izdelajo motiv in ga odtisnejo. 

OŠ/3, SŠ

Tivolska maj’ca
Posebna delavnica sitotiska z odtisom na majico ali kateri drug 

kos tekstila. Delavnica je sestavljena iz treh delov: priprave motiva, 

priprave sita in enobarvnega odtisa. Izvedljiva tudi na šolah.

OŠ/2, 3, SŠ
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Iniciativa SOdelujem
Javni zavod Trubarjevi kraji
Javni zavod za kulturo, mladino in 
šport Litija
Ljubljanski grad
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Mednarodni grafični likovni center
Medobčinski muzej Kamnik
Muzej novejše zgodovine Slovenije
Moderna galerija + Muzej 
sodobne umetnosti Metelkova
Muzej in galerije mesta Ljubljana 
Muzej krščanstva na Slovenskem
Muzej slovenske policije
Narodna galerija
Narodni muzej Slovenije
Prirodoslovni muzej Slovenije
Slovenska kinoteka
Slovenski etnografski muzej
Slovenski gledališki muzej
Slovenski šolski muzej
Tehniški muzej Slovenije
Zemljepisni muzej GIAM ZRC SAZU
Železniški muzej Slovenskih železnic

01
02
03

04
05
06
07
08
09

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Medobčinski muzej Kamnik

Muzejska pot 3, 1241 Kamnik

01/831 76 62, 01/839 74 47

info@muzej-kamnik-on.net

www.muzej-kamnik-on.net

http://www.muzej-kamnik-on.net/sl/Obisk/Pedagoški+programi+/Strokovna+vodstva 

Odprto: november–februar  TO–PE  od 8. do 15. ure, SO–NE in prazniki od 10. do 13. ure, 

marec–oktober TO–PE od 8. do 14. ure in od 16. do 18. ure, SO od 10. do 13. 

in  od 16. do 18. ure, NE in prazniki od 10. do 13. ure. Po predhodnem dogovoru 

je za najavljene skupine več kot deset oseb mogoč obisk  zunaj urnika.

Muzej je odprt ob vseh praznikih, razen 1. 1., 1. 11. in 25. 12.

Vstopnina: 1,5 € (z vodstvom 2 €).

Prost vstop: predšolski otroci.

Cena delavnic: 3 €, z delovnim listom in vodenjem: 4 €, glina in slikanje na majoliki: 5 €.

Cena učnih ur: od 0,5 € do 3,5 €.

Informacije: Zora Torkar, zora.torkar@guest.arnes.si

 Stalne muzejske    
  postavitve

Odsevi kamniških tisočletij 

Pregled poselitve širšega območja 

Kamniškobistriške ravni od prazgodovine do 

19. stoletja. Na razstavi so zanimivi intreraktivni 

pedagoški kotički, ki obiskovalcu omogočajo stik 

s predmeti, ga vabijo, da tipa, boža, izkopava, 

tke, tiska, piše, riše, sestavlja, posluša idr. 

Mesto – podeželje 

Kamnik - Velika planina: Muzejska postavitev 

prikazuje kontrast med obema svetovoma v 

20. stoletju  skozi perspektivo in materialne 

ostanke kamniškega meščanstva in pastirske 

dediščine Velike planine. Gradivo z Velike 

planine je zapuščina arhitekta Vlasta Kopača. 

Tudi na tem delu stalne razstave sta dovoljena 

igra in risanje, dobimo recepte za peko in se 

naučimo lepega vedenja za jedilno mizo.

Thonetovo pohištvo 

Muzej hrani največjo zbirko upognjenega pohištva v 

Sloveniji; bilo je del meščanskih, kmečkih, gostilniških, 

kavarniških idr. notranjih prostorov. V tovarni Stol 

upognjeno pohištvo izdelujejo še dandanes.

Lapidarij 

Epigrafski spomeniki, najdeni na območju Trojan, Mengša, Šentpavla segajo 

v obdobje antike. Iz srednjega in novega veka pa lahko izpostavimo relief 

z angelom grbonoscem, na katerem je upodobljen najstarejši grb mesta 

Kamnik s podobo sv. Marjete in je bil najden v obzidju mesta Kamnik. 

Kašče iz Tuhinjske doline 

Muzej na prostem predstavlja štiri kašče - shrambe, sušilnico sadja, drobilko 

za sadje in vodnjak, leseno, s slamo krito arhitekturo, značilno za  podeželska 

kmečka območja, predvsem Tuhinjsko dolino v 18. in 19. stoletju. 
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Samostojni pedagoški programi

Strokovna vodstva
Naši kustosi, ki so avtorji vseh (razen gostujočih) razstav, vas vodijo 

po razstaviščih vseh enot. 

V, OŠ, SŠ

Muzejski abonma
Sklop krajših, 30-minutnih obiskov na točno določeno temo znotraj učnega načrta. 

V kateri koli od naših enot po predhodnem dogovoru pripravimo specialistične 

kratke oglede in poglobljene razlage. Pogovarjamo se o določenem času in 

določeni temi, bodisi v prazgodovini, antiki, srednjem ali novem veku;  spoznamo 

posebnosti mest, obrti in trgovine, kamniške idr. legende, življenje na gradovih ipd. 

V, OŠ

Učne ure in delovni listi
Prilagodimo se vašim željam, potrebam in učnemu programu, in sicer z 

učnimi urami in tudi delovnimi listi, ki jih pripravimo individualno. 

OŠ, SŠ

Vajenec postane mojster
V različnih delavnicah z različnimi materiali izdelamo izdelke, ki so 

značilni za posamezno obdobje in se ob tem naučimo, kdo jih je 

uporabljal, kdo izdeloval, iz česa so bili narejeni ipd. Izdelujemo: 

nakit (fibule sponke in/ali ogrlice), mozaik iz barvnih mozaičnih 

kock, naslikamo svojo antično fresko, lovorov venček.

V, OŠ

Naučimo se izdelati tudi svoj pečat, 
obrtniško znamenje, izvesek, trnič in podobno.
V, OŠ

Slikanje v tehniki majolike
Poslikavanje majolik je bilo značilno za Kamnik. Tradicijo poslikav so v 

mesto prinesli Konški, jo nadaljevali Schnabli. Po propadu Eti Svit jo lahko 

opazujemo le še v muzejski delavnici z mojstrico go. Ireno Radej.

V, OŠ

Dotik gline
Naučimo se, od kod je glina, kako jo pripraviti za lončarjenje, kako dolgi so procesi v 

naravi, naučimo se različnih tehnik izdelave glinenih posod in si jih izdelamo in okrasimo, 

na željo tudi na lončarskem kolesu. Sodeluje zunanja sodelavka, ga. Tatjana Hlačer.

V, OŠ

Kako postati arheolog?
Kdo so arheologi, kaj delajo, kako delajo, katera orodja uporabljajo, kaj 

najdejo? Vse to in še več boste izvedeli v delavnici, v kateri izkopavamo 

v arheološkem peskovniku, izdelujemo lončke na prazgodovinski 

način in se naučimo lepljenja in sestavljanja razbitih drobcev.

V, OŠ

Kako so živeli?
– Prazgodovina – Na ročnih žrmljah meljemo žito, na statvah 

se učimo tkanja in si izdelamo hišo s prepletom iz vej. 

– Rimsko obdobje – Iz predavanja spoznamo Rim in rimsko kulturo, se oblečemo 

v rimska oblačila (tunike in toge), gremo v rimsko šolo, kjer se učimo matematiko in 

latinščino; če imamo kaj prostega časa, pa se igramo igre, kot so to počeli otroci v antiki. 

V, OŠ

Kako so se igrali?
Spoznavamo igre, ki so se jih igrali otroci v rimskem času (npr. 

latrunculi, kocke) ali pa v srednjem in novem veku.

V, OŠ

Kako so trgovali?
Skozi igro trgovec in kupec spoznamo različne merske enote iz 

16. stoletja, z njimi tehtamo, merimo in kupujemo blago. 

V, OŠ

Kako so se oblačili?
Spoznamo nošo in oblačila različnih družbenih skupin, kot so: rimski 

vojak, meščan/-ka, gospod/-ična idr. Noše pobarvamo, izrežemo 

in si pripravimo izhodišče za gledališče papirnatih lutk. 

V, OŠ
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Kako so zapisovali?
Glinene tablice, voščene tablice, pergament in papir – spoznamo 

podlage za pisanje, si ogledamo film o izdelavi pergamenta in se 

poizkusimo s pisanjem na papir, voščene in glinene tablice. 

V, OŠ

Kje so živeli?
Predavanju o naselbinah skozi zgodovino sledi delavnica s sestavljanko 

Kamniške vile in  vrtni paviljoni in z možnostjo ustvarjanja prazgodovinskega 

naselbinskega prostora v stilu makete iz naravnih materialov. 

V, OŠ

Tematski dnevi
Tematski dan zajema štiriurni program, ki poteka v naših enotah. Mogoče je 

kombinirati oglede vseh treh hiš z razstavišč našega muzeja. Program tematskega 

dne zajema: voden ogled zbirke, delovne in učne liste ali pa eno do dve delavnici 

oz. tematsko predavanje. Mogoče so vse kombinacije in individualne prilagoditve. 

V, OŠ, SŠ

Galerija Miha Maleš 

Glavni trg 2, 1241 Kamnik

01/839 75 04, 01/839 74 47

info@muzej-kamnik-on.net

www.muzej-kamnik-on.net 

Odprto: TO–SO od 8. do 13. ure in od 16. do 19. ure.   

Vstopnina: 1,5 € (z vodstvom 2 €). Prost vstop: predšolski otroci.

Cena delavnic: 3 €,

Cena učnih ur: od 0,5 € do 3,5 €.

Informacije: Zora Torkar, zora.torkar@guest.arnes.si

Saša Bučan, sasa.bucan@gmail.com

 Stalne galerijske 
 postavitve

Zbirka Miha Maleš  je ena osrednjih vsestranskih osebnosti slovenske 

likovne umetnosti. Mestu Kamnik je leta 1979 podaril  več kot 2600 

svojih del.  Na stalni in občasnih razstavah predstavljamo njegova 

olja, grafike, slike, keramiko, dokumentarno fotografijo idr. 

Kamniški in s Kamnikom povezani umetniki – V drugem nadstropju galerije 

je urejena stalna razstava, ki odseva kamniško likovno zgodovino od 18. do 20. 

stoletja na področju kiparstva, slikarstva, arhitekture in fotografije. Razstavljena 

so dela: Maksa in Matije Koželja, Ivana Vavpotiča, Staneta Cudermana, 

Ferda Mayerja, Leona Homarja, Aladina Lanaca in Dušana Lipovca.

Jakob Savinšek – kipar – V drugem nadstropju si lahko ogledate razstavo kipov, 

ki jih je galeriji podarila kiparjeva žena, slovenska igralka in pesnica Mila Kačič. 

Samostojni pedagoški programi

Strokovna vodstva
Naši kustosi, ki so avtorji vseh (razen gostujočih) razstav, 

vas vodijo po razstaviščih vseh enot. 

V, OŠ, SŠ

Muzejski/galerijski abonma 
Sklop krajših, 30-minutnih obiskov na točno določeno temo znotraj 

učnega načrta. V kateri koli od naših enot po predhodnem dogovoru 

pripravimo specialistične kratke oglede in poglobljene razlage. Pogovarjamo 

se o določenem času in določeni temi, učimo se umetnostno abecedo 

(tehnikah, umetnostnih obdobjih itn. – Glej-čuti-raziskuj). 

V, OŠ, SŠ

Učne ure in delovni listi
Prilagodimo se vašim željam, potrebam in učnemu programu, in sicer z 

učnimi urami pa tudi delovnimi listi, ki jih pripravimo individualno.

OŠ, SŠ
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Rojstna hiša Rudolfa Maistra 

Šutna 23, 1241 Kamnik

059 097 580, 01/839 74 47

info@muzej-kamnik-on.net

www.muzej-kamnik-on.net

Odprto: TO–SO od 10. do 18. ure, prazniki zaprto.

Vstopnina: 1 € (z vodstvom 1,5 €). 

Prost vstop: predšolski otroci.

Cena delavnic: 3 €,

Cena učnih ur: od 0,5 € do 3,5 €.

Informacije: Zora Torkar, zora.torkar@ guest.arnes.si

 Stalne muzejske 
 postavitve

Razstava o življenju in vlogi generala Rudolfa Maistra

Slovenci smo ponosni na generala Rudolfa Maistra, ki se je rodil 29. 3. 1874 v Kamniku. 

Občina se je odločila prenoviti njegovo rojstno hišo, muzej pa je v njej uredil 

spominsko sobo. Maistra predstavljamo kot vojaka, borca, slikarja, pesnika in bibliofila 

skozi njegovo domoljubno vlogo v boju za severno mejo in vpliv na  zdajšnji čas. 

Samostojni pedagoški programi

Strokovna vodstva
Naši kustosi, ki so avtorji vseh (razen gostujočih) razstav, 

vas vodijo po razstaviščih vseh enot. 

V, OŠ, SŠ

Muzejski/galerijski abonma
Sklop krajših, 30-minutnih obiskov na točno določeno temo znotraj 

učnega načrta. V kateri koli od naših enot po predhodnem dogovoru 

pripravimo specialistične kratke oglede in poglobljene razlage.

 V, OŠ, SŠ

Učne ure in delovni listi
Prilagodimo se vašim željam, potrebam in učnemu programu, in sicer z 

učnimi urami in tudi delovnimi listi, ki jih pripravimo individualno. 

OŠ, SŠ

Maistrov bralni kotiček
Branje Maistrove poezije, spoznavanje njegovih romanov in drugih literarnih del.

OŠ, SŠ

Portretiranje
Portret je bil priljubljena oblika upodabljanja ljudi v časih pred izumom fotografije. Po 

kratki predstavitvi portreta skozi zgodovinska obdobja in po ogledu zbirke kiparja Jakoba 

Savinška upodobimo portretiranca (oblikovanje v glini, slikanje – različne tehnike). 

V, OŠ, SŠ

Maistrov vrtiljak in kviz o Maistru
Ob posebni mizi – Maistrovem vrtiljaku spoznavamo podatke 

o njegovem rojstvu, selitvah, delovanju, poeziji, prozi in 

vojskovanju. Ena skupina sprašuje, druga pa odgovarja. 

V, OŠ
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Muzej novejše zgodovine 
Slovenije

Celovška cesta 23, 1000 Ljubljana

01/ 300 96 10, 01/433 82 44

uprava@muzej-nz.si 

www.muzej-nz.si 

www.muzej-nz.si/sl/pages.php?id_meni=20&id=2

Odprto: TO–NE od 10. do 18. ure, državni prazniki zaprto (razen 8. februarja)

junij-avgust TO, ČE, SO do 20. ure

Vstopnina: 2,5 €.

Prost vstop: predšolski otroci, otroci iz socialno šibkih družin, 

invalidne osebe in spremljevalci skupin.

Cena delavnic: 2,5 €.

Cena učnih ur: 2,5 €.

Informacije: Monika Montarič, monika.montarič@muzej-nz.si

] ]
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Iniciativa SOdelujem
Javni zavod Trubarjevi kraji
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Ljubljanski grad
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Muzej novejše zgodovine Slovenije
Moderna galerija + Muzej 
sodobne umetnosti Metelkova
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Muzej krščanstva na Slovenskem
Muzej slovenske policije
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Prirodoslovni muzej Slovenije
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Stalne muzejske      
 postavitve

Slovenci v 20. stoletju

Pregledna razstava slovenske zgodovine od za-

četka prve svetovne vojne do danes. Razstavna 

pripoved popelje obiskovalca skozi kaverno iz 

prve svetovne vojne, mimo Kraljevine SHS do 

osebnih pripovedi in izkušenj druge svetovne 

vojne ter naprej v obdobje socializma in indu-

strializacije ter gospodarstva v nekdanji skupni 

državi Jugoslaviji. Razstava se nadaljuje prek 

demokratičnega vrenja v osemdesetih do osa-

mosvojitve v devetdesetih in življenja v samos-

tojni Sloveniji in se konča z vstopom v Evropsko

unijo in predsedovanjem Slo-

venije EU v letu 2008.

Občasne razstave in program 
ob občasni razstavi
Pot Domov

Razstava ob stoletnici začetka bojev ob reki Soči in 

sedemdesetletnici konca druge svetovne vojne

Vojne so v 20. stoletju prebivalce slovenskega ozemlja pomešale po številnih bojiščih, 

ujetniških, begunskih in izgnanskih taboriščih po vsej Evropi in zunaj njenih meja. V 

vojnah so se spreminjale države, državne meje, družbene ureditve in vrednote, a skupna 

želja vojakov, beguncev, izgnancev, ujetnikov in drugih vojnih razseljencev je bila, da 

se vrnejo domov. Njihove osebne izkušnje, stiki s svojci in »zgodbe« o povratku, ki so 

pogosto pravi potopisi in pričevanja o vojnem nesmislu, so osnova razstavne pripovedi. 
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V ospredje muzejske pripovedi smo poleg svetovnih vojn dodali osamosvojitveno 

vojno in zgodbe slovenskih obveznikov zunaj meja matične države v obdobju med 

svetovnima vojnama. Številnim se želja po vrnitvi domov ni uresničila, zato smo njihove 

pripovedi predstavili prek zgodb preživelih in njihovih pričevanj. Pri tem smo odprli 

številna vprašanja o pojmih, kot so dom, domovina, država … soočili različne osebne 

vojne izkušnje in obiskovalcem ponudili možnost, da prisluhnejo njihovi pripovedi. 

Razstava bo predstavila čas 20. stoletja v skladu z učnim načrtom za osnovne 

in srednje šole. Na ogled bo od 20. junija 2015 do 1. septembra  2016

Pregledno vodenje

Občasna razstava obeležuje stoletnico začetka bojev na reki Soči in sedemdesetletnico 

konca druge svetovne vojne. Vključena pa je tudi osamosvojitvena vojna. Tematsko 

vodstvo bo predstavilo celovit pregled vrnitve različnih skupin razseljencev domov. 

Poudarek bo na tem, kako so vojne spremenile države, državne meje, družbene 

ureditve in vrednote ter skupna želja vojnih razseljencev, da se vrnejo domov. Na 

voljo bodo tudi delovni listi, prilagojeni posameznim starostnim skupinam.

Primerno: OŠ/2, 3, SŠ

Spoznaj pot domov z vsemi čutili

Čut vida je za videče samoumeven in dominanten. Na učni uri bomo prav zato 

prebudili še druga čutila – voh, tip in sluh. Otroci bodo predmete, ki jih poznajo 

iz vsakdanjega domačega okolja, spoznavali s čutili in ugotavljali, za kakšen 

predmet gre. S sluhom bomo ugotavljali, iz katerega materiala je narejen, s 

tipom bomo spoznavali strukturo materiala, z vohom pa bomo odkrivali različne 

vonje materialov. Tako bomo raziskovali, opazovali, začutili in prisluhnili.

Učna ura - V/4+, OŠ/1., 2. in 3. triada

Moj dom

V prvem delu se bomo pogovorili, kaj je dom, zakaj si tako želimo domov 

in kaj imamo doma. Nato bomo na ustvarjalni delavnici ustvarili svoj dom z 

osebami, s pohištvom in predmeti, ki nam veliko pomenijo. Pri tem se bomo 

spoznavali s tlorisom in merili (npr. z razmerjem osebe proti omari).

Ustvarjalna delavnica - V/4+, OŠ/1, 2

Vrnitev domov

Preko osebnih zgodb bomo spoznali: kaj je bil vzrok razseljevanja, kam so 

bili ljudje razseljeni, kakšna je bila njihova usoda (vojaki, begunci, izgnanci, 

ujetniki), kako so se vračali domov in zakaj se nekateri nikoli niso vrnili, kam so 

prišli (nova država, nova družbena ureditev, nove vrednote, spremenjene meje, 

tuj jezik ipd.). Poleg skupinskega dela z zgodovinskimi viri bomo posamezne 

teme spoznali tudi preko pogovora. Delavnico bo spremljal tudi delovni list, 

ki bo služil kot pripomoček za kasnejšo ponovitev usvojene snovi.

Učna ura - OŠ/3, SŠ, maturanti snovi.

Učna ura - OŠ/3, SŠ, maturanti

Pregledno vodenje po razstavi Slovenci v 20. stoletju
Klasično vodenje prek pogovorov ob ključnih dogodkih prejšnjega stoletja 

otrokom in mladostnikom približa slovensko zgodovino od začetka 20. 

stoletja do danes. Mogoči so tudi delovni listi, prilagojeni starosti otrok, in 

vodeni ogledi, osredotočeni na posamezno zgodovinsko obdobje.

OŠ/2, 3, SŠ

Veste, kaj je muzej?
Muzejski pedagog z različnimi vprašanji aktivno vključi otroke v pogovor 

o muzeju. Otroci spoznajo, kaj je muzej, kaj hrani, kako pridejo predmeti v 

muzej in kaj z njimi počnemo v muzeju. Obisk obsega sprehod skozi stalno 

razstavo in ustvarjalno delavnico, na kateri izdelamo računalnik.

V/4+, OŠ/ 1

Kaj sta počela babica in dedek, ko sta bila mlada?
Aktivna delavnica, kjer se igramo stare, že pozabljene otroške igre, kot so Pekel ali 

nebesa, Zvezde metat, Ali je kaj trden most, Leti, leti in druge. Z igrami spodbujamo 

gibalne spretnosti in otroško ustvarjalnost. Izdelke, narejene na delavnici, otroci 

odnesejo domov. Delavnica lahko gostuje v vašem vrtcu ali na vaši šoli.

V/4+, OŠ/1

Še veste, kako so nekoč živeli?
Na delavnici spoznamo, kako so se ljudje v začetku 20. stoletja oblačili, kako so se 

prevažali, kaj so jedli in kako so se sporazumevali na daljavo. Vse to v primerjavi 

z današnjim časom. Na koncu vsak otrok izdela časovni trak s pomembnimi 

dogodki iz svojega življenja. Delavnica spodbuja kreativnost, inovativnost in 

razmišljanje ter pomeni nadgradnjo spoznanj, osvojenih v vrtcu ali šoli.

V/4+, OŠ/1, 250 51



Zgradimo svoje veliko mesto
V 20. stoletju so se mesta širila in postala velika, z visokimi bloki in stolpnicami. 

Odkrivali bomo odgovore na vprašanja, zakaj so mesta zrasla in se 

spremenila, zakaj so gradili bloke in stolpnice. Ali so imeli od nekdaj elektriko 

in vodo? Izdelali bomo svoje stavbe in skupaj zgradili svoje mesto.

V/4+, OŠ/1, 2

Obleka naredi človeka
Obleka poleg estetske govorice tudi sporoča, ali smo namenjeni k maši ali pripravljeni 

za delo, ali smo premožni ali revni, stari ali mladi. Raziskali bomo vse to in še več ter 

se zabavali ob starih fotografijah. V drugem delu bomo veselo ustvarjali. Vsak otrok bo 

naredil obris svojega telesa in mu narisal stara oblačila, ki jih bomo videli na razstavi.

V/4+, OŠ/1, 2

Postanite skrivni vohuni in rešite veliko skrivnost 20. stoletja
Pripravite se na skrbno varovano nalogo! Odpravili se bomo raziskovat 

skrivnostne uganke, ki so skrite po muzeju, in razrešili veliko skrivnost. Postali 

bomo skrivni vohun in raziskovali zgodovino. Ste pripravljeni na izziv?

OŠ/2, 3

Uporabite čute pri raziskovanju zgodovine
V spoznavanje in raziskovanje zgodovine 20. stoletja bomo vključili interakcijo med 

predmeti in mladimi. Na učni uri bodo učenci zaznavali predmete neposredno prek 

lastnega raziskovanja s pomočjo različnih čutil: vida, tipa, sluha in voha. S preprostimi 

in zabavnimi orodji (preveza čez oči, kartonasti stožci, iskanje podobnih oblik ipd.) 

bomo pri otrocih budili radovednost in željo po raziskovanju kulturne dediščine.

OŠ/2, 3

Tehnološki napredek v  sodobni dobi
V 20. stoletju so ljudje odkrili veliko tehničnih novosti, ki so  zelo spremenile 

naše vsakdanje življenje. Učenci aktivno in na zabaven način odkrivajo in 

spoznavajo pomembne izume 20. stoletja ob igri pantomime: nariši ali 

opiši. O vsakem izumu se pogovorijo in ga še podrobneje spoznajo.

OŠ/ 2, 3

Dešifriranje sporočil
Delavnica je sestavljena iz dveh delov: v prvem podrobneje spoznamo nemški 

šifrirni stroj Enigmo in njene kriptografske značilnosti. V drugem delu učenci in 

mladostniki sami in s pomočjo pripomočkov dešifrirajo dve šifrirani besedili.

OŠ/2, 3, SŠ

Časovnica
Učna ura, na kateri učenci ali dijaki sami sestavijo časovni trak zgodovine 20. 

stoletja. Dodajajo ključne politične, gospodarske in kulturne dogodke, fotografije 

in izume. Tako lažje vizualizirajo sočasnost dogodkov, se o njih pogovorijo 

in si tudi več zapomnijo. Učenci ali dijaki ponovijo snov, pridobijo vizualen 

pregled posameznega obdobja in se bolje časovno orientirajo. Delavnico 

priporočamo vsem skupinam, ki si bodo ogledale stalno razstavo.

OŠ/2, 3, SŠ

Slovenci v obdobju prve svetovne vojne
Na učni uri ob delu z zgodovinskimi viri podrobno spoznamo obdobje prve 

svetovne vojne. Primerjamo vzroke in povod za začetek vojne, na zemljevidu 

pokažemo, kje so se bojevali slovenski vojaki, pojasnimo določila in posledice 

tajnega Londonskega sporazuma s poudarkom na soški fronti, se pogovorimo o 

vplivu vojne na civilno prebivalstvo in razložimo okoliščine nastanka Države SHS.

OŠ/3, SŠ

Slovenci med drugo svetovno vojno
Na učni uri ob delu z zgodovinskimi viri podrobno spoznamo obdobje druge svetovne 

vojne. Ob razkosanem zemljevidu slovenskega ozemlja opišemo življenje pod 

vsemi štirimi okupatorji, pojasnimo odnos Slovencev do okupacije, nastanek NOB, 

se pogovorimo o položaju civilnega prebivalstva v obdobju pomanjkanja, omenimo 

državljansko vojno in zaključne boje druge svetovne vojne na slovenskem ozemlju.

OŠ/3, SŠ

Spreminjanje načina življenja Slovencev po drugi svetovni vojni
Na učni uri primerjamo značilnosti življenja v Sloveniji v posameznih obdobjih po 

drugi svetovni vojni z vidika gospodarskega delovanja, družbene organizacije, rastoče 

blaginje in potrošništva ter spoštovanja in kršenja človekovih pravic. Ocenjujemo tudi 

možnosti in pomen izobraževanja, kulturnega delovanja in športnega ustvarjanja.

OŠ/3, SŠ
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Življenje Slovencev v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja
Učna ura, ki ob delu z zgodovinskimi viri obravnava obdobje socializma. 

Spoznali bomo, kako so spremembe v gospodarskem, političnem in kulturnem 

življenju vplivale na spreminjanje načina življenja Slovencev v 60. in 70. letih 

preteklega stoletja. Med drugim bomo govorili o politični krizi, gospodarskih 

reformah, spremembah ustave, o »liberalističnem« gospodarskem in političnem 

konceptu, spremenjenem odnosu med cerkvijo in državo, vplivu zahoda, 

študentskem gibanju, delegatskem sistemu in dogovorni ekonomiji.

OŠ/3, SŠ

Spoznavanje države Republike Slovenije
V obliki zabavnega nagradnega kviza spoznavamo našo državo, njeno ozemlje in 

pokrajine ter sosednje države, ponovimo naše simbole – himno, zastavo in grb. Naučimo 

se, katere slovenske narodne manjšine in kako je Slovenija povezana z Evropsko unijo.

OŠ/2, 3

Učne ure o slovenski zgodovini 20. stoletja
Pregled določenih obdobij slovenske zgodovine ob zgodovinskih virih. Obdobja:  

prva svetovna vojna, medvojno obdobje, druga svetovna vojna,  petdeseta 

leta, osamosvojitev Slovenije. Učne ure so namenjen spoznavanju nove snovi 

in kot dopolnitev učnih programov. Vsako obdobje je svoja učna ura.

OŠ/3, SŠ

Razvoj slovenskega naroda v 20. stoletju
Na učni uri analiziramo in primerjamo položaj slovenskega naroda v različnih 

obdobjih 20. stoletja. Pregledamo ključne okoliščine in dogodke, primerjamo 

reševanje mejnih vprašanj, položaj manjšin, zamejcev, zdomcev in izseljencev.

OŠ/3, SŠ

Slovenska zgodovina 20. stoletja za maturante
Intenziven pregled slovenske zgodovine 20. stoletja, vključene v evropske in 

svetovne okvire. Uporaba zgodovinskih virov: branje in uporaba zemljevidov, 

analiziranje pisnih virov, grafov, slikovnega gradiva, ustnih pričevanj in predmetov, 

uporaba pravilne strokovne terminologije, podrobna razlaga zgodovinskih 

dogodkov. Za vsako zgodovinsko obdobje 20. stoletja je pripravljena samostojna 

učna ura z delovnim zvezkom, zato predlagamo celodnevni obisk muzeja (5 ur). 

Program je oblikovan v skladu s predmetnim izpitnim katalogom za zgodovino.

Obravnavana obdobja so: prva svetovna vojna, medvojno obdobje, 

druga svetovna vojna, prvo desetletje po koncu druge svetovne 

vojne, demokratizacija in osamosvojitev Slovenije.

SŠ

Kaj mi povedo zgodovinski viri?
Nova učna ura, ki bo učencem in dijakom pomagala pri učenju uporabe zgodovinskih 

virov pri vsakdanjem učenju. Na učni uri bodo z branjem fotografij razvili vizualno 

pismenost, z branjem grafov in izsekov člankov pa spretnost zbiranja in izbiranja, analize, 

sinteze, kritične presoje vrednosti in uporabnosti informacij, ki jih lahko razberejo 

iz zgodovinskega vira. Vsebine bodo vzete iz slovenske zgodovine 20. stoletja.

OŠ/3, SŠ

Enota Brestanica 

Odprto: od oktobra do marca TO–PE 10.00–16.00, SOB 10.00–17.00, NE 13.00–17.00, 

od aprila do septembra TO–SO 10.00–18.00, NE 13.00–18.00, 

1. januarja, 1. novembra ter 24., 25., 26. in 31. decembra zaprto.

Vstopnina: 2,5 €.

Cene delavnic: 2,5 €. Delavnice izvaja Kulturni dom Krško. 

Informacije: Irena Fürst  041 660 396, 07/620 42 18

Delavnico izvaja Kulturni dom Krško.

Stalne muzejske 
 postavitve

Razstava o menihih trapistih 

Razstava je prikaz življenja in dela menihov trapistov, ki so imeli edini samostan 

tega reda prav v Rajhenburgu, danes Brestanici. Bili so strog meniški red, 
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v katerem je veljala stroga prepoved pogovarjanja. Po drugi strani pa so 

bili zelo napredni, saj so prinesli v okolje svojega samostana veliko novosti 

in napredka. Bili so prvi proizvajalci čokolade na Slovenskem.

Razstava o slovenskem izgnanstvu na gradu Rajhenburg (odprtje 23. 10. 2014)

Razstava bo  prikazala okupacijo  Slovenije, potujčevanje  in množičen izgon Slovencev 

iz matične v druge dežele. Ob predstavitvi življenja v taboriščih bo posebna pozornost 

namenjena otroški izkušnji doživljanja taboriščnega življenja, saj so otroci predstavljali  velik  

odstotek žrtev, pregnanih iz svojega matičnega družinskega okolja.  Povdarek razstave bo 

na prihodu izgnancev  domov  in  njihovemu vključevanju  v novo socialistično  družbo,  

njen  odnos  do izgnancev, spominu  na  izgnanstvo  ter ustanovitvi  njihovega društva.

Samostojni pedagoški programi

Spoznavajmo trapiste
Na učni uri in v delavnici bodo učenci spoznali delovanje reda menihov 

trapistov na gradu Rajhenburg. Po končani učni uri bodo izpolnili 

delovni list in si v animacijski celici oblekli meniško oblačilo.

OŠ/3, SŠ

Izdelava svetinjic
Na delavnici bodo učenci izdelovali svetinjice, ki so jih izgnancem dodelili Nemci 

pred odhodom v izgnanstvo. Učenci bodo kovinsko ploščico najprej zbrusili, nanjo 

vkovali številko, ki jo bodo dobili na učnem listu, in na svetinjico napeljali vrvico. 

OŠ/3, SŠ
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MG + MSUM 
Moderna Galerija

Tomšičeva 14 

01 2416 800, 01 2514 120

izobrazevanje@mg-lj.si

www.mg-lj.si

http://www.mg-lj.si/taxonomy/term/16

Odprto: TO–NE od 10. do 18. ure,  1. januarja, 27. aprila, 

1. maja, 1. novembra in 25. decembra zaprto.

Vstopnina: učenec/dijak, 2,5 €, skupina učencev/dijakov 2 €.

Cena delavnic: vstopnina + vodstvo 3 €, vstopnina + vodstvo + delavnica 4 €.

Cena učnih ur: 3 €.

Informacije: Adela Železnik, Lucija Cvjetković, izobrazevanje@mg-lj.si

 Stalne galerijske
 postavitve

20. stoletje/Kontinuitete in prelomi 

Razstava se začenja z vstopom likovnega modernizma v slovenski prostor, konča pa 

z desetdnevno vojno v času osamosvojitve Slovenije. Postavitev vključuje avantgardo 

dvajsetih let in drugo rekonstrukcijo Tržaškega konstruktivističnega ambienta (1927), 

ki sta jo vodila Dragan Živadinov in Miha Turšič (Zavod Delak), partizansko umetnost, 

fotografijo in pregled umetnostnega sistema na Slovenskem v 20. stoletju. 

Samostojni pedagoški programi

Vrtec na obisku
Enourno vodstvo z delavnicami po stalni razstavi v Moderni galeriji je prilagojeno 

starosti predšolskih otrok. Otroci se s pomočjo zanimivih zgodb  seznanijo 

s prostori muzeja in ljudmi, ki delajo v  njem ter se na delavnicah učijo 

gledati umetnine in raziskovati svet moderne in sodobne umetnosti. 

V

Delavnica plus (+)
Dvodnevna delavnica PLUS (+), ki vključuje dela, razstavljena v Moderni 

galeriji (MG+) in  Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM). 

Na prvi pogled sta popolnoma različna, a vendar ju povezuje en majhen znak. 

Kaj vse predstavlja plus (+) oz. kaj je tisto, kar povezuje naša dva muzeja? 

Prvi dan bomo spoznali MG in svet umetnosti ter poiskali, katera umetniška 

dela so plus (+) med moderno in sodobno umetnostjo. Vse to nam bo 

pomagalo naslednji dan pri raziskovanju MSUM-a in sodobne umetnosti. 

OŠ/1
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Vodeni ogled razstave
Vsa vodstva v Moderni galeriji so interaktivna  in temeljijo na pogovoru ter 

aktivnem vključevanju učencev v spoznavanje umetnosti. Prilagojena so starosti 

učencev in dijakov. Galerijski pedagog ob ogledu umetnin vodi pogovor, učenci 

poleg informacij o umetnosti in njenem razvoju spoznajo tudi  temeljne pojme 

o odnosu pisnega in likovnega izražanja, interpretacije in likovne kritike. 

OŠ, SŠ 

Tematska in specializirana vodstva
Tematska vodstva (Kaj je moderna umetnost?, Umetnost in igra, Umetnost in 

družba) in specializirana vodstva oz. vodstva z določenim tematskim poudarkom 

(Fotografija, Realizem in abstrakcija, Avantgarda in sodobna umetnost) po stalni 

razstavi Moderne galerije smo zasnovali z namenom, da učenci podrobneje spoznajo 

različne vidike (moderne) umetnosti, pa tudi povezavo umetnosti in družbe. 

OŠ/2, 3, SŠ

Vodstva z delavnico
Po polurnem uvodu na stalni ali občasni razstavi učenci/dijaki pod vodstvom likovnega in 

galerijskega pedagoga ustvarjajo v posebnem prostoru v galeriji. Na voljo imajo več  vrst 

ustvarjalnih delavnic, ki so usklajene z uvodnim vodstvom oz. vodstvom s poudarkom in 

prilagojene njihovi starosti in zanimanju. Vodstva so prilagojena starosti učencev in dijakov. 

OŠ, SŠ

galeURA (interdisciplinarna ura v galeriji)
Galerijski pedagog v sodelovanju z učiteljem/profesorjem pripravi gradivo za katero koli učno 

uro, pri kateri uporabi likovno umetnost ali galerijsko gradivo v okviru medpredmetnega 

povezovanja (npr. um. zgodovina – zgodovina: Vpliv vojn na likovno umetnost 20. stoletja; um. 

zgodovina – slovenski jezik: Avantgarda ...). Interdiciplinarna muzejska učna ura je prilagojena 

starosti učencev in dijakov in pripravljena v sodelovanju z njihovim učiteljem/profesorjem. 

OŠ/2, 3, SŠ

Priprava na maturo
Vodstvo po stalni postavitvi zbirke Moderne galerije (razstavi 20. stoletje/

Kontinuitete in prelomi), na katerem razstavljena umetniška dela slovenske 

umetnosti 20. stoletja povezujemo s posameznimi poglavji, temami in vprašanji 

iz maturitetnega programa. Poseben poudarek je na  razpravi o delih, ki jih morajo 

dijaki znati podrobneje analizirati pri maturitetnih nalogah odprtega tipa. 

SŠ
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MSUM  

Muzej sodobne umetnosti Metelkova

Maistrova 3. 1000 Ljubljana 

01 2416 800, 01 2514 120

izobrazevanje@mg-lj.si

www.mg-lj.si

http://www.mg-lj.si/taxonomy/term/16

Odprto: TO–NE od 10. do 18. ure, 1. januarja, 27. aprila, 1. 

maja, 1. novembra in 25. decembra zaprto.

Vstopnina: učenec/dijak: 2,5 €, skupina učencev/dijakov: 2 €.

Cena delavnic: vstopnina + vodstvo: 3 €, vstopnina + vodstvo + delavnica: 4 €.

Cena učnih ur: 3 €.

Informacije: Adela Železnik, Lucija Cvjetković, izobrazevanje@mg-lj.si

Stalna razstava

20. stoletje/Kontinuitete in prelomi 

Medtem ko se razstava nacionalne zbirke v Muzeju moderne umetnosti konča 

z letom 1991, ko je Slovenija postala samostojna država, pa so dela na postavitvi 

v MSUM-u že iz šestdesetih let. Sodobnost, kot je  predstavljena tu, ima tako 

dva začetka: idejnega v šestdesetih letih, torej v času, ko se je oblikovala večina 

estetskih konceptov, ki zanimajo umetnike dandanes, in kronološkega v začetku 

devetdesetih let, ko se je začela nova doba, ki jo zaznamujejo padec komunističnih 

režimov, konec Jugoslavije in nekaterih drugih večnacionalnih držav, pospešeni 

procesi globalizacije in vse širša uporaba digitalne tehnologije.
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Samostojni pedagoški programi

Vrtec na obisku
Enourno vodstvo z delavnicami po stalni razstavi v Muzeju sodobne umetnosti 

Metelkova je prilagojeno starosti predšolskih otrok. Otroci se s pomočjo 

zanimivih zgodb  seznanijo s prostori muzeja in ljudmi, ki delajo v  njem ter se 

na delavnicah učijo gledati umetnine in raziskovati svet sodobne umetnosti. 

V

Delavnica plus (+)
Dvodnevna delavnica PLUS (+), ki vključuje dela, razstavljena v Moderni galeriji (MG+) 

in  Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM). Na prvi pogled sta popolnoma 

različna, a vendar ju povezuje en majhen znak. Kaj vse predstavlja plus (+) oz. kaj je 

tisto, kar povezuje naša dva muzeja? Prvi dan bomo spoznali MG in svet umetnosti ter 

poiskali, katera umetniška dela so plus (+) med moderno in sodobno umetnostjo. Vse 

to nam bo pomagalo naslednji dan pri raziskovanju MSUM-a in sodobne umetnosti. 

OŠ/1

Vodeni ogledi razstave
Interaktivni vodeni ogledi po stalni (Sedanjost in prisotnost) in občasnih razstavah 

Muzeja sodobne umetnosti Metelkova. Učenci in dijaki po občutku razporedijo različno 

gradivo (citate, umetnostne kritike, literarna besedila ...) k različnim umetniškim delom 

na razstavi in skupaj z galerijskim pedagogom razpravljajo o svojih odločitvah. Galerijski 

pedagog z vprašanji vključuje učence in dijake v vodeni ogled in tako spodbuja 

sodelovanje. 

Vodstva so prilagojena starosti učencev in dijakov. 

OŠ, SŠ

Tematska in specializirana vodstva
Tematska vodstva (Kaj je sodobna umetnost?, Umetnost in konflikt, Umetnost in 

znanost) in specializirana vodstva oz. vodstva z določenim tematskim poudarkom 

(Novi mediji, Družbena kritika, Performans) po stalni razstavi Muzeja sodobne 

umetnosti Metelkova smo zasnovali z namenom, da učenci/dijako podrobneje 

spoznajo različne vidike (sodobne) umetnosti, pa tudi povezavo umetnosti in družbe. 

OŠ/2, 3, SŠ

Vodstva z delavnico
Po polurnem uvodu na stalni ali občasni 

razstavi učenci/dijaki pod vodstvom 

likovnega in galerijskega pedagoga ustvarjajo 

v posebnem prostoru v galeriji. Na voljo 

imajo več tipov ustvarjalnih delavnic, ki 

so usklajene z uvodnim vodstvom oz. 

vodstvom s poudarkom in prilagojene 

njihovi starosti in zanimanju. Vodstva so 

prilagojena starosti učencev in dijakov. 

OŠ, SŠ

muzeURA 
(interdisciplinarna ura v galeriji)
Galerijski pedagog v sodelovanju z 

učiteljem/profesorjem pripravi gradivo 

za katero koli učno uro, pri kateri uporabi 

likovno umetnost ali galerijsko gradivo 

v okviru medpredmetnega povezovanja 

(znanost, računalništvo, ekologija, 

zgodovina itn.). Interdiciplinarna muzejska 

učna ura je prilagojena starosti učencev 

in dijakov in pripravljena v sodelovanju 

z njihovim učiteljem/profesorjem. 

OŠ/2, 3, SŠ

Iniciativa SOdelujem
Javni zavod Trubarjevi kraji
Javni zavod za kulturo, mladino in 
šport Litija
Ljubljanski grad
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Mednarodni grafični likovni center
Medobčinski muzej Kamnik
Muzej novejše zgodovine Slovenije
Moderna galerija + Muzej 
sodobne umetnosti Metelkova
Muzej in galerije mesta Ljubljana 
Muzej krščanstva na Slovenskem
Muzej slovenske policije
Narodna galerija
Narodni muzej Slovenije
Prirodoslovni muzej Slovenije
Slovenska kinoteka
Slovenski etnografski muzej
Slovenski gledališki muzej
Slovenski šolski muzej
Tehniški muzej Slovenije
Zemljepisni muzej GIAM ZRC SAZU
Železniški muzej Slovenskih železnic

01
02
03

04
05
06
07
08
09

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Lokacije Muzeja in galerij mesta Ljubljane s stalnimi in občasnimi razstavami:

Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15

Mestna galerija Ljubljana, Mestni trg 5

Galerija Jakopič, Slovenska cesta 9

Arheološki park Zgodnjekrščansko središče, Erjavčeva 18

Arheološki park Emonska hiša, Mirje 4

Spominska soba Ivana Cankarja, Cankarjev vrh 1, Rožnik

Župančičeva spominska zbirka, Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2

Plečnikova hiša, Karunova 4 in 6

KC Tobačna 001, Tobačna ulica 1

Galerija Vžigalica, Trg francoske revolucije 7

Bežigrajska galerija 1, Dunajska 31

Bežigrajska galerija 2, Vodovodna 3

Občasne razstave in program 
ob občasni razstavi
VODA

Voda je poleg zraka najpomembnejša snov na svetu, saj je zaradi njenih posebnih 

lastnosti nastalo življenje. Koliko je voda stara, koliko je pitne na svetu, komu je 

dostopna, kakšen odnos so imeli do nje v preteklosti in kakšen je danes, kako jo 

poskušamo prilagoditi našemu načinu življenja, kje vse nas spremlja in kako lahko 

z njo varčujemo? Vse to so vprašanja, na katera bomo odgovarjali z aktivnim 

raziskovanjem razstave in obiskom eksperimentalne sobe. Z najmlajšimi bomo z 

gibanjem poustvarili vodni krog in z mini eksperimenti opazovali vodne čarovnije.

V, OŠ/1, 2, 3, SŠ

Samostojni pedagoški programi

Žabje skrivalnice Ljube in Ane
Otroci pomagajo žabici Ljubi poiskati njeno nagajivo sestrico Ano, ki ji je 

v muzeju nastavila kopico zanimivih in interaktivnih nalog z namenom 

zabavnega in otrokom privlačnega prikaza zgodovine naše prestolnice. 

V/4+, OŠ/1

Muzej in galerije mesta Ljubljana

Mestni muzej Ljubljana

Gosposka 15, 1000 Ljubljana

01/2412 506, 01/2412 540

prijava@mgml.si

www.mgml.si

http://www.mgml.si/ucitelji/

Odprto: TO–NE od 10. do 18. ure, ČE od 10. do 21. ure, 

24. in 31. decembra od 10. do 14. ure, 1. januarja, 1. novembra, 25. decembra zaprto.

Prost vstop: spremljevalci invalidov.  

Cena učnih ur: 4 oz. 6 €, 50 % popust za mlade s posebnimi potrebami in 

15 % popust za skupine  zunaj Ljubljane (več kot 35 oseb).

Informacije: prijava@mgml.si ali 01/24 12 506 od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro 

Mojca Obid, mojca.obid@mgml.si

 Stalne 
 muzejske zbirke
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Veščine iz pradavnine

Otroci se podajo v preteklost na območje Ljubljanskega barja v čas, ko so tam živeli 

Koliščarji. Spoznajo, kje in v kakšnih hiškah na kolih so živeli, kako so poskrbeli za 

svojo varnost, kaj so jedli, kako so si izdelali svojo obleko, kakšno orodje so uporabljali 

in kako so si ga izdelali. V vseh teh veščinah se otroci tudi sami preizkusijo.

OŠ/1

Dom nekoč in danes
Otroci priskočijo na pomoč gospodinji Magdaleni pri likanju, pranju perila, 

mletju kave in orehov, peki piškotov, šivanju, čiščenju tal itn. Tako z več 

čuti spoznajo opravila naših prababic in jih primerjajo z zdajšnjimi. 

OŠ/1

Muzejski detektivi
Učenci se spremenijo v muzejske detektive in se odpravijo po sledeh izginulih 

predmetov na stalni razstavi. S pomočjo detektivskih pripomočkov predmete 

proučujejo, se jih dotikajo in jih poskušajo povezati z različnimi poklici.

OŠ/2

Arheopeskovnik s Honorato ali Na obisku pri Liviji
Izberite eno izmed dveh doživljajsko-ustvarjalnih delavnic, na katerih otroci 

Rimljanki pomagajo poiskati rimske predmete med  ostanki njene hiše na 

Arheološkem parku Emona oz. v kleti muzeja. Otroci spoznajo, kje in kako so 

živeli Emonci. Na delavnici izdelajo mozaike oz. iz gline poustvarijo oljenke. 

Kje: Arheološki park Zgodnjekrščansko središče, Erjavčeva 

18  oz. Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15.

V/4+, OŠ/1

Arheologija je kul! ali Spoznajmo Emonce! z 
vodenim ogledom Po sledeh rimske Emone
Otroci se za kratek čas prelevijo v arheologe in spoznajo, da je Arheologija kul!. 

Pri tem uporabijo pravo arheološko orodje, raziščejo dva emonska grobova in se 

naučijo, da arheologi iz načina pokopa sklepajo, kdo so bili pokojni in kako so živeli. 

Na delavnici Spoznajmo Emonce! pa otroci na aktiven način spoznajo, kje je 

bila Emona, kakšni so bili vojaki in kaj so počeli, kakšna je bila vloga družine, kaj 

so Emonci počeli v prostem času. Njihovo znanje se preveri v sproščenem in 

zabavnem kvizu, kjer na različne načine lahko vsak pokaže pridobljeno znanje. 

Eno izmed delavnic lahko kombinirate z vodenim ogledom Po sledeh rimske Emone.

Kje: Arheološki park Emonska hiša, Mirje 4 oz. Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15

OŠ/2, 3

Poiščimo sledi srednjeveške Ljubljane
Ogled z delovnimi listi in anekdotami izkušenih vodnikov, ki z doživeto pripovedjo 

oživijo srednjeveško pristanišče, mestno obzidje, kruharno, mestno hišo, javno 

kopališče in razkrijejo prostor, kjer so v Ljubljanico namakali goljufive peke.

Kje: Stara Ljubljana, začetek v Mestnem muzeju Ljubljana., 

OŠ/2, 3, SŠ

Odkrivamo in raziskujemo prestolnico Slovenije
Zanimiva orientacijsko-raziskovalna učna pot po ključnih znamenitostih 

Ljubljane je odlična priložnost za medpredmetno povezovanje. Med 

raziskovanjem pri učencih in dijakih spodbujamo spretnost terenske 

orientacije, skiciranja, merjenja, povzemanja besedil in igranja vlog.

OŠ/3, SŠ

Po sledeh Jožeta Plečnika
V manjših skupinah si učenci ogledajo hišo, ki jo je Jože Plečnik sam zasnoval 

in v njej preživel zadnja leta svojega življenja. Sprehodijo se skozi vhodno vežo, 

kuhinjo, sprejemnico, spalnico in delovno sobo v stolpu ter zimski in zelenjavni vrt. 

Najmlajši z gibanjem poustvarijo arhitekturne elemente in poskušajo narisati tloris 

Plečnikove hiše. Šolarji in dijaki pa se lahko sprehodijo po Po sledeh Jožeta Plečnika 

in spoznajo nekaj njegovih najpomembnejših arhitekturnih del v središču Ljubljane.

V, OŠ/1, 2, 3, SŠ
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Muzej krščanstva 
na Slovenskem

Stična 17, 1295 Ivančna Gorica

(01)78 77 863; (01)78 78 576; 041 689 994, 

info@mks-sticna.si

www.mks-sticna.si

www.mks-sticna.si/delavnice.html

Odprto: TO–NE od 8. do 17. ure (za skupine obvezna predhodna prijava).

Vstopnina: učenci, dijaki, študentje 2 €. (za skupine ob obvezni predhodni najavi)

Prost vstop: predšolske skupine, osebe s posebnimi 

potrebami, imetniki kartic ICOM, SMD in SUZD.

Cena delavnic: 2 €.

Cena učnih ur: 1 € doplačila k vstopnici.

Informacije: Suzana Kuplenk,info@mks-sticna.si

 Stalne razstave

Zgodovina krščanstva na Slovenskem

Stalna razstava Zgodovina krščanstva na Slovenskem je prva taka razstava pri nas. 

Postavljena je kronološko v dvanajstih razstavnih prostorih. S pomočjo vodnikov 

se obiskovalci seznanijo s 1700 let dolgo zgodovino krščanstva na naših tleh.

Življenje za samostanskimi zidovi

Na stalni razstavi je predstavljena bogata zgodovina stiške opatije, 

najstarejšega še delujočega samostana na Slovenskem. S pomočjo vodnikov 

si obiskovalci med drugim lahko ogledajo meniške delavnice, lekarno p. 

Simona Ašiča, zbirko liturgičnega posodja, cerkvenega tekstila …

Samostojni pedagoški programi

Blišč srednjeveških inicialk
Delavnica in učna ura o srednjeveških inicialkah v znamenitih Stiških 

rokopisih. Udeleženci se po teoretičnem uvodu preizkusijo v vlogi knjižnega 

slikarja. Vsi dobijo svojo pobarvanko, na kateri je ena od stiških inicialk iz 

12. stoletja. S pomočjo barvnih predlog pobarvajo svojo inicialko.

OŠ/1, 2

Poklic: iluminator
Delavnica in učna ura o srednjeveških inicialkah. Cilj delavnice je učence seznaniti s 

poklicem iluminatorja, tj. knjižnega slikarja. Udeleženci po teoretičnem uvodu v celoti 

ustvarjajo lastne inicialke. Zato je delavnica primerna za višje razrede osnovnih šol. 

OŠ/2, 3

Poišči – opazuj – ustvarjaj
Ustvarjalna delavnica, ki otroke popelje v svet umetnosti in restavriranja. Je odlična 

priložnost, da se učenci seznanijo z naslednjimi pojmi: slika, kip, umetnina, restavriranje 

idr. Po teoretičnem uvodu se otroci postavijo v vlogo malih restavratorjev.

OŠ/2, 3

Pisarski mojster Bernard 
Kaligrafska delavnica in učna ura o pisalni kulturi od 11. do 13. stoletja. 

Udeleženci se preizkusijo v pisanju karoline - gotice, pisavi, ki so jo uporabljali 

stiški pisarski mojstri za zapis znamenitih Stiških rokopisov iz 12. stoletja.

OŠ/2, 3, SŠ

Svetla stran temačnega srednjega veka
Kaligrafska delavnica in učna ura o pomenu samostanov v 

srednjem veku. Udeleženci se na podlagi Stiških rokopisov iz 12. 

stoletja seznanijo z drugačnim pogledom na srednji vek.

OŠ/3, SŠ

Kdo so cistercijani?
 Učna ura v sklopu splošnega ogleda muzeja in samostana Stična, 

kjer je lahko voden ogled dopolnjen z delovnimi listi. Udeleženci 

tako podrobneje spoznajo cistercijanski meniški red.

OŠ/3
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Muzej slovenske policije 
Ministrstvo za notranje zadeve – policija 

Rocenska cesta 56, 1211 Ljubljana Šmartno

01 428 42 16, 01 428 56 89

muzej@policija.si

www.policija.si

Odprto: po predhodni najavi PO–PE  od 8. do 15. ure, praviloma za polnoletne osebe. 

Vstopnina: Vstop prost.

Vodstvo po zbirkah je obvezno.

Informacije: Darinka Kolar Osvald, darinka.kolar.osvald@policija.si

] ]
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Iniciativa SOdelujem
Javni zavod Trubarjevi kraji
Javni zavod za kulturo, mladino in 
šport Litija
Ljubljanski grad
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Mednarodni grafični likovni center
Medobčinski muzej Kamnik
Muzej novejše zgodovine Slovenije
Moderna galerija + Muzej 
sodobne umetnosti Metelkova
Muzej in galerije mesta Ljubljana 
Muzej krščanstva na Slovenskem
Muzej slovenske policije
Narodna galerija
Narodni muzej Slovenije
Prirodoslovni muzej Slovenije
Slovenska kinoteka
Slovenski etnografski muzej
Slovenski gledališki muzej
Slovenski šolski muzej
Tehniški muzej Slovenije
Zemljepisni muzej GIAM ZRC SAZU
Železniški muzej Slovenskih železnic
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 Stalna 
  razstava

Kriminalistični oddelek prikazuje 

kazniva dejanja v naslednjih zbirkah:

Krvni delikti, 

Akcija SPRAVA, 

Forenzični laboratorij, 

Premoženjski delikti, 

Ilegalni prehodi preko državne meje, 

Gospodarska kriminaliteta, 

Ilegalne droge, 

Zbirka izvrševanja kazenskih sankcij.

Oddelek o razvoju varnostnega sistema 

prikazuje zbirko o vojni za samostojno Slovenijo. 

Muzej je namenjen strokovni in obči javnosti. Za strokovno javnost je muzej 

pomembno učilo, ker seznanja z dokazanimi primeri kaznivih dejanj in odkritjem 

njihovih storilcev ter načini odkrivanja, preiskovanja in dokazovanja kaznivih dejanj, 

za občo javnost pa je seznanitev z različnimi oblikami kriminalitete pomembna iz 

preventivnega vidika. Posameznika opozori, da dodatno poskrbi za lastno varnost in 

varnost svojega premoženja ter tako zmanjša možnost, da postane žrtev kriminala.
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Narodna galerija

Prešernova 24, Ljubljana

01 24 15 434 (centrala), 01 24 15 403

info@ng-slo.si 

www.ng-slo.si

http://www.ng-slo.si/default.asp?id=38

Odprto: TO–NE od 10. do 18. ure, vsak prvi četrtek v mesecu do 20. ure,  

1. januarja, 1. maja, 1. novembra, 25. decembra zaprto, 24. in 

31. decembra od 10. do 14. ure, skrajšan delovni čas.

Vstopnina: 5 €/3 €, šolske skupine: 3 €.

Prost vstop: predšolski otroci,  vsako prvo nedeljo v mesecu, častni člani NG, Prijatelji 

NG, člani Galovega kluba, imetniki veljavnih muzejskih kartic SMD in ICOM - ICOMOS, 

SUZD, Univerza v Ljubljani, FF, Oddelek za umetnostno zgodovino, in ALUO, Pedagoška 

fakulteta - Likovna pedagogika, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, novinarji, invalidi, 

spremljevalci invalidov, brezposelne osebe, maturanti programa umetnostna zgodovina.

Cena delavnic: do 5 €.

Informacije: Kristina Preininger, kristina_preininger@ng-slo.si

Nataša Braunsberger, natasa_braunsberger@ng-slo.si, dejavnosti@ng-slo.si

 Stalna galerijska     
 zbirka

Vključuje temeljna dela slovenskih in evropskih slikarjev 

od srednjega veka do sredine 20. stoletja.  

Opisi nekaterih najbolj priljubljenih umetnin so dostopni 

tudi prek oznak QR za pametne mobilnike.

Občasne razstave 
in program ob občasni razstavi
Za mlajše otroke in za senzorno ovirane bomo oblikovali veččutna vodstva, 

pri katerih bosta sodelovali tudi specialna in plesna pedagoginja.  Starejšim 

osnovnošolcem bomo obširneje predstavili umetnika in njegovo ustvarjalno 

pot. Razstavljene risbe bomo primerjali z reprodukcijami njegovih del na platnu, 

poudarek vodenega ogleda z učnim listom pa bo na različnih izraznih možnostih 

risbe. Z dijaki bomo spoznali umetnikov pomen v širšem kulturnem okolju in 

vodstvo dopolnili s predvajanjem filmov o različnih risarskih tehnikah.

Vodstva za vse starostne skupine bo možno nadgraditi s preizkušanjem 

različnih risarskih tehnik, ki jih bo najprej demonstrirala slikarka. V 

roke bomo vzeli tudi različna risala in razne vrste papirja.

Jakopičeva risba (18. november 2015–14. februar 2016)

Premena funkcije v risbi od realizma k moderni. Razstava bo predstavila 

Jakopičev risarski opus in opredelila slikarjeve zgodnje interese. 

Umetnost za nove čase

Slike iz Vladne umetnostne zbirke (5. marec–25. maj 2014)

Narodna galerija od leta 1986 skrbi za Vladno umetnostno zbirko, ki obsega več 

kot tisoč tristo umetnin. Umetnine so razstavljene v protokolarnih dvoranah, v 

prostorih Vlade Republike Slovenije, v Uradu predsednika Republike Slovenije in na 

posameznih ministrstvih in sodiščih. Zbirka je izjemna zaradi svoje raznolikosti in še 

nikoli ni bila predstavljena javnosti. Nastala je brez trdne zbiralne politike, saj je bil 

cilj njenega oblikovanja oprema uradnih prostorov in ne zbirka kot takšna. Na ogled 

bo šestdeset slik slovenskih slikarjev in slikarjev iz republik nekdanje Jugoslavije.
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Interierji – korespondence (16. april–15. junij 2014)

Leta 1991 je Slovenija stopila na pot samostojnosti in se prek novih povezav 

vzpostavila kot subjekt v mednarodni skupnosti. Projekt kot temeljni motiv izpostavlja 

ambivalentni odnos med posameznikom, njegovo notranjo intimo in realnim, 

fizičnim prostorom arhitekture štirih institucij: parlamenta Republike Slovenije v 

Ljubljani, parlamenta Evropske unije v Strasbourgu, kongresne dvorane OZN v 

Ženevi in kongresne dvorane zveze Nato v Bruslju. Vse te zgradbe so izrazite nosilke 

družbenih struktur in pomenov. Postavitev bo poskušala pri gledalcu prebuditi 

aktiven odnos do omenjenih tem, ki nas tako bistveno pomembno določajo.

Kiparska dela iz Vladne umetnostne zbirke (10. september–16. november 2014)

Poleg slikarskih del, ki bodo prav tako razstavljena v letu 2014, Vladna umetnostna 

zbirka obsega tudi več kot dvesto kiparskih del sedemintridesetih avtorjev iz različnih 

obdobij od 17. stoletja naprej. Razstava Kiparska dela iz Vladne umetnostne zbirke bo 

predstavila izbor kiparskih del različnih avtorjev, kot so Ivan Zajec, Ivan Napotnik, Janez 

Boljka, Jakob Savinšek, Zdenko Kalin, Boris Kalin, Karel Putrih, Stojan Batič, Janez Pirnat, 

Drago Tršar, Lojze Dolinar, Frančišek Smerdu, France Kralj, France Gorše in drugi. 

Bujenje lepote

Crowther - Oblakova zbirka viktorijanskih risb in slik 

(24. september 2014–1. marec 2015)

Zbirko Bujenje lepote sta Paul Crowther, profesor filozofije na Irski nacionalni 

univerzi v Galwayu, in slovenska umetnica Mojca Oblak zasnovala v okviru 

interdisciplinarnega raziskovalnega inštituta Moore Institute. Med več kot sto 

sedemdesetimi deli najdemo risbe in slike angleških umetnikov, na katerih delo 

je vplival teoretik in kritik John Ruskin. Med njimi so tudi dela vseh slikarjev 

prerafaelitske bratovščine, kamor sodijo na primer Burne-Jones, Arthur Hughes, 

Henry Holiday in J. W. Waterhouse, celo risbe samega Ruskina. Likovno zbirko 

dopolnjuje tudi raznovrstni dragoceni dokumenti, povezani z umetninami. 

Narodna galerija bo izhodiščna postaja za mednarodno popotovanje te zbirke.

Samostojni pedagoški programi

Kje je Gal?
V galeriji se v tem trenutku praši in ropota in škrat Gal se velikokrat pritožuje nad 

hrupom. Zelenec si težke čase lajša s sončnimi slikami in z mislijo na novo sobo, ki ga 

čaka po obnovi najstarejšega dela galerije. Otroci bodo najprej prebrali Galovo pismo in 

izvedeli za njegove skrite želje. Razkril jim bo tudi svoje najzelenejše slike v galeriji. Pri 

raziskovalnem ogledu nam bodo pomagali različni predmeti, vonji in zvoki. Na koncu 

ogleda Gal otroke povabi, naj svojo najljubšo sliko narišejo pred izvirnimi umetninami.

V

Zaplesane impresije
Župančičeve uganke in pesmice o drevesih in zgodbe (o otroštvu) Riharda Jakopiča, 

Ivana Groharja, Matija Jama in Mateja Sternena nas bodo uvedle v motivni svet 

slovenskih impresionistov. Upodobitve dreves in različnih letnih časov bomo z gibom 

uprizorili ob zvokih Orffovih instrumentov in ob različni glasbi. Potipali bomo debli 

breze in macesna in površini primerjali s slikarskimi sledmi čopiča in lopatice.

OŠ/1

Galova skrinja
Iz pravljičnega Galovega sveta nas bo zelena skrinja s ključnimi predmeti vodila do 

motivno raznolikih umetnin v galerijskih prostorih. Otroci bodo aktivni opazovalci, 

odkrivanje in doživljanje umetnin pa bomo spodbujali z različnimi zvoki, vonji, materiali 

in  gibi. Z Galovimi domislicami in  interaktivnim pristopom bomo otrokom celostno 

doživljajsko predstavili temeljne slikarske motive, skupaj bomo razpletali in domišljijsko 

nadgrajevali na slikah upodobljene zgodbe in jim skušali približati galerijski prostor.

OŠ/1
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Gal v gotiki 
V razstavnih prostorih razdelimo učne liste in posedemo po tleh. Namigi 

na listu nam bodo pomagali poiskati izbrane kipe, galerijski animator pa 

bo otrokom ob lesenih svetnikih predstavil legende, povezane z njihovim 

življenjem. Naučili se bomo tudi, s katerim orodjem kiparji izdelujejo kipe, 

kakšne nevšečnosti lahko doletijo lesene umetnine in še mnogo drugega. 

Ob koncu dejavnosti bomo spoznali zgodbo o sv. Juriju, otroci pa bodo lahko z 

barvicami pobarvali premaganega zmaja in ga doma ali v šoli tudi sestavili.

OŠ/1, 2

Galerijske slike in ljudske pripovedke
Pri raziskovanju galerijskih krajinskih slik iz obdobja romantike 

nam bodo v pomoč slovenske ljudske pripovedke.

Izvedeli bomo, kako je velikan Hrust »zgradil« Šmarno goro, zakaj je Zlatorog jezno razril 

planinski raj pod Triglavom, kako je bila kamniška grofica Veronika kaznovana za svoje 

skopuštvo, kako so v mesečini plešoče vile ustvarile Blejsko jezero in še veliko drugega ... 

Ob izbranih umetninah bomo spoznali tudi slikarje krajinarje in njihov način dela. Kako 

so se lotili slikanja krajine in kako jim je uspelo ustvariti prepričljiv vtis globine na slikah? 

Razložili bomo pojme panorama, prostorski plan in atmosferska (zračna) perspektiva.

OŠ/1,2

Doktor Fig, Fig! 
Večplastno bomo spoznavali dr. Franceta Prešerna v zbirki slovenske umetnosti. 

Ogledali si bomo slike, povezane z njegovim življenjem, rešili križanko, 

prebrali pesem o Povodnem možu in se tudi sami prelevili v portretiste.

OŠ/1, 2 

Zgovorne slike
Spoznavali bomo figuralne motive in z domišljijsko igro odkrivali naslikane 

zgodbe. Učenci bodo na tablicah v obliki oblačkov in s kredami po svoje ubesedili 

upodobljene figuralne prizore. Ustavili se bomo ob treh različnih motivih: ob 

žanru, ob zgodovinskem prizoru in ob portretu. Vsi upodobljenci so zelo zgovorno 

naslikani. Obrazi in kretnje sporočajo njihove besede in misli, ki jih bomo poskušali 

izluščiti in ujeti na lesene tablice ter tako ustvariti stripovski prizor. Razred 

razdelimo na tri skupine. Po uvodni predstavitvi treh slikarjev iz treh različnih 

obdobij bo vsaka skupina z besedami v oblačkih po svoje razložila po eno sliko.

OŠ/2

Odkrivajmo, raziskujmo
Z delovnim zvezkom bomo aktivno umetnostno raziskovali slike. 

OŠ/2

Motivi v umetnosti
Pregledno vodstvo poteka skozi stalno zbirko 

Umetnost na Slovenskem in Evropski slikarji. 

OŠ/3

Umetnostno popotovanje: barok
Z delovno mapo spodbujamo učence k aktivnemu umetnostnemu 

raziskovanju baročne umetnosti. Vprašanja oziroma naloge so zastavljene 

tekstovno in vizualno in usmerjajo v ugotavljanje tako naslikane 

vsebine kakor tudi likovnih značilnosti posamezne umetnine.

OŠ/3

Zgodba o Robbovem vodnjaku
Najprej bomo spoznali mojstra Francesca Robba in se pogovorili o uporabni, 

okrasni in simbolni vlogi mestnega vodnjaka. Ob poslušanju različnih zvokov 

bomo ugotavljali, kaj vse se je v stoletjih lahko dogajalo okrog Robbovega 

vodnjaka. Raziskovali bomo, kako je vodnjak sestavljen in iz katerih kamnov je 

Robba izklesal arhitekturne dele vodnjaka, iz katerih pa kiparske. Prepoznavali 

bomo značilnosti baročno razgibane umetnine in ob različno posnetih 

fotografijah iskali slikovite poglede na posamezne figure in na celotni vodnjak.

OŠ/6. razred  in tretje triletje, SŠ

Motivi v umetnosti
Pregledno vodstvo poteka skozi stalno zbirko Umetnost na Slovenskem. 

Sprehodimo se skozi vsa stilna obdobja in spoznamo ključne slovenske umetnike 

in njihova dela, ki so nastajala od srednjega veka vse do moderne. Obnovimo 

tudi znanje o motivih v umetnosti. Naša osrednja skrb je: učence oziroma dijake 

pri ogledu motiviramo, da aktivno opazujejo in razpravljajo o umetninah. Po 

predhodnem dogovoru pripravimo tudi vodstva, osredotočena na posamezno 

stilno obdobje ali motiviko, lahko pa zavrtimo tudi video film o kakem slikarju 

ali likovnih tehnikah. Vodstva je možno izvesti tudi v tujem jeziku.

OŠ/3, SŠ 
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Umetnostno popotovanje: barok
To je aktivno umetnostno raziskovanje baročnih umetnin ob uporabi delovne mape. 

SŠ/1. letnik

Kdo sedi okoli domačega ognjišča?
Prepletanje umetnostne zgodovine in antropologije/etnologije bomo doživeli ob 

petih izbranih umetninah iz stalne zbirke. Spoznavali bomo različne tipe družin in 

različne sorodstvene strukture. Namen programa je doživetje umetnin na drugačen 

način, z uporabo več čutov hkrati in prek pogovora, svojega lastnega doživljanja in 

izkušnje. Odgovorili bomo na vprašanja, kakšno družinsko življenje sta imela slikarja 

Matevž Langus in Jožef Petkovšek, kaj se je nekoč znašlo na krožniku ubožnega 

kmeta in kaj na krožniku bogatega meščana, kako so si dvorili včasih in kako se 

spoznavamo danes, kdo so sorodniki po matrilinearni in kdo po partrilinearni 

pripadnosti, kateri so tisti obredi, ki nas zaznamujejo na prehodu iz otroštva v 

odraslost, in kako bi vtise s slik aktualizirali v sodobnem družinskem življenju.

SŠ

Tuji jezik angleščina v stalni zbirki
Ogledali si bomo stalno zbirko Umetnost na Slovenskem, obisk pa bo potekal v 

angleškem jeziku. Program je namenjen razvijanju in krepitvi ustnega sporazumevanja 

v tujem jeziku in združuje umetnostnozgodovinski pregled stalne zbirke z učnimi 

vsebinami TJA (tuji jezik angleščina), ki so jih dijaki spoznali v osnovni šoli. Vodstvo v prvi 

vrsti spodbuja dijake k izražanju opažanj in idej v angleščini, ob tem pa uvaja izbrane 

umetnostne izraze. Z dejavnostjo se dijaki učijo sporazumevanja v tujem jeziku, zato je 

pomembna poprejšnja motivacija v razredu. Cilji, ki jih želimo doseči, so spodbujanje 

odzivnosti, iznajdljivost, samozavest in predvsem preseganje strahu pred napakami.

SŠ/1. letnik

Galerijske urice za dijake
Vsak prvi torek v mesecu med 14. in 16. uro imajo dijaki, ki se pripravljajo na 

maturo, pišejo seminarsko nalogo pri predmetu umetnostna zgodovina ali 

se le navdušujejo nad starejšo slovensko umetnostjo, možnost, da pridejo na 

pogovor v galerijo. Galerijski animatorji in kustosi jih bodo popeljali po zbirki, 

jih usmerili v knjižnico in jim pomagali pri razumevanju likovne umetnosti. 

Vsem skupinam maturantov omogočamo prost vstop za 

vodeni ogled stalne zbirke in za konzultacije.

Narodni muzej Slovenije

Prešernova 20, 1000 Ljubljana

01/24 14 400, 01/ 24 14 422

E-pošta: info@nms.si

www.nms.si

www.nms.si/index.php?option=com_content&view=ca-

tegory&layout=blog&id=31&Itemid=49&lang=sl

Odprto: PO–NE. od 10. do 18. ure, ČE. od 10. do 20. ure.

Vstopnina: 4 € do 12 €.

Prost vstop: vsako prvo nedeljo v mesecu; predšolski otroci, osebe s posebnimi 

potrebami, novinarji, člani Slovenskega muzejskega društva in ICOM-a.

Cena delavnic: 4 € do 5,5 €.

Cena učnih ur: enaka vstopnici, za učno uro doplačila ni

Informacije: Alja Vute, arheozabava@nms.si

 Stalna razstava
 muzejske zbirke
 

Rimski lapidarij Narodnega muzeja Slovenije 

Narodni muzej Slovenije se ponaša z zbirko več kot dvesto kamnitih spomenikov z 

latinskimi napisi iz Emone,  ižanskega kota, Trojan, Zasavja in Dolenjske. Vsak rimski 

kamnit spomenik z napisom je ob pomanjkanju sočasnih pisnih virov prvovrsten 

zgodovinski dokument svojega časa. Zato so antični napisi najpomembnejši vir 

za proučevanje politične, vojaške, socialne in gospodarske zgodovine  zdajšnjega 

slovenskega prostora ter za raziskovanje organizacije rimskega imperija.

7978



Zgodbe s stičišča svetov

Razstava razkriva čas od starejše kamene dobe do poznega srednjega veka na ozemlju 

Slovenije. Na tem prehodnem območju so se od najstarejše preteklosti stikali različni 

geografski, klimatski, etnični, politični, jezikovni in drugi svetovi. Razstavna pripoved 

je grajena na zgodbah, ki izhajajo iz razstavljenih predmetov. Poleg najimenitnejših 

eksponatov, kot so neandertalčeva piščal iz jame Divje babe, situla z Vač, rimski 

medaljon s podobo cesarja Avgusta, kip emonskega meščana, zgodnjesrednjeveški 

nakit in meči iz dobe viteštva, je predstavljenih še na stotine manj znanih predmetov 

s prav tako zanimivimi zgodbami. Te so večplastne in včasih tudi skrivnostne, vsa 

skupaj pa ustvarjajo pisan mozaik – podobo preteklosti na stičišču svetov.

Občasne razstave 
in program ob občasni razstavi
Pisalno pohištvo na Slovenskem
Razvoj pisalnega pohištva, ki mu sledimo na slovenskih tleh, je zrcalo naše 

evropske socialne zgodovine in zgodovine duha, omike in zmožnosti uporabnikov 

in izdelovalcev. Izvor in raba form in okrasja, materialov in tehnik izdelave sta 

se skozi zgodovino močno spreminjali in prilagajali različnim umetnostnim 

slogom. Predstavljeno bo pohištvo vseh vrst, nastalo med 16. In 21. Stoletjem. 

Na ogled bo petdeset primerkov iz Narodnega muzeja Slovenije

Samostojni pedagoški programi

V gosteh pri emonskem meščanu
Na delavnici se bomo pridružili emonskemu meščanu Narmusu, ki nas 

bo popeljal v rimski vsakdan. V njegovi družbi bomo spoznali  rimsko 

kuhinjo, igre, vojsko, promet in rimske bogove ter  kako izgnati zle 

duhove. Delavnico bomo zaključili z izdelavo naglavnega venca.

OŠ/3.-7. razred

Odkrivamo življenje jamskih ljudi
Živa iz muzeja je v skrinjici pustila pismo in zanimiv zelo star predmet. Otroci 

se spoznajo z zgodbo muzejskega predmeta in se v jami spoznajo z življejem 

jamskih ljudi. Program sklenemo z izdelavo obeska v obliki medvedjega zoba. 

V

 

Odkrivamo življenje jamskih ljudi
Živa iz muzeja je v skrinjici pustila pismo in zanimiv zelo star predmet. Otroci 

se spoznajo z zgodbo muzejskega predmeta in se v jami spoznajo z življejem 

jamskih ljudi. Program sklenemo z izdelavo obeska v obliki medvedjega zoba. 

V

Juhej, 1. v muzej!
Program je namenjen prvi seznanitvi z vlogo in poslanstvom muzejev. Otroci 

na delavnici spoznajo vrednost muzejskih predmetov, kako jih pridobivamo 

ter kako muzeji skrbijo zanje. Nato sledi pogovor o muzejskem bontonu in 

skupaj oblikujemo pet zlatih pravil muzejskega vedenja. Posebej predstavimo 

tudi razstavno dejavnost, ki je ena najvidnejših muzejskih aktivnosti.

V, OŠ/1

Koliščarji in izgubljeno bodalo
Na delavnici v vlogi bakrenodobnih koliščarjev bomo pobegnili v čas, ko je Ljubljansko 

barje še prekrivala voda. Odkrivali bodo najdišča bakrene rude, trgovali z zaščitnimi 

talismani, se preizkusili v tkanju, prodali bobrov kožuh in se naučili določiti starost 

deblaka! Na ustvarjalnem delu ponujamo prikaz ulivanja bakrenih predmetov.

V4+, OŠ/1, 2

Arheologija pa te fore
Posebna oblika vodenega ogleda je namenjena splošni seznanitvi obiskovalcev 

z Narodnem muzeju Slovenije. Vodeni ogled poteka z otipom nekaterih replik, 

praktičnimi prikazi in oblačenjem v oblačila. Učenci in dijaki v strjeni obliki 

spoznajo najpomembnejše najdbe: piščal z Divjih bab, idol z Ljubljanskega barja, 

staroegipčansko mumijo, situlo z Vač, kupom emonskega meščana in drugimi.

OŠ/ 6. razred, 3, SŠ

Times New Roman
Spoznavali bomo latinski jezik, ki velja za mrtev jezik, vendar ga pogosto 

uporabljamo še danes, le da se tega večinoma ne zavedamo. V muzeju 

se bomo srečali z Avrelijem, ki govori le latinsko, a vseeno se bomo 

razumeli in dobro imeli! Program poteka v obliki prvoosebne interpretacije, 

ki omogoča interakcijo s preteklostjo v obliki osebne pripovedi.

OŠ/3
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Narodni muzej Slovenije - Metelkova

Maistrova ulica 1, 1000 Ljubljana

01 / 23 07 030, 01 / 24 14 422

info@nms.si

www.nms.si

www.nms.si/index.php?option=com_content&view=ca-

tegory&layout=blog&id=31&Itemid=49&lang=sl

Odprto: TO–NE od 10. do 18. ure.

Vstopnina: 4 € do 12 €.

Prost vstop: vsako prvo nedeljo v mesecu; predšolski otroci, osebe s posebnimi 

potrebami, novinarji, člani Slovenskega muzejskega društva in ICOM-a.

Cena delavnic: 4 € do 5,5 €.

Cena učnih ur: enaka vstopnici, za učno uro doplačila ni.

Informacije: Alja Vute, arheozabava@nms.si

   Stalna 
 razstava

Zgodovinske in umetnostne zbirke

Razstavljene muzealije  pričajo o načinih življenja in dela na Slovenskem skozi zadnjih 

pet stoletij, o ustvarjalnosti in spretnosti naših prednikov in pomenijo neizčrpen vir 

navdiha za nove generacije. Mnogi eksponati so povezani z znamenitimi možmi in 

ženami ter mesti, vasmi in gradovi po vsej državi. Pred obiskovalcem se razprostre 

izjemna pestrost zvrsti, oblik in okrasov, materialov in tehnik izdelave, ki so se 

spreminjali skozi kulturno zgodovino od gotike, renesanse, baroka, rokokoja in 

klasicizma do empira, bidermajerja, historizma, secesije, art dekoja in modernizma.

Samostojni pedagoški programi

Živalce, kam ste se skrile?
Prek  basni bomo spoznali dragocene nauke in poskušali ugotoviti, kaj nam sporočajo. Skupaj bomo 

preiskali vse kotičke muzeja in poiskali predmete, na katerih so živali zapisane in upodobljene, 

ter se naučili tudi marsikaj novega o muzejskih predmetih. Za konec bomo izdelali lutke živali, 

ki nastopajo v naših basnih, ter se prelevili v lutkarske mojstre in uprizorili kratko predstavo!

V, OŠ/1

Zgodla, stari!
Sprehod skozi študijske zbirke nas popelje skozi čas od 14. stoletja do danes. Razstavljeni 

predmeti pripovedujejo o načinu življenja in dela na Slovenskem skozi zadnjih 

sedem stoletij, o ustvarjalnosti in spretnosti naših prednikov. Mnogi so povezani z 

znamenitimi možmi in ženami ter z mesti, vasmi in gradovi po vsej državi.

OŠ/9.razred, SŠ

Arheološki park Ad Pirum

Gostilna Stara pošta, Podkraj 100, 5273 Col

01 24 14 400, 01 24 14 422

info@nms.si

www.nms.si

www.nms.si/index.php?option=com_content&view=ca-

tegory&layout=blog&id=31&Itemid=49&lang=sl

Odprto: SR–PE od 11. do 20. ure, SO od 10. do 20. ure, NE od  9. do 20. ure.

Vstopnina: prost vstop.

Informacije: Alja Vute, arheozabava@nms.si
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 Stalna 
 razstava

Na Hrušici, prelazu ob cesti Logatec–Ajdovščina, je znotraj arheološkega 

parka, ob gostišču Stara pošta, majhna razstava, na kateri se obiskovalec lahko 

podrobneje seznani z najdiščem Ad Pirum (zdajšnja Hrušica) in obsežnim 

obrambnim sistemom trdnjav in zapornih zidov, ki je v burnem poznoantičnem 

obdobju ščitil Italijo in mesto Rim pred osvajalskimi vdori z vzhoda.

Samostojni pedagoški programi

Cesar pošilja vojake v boj!
Dandanes vidne ruševine na Hrušici so bile pred približno 1700 leti del mogočne 

trdnjave, ki je bila vpeta v vojaško obrambno območje, imenovano Claustra Alpium 

Iuliarum. Na delavnici bodo otroci izvedeli več o samem obrambnem sistemu ter 

strateški vlogi trdnjave in območja  zdajšnje Slovenije za Rimski imperij. Kaj je povzročilo 

razpad zahodnega dela imperija ter zakaj se je vzhodni obdržal še skoraj tisoč let?

OŠ/ 3.-7. razred

Vojaška trdnjava Ad Pirum. Zadnji branik rimskega cesarstva
Z naraščajočo krizo rimskega imperija v 3. stoletju n. št. se je  večala tudi nevarnost 

vpadov barbarskih plemen z Balkanskega polotoka oziroma vzhoda na Apeninski 

polotok. Rimska vojska je za obrambo srca svojega imperija na to odgovorila z izgradnjo 

mogočnega obrambnega sistema, znanega kot Claustra Alpium Iuliarum. Sistem je bil 

dodatno varovan s stolpi in trdnjavami, kje je bila nameščena vojska. Ruševine ene takih 

trdnjav so  zdaj ohranjene tudi v Hrušici pri Podkraju, ki  je eden najlepših arheoloških 

parkov pri nas. V neposredni bližini je tudi urejena zbirka z drobnimi najdbami.

OŠ/3, SŠ
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Blejski grad

Grajska cesta 61, 4260 Bled

04 / 576 84 55

info@nms.si

www.nms.si

Odprto: Od aprila do 14. junija od 8. do 20. ure; 15. julija do 15. 

septembra od 8. do 21. ure; od 16. septembra do oktobra od 8. 

do 20. ure; od novembra do marca od 8. do 18. ure. 

Vstopnina: študenti 6 €, otroci od 4. do 14. leta 3,5 €; otroške skupine 

od 10 do 21 oseb 3,5 €; otroške skupine  več kot 22 oseb 3 €.

Prost vstop: vsako prvo nedeljo v mesecu, predšolski otroci, osebe s posebnimi 

potrebami, novinarji, člane Slovenskega muzejskega društva in ICOM-a.

 Stalna 
 razstava

Zgodovina Bleda in okolice

Bled z okolico je izjemen primer, kako so ljudje skozi tisočletja uporabljali 

svoje okolje glede na naravne danosti in  razmere bivanja ter kako se je 

razvijala njihova kultura. O tem  priča muzejska razstava, ki jo je v  štirinajstih 

sobah nekdanjih bivalnih prostorov na gradu postavil Narodni muzej 

Slovenije v sodelovanju z več drugimi slovenskimi muzeji in zasebniki.
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Muzej Grad Snežnik

Kozarišče 67, 1386 Stari trg pri Ložu

01 705 78 14, 01 24 14 422

E-pošta: info@nms.si

www.nms.si

www.nms.si/index.php?option=com_content&view=ca-

tegory&layout=blog&id=31&Itemid=49&lang=sl

Odprto: od aprila do septembra PO–NE  od 10. do 19. ure  (grajska vrata se odprejo 

vsako polno uro; zadnji ogled se začne ob 18. uri), od oktobra do marca  TO–NE od 10. 

do 17. ure (grajska vrata se odprejo vsako polno uro; zadnji ogled se začne ob 16. uri).

Vstopnina: 3 € do 8 €.

Prost vstop: vsako prvo nedeljo v mesecu, predšolski otroci, osebe s posebnimi 

potrebami, novinarji, člani Slovenskega muzejskega društva in ICOM-a.

Cena učnih ur: 2,5 € do 3,5 €.

Informacije: Majda Obreza Špeh, majda.obreza@nms.si

 Stalna  
 razstava

Muzej grad Snežnik

Romantični grad Snežnik na Notranjskem se ponaša z ohranjenim pristnim 

pohištvom in opremo iz druge polovice 19. Stoletja, ko ga je kot poletno in lovsko 

rezidenco obnovila družina saških knezov Schönburg-Waldenburg .Sčasoma 

se je v gradu nabralo precej lovskih trofej, tudi znameniti nagačeni medved. K 

domačemu vzdušju počitniškega bivališča so prispevali klavir, biljard in gledališki 

kotiček, posebnost gradu je tudi soba v egipčanskem slogu. Beli grad, ki se tiho 

zrcali v ribniku, je obdan z zelenim parkom, okolico pa obdajajo obsežni gozdovi.

Samostojni pedagoški programi

Življenje v romantičnem gradu Snežnik
Učenci bodo ob vodenem ogledu in s pomočjo učnih listov spoznali 

stanovanjsko opremo, edino ohranjeno iz tistega obdobja v Sloveniji, 

ki lepo izraža življenje plemstva v avstro-ogrski monarhiji. 

OŠ, SŠ
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Prirodoslovni muzej Slovenije

Prešernova 20, 1000 Ljubljana / Muzejska ulica 1

01 241 09 40 (uprava), 01 241 44 72 (blagajna), fax 01 241 09 53

uprava@pms-lj.si

www.pms-lj.si

http://www.pms-lj.si/si/nacrtujte-obisk/vrtci-in-sole

Odprto:  

PO–NE  od 10. do 18. ure, ČE  od 10. do 20. ure

Vstopnina:  3 €.

Prost vstop: predšolski otroci, osebe s posebnimi potrebami.

Cena učnih ur: brezplačno, plačati je treba le vstopnino v muzej.

Cena delavnic: 4 €, naročene delavnice ob dela prostih dnevih 

in po 15. uri – 120 €/delavnico.

Informacije: 

Ljerka Trampuž, klasična vodstva in učne ure, 

01 241 09 62,  ltrampuz@pms-lj.si 

dr. Staša Tome naravoslovne delavnice

01 241 09 48, stome@pms-lj.si

] ]

[ [

Iniciativa SOdelujem
Javni zavod Trubarjevi kraji
Javni zavod za kulturo, mladino in 
šport Litija
Ljubljanski grad
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Mednarodni grafični likovni center
Medobčinski muzej Kamnik
Muzej novejše zgodovine Slovenije
Moderna galerija + Muzej 
sodobne umetnosti Metelkova
Muzej in galerije mesta Ljubljana 
Muzej krščanstva na Slovenskem
Muzej slovenske policije
Narodna galerija
Narodni muzej Slovenije
Prirodoslovni muzej Slovenije
Slovenska kinoteka
Slovenski etnografski muzej
Slovenski gledališki muzej
Slovenski šolski muzej
Tehniški muzej Slovenije
Zemljepisni muzej GIAM ZRC SAZU
Železniški muzej Slovenskih železnic

01
02
03

04
05
06
07
08
09

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

 Stalne muzejske 
  postavitve

Geološko-paleontološka zbirka z 

okostjem mamuta, Zoisova mineraloška 

zbirka, Hohenwartova zbirka lupin 

mehkužcev, herbarijske zbirke, zbirka 

žuželk Ferdinanda Schmidta, nastanek 

zbirke žuželk, predstavitev človeške 

ribice, alpska, barjanska in gozdna 

diorama, zbirka ptic, zbirka  plazilcev, 

zbirka sladkovodnih rib, okostja različnih 

vretenčarjev in prikaz slovenskega morja.

Občasne razstave 
in program 
ob občasni razstavi
Živela evolucija! (do 30. 6. 2015)

Zanimiva in interaktivna predstavitev enega najpomembnejših naravnih mehanizmov, 

ki krojijo naš svet! Kako sta se razvijala modri planet in življenje na njem, prikazujeta 

nazorni računalniški animaciji. Ob modelu dinozavra v naravni velikosti in nekaterih  

izvirnih fosilnih ostankih iščemo odgovore na vprašanja, ki so si jih postavljali učenjaki, 

preden je Charles Darwin spoznanja povezal v znamenito evolucijsko teorijo, ki navduši 

s svojo preprostostjo in univerzalnostjo. Njene raznolike obraze lahko spoznavamo 

na interaktivnih raziskovalnih postajah. Kratko je predstavljena tudi evolucija človeka, 

ki je zavzel vsa življenjska okolja na Zemlji in v svoji oholosti korenito posega v 

okolje. Ob tem pozablja, da je le ena izmed množice vrst, podrejena naravnim 

zakonom. Obiskovalci so povabljeni k razmisleku, kakšna prihodnost nas čaka.
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Na Lovu Za Fosili: 

Otroci se podajo na domišljijsko potovanje na eno najbogatejših nahajališč 

fosilnih ostankov, kjer se preizkusijo kot paleontologi. Skozi interaktivne 

naloge spoznavajo osnove raziskovalnega dela in razmišljanja, se urijo 

v timskem delu, logičnem sklepanju ter ob tem izvedo še marsikaj o 

spreminjanju našega planeta, fosilih, dinozavrih in drugih izumrlih bitjih.

OŠ, SŠ

Dinko Dinozaver 

Otrokom dinozavre in druga izumrla bitja predstavi ljubka in navihana 

lutka - Dinko dinozaver. Potem izdelajo vsaj svojo lutko - dinozavra iz 

papirja, s katero se lahko poigrajo tudi po odhodu iz muzeja.

V/3+

Svetloba ujeta v kamen (16. 10 - 15. 11. 2015)

Razstava pripoveduje o svetlobi, svetu kristalov, mineralov in draguljev. 

Spoznali boste, kaj je svetloba, kateri so naravni viri svetlobe, kaj so umetna svetila 

ter kako vidimo ljudje in nekatere živali. Na razstavi boste našli odgovore na 

vprašanja – zakaj se lomi svetloba, kateri minerali so pomembni kot pigmenti, kaj 

cenimo pri draguljih, ali so v Sloveniji diamanti … Razstavo spremlja veliko praktičnih 

preizkusov in predstavitev. Tako se boste lahko preizkusili v izpiranju zlata; videli, 

kako se brusijo dragulji in ročno klešejo črke v kamen …  Lahko boste tudi potipali 

kopijo Zoisovega diamanta. Ta bo namreč po skoraj 100 letih ponovno javno 

razstavljen.  V ultravijolični  svetlobi boste videli žareti minerale, kristale, dragulje 

in fosile v vseh mavričnih barvah. Za gotovo vas  bo razveselil tudi unikaten nakit 

priznanih slovenskih in tudi tujih zlatarjev ter oblikovalcev. In še marsikaj več ...…

Svetloba in senca

Udeleženci ugotavljajo, kako in zakaj za osvetljenimi predmeti nastane senca in kako se 

spreminja z oddaljenostjo predmetov. Izdelajo smešne, strašne in zanimive senčne lutke. 

OŠ/1,2

Svetloba v kamnu

Otroci spoznajo nekaj lastnosti mineralov, povezanih s svetlobo 

in izdelujejo lepe okrasne predmete z bleščečimi kristali.

OŠ/1,2,3

Mavrične barve

Otroci ob poskusih spoznajo kako ljudje vidimo in gledamo barve, kaj je 

barvna slepota in izdelajo barvni disk, s katerim utrdijo svoje znanje.

OŠ/2,3

Samostojni pedagoški programi

Klasično vodstvo z razlago v obliki pogovora 
V, OŠ, SŠ 

Klasično vodenje z delovnimi listi
V, OŠ, SŠ

Muzejske učne ure z delovnimi listi
OŠ, SŠ

Naravoslovna delavnica po dogovoru 
Z otroki ob razstavah, primerkih iz narave in slikovnih predstavitvah 

obdelamo izbrano naravoslovno temo, potem pa ob ustvarjalnem delu 

obnavljajo novo pridobljen znanje, ter ob tem razvijajo domišljijo, ročne 

spretnosti, logično mišljenje in se urijo v skupinskem delu. 

OŠ/1,2,3, SŠ

Kača ni igrača
Ob spoznavanju žive kače, muzejskega kačona Čoneta, otroci ugotavljajo, ali so kače res 

sluzaste in hladne. Sledi aktivnost, prilagojena starosti - izdelava kače igrače, kviz, ipd.

OŠ/1,2,3, SŠ

Stezosledci
Otroci spoznajo, zakaj imajo živali različno zgrajene okončine, 

prilagojene na različno življenjsko okolje in način življenja. S štampiljkami 

različnih živalskih stopinj rešujejo zastavljene naloge.

V, OŠ/1,2
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GOZDNI JEDILNIK: 
otroci spoznajo, kako in s čim se hranijo različni gozdni 

organizmi in izdelajo vsak svojo masko živali.

V, OŠ/1,2

Alpski botanični vrt Juliana v Trenti

Prešernova 20, 1000 Ljubljana / Muzejska ulica 1

01 241 09 40 (uprava), 01 241 44 72 (blagajna), fax 01 241 09 53

uprava@pms-lj.si

www.pms-lj.si

Odprto: od 1. maja do 30. septembra vsak dan od 8.30 do 18.30.

Vstopnina: šolske skupine 2 €/osebo.

Informacije: 

Špela Novak, vodstva in delavnice, 

01 241 09 66, snovak@pms-lj.si

 

Samostojni pedagoški programi

Strokovna vodstva
OŠ/2, 3 in SŠ
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Slovenska kinoteka 

Miklošičeva 28

01 43 42 510, 01 43 42 516

E-pošta: tajnistvo@kinoteka.si

www.kinoteka.si 

www.kinoteka.si/si/472/kino_katedra_za_srednjesolce.aspx

http://www.kinoteka.si/si/473/kino_katedra_za_pedagoge.aspx

Odprto: med rednimi popoldanskimi in večernimi projekcijami; za 

predavanja v okviru Kino-katedre in šolske programe od jutra 

do prvih projekcij iz Kinotečnega rednega sporeda.

Vstopnina: 3,3 €/2,25 €.

Prost vstop: Kino-katedra za pedagoge.

Cena delavnic: od 120 € do 270 €.

Informacije: Kaja Bohorč, kaja.bohorc@kinoteka.si, dr. Andrej Šprah, 

andrej.sprah@kinoteka.si, Maja Krajnc, maja.krajnc@gmail.com

Samostojni 

pedagoški programi

Kino-katedra za srednješolce

Vzgojni program Kino-katedra za srednješolce 

je namenjen predvsem dijakom na vseh 

stopnjah srednješolskega izobraževanja. 

Gre za projekt filmske vzgoje, utemeljen na 

viziji učinkovitega izkoristka propedevtičnih 

možnosti, ki jih Kinoteka premore kot 

nacionalni filmski muzej. Poglavitni del 

programa Kino-katedre je namenjen 

predstavitvi in analizi temeljnih filmskih 

izraznih sredstev. Program za srednješolce je  

namenjen vidikom osnov filmske ustvarjalnosti 

in omogoča vpogled v nekatere izhodiščne 

koncepte, nujne za širše razumevanje 

filma kot umetnosti, kot množičnega 

medija in kot enega najpomembnejših 

dejavnikov avdiovizualne kulture.

Kino-katedra za pedagoge

Program strokovnih delavnic, namenjenih 

osnovnošolskim (3/triada) in srednješolskim 

učiteljem filmske, medijske in umetnostne 

vzgoje oziroma učiteljem, ki pri svojih 

predmetih uporabljajo film, ter vsem, ki 

se ukvarjajo s filmsko vzgojo zunaj VIZ. 

Delavnice Kino-katedra za pedagoge 

zajemajo analitično obravnavo nekaterih 

ključnih zgodovinskih filmskih gibanj 

oziroma šol in z njimi povezanih konceptov, 

njihovih najpomembnejših izraznih sredstev 

ter poglavitnih ustvarjalnih prijemov.

Iniciativa SOdelujem
Javni zavod Trubarjevi kraji
Javni zavod za kulturo, mladino in 
šport Litija
Ljubljanski grad
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Mednarodni grafični likovni center
Medobčinski muzej Kamnik
Muzej novejše zgodovine Slovenije
Moderna galerija + Muzej 
sodobne umetnosti Metelkova
Muzej in galerije mesta Ljubljana 
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Slovenski etnografski muzej
SEM

Metelkova 2, Ljubljana

01 3008 745, 013008 736

etnomuz@etno-muzej.si

www.etno-muzej.si

http://www.etno-muzej.si/sl/organizirani-ogledi-za-sole

Odprto: TO– NE od 10. do 18. ure

Vstopnina: predšolski v skupini: 2 €, šolarji, dijaki, študenti v 

skupini: 3 €, delavnica in ogled za šolske skupine: 5 €.

Prost vstop: spremljevalci skupin, osebe s posebnimi potrebami.

Cena delavnic: od 2 € do 6 €.

Cena učnih ur: 3 €.

Informacije: Sonja Kogej Rus, sonja.kogej-rus@etno-muzej.si

Občasne razstave in program 
ob občasni razstavi
Vrata. Prostorski in simbolni prehodi življenja (november 2014)
Vrata so del življenja! Vsak dan jih srečujemo, jim pripadamo, jih opazujemo, se 

jih neštetokrat dotaknemo, jih s spoštovanjem,  pričakovanjem,  zadržanostjo,  

radovednostjo odpiramo, se za njimi skrivamo ali z njimi razkrivamo ...

Na razstavi vodi pot od najstarejših znanih vrat, ključev in ključavnic, ohranjenih v 

muzejskih in zasebnih zbirkah, do najsodobnejših primerkov. Vrata popeljejo obiskovalce 

v različne predele Slovenije k družinam različnih poklicev in družbenega izvora, 

predstavljajo številne zgodbe o ljudeh, ki so jih izdelali, in  tistih, ki so za njimi živeli …

] ]

[ [

Iniciativa SOdelujem
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 Stalne muzejske
 postavitve
 

Med naravo in kulturo

Stalna razstava Med naravo in kulturo 

predstavlja muzejske zbirke, zakladnico 

slovenske in zunajevropske dediščine 

vsakdana in praznika z več kot 

3000 razstavljenimi predmeti.

EtnoAbecedaŽ

Interaktivna raziskovalna razstava s 

petindvajsetimi predmeti etnološke dediščine 

od A do Ž, na kateri otroci zaposlijo vsa čutila.

Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta

Razstava o človeku in njegovem umeščanju v 

svet je zasnovana kot prostor za razmislek o 

človeku kot posamezniku in kako biti človek 

kot del sveta, ki v sebi nosi univerzalno, 

skupno in enkratno. Človeka povezuje 

univerzalnost lastne vrste, označuje ga 

posebnost kulture in družbe, v kateri živi, 

obenem pa ga od vseh drugih ločuje 

neponovljivost njegovega bitja in življenja.
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S pravljico od vrat do vrat na razstavi Vrata 
Na razstavi Vrata se bomo podali na pot od vrat do vrat. Vrata, ki jih vsak dan 

odpiramo in zapiramo, nam bodo spregovorila skozi pravljice in zgodbe. 
Fotoorientacija od vrat do vrat
Fotoorientacija je namenjena spoznavanju raznolikosti vrat v okolici muzeja.  Naloga 

je, da s pomočjo fotografij vrat in zemljevida poiščemo in rešimo naloge na poti.
Ustvarjalne delavnice Vrata
Ob razstavi razmišljamo o vratih z ustvarjanjem: vratnih 

»mišk«,  obeskov za ključe in kljuke, obešal za ključe …

Samostojni pedagoški programi

Življenje nekoč in danes
Ob zgodbah, gibih in ustvarjanju se otroci ob različnih programih igrivo seznanijo 

z naslednjimi temami: nekdanjim delom, oblačili in življenjem v domu, šegami 

in navadami koledarskega leta ter življenjem v različnih delih sveta. 

 V/3+, OŠ/1

Etno ustvarjanje
Ob ogledih razstav lahko otroci doživljajo dediščino tudi drugače, s poustvarjanjem: 

igrač, zgodb s panjskih končnic, tkanjem, risanjem ornamentov, izdelovanjem 

cvetja iz papirja,  pustnih ali afriških mask, glasbil, lončarstvom …

V/3+, OŠ

Skrb za etnološko dediščino v muzeju
Učna ura dejavnosti v muzeju: od prihoda predmeta v muzej do razstave.

OŠ/2, 3, SŠ

Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta in interaktivni program
Dijaki vsebino posameznih razstavnih poglavij spoznavajo z enim od 

tematskih sklopov v obliki pogovorov, nalog, okrogle mize ali predavanja, 

kot so: identiteta, simboli in znaki, dediščina in spomin, glasba skozi 

življenje, družbene raznolikosti in neenakosti, medsebojna komunikacija 

nekoč in danes, religija in verovanjski sistemi,  stereotipi in tabuji. 

 SŠ

] ]

[ [

Muzej slovenskih filmskih igralcev

Kraška cesta 26, 6251 Divača

(05) 731 09 47, (05) 7310 948

msfi@kinoteka.si

www.muzejdivaca.si

http://www.muzejdivaca.si/obisk/za_sole/

Odprto: od maja do septembra ob TO, SR, PE, SO in NE  od 11. do 18. ure, 

od oktobra do aprila TO, SR, PE, SO in NE  od 10. do 17. ure, 1. januarja, na velikonočno 

nedeljo, 27. aprila, 1. maja, 1. novembra, 24., 25., 26. in 31. decembra zaprto.

Za organizirane skupine je muzej odprt tudi zunaj urnika.

Vstopnina: 1 €, vodstvo: 1 €, delovni listi: 1 €, projekcija v dvorani: 1 

€, predavanje: 1,5 € (velja šolske skupine  več kot 20 učencev).

Prost vstop: spremljevalci. 

Cena delavnic: od 50 € do 140 €.

Informacije: Špela Čižman, spela.cizman@kinoteka.si

 Stalna muzejska 
 postavitev

Ita Rina in Slovenski filmski igralci

V okviru Kinoteke v Divači deluje Muzej slovenskih filmskih igralcev, ki  omogoča 

vpogled v slovensko filmsko dediščino. Predstavljeni sta dve stalni zbirki: 

razstava o Iti Rini in razstava, posvečena slovenskim filmskim igralcem, ki 

predstavlja igralce, proces nastajanja filmskih vlog in različne filmske poklice.
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Slovenski gledališki inštitut

Mestni trg 17, 1000 Ljubljana

01/ 241 58 00, 01/ 241 58 14

slogi@slogi.si 

www.slogi.si

www.slogi.si/index.php?path=izobr_prog

Odprto: TO–SO od 10. do 18. ure, NE od 10. do 13. ure.

Vstopnina: organizirane skupine nad 10 obiskovalcev: učenci, dijaki, študenti 1 €/osebo.

Prost vstop: predšolski otroci v spremstvu odraslih, spremljevalci skupin, 

osebe s posebnimi potrebami (in njihov spremljevalec), 

brezposelni, člani z izkaznicami ICOM, SMD, DGKTS in ZDUS, 

študenti AGRFT, koordinatorji kulturno-umetnostne 

vzgoje; vsako prvo nedeljo v mesecu.

Cena delavnic: od 2 do 2,5 €.

Informacije: Sandra Jenko, sandra.jenko@guest.arnes.si

Samostojni pedagoški programi

Vodeni ogled Muzeja slovenskih filmskih igralcev
Šolskim skupinam sta na voljo vodeni ogled razstave o Iti Rini, vključno s projekcijo 

igrano-dokumentarnega filma Deklica s frnikulami (40 min), ter ogled razstave, 

posvečene slovenskim filmskim igralcem. Ogled je lahko dopolnjen z delovnimi listi.  

V/4+, OŠ, SŠ

Filmske projekcije po lastnem izboru 
V večnamenski dvorani Muzeja slovenskih filmskih igralcev šolskim 

skupinam ponujajo ogled izbranih slovenskih celovečernih filmov. 

V/4+, OŠ, SŠ

Predavanje o filmski igri
V okviru pedagoškega programa Kino-katedra je šolskim skupinam na voljo 

predavanje, ki učence seznani z vlogo igralcev pri nastajanju filma,  značilnostmi 

filmske igre in poda nekaj primerov vlog posameznih slovenskih filmskih igralcev.

OŠ/3, SŠ

Ustvarjalne delavnice
Učenci iz odpadnega materiala izdelajo uporabne in okrasne 

izdelke. Navdih črpajo iz sveta filma in filmskih podob.

OŠ

Poletna delavnica igranega filma MSFI
Večdnevna delavnica igranega filma Muzeja slovenskih filmskih igralcev poteka 

med poletnimi počitnicami, njen končni rezultat je kratki igrani film.

OŠ/3, SŠ

101100



] ]

[ [

Gledališki detektivi
Delavnica je namenjena spoznavanju osnov analize in razumevanja gledaliških 

predstav, ki z gledalcem komunicirajo na različne načine. Udeleženci se 

tako teoretično kot praktično seznanijo z gledališkimi izrazili, z elementi 

uprizoritve in s sistemom gledaliških znakov ter z njihovim razvojem skozi 

zgodovino gledališča. Ob tem spoznajo tudi gledališke poklice.

OŠ/2, 3, SŠ

Znaki v gledališču
Delavnica, ki sledi vodenemu ogledu razstave, je  namenjena  temeljem 

analize in razumevanja gledaliških predstav. Učenci in dijaki se teoretično in 

praktično seznanijo z elementi uprizoritve in spoznajo gledališke znake.

OŠ/2, 3, SŠ

Baročne odrske čarovnije
Na stalni razstavi se udeleženci seznanijo z baročnimi gledališkimi kulisami in 

odrsko tehniko iz preteklih časov. Nato sami izdelajo vrtljive kulise iz periaktov ter 

z lutkami na palici pripravijo kratke predstave v tehniki papirnatega gledališča.

OŠ/2, 3, SŠ

Gledališki sprehod po Ljubljani
Udeleženci odkrivajo zgodovino gledališča kar na licu mesta. Pod vodstvom 

se sprehodijo po osrčju Ljubljane, po poti kapucinske procesije iz 17. stoletja, 

do krajev, kjer so jezuiti nekoč uprizarjali šolske igre in kjer so igrale potujoče 

gledališke skupine. Na sprehodu izvejo, kje je stalo prvo stalno

gledališče v Ljubljani in kateri kulturni hrami iz tistega časa so še danes dejavni.

Varianta: Namesto vodstva lahko udeleženci sami raziskujejo poti 

slovenskega gledališča v Ljubljani s pomočjo delovnih listov.

OŠ, SŠ

 Stalne muzejske          
 postavitve

Hoja za gledališčem. Od jezuitov do Cankarja

Stalna razstava Slovenskega gledališkega inštituta osvetljuje pot, ki jo je slovensko 

gledališče prehodilo od najzgodnejših začetkov v 17. stoletju. Takrat se je s prihodom 

jezuitov na Slovensko začelo svetno gledališče, v katerem se je že slišala slovenska 

beseda. Vsebinski sklop zaključuje krstna uprizoritev Cankarjeve drame Jakob Ruda 

(uprizorili so jo 16. marca 1900), ko se je začelo moderno slovensko gledališče. Razstava 

predstavlja začetke in osrednje tokove gledališča v Sloveniji, njegovo vpetost v evropska 

kulturna dogajanja in njegovo vlogo pri oblikovanju slovenske nacionalne zavesti.

Samostojni pedagoški programi

Gledališka ustvarjalnica 
V delavnici otroci na igriv in ustvarjalen način spoznajo gledališče. Med 

pantomimo, improvizacijo, igranjem vlog ter ustvarjanjem papirnatih gledališč, 

mask in lutk se zagotovo najde za vsakega nekaj. Program po dogovoru.

V

Gledališke maske
V delavnici se vrnemo v čas grške antike. Otroci odkrivajo korenine gledališča, 

kot ga poznamo danes, izvedo, kje in kako so v grškem gledališču uprizarjali 

igre, in spoznajo antične gledališke maske. Ustvarjajo pisane gledališke 

maske in ugotovijo, kako se spremeni igra na odru, če nosimo masko.

V, OŠ/1

Po stopinjah Talije
Potovanje skozi čas se začne v grški antiki, kjer se je rodilo gledališče, kot ga 

poznamo danes. Na interaktivnem vodstvu učenci spoznajo Talijo in druge muze 

grške mitologije, si ogledajo različne oblike gledališč, se preizkusijo v gledališkem 

ustvarjanju in pri tem prepotujejo zgodovino slovenskega gledališča.

OŠ/1
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Slovenski šolski muzej

Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

01/251 30 24, gms: 031 299 676

prijavassm@guest.arnes.si

www.ssolski-muzej.si

http://www.ssolski-muzej.si/slo/pedagogueactivity.php

Odprto: PO–PE od 9. do 16. ure, vsaka prva sobota v mesecu od 10. do 14. ure,  

za skupine po dogovoru tudi zunaj navedenega časa.

Vstopnina: učenci, dijaki, študenti 1 €.

Prost vstop:  predšolski otroci, novinarji, člani SMD in ICOM. 

Imetniki MOVIT imajo pri nakupu vstopnice 30 % popust.

Cena delavnic: od 1 € do 4 €,

Učna ura: od 3 € do 6 €.

Informacije: Natalija Žižić, prijavassm@guest.arnes.si

] ]
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  Stalne muzejske     
   postavitve
    

Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja je prikaz bogatih pričevanj razvoja šolstva 

od prvih znanih začetkov na naših tleh do današnjih dni. Z izbranimi muzejskimi 

predmeti po zaokroženih zgodovinskih obdobjih in z drugim zanimivim gradivom 

(s fotografijami, risbami, zemljevidi, grafikoni, avdio in video posnetki, maketami 

in ambientalnimi postavitvami) predstavljajo šolstvo kot pomemben sestavni del 

slovenske kulturne dediščine, vključene v evropske pedagoške in kulturne tokove. 

Stalno razstavo bogati še star šolski razred, ki zaživi s prikazom »žive ure zgodovine«. 

Vodstva 

V, OŠ, SŠ

Vodstva z možnostjo reševanja delovnih listov

OŠ, SŠ

Vodstva za najmlajše z lutko sovico Zofi

V, OŠ/1

Občasne razstave in program 
ob občasni razstavi
Učilnica v naravi – šolski vrt včeraj, danes, jutri (2014–2016)

Z razstavo želimo spojiti tradicijo s sedanjostjo in opozoriti na prednost šolskega vrta 

kot pomembnega učnovzgojnega pripomočka, ki omogoča učencem v dobi virtualnega 

sveta neposreden stik z naravo. Slovenske osnovne šole imajo bogato tradicijo šolskih 

vrtov,  saj je v 2. polovici 19. stoletja imela skoraj vsaka šola svoj šolski vrt. Osnove so 

bile postavljene leta 1869 z uvedbo obvezne osnovne šole na Slovenskem. Učitelji so 

učence na šolskih vrtovih poučevali o posameznih rastlinah, drevesih in živalih, jih 

praktično učili, kako obdelovati zelenjavni, cvetlični in zeliščni vrt, kako skrbeti za sadno 

drevje. Danes se ponovno pojavlja veliko zanimanje za šolske vrtove  v vrtcih in šolah. 
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Delavnice ob občasni razstavi Učilnica v naravi – 

šolski vrt včeraj, danes, jutri 

Veččutno vodstvo po razstavi 

V, OŠ, SŠ

Primerno za osebe s posebnimi potrebami

»Mandala – zahvala zemlji« 

Ljudje so vedno praznovali praznike narave, saj so se zavedali odvisnosti od nje. 

V uvodu delavnice se udeleženci seznanijo z različnimi vrstami semen in izvedo, 

katera avtohtona semena  poznamo na Slovenskem. Seznanijo se z izrazom mandala. 

Skupaj ustvarimo skupinsko mandalo iz semen in drugih naravnih materialov (cvetovi, 

kamni, storži ... odvisno od letnega časa), ki jo s kratkim obredom posvetimo Zemlji. 

V, OŠ, SŠ

Zelišča na šolskem vrtu

S pomočjo zeliščnih didaktičnih kart obiskovalci spoznavajo čudoviti svet 

zelišč, zdravilne lastnosti posameznih zelišč, vonjajo sveža zelišča. Izvedeli 

bodo, katero zelišče je primerno za prehlad, kako diši meta, kakšne cvetove 

ima rman in kakšne liste melisa. Na koncu si bodo pripravili zeliščni čaj.

V, OŠ

Veččutna delavnica na šolskem vrtu

Spremljali bomo dogodivščine sovice Zofi, ki pripravlja zabavo na šolskem 

vrtu. Na delavnici bodo otroci prepoznavali različne zvoke ptic, vonjali različna 

sveža zelišča, prepoznavali oblike semen in okušali zeliščne čaje. 

V, OŠ/1,2

Primerna  za skupine s posebnimi potrebami

Izdelovanje ptičjih hišic

Na delavnici bomo izdelali unikatne ptičje krmilnice iz recikliranih 

materialov, jih napolnili s semeni in jih odnesli domov, kjer bomo 

do konca zime uživali v opazovanju zadovoljnih ptic.

OŠ/1,2

Lingua Latina – Razstava o latinščini v javni osnovni šoli

Razstava prikazuje zgodovino pouka latinščine v javni osnovni šoli 

od leta 1958 dalje, ko je ob ukinitvi klasične gimnazije njene nižje štiri 

razrede podedovala osnovna šola, ki je postala osemletna

Samostojni pedagoški programi

A -Učne ure naših babic in dedkov

Nedeljska šola – učna ura iz leta 1865
Učenci se na učni uri učijo pesmico, ponovijo branje, računanje in pisanje 

na šolsko tablico.  Učno uro v stari slovenščini izvaja gospod učenik. 

OŠ/1, 2, 3, SŠ

Prirodopis: Domača mačka – učna ura iz leta 1907
Učenci spoznavajo mačko, si jo ogledajo s pomočjo učila in učnih slik, preberejo o njej zgodbo 

iz berila, se pogovarjajo  o njenih lastnostih ter spoznajo stare slovenske pregovore o tej živali.

OŠ/2, 3, SŠ

Računstvo – učna ura iz leta 1905
Učenci spoznajo, kako so se učili računstvo njihovi vrstniki pred sto leti. S 

pomočjo ruskega računala rešujejo računske naloge seštevanja in odštevanja. 

OŠ/2, 3, SŠ

Lepo vedenje – učna ura iz leta 1907
S pomočjo šolskega reda učenci spoznavajo, kako so se morali njihovi 

vrstniki pred sto leti in več obnašati na poti v šolo in nazaj domov, pa 

tudi v šoli ter kako so bili kaznovani, če so kršili »šolske postave«.  

OŠ/2, 3, SŠ

Lepopis – učna ura iz leta 1930
Učenci se seznanijo s pomenom in vlogo lepopisja v šoli, osnove lepopisne pisave 

pa pridobijo s pisanjem lepopisnih črk s peresnikom in »tinto« na učne liste. 

OŠ/2, 3, SŠ

Vodnikova šola – učna ura iz časa Ilirskih provinc iz leta 1811
Gospod »vučenik« učence seznani  s temeljnim besediščem starejše slovenščine, 

jim predstavi črkopis tistega časa – bohoričico, jih poduči o opredelitvi 

gramatike ter  nekaj besed skupaj z učenci prevede v francoščino in iz nje. 

OŠ/3, SŠ
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Fizika – učna ura iz leta 1900
Pri tej učni uri se učenci s pomočjo starih učnih pripomočkov seznanijo z temelji fizike. 

OŠ/3, SŠ

Učna ura v antični Emoni iz 1. st. n. št. 
Z učno uro iz časa rimske Emone se pridružujemo praznovanju 2000-letnice ustanovitve 

Emone.  Udeleženci na izkustveni način spoznajo pouk in način vzgoje ter zanimive 

podrobnosti vsakdanjega življenja v času Emone. Pod vodstvom učitelja - magistra.

Učijo se latinsko šteti do deset, spoznajo latinska imena za mesece, 

pišejo s stilusom na voščeno tablico in poslušajo zgodbo o 

Veneri in Marsu ter se pogovarjajo o rimskih bogovih.

OŠ/2, 3, SŠ

Učna ura za tujce iz leta 1906
Namen učne ure iz leta 1906 je, da tuji obiskovalci, ki ne znajo slovenskega jezika 

oziroma je njihovo znanje pomanjkljivo, začutijo način starega poučevanja v 

slovenski šoli. Obiskovalci se seznanijo z disciplino in snažnostjo, spoznajo izvor 

imena Ljubljana, učijo se o Francetu Prešernu in njegovi pesmi »Zdravljica«, 

naučijo se šteti od 1 do 10 v slovenskem jeziku in spoznajo stare šolske kazni.

OŠ, SŠ

B - muzejske delavnice

Sumerska delavnica
Na delavnici se udeleženci preizkusijo v pisanju v duhu klinopisa stare 

Mezopotamije: iz gline oblikujejo pisalno podlago – okroglo tablico, v katero 

s trstično paličico vtisnejo posebej oblikovane znake naše abecede. 

V/5+, OŠ/1, 2

Rimska delavnica
Delavnica udeležence uvede v pisanje s pisalom stilusom na voščeno tablico. Naučijo se 

pisanja črk, kakršne so poznali stari Rimljani, in na tablico napišejo poučen latinski izrek. 

OŠ/2, 3

Delavnica vezenja
Udeleženci na delavnici spoznajo zgodovino in osnove vezenja, kot so se ga učili 

v šoli nekdanjih dni. Kot  podlaga jim služijo zanimivi vzorci, ki jih hrani muzej. 

OŠ/1, 2, 3, SŠ

Strip – Deveta umetnost ni deveta briga
Učenci podrobneje spoznajo umetnost stripa, kjer besedna in slikovna informacija 

sodelujeta na  poseben način, ki je za mlade zanimiv in privlačen. Skozi  razpravo 

poskušajo najti glavne značilnosti in posebnosti stripovske umetnosti ter spoznati 

najpomembnejše slovenske stripovske ustvarjalce. Učenci likovno nalogo izpolnjujejo 

v parih. Vsak par si zamisli izvirno šalo, ki jo nato v obliki stripa nariše in zapiše. 

OŠ/2, 3, SŠ

Dober o-glas seže v deveto vas
Udeleženci spoznajo, da vidna in besedna informacija pogosto sodelujeta pri 

posredovanju vsebine. Skozi pogovor poskušajo najti še druge primere, kjer obe vrsti 

informacije sodelujeta med seboj (časopisi, knjige, TV, reklame, plakati jumbo …). 

Pri reševanju likovne naloge udeleženci delavnice s pomočjo izrezkov iz starih 

časopisov in revij izdelajo lastno reklamo za določen namen, dogodek, oddajo. 

OŠ/3, SŠ

Stereotipi (o narodih)
Stereotipna prepričanja so del našega vsakdanjega življenja, služijo pa obvladovanju 

zapletene stvarnosti. Udeleženci delavnice spoznajo pojem stereotip in njegove funkcije, 

sami pa razmišljajo predvsem o stereotipih, ki veljajo za različne narode ali starostnike. 

Spoznajo, da stereotipi izkrivljajo realnost, saj so ljudje enkratni, različni in predvsem 

spremenljivi posamezniki. Delavnico je mogoče izvajati v sklopu več izbirnih predmetov 

(Državljanska kultura, Filozofija za otroke, Verstva in etika, Življenje človeka na Zemlji, 

Vzgoja za medije …) in različnih krožkov (knjižničarski, novinarski, zgodovinski …). 

OŠ/3, SŠ

Možnost gostovanja na šolah.

Delavnica – učna ura intuicije 
Delo s simboli in risanje z levo roko  uravnovešata obe možganski polovici. 

Igra za razvijanje intuicije s kartami izboljšuje intuicijo, koncentracijo in 

sposobnost vidne predstavitve (vizualizacije). Pogovor s predniki in izdelava 

družinskega drevesa razvijata občutek povezanosti in hvaležnosti. 

OŠ, SŠ
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Izdelovanje šolskih zvončkov
Z uvodnim razgovorom o šolskih in drugih zvoncih, ki jih srečujemo 

v življenju, učence povabimo k izdelovanju in okraševanju lončenih 

zvončkov, ki jih po končani delavnici odnesejo s seboj. 

OŠ/1, 2

Delavnica lepopisanja
Pri lepopisnih vajah obiskovalci urijo svoje prste, zapestja in podlahti, seznanijo 

se s temeljnimi  navodili za lepo in pravilno pisanje. Lepopisne vaje zapisujejo 

v lepopisni delovni zvezek, ki ga po pouku lahko odnesejo domov.  

OŠ, 2, 3, SŠ 

Lutkovna igrica Sovica Zofi odkriva muzej
Vodiču, ki dela v Slovenskem šolskem muzeju, se na poti v službo skrije 

njegova ljubljenka sovica Zofi.  Ker bi rada ostala pri otrocih, njun odhod 

zavlačuje s številnimi nagajivimi vprašanji. Ji bo uspelo? Udeleženci na 

poučen in šaljiv način izvedo, kako so se otroci učili in igrali v šoli nekoč. 

V, OŠ/1

Možnost gostovanja v šolah in vrtcih.

V muzeju omogočamo tudi:

Muzej na obisku
Slovenski šolski muzej lahko pride tudi na obisk v vašo šolo, vrtec, knjižnico, kulturni 

dom ... Naš obisk lahko obogati vaš kulturni dan ali drugo prireditev. Možno je 

gostovanje s katero od delavnic, z lutkovno igrico ali s predavanji kustosov. 

Praznovanje rojstnega dne  - 
Slovenski šolski muzej in Narodni muzej Slovenije vam ponujata enkratno rojstnodnevno 

doživetje. »Avete discipuli!« Tako pozdravi učitelj – magister svoje učence in jih popelje 

v šolo antične Emone, kjer spoznavajo takratni način poučevanja in vzgajanja.

Roditeljski sestanek
Učiteljem nudimo možnost, da povabijo starše učencev na roditeljski sestanek v 

muzej, kjer skupaj sedejo v stare šolske klopi in postanejo učenci na eni od učnih ur. 
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Tehniški muzej Slovenije 
uprava

Tržaška 2, 1000 Ljubljana

01/436 16 06, 01/436 22 69

info@tms.si

www.tms.si

http://www.tms.si/index.php?m_id=za-sole-in-skupine-bistra

Tehniški muzej Slovenije

Bistra 6, 1353 Borovnica

01/750 66 72, 01/750 66 76

programi@tms.si

Odprto: TO–PE od 8. do 16. ure, SO od 9. do 17. ure, NE in 

prazniki od 10. do 18. ure, PO, 1. 11., 3. 12. do 1. 3. zaprto

Vstopnina: cena za osebo posamezno/v skupini več kot deset oseb: osnovnošolci, 

srednješolci, študenti: 3/2,4 €. Doplačilo na skupino za vodeni ogled (šolarji, dijaki): 25 €,

v tujem jeziku: 35 €; vodenje in delavnica za vrtčevske skupine: 40 €, kombinirana 

vstopnica za ogled TMS in MPT , osnovnošolci, srednješolci, študenti: 3,5 €.

Prost vstop: spremljevalci, predšolski otroci, brezposelni, 

osebe s posebnimi potrebami, prijatelji TMS, člani ICOM in SMD.

Cena delavnic: od 0,5 € do 5,5 €.    

Cena prikazov: 15 € na skupino. 

Informacije: Ana Katarina Ziherl , akziherl@tms.si

 Stalne muzejske      
   postavitve

Gozdarska zbirka pojasnjuje pomen gozda nekoč in danes; njegove 

okoljetvorne, proizvodne in socialne funkcije (prenovljena 2012).

Lesarska zbirka (tesarstvo, žagarstvo) prikazuje več vej tesarstva od začetkov do današnjih 

dni in razvoj žagarstva od preprostih ročnih žag do sodobnejših žagarskih mehanizmov.

Lovska zbirka predstavlja lov skozi različna časovna obdobja, 

razvoj lovskega orožja in živalske vrste, ki živijo pri nas.

Ribiška zbirka prikazuje ribolov skozi čas, ribogojstvo, sladkovodne ribe 

v slovenskih vodah in vse bolj pereče onesnaževanje voda.

Tekstilna zbirka obsega vrste tekstilnih materialov, naprave za preizkušanje 

tekstilij, zgodovino predilstva in tkalstva,  pa tudi razvoj pletilske, klobučarske 

in šiviljske obrti, razvoj prvih mehaničnih predilnic in tkalnic z razstavljenimi 

predilnimi stroji (prenovljeno 2012) ter valhe na vodni pogon. 

Elektro zbirka z dvostopenjskim parnim strojem z generatorjem in 

razdelilno ploščo z dvema generatorjema predstavlja začetke elektrifikacije 

v Sloveniji. Dopolnjuje jo razstava Ukročena elektrika o delu in odkritjih 

izumitelja Nikole Tesle v obliki prikaza delujočih modelov.

Tiskarska zbirka prikazuje zgodovino tiskane besede in tiskarske tehnike na Slovenskem.

Prometna zbirka predstavlja avtomobile, bencinske črpalke, ljubljanski tramvaj, kolesa 

in motorna kolesa, Tomosova motorna kolesa, gospodarska vozila in avtobuse tovarne 

TAM in Automontaže ter novo tematsko postavitev Naš dragi avto (prenovljeno 2014).

Kmetijska zbirka prikazuje postopke od zrna do kruha, pogonske stroje, podkovsko 

kovačijo, kolarsko delavnico, mlin in orodno kovačijo na vodni pogon.

Modeli in makete letal slovenskih konstruktorjev prikazuje 

zbirko modelov in maket letal, večinoma domačih konstrukcij, 

ki jih je muzeju podaril pilot in modelar Albin Novak.
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Občasne razstave in program  
ob občasni razstavi
Tematsko vodenje 

V, OŠ, SŠ

Rimski abakus  

OŠ/2, 3, SŠ.

Gornje na dotik (2014 - 2015) 

Razstava o kreativnosti industrije gospodinjskih aparatov, 

ki jih že več kot 60 let izdelujejo v Gorenju.

Tematsko vodenje  OŠ, SŠ

Ana in Teddy: Medved v Sloveniji (2014 -) 

Z razstavo želimo javnosti celovito predstaviti rjavega medveda 

ter osvetliti odnos do te  naše največje zveri skozi čas.

Tematsko vodenje V, OŠ, SŠ

Naj se sliši delo! (2015 - ) Interaktivna dopolnitev muzejskih 

zbirk z predstavitvijo tehniške dediščine z zvokom. 

Skoraj vse o zvoku (2015 – 2016) 

Na občasni razstavi bomo predstavili zvok iz različnih stališč in predvsem skušali vključiti 

čim več interaktivnih vsebin.  Kjer je to mogoče, bo prikazan tudi slovenski prispevek.

Tematsko vodenje V, OŠ, SŠ

Samostojni pedagoški programi

Program za vrtce  
Možnost izbire različnih tem (Lisička je prav zvita zver, Bencin žlampa 

in hupo ima, Iz te moke bo kruh, Vodna kolesa delajo čudesa, Od A so 

Ž, Kam se je izgubila gozdna vila) v kombinaciji z delavnico, 

V/ 4+.

Poglej z otipom 
V/4+, OŠ/1 

Vodstva 
OŠ, SŠ

Vodstva z delovnimi listi 
OŠ/2,3 in SŠ

Letalna naprava, baletka, padalec, letalo na stisnjen zrak
Delavnice,  na katerih otroci spoznajo gibanje teles v zraku.

V/4+ letalna naprava, OŠ/1 baletka in padalec, OŠ /2 letalo na stisnjen zrak.

Oblikovanje sveče iz satnic
Otroci spoznajo čebelji vosek in satnice ter pomembnost čebel.

V/4+, OŠ/1

Oblikovanje krušnega testa
Delavnica, ki se navezuje na kmetijsko zbirko.

 V/4+, OŠ/ 1.

Plakatna črka
Delavnica,  na kateri otroci spoznajo zgodovino in tehniko prenosa zapisane besede.

V/4+, OŠ/1

Kačji pastir iz kartona, kačji pastir iz balse, žolna
Delavnice spoznavanja živalskih vrst in fizikalnih zakonitosti 

(ravnovesje sil, trenje, gravitacija).

OŠ/2 kačji pastir iz kartona, OŠ/3, SŠ kačji pastir iz balse, OŠ/2,3 žolna
Kalejdoskop, periskop 
Delavnici,  na katerih učenci spoznajo temelje optike. 

OŠ/ 2 kalejdoskop, OŠ/3 periskop 

Tkanje
Delavnica izdelave zapestnice in spoznavanja stare obrti ter lastnosti tekstilij. 

OŠ/2
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Panjska končnica
Delavnica, na kateri učenci spoznajo tehniko prenosa slike prek šablone na les. 

OŠ/2, 3

Platonska telesa, oloid
Delavnica seznanjanja z geometrijskimi telesi. 

OŠ/2, 3 in SŠ platonska telesa, OŠ/ 3, SŠ oloid

Nitna grafika
Delavnica izdelave zanimivih vzorcev iz niti s prebadanjem tršega papirja. 

OŠ/6. – 9. razred, SŠ

Pručka, ptičja hišica
Delavnici, na kateri se šolarji seznanijo z obdelavo lesa. 

OŠ/ 6. – 9. razred 

Leteče krilo, Letalo iz balse 
Delavnici spoznavanja temeljev modelarstva. 

OŠ/3

Solarni kuhalnik
Delavnica timskega dela izdelave naprave, 

ki izkorišča enega izmed obnovljivih virov energije. 

OŠ/3, SŠ

Merska naprava
Delavnica izdelave merske naprave in spoznavanje kotnih funkcij. 

OŠ/9. razred, SŠ

Ekokviz
Spoznavanje temeljev ekologije in pravilnega razvrščanja odpadkov. 

OŠ/2, 3

Pisan svet vrtavk
Kaj se zgodi z barvami, ko jih zavrtimo?

V/4+, OŠ/1, 2, 3

Rimski abakus
Šolarji in dijaki izdelajo svoj abakus ter se na njem preizkusijo v 

seštevanju in odštevanju  brez pomoči sodobnih kalkulatorjev.  

OŠ/2, 3, SŠ
Elektrodelavnica, alarm
Šolarji in dijaki sestavijo elektromotor ali alarm in se seznanijo z zakonitostmi delovanja.

OŠ/3 elektrodelavnica, OŠ/9. razred in SŠ alarm

Teslovi poizkusi
Demonstracija delovanja Teslovih izumov. 

OŠ/3, SŠ

Prikaz Jurij Vega
Demonstracija. 

OŠ/3, SŠ.

Prikaz delovanja sončnih celic
Demonstracija o fotovoltaiki. 

OŠ 9. razred, SŠ.

Gozdna učna pot
Vodenje s knjižico. 

OŠ/ 3. do 9. razred, SŠ

Barjanska učna pot
Vodenje. OŠ/2, 3,  SŠ

DiZiT - Dnevi znanosti in tehnike v sodelovanju s fakultetami in 
Uradom RS za meroslovje
Dnevi meroslovja (april), Dnevi elektrotehnike (maj), 

Dnevi strojništva (september), Dnevi fizike (oktober). 

OŠ/3, SŠ

Eko dnevi z E-transformerjem (junij)
Planetarij na obisku (junij)
OŠ/1, 2, 3, SŠ

Vodenje. 

OŠ/2, 3,  SŠ

Delavnice na vaši šoli.
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Muzej pošte in telekomunikacij 

Polhov Gradec 61, 1355 Polhov Gradec

01/364 00 83

muzejpt@tms.si

www.tms.si

www.tms.si/index.php?m_id=za-sole-in-skupine-polhov

Odprto: TO–PE, NE in prazniki od 10. do 17. ure (zadnji vstop ob 16. uri), 

PO, SO, 1. 11., 25. in 26. 12., 1. 1., 2. 2. in velika noč zaprto.

Vstopnina: cena za osebo posamezno/v skupini  več kot dvajset oseb: 

osnovnošolci, srednješolci, študenti: 2 €/1,6 €.

Prost vstop: predšolski otroci, invalidi, brezposelni, prijatelji TMS, 

člani ICOM in SMD, uslužbenci Pošte Slovenije in Telekoma s službenimi karticami.

Cena delavnic: od 0,5 € do 3 €.

Informacije: Ajda Kozjek, ajda.kozjek@tms.si

 Stalne muzejske 
 postavitve

Zgodovine pošte 

Prikazan je razvoj pošte od prazgodovine do danes. V štirih sobah so 

razstavljene makete poštnih voz, rekonstrukcije poštnih uradov in uniforme 

poštarjev iz različnih obdobij ter različna poštna prevozna sredstva.

Telekomunikacije včeraj, danes, jutri

Zbirka predstavlja začetke telefonije v svetu in Sloveniji.  Posebna pozornost 

je namenjena telegrafistkam in telefonistkam. Razvoj telefonije in telegrafije 

je namreč pripomogel k ustvarjanju novih delovnih mest, ki so jih zasedle 

predvsem ženske. Na ogled so tudi stari telefonski aparati, teleprinterji, 

telefoto naprave in druge naprave za pošiljanje sporočil na daljavo.

Muzejska postavitev prikazuje razvoj mobilne telefonije v Sloveniji, obiskovalci 

si lahko ogledajo prve mobilne telefone, ki so bili v prodaji pri nas, lahko 

pa tudi preizkusijo, kaj vse nam mobilna telefonija nudi dandanes.

Občasne razstave 
in program ob občasni razstavi
V letih od 2014 do 2016 načrtujemo organizacijo Dni grafike in Dni 

računalništva, da dopolnimo Dneve znanosti in tehnike v Polhovem Gradcu.

Dnevi grafike (november 2014) 

Prikazi: izdelava tiskovne forme, sitotisk, kreativni tisk, tiskana elektronika, 3D modeliranje 

in osvetljevanje, tipografija, 3D fotografija, ekološka embalaža, izdelava časopisa …

OŠ/3, SŠ
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Samostojni pedagoški programi

Vodstva
V/4+, OŠ, SŠ.

Vodstva z delovnimi listi 
OŠ/2, 3  

Dopisnica 
Delavnica

OŠ/2, 3

Križanke
Delavnica

OŠ/2, 3

Voščilnice
V/4+, OŠ/1, 2 

Poštna kapa
OŠ/1, 2

Poštni rog
OŠ/1, 2

Štampiljke
OŠ/ 1, 2, 3

Izdelava igre S pošto skozi čas
OŠ/3, SŠ 

Telegraf
Delavnica, na kateri šolarji in dijaki sestavijo telegraf ter spoznajo njegovo delovanje. 

OŠ/3, SŠ

 

Počitniške dejavnosti
Triurne delavnice. 

V/4+, OŠ/1, 2

Organizacija tehniškega in naravoslovnega dneva 
v muzeju (v Bistri in v Polhovem Gradcu). 
DiZiT – Dnevi znanosti in tehnike 
V sodelovanju s fakultetami organiziramo Dneva grafike 

(november) in Dneve računalništva (november)

OŠ/3, SŠ

Ogledni depo v Soteski

Soteska, 8351 Straža, TIC Dolenjske Toplice

07/384 51 88, 07/384 51 89

tic.dtoplice@volja.net

www.tms.si

Odprto: od 1. maja do 30. septembra NE in prazniki od 

14. do 19. ure, za skupine po dogovoru.

Vstopnina: cena za osebo posamezno/v skupini za 20 oseb:  1,3 €, osnovnošolci, 

srednješolci, študenti : 1,1 €, za skupine ogled mogoč po predhodnem dogovoru.

Na ogled so vprežna vozila, kočije, stari avtomobili in gasilske brizgalne.
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Zemljepisni muzej 
GIAM ZRC SAZU

Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana

01 470 63 47 fax: 01 425 77 93

zm@zrc-sazu.si

http://giam.zrc-sazu.si/sl/strani/zemljepisni-muzej

Odprto: po predhodnem dogovoru.

Vstopnina: Prost vstop. 

Cena delavnic: po dogovoru.

Cena učnih ur: po dogovoru.

Informacije: Primož Gašperič, primoz.gasperic@zrc-sazu.si

Zemljepisni muzej GIAM ZRC SAZU je specializiran muzej, prvenstveno namenjen 

spoznavanju starejšega kartografskega gradiva. Vse aktivnosti potekajo v dogovoru 

med naročnikom in muzejem. Starostne omejitve za izvedbo programa ni.

Občasne razstave in program 
ob občasni razstavi

Javni zavod Bogenšperk

Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji

01/898 78 67, 041/703 992, 01/898 77 00

info@bogensperk.si

www.bogensperk.si

www.bogensperk.si/index.php?lang=si&url=2&url2=10

 

Odprto: TO–SO od 10. do 17. ure, NE in prazniki od 10. do 18. ure, 

julij in avgust TO–SO od 10. do 17. ure, NE od 10. do 18. ure, marec in 

november SO, NE od 10. do 17. ure, december, januar, februar zaprto,  

po predhodni najavi je ogled mogoč tudi  zunaj odpiralnega časa, 

če je v skupini najmanj 20 oseb.

Vstopnina: cena za osebo posamezno/v skupini več kot 20 

oseb: 3 €, otroci, dijaki, študenti: 2,5 €, invalidi: 1,5 €

predšolski otroci v skupini (več kot 10): 1,5 €, animiran ogled: 6 €

Prost vstop: otroci do petih let.

 

 Stalne muzejske 
  postavitve  

Valvasorjeva grafična delavnica 

Slovenska geodetska zbirka

Valvasorjev pogled v naravo
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Železniški muzej 
slovenskih železnic

Parmova 35, 1000Ljubljana

01/291 26 41, 01/291 29 22

muzej.sz@slo-zeleznice.si

http://www.slo-zeleznice.si/sl/

http://www.slo-zeleznice.si/sl/podjetje/onas/zelezniskimuzej

Odprto: TO–NE od 10. do 18. ure.

Vstopnina: otroci, dijaki, študentje posamezno: 2,5 €, v skupini  več kot deset oseb: 2 €.

Vodenje: 12 €/skupino. 

Prost vstop: predšolski otroci in imetniki veljavnih muzejskih kartic (SMD, ICOM).

Informacije: Jurij Komel, jurij.komel@slo-zeleznice.si

Samostojni pedagoški programi

Vodstva
V, OŠ, SŠ

] ]
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 Stalne muzejske     
 postavitve

V nekdanji kurilnici - rotundi je na 

ogled del zbirke parnih lokomotiv 

in drugih muzejskih vozil.

Razvoj železniškega omrežja in 

glavna strokovna področja v petih 

prostorih predstavlja prometni urad, 

gradnjo in vzdrževanje prog, razvoj 

železniškega omrežja, zveze, uniforme 

in signalno-varnostne naprave.

Likovna galerija Staneta Kumarja 

obiskovalce seznanja z umetnostjo, 

posvečeno železnici.

Iniciativa SOdelujem
Javni zavod Trubarjevi kraji
Javni zavod za kulturo, mladino in 
šport Litija
Ljubljanski grad
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Mednarodni grafični likovni center
Medobčinski muzej Kamnik
Muzej novejše zgodovine Slovenije
Moderna galerija + Muzej 
sodobne umetnosti Metelkova
Muzej in galerije mesta Ljubljana 
Muzej krščanstva na Slovenskem
Muzej slovenske policije
Narodna galerija
Narodni muzej Slovenije
Prirodoslovni muzej Slovenije
Slovenska kinoteka
Slovenski etnografski muzej
Slovenski gledališki muzej
Slovenski šolski muzej
Tehniški muzej Slovenije
Zemljepisni muzej GIAM ZRC SAZU
Železniški muzej Slovenskih železnic

01
02
03

04
05
06
07
08
09

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Kranjska na starih zemljevidih

Samostojni pedagoški programi

Zgodovina kartografije, zemljevidi, arhivsko kartografsko gradivo
V, OŠ, SŠ
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02. Gorenjska regija

02

Gorenjski muzej Kranj

Gornjesavski muzej 

  Jesenice

Loški muzej Škofja Loka

Muzeji radovljiške občine

Tržiški muzej

01

02

04

05

06

126 127



128

Gorenjski muzej

Tomšičeva ulica 42, 4000 Kranj

(04) 201 39 50

Info@gorenjski-muzej.si

www.gorenjski-muzej.si

www.gorenjski-muzej.si/?page_id=147 / www.facebook.com/gorenjski.muzej.kranj

Odprto:  TO–NE  od 10. do 18. ure.

Vstopnina za vsako razstavo: 

1,5 €/učenca, dijaka, študenta (če  je več kot deset oseb), 

v ceno je vključeno vodstvo oz. učna ura,  kombinirani programi 2–8 €. 

Cena delavnice: 2 €.

Cena učne ure: 1,5 € + didaktična mapa 1 €.

Informacije: Magda Zore, 051 615 388, magda.zore@guest.arnes.si

] ]

[ [

Samostojni pedagoški programi

Kulturni dan s Prešernom
Kulturni dan, posvečen Prešernu, vključuje vodeni ogled Prešernove hiše z reševanjem 

delovnih listov, delavnico pisanje pisem s peresi, vodeni ogled Prešernovega groba, 

učno uro na razstavi Prelepa Gorenjska. Lahko se odločate le za posamezne vsebine.

OŠ/1, 2, 3, SŠ

Moj prvi obisk muzeja
Učna urica je namenjena najmlajšim kot uvod v razumevanje, kaj 

sploh je muzej. Pokukamo tudi v zakulisje delovanja, konservatorsko 

delavnico, fototeko ... Dodana je obsežna delovna mapa.

V/4+, OŠ/1

Delavnica Pokukajmo v babičino skrinjo
S pomočjo igre učenci spoznajo izjemno zbirko poslikanih kmečkih 

skrinj. Na že pripravljene modele naslikajo vzorce in sestavijo skrinje 

iz kartona. V šoli lahko iz izdelkov postavite  zanimivo razstavo.

OŠ/1

Gorenjski muzej Kranj
Gornjesavski muzej Jesenice
Loški muzej Škofja Loka
Muzeji Radovljiške občine
Tržiški muzej

01
02
03
04
05

  Stalne muzejske 
  postavitve
Dr. France Prešeren – življenje in delo 

Ljudska umetnost na Gorenjskem

Železna nit

Prelepa Gorenjska
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Vrnitev v kameno dobo
Po ogledu arheološke razstave Železna nit se učenci mlajši kameni dobi približajo 

s praktičnim delom na delavnici, ki obsega: šivanje oblačil iz kože, mletje 

pšenice z žrmljami, izdelavo orodja, netenje ognja, oblikovanje gline …

OŠ/2, 3

Pisanje pisem s peresi iz Prešernovega časa
Z gosjimi peresi po vzoru Prešernovega pisma staršem učenci napišejo 

kratko pismo. Spoznajo različne pisave in tehnike pisanja skozi 

zgodovino, seznanijo se s pomenom lepopisja v preteklosti.

OŠ/2, 3

Fotografski tehniško-kulturni dan
Ogled razstave o Janezu Puharju, izumitelju fotografije na steklo in delavnica 

klasičnega razvijanja fotografij. Sledi delavnica uokvirjanja slik s spoznavanjem 

možnosti oblikovanja. Zaradi dela v temnici do  trideset učencev na dan.

OŠ/3, SŠ

Tehniško-kulturni dan Od niti do obleke
Ogled razstave Prelepa Gorenjska, poudarek na zgodovini tkalstva 

in razvoju tekstilne industrije. Na delavnici tkanja s tkalsko deščico 

se seznanimo  s temeljnim načinom ročnega tkanja. 

OŠ/2, 3, SŠ

Učne ure 
Za posamezne stopnje OŠ in SŠ po vseh stalnih in občasnih 

razstavah. Učne ure so usklajene z učnimi načrti pri predmetih 

spoznavanje družbe, zgodovina, slovenščina, likovni pouk.

OŠ/1, 2, 3, SŠ

Kako so včasih živeli
Vodeni ogled muzeja z reševanjem delovnih listov in igranje starih otroških 

iger (orehe zbijat, gumbe talat, hodulje, rihterja bit, koza klamf ...) . Spoznamo 

način življenja v preteklosti, primerjamo življenje nekoč in danes.

OŠ/1, 2, 3

Muzeji v Bohinju, Muzej Tomaža Godca 

Zoisova 15, 4264 Bohinjska Bistrica

Muzej je zaradi obnove trenutno zaprt!

Muzej bivalne kulture Oplenova hiša

Studor 16, 

4267 Srednja vas v Bohinju

Informacije: Barbara Resman,  051 723 640, 05922 6774

Planšarski muzej

Stara Fužina 181, 

4265 Bohinjsko Jezero

Odprto: TO–NED od 10. do 12. ure in od 16. do 18. ure , 

julij, avgust od 11. do 19. ure, od 25. oktobra do 25. decembra 

zaprto. Po dogovoru lahko tudi  zunaj delovnega časa.

Informacije: Anja Poštrak, 041 864 726, anja.postrak@gorenjski-muzej.si

Mojca Taler, 04 577 01 56
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Gornjesavski muzej Jesenice
Bucelleni-Ruardova graščina

Cesta Franceta Prešerna 45, 4270 Jesenice

(04) 583 35 00, (08) 380 67 30

tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

www.gornjesavskimuzej.si

http://www.gornjesavskimuzej.si/?page_id=1331, 

Odprto: od 2. novembra do 31. februarja PO, TO, ČE, PE  od 8. do 16. ure, SRE  od 8. do 

17. ure, od 1. aprila do 31. oktobra PO, TO, ČE, PE od 8. do 16. ure, SRE od 8. do 17. ure, 

SO od 10. do 17. ure, prazniki zaprto, razen 8. 2.

Vstopnina: mladina 2 €, mladina 1, 5 € (če je skupina večja od dvajset oseb).

Cena delavnic: 2–3 €, 5 €, cena vodenj: 3 €.

Cena učnih ur: 5 €.

Informacije: Marko Mugerli, arhiv@gornjesavskimuzej.si

Gornjesavski muzej Jesenice skrbi za premično tehniško, zgodovinsko in etnološko 

kulturno dediščino na območju Zgornje Gorenjske. Združuje etnološke zbirke v 

Liznjekovi hiši v Kranjski Gori, Kajžnkovi hiši v Ratečah in  Kasarni na Stari Savi ter zbirko 

novejše zgodovine in galerijo v Kosovi graščini. Poseben položaj imata Železarski muzej 

na Jesenicah in Slovenski planinski muzej v Mojstrani, ki edina združujeta različno 

gradivo s področja železarstva in planinstva v širšem slovenskem in evropskem prostoru.

] ]

[ [

Gorenjski muzej Kranj
Gornjesavski muzej Jesenice
Loški muzej Škofja Loka
Muzeji Radovljiške občine
Tržiški muzej

01
02
03
04
05

 Stalne muzejske 
  postavitve
Zbirka o razvoju železarstva na območju Jesenic z okolico

Paleontološka zbirka

Samostojni pedagoški programi

Železarska in paleontološka zbirka
V Bucelleni-Ruardovi graščini je organizirano strokovno vodenje po zbirki 

fosilov iz paleozoika, železarski in rudarski zbirki, ki vključujeta rekonstrukcijo 

kovačnice, premične makete plavžev, Pantzove žičnice in fužinarskih naselij.  

V/4+, OŠ, SŠ

S Klaro po Stari Savi
Deklica Klara, katere družina je v tridesetih letih 20. stoletja živela na Stari Savi, 

s pomočjo projekcij in zvočnih posnetkov udeležence pelje po nekdanjem 

fužinarskem naselju do Ruardove graščine, kjer spoznajo paleontološko 

zbirko Jožeta Bediča ter zgodovino železarstva in rudarstva. 

V/4+, OŠ, SŠ

Železarske igre
Na trgu pred Bucelleni-Ruardovo graščino udeleženci spoznajo različne 

igre, s katerimi so si krajšali čas v železarskih krajih pri nas in po svetu. 

V/4+, OŠ, SŠ

Vlivanje sveč v obliki plavža
V Bucelleni-Ruardovi graščini udeleženci spoznajo delovanje 

plavža. V kalup vlijejo vosek in dobijo svečo v obliki plavža. 

OŠ/2, 3, SŠ
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Košarkarska majica
Z barvami za tekstil otroci poslikajo majico in si tako ustvarijo svojo košarkarsko majico. 

OŠ/2, 3, SŠ

Uporabno iz žice
V Bucelleni-Ruardovi graščini udeleženci iz žice izdelujejo zapestnice, uhane in verižice. 

OŠ/2, 3

Kviz iz zgodovine tehnike in naravoslovja
Sprehodimo se po fužinarskem naselju Stara Sava, potem pa učenci 

odgovarjajo na pet sklopov vprašanj: raziskovalci in izumitelji, 

drevesne vrste, fosili, tehniška dediščina, slovenski muzeji. 

OŠ, SŠ

Rišemo z ogljem
Ogledamo si film o kuhanju oglja in maketo kope. Spoznamo različne drevesne 

vrste, načine spravila lesa in njegovo uporabnost. Z ogljem rišemo. 

V/4+, OŠ, SŠ 

Izdelovanje rudarskih lučk
Obiskovalci se seznanijo z življenjem in delom rudarjev v Karavankah, ogledajo si 

rudarsko orodje. Iz steklenih kozarčkov, peska, lubja in žice izdelajo rudarsko lučko. 

OŠ/1, 2 

Izdelajmo adventni venček
Vsako leto konec novembra izdelujemo iz vejic adventne venčke.

V/4+, OŠ, SŠ

 

] ]

[ [

Kasarna

Cesta Franceta Prešerna 45, 4270 Jesenice

(04) 583 35 00

Odprto: od 2. novembra do 31. februarja 

PO, TO, ČE, PE od 8. do 16. ure, SRE od 8. do 17. ure, od 1. aprila do 31. oktobra 

PO, TO, ČE, PE od 8 . do 16. ure, SRE od 8. do 17. ure, SO od 10. do 17. ure.

Vstopnina: mladina 1 €, če pražijo ječmenova zrna 1,5 €.

Informacije: tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

 Stalna muzejska 
  postavitev 
 

Delavsko stanovanje iz tridesetih in štiridesetih let 20. stoletja in etnološka zbirka

Samostojni pedagoški programi

Vodstvo
V/4+, OŠ, SŠ

Delavska kava
V delavski stanovanjski hiši v Kasarni udeleženci na starem 

štedilniku spražijo ječmenova zrna in skuhajo kavo.

V/4+, OŠ, SŠ
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Kosova graščina

Cesta maršala Tita 64, 4270 Jesenice

(04) 583 20 61

Odprto: TO–PE od 10. do 12. ure, od 16. do 18. ure.

Vstopnina: 1 do 1,5 €. 

Cena učnih ur: 1 €.

Informacije: tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

 Stalna muzejska 
 postavitev

Zbirka novejše zgodovine 

Samostojni pedagoški programi

Vodstvo
OŠ, SŠ

Učne ure s področja umetnostne zgodovine 
oziroma likovne umetnosti
Učna ura umetnostne zgodovine je predvidena kot spremljevalni program 

likovnih razstav v galeriji Kosova graščina, na kateri se bodo učenci seznanili s 

tremi tipičnimi ikonografskimi motivi ter s posameznimi likovnimi tehnikami. 

V/4+, OŠ, SŠ 

Slovenski planinski muzej

Triglavska cesta 49, 4281 Mojstrana

08 380 67 30

info@planinskimuzej.si

www.planinskimuzej.si

www.planinskimuzej.si/?viewPage=86

Odprto: od 1. junija do 15. septembra  PO–NE od 9. do 19. ure,  

od 15. septembra do 31. maja od 9. do 17. ure, 1. 5., 1. 11., 31. 12. 

zaprto,  zunaj urnika odprto za najavljene skupine.

Vstopnina: predšolski otroci, šolarji, dijaki: 3,6 €, v skupini  več kot 10  oseb: 3 €.

Vodenje: 5 € (skupina 20–25 oseb, razen Pot Triglavske Bistrice do 50 oseb).

Cena delavnic: od 2 do 9 €. 

Cena učnih ur: 5 €.

Informacije: Natalija Štular, neli.stular@planinskimuzej.si

 Stalna 
 razstava 

Vzpon na goro

Vzpon obiskovalca po vzoru prave ture na goro popelje skozi zgodovino 

planinstva in alpinizma na Slovenskem. Med potjo s pomočjo računalniških 

in spretnostnih animacij  vabi k aktivnemu doživljanju poti. 
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Samostojni pedagoški programi

Vodeni ogledi
V, OŠ, SŠ

Planinski kalejdoskop ali tura po slovenski planinski zgodovini
Podamo se na pot slovenske planinske zgodovine in odkrivamo motive, ki so od 

nekdaj privabljali ljudi v gorski svet, včlanimo se v planinsko organizacijo, sledimo 

slovenski markaciji, se primerno oblečemo za planinsko turo, preverimo sposobnosti 

našega vodnika in na poti spoznavamo tudi bogastvo gorske narave … Po postanku 

v planinski koči priplezamo na vrh in pogledamo v višavje Himalaje ter se s pomočjo 

delovnih zvezkov ali delovnih listov prepustimo vtisom, ki jih v nas pušča muzejska 

planinska pot. Delo je skupinsko. Za uspešno opravljeno pot podelimo diplome. 

OŠ/2, 3 

Gorska pravljica 
Vodeni ogled stalne razstave s poudarkom na pravljičnih likih, povezanimi z 

našimi gorami (žarkžene, gorski možje, škrati, beli gams …) Program vključuje  

iskanje gorskega škrata, poslušanje gamsovega oglašanja, igrico spomin, 

lutkovno pravljico o Zlatorogu, barvanje motivov iz pravljice o Zlatorogu …

V 3+, OŠ/1

Predmet pripoveduje
Animacija s pomočjo Planinka (lutka) na temo muzeja, muzejskih predmetov in 

planinske opreme. Skozi igrico Kaj se skriva v vreči se opremimo za planinsko pot »po 

starem« in »po novem«. Tako opremljeni se podamo na triglavski greben, v svet živali in 

rastlin ter v nevihto, ki nas dohiti v bivaku. Program vključuje tudi delavnico izdelovanja 

kosa planinske opreme iz naravnega čebeljega voska ali sestavljanko Obleci Jakca.

V4+, OŠ/1, 2

Oznake na planinski poti
Slovenija je pobudnica nastanka veznih poti. Rdeča nit naše stalne razstave je vezna 

pot, ki je označena z markacijo in na kateri obiskovalci rešujejo zabavne naloge 

in zbirajo žige. V programu tako skupaj rešujemo naloge, spoznavamo pomen, 

vrste oznak na planinski poti, njihov nastanek, zemljevide, prve priročnike ... Na 

koncu pridobljeno znanje uporabimo pri izdelavi kažipota in v zabavnem kvizu.

OŠ/1, 2, 3

Aljažev stolp
Vodeni ogled razstave s poudarkom na nacionalnem pomenu planinstva in Jakoba 

Aljaža za slovensko narodno identiteto. Zaključek ogleda s starim planinskim 

običajem – krstom. Po predhodnem dogovoru z učitelji učenci s seboj prinesejo 

razno gradivo (časopisne izrezke o Triglavu, razne fotografije  …) in po skupinah 

oblikujejo plakate na temo Triglava (pesmi o Triglavu, pravljice o Triglavu, 

Triglav kot reklamno gradivo in simbol slovenske narodne identitete ...). 

Udeleženci s seboj prinesejo svoj kamen – Triglav, na katerega 

postavimo Aljažev stolp, ki ga izdelamo v delavnici.

OŠ/1, 2, 3, SŠ

Arhitekturne delavnice: bivak in naselja v hribovitem svetu
Poleg vodenega ogleda stalne razstave s poudarkom na planinskih kočah in bivakih  

si ogledamo še projekcijo gorskih naselij in različnih bivakov. Potem se postavimo v 

vlogo arhitekta in poskušamo ustvariti svojo gorsko vasico tako, da upoštevamo vse 

naravne in druge zakonitosti gorskih  naselij ali  pa zgradimo bivak po svoji zamisli.

OŠ/2, 3, SŠ

Muzej, prostor ustvarjalnega navdiha
Vodeni ogled stalne razstave z dodatnimi tematskimi animacijskimi 

programi, ki spodbujajo kreativnost in domišljijo dijakov. Delo poteka po 

skupinah (risanje planinke maskote, pesnenje, dramatizacija gorske pravljice, 

predstavitev alpinistov, predstavitev reševanja v gorah …). Teme se prilagodijo 

dijakom, ki s seboj po predhodnem dogovoru prinesejo tudi material.

OŠ/3, SŠ

Pot Triglavske Bistrice
Pohod z vodnikom ali biologom Triglavskega narodnega parka od 

muzeja do slapa Peričnika. Mogoča je tudi tura od slapa Peričnika do Vrat. 

Pohodniki se  seznanijo z naravnimi značilnostmi TNP in doline Vrat. 

Program vključuje tudi vodeni ogled muzeja z ustvarjalno delavnico po izbiri. 

Program je primeren za celodnevni naravoslovni ali družboslovni dan.

OŠ/2, 3, SŠ
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Literarni natečaj Moje največje veselje je  v gorah
Vsakoletni projekt, v katerega skušamo pritegniti čim več slovenskih šolarjev, ki jih želimo 

spodbuditi h kreativnemu razmišljanju in literarnemu ustvarjanju na temo planinstva. 

Natečaj traja od decembra do aprila, teme pa se prilagajajo posebnim dogodkom 

v tekočem letu.  Razpis  je vsako tekoče leto objavljen na spletni strani muzeja.

OŠ/2, 3

Poletne počitniške delavnice ali Planinske ustvarjalnice
Sobotni počitniški programi za šolarje, dijake, družine, kjer ustvarjamo, 

raziskujemo, odkrivamo, kuhamo, “športamo” in se imamo počitniško “fajn”. 

Informacije o programih za tekoče počitnice so 

objavljene v sredstvih javnega obveščanja.

OŠ/1, 2, 3, SŠ 

Liznjekova hiša

Borovška cesta 63,4280 Kranjska Gora

(04) 588 10 99

liznjek@gornjesavskimuzej.si

Odprto: od 2. novembra do 30. aprila TO–PE od 9.30 do 16. ure, SO–NE od 10. do 

16. ure, od 1.  maja do 31. oktobra TO–SO od 10. do 18. ure, NE od 10 do 17. ure.

Vstopnina: otroci posamezno 1, 7 €,  skupinska 1,5 €/otroka.

Cena delavnic: 2 €.

] ]

[ [

 Stalna muzejska 
  postavitev

Spomenik stavbnega oblikovanja iz 17. in 18. stoletja z notra-

njo opremo premožnejšega kmečkega doma iz 19. stoletja 

Razstava o pisatelju Josipu Vandotu

Samostojni pedagoški program

Izdelovanje figuric iz Vandotovih povesti o Kekcu
Ogled razstave o Josipu Vandotu in  izvirnih filmov o Kekcu, oblikovanje 

glavnih junakov filma iz gline. Največ je petdeset udeležencev.

OŠ/1, 2, 3, SŠ

Izdelava skrinjic
Bogata poslikava lesene notranje opreme je predloga za 

poslikavo in izdelavo pomanjšane lesene skrinje.

OŠ/1, 2, 3, SŠ

Kekčeve igre
Zabavne spretnostne štafetne igre s starimi igrali in delavnico, v kateri izdelamo punčko 

iz cunj ali mošnjiček (Kekec beži pred Bedancem, Kekec vodi slepo Mojco, Bedanc 

nese Kosobrina,  Rožletove hodulje, Kekec cilja Bedanca, Kdor vesele pesmi poje …)

Število udeležencev: največ 30.

V4+, OŠ/1, 2, 3 
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Kajžnkova hiša

Rateče 43, 4283 Rateče - Planica

(04) 587 61 48

ratece@gornjesavskimuzej.si

Odprto: od 2. novembra do 30. aprila TO–SO od 9. do 16. ure, 

od 1. maja do 31. oktobra TO–SO od 10. do 18. ure.

Vstopnina: otroci  posamezno: 1,7 €, otroci skupinska: 1,5 €.

Cena delavnic: 2 €.

Informacije: Natalija Štular, neli.stular@planinskimuzej.si

 Stalna muzejska 
  postavitev

Predstavitev specifične rateške noše, črne kuhinje, krajevne zgodovine 

(Rateški rokopis, 14. st.). 

Računalniški simulator poletov v Planici 

Samostojni pedagoški program

Modni dodatki z etnopridihom
Ko temeljito spoznamo moško in žensko nošo ter »modne dodatke«, jih skušamo 

prenesti v današnji čas, v sodobni nakit. Izdelovanje modnega nakita. 

OŠ/ 2, 3, SŠ

Narodni motivi
Stara ljudska oblačila so bila po navadi lepo okrašena z bogatimi ornamentalnimi ali 

cvetličnimi motivi. Vidimo jih lahko na zavijačkah, pečah, plaščih, rutah, prtih in prtičih, 

zavesah  ... Te motive poskušamo prenesti z oblačil na žige ali folije in jih odtisniti na majice. 

V 4+, OŠ/1, 2, 3, SŠ
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Loški muzej Škofja Loka

Grajska pot 13, 4220 Škofja Loka 

(04) 517 04 00, (04) 517 04 12

info@loski-muzej.si

www.loski-muzej.si

www.loski-muzej.si/pedagoske-dejavnosti/

Odprto: TO–NE od 10. do 18. ure, za predhodno najavljene skupine tudi v ponedeljek.

Vstopnina: predšolski otroci z vodstvom: 1 €, osnovnošolci, srednješolci z vodstvom: 

3 €, popust za: dvojni program, kulturni dan, abonmajski popust, skupine. 

Prost vstop: predšolski otroci, dva spremljevalca vsake 

skupine, osebe s posebnimi potrebami.

Cena delavnic: od 1 € do 3,6 €.

Cena učnih ur: od 1,2 € do 3 €.

Informacije: Mira Kalan 04) 517 04 04, mira.kalan@loski-muzej.si

] ]
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Gorenjski muzej Kranj
Gornjesavski muzej Jesenice
Loški muzej Škofja Loka
Muzeji Radovljiške občine
Tržiški muzej

01
02
03
04
05

 Stalne muzejske
 zbirke

Kulturnozgodovinske zbirke: Loško gospostvo, 

Gradovi, Mesto, Cehi, Šolstvo, 

Umetniška pot slikarja Ivana Groharja, Življenje 

pisatelja Ivana Tavčarja in njegove žene Franje Tavčar, Visoško pohištvo

Umetnostne zbirke: Srednjeveška umetnost, Dražgoški oltarji, 

Umetnost 17. in 18. stoletja, Umetnost 19., 20. in 21. stoletja

Etnološke zbirke: Črna kuhinja, svetila, Stavbarstvo, Poljedelstvo, 

živinoreja, prehrana, promet, Sitarstvo, klekljarstvo, Klobučarstvo, 

glavnikarstvo, Platnarstvo, barvarstvo, Mali kruhek, umetno cvetje 

Zbirka novejše zgodovine: 20. stoletje na Loškem

Prirodoslovna zbirka: Živalstvo loškega ozemlja

Arheološka zbirka: Poselitev loškega  ozemlja od starejše kamene dobe do leta 973,

Stavbna zgodovina gradu, dvižni most

Samostojni pedagoški programi

Klasično vodstvo po muzeju
Vodeni ogled po stalni muzejski postavitvi, ogled temeljev gradu in 

grajskega dvižnega mostu. Vodenje je prilagojeno starostni stopnji 

mladih obiskovalcev, vsebuje pripovedke in legende.

OŠ/3.–9. razred, SŠ

Pripovedke ob grajskem kaminu 
Ob zakurjenem grajskem kaminu otrokom prebiramo pripovedke o 

kamnitem mostu, škofjeloškem grbu in starem stolpu, se sprehodimo 

po muzeju in pokažemo, kako deluje grajski dvižni most.

V/ 5, OŠ /1. razred 145



Gal v muzeju oz. Gal in življenje na gradu  
Otroci odkrivajo muzej s pomočjo likovnih umetnin in škrata Gala. Ogledajo si  

temelje grajskega stolpa in dvižni most ter spoznajo grajsko bivalno kulturo.

V/5, OŠ/1

Učna ura iz zgodovine, literarne 
zgodovine, etnologije, likovne umetnosti 
Učne ure so zasnovane tematsko, glede na vsebino posameznih muzejskih zbirk 

in vsebujejo učni list, ki je vključen v ceno: Loško gospostvo. Gradovi. Mesto, Cehi; 

Pisatelj dr. Ivan Tavčar;  Etnološka križanka 1 in 2,  Freska. Portret. Dražgoški oltarji

OŠ/2, 3, SŠ

Učna ura Po poti Visoške kronike
Obiskovalci v spremstvu vodnika  odkrivajo prizorišča, kjer se je  dogajala Tavčarjeva 

Visoška kronika. V muzeju se seznanijo z življenjem in delom pisatelja in z dediščino 

visoških Kalanov. Nato sledijo Izidorjevi pripovedi: ogledajo si temelje grajskega 

stolpa, kjer je bila zaprta Agata, spremljajo njeno pot z gradu v mesto in naprej 

do sotočja Selške in Poljanske Sore. Spoznavajo simboliko vode in pregovore. 

Ogledajo si lokacijo kovačnice, kjer se je Izidor izučil za kovača, mestno šolo, ki jo 

je obiskoval, Kamniti most, ki ga je prečkal lažnivi Marks, ko je bežal iz mesta.

OŠ/3 , SŠ

Kulturni dan v muzeju
Program sestavimo iz treh ali štirih dejavnosti.

OŠ/2, 3, SŠ

 
Znanje je luč
Mladi obiskovalci se seznanijo z razvojem šole od srednjega veka do 

začetka 20. st., spoznajo pomen obveznega šolanja in izvejo, kako 

je potekal pouk v dekliški uršulinski šoli na loškem gradu. 

OŠ/2, 3, SŠ

Učna ura iz novejše zgodovine
Učencem in dijakom predstavimo posledice prve svetovne vojne in dogajanje v času druge na širšem 

škofjeloškem območju, življenje med vojno ter povojno izgradnjo in obnovo. Učni list je vključen v ceno.

OŠ/3.– 9. razred, SŠ

Poselitev loškega ozemlja
Otroci spoznajo življenje v porečju obeh Sor od starejše kamene dobe naprej. Učna 

ura je zasnovana interaktivno, otroci se lahko dotikajo muzejskih predmetov. 

Vsebuje učni list.

OŠ/2, 3, SŠ

  
Priprava na maturo
Učna ura osvetljuje maturitetne vsebine: slovenski prostor v 

srednjeveškem Rimskem cesarstvu, zemljiško gospostvo, srednjeveško 

kolonizacijo in njene posledice, značilnosti srednjeveških mest.

SŠ, maturanti

Pisana Loka 
Po ogledu zbirke Mesto se učna ura nadaljuje v mestnem jedru, kjer mladi 

spoznavajo kulturnozgodovinske spomenike srednjeveške Loke. Vsebuje učni list.

OŠ/1, 2, SŠ

Skriti zaklad 
Program poteka  v starem mestnem jedru in otroke na igriv 

način seznanja s kulturnimi spomeniki Škofje Loke.

V/6, OŠ/1, 2

Vodstvo 
Program  poteka v starem mestnem jedru in mlade 

seznanja s kulturnimi spomeniki Škofje Loke.

V/6, OŠ/1, 2

Vodstvo na Tavčarjevem dvorcu na Visokem v Poljanski dolini
Vodeni ogled domačije, družinske grobnice in spomenika pisatelju Ivanu 

Tavčarju, delo akad. kiparja Jakoba Savinška. Domačija je skoraj 250 let 

pripadala družini Kalan, ki jo Tavčar opisuje v Visoški kroniki.

OŠ/2, 3, SŠ

Vodstvo v podružnični cerkvi v Crngrobu 
Vodeni ogled podružnične cerkve Marijinega oznanjenja v Crngrobu, ki 

je eden pomembnejših umetnostnih spomenikov na Slovenskem. 

OŠ/2, 3, SŠ

Vse delavnice V/6, OŠ/1, 2, 3, SŠ
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Škofjeloški grb
V zgodovinski zbirki obiskovalci  spoznajo pripovedko o nastanku škofjeloškega grba in 

izdelajo njegov mavčni odlitek ali pa iz kartona izrežejo ščit in nanj naslikajo svoj grb.
Po poti gradov in grajski obesek 
Po ogledu maket dveh škofjeloških gradov preizkusijo, kako deluje grajski dvižni 

most v muzeju. Povzpnejo se na bližnji Krancelj do ruševin zgornjega stolpa, 

nato sledi vlivanje obeska po vzoru gotske pečnice, najdene na Kranclju.
Kaligrafska delavnica 
Škofjeloški rokopis iz leta 1466 z najstarejšim poimenovanjem mesecev v slovenščini 

je izhodišče, da s kaligrafsko pisavo izpišejo svoj srednjeveški horoskop.
Tkanje s tkalsko deščico
Ko si ogledajo zbirko o platnarstvu, se preizkusijo v dejavnosti, ki 

je bila nekdaj zelo razširjena na Škofjeloškem – s tkalsko deščico, 

s katero so nekoč tkali trakove, stkejo zapestnico. 
Cehovski izveski oz. ključi 
Po vzoru izveskov, ki so na ogled v cehovski zbirki, izberejo 

svoj obrtniški znak in ga oblikujejo iz papirja.
Bakrena zapestnica 
Zapestnico oblikujejo po vzoru srednjeveškega prstana z imeni treh 

kraljev, ki je kot amulet varoval lastnika pred nalezljivimi boleznimi. 
Muzejski portret
V muzeju izberejo portret, s katerim se želijo identificirati, ga narišejo 

in pobarvajo, nato pa na njem izrežejo še odprtino za obraz.
Muzejska razglednica
Sestavijo jo iz dveh delov: v prvem naslikajo grad, nato pa s pisano 

ali risano besedo pripovedujejo o svojih vtisih iz muzeja.
Muzejsko tihožitje
Kulturni dan v muzeju dopolnimo s slikanjem, otroci naslikajo 

tihožitje s cvetjem in pravimi muzejskimi predmeti.
Praznična noša 
Obiskovalci si ogledajo praznično narodno nošo in spoznajo obrti, ki se 

navezujejo na oblačilno kulturo, izrežejo oblačila iz zgibanke in jih pobarvajo.
Poslikajmo skrinjo
Otroci barvajo in sestavljajo modele kmečkih in meščanskih

skrinj, ki so si jih ogledali v etnološki zbirki v muzeju.

Poslikajmo panjsko končnico
Po predstavitvi starega kmečkega orodja in življenja na kmetiji sledi spoznavanje 

panjskih končnic, nato pa barvanje različnih motivov s panjskih končnic iz muzeja.
Cvetje iz papirja
Po ogledu zbirke o umetnem cvetju se preizkusijo v tej 

dejavnosti, ki je bila nekdaj zelo razširjena.
Postavimo grad
Najprej si ogledajo arheološke najdbe z zgornjega stolpa na Kranclju, nato 

po vzoru makete gradu sestavljajo svoj grad iz papirja – delo v skupini.
Grajski papagaj Koki
Obiskovalci spoznajo, kako je nekoč potekal pouk, nato pa narišejo in pobarvajo 

Kokija, ki je prebival na gradu v času, ko je  v nem delovala dekliška uršulinska šola. 
Arheološki peskovnik
Urjenje v arheoloških izkopavanjih v pravem muzejskem peskovniku, 

čiščenje izkopanih predmetov in  njihovo prepoznavanje.
Prazgodovinska ogrlica
Ko si ogledajo arheološko zbirko, izdelajo ogrlico po 

vzoru ogrlice iz jame Kevderc na Lubniku. 
Izdelajmo svetilko
Ko se seznanijo s svetili od prazgodovine do danes, otroci 

izdelajo svetilko in jo okrasijo v servetni tehniki.
Srednjeveška knjiga
Ko spoznavajo življenje v srednjem veku, jim predstavimo tudi sočasne 

pisne dokumente (Darilna listina, Brižinski spomeniki, Škofjeloški rokopis, 

Škofjeloški pasijon, cehovske listine). Nato otroci izdelajo srednjeveško 

knjigo z usnjenimi platnicami in vanjo s kaligrafsko pisavo zapišejo svoj 

srednjeveški horoskop, dnevnik cehovskega vajenca ali kuharski recept.
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Muzej na prostem na grajskem vrtu 
s Škoparjevo hišo, mlinom in kozolcem

Zunanja zbirka

Škoparjeva hiša z zasnovo iz 16. stoletju sodi v tip hiše s črno 

kuhinjo in predstavlja bivalno kulturo kajžarjev in malih kmetov. 

Na grajskem pobočju so na ogled kmečki mlin in stope.

Samostojni pedagoški program

Vodeni ogled 
V  prvobitnem okolju si otroci ogledajo hišo in gospodarske objekte ter pri 

tem spoznavajo nekdanjo bivalno kulturo kajžarjev in malih kmetov.

OŠ/1, 2 3, SŠ

Od zrna do kruha – kruh kot vrednota
Program poteka  v  prvobitnem okolju Škoparjeve hiše in otroke seznanja z dediščino 

peke kruha pri nas, simboliko kruha ter s tem povezanimi šegami in pregovori. Otroci 

opazujejo mojstrico pri peki, spoznajo različne vrste žit, kmečko orodje in kuhinjsko 

posodje. Sami zamesijo testo in poskusijo svoj kruhek, spečen v kmečki peči.

OŠ/1, 2, 3, SŠ

Galerija 
Franceta Miheliča

Spodnji trg 1  

4220 Škofja Loka

Odprto: za skupine po dogovoru.

Vstopnina: mladina z vodstvom 1 €.

Prost vstop: dva spremljevalca vsake skupine.

 Stalna zbirka 

Zbirka likovnih del, ki jih je slikar podaril rojstni Škofji Loki. Večino 

predstavlja umetnikov slikarski opus iz sedemdesetih let 20. stoletja z 

znamenitimi tematskimi sklopi Dafne, Kurent, Ure in Muzikanti.

Samostojni pedagoški programi

Vodstvo
OŠ/9. razred, SŠ, maturanti
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Samostojni pedagoški program

Vodenje 
Mlajše obiskovalce po muzeju vodi lutka čebelice Cvetke, 

ki jim predstavi svojo družino.

VV, OŠ, SŠ

Vodenje po Šivčevi hiši
Spoznavanje življenja v meščanski hiši.

V/3+, OŠ, SŠ

Izdelki iz čebeljega voska
Udeleženci izdelajo svečke in okraske iz čebeljega voska. 

VV, OŠ, SŠ

Mestni muzej

Linhartov trg 1, 4240 Radovljica

04/532 05 20, 04/532 05 24

mro@siol.net

www.muzeji-radovljica.si

www.muzeji-radovljica.si/1m_mestni/_dejavnosti.html

Odprto: januar, februar TO–PE od 8. do 15. ure, marec, april, november, 

december TO, ČE, PE od 8. do 15. ure, SR, SO, NE od 10. do 12. ure in  

od 15. do 17. ure, maj–oktober TO–NE od 10. do 18. ure.

Vstopnina: 2 €.

Prost vstop: spremljevalci.

Cena delavnic: od 2 € do 10 €.

Informacije: Katja Praprotnik, mro@siol.net

Gorenjski muzej Kranj
Gornjesavski muzej Jesenice
Loški muzej Škofja Loka
Muzeji Radovljiške občine
Tržiški muzej

01
02
03
04
05

Muzeji Radovljiške občine
Čebelarski muzej 

Linhartov trg 1, 4240 Radovljica

04/532 05 20, 04/532 05 24

mro@siol.net

www.muzeji.radovljica.si

www.muzeji-radovljica.si/4m_cebelarski/_dejavnosti.html

Odprto: januar, februar TO–PE od 8. do 15. ure, marec, april, november, december

TO, ČE, PE od 8. do 15. ure, SR, SO, NE od 10. do 12. ure in od 15. do 17. ure, 

maj–oktober TO–NE od 10. do 18. ure.

Vstopnina: 2 €.

Prost vstop: spremljevalci.

Cena delavnic: 2 €.

Informacije: Katja Praprotnik, mro@siol.net

 Stalna 
 razstava

Čebelarski muzej v Radovljici

Čebelarski muzej v baročni graščini v starem delu mesta predstavlja bo-

gato tradicijo slovenskega čebelarstva, ki je v 18. in 19. stoletju pomeni-

lo pomembno kmetijsko panogo. Tehniški del muzeja prikazuje najbolj tipična 

čebelja bivališča in čebelarsko orodje, biološka soba življenje in delo naše av-

tohtone čebele kranjske sivke (poleti tudi v živo v opazovalnem panju), likov-

ni del pa fenomen slovenske ljudske kulture, poslikane panjske končnice. 
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Kovaški muzej v Kropi

Kropa 10, 4245 Kropa

04/533 72 00, 04/533 72 05

E-pošta: kropa@muzeji-radovljica.si

www.muzeji-radovljica.si

www.muzeji-radovljica.si/5m_kovaski/_dejavnosti.html

Odprto: januar, februar TO–PE od 8. do 15. ure, marec, april, november, december

TO, ČE, PE od 8. do 15. ure, SR, SO, NE od 10. do 12. ure in od 15. do 17. ure, 

maj–oktober TO–NE od 10. do 18. ure.

Vstopnina: 2 €.

Prost vstop: spremljevalci.

Cena delavnic: od 2 € do 4 €.

Informacije: Saša Florjančič, kropa@muzeji-radovljica.si

 Stalna 
 razstava

Kovaški muzej prikazuje tehnično-zgodovinski razvoj obdelave železa od 

rude do žeblja, gospodarske, socialne, demografske in kulturne razmere v Kropi 

in sosednjih železarskih krajih pri Radovljici od 15. stoletja do propada fužin v 

19. stoletju in ročnega žebljarstva v 20. Posebno muzejsko zbirko predstavljajo 

tudi umetniško kovani železni izdelki mojstra Jožeta Bertonclja. 

 

] ]
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 Stalna 
 razstava

Anton Tomaž Linhart (1756–1795): »Zdaj premišljujem 

o tem, kako bi mogel postati znan.«

V baročni graščini  je na ogled razstava o enem izmed 

najznamenitejših Slovencev, razsvetljencu, intelektualcu, prvemu 

dramatiku, začetniku sodobnega slovenskega zgodovinopisja.

 

Samostojni pedagoški programi

Vodenje po stalni razstavi  
OŠ, SŠ

Vodenje po starem mestnem jedru Radovljice
Učenci spoznajo staro mestno jedro Radovljice in njegove 

posebnosti, seznanijo se z zgodovino mesta in okolice.

OŠ, SŠ

Silhueta
Spoznavanje tehnike izdelave silhuet. Obiskovalci si ogledajo 

postopek izdelave silhuet in si izdelajo svojo. Mestni muzej.

OŠ, SŠ

Živimo Linhartovo mesto
Sklop treh delavnic. Udeleženci spoznavajo umetnost v 

Linhartovem času. Mestni muzej v Radovljici.

OŠ/3, SŠ
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Samostojni pedagoški programi

Ogled Kovaškega muzeja in prikaz kovanja žebljev v vigenjcu Vice 
Udeleženci si ogledajo Kovaški muzej v Kropi in ročno kovanje 

žebljev, v čemer se lahko preizkusijo tudi sami. 

V/3+, OŠ, SŠ

Kroparski kovači in koledniki
Ogled dokumentarnih filmov Metoda in Milke Badjura iz let 1954 in 1967.

V/3+, OŠ, SŠ

Vodenje po Kropi
Seznanjanje z zgodovino kraja.

V/3+, OŠ, SŠ

Muzej talcev

Begunje 55, 4275 Begunje na Gorenjskem

04/ 533 37 90, 04/ 532 05 24

mro@siol.net

www.muzeji-radovljica.si

Odprto:  

marec, april, november in december SR in SO  od 9. do 13. ure,  NE od 13. do 17. ure, 

v maju, juniju, septembru in oktobru TO– PE od 9. do 13. ure, SO–NE od 13, do  

18. ure,  julij in avgust  TO–NE od 13. do 18. ure, januarja, februarja zaprto.

Vstopnina: 1,50 €.

Prost vstop: spremljevalci.

Informacije: Katja Praprotnik, mro@siol.net

V graščini Katzenstein so bili med nacistično okupacijo gestapovski zapori. 

Del nekdanjih jetniških celic v prizidku h graščinski stavbi je preurejen 

v spominski muzej, v parku in bližnji Dragi pa sta grobišči talcev.

Samostojni pedagoški programi

Vodenje po muzeju.
SŠ
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Galerija Šivčeva hiša

Linhartov trg 1, Radovljica

04/ 532 05 20, 04/ 532 05 24

mro@siol.net

www.muzeji-radovljica.si

Odprto: TO–NE od januarja do aprila, v novembru in decembru od 10. do 12. 

ure in  od 16. do 18. ure, v maju, juniju, septembru in oktobru od 10. do 13. ure 

in od 16. do 19. ure, v juliju in avgustu  od 10. do 13. ure in od 17. do 20. ure.

Vstopnina: 2 €.

Prost vstop: spremljevalci.

Cena delavnic: 4 €.

Informacije: Katja Praprotnik, mro@siol.net

Šivčeva hiša, meščanska hiša iz sredine 16. stoletja, postavljena v zgodovinsko 

jedro Radovljice, se s svojo bogato zunanjo in notranjo arhitekturno podobo 

uvršča med pomembne kulturne spomenike poznogotskega stavbarstva pri 

nas. Po restavriranju leta 1976 se je razkrila vsa njena izvirna lepota, tako fasada 

s poslikavo in z razgibano oblikovanimi stavbnimi členi kot tudi notranjost s 

stebriščno vežo v pritličju in kuhinjo, kaščo ter predvsem z reprezentativno 

bivalno sobo v nadstropju.  Zdaj ta soba s svojim izjemnim ambientom služi 

kot poročna dvorana, medtem ko je stebriščna veža likovna galerija.

Samostojni pedagoški programi

Ilustracije
Spoznavanje stalne zbirke ilustracij Galerije Šivčeva hiša.

V/3+, OŠ, SŠ

Tržiški muzej

Muzejska 11

04 59 23 810, 04 59 23 811

trziski.muzej@guest.arnes.si

www.trziski-muzej.si

www.trziski-muzej.si/index.php?option=com_cotent&view=article&id=1&Itemid=50

Odprto: TO-NE od 10.00 - 18.00

Zaprto: ponedeljki, 1. januar, velikonočna nedelja, 1. november, 25. december

Vstopnina: družine 5 € , odrasli 3 €, 

otroci. študenti, upokojenci 2 €  

Prost vstop: 8. februarja, 18. maja, Poletna muzej-

ska noč, Dnevi evropske kulturne dediščine.

Cena pedagoških programov: od 1 € do 4 €.

Informacije: Janita Košir, janita.kosir@guest.arnes.si

PBPB PBPB PB158
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Samostojni pedagoški programi

V šuštarski delavnici  
Otroci se s kustosom sprehodijo po interaktivni razstavi Tržiški šuštarji, kjer spoznajo 

delo in življenje šuštarjev. V Tržiču je bila nekoč v vsaki drugi hiši čevljarska delavnica, 

kjer so ročno izdelovali čevlje. V igri vlog se otroci preoblečejo v šuštarja in z njim 

odidejo v štero, le-ta hodi od hiše do hiše popravljat stare ali izdelovat nove čevlje. 

Otroci rokujejo s predmeti, s tem spoznajo čevljarsko orodje, ga poimenujejo ter 

poskušajo ugotoviti, za kaj so ga uporabljali. Na delavnici razvijajo ročne spretnosti, s 

šuštarskim kladivom zabijajo lesene »cveke« v lesen podplat ter po izrisanem modelu 

zašijejo copatke, ki jih odnesejo domov. 

V/ 3+, OŠ/ 1 

V šuštarski delavnici  
Otroci se s kustosom sprehodijo po interaktivni razstavi Tržiški šuštarji, kjer spoznajo 

delo in življenje šuštarjev. V Tržiču je bila nekoč v vsaki drugi hiši čevljarska delavnica, 

kjer so ročno izdelovali čevlje. V igri vlog se otroci preoblečejo v šuštarja in z njim 

odidejo v štero, le-ta hodi od hiše do hiše popravljat stare ali izdelovat nove čevlje. 

Otroci rokujejo s predmeti, s tem spoznajo čevljarsko orodje, ga poimenujejo ter 

poskušajo ugotoviti, za kaj so ga uporabljali. Na delavnici razvijajo ročne spretnosti, s 

šuštarskim kladivom zabijajo lesene »cveke« v lesen podplat ter po izrisanem modelu 

zašijejo copatke, ki jih odnesejo domov. 

V/ 3+, OŠ/ 1 

Na obisku pri šuštarju  
Sprehod po interaktivni razstavi Tržiški šuštarji otroke popelje v čas, ko so čevljarji 

čevlje izdelovali ročno v hišnih delavnicah, imenovanih berštat.  V spremstvu kustosa 

se seznanijo z življenjem in delom čevljarjev. Otroci rokujejo s predmeti, ter poskušajo 

ugotoviti za kaj so jih čevljarji uporabljali. Sledi pripovedovanje pravljic na temo 

čevljarjev npr. »Miška je šla k čevljarju«, »Kako se je čevljarjev škorec smrti rešil», v 

likovnem delu pa narišejo risbo na temo pravljice. Preizkusijo se tudi v šuštarskih plesih, 

ki izhajajo iz čevljarske tradicije.   

V3+, OŠ/1

 Stalne muzejske 
 postavitve 

Čevljarska zbirka, obrtne zbirke

Tržiški muzej v osrednjih muzejskih prostorih v Pollakovi kajži predstavlja številne 

zbirke obrtne dediščine, med njimi so usnjarska, kolarska, tekstilna, barvarska, oglarska, 

osrednja zbirka pa je posvečena čevljarski zbirki. Na sodobno zasnovani razstavi Tržiški 

šuštarji je na interaktiven način predstavljena izjemna tradicija tržiškega čevljarstva. 

Slovenski smučarski muzej Slovenije

Tržiški muzej hrani najbogatejšo zbirko predmetov s področja zgodovine smučanja 

na Slovenskem. Stalna razstava v dveh razstavnih prostorih prikazuje zgodovino 

smučanja in razvoja smuči v svetu in na Slovenskem in nekaj podrobnosti iz smučarske 

zgodovine Tržiča – mesta, ki je dalo veliko olimpijcev zimskih olimpijskih iger.

Kurnikova hiša

V Kurnikovi hiši, izjemnem spomeniku stavbne dediščine iz 18. stoletja, si je 

mogoče ogledati etnološko zbirko bivanjske kulture 19. in prve polovice 20. 

stoletja in spominsko sobo pesnika in narodnega buditelja Vojteha Kurnika

Občasne razstave in program 
ob občasni razstavi
Občasne razstave prirejamo večkrat na leto. Ob njih pripravljamo 

pedagoški program. Za informacije se obrnite na kustosa pedagoga. 
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Postani muzejski detektiv 
S pomočjo učnih listov otroci spoznavajo hišo iz 18. stoletja, v kateri je živel tržiški pesnik 

in kolar Vojteh Kurnik (1826-1886). Učenci bodo veliko zanimivega izvedeli o hiši iz starih 

časov, kako je bila zgrajena, da je bilo življenje nekoč precej drugačno od življenja danes. 

Z muzejskim detektivom odkrivajo stare predmete, jih primerjajo s sodobnimi, razvozlajo 

stare  besede, ki so jih nekoč uporabljali Tržičani. Mici Kurnik, ki je bila znana tržiška 

šivilja in pletilja, učenci priskočijo na pomoč in se preizkusijo v pranju nogavic na roke z 

milom in ribežnom. 

OŠ/ 1,2 

Življenje nekoč in danes 
Kurnikova hiša je ena najstarejših in najlepše ohranjenih hiš v Tržiču. Učenci ob vodstvu 

kustosa, v avtentičnem ambientu, ob izvirnih predmetih ugotavljajo, kako so ljudje živeli 

nekoč in kako živijo danes in spoznajo katere gospodinjske pripomočke so uporabljali v 

črni kuhinji in se preizkusijo tudi v peki žemljic. Lokacija: Kurnikova hiša. 

V/ 3+, OŠ/ 1,2

Po poti znamenitih Tržičanov   
Učenci bodo v okviru učno-raziskovalne poti s pomočjo zemljevida pobliže spoznali 

znamenite Tržičane. Na mestnem pokopališču bodo poiskali kapelo družine Glanzmann, 

ki velja za eno najlepših. Ugotoviti bodo morali, kateri drugi pomembni Tržičani 

so nekoč še imeli svoje družinske grobnice. Sprehodili se bodo mimo rojstne hiše 

ljudskega pesnika Vojteha Kurnika, v kateri je nazadnje živela njegova nečakinja, 

tržiška šivilja in nogavičarka Mici Kurnik. Lastnik gradu Neuhaus je bil tudi grof maršal 

Radetzky, ki ga je pot zanesla v Tržič. Kakor je znano, je imel navadno obrito lice. Po 

manjši bitki pri Mortazi so ga generali vprašali, zakaj ne nosi brk, ko jih nosijo že vsi 

vojaki. »Ravnam se po stari navadi,« je dejal Radetzky. »Toda če enkrat prav dobro 

namlatimo Pijemontce, potem jih bom nosil tudi jaz!« In držal je besedo. Na vsaki 

izmed postaj bosta učence čakala skrit predmet in namig, ki jim bosta pomagala 

vsakič znova ugotoviti, za katero pomembno zgodovinsko osebnost gre. Učno 

raziskovalno pot bodo  končali v Tržiškem muzeju – spoznali bodo življenjske zgodbe 

barvarjev Jožefa Peharca, Karla Pollaka ter premožnega in vplivnega barona Borna.  

OŠ/2

    

Stare upodobitve Tržiča   
Učenci se bodo ob pomoči reprodukcij starih razglednic Tržiča odpravili na učno 

raziskovalno pot. Tržič leži v dolini med Karavankami in Kamniškimi Alpami ob sotočju 

Tržiške Bistrice in Mošenika. Njegov nastanek in razvoj sta bila tesno povezana s 

prometno potjo, ki je vodila iz Kranjske prek Ljubelja na Koroško. Vodni viri, najdišča 

železove rude in gozdovi so v Tržiču omogočili razvoj številnih obrti in industrije. 

Najstarejša podoba Tržiča se je ohranila izpred  tristo let po zaslugi Janeza Vajkarda 

Valvasorja, ki je prek bakrorezov ohranil nekdanjo podobo naših mest, trgov in 

samostanov. Na svojem gradu Bogenšperk pri Litiji je v ta namen ustvaril prvo 

bakroreznico na slovenskih tleh. Učenci bodo primerjali stare upodobitve Tržiča med 

seboj. S pomočjo zemljevida bodo poiskali kraj, na katerem je nastal izbrani motiv. Stare 

motive z razglednic bodo primerjali z  zdajšnjo podobo mesta in ugotavljali, v čem in 

ali sploh je kakšna razlika. Na vodenem ogledu po starem mestnem jedru bodo spoznali 

velike spremembe, ki sta jih mesto Tržič in njegova okolica doživela v zadnjih tristo letih.  

OŠ/2

Obrti v Tržiču 
Tržič je od nekdaj slovel kot živahno obrtniško mesto. Učenci v okviru vodenega ogleda 

po zbirkah Tržiškega muzeja spoznajo poglavitne obrti v Tržiču – usnjarstvo, čevljarstvo 

nogavičarstvo, kolarstvo in barvarstvo. Ob rokovanju s predmeti in reševanju delovnega 

lista spoznajo, kako je potekalo delo obrtnikov, naredijo poskus s čevljarsko lučko, zabi-

jejo cveke v podplat čevlja, potipajo surovo in strojeno kožo, odkrijejo kako iz kože na-

stane usnje, in se preizkusijo v tiskanju vzorcev na blago z ročno tehniko »modrotisk«. 

OŠ/ 1, 2

Huuuudi grad ... strašni grad ... 
Tržič je nastal v srednjem veku, nato pa je avstrijski cesar naselbini leta 1492 poda-

ril trške pravice. Skozi stoletja je bila tržiška dolina v lasti različnih plemiških rodbin. 

Učenci se pomerijo na srednjeveškem kvizu, preizkusijo se kot muzejski detekti-

vi in se tako na zabaven način seznanijo z osnovnimi značilnostmi srednjega veka 

v Tržiču, Sloveniji in Evropi. V plesno-pripovedovalski delavnici se seznanijo s kultu-

ro srednjega veka, na ustvarjalno-doživljajski delavnici z vitezi pa se seznanijo s sre-

dnjeveškim orožjem in načinom bojevanja.  Lokacija: Tržiški muzej, grad Neuhaus.

OŠ/ 3 

Tržiška fajfa in »fabrikonterji« 
RNa učno raziskovalni poti se učenci ob primerih bogate tržiške industrijske tradici-

je seznanijo z industrializacijo in pomenom razvoja železnice. Ogledajo si film o »Tr-

žiški fajfi«, vlaku, ki je vozil na tržiški železnici od leta 1908 do leta 1966. V spremstvu 

kustosa se sprehodijo po interaktivnih razstavah usnjarstva in čevljarstva in tekstila ter 
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izvejo vse o prvi slovenski tovarni čevljev Peko, ogledajo si stroje in blagovne znam-

ke ter spoznajo dolgo zgodovino bombažne predilnice in tkalnice v Tržiču, pot pa za-

ključijo z ogledom nekdanje usnjarne Runo. Lokacija: Tržiški muzej, usnjarna Runo.

OŠ/ 3

Koncentracisko taborišče Ljublej jug, 
podružnica Mauthausna 

Samostojni pedagoški programi

Beg iz taborišča 
Na prostoru nekdanjega taborišča Ljubelj učenci dobijo predstavo o načinu de-

lovanja koncentracijskih taborišč, o terorju, odrekanju človekovih pravic in o 

vzrokih in posledicah totalitarnih režimov. Učenci si v okviru učne ure ogle-

dajo film o koncentracijskem taborišču Ljubelj ter si ogledajo muzejske pred-

mete in arhivsko gradivo v spominski sobi. S pomočjo fotografskega gradiva 

spoznajo tudi druga koncentracijska taborišča iz 2. svetovne vojne v Evropi. 

Lokacija: spominski park taborišča Ljubelj, podružnice Mauthausna. 

OŠ/9. razred

Partizanska tehnika Kokrškega odreda

Partizanska tehnika Kokrškega odreda, kopija lesene barake, kjer je med drugo svetovno 

vojno delovala preprosta tiskarna, je v gozdu nad Dovžanovo sotesko. V njej so razstavljene 

tiskovine, ki so jih tiskarji v ilegali na tem prostoru  razmnoževali v času 2. svetovne vojne. 

Samostojni pedagoški program

Tiskarji v ilegali 
Partizanske tehnike so bile skrivne tiskarne, ki so razmnoževale partizan-

ske tiskovine. Partizanska tiskarna Kokrškega odreda se nahaja v gozdu nad 

Dovžanovo sotesko. Učenci se  podajo na pohod v naravo in poiščejo lese-

no barako. Ogledajo si rekonstruirano barako Partizanske tehnike z muzejski-

mi predmeti. Preberejo pesem Karla Destovnika Kajuha. Prelevijo se v tiskar-

je – se vživeli v igro vlog in se preizkusili v tiskanju propagandnega letaka... 

Lokacija: Partizanska tehnika Kokrškega odreda Dovžanova soteska.

OŠ/9. razred
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1.  Pokrajinski muzej
2.  Muzej sergeja mašere
3.  Akvarij Piran
4.  Arhiv Slovenije
5. 	 Neka	Galerija	Pečarovič

] ]

03

o3. Koroška regija

Koroški pokrajinski muzej

Koroška galerija likovnih umetnosti

Podzemlje Pece, d.o.o. 

      turistični rudnik in muzej

01

02

03
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Koroška galerija 
likovnih umetnosti

Glavni trg 24

02 88 22 131, 02 88 41 283, 02 88 22 130

galerija@glu-sg.si

www.glu-sg.si

www.glu-sg.si/sl/pedagoski-program

Odprto: TO–PE od 9. do 18. ure, SO, NE in prazniki od 10. do 13. ure in od 14. do 17. ure, 

PO, 1. januarja, 1. maja, 1. novembra, 25. decembra zaprto. 

V času razstave DUO odprto tudi ob ponedeljkih.

Vstopnina: 1,5 €.

Prost vstop: člani Društva likovnih kritikov AICA, ZDSLU, SUZD, SMD in ICOM, novinarji/

PRESS, invalidi/ljudje s posebnimi potrebami, brezposelne osebe, spremljevalci 

skupin, skupine predšolskih otrok v spremstvu odraslih, šolske skupine, študentje 

umetniških smeri: likovna umetnost in oblikovanje, umetnostna zgodovina, 

arhitektura, krajinska arhitektura, medijsko oblikovanje, oblikovanje tekstilij in 

oblačil, javna strokovna vodstva, vsi obiskovalci vsako prvo nedeljo v mesecu.

Cena delavnic: 1,5 €.

Cena učnih ur: odvisno od vsebine.

Informacije: Nina Popič, nina.popic@glu-sg.si

] ]

[ [

 Stalna 
 razstava
 
Mednarodna likovna zbirka in zbirka del slovenskih likovnih umetnikov (izbor del)

Zbirke Jožeta Tisnikarja, Štefana Planinca, Bogdana Borčića, Valentina Omana, Pina Poggija

Občasne razstave in program 
ob občasni razstavi
Občasne razstave obsegajo samostojne in skupinske predstavitve umetnikov iz 

Slovenije in tujine; zajemajo slikarstvo, kiparstvo, instalacije in fotografije. 

Vodstva 
V, OŠ, SŠ

Učne ure z ustvarjalnico 
V, OŠ, SŠ

Predavanja 
OŠ, SŠ

Bernekerjeve počitniške ustvarjalnice 
Ustvarjalnice izhajajo iz razstavnega programa galerije. Otroke pri 

ustvarjanju spremlja vranček Koki, maskota pedagoških programov.

V/4+, OŠ

Bernekerjeve sobotne ustvarjalnice 
Ustvarjalnice izhajajo iz razstavnega programa galerije in stalne galerijske zbirke. 

Potekajo dve soboti na mesec od 10. do 12. ure v sobi za radovedne Galerije Slovenj 

Gradec. Otroke pri ustvarjanju spremlja vranček Koki, maskota pedagoških programov.

V/4+, OŠ
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Samostojni pedagoški programi

V šolskih letih 2013/2014, 2014/2015 in 2015/16 so programi Vodenje po razstavi, 

Kaj je galerija?, Poklici v galeriji in nekatere Galerijske učne ure s krajšo ustvarjalno 

delavnico za vse šolske skupine, ki obiščejo Koroško galerijo likovnih umetnosti 

v okviru kulturnega dne, strokovne ekskurzije, izbirnih vsebin ipd. brezplačni.

Najava skupin vsaj  štirinajst dni pred izbranim terminom. 

Vodenje po razstavi
Vodeni ogled je vezan na redni razstavni program. Otroci raziskujejo in spoznavajo 

umetnine s pomočjo didaktičnih nalog, ki jih usmerjajo v poglobljeno opazovanje.

OŠ, SŠ 

Kaj je galerija?
Učenci se seznanijo z galerijsko ustanovo, njenim poslanstvom, 

delom, zbirkami in poklici. Po dogovoru z učiteljem v galeriji 

pripravimo tudi tematsko vodenje v skladu z učnim načrtom.

V/4+, OŠ/1 

Galerijske učne ure s krajšo ustvarjalno delavnico
Podrobnejša predstavitev izbrane teme, zbirke ali aktualne razstave, 

ki jim sledi krajša likovna ustvarjalnica. Z likovnim izražanjem otroci 

poglabljajo opazovanje, razumevanje in doživljanje umetniških del. 

V/4+, OŠ

Galerija gostuje 
Obiščemo vas v vrtcu, šoli ali drugi ustanovi, vam predstavimo 

galerijsko delo,  poskrbimo za izbrano ustvarjalno delavnico in 

predstavimo vrančka Kokija, maskoto pedagoških programov.

V/4+, OŠ

Poklici v galeriji  
Predstavitev poklicev v galeriji in ogled pomembnejših prostorov, kjer 

opravljajo delo (razstavni prostori, depo). Pogovor z galerijskimi delavci.

OŠ/3

Oblikuj in ilustriraj! 
Ogled in vodstvo po stalni zbirki del Jožeta Tisnikarja.

Prebrali bomo zgodbico o vrančku Kokiju in Jožetu Tisnikarju, ki nam 

bo navdih pri izdelavi knjige. Sami jo bomo oblikovali in ilustrirali.

V/4+, OŠ

Barvo si lahko naredim tudi sam! 
Ogled in vodstvo po stalni zbirki del Jožeta Tisnikarja. 

Umetnik Jože Tisnikar si je sam mešal barve, kar bomo poskusili tudi mi.

V/4+, OŠ

Presenetljivi odtisi 
Ogled grafičnih del iz stalne galerijske zbirke.

Izvedeli bomo, kako nastane grafika, potem pa jo bomo poskusili narediti sami.

V/4+, OŠ

Papir si lahko naredim tudi sam! 
Ogledali si bomo umetniško knjigo iz ročno narejenega papirja.

Iz odpadnega papirja bomo poskušali narediti nov papir.

V/4+, OŠ

Avtoportret – kako se vidim? 
Marsikateri umetnik je znan po svojih avtoportretih. Ogledali si bomo 

avtoportrete iz galerijske stalne zbirke in naslikali svojega.

V/4+, OŠ

Minimalizem – kaj je to? 
Ogledali si bomo dela Bogdana Borčića in spoznali minimalizem. Umetnine 

nam bodo služile za navdih pri ustvarjanju naših minimalističnih slik.

V/4+, OŠ

Op art – kaj je to? 
Ogledali si bomo dela Victorja Vasarelyja in spoznali op art, 

potem pa bomo sami izdelali podobno sliko.

V/4+, OŠ
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Vranček Koki 
Ogled in vodstvo po stalni zbirki del Jožeta Tisnikarja.

Iz mase DAS bomo izdelali magnetke z vrančkom Kokijem.

V/4+, OŠ

Nadaljuj, opazuj, najdi! 
Ogled in vodstvo po galerijski stalni zbirki. 

Po detajlu slike iz galerije bomo ustvarili lastno mojstrovino.

V/4+, OŠ

Kokijeva družabna igra 
Ogled in vodstvo po stalni zbirki del Jožeta Tisnikarja.

Izdelali bomo čisto posebnega vrančka, s katerim se bomo lahko zabavali s prijatelji.

V/4+, OŠ

Palične lutke 
Ogledali si bomo dela Štefana Planinca in spoznali nadrealizem. 

Po likih iz njegovih slik bomo izdelali palične lutke.

V/4+, OŠ

Izbirne vsebine in interesne dejavnosti 
Srednješolcem nudimo izvajanje izbirnih vsebin in interesnih 

dejavnosti v skladu z razstavnim programom galerije.

SŠ 

Galerija Ravne

Gledališka pot 1, 2390 Ravne na Koroškem

02 82 21 219

Odpiralni čas: TO, ČE od 10. do 16. ure, SR, PE od 10. do 18. ure, 

SO od 12. do 16. ure, zaprto: 1. januarja, 1. maja, 1. novembra, 25. decembra. 

Po predhodni najavi je ogled galerije za skupine mogoč tudi zunaj delovnega časa.

Vstopnine za ogled razstav v Galeriji Ravne ni.

Cena delavnic: 1,5 €.

Cena učnih ur: odvisno od vsebine.

Informacije: Nina Popič, ravne@glu-sg.si

Občasne razstave in program 
ob občasni razstavi
Občasne razstave obsegajo samostojne in skupinske predstavitve umetnikov 

iz Slovenije in tujine; zajemajo slikarstvo, kiparstvo, instalacije in fotografije. Ob 

razstavah nudimo vodstvo, učne ure z ustvarjalnico, Bernekerjeve ustvarjalnice, 

predavanja itn. Aktivnosti so prilagojene vsem starostnim skupinam. 

Vodstvo

V, OŠ, SŠ

Učne ure z ustvarjalnico

V, OŠ, SŠ

Predavanja

OŠ, SŠ

Bernekerjeve počitniške ustvarjalnice 

Ustvarjalnice izhajajo iz razstavnega programa galerije. Otroke pri 

ustvarjanju spremlja vranček Koki, maskota pedagoških programov.

V/4+, OŠ
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Samostojni pedagoški programi

V šolskih letih 2013/2014, 2014/2015 in 2015/16 so programi Vodenje po razstavi, 

Kaj je galerija? in nekatere Galerijske učne ure s krajšo ustvarjalno delavnico 

za vse šolske skupine, ki obiščejo Koroško galerijo likovnih umetnosti v okviru 

kulturnega dne, strokovne ekskurzije, izbirnih vsebin ipd., brezplačni.

Najava skupin vsaj štirinajst dni pred izbranim terminom. 

Vodenje po razstavi
Voden ogled je vezan na redni razstavni program. Otroci se seznanijo 

z galerijsko ustanovo, raziskujejo in spoznavajo umetnine s pomočjo 

didaktičnih nalog, ki jih usmerjajo v poglobljeno opazovanje.

OŠ, SŠ 

Galerijske učne ure s krajšo ustvarjalno delavnico
Podrobnejša predstavitev izbrane teme, zbirke ali aktualne razstave,  

čemur sledi krajša likovna ustvarjalnica. Otroci z likovnim izražanjem 

poglabljajo opazovanje, razumevanje in doživljanje umetniških del. 

V/4+, OŠ

Izbirne vsebine in interesne dejavnosti 
Srednješolcem nudimo izvajanje izbirnih vsebin in interesnih 

dejavnosti v skladu z razstavnim programom galerije.

SŠ 

Bernekerjeve petkove ustvarjalnice 
Ustvarjalnice izhajajo iz razstavnega programa galerije in stalne galerijske 

zbirke in potekajo en petek v mesecu od 16.30 do 17.00.  Otroke pri 

ustvarjanju spremlja vranček Koki, maskota pedagoških programov.

V/4+,  OŠ

Koroški pokrajinski muzej

Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec 

02 62 12 522, 02 62 12 522 

info.sg@kpm.si

www.kpm.si 

www.kpm.si/?viewPage=30 

Odprto: TO–PE  od 9. do 18. ure, SO–NE od 10. do 13. ure  in  od 14. do 17. ure.

Vstopnina: 1,7 €.

Vodeni ogledi: 2 €.

Prost vstop: 8. 2., 15. 5., 18. 5., 3. 12., vsako prvo nedeljo v mesecu, 

imetniki kartic ICOM, SMD, PRESS, predšolski otroci.

 

Cena delavnic: 1,5 €. 

Cena učnih ur: 1,5 €.

Informacije: Mojca Kos, info.sg@kpm.si  Marjan Kos, marjan.kos@kpm.si 
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Kako iz črepinje nastane cela posoda
Arheološka delavnica, na kateri udeleženci spoznajo restavratorsko-

konservatorsko delavnico in delo muzejskega restavratorja. Spoznajo različne 

tipe rimskih lončenih posod in kaj so Rimljani  ponudili v njih. V praktičnem 

delu poskušajo lončene skodelice sestaviti in zlepiti v prvotno obliko. 

OŠ/2, 3 

Pisanje po rimsko
Arheološka delavnica, kjer udeleženci spoznajo, kako je potekalo šolanje v rimskem času, 

s čim so rimski učenci pisali in kaj so pisali. V praktičnem delu izdelajo tablice, ki so jih 

Rimljani uporabljali za beležke ali pisma. To so bile pravokotne tablice s privzdignjenim 

robom in prevlečene s slojem iz mehkega voska. Zaradi lažje izdelave so v našem 

primeru tablice iz kaširne pene. V strjen vosek  udeleženci vpraskajo izbrani latinski izrek. 

OŠ/2, 3

Z glino v antični svet
Arheološka delavnica, kjer udeleženci spoznajo načine oblikovanja in 

okraševanja posod. Izvedo, katere podatke skriva keramično posodje. V 

praktičnem delu poskušajo narediti posode s tehniko svaljkov ali s tehniko 

ščipanja. Izdelajo si glinene pečate, s katerimi okrasijo unikatne kose.

OŠ/2, 3

Kruh po rimsko
Kuharska delavnica, kjer udeleženci spoznajo osnove rimske kuhinje in  katera živila, 

sadeže in začimbe so uporabljali pri kuhi. Seznanijo se, da so Rimljani pekli več 

vrst kruha, kot jih dobimo v današnjih pekarnah. Udeleženci po receptu slavnega 

rimskega gurmana Apicija sami zmesijo testo za kruh, ki ga spečejo in razrežejo. 

OŠ/2, 3

Kleši, kleši kamen
Arheološka delavnica, kjer  udeleženci spoznajo pogoste motive na rimskih nagrobnih 

spomenikih. Udeleženci razširijo vedenje o najdenih nagrobnikih na Koroškem ter 

spoznajo načine pridobivanja marmorja v rimskem času. V praktičnem delu v bloke 

siporeksa klešejo črke, po rimskih predlogah pa razne motive. Rešijo še delovne liste. 

OŠ/2, 3

] ]

[ [

 Stalne 
 razstave

Božanski manom

Spominska soba Franca Ksaverja Meška (1874–1964)

Jakob Soklič (1893–1972) in Sokličeva zbirka

Tretjakova afriška zbirka Brv med prijatelji

Samostojni pedagoški programi

Mitologija sv. Jurija 
Obiskovalci prisluhnejo splošni razlagi o pomenu cerkve sv. Jurija, kjer so temelji 

zgodnjekrščanske cerkve iz  9. stoletja s pripadajočimi staroslovanskimi grobovi. 

Predstavimo  mitološko zgodbo, ki se veže na patrocinij sv. Jurija, božanskega otroka 

slovanskega vrhovnega ognja Peruna, ter na njegovo sestro dvojčico Maro. Zgodba 

je pojasnjena znotraj trikotnika svetišč: cerkve sv. Jurija, sv. Marije na Homcu pri 

Šmartnem ter cerkve sv. Pankracija na gradu nad Starim trgom pri Slovenj Gradcu. 

Ob mitologiji predstavimo proces prehoda iz poganskega verovanja v krščansko.

SŠ

Arheologinja na obisku 
Učna ura se navezuje na učni program osnovnih šol pri predmetu zgodovina, kjer učenci 

podrobneje spoznajo različne vrste zgodovinskih virov, natančneje materialne vire.

Učenci spoznajo arheološko delo na terenu in v muzeju. Spoznajo arheološki delovni 

proces ter drobne najdbe, ki se najpogosteje ohranijo na izkopavanjih. Prav tako 

se seznanijo z arheološkimi ostalinami v bližnji okolici. Rešijo še delovni list. 

OŠ/2, 3
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Ulivanje rimskih novcev
Na arheološki delavnici udeleženci spoznajo, kakšen je bil denar nekoč, kaj 

so upodabljali na njem. Poiščemo odgovore na mnoga zanimiva vprašanja 

o denarju, denimo, kaj so Rimljani naredili, ko je primanjkovalo denarja, 

ter ali so denar tudi ponarejali. V praktičnem delu v glinastem kalupu s 

poljubnim motivom izdelajo novec iz voska. Rešijo še delovne liste. 

OŠ/2, 3

Obkolimo kralja
Latrunculi je strateška družabna igra, ki so jo igrali že v antični Grčiji in Rimu. 

Igra naj bi izvirala iz starega Egipta (po nekaterih virih iz Perzije), podobna 

pa je igri šaha oziroma dame. V latinščini latrunculi pomeni mali razbojniki 

oziroma igra razbojnikov. V Rimu je bila igra prvič dokumentirana leta 116 pr. 

Kr. in so jo igrali vse do leta 400 po Kr. Igra vzpodbuja druženje in ustvarjalnost, 

saj si otroci iz naravnih materialov sami izdelajo pripomočke za igro. 

OŠ/1, 2
 
Lepotilni vzori in okrasje pri Rimljanih  
Na podlagi upodobitev na rimskih nagrobnih spomenikih, najdenih na Koroškem, 

bomo spoznavali značilnosti rimske oblačilne kulture in okrasja pri Rimljanih. 

Z veliko mero kreativnosti bomo izdelovali zaponke po rimskem vzoru.

OŠ/2, 3

Moda skozi čas
Učna ura o modi skozi čas je zasnovana tako, da otroke seznanimo z razvojem 

oblačilne kulture vse od prazgodovinskih časov naprej. Otroci bodo izvedeli 

veliko zanimivih stvari: kako so izdelovali oblačila, kaj je bilo moderno v 

določenem obdobju, kakšne čevlje in pokrivala so nosili, kako je bil oblečen kmet 

in kako plemič oz. plemkinja. Ogledali si bodo izbrane kose nakita. Poudarek 

bo na arheoloških najdbah in osebnih predmetih, povezanih z oblačili, ki so 

se ohranili in nam posredno sporočajo, kako so ljudje živeli v preteklosti.   

OŠ/2, 3

Cerkev sv. Jurija na Legnu

Legen, Šmartno pri Slovenj Gradcu

02 621 25 22

Odprto: 1.4. do 31.10  PE od 14. do 18. ure; SO od 9. do 13. ure  in od 14. do 18. ure, 

NE od 14. do 18. ure, drugi dnevi po predhodni najavi.

Vstopnina: 1,7 €, vodeni ogledi 2 €. 

Samostojni pedagoški program

Vodstva
V, OŠ, SŠ

Paučkove partizanske bolnišnice

Legen, zahodno Pohorje 

02 621 25 22

Vodeni ogledi: 2 €. 

Samostojni pedagoški program

Vodstva po predhodni najavi.

V, OŠ, SŠ

178 179



] ]

[ [
] ]

[ [

Herčeva žaga in mlin

Tomaška vas

02 / 02 621 25 22

Vstopnina: 1,7 €, vodeni ogledi 2 €. 

Samostojni pedagoški program

Vodstva po predhodni najavi.

OŠ, SŠ

Stara orožarna, 
cerkev sv. Pankracija nad Starim trgom

2380 Slovenj Gradec

02 621 25 22, 02 / 02 621 25 22

Vstopnina: 1,7 €, vodeni ogledi 2 €. 

 stalna razstava
   

Grofje Andeški in Slovenj Gradec

Samostojni pedagoški program

Vodstva po predhodni najavi.
OŠ, SŠ

Muzej Ravne na Koroškem 

Koroška c. 12, 2390 Ravne na Koroškem 

02 62 12 564, 02 62 12 564 

info.ravne@kpm.si

www.kpm.si

 

 

Odprto: TO–PE od 9. do 16. ure , SO od 9. do 13. ure.

 

Vstopnina: 1,7 €. Vodeni ogledi 2 €. 

Prost vstop: 8. 2., 15. 5., 18. 5., 3. 12., 

vsako prvo soboto v mesecu, imetniki kartic ICOM, SMD, PRESS, predšolski otroci.

 

Cena delavnic: 1,5 €.

Cena učnih ur: 1,5 €.

Informacije: Liljana Suhodolčan, liljana.suhodolcan@kpm.si

Andreja Šipek. andreja.sipek@kpm.si

 Stalne muzejske 
   postavitve

Etnološka zbirka z dimnico

Gozdarsko-lesarska zbirka

Lapidarij
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Samostojni pedagoški programi

Jedli smo iz iste sklede
Ambientalno postavljena rekonstrukcija lesene Vrhnjakove dimnice v etnološki 

zbirki z značilno notranjo opremo omogoča otrokom domišljijski vstop v preteklost 

vsakdanjega življenja. Otroci z vzporedno primerjavo njim znanega vsakdanjega 

življenja spoznavajo življenje družin v preteklosti. Skupaj odkrivamo odgovore 

na vprašanja, kako so živeli, kje so spali, kako velike so bile družine, vrste hrane, 

kako so jedli iz iste sklede, s čim so se otroci igrali in še mnogo več .... 

V/3+, OŠ/1, 2  

Kako so nekoč prali 
Na izbranih eksponatih (lesen pralni stroj, lesen »ribežl«, lesena deska) 

predstavljamo načine pranja perila in vzdrževanje osebne higiene v preteklosti. 

Spoznavamo, kako in kdaj so prali na kmetijah, v delavskih naseljih in pri 

bogatih meščanskih družinah. Primerjamo sodobna pralna sredstva in različne 

kozmetične izdelke za osebno higieno z doma izdelanimi mili v preteklosti. 

V/3+, OŠ/1, 2 

Muzejski popotni kovček
Z Muzejskim popotnim kovčkom poskušamo vzpostaviti pristnejši stik z 

oddaljenimi šolami in vrtci na terenu. Pri pripravi učne ure upoštevamo tudi želje 

izobraževalnih ustanov in se prilagodimo učnemu programu. Dogovorimo se o 

izboru muzejskih predmetov, ki jih predstavimo, in hkrati vzpodbujamo otroke, 

da sami predhodno raziskujejo preteklost v domačem okolju. Naša srečanja so 

lahko dopolnilo različnim interesnim dejavnostim in kulturnim dnevom v šolah. 

V/3+, OŠ/1, 2

Stopinje v snegu 
Z učno uro Stopinje v snegu otroci spoznavajo življenje gozdnih živali pozimi. S pomočjo 

didaktičnih pomagal prepoznavamo in odkrivamo stopinje živali v snegu, s koroško 

ljudsko pripovedko (Hvaležni medved) pa jim približamo bogastvo ljudskega izročila. 

V/3+, OŠ/1, 2

Zgodovinski viri
Učna ura se navezuje na učni program srednjih šol pri predmetu zgodovina, kjer 

dijaki podrobneje spoznajo različne vrste zgodovinskih virov. V izbrani zbirki mu-

zeja odgovarjamo na temeljna vprašanja muzejskega dela in poslanstva ustano-

ve, ki varuje premično kulturno dediščino. Na izbranih materialnih virih dijaki pro-

učujejo njihovo sporočilnost in se hkrati seznanijo z osnovami dela z njimi. 

SŠ
 
Spoznavajmo domači kraj
Muzejske stalne postavitve – železarska, gozdarska, etnološka zbirka z dimnico 

in lapidarij, s predstavitvijo zgodovine in dediščine domačega okolja – so  temelj 

za pripravo učne ure, ki se navezuje na učni načrt v tistih točkah, v katerih 

učenci pri urah družboslovja spoznavajo zgodovino domačega okolja. 

OŠ/2

Ko jeklo spregovori
Interaktivna igra z magneti je del razstave Mati fabrika – Železarna Ravne. Ob obisku 

razstave učenci prejmejo magnete z različnimi simboli in nato med razstavnimi 

eksponati iščejo elemente, ki se nanašajo na njegovo subjektivno predstavo simbola. 

OŠ/1, 2 

Prežihova bajta - spominski muzej 
Prežihovega Voranca

Dislocirana enota Muzeja Ravne na Koroškem

Preški Vrh 13, 2394 Kotlje

02/621 25 64,  02/621 25 62

Odprto:  1. 5.–15. 10. TO–SO od 9. do 17. ure, NE od 14. do 17. ure,  

za najavljene skupine tudi  zunaj odpiralnega časa. 

Vstopnina: 1,7 €, vodeni ogledi 2 €. 
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Samostojni pedagoški program

Vodstva po predhodni najavi, delovni listi.
V, OŠ, SŠ

Stara železarna, mati fabrika - Železarna Ravne

Dislocirana enota Muzeja Ravne na Koroškem

Koroška c. 12, 2390 Ravne na Koroškem

02/621 25 64, 02/621 25 65

Odprto: TO–PE  od 9. do 16. ure, SO od 9. do 13. ure.

Vstopnina: 1,7 €. Vodeni ogledi 2 €. 

 

Samostojni pedagoški program

Vodstva 
V, OŠ, SŠ

Forma Viva

Dislocirana enota Muzeja Ravne na Koroškem

Triintrideset monumentalnih kiparskih del mednarodnih simpozijev Forma viva  (postavitve 

na Ravnem na Koroškem, v Kotljah, na prevaljah, v Mežici, na Poljani, v Črni na Koroškem).

Vodeni ogledi: 2 €.

Samostojni pedagoški program

Vodstva po predhodni najavi.
V, OŠ, SŠ

Rudarska in etnografska zbirka

Dislocirana enota Muzeja Ravne na Koroškem

Center 22, 2393 Črna na Koroškem

02 / 870 48 20 (turistična pisarna)

Informacije: Alojz Repanšek,  02/283 83 54

TIC Topla

Dislocirana enota Muzeja Ravne na Koroškem

Črna na Koroškem

02/870 48 20 (turistična pisarna), 02/621 25 22 

Vodeni ogledi: 2 €.

Razstava
Človek po svetu, čebela po cvetu

Samostojni pedagoški program

Vodstva po predhodni najavi.

OŠ, SŠ
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Stavba Občine Dravograd

Dislocirana enota Muzeja Ravne na Koroškem

Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd

02/621 25 22, 02/871 02 85

Vstopnina: 1,7 €. Vodeni ogledi 2 €. 

Razstava 
Gestapovski zapori

Samostojni pedagoški program

Vodstva po predhodni najavi.
OŠ, SŠ

Župnišče Libeliče

Dislocirana enota Muzeja Dravograd

Trg 4. julija 50, 2370 Dravograd

02/871 02 85

Vstopnina: 1,7 €. Vodeni ogledi 2 €. 

Razstava 
Na stičišču poti, zbirka o zgodovini trga Dravograd

] ]

[ [

Muzej Dravograd

Bukovje 13, 2370 Dravograd 

02 87 23 580 

info.sg@kpm.si 

www.kpm.si 

Odprto: po predhodni najavi.

Vstopnina: 1,7 €. Vodeni ogledi 2 €. 

Prost vstop: 8. 2., 15. 5., 18. 5., 3. 12., imetniki kartic ICOM, SMD, PRESS, predšolski otroci. 

Cena delavnic: 1,5 €.

Cena učnih ur: 1,5 €.

Informacije: Marjan Kos, marjan.kos@kpm.si

 Stalna razstava
    

Osamosvojitvena vojna na Koroškem leta 1991

Samostojni pedagoški program

Koroška in Korošci v 20. stoletju
Obiskovalci zgodovino Koroške skozi 20. stoletje spoznavajo skozi muzejske zbirke, ki 

so postavljene v krajih, kjer so se dogajali pomembnejši dogodki. Zbirka v Šentjanžu 

pri Dravogradu predstavlja majniško deklaracijo iz maja 1917 ter narodnoobrambne 

tabore v podporo deklaraciji. V Libeličah si poleg plebiscitnega muzeja ogledamo 

še kostnico, črno kuhinjo, staro učilnico in kmečko zbirko. Z ogledom zbirk 

Gestapovske mučilnice in Zgodovina Dravograda spoznajo drugo svetovno vojno, 

obdobje po njej in potek osamosvojitvene vojne na Koroškem leta 1991. 

OŠ/2, 3
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Samostojni pedagoški program

Vodstva po predhodni najavi.
OŠ, SŠ

Župnišče Libeliče

Dislocirana enota Muzeja Dravograd

  Libeliče 34, 2372 Libeliče

02/621 25 22 

Vstopnina: 1,7 €. Vodeni ogledi 2 €. 

Razstava 
Koroški plebiscit, kmečka zbirka, stara kuhinja, stara učilnica 

Samostojni pedagoški program

Vodstva po predhodni najavi.
OŠ, SŠ

Ribiški muzej

Dislocirana enota Muzeja Dravograd

Ribiška pot 11, 2370 Dravograd

02/621 25 22     

Vstopnina: 1,7 €. Vodeni ogledi 2 €. 

Samostojni pedagoški program

Vodstva po predhodni najavi.
OŠ, SŠ

Dom borcev

Dislocirana enota Muzeja Dravograd

2373 Šentjanž pri Dravogradu

02 621 25 22     

Vstopnina: 1,7 €. Vodeni ogledi 2 €. 

Razstava 
Zgodovina Šentjanža in narodnoobrambni tabor 7. 4. 1918
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Samostojni pedagoški program

Mestna in podeželska hiša
Delavnica temelji na Ezopovi basni Mestna in podeželska miš. Udeležen-

ci delavnice se bodo na kratko seznanili z delom v muzeju, lokalno antič-

no zgodovino, prisluhnili basni, izdelali svojo miško, se naučili in zapeli pe-

sem, reševali uganke in na koncu pravljico o miškah tudi odigrali.

OŠ/1

Župankova domačija

Dislocirana enota Radlje ob Dravi

St. Janž pri Radljah 66, Radlje ob Dravi       

02 621 25 22,  02 621 25 49

Odprto: ogled mogoč po predhodni najavi. 

Vstopnina: 2 €.

Samostojni pedagoški program

Vodstva po predhodni najavi, delovni listi.
OŠ, SŠ

] ]

[ [

Samostojni pedagoški program

Vodstva po predhodni najavi.
OŠ, SŠ

Muzej Radlje ob Dravi 

Koroška cesta 68, 2360 Radlje ob Dravi 

02/62 12 549 

info.sg@kpm.si 

Odprto: TO–PE od 9. do 13. ure, SO–NE po predhodni najavi. 

Vstopnina: 1,7 €, vodeni ogledi 2 €. 

Prost vstop: 8. 2., 15. 5., 18. 5., 3. 12., vsako prvo soboto v mesecu od 9. do 13. ure (od 

septembra 2014 naprej), imetniki kartic ICOM, SMD, PRESS, predšolski otroci. 

Cena delavnic: 1,5 €.

  Stalne razstave

Leitingerjeva zbirka kladiv

Ogledni depo Leitingerjeve zbirke

Spominska soba rodbine Pahernik (sep. 2014)
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Župnišče Vuzenica

Dislocirana enota Radlje ob Dravi

Zgornji trg 28, 2367 Vuzenica

02/62 125 22

Vstopnina: 1,7 €, vodeni ogledi 2 €. 

Razstava 
Slomšek v Vuzenici, 1838–1844

Muzej mineralov Remšnik

Krajevna skupnost Remšnik 

02/621 25 22,  02/621 25 49

Odprto: ogled mogoč po predhodni najavi. 

Vodeni ogledi: 2 €. 

Podzemlje Pece, d.o.o. 
Turistični Rudnik In Muzej 
    Glančnik 8, 2392 Mežica

 (02) 870 01 80

 info@podzemljepece.com

 www.podzemljepece.com

Odprto: TO-NE od 9.00 in 15.00. Ob predhodni prijavi je ogled rudnika 

za skupine več kot deset oseb mogoč ob 9.00, 11.00, 13.00 in 15.00. 

Za ogled rudnika s kolesom je potrebna predhodna prijava.

Vstopnina: po ceniku objavljenem na spletni strani.      

Informacije: mag. Suzana Fajmut Štrucl, suzana.fajmut@podzemljepece.com

Samostojni pedagoški program

Turistični rudnik  

Turistični rudnik in muzej ohranja in promovira 350 letno dediščino rudarjenja ter jo 

zanimivo in poučno podaja obiskovalcem.  V turistični rudnik vas popeljemo s pravim 

rudarskim vlakom po 3,5 km dolgem Glančnik rovu. V rudniških prostori, ki so jih 

naredili rudarji v 350 letih rudarjenja na območju Mežice, so razstavljeni predmeti, ki 

ponazarjajo postopke dela in opremo, ki so jo uporabljali ob začetku rudarjenja do 

sodobne opreme, ki so jo uporabljali vse do zaprtja rudnika. V rudniku spoznate tudi 

zakaj so uporabljali kovine pridobljene v rudniku in kako se je iz svinca, pridobljenega v 

Mežici razvila sodobna industrija akumulatorskih baterij, ki uspešno še obratuje še danes.   

 

Rudarsko stanovanje: 

Prikaz bivanjske kulture mežiških rudarjev pred II. svetovno vojno

Zgradbo na Glančniku, v kateri je danes urejen muzej, so leta 1928 zgradili 

angleški lastniki rudnika. V pritličju in prvem nadstropju so se nahajali upravni 
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prostori, v drugem nadstropju pa stanovanja za rudarske nadzornike. Prav takšno 

stanovanje kot je bilo nekoč si lahko ogledate v muzeju, zraven pa spoznate še 

kaj so v tistih časih jedle rudarske družine in kako so se oskrbovale s hrano.

Zbirka rud, mineralov in fosilov

Rudni minerali so tudi industrijska surovina, ki so v naravi redki in 

jih je težko najti. Ravno na območju med Peco in Uršljo goro pa 

so bile v triasnih apnencih velike koncentracije le-teh.

Dolga tri stoletja so na tem območju odkopavali svinčevo in cinkovo rudo, ki so 

jo najprej našli na površju, nato pa so ji sledili globoko v notranjost zemlje.

Del tega, kar se je skrivalo v podzemlju Pece in nam priča o neizmernih 

kreacijah narave, vam predstavljamo v zbirki rudarskega muzeja.

Poleg rudnih mineralov so bili v mežiških rudiščih prisotni tudi številni drugi minerali. 

Med njimi je najbolj znan in cenjen wulfenit (PbMo4), ki sodi med sorazmerno redke 

minerale. V Evropi je rudnik Mežica poznan kot najbogatejše nahajališče wulfenita.

V zbirki pa so razstavljeni tudi kosi drugih pomemb-

nih mineralov najdenih v mežiških rudnikih.

 

Jamomerska zbirka

Pri napredovanju rudarskih del v rudniku morali izmeriti in izrisati vsi jamski 

prostori. Vse podatke so beležili na jamskih kartah. Vse od začetka rudarjenja 

so se izdelovali načrti rovov in odkopov, dela so se sproti vnašala na karte, 

med katerimi je najstarejša ohranjena iz leta 1786. V jamomerski sobi so 

poleg jamskih kart razstavljeni tudi predmeti, ki so jih jamomerci uporabljali 

pri svojem delu. Ogledate si lahko tudi pantograf; pripravo za povečevanje 

in pomanjševanje kart in teodolit; napravo za mirjenje kotov v jami.

 

Zbirka fotografij naravoslovnega fotografa Maksa Kunca

Zbirka kot celota predstavlja zanimiv dokumentarni pregled lokalne mikroflore in faune. 

Poleg bogatega fotografskega opusa in fotografske opreme, so razstavljeni tudi avtorjevi 

dnevniki, v katere je 23 let beležil svoja opažanja v naravi. Zbirka pa je opremljena 

tudi s posebej zanjo napisano glasbeno spremljavo avtorja Boštjana Perovška.

Samostojni pedagoški program

Ogled rudnika z vlakom
Obiskovalci se odpeljejo v rudnik s pravim rudarskim vlakom. Tam se ob 

spremstvu vodnikov odpravijo po poti, kjer je predstavljeno rudarjenje skozi 

zgodovino. Po prihodu iz rudnika si ogledajo muzejske zbirke. Poseben 

program zajema tudi spoznavanje ter predstavitev rudnin in mineralov. 

V/5+, OŠ/1, 2, 3, SŠ

S kolesom v Podzemlje Pece
Obiskovalci se popeljejo skozi rudnik s kolesom, ob spremstvu 

vodnikov spoznajo skrivnostni podzemni svet, ki so ga naredili rudarji 

v stoletjih rudarjenja, ter minerale in rudo v naravnem okolju. 

OŠ/3, SŠ

Delavnice
Delavnice na temo spoznavanja skrivnostnega sveta kamnin in 

mineralov pod sloganom Zabavno, poučno, nič mučno. 

OŠ 2, 3, SŠ

Info-Center Geoparka Karavanke
V objektu, ker so bile včasih rudniške delavnice s kovačijo, je danes sodobni info center

z ohranjeno kovačijo, kjer vam kovač lahko, tudi v živo predstavi svoje 

delo (po naročilu). Tu vas seznanimo tudi z zanimivostmi  celotne 

območje Geoparka Karavanke. Na voljo je tudi prostor za delavnice. 

V, OŠ/1, 2, 3, SŠ

Doživljajski park
Na prostem, ob muzeju je doživljajski park, kjer vam predstavimo, kakšno 

je bilo pri nas  okolje v davni geološki preteklosti, ko so na zemlji živeli 

še dinozavri. V labirintu  lahko poiščete odgovore na vprašanje »Kdo 

je bil Kralj Matjaž?« in preberete zanimive pripovedke o njem. 

V, OŠ/1, 2, 3, SŠ
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Goriški muzej

Grad Kromberk Nova Gorica
 

Grajska cesta 1, Kromberk, 5000 Nova Gorica

05/335-98-11, 05/335-98-20

goriski.muzej@siol.net 

www.goriskimuzej.si 

www.goriskimuzej.si 

Odprto: zimski urnik: PO–PE od 9. do 17. ure, NE, prazniki od 13. do 17. ure, 

popoldne po dogovoru, letni urnik  od 9. do 19. ure, NE, prazniki od 13. do 19. ure, 

SO – zaradi porok je ogled mogoč le po dogovoru; 

zaprto: 1. januarja, za veliko noč, 1. novembra, 25. decembra.

Vstopnina: 1 € , 2 € z vodstvom.

Prost vstop: 8. februarja, 18. maja,  3. decembra.

Informacije: mag. Inga Brezigar, brezigar.inga@gmail.com

 Stalne razstave

Lapidarij 

Galerija starejše likovne umetnosti

Kulturno-zgodovinska zbirka

Občasne etnološke, arheološke in zgodovinske zbirke

Samostojni pedagoški 

programi

Strokovna vodstva 
Starostno prilagojena vodstva po muzejskih zbirkah 

Goriškega muzeja (stalnih in občasnih razstavah) 

V, OŠ, SŠ 

Delavnice
Goriški muzej vsako leto organizira delavnice za predšolske otroke, kjer spoznavajo praznične 

običaje in navade (pust, velika noč ipd.), za osnovnošolske in srednješolske učence pa pedagoške 

delavnice glede na tematiko občasnih razstav. Za delavnice se vnaprej dogovorimo z vzgojitelji 

in profesorji. Dodatni pedagoški program  poteka po naročilu oz. dogovoru s šolami in vrtci.

V, OŠ, SŠ

Vila Bartolomei

Pod vinogradi 2, 5250 Solkan

05/335-98-11

Odprto:  PO–PE od 8. do 15. ure,  SO, NE, prazniki po dogovoru. 

Vstopnina: 1 € , 2 € z vodstvom.

 Stalne 
 razstave

Restavratorska razstava Ohraniti preteklost, ustaviti čas za danes in jutri

Etnološka in arheološka razstava Posodje na Goriškem

Arheološka razstava Langobardi in Romani v Solkanu

Restavratorska razstava O restavriranju slik na steklo in o tehniki slikanja
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Muzejska zbirka Ajdovščina

Ob starem mlinu, 5270 Ajdovščina

05 335-98-11

Odprto: PO–PE po dogovoru, SO, NE, prazniki od 13. do 18. ure.

Vstopnina: 1 € , 2 € z vodstvom.

 Stalni razstavi
    

Fosili Slovenije iz zbirke Stanislava Bačarja

Arheološka razstava Rimska Castra 

Grad Dobrovo

Grajska 10, 5212 Dobrovo

05/395-95-86, 335-98-11

Odprto:  TO–PE  od 8. do 16. ure, SO, NE, prazniki od 13. do 17. ure.

Vstopnina: 1 € , 2 € z vodstvom.

 Stalna razstava

Galerija Zorana Mušiča, Grajska zbirka – poskus rekonstrukcije (Baguerjeva zbirka) 

] ]

[ [

Spominska hiša Alojzija Gradnika Medana 

05/395-95-86, 335-98-11

Odprto: po dogovoru.

Vstopnina: 1 € , 2 € z vodstvom.

Kolodvor Nova Gorica

Kolodvorska pot 8, 5000 Nova Gorica

05/335-98-11

Odprto:  PO–PE od 13. do 17. ure, zimski urnik: SO, NE, prazniki od 13. do 17. ure, 

letni urnik: SO, NE, prazniki od 13. do 19. ure.

Vstopnina: 1 € , 2 € z vodstvom.

Stalna razstava

Državna meja na Goriškem 1945–2004
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Kobariški muzej

Gregorčičeva 10, 5222 Kobarid

05 389 00 00, 041 714 072, 05 389 00 02

info@kobariski-muzej.si, kobariski.muzej@siol.net

www.kobariski-muzej.si

www.kobariski-muzej.si/vodenje_po_soski_fronti/kobariska_zgodovinska_pot/

Odprto: PO– NE; oktober–marec od 10. do 17. ure, 

april–september  od 9. do 18. ure, za najavljene skupine tudi  zunaj delovnega časa.

Vstopnina: 4 € dijaki in študenti, 2,5 € osnovnošolci.

Prost vstop: otroci, mlajši od 7 let, spremljevalci skupin (učitelji, turistični 

vodniki, šoferji avtobusov), člani SMD in ICOM, novinarji.

Cena učnih ur: za skupine, večje od 15 oseb, je vodnik po muzeju 

vključen v ceno vstopnine. Za skupine, manjše od 15, oseb je ura 

vodenja po muzeju 20 €. Vodenje  zunaj muzeja je 25 € na uro na vodnika.

Informacije: Boštjan Lužnik,  bostjan.luznik@kobariski-muzej.si

] ]

[ [

] ]
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Vojaški stražni stolp Vrtojba

Vrtojbensko polje, 5290 Šempeter

Tel. št.: 05/335-98-11

Odprto:  odprt vse dni v letu.

Vstopnina: ni.

 Stalna razstava

Na ogled so fotografije življenja ob meji.

Muzejska zbirka Miren

Mirensko pokopališče, 5291 Miren

05/335-98-11

Odprto: vse dni v letu.

 Stalna razstava

Spomni se name

Muzejska zbirka heroja Mihajla v Šempasu

Šempas 136, 5261 Šempas

05/335-98-11

Odprto: po dogovoru. PBPB PBPB PB202
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Samostojni pedagoški programi

Obisk muzeja
Vodeni ogled stalne razstave o soški fronti. Obiskovalci skozi zgodbe, fotografije, ze-

mljevide in predmete spoznavajo življenje vojakov na fronti, njihove osebne predme-

te, lastnosti vojaške opreme, značilnosti bojevanja na gorskem in kraškem terenu itn. 

Ogled vključuje projekcijo dvajseminutnega dokumentarnega filma o soški fronti.

OŠ/2, 3, SŠ

Kobariška zgodovinska pot
Obiskovalci se s sprehodom po Kobariški zgodovinski poti seznanijo z naravnimi 

in zgodovinskimi znamenitostmi Kobarida in okolice (italijanska kostnica, slap Koz-

jak, Napoleonov most, arheološko najdišče Tonocov grad, ostaline soške fronte …).

OŠ/2, 3, SŠ

Muzej na prostem Kolovrat (1115 m)
Med dolino Soče in Furlansko nižino se dviga čezmejni razgledni gre-

ben Kolovrat. Območje je s številnimi kavernami, strelskimi jarki, poveljniš-

kimi in opazovalnimi mesti ter topniškimi položaji prava učilnica v nara-

vi. Kot na dlani razgrinja pogled na nekdanje bojišče soške fronte.

OŠ/2, 3, SŠ

 Stalna 
 razstava

Soška fronta

Stalna razstava Kobariškega muzeja je posvečena soški fronti med letoma 

1915 in 1917, ki je v muzeju predstavljena s številnimi fotografijami, 

načrti, zemljevidi, predmeti, maketami in drugimi pripomočki. Obisk 

muzeja je namenjen dopolnitvi znanja, ki ga učenci pridobijo pri pouku. 

Del stalne razstave je namenjen predstavitvi zgodovine Kobarida. 

Občasne razstave
Oktober 2013–oktober 2014 – Avstro-ogrsko letalstvo na soški fronti 

Razstava predstavlja avstro-ogrsko letalstvo na soški fronti. Muzej se te tematike v 

stalni razstavi dotika le obrobno, zato je obširneje predstavljena v sklopu občasne 

razstave. Razstava s pomočjo fotografij, predmetov, zemljevidov in filmskega izse-

ka predstavlja življenje pilotov, težave, s katerimi so se soočali, letališča in nekate-

re druge zanimive izseke iz delovanja avstro-ogrskega letalstva na soški fronti.

Oktober 2014–oktober 2015 – Take vojne si nismo predstavljali …

Razstava je nastala v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije. 

Razstava se bo navezovala na razstavo v Ljubljani. Kronologija dogodkov na 

bojiščih, kjer so se bojevali Slovenci, bo predstavljena s pričevanji udeležencev 

vojne. Na razstavi v Kobaridu bodo izbrane večinoma druge zgodbe kot za 

razstavo v Ljubljani z namenom, da bi se razstavi dopolnjevali in upoštevaje 

drugačno nacionalno sestavo obiskovalcev Kobariškega muzeja.
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Goriški muzej 
grad Kromberk Nova Gorica
Kobariški muzej
Mestni muzej Idrija,
Muzej za Idrijsko in Cerkljansko
Pilonova galerija Ajdovščina
Tolminski muzej

01

02
03

04
05

Mestni muzej Idrija, 
Muzej za Idrijsko in Cerkljansko

Grad Gewerkenegg

Prelovčeva 9, 5280 Idrija

05/372 66 00

tajnistvo@muzej-idrija-cerkno.si

www.muzej-idrija-cerkno.si

www.muzej-idrija-cerkno.si/index.php/sl/programi/za-otroke.html

Odprto: PO–NE od 9. do 18. ure.

Vstopnina: 3,0 € (brez vodenja), 3,5 € (z vodenjem) ali 

2,0 € (brez vodenja), 3,0 € (z vodenjem) za posamezno zbirko.

Prost vstop: za spremljevalce šolskih skupin in predšolske otroke.

Cena učnih ur: 3,0 €, 3,5 € (z ogledom zbirke).

Cena muzejske delavnice: 3,0 €, 3,5 € (z ogledom zbirke).

Informacije: Mirjam Gnezda Bogataj, mirjam.gnezda@muzej-idrija-cerkno.si

Evropski muzejski forum je muzeju podelil nagrado fundacije Luigi Micheletti 

za najboljši evropski muzej industrijske in tehniške dediščine leta 1997.

] ]

[ [

 Stalne 
 razstave 

Pet stoletij rudnika živega srebra in mesta Idrije  

Pregledni zgodovinski in tehnološki prikaz rudarjenja, razvoja mesta in vpogled v 

življenje ljudi, povezanih z rudnikom. Geološka zbirka je z več kot 2.600 primerki med 

večjimi stalnimi zbirkami te vrste v Sloveniji. Posebnost je posoda z živim srebrom, 

edino tekočo kovino pri normalni temperaturi, na kateri plava jeklena krogla.

Mejniki 20. stoletja

Razstava prikazuje najpomembnejše dogodke, ki so se zgodili na območju Idrije 

in njene okolice med prvo svetovno vojno, med italijansko in nemško zasedbo, v 

času odpora proti okupatorju, v obdobju povojne obnove in graditve ter se  konča 

z zapiranjem rudnika živega srebra in nastankom samostojne slovenske države.

Idrijska čipka, z nitjo pisana zgodovina 

Zgodba o ročno klekljani idrijski čipki in njenih izdelovalkah – klekljaricah, 

ki so stoletja s prodajo čipk bogatile proračun rudarskih družin. Posebno 

dragocen je Jovankin prt, eden največjih ohranjenih klekljanih izdelkov iz 70. 

let 20. stoletja, namenjen soprogi takratnega predsednika Tita. S pomočjo 

videoposnetka se je mogoče celo poizkusiti v umetnosti klekljanja!

Spominska soba Franceta Bevka (1890–1970) 

Pisatelj, kulturni delavec ter velik borec za slovenski jezik in slovenski narod v 

najtežjih časih primorske zgodovine. Na ogled je pohištvo, bogata knjižnica 

in kopica drobnih predmetov iz pisateljeve delovne sobe v Ljubljani
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Samostojni pedagoški programi

Pet stoletij rudnika živega srebra in mesta Idrije 
Učna ura je namenjena pridobivanju  temeljnega znanja o Idriji: geografski 

umestítvi na zemljevidu, kronološkem pregledu, bogati zgodovini mesta in 

idrijskega rudnika živega srebra, s poudarkom na spoznavanju kemijsko-

fizikalnih lastnosti živega srebra in cinabaritne rude, trgovini z živim srebrom ter 

tehniški dediščini rudnika. Učenci in dijaki se seznanijo s socialno zgodovino 

rudarske Idrije in njenimi posebnostmi: od kulinarike do idrijskih čipk.

OŠ/1, 2, 3, SŠ

Idrija na časovnem traku 
Za boljše razumevanje vzrokov in posledic v zgodovini je dobrodošlo tudi poznavanje 

časovnega traka. Na učni uri se učenci seznanijo s časovnim trakom in njegovo 

izdelavo,  spoznajo, kaj je zgodovina in kdo se z njo ukvarja, utrdijo razumevanje 

stoletij in tisočletij, spoznajo časovna obdobja, zlasti novi vek, spoznajo zgodovino 

Idrije ter njen razvoj primerjajo z mejniki v slovenski in svetovni zgodovini.

OŠ/1, 2

Življenje na gradu 
Kakšno je bilo nekoč življenje na gradovih? Na postavljeno vprašanje skušamo 

odgovoriti s pomočjo predstavitve o nastanku in vlogi gradov v preteklosti, 

grajskih prebivalcih, ob čemer izpostavimo zgodovino in posebnosti 

idrijskega gradu glede na  druge slovenske gradove, pridobljeno znanje pa 

nato utrdimo s pomočjo praktičnega ogleda grajskega kompleksa. 

OŠ/1, 2, 3 

Idrijska čipka 
Življenje rudarskih žena je bilo neločljivo povezano s klekljanjem čipk. Razstava 

Idrijska čipka, z nitjo pisana zgodovina izvirno prikazuje večstoletno tradicijo 

izdelovanja klekljanih čipk na Idrijskem ter Idrijo umešča na slovenski in evropski 

zemljevid klekljarskih središč. Učenci in dijaki se seznanijo z idrijsko čipko, 

pripomočki za klekljanje, trgovino s čipkami in njihovo uporabo v preteklosti 

in danes. Spoznajo pomen čipkarske šole za nadaljevanje tradicije klekljanja 

ter se tudi sami preizkusijo v tej veščini. Učna ura z delovnim listom.

OŠ/1, 2, 3, SŠ

Spominki z odtisom idrijske čipke in zapestnica iz klekljanih niti 
S pomočjo ustvarjalne delavnice, ki vključuje ogled stalne razstave Idrijska 

čipka, z nitjo pisana zgodovina in likovno delavnico, otroci z izdelavo spominka, 

na katerega odtisnejo idrijsko čipko (magnetek, obesek, broška), spoznavajo 

uporabno vrednost idrijske čipke. Poleg tega se naučijo še  temeljnega 

elementa idrijske čipke – celega premeta in si iz štirih niti izdelajo kitico, ki 

je lahko zapestnica ali ogrlica, na katero obesijo izdelani spominek. 

OŠ/2, 3

Muzejski predmet in poklic kustus (izvaja tudi Cerkljanski muzej)
Učna ura je namenjena spoznavanju dela kustosov v muzeju, predvsem v  povezavi 

s predmeti: kakšne predmete hrani muzej, zakaj je hranjenje pomembno, kaj s 

predmeti počnemo, kako jih opišemo, kateri podatki so posebno pomembni.

OŠ/1, 2, 3

Idrijska rudarska hiša  

Odprto: PO–NE od 9. do 16. ure s spremstvom vodnika iz muzeja. 

Vstopnina: 2 €.

Cena učne ure: 3,5 €.

Samostojni pedagoški program

Idrijska rudarska hiša in življenje rudarskih družin 
Ob obisku značilne rudarske hiše se učenci in dijaki seznanijo z njeno arhitekturno 

podobo, značilnimi bivalnimi prostori in notranjo opremo. Spoznajo način življenja 

rudarjev in njihovih družin v preteklosti, način preživljanja prostega časa, pa 

tudi nekatere idrijske kulinarične posebnosti. Učna ura z delovnim listom.

OŠ/1, 2, 3, SŠ
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Tehniški oddelek muzeja v jašku Frančiške 
– stari rudniški stroji in naprave s Kleyevo 
črpalko, največjim ohranjenim parnim 
strojem v Sloveniji in Evropi 

Odprto: PO–NE od 9. do 16. ure s spremstvom vodnika iz muzeja. 

Vstopnina: 2,0 €.

Cena učne ure: 3,5 €.

Rudniška črpalka iz leta 1790

Odprto: PO–NE od 9. do 16. ure s spremstvom vodnika iz muzeja. 

Vstopnina: 2,0 €.

Cena učne ure: 3,5 €.

Samostojni pedagošk program

Vodni pogoni (tehniški oddelek muzeja in idrijska kamšt)
Idrijski rudnik živega srebra je stalno sledil novim dosežkom tehnike. Med 

njimi so bile pomembne črpalke na vodni pogon, ki so služile črpanju jamske 

vode. Na primeru kamšti se učenci seznanijo z načinom delovanja tovrstnih 

črpalk. Za tiste, ki jih tehnika še posebno zanima, priporočamo ogled zbirke 

rudniških strojev in naprav z različnimi pogoni (vodne turbine, parni stroji, 

kompresorji in obdelovalni stroji). Obe učni uri z delovnim listom sta primerni 

za izvedbo tehniških in naravoslovnih dni v okviru učnih načrtov.

OŠ/3, SŠ

Partizanska tiskarna Slovenija – avtentičen 
spomenik iz časa  druge svetovne vojne

Odprto: od 15. aprila do 15. oktobra, PO–NE od 9. do 16. ure. 

Vstopnina: 1,3 €

Cena učne ure: 3,5 €.

Samostojni pedagoški programi

Postani partizanski tiskar za en dan
V okviru vodenega ogleda učenci in dijaki spoznajo delovanje 

partizanske tiskarne v času  druge svetovne vojne in  izvirno opremo. 

Oskrbnik  prikaže tiskanje na pravem tiskarskem stroju, po dogovoru 

pa imajo udeleženci učne ure možnost oblikovati lasten letak. 

OŠ/1, 2, 3, SŠ

Cerkljanski muzej

Bevkova 12, 5282 Cerkno

05/372 31 80

info@muzej-idrija-cerkno.si

Odprto: TO–PE od 9. do 15. ure, SO, NE in prazniki od 10. do 13. ure in od 14. do 18. ure; 

zaprto 1. januarja,  za veliko noč, 1. maja, 1. novembra, 25. decembra.

Vstopnina: 2,5 € (brez vodenja), 3,0 € (z vodenjem).

Prost vstop: za spremljevalce šolskih skupin in predšolske otroke.

Cena učnih ur: 3,0 €, 3,5 € (z ogledom zbirke). 

Informacije: Milojka Magajne, milojka.magajne@muzej-idrija-cerkno.si
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Samostojni pedagoški program

Partizanska bolnica Franja – vzgoja za mir 
Partizanska bolnica Franja je bila zaradi povodnji, ki jo je prizadela 18. septembra 2007, 

skoraj povsem uničena. Sledila je njena popolna rekonstrukcija in maja 2010 je bila 

ponovno odprta za obiskovalce. Kljub izgubi  izvirne materialne dediščine ostaja simbol 

mednarodnega povezovanja in odpora, predvsem pa dragocen pomnik humanosti, 

plemenitosti in tovarištva. Te vrednote izpostavljamo tudi v učni uri in delovnem listu.

OŠ/1, 2, 3, SŠ

Etnološka in literarna zbirka Zakojca

Odprto: PO–NE od 9. do 16. ure v spremstvu vodnika iz Cerkljanske-

ga muzeja ali oskrbnika Venclja Tušarja, Pri Flandru, Zakojca 1.

Vstopnina: 2,0 €.

Cena učne ure: 3,5 €.

Samostojni pedagoški program

Življenje in delo pisatelja Franceta Bevka 
(izvaja se v kombinaciji z gradom Gewerkenegg)
Bevkova spominska soba na gradu Gewerkenegg je delovna soba iz njegovega 

ljubljanskega stanovanja, kjer je v ospredju predvsem bogat nabor knjig iz njegove 

knjižnice. Učna ura je namenjena spoznavanju Franceta Bevka kot pisatelja. Ob ogledu 

njegove domačije v Zakojci pa lahko učenci s pomočjo razbojnika Lazarinija iz Bevkove 

prve knjige in delovnega lista spoznajo način življenja kmečkih oz. bajtarskih družin 

v času Bevkovega otroštva, torej ob koncu 19. stoletja. Učni uri z delovnima listoma.

OŠ/1, 2, 3

 Stalne 
 razstave 

Cerkljanska skozi stoletja

Pregledna razstava s fotografijami, dokumenti in  več kot dvesto  

izvirnimi predmeti predstavlja izbrana področja iz življenja preprostega 

človeka in gospodarjenja v tem prostoru v zadnjih  tisoč letih. 

Pust je kriv! – Pripoved o cerkljanskih laufarjih 

Razstava,  namenjena cerkljanskim pustnim šemam. Laufarji, ena bolj znanih 

tradicionalnih pustnih skupin v Sloveniji, so bili v letu 2014 razglašeni za živo mojstrovino 

državnega pomena. Njihova največja posebnost so izrezljane lesene larfe. Na razstavi 

je predstavljenih vseh  petindvajset  likov, obred in zgodovina laufarije v Cerknem.

Samostojni pedagoški program

Cerkljanska laufarija 
Stare šege in navade, še posebno pustovanja, so del naše neprecenljive 

in raznolike dediščine. Cerkljanski laufarji so poleg kurentov edini, ki 

imajo svojo muzejsko predstavitev. V okviru učne ure z delovnim listom 

sta poleg likov predstavljena zgodovina in sam pustni obred. 

OŠ/1, 2, 3

Partizanska bolnica Franja -
simbol humanosti in tovarištva

Dolenji Novaki pri Cerknem

Odprto: od 1. aprila do 30. septembra: PO–E od 9. do 18. ure; 

od 1. oktobra do 31. oktobra: PO–NE od 9. do 16. ure, od 1. novembra do 31. 

marca, le v primeru ugodnih vremenskih razmer za najavljene skupine. 

Vstopnina: 3,0 (brez vodenja), 4,0 (z vodenjem).

Cena učne ure: 4,0 €.
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Občasne razstave in program 
ob občasni razstavi
Občasni razstavni program, zajemajoč iz moderne in sodobne umetnosti, ki 

vključuje slikarstvo, kiparstvo, grafiko, risbo, arhitekturo, oblikovanje in fotografijo. 

Tovrstnim razstavam, ki se mesečno menjajo, pripada pritličje Pilonove galerije, 

kjer so občasno tudi predavanja, glasbene, literarne in druge kulturne prireditve.

Strokovna vodstva, likovne aktivnosti, delovni listi, likovne 

in fotografske delavnice, predavanja in prireditve

V Pilonovi galeriji organiziramo posebne tematske delavnice, ki se nanašajo na 

izbrane razstave iz sočasnega razstavnega programa, posamezno obletnico ali 

priložnost. Delavnice potekajo v sodelovanju s profesorji likovne umetnosti ali  nosilci 

projekta s strani šole po predhodnem dogovoru. Delavnico zaključimo s končnimi 

izdelki v obliki razstave ali publikacije, videa ali drugih elektronskih zapisov. 

V4+, OŠ/1, 2, 3, SŠ

Sobotne ustvarjalne delavnice za otroke od 6. leta starosti naprej ter za mlajše s 

spremstvom odrasle osebe, s tematsko navezavo na dela znotraj občasne razstave. 

OŠ/1,2,3

Samostojni pedagoški programi

Vodstvo po stalni zbirki 
Organiziramo strokovna vodstva z učnimi listi po stalni zbirki Vena 

Pilona, ki potekajo vse leto po predhodni najavi. OŠ/ 2, 3, SŠ

Likovne delavnice ob stalni razstavi 
Otroci spoznavajo življenje in delo Vena Pilona s kopiranjem izbranega 

umetnikovega dela ali interpretacijo slednjega skozi druge likovne 

medije. V sodelovanju z vzgojitelji  in profesorji likovne umetnosti. 

V4+, OŠ/1,2,3

Pilonov počitniški kovček, počitniške delavnice za osnovnošolske otroke, likov-

no ustvarjanje, tematsko navezano na Pilonovo življenje in delo. OŠ/1,2,3 

Dopolnjevanke in pobarvanke. 

V/4+, OŠ/1,2,3

Pilonova galerija Ajdovščina

Prešernova ulica 3, 5270 Ajdovščina

05/368 91 77

pilonova.galerija@siol.net

www.venopilon.com/

www.venopilon.com/pedagoska_dejavnost.php

Odprto: TO-PE od 9. ure do 18. ure, 

SO, NE od 15. ure do 18. ure, PO in prazniki zaprto

Vstopnina: brezplačno, 

za najavljene skupine vodeni ogled na osebo študenti 3 €/osebo in upokojenci 2 €/osebo

Cena delavnic: brezplačno za V, OŠ, SŠ.

Cena učnih ur: brezplačno za V, OŠ in SŠ.

Informacije: Tanja Cigoj, tanja.cigoj@venopilon.com

 Stalna galerijska 
   postavitev

Stalna zbirka Vena Pilona

V zgornjih nadstropjih je postavljena stalna razstava Vena Pilona, 

na kateri so na ogled njegove slike, risbe, grafike, fotografije, kipi ter 

dokumentarno gradivo in umetnikovi osebni predmeti.
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Goriški muzej 
grad Kromberk Nova Gorica
Kobariški muzej
Mestni muzej Idrija,
Muzej za Idrijsko in Cerkljansko
Pilonova galerija Ajdovščina
Tolminski muzej

01

02
03

04
05
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Tolminski muzej

Mestni trg 4, 5220 Tolmin

05/ 381 13 60, 05/ 381 13 61

muzej@tol-muzej.si

www.tol-muzej.si

www.tol-muzej.si/slo/

Odprto: TO–PE od 9. do 16. ure, SO, NE, prazniki od 13. do 17. ure. 

Po dogovoru mogoč ogled zbirk tudi  zunaj odpiralnega časa.

Vstopnina: 1,5 €. 

Prost vstop: predšolski otroci,  drugi ob predhodnem dogovoru.

Cena delavnic: od 1,5 do 3 €.

Cena učnih ur: od 1,5 do 3 €.

Informacije:  Karla Kofol, karla.kofol@guest.arnes.si

 Stalna razstava
    

Naplavine obsoške zgodovine

Samostojni pedagoški programi

Od kamna do računalnika
Pregled posameznih zgodovinskih obdobij – zgodovinski časovni 

trak, učna ura z delovnimi listi in vodenjem po razstavi. 

OŠ/2, 3 

Izdelajmo lasten grb
Predstavitev življenja na gradovih s poudarkom na

tolminskem gradu in razlaga grboslovja. 

Nato izdelava lastnega grba.

OŠ/1, 2

Kako zgraditi grad
S pomočjo makete gradu na Kozlovem robu spoznavamo temeljne  načine 

gradnje srednjeveških gradov in njihove obrambe. Nato sledi ogled 

Coroninijevega dvorca, v katerem je  Tolminski muzej, pri čemer s pomočjo 

načrtov spoznavamo tloris stavbe  in namen posameznih prostorov ter 

ugotavljamo razlike med  novoveško in srednjeveško gradnjo.

OŠ/1, 2, 3 

Na obisku v muzeju
Udeleženci si ogledajo muzejsko stavbo (razstave, knjižnica, depo) ter spoznajo poklic 

muzealca in njegovo delo v muzeju. Mogoč dodatni pedagoški program, igra staro-novo.

V/4+, OŠ/1, 2

Oh, ta zgodovina!
Predstavitev inštitucij, ki se ukvarjajo s proučevanjem zgodovine ter 

ohranjanjem kulturne dediščine. Spoznavanje različnih zgodovinskih virov ter 

predstavitev muzejskega gradiva in dela v muzeju. Učna ura v muzeju.

SŠ

Likovno ustvarjanje v Posočju
Vodenje po stalni razstavi in umetnostno-zgodovinski zbirki s poudarkom na predstavitvi 

razvoja in oblik likovnega ustvarjanja skozi posamezna zgodovinska obdobja.

SŠ
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Goriški muzej 
grad Kromberk Nova Gorica
Kobariški muzej
Mestni muzej Idrija,
Muzej za Idrijsko in Cerkljansko
Pilonova galerija Ajdovščina
Tolminski muzej

01

02
03

04
05

Kosmačeva domačija 

Slap ob Idrijci

Odprto: za zaključene skupinske oglede je potrebna pred-

hodna najava (informacije Tolminski muzej).

Samostojni pedagoški program

Pri Kosmaču
Vodeni ogledi Kosmačeve domačije, doma pisatelja Cirila Kosmača s 

predstavitvijo pisateljevega življenja in ustvarjalne poti ter bivalne kulture na 

prelomu iz 19. v 20. stoletje. Delovni listi, mogoče posebno vodeno raziskovanje 

domačije, temelječe na prebiranju odlomkov iz Kosmačevih del.

V/4+, OŠ, SŠ

Arheološki muzej Most na Soči 

Osnovna šola Most na Soči

Odprto: ogled je mogoč po predhodni najavi na tel. št. 05/381 13 60.

Samostojni pedagoški program

Čez most po modrost
Vodenje po kulturnozgodovinski poti, ki zajema ogled Arheološkega muzeja in drugih 

arheoloških ter kulturnozgodovinskih lokacij na terenu. Virtualni in tiskani vodnik.

OŠ/2, 3, SŠ
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o5. Obalno-kraška regija
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Pokrajinski muzej Koper

Museo regionale di Capodistria

Obalne galerije Piran 

Gallerie Costiere Pirano

01

02
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Pokrajinski muzej Koper 
Museo regionale di Capodistria

Palača Belgramoni Tacco, Kidričeva 19, 6000 Koper

05/663 35 70, 05/663 35 71

E-pošta: info@pokrajinskimuzejkoper.si 

www.pokrajinskimuzejkoper.si 

www.pokrajinskimuzejkoper.si/si/muzej/pedagoski-program-za-vrtce , 

www.pokrajinskimuzejkoper.si/si/muzej/pedagoski-program-za-osnovne-sole , 

www.pokrajinskimuzejkoper.si/si/muzej/pedagoski-program-za-srednje-sole 

Odprto: TO–PE od 9. do 17. ure,  SO, NE od 11. do 17. ure; 

državni prazniki zaprto, za skupine po dogovoru tudi  zunaj odpiralnega časa.

Vstopnina: 1,5 €, letna vstopnica 6 €.

Prost vstop: otroci (do vključno pet let), člani SMD in ICOM, 

osebe s posebnimi potrebami, brezposelni. 

Cena delavnic: od 4 € do 6 €.

Cena učnih ur: 4 €.

Informacije: Brigita Jenko, brigita.jenko@pokrajinskimuzejkoper.si

] ]
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 Stalne muzejske 
 zbirke

Arheološka zbirka: predmeti, slikovno in  besedilno gradivo prikazujejo poselitev 

Slovenske Istre in dela Krasa od prazgodovine prek antike do zgodnjega srednjega veka.

Kulturnozgodovinska zbirka: prikazuje notranjo opremo, 

pohištvo, steklo idr. od 15. do 18. stol.

Umetnostna zbirka: predstavlja kronološko razporejene eksponate kiparstva, slikarstva 

ter umetne obrti; lapidarične predmete od 8. do 18. stol.; zgodnjesrednjeveško plastiko, 

heraldično gradivo, pinakoteko likovnih del beneških mojstrov od 14. do 19. stol.

Zbirka novejše zgodovine: stalna razstava prikazuje boj Slovencev 

za obstanek na narodnostno mešanem in mejnem območju od 

leta 1861 do 1954 (fotografije, predmeti, ambienti).

Samostojni pedagoški programi

Igrajmo se, kot so se igrali nekoč
Poznate igre: s kamenčki, pa zemljo krast, mamica, koliko je ura?, bi znali voziti šino? 

Te in še druge stare igre bomo spoznavali in se jih tudi igrali na etnološkem oddelku.

OŠ/1, 2

Muzejski kovček na obisku
Življenje nekoč je predstavljeno v kovčku z zanimivimi muzejskimi predmeti (igrače, oblačila, 

kuhinjski predmeti), ki obišče otroke v vrtcu/šoli. Otroci nato predstavijo stare predmete, 

ki so jih oni prinesli v vrtec/šolo. Dejavnost se  konča z ogledom etnološke zbirke.

V, OŠ/1
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Arheopeskovnik 1, 2, 3 – od arheološke 
najdbe do muzejskega predmeta
Otroci v arheološki zbirki najprej spoznajo delo arheologa in razmišljajo o poti, ki 

jo »prehodijo« najdeni fragmenti predmetov od izkopavanj do svoje predstavitve 

v muzejski zbirki. Nato se prelevijo v arheologe in v arheopeskovniku izkopane 

predmete očistijo, narišejo, opišejo, izmerijo ter naredijo pravcato razstavo.

V, OŠ, SŠ

Otroške ustvarjalne delavnice 
(ob dnevih odprtih vrat: kulturni praznik, teden družine, Poletna muzejska 

noč, teden otroka, ta veseli dan kulture, počitniške delavnice)

Tematske delavnice so vezane na občasne razstave, šege in navade ob 

praznikih (žito sejemo na sveto Lucijo, krasimo božično drevce, kot so ga 

nekoč, ipd.), predvsem pa na muzejske zbirke: delavnica tkanja,  izdelajmo 

mozaik, vsakemu svoj grb!, likovno ustvarjanje v umetnostni zbirki.  

V, OŠ

Svetilnik – časopis za otroke s kulturnimi vsebinami
Skupni projekt več kulturnih institucij je brezplačna otroška revija, ki skozi krajše 

članke, predvsem pa uganke, kvize, pobarvanke in druge zabavne naloge predstavlja 

otrokom kulturne in umetnostne vsebine treh obalnih mest in zaledja. 

OŠ

Vodstva in muzejske učne ure z delovnimi listi in predstavitvami ppt
Učna ura z delovnimi listi, vezana na posamezno zbirko (arheološka, 

umetnostna, kulturnozgodovinska, etnološka zbirka, zbirka novejše 

zgodovine) ali na specifično temo v okviru muzejskih zbirk.

OŠ/4.–9. razred, SŠ

Koper skozi čas – od Aegide do Supernove
Učenci se seznanijo z nastankom in zgodovino Kopra s predmeti v muzejskih zbirkah, 

nato pa se s pomočjo delovnih listov in starega mestnega načrta podajo na raziskovanje 

mesta. Na koncu narišejo muzejski predmet iz koprske zgodovine, ki ga izberejo sami.  

OŠ/4.–9. razred, SŠ 

Skrivnostne pisave: glagolica
V uvodu učenci prek igre prepoznavajo različne pisave, nato sledi ogled “glagoljaške 

sobe”, pogovor o tem, kdo so bili, kje in kakšne sledove svoje prisotnosti 

so pustili predvsem v zaledju Kopra. Učenci s pomočjo abecede razbirajo 

glagolske napise in poskusijo napisati svoje ime, krajši zapis ipd. v glagolici. 

OŠ/2

Pleteninasta ornamentika ali Razpletamo srednjeveške labirinte
V razstavnem prostoru s srednjeveško pleteninasto ornamentiko ugotavljamo, 

kaj/kdo/iz katerega materiala/za kakšen namen ... je naredil tak kamnoseški 

okras. Sledijo naloge, s katerimi učenci spoznavajo vzorce prepletov, 

njihovo logiko, vsebino in simboliko ter se urijo v likovnem zaznavanju s 

poustvarjanjem videnih vzorcev ali ustvarjanjem novih v različnih tehnikah.

OŠ/3

Arheologija v muzeju
V uvodnem predavanju učenci spoznajo  ustanovo muzej, osnove arheološke metode 

raziskovanja in arheološka obdobja s predstavitvijo človekovega bivanja in delovanja ter 

značilne arheološke predmete. Sledita krajše vodstvo in delavnica,  na kateri se učenci 

neposredno seznanijo z delom kustosta arheologa v muzeju (inventarizacija predmeta). 

OŠ/2

Moje mesto – moja zgodovina 
V sklopu obveznih izbirnih vsebin za srednješolce ponujamo mladim bolj poglobljen 

pogled v preteklost njihovega mesta. Na rednih tedenskih srečanjih   spoznavamo 

muzejske zbirke, na sprehodih po mestu si ogledujemo spomenike in ob teh pomnikih 

preteklosti kritično vrednotimo sedanjost ter razmišljamo o prihodnosti Kopra.

SŠ

Musica aeterna est – delavnica v glasbeni zbirki
Učenci se seznanijo z  glasbenim življenjem v obalnih mestih in na podeželju. 

Stare instrumente, pomembne glasbenike, ljudsko in umetno glasbo spoznavajo 

s pomočjo eksponatov, delovnih listov ter zabavnih nalog in iger (prepoznavanje 

napak, sestavljanke, igra spomin), nekaj ljudskih instrumentov lahko tudi 

vzamejo v roke in poskusijo zaigrati nanje. Po želji je mogoče ogled nadgraditi 

z glasbeno delavnico, na kateri poslušamo glasbene posnetke, ustvarjamo 

zvočne kompozicije, pojemo in petje spremljamo s preprostimi glasbili.

OŠ/3.–9. razred
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Lov na zaklad  – spoznavanje muzejskih zbirk malce drugače
Učencem v uvodu na diaprojekciji (prilagojeni starostni stopnji učencev) predstavimo 

muzej in muzejske poklice, čemur sledi samostojno raziskovanje muzejskih zbirk 

v skupinah, pri katerem učenci s pomočjo tlorisa muzeja v razstavnih prostorih 

iščejo predmete in jih nalepijo na ustrezno mesto na načrtu. Predmete morajo 

tudi poimenovati. Lov je končan, ko skupina najde vse predmete in skupaj 

preverimo osvojeno znanje. S sličicami obogaten “vodnik” po muzeju pa ostane 

učencem za kasnejšo uporabo v šoli in doma ali za ponovni obisk muzeja. 

OŠ/2, 3

Io alla scoperta del museo – 
Jaz, vodnik po zbirki  (program v italijanščini)

Učenci se že predhodno pripravijo na obisk muzeja  pri pouku italijanščine 

(dejavnost je po dogovoru z učiteljem lahko tudi ocenjena). Uvodnemu 

predavanju o muzejskih zbirkah sledi delo v skupinah; učenci naredijo izbor 

predmetov, ki so jih pritegnili v razstavnih prostorih in na delovnih listih 

pripravijo kratek opis; sledi vodstvo po zbirkah, na katerem vsak učenec pripravi 

predstavitev “svojega” predmeta. Na koncu povedo/napišejo/sporočijo, ali 

jim je bila dejavnost všeč ali ne. Vse aktivnosti potekajo v italijanščini.

OŠ/3

Muzejska galerija

Kidričeva 21, 6000 Koper

Odprto: TO–PE od 9. do 17. ure,  SO–NE od 11. do 17. ure, državni prazniki zaprto.

Vstopnina: vstop prost.

Razstavni prostor je namenjen občasnim razstavam.

Etnološka zbirka

Gramscijev trg 4/5, 6000 Koper

05/663 35 86

Odprto: PO–PE od 8. do 16. ure,  za skupine po dogovoru tudi  zunaj urnika.

 Stalne 
 razstave 

Krajina, arhitektura (detajli, fotografije), istrska meščanska kuhinja (predmeti 

za pripravo in uživanje hrane), kamnoseštvo (orodje, kamniti eksponati, 

videoprodukcija); v lopi je predstavljena kovaško-kolarska delavnica. 

Na stalni razstavi Stkana preteklost so predstavljeni pripomočki in postopki pridobivanja  

ter obdelave niti do tkanja in blaga ter kmečka in meščanska kultura oblačenja.

Samostojni pedagoški programi

Gospodinjski dan: od niti do oblačila 
Šolarji so razdeljeni v več skupin in krožijo po posameznih dejavnostih: vodstvo 

z delovnimi listi po razstavi Stkana preteklost, ogled dokumentarnega filma, 

praktični preizkus posameznih opravil (izbor med: navijanje niti v štrene, 

previjanje v klobčiče, tkanje, kvačkanje,  klekljanje). Delavnica tkanja je lahko 

tudi samostojna dejavnost; v tem primeru si otroci izdelajo stkani okrasek 

po svojem motivu (navezava na vsebine predmeta gospodinjstvo).

OŠ/5. razred
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Kdo je napravil Vidku srajčico 
Otroci doživljajo razstavo skozi pravljično pripoved o Vidku in njegovi 

srajčici, posamezne postopke pri izdelavi oblačila (previjanje štren, 

klobčičev) lahko tudi preizkusijo ter se ob nalogah spomnijo  še drugih 

pravljic, ki  pripovedujejo o predenju, tkanju, šiviljah in krojačih.

OŠ/1

Katera obleka je prava?
S staro igro preoblačenja otroci spoznajo oblačilno kulturo v preteklosti; 

s pozornim opazovanjem eksponatov morajo izbrati ustrezna oblačila iz 

papirja in z njimi obleči dve lutki v kmečko in meščansko nošo. 

OŠ/1

Grad Prem - muzejska zbirka

Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

Tel. 05/714 13 61

Odprto: od 1. maja do 5. oktobra: SO, NE in prazniki od 12. do 19. ure, 

za skupine je med tednom in pozimi  mogoč ogled po predhodni najavi. 

Informacije: Mateja Kakež, mateja.kakez@pokrajinskimuzejkoper.si

 Stalna razstava 
  (v nastajanju)

Grajska orožarna, zbirka o gradiščih na Bistriškem, prikaz grajskih stavb in 

dvorcev na brkinsko-bistriškem območju, slavnostna dvorana s poslikavami

Obalne Galerije Piran
Gallerie costiere Pirano

Tartinijev trg 3, 6330 Piran

05/ 67 12 080

info@obalne-galerije.si

www.obalne-galerije.si

Obalne galerije Piran so prestižna razstavišča za sodobno umetnost že od leta 

1975 in sodijo med najbolj prepoznavne galerije v Sloveniji. Predstavljajo novosti,  

zgodovinske dosežke slovenske in mednarodne likovne umetnosti ter vizualne 

kulture 20. in 21. stoletja. Sodelovale so z mnogimi svetovno uveljavljenimi umetniki, 

kot so Robert Mapplethorpe, Sandro Chia, Georg Baselitz in drugi. Delujejo v Kopru, 

Piranu in Portorožu ter upravljajo z javnim parkom skulptur na prostem Forma viva. 

Forma Viva Portorož – Park skulptur

Polotok Seča pri Portorožu

Odprto: celo leto in ob vsaki uri

Vstopnina: prost vstop

Cena delavnic: po dogovoru

Cena vodenega ogleda za najavljene skupine: 0,8 €/osebo
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   stalne 
   galerijske zbirke

Forma viva je park kamnitih skulptur na prostem in leži na zelenem polotoku Seča pri 

Portorožu,  kjer potekajo tudi kiparska srečanja umetnikov iz vseh koncev sveta. Bogata 

kamnita zbirka danes šteje več kot 140 kipov. Večina teh je v samem parku in jih lahko 

doživljamo na odprtih travnatih površinah, s panoramskim pogledom na morje v zavetju 

košatih figovcev, oljk in stoletnih cipres, druge so razporejene po mestih slovenske Istre.

Park kamnitih skulptur

Edinstvena zbirka  sodobne kamnite plastike je nastala v sklopu mednarodnih 

kiparskih simpozijev, ki se v tem prostoru bienalno odvijajo od leta 1961. 

Zbirka danes šteje že več kot 140 skulptur. Večina se nahaja v parku z 

mediteransko vegetacijo in vzorčnim oljčnikom na polotoku Seča, nekaj pa 

jih najdemo tudi v naseljih, ulicah in zelenicah mest slovenske Istre.

Samostojni pedagoški programi

Oblikovanje gline na Formi vivi Portorož 
Kaj je Forma viva in kaj je mednarodni kiparski simpozij Forma viva Portorož? Kdo 

je kipar in kaj počne ter kakšnih materialov, orodij in tehnik se poslužuje? V času 

kiparskega simpozija (15.9.-15.10. 2015) nam bo o kiparstvu razlagal mladi kipar, ki nam 

bo ponudil tudi možnost, da se še sami preizkusimo v klesanju kamna. Izven tega 

termina nam bo park skulptur in simpozij Forma viva predstavila kustosinja Obalnih 

galerij Piran. Na koncu si bomo za spomin oblikovali svojo malo plastiko iz gline.

V, OŠ/1

Oblikovanje siporeksa na Formi vivi Portorož
Kaj je Forma viva in kaj je mednarodni kiparski simpozij Forma viva Portorož? Kdo 

je kipar in kaj počne ter kakšnih materialov, orodij in tehnik se poslužuje? V času 

kiparskega simpozija (15.9.-15.10. 2015) nam bo o kiparstvu razlagal mladi kipar, ki nam 

bo ponudil tudi možnost, da se še sami preizkusimo v klesanju kamna. Izven tega 

termina nam bo park skulptur in simpozij Forma viva predstavila kustosinja Obalnih 

galerij Piran. Na koncu si bomo za spomin oblikovali svojo malo plastiko iz siporeksa.

OŠ 2,3, SŠ

Detektiv v parku 
Kaj je Forma viva in kaj je mednarodni kiparski simpozij Forma viva Portorož? Kdo je 

kipar in kaj počne ter kakšnih materialov, orodij in tehnik se poslužuje? V času kiparskega 

simpozija (15.9.-15.10. 2015) nam bo o kiparstvu razlagal mladi kipar, ki nam bo ponudil 

tudi možnost, da se še sami preizkusimo v klesanju kamna. Izven tega termina nam 

bo park skulptur in simpozij Forma viva predstavila kustosinja Obalnih galerij Piran. 

Nato bomo s pomočjo fotografij sami poiskali nekatere kipe. Že pismeni otroci bodo 

ugotavljali, kdo je ustvaril posamezne skulpture ter od kod prihaja njihov avtor.

V, OŠ 1

Od kamna do skulpture – vodstvo 
Kaj je Forma viva in kaj je mednarodni kiparski simpozij Forma viva Portorož? Kdo 

je kipar in kaj počne ter kakšnih materialov, orodij in tehnik se poslužuje? V času 

kiparskega simpozija (15.9.-15.10. 2015) nam bo o kiparstvu razlagal mladi kipar, 

ki nam bo ponudil tudi možnost, da se še sami preizkusimo v klesanju kamna. 

Izven tega termina nam bo park skulptur in simpozij Forma viva predstavila 

kustosinja Obalnih galerij Piran. Nato se bomo sprehodili po parku in odkrivali 

tamkajšnjo mediteransko vegetacijo, vzorčni oljčnik ter kamnito plastiko.

V, OŠ 1,2,3, SŠ

Mestna Galerija Piran

Tartinijev trg 3, 6330 Piran

070/760-950, 05/ 627 43 22

Odprto: TO-NE, prazniki (zaprto 1. nov.)

1. april do 30. junij: od 11. do 18.ure , 1. julij do 31. avgust: od 10. 

do 12. ure in od 18. do 22. ure, 1. september do 31. oktober: od 11. 

do 18. ure, 1. november do 31. marec: od 11. do 16.ure.

Za skupine po dogovoru tudi zunaj odpiralnega časa.
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Vstopnina: 2,00 € (osnovnošolci, dijaki, študenti in upokojenci: 1,00 €)

Prost vstop: otroci do 6 let, invalidi, brezposelne osebe, 

8. feb., 18. maj, 3. dec., poletna muzejska noč

Cena delavnic: po dogovoru

Cena vodenega ogleda za najavljene skupine: 0,80 € / osebo

Informacije: ksenija.rakar.ogp@gmail.com

      stalne 
   galerijske zbirke

Galerija v klasicistični dvonadstropni stavbi (nekdaj Kazina na mestu nekdanje 

lože), ki stoji na osrednjem Tartinijevem trgu, je bila po načrtih arhitekta 

Borisa Podrecce v celoti prenovljena leta 2012.  Mestna galerija velja za 

osrednje razstavišče Obalnih galerij Piran, namenjeno večjim razstavnim 

projektom, retrospektivam in kompleksnim tematskim postavitvam. 

Samostojni pedagoški programi

Pedagoški programi Obalnih galerij Piran so prilagojeni občasnim razstavam, ki se v 

naših razstaviščih odvijajo preko celega leta. Za hitro in ažurno obveščanje o pedagoških 

programih se lahko prijavite na sprotno in neobvezujoče obveščanje preko e-pošte. 

Galerija Herman Pečarič Piran

Leninova ulica 1, 6330 Piran

070/760-950, 05/ 627 43 22

Odprto: kot Mestna galerija Piran

Vstopnina: prost vstop

Cena delavnic: po dogovoru

Cena vodenega ogleda za najavljene skupine: 0,80 € / osebo

Informacije: ksenija.rakar.ogp@gmail.com

   stalne 
   galerijske zbirke

Galerija se nahaja v neposredni bližini morja, ob piranskem pristanišču. Prenovljena 

stavba stare krojačnice iz časa prehoda  iz 19. v 20. stoletje hrani zbirko 150 slik, risb 

in grafik z istrskimi motivi, ki jo je piranski umetnik Herman Pečarič (1908-1981) 

zapustil mestu Piran. V galeriji so tudi občasne razstave in drugi kulturni dogodki.

Razstavni prostor je namenjen cikličnim razstavam del 

Hermana Pečariča in občasnim razstavam.

Samostojni pedagoški programi

Sprotno obveščanje po e-pošti.
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Prostor Za Sodobno Umetnost 
Monfort Portorož

 Obala 8, 6320 Portorož

 070/760-950, 05/ 627 43 22

Odprto: kot Mestna galerija Piran

Vstopnina: prost vstop

Cena delavnic: po dogovoru

Cena vodenega ogleda za najavljene skupine: 0,80 € / osebo

Informacije: ksenija.rakar.ogp@gmail.com

   stalne 
   galerijske zbirke

Razstavišče Monfort se nahaja na sprehajalni obmorski poti med Portorožem 

in Piranom. Stavba izjemnih dimenzij iz prve polovice 19. stoletja, ki je do 

nedavnega služila skladiščenju soli, se uvršča med redke primere tovrstne tehnične 

dediščine v Sloveniji. Velja za največji razstavni prostor Obalnih galerij Piran, v 

katerem izstopajo zlasti prostorsko zasnovani umetniški projekti- instalacije

Razstavni prostor je namenjen občasnim razstavam.

Samostojni pedagoški programi

Sprotno obveščanje po e-pošti.

Galerija 
Loža Koper

 Titov trg 1, 6000 Koper

 070/760-950, 05/ 627 43 22

Odprto: TO-SO (zaprto med prazniki in avgusta)

1. april do 30. junij: od 11.do 18.ure, 1.do 31. juljulij: od 10. do 12. in od 18. do 22. ure, 1. 

september do 31. oktober: od 11. do 18. ure, 1. november do 31. marec: od 11. do 16. ure.

Vstopnina: prost vstop

Cena delavnic: po dogovoru

Cena vodenega ogleda za najavljene skupine: 0,80 € / osebo

Informacije: ksenija.rakar.ogp@gmail.com

   stalne 
   galerijske zbirke

Galerija Loža ima svoje prostore v prvem nadstropju mestne lože. Stavba, 

grajena v značilnem beneško gotskem slogu iz 15. stoletja, stoji na glavnem 

trgu starega mestnega jedra, nasproti Pretorske palače. Galerija se je v 

Sloveniji in tujini uveljavila kot pomembno likovno prizorišče, namenjeno 

retrospektivnim in aktualnim razstavam slovenskih in tujih umetnikov. 

Razstavni prostor je namenjen občasnim razstavam.

Samostojni pedagoški programi

Sprotno obveščanje po e-pošti.
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Galerija 
Meduza

 Čevljarska 34, 6000 Koper

 070/760-950, 05/ 627 43 22

Odprto: PO-PE (zaprto med prazniki): od 11. do 16. ure

Vstopnina: prost vstop

Cena delavnic: po dogovoru

Cena vodenega ogleda za najavljene skupine: 0,80 € / osebo

Informacije: ksenija.rakar.ogp@gmail.com

   stalne 
   galerijske zbirke

Galerija se nahaja v Čevljarski ulici, eni najbolj živahnih v mestnem 

jedru Kopra. Od začetkov predstavlja odprt in komunikativen prostor, 

pomembno središče likovnega dogajanja, stičišče idej in svežih pobud. 

Galerija, ki ponuja tudi prodajo likovnih del slovenskih umetnikov, je 

namenjena predvsem novostim in razstavam mladih ustvarjalcev.

Samostojni pedagoški programi

Sprotno obveščanje po e-pošti.
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Notranjski muzej Postojna

Kolodvorska cesta 3, 6230 Postojna

05/721 10 90

info@notranjski-muzej.si

www. muzejkrasa.si

www.notranjski-muzej.si/

Odprto: PO zaprto, TO, SR, PE, SO, NE od od 10. do 18. ure, ČE od 10. do 20. ure.

Vstopnina: 3 €.

Prost vstop: invalidi, predšolski otroci, zavod MISSS 

in imetniki kartic SMD, ICOM, PRESS, AICA, ISIC, ICOMOS.

Cena delavnic: 3 €.

Informacije: Tina Poljšak, tina.poljsak@notranjski-muzej.si

 Stalne muzejske 
 postavitve

Razstava Muzej krasa je nova pridobitev Slovenije in predstavlja edin-

stveno točko za predstavitev klasičnega krasa. Sprehodite se med spo-

ročili, ki prepletajo razlago raztapljanja apnenca, nastanka kraških 

pojavov in človekovo življenje na krasu, od poselitve pračloveka in lede-

nodobnih živali, do razvoja jamskega turizma ter jamarstva.

Tematsko vodenje 

VV, OŠ, SŠ

V letu 2015 lahko pričakujete novo stalno razstavo z naslovom Muzej krasa.

Samostojni pedagoški programi

V času ledenih dob
Ali veste kako so živeli ljudje v starejši kameni dobi? Kakšne živa-

li so se takrat sprehajale po krasu? Kako je bil videti današnji kras? Pri-

dite in ne zamudite zgodbe o življenju v času ledenih dob.

OŠ/2, 3

Jamarska avantura v muzeju 
S pomočjo jamarskega dnevnika in zemljevidov boste pomagali jamarju Leu poiska-

ti človeško ribico – le kje jo je izgubil? Jamar Leo se bo z vami podal na nepozab-

no pustolovščino, med katero boste spoznali in odkrili temeljne pojme krasoslovja.

V 4+, OŠ/1, 2

Spoznajte dve »dekleti«, Floro in Favno, iz Zelenega krasa 
Vas zanima, kako nastajajo kapniki, kakšno je življenje v podze-

mlju in kakšne čarovnije skriva kraški svet? Naučite se, kakšna je nara-

va pri nas. Pridite v muzej ter spoznajte Floro in Favno Zelenega krasa!

OŠ/1, 2, 3

Kako so živeli na krasu
Na razstavi bomo izvedeli, kakšni so bili običaji in navade na krasu. Zanimalo nas bo, 

kako je človek na krasu živel, kakšen je bil njegov vsakdan in s čim si je krajšal čas.

OŠ/1, 2, 3

Delavnice  v izobraževalnih ustanovah
Z delavnicama Jamarska avantura v muzeju in Spoznajte dve »de-

kleti«, Floro in Favno, iz Zelenega krasa gostujemo na šolah.

OŠ/1, 2, 3
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Belokranjski muzej Metlika
Dolenjski muzej Novo mesto
Galerija likovnih 
 samorastnikov Trebnje
Muzej Ribnica
Pokrajinski muzej Kočevje

Belokranjski muzej Metlika

Trg svobode 4, 8330 Metlika 

(07) 306 33 70, (07) 305 81 77

belokranjski.muzej@guest.arnes.si

www.belokranjski-muzej.si

www.belokranjski-muzej.si/default.asp?sif_co=D1

Odprto:  PO–SO od 9. do 17. ure,  NE in prazniki od 10. do 14. ure.

Vstopnina: mladina 3 €, skupina brez vodstva (več kot 

deset oseb): 2,5 €, skupina z vodstvom 3 €.

Prost vstop: predšolski otroci, šolarji s prilagojenim programom.

Cena delavnic: od 3 € do 5 €.

Cena učnih ur: 3 €.

Informacije: Alenka Misja, alenka.misja@guest.arnes.si

 Stalne 
 muzejske zbirke

Arheološka kulturnozgodovinska, etnološka zbirka

Zbirka novejše zgodovine

Lapidarij

Vinogradniška zbirka  o življenju ljudi v Beli krajini 

od prazgodovine do sredine 20. stoletja

Samostojni 

pedagoški programi

Arheološki nakit
V arheološki zbirki hranimo številne predmete iz 

obdobja prazgodovine: lončeno posodje, 

raznovrstno orodje, orožje, nakit ter dele tedanje noše. 

Otroci si najprej ogledajo razstavljeni nakit, potem pa ga 

poskušajo  narediti s sodobnimi materiali.

V/4+, OŠ/1, 2, 3, SŠ

Postanimo restavratorji     
V improviziranem peskovniku poskušajo otroci med igro poiskati vsak svojo razbito 

glineno posodico. »Izkopanine« morajo pozneje zlepiti, pobarvati in se ob delu 

pogovarjati, kako so podobne predmete izdelovali in uporabljali v preteklosti.

V/4+, OŠ/1

S čim in kaj so se igrali otroci v srednjem veku
„Mlin“, „trdnjava“, „zara“ so bile priljubljene igre v srednjem veku. Otroci 

na delavnici izdelajo načrte zanje in se naučijo pravil posamezne 

igre. Lahko naredijo tudi kakšno igračo, mogoče vetrnico. 

V/4+, OŠ/1

Muzejske učne ure
Vodstvo po stalni razstavi s pedagoško knjižico Predmeti za vrtce, Muzejski 

kompas za šolarje in delovnimi listi Raziskujmo zbirke Belokranjskega muzeja 

za dijake  s poudarki na posameznih temah: 1408/ Prišli so Turki, za njimi 

Uskoki, Od nastanka mest do Ilirskih provinc, Prehrana v Beli krajini, Kako 

so bili oblečeni Belokranjci v 19. stoletju in prvi polovici 20. stoletja.

V/4+, OŠ/1, 2, 3, SŠ

Oživljeni predmeti
Učenci si najprej ogledajo nekaj muzejskih predmetov in ugotovijo iz česa so narejeni, 

kako delujejo in zakaj so jih uporabljali. Potem jih primerjajo s tistimi, ki jih uporabljamo 

dandanes. Predmete tudi narišejo, opišejo in dopolnijo svoj prvi „muzejski list“. Ob tem 

spoznavajo način »popisovanja« (dokumentacije) in shranjevanja predmetov v muzejih.

OŠ/1, 2, 3
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Vitezi so imeli ščite
Otroci pridobijo znanje o vitezih, ščitih in grbih. Ko spoznajo, 

kakšni so bili viteški ščiti, izdelajo vsak svojega.

OŠ/2, 3

Bili so gradovi in Turki
Otroke poskušamo animirati, da iz lepenke skupinsko 

zgradijo mogočen »grad«, ki ga oblegajo Turki.

OŠ/1, 2

Kako nastane belokranjska pisanica  
Belokranjski muzej hrani veliko zbirko pisanic. Na tej delavnici učenci s stopljenim 

voskom rišejo ornamente na izpihana jajca, ki jih kasneje pobarvajo v rdeči in črni 

barvi. Na Slovenskem se je tovrstna poslikava velikonočnih jajc ohranila predvsem v 

Beli krajini in pisanice so postale eden najbolj prepoznavnih belokranjskih spominkov. 

OŠ/2, 3, SŠ

Intarzija
Med razstavljenimi etnološkimi predmeti je tudi intarzirana skrinja iz druge  

polovice 19. stoletja. Učenci spoznajo tehniko intarzije, ko z barvnimi vložki 

temnega in svetlega lesa izdelujejo ornamente po svojih zamislih.

OŠ/2, 3, SŠ

Naredimo si papirnato rožo
Vse do druge svetovne vojne je bilo v Beli krajini razširjeno izdelovanje rož iz papirja. 

Papirnato cvetje je bilo namenjeno predvsem za poročne šopke, venčke, šopke za 

vojake nabornike in novomašnike. Najpogosteje so jih oblikovali iz krep papirja. 

Otroci na delavnici sami naredijo papirnato rožo, ki jo obdržijo za spomin.

OŠ/1, 2

Izdelajmo razglednico
Skozi igro spomin pokažemo otrokom replike starih razglednic, njihove 

motive, pisavo … Potem razglednico izdelajo sami in jo odpošljejo.

OŠ/1, 2

Dolenjski muzej Novo Mesto

Muzejska 7, 8000 Novo mesto

 07/373 11 30, 07/373 11 12

dolenjski.muzej@guest.arnes.si

www.dolmuzej.com

www.dolmuzej.com/si/kustodiati/pedagogija/

Odprto: TO–SO od 9. do 17. ure.

Vstopnina: mladina: 3 €, celoletna muzejska izkaznica za mlade 10 €.

Prost vstop:  posamezni obiskovalci v dneh: 8. 2., 18. 5., 1. 6. in 3. 12., z veljavno 

izkaznico prijatelji Dolenjskega muzeja, člani SMD, ICOM, ICOMUS, PRESS.

Cena delavnic: 2,5 €.

Cena učnih ur:  od 0,5 do 2 €.

Informacije: Lavra Fabjan, lavra.fabjan@guest.arnes.si

 Stalne 
 razstave

Arheološka podoba Dolenjske

Prvič so skupaj predstavljeni vsi najpomembnejši predmeti, ki Dolenjsko 

in Novo mesto uvrščajo med izjemno evropsko arheološko dediščino 

in znatno prispevajo k poznavanju evropske prazgodovine.

Etnološka razstava

Prikazuje kmečki in obrtniški (lončarstvo, mlinarstvo, svečarstvo in medičarstvo) 

način življenja na Dolenjskem v 19. in prvi polovici 20. stoletja. Samo v Dolenjskem 

muzeju sta v celoti predstavljeni medičarska in svečarska delavnica.
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Razstava novejše zgodovine

Predstavlja čas od konca 19. stol. do leta 1945. Osrednji del razstave 

je namenjen obdobju druge svetovne vojne na Dolenjskem.

Občasne razstave in programi 
ob občasni razstavi
Novo mesto 1848–1918

Obravnavani čas zaznamuje vladanje karizmatičnega avstrijskega cesarja Franca 

Jožefa I., oblikovanje slovenske narodne zavesti in prvič pojav simbolov slovenstva 

(zastava, grb in himna). To je čas ustanavljanja številnih društev in posledično 

številnih javnih prireditev. Iznajdba fotografije je ohranila številne podobe mesta in 

ljudi. V Novem mestu je bila v tistem času prvič uprizorjena Linhartova veseloigra 

Veseli dan ali Matiček se ženi – prva uprizoritev katerega od slovenskih dramatikov 

v slovenskem jeziku, zgrajen je bil prvi narodni dom na Slovenskem in nastal je prvi 

ponatis Slave vojvodine Kranjske. Tu sta ustvarjala Janez Trdina in Dragotin Kette.

Razstava bo delno prilagojena tudi za ogled slepih in slabovidnih obiskovalcev. 

Simboli slovenstva

Srečanje s pojavom prvih simbolov slovenstva (zastava, grb 

in himna) in njihovim razvojem skozi čas. Poustvarjanje na 

starostnim stopnjam prilagojenih muzejskih delavnicah.

V, OŠ, SŠ

Iznajdba fotografije

Spoznavanje načinov nastanka fotografije od njenih začetkov 

do danes. Fotografiranje v kostumih, ki spominjajo na čas med 

letoma 1848 in 1918 in izdelava spominskih razglednic. 

V, OŠ, SŠ

Zapečatimo listino kot Rudolf IV. Habsburški leta 1365

Učenci in dijaki bodo spoznali pomembnost pečatnika in pečata nekoč 

in danes. Spoznali bodo lik ustanovitelja Novega mesta in 

njegov simbolni vpliv na zdajšnje življenje. Izpolnili 

bodo listino in jo zapečatili. 

V, OŠ, SŠ

Samostojni 

pedagoški programi

Gremo v muzej …
Otroci se prvič srečajo z muzejem in muzejskimi predmeti. Spoznajo življenje ljudi 

(tudi otrok) nekdaj in dandanes. Ugotovijo, s kakšnim namenom predmete hranimo in 

razstavljamo v muzeju in kaj muzej je. Po razmisleku o svojih starih igračah povedo, katero 

bi darovali muzeju in zakaj.

V, OŠ/1

Arheološki peskovnik
Ob lutki kneza ali kneginje otroci spoznavajo življenje ljudi v starejši železni dobi na Marofu, 

sledita ogled najpomembnejših predmetov na arheološki razstavi in iskanje njihovih kopij 

v arheološkem peskovniku. 

V, OŠ/1

Življenje v kameni dobi
Učenci v skupinah spoznavajo življenje v kameni dobi: izdelajo preprosto orodje 

in orožje (motiko, sekiro), na kamnu trejo žitno zrnje, tkejo na preprostih statvah, 

poskušajo zanetiti ogenj, iz gline izdelajo posodo, oblečejo se v živalske kože. 

Skupina otrok iz šibja, gline in drugega materiala za razred izdela prazgodovinsko kočo.

OŠ

Cvetoči dolenjski halštat
Spoznavanje življenja halštatskih knezov in kneginj v Novem mestu in na Dolenjskem (8. do 

4. stol. pr. n. št.) in ob tem predstavitev situlske umetnosti, ki je najodličnejši dosežek pozne

prazgodovinske umetnosti v Sloveniji. V Novem mestu je bila odkrita 

skoraj polovica vseh figuralno okrašenih situl v Sloveniji, najden je bil edini 

bronast pas na svetu, dolg 124 cm in okrašen v situlski umetnosti.

V, OŠ, SŠ

Arheološki nakit
Učenci ali dijaki si ogledajo film Steklo in jantar Novega mesta ter 

stekleni nakit na arheološki razstavi. V delavnici izdelajo sodobne 

ogrlice po vzoru arheološkega steklenega nakita.

OŠ/3, SŠ
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Belokranjski muzej Metlika
Dolenjski muzej Novo mesto
Galerija likovnih 
 samorastnikov Trebnje
Muzej Ribnica
Pokrajinski muzej Kočevje
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Novo mesto – mesto situl
Situle iz Novega mesta – Učenci na situlski plašč iz kovinske folije 

narišejo svojo življenjsko zgodbo in ga sestavijo v situlo.

OŠ/2, 3

Slika v situlski umetnosti
Učenci ali dijaki v obliki reliefa v tanko folijo vdolbejo izbran prizor s situle, ga 

opremijo s primernim okvirjem in tako ustvarijo svojo sliko v situlski umetnosti. 

OŠ, SŠ

Ohranimo preteklost
Učenci in dijaki spoznajo delo konservatorja in restavratorja. V arheološkem 

peskovniku z delom v skupinah poiščejo lončene črepinje in jih sestavijo v celoto.

OŠ, SŠ

Moja majica
Učenci in dijaki s  stiliziranimi motivi v grafični tehniki sitotiska okrasijo majice. 

OŠ/3, SŠ

Šege in navade
Praznični dnevi – Ogled dela etnološke razstave o praznikih, šegah in navadah. 

Predstavitev prelomnih dni in praznikov v letu, nato po izbiri še praktično delo: izdelava 

voščilnice, novoletnih okraskov, pustnih mask, rožic iz krep papirja, pirhov  ... 

OŠ, SŠ

Obrti na Dolenjskem
Od voska do sveče – Spoznavanje obrti ob razstavljeni svečarski in medičarski delavnici,

nato izdelava različnih vrst svečk. 

OŠ/3, SŠ

Od medu do lectovega srčka
Spoznavanje obrti ob razstavljeni svečarski in medičarski 

delavnici, nato krašenje lectovih src. 

OŠ/2, 3, SŠ

Sobotne in počitniške ustvarjalne delavnice

] ]

[ [

Jakčev dom 

Sokolska ulica 1, 8000 Novo mesto

07/373 11 31

jakcev.dom@siol.net

www.dolmuzej.com

www.dolmuzej.com/si/kustodiati/pedagogija/mladina/temp/UcneUre_jakac/

Odprto: TO–SO od 9. do 17. ure.

Vstopnina: mladina 2 €.

Prost vstop:  posamezni obiskovalci v dneh: 8. 2., 18. 5., 1. 6. in 3. 12., z veljav-

no izkaznico prijatelji Dolenjskega muzeja, člani SMD, ICOM, ICOMUS, PRESS.

Cena delavnic: 2,5 €.

Informacije: Jasna Kocuvan, jasna.kocuvan@guest.arnes.si

 Stalna 
 razstava

Zbirka umetniških del Božidarja Jakca

Stalna likovna razstava Dolenjskega muzeja Novo mesto

Likovno-pedagoška zbirka Dolenjskega muzeja Novo mesto
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Samostojni pedagoški programi

Od krokija do študijske risbe
Učenci spoznajo razvoj risbe, in sicer od enostavne risbe – krokija 

do natančnejše, zahtevnejše risbe – študijske risbe.

OŠ

Risanje z ogljem, grafitom ali pastelom
Učenci spoznajo slikarske razsežnosti tehnik oglja, grafita in pastela.

OŠ, SŠ

Lavirana risba
Učenci s tušem in trsko ali gosjim peresom ustvarjajo izmite lavirane risbe. 

OŠ

Monotipija
Učenci spoznajo monotipijo, mejno tehniko med slikarstvom in grafiko. 

OŠ/2, 3, SŠ

Odtis v visokem tisku
Učenci spoznajo visoki tisk in v tehnikah lesoreza ali linoreza izdelajo svoj grafični odtis.

OŠ/3, SŠ

Odtis v globokem tisku
Učenci spoznajo globoki tisk in v tehniki suhe igle izdelajo svoj grafični odtis. 

OŠ/3, SŠ

] ]
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Kočevski rog – Baza 20

041 315 165

dolenjski.muzej@guest.arnes.si

www.dolmuzej.com

www.dolmuzej.com/si/muzej/baza20/

Odprto: od 1. aprila do 30. septembra vsak delavnik od 8. do 

16. ure; SO, NE in prazniki  v dogovoru z vodnikom. 

Vstopnina: 2,5 €.

Prost dostop: dostop do  šestindvajsetih barak na Bazi 20. 

Cena delavnic: razstava 1 €, film 1,5 €. 

Cena učnih ur: vodenje po Kočevskem rogu mladina 4 €, celodnevno vodenje 10 €.

Informacije: Jože Saje, dolenjski.muzej@guest.arnes.si

 Stalne muzejske
  postavitve

Baza 20

Na Bazi 20 so na ogled vse barake, v katerih je od aprila 1943 do decembra 

1944 bivalo politično vodstvo slovenskega narodnoosvobodilnega 

gibanja. Ogled šestindvajsetih barak. Prost dostop vse leto.
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Razstava

Kočevski rog in Baza 20 med drugo svetovno vojno. 

Film: Kočevski rog skozi prostor in čas

Samostojni pedagoški programi

Baza 20
Baza 20 je bila med drugo svetovno vojno sedež političnega vodstva 

odporniškega gibanja in je edino, na tako skrit način zgrajeno bivališče 

vodstva kakega odporniškega gibanja v Evropi. Med ogledom dveh stalnih 

razstav se obiskovalci seznanijo s pomenom Baze 20, načinom življenja 

v partizanskih roških postojankah, zlasti bolnišnicah in delavnicah.

OŠ/3, SŠ

 
Kočevski rog 
Potepanje po Rogu se začne z ogledom predstavitvenega filma in Baze 20. 

Med vožnjo po Rogu si ogledamo Podsteniško koliševko (vegetacijski obrat), 

Podstenice (ostanke nekdanje kočevarske vasi), Dvojno brezno (grobišče po 

vojni pobitih ljudi), žago Rog (ruševine nekoč največje parne žage v srednji 

Evropi), Črmošnjiško jelko (najdebelejša jelka in drevo v Rogu), Reso (nekdanji 

kočevarski zaselek) in avtentično ohranjeno partizansko bolnišnico Jelendol z 

grobiščem. Mogoč je tudi vzpon na Veliki rog. (Ogled mogoč za manjše skupine – z 

avtomobilom ali kombijem – gozdne ceste ne dovoljujejo vožnje z avtobusom.)

OŠ/3, SŠ

 
Smreka ali jelka?
V prijetnem gozdnem okolju se bodo učenci naučili prepoznati 

naše najpogostejše drevesne vrste. Izvedeli bodo tudi marsikaj 

zanimivega o ekologiji gozda in  življenju divjadi.

V, OŠ, SŠ

Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje
 

Goliev trg 1, 8210 Trebnje

07/ 34 82 100, 07/ 34 82 106, 031/371 404, 07/ 34 82 102, 07/ 34 82 107

galerija@ciktrebnje.si 

www.ciktrebnje.si 

www.ciktrebnje.si/drugo-izobrazevanje/delavnice?view=category

Odprto: od 1. oktobra do 30. aprila TO–PE od 10. do 12. ure in od 14. 

do 18. ure,  SO od 14. do 18. ure, od 1. maja do 30. septembra 

TO–PE od 10. do 12. ure in od 14. do 19. ure, SO od 14. do 19. ure.

Zaprto NE, PO,  1. januarja, 1. maja, 1. novembra in 25. decembra. 

Ogled po dogovoru tudi  zunaj urnika.

Vstopnina: dijaki in študenti: 1,5 €. 

Prost vstop: otroci do 15. let, imetniki kartic SMD, ICOM, PRESS, 

8. februarja, 18. maja, junija – v času tabora, 3. decembra.

Cena delavnic: določena z razpisom.

Informacije: Andrejka Vabič Nose, galerija@ciktrebnje.si

 Stalna razstava 

Zbirka naivne oz. samorastniške umetnosti

Zbirka je nastala kot rezultat vsakoletnih mednarodnih 

taborov likovnih samorastnikov v Trebnjem.
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Občasne razstave in program 
ob občasni razstavi
Obsegajo samostojne in skupinske predstavitve umetnikov iz Slovenije in tujine.

Vodstva 

Namenjena so spoznavanju likovnega fonda galerije in njenega razvoja.

Učne ure in tematske delavnice

Aktivnosti so namenjene spoznavanju razstavljenega likovnega fonda. 

V, OŠ, SŠ

Samostojni pedagoški programi

Spoznajmo galerijo
Program je namenjen spoznavanju galerije kot prostora, namenjenega kulturi 

in za seznanjanje s pojmi, kot so galerija, muzej, stalna razstava, depo, kulturna 

dediščina, zbirka, likovna umetnost, umetnik … Učenci razvijajo kulturno zavest, 

likovno občutljivost in pridobivajo odprtost za različne načine likovnega ustvarjanja. 

Spoznavajo, katera dela hranimo v galeriji in s kakšnim namenom jih predstavljamo. 

Udeleženci s pogovorom o zbirki in likovnih delih ter s pomočjo delovnih 

listov potujejo v različna okolja, spoznavajo slikarske tehnike in materiale. 

V, OŠ 

Likovno delo skozi zgodbo
Učenci spoznavajo izbrana likovna dela s pomočjo zgodbe, razvijajo spomin, domišljijo, 

likovno vizualizacijo, prostorsko predstavljivost in utrjujejo likovne pojme. Zgodbe, ki 

opisujejo slovenske običaje (koledovanje, kurentovanje …) ter znane slovenske figure 

in junake (Kurent, Martin Krpan …), nudijo bogat vir informacij, s pomočjo katerih 

udeleženci spoznavajo likovna dela galerijske stalne zbirke. Zgodbe omogočajo 

udeležencem, da na inovativne načine spoznavajo in kasneje upodabljajo svoje junake.

V, OŠ

Prikaz likovnih tehnik
V okviru mednarodnih taborov  likovnih samorastnikov, ki potekajo vsak junij, 

obiskovalci lahko obiščejo umetnike in jih opazujejo pri ustvarjanju. Obiskovalci 

na tak način spoznajo različne slikarske in kiparske tehnike. Razpisane 

delavnice in predstavljene tehnike  so odvisne od sodelujočih umetnikov. 

V, OŠ, SŠ

Muzej Ribnica

Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica

01/835 0376

muzej.ribnica@amis.net

www.muzej-ribnica.si/

Odprto: maj– oktober TO–NE od 10. do 13. ure in od 16. do 19. ure,  

v drugih mesecih po dogovoru, za najavljene skupine in pedagoške 

programe po vnaprejšnjem dogovoru vse dni v letu.

Vstopnina z vodenjem: šolska mladina, študenti 2 €.

Prost vstop: PRESS, ICOM, SMD, SED, teden družine za družine, 18. 5., 

Ribniški semenj suhe robe in lončarstva (prva nedelja v septembru).

Cena delavnic: od 4 € do 10 €. 

Cena učnih ur: 3 €. 

Informacije: Vasja Pavlin, muzej.ribnica@amis.net

 Stalna razstava

Suha roba in lončarstvo – etnološka zbirka domačih obrti

Ribnica, veličina majhnosti – od prazgodovinske naselbine pri Žlebiču do devetdesetih 

let 20. stoletja 

Boj krvavi zoper čarovniško zalego – razstava o čarovniških procesih na Slovenskem in 

Ribniškem
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Občasne razstave
Gostilne, kot smo jih poznali nekoč - Pregled gostilniškega vsakdana v 20. stoletju

Samostojni pedagoški programi

Vodstva po stalnih in občasnih razstavah
Vodstva po razstavah so prilagojena različni javnosti. 

V, OŠ, SŠ

Muzejske učne ure z delovnimi listi
Učne ure z delovnimi listi so vezane na razstavo Suha roba in lončarstvo, 

razstavo Boj krvavi zoper čarovniško zalego ter Ribniški grad. Te 

vsebine je učencem laže približati s pomočjo delovnih listov.

OŠ/2, 3

Iz hiše v svet (pedagoška ura poteka ob digital-
ni razstavi z istoimenskim naslovom)
Vsebina delavnice se navezuje na jezik in narečja, saj je vsebina 

razstave Iz hiše v svet zapisana tudi v narečju. Za razvedrilo  

poskrbimo  z igrami spomin, špana in človek ne jezi se.

Prilagojeno realizaciji kulturnega ali tehniškega dne.

V, OŠ

Ribniška abeceda
Prek predmetov ali slik se otroci seznanjajo z ribniškima tradicionalnima 

obrtema – suho robo in lončarstvom. V povezavi z obema obrtema je 

izbranih  petindvajset predmetov oz. slik, ime vsakega od njih se začne na 

drugo črko. Delavnico lahko izvedemo tudi v obliki tekmovanja (npr. kviz).

OŠ/1

Zlata ribica
Poslušanje bajke o nastanku Ribnice. Nato otroci izdelajo mavčni odlitek 

ribe oz. ribniškega grba in ga pobarvajo s tempera barvicami.

OŠ/1

Odkrivanje muzejskega čarobnega napoja
V ribniškem muzeju poznajo recept za čarobni napoj. 

Z otroki bomo poskušali najti sestavine, 

spoznavali zelišča in skuhali čarobni napoj.

OŠ/1, 2

Izdelava grajske razglednice
Otroci se sprehodijo po grajskem dvorišču in prek slik spoznajo, kako mogočen 

je bil nekdaj ribniški grad. V drugem delu izdelajo grajsko razglednico s 

poljubnim grajskim motivom in jo pošljejo staršem/prijateljem …

OŠ/2 

Gostilniške igre
V sklopu razstave Gostilne, kot smo jih poznali nekoč bodo otroci spoznavali 

igre, s katerimi so se nekdaj kratkočasili obiskovalci gostiln.

OŠ/2

Arhitekt za en dan
Spoznavanje arhitekture gradu, izdelovanje makete nekdanjega ribniškega gradu.

OŠ/2

Suha roba in lončarstvo
Učenci se na muzejski razstavi seznanijo z ribniško preteklostjo, s posebnim 

poudarkom na tradicionalnih obrteh – suhi robi in lončarstvu. Nato pod 

mentorstvom izkušenega rokodelca naredijo uporaben izdelek (pleteno 

košarico, leseno peresnico, leseno igračo, glineno skledo, glineno piščal), 

ki ga odnesejo s seboj. Delavnica je primerna tudi kot tehniški dan. 

V, OŠ, SŠ
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Predgrad in Predgrajci

Razstava predstavlja narodopisno podobo vasi 

in njenih prebivalcev.

Cerkve in kapele Župnije Kočevska Reka

Fotodokumentarna razstava porušenih cerkva in kapel.

Samostojni pedagoški programi

Kaj je muzej?
Udeleženci spoznavajo muzej s pomočjo projekcije, vodenega pogovora, 

muzealij in učnih listov ter si ogledajo vse muzejske prostore.

V/3+, OŠ

Preselitev kočevskih Nemcev
Udeleženci se seznanijo s potekom poselitve Kočevskega, 

dogajanjem med drugo svetovno vojno in povojnim razvojem. 

Pridobljeno znanje utrdijo z reševanjem učnih listov.

OŠ, SŠ

Mesto Kočevje
Udeleženci spoznajo zgodovino mesta od njegovega nastanka do danes. 

Pridobljeno znanje utrdijo z reševanjem učnih listov. Kot dopolnitev 

k učni uri je mogoče organizirati tudi sprehod po Kočevju.

V/4+, OŠ, SŠ

Gradovi na Kočevskem
Udeleženci spoznajo, kdaj in kako so nastajali gradovi ter kako so v njih 

živeli, pa tudi, da je imelo mesto Kočevje svoj grad. Pridobljeno znanje 

utrdijo z reševanjem učnih listov ali pa naredijo maketo gradu.

V/4+, OŠ

Domače obrti
Predstavitev domačih obrti s posebnim poudarkom na oglarstvu, apneničarstvu, 

krošnjarstvu in tkalstvu. Pridobljeno znanje učenci utrdijo z reševanjem učnih 

listov. Kot dopolnitev učne ure se lahko  pripravi tudi delavnico tkanja. 

OŠ/1, 2

] ]

[ [

01
02
03

04
05

Belokranjski muzej Metlika
Dolenjski muzej Novo mesto
Galerija likovnih 
 samorastnikov Trebnje
Muzej Ribnica
Pokrajinski muzej Kočevje

Pokrajinski muzej Kočevje

Prešernova ulica 11, 1330 Kočevje

(01) 895 03 03

info@pmk–kocevje.si, muzej@pmk–kocevje.si

www.pmk–kocevje.si

www.pmk–kocevje.si/main/0_slo/ponudba.php

Odprto:  PO–PE  od 7. do 15. ure, SO od 10. do  13. ure ali po dogovoru.

Vstopnina: 2 €.

Prost vstop:  ob dnevih odprtih vrat. 

Cena delavnic: od 1,8 € do 3,6 €.

Cena učnih ur: 2,5 €.

Informacije: Nadja Kovačič, info@pmk-kocevje.si

 Stalne razstave 

Božidar Jakac: Interpret, opisovalec, kronist

Zbirka risb predstavlja dogajanje v času zasedanja Zbora odposlancev 

slovenskega naroda v Kočevju od 1. do 4. oktobra 1943.

Kočevska: Izgubljena kulturna dediščina kočevskih Nemcev

Prikazana je Kočevska po odselitvi večinskega prebivalstva v letih 1941–1942.

Narod si bo pisal sodbo sam. Slovenija od ideje do države

Predstavljena so stoletna prizadevanja slovenskega 

naroda za samostojno in neodvisno državo.
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Rudarstvo
Udeleženci spoznajo delo in življenje rudarjev. Po dogovoru je 

mogoč vodeni ogled območja nekdanjega rudnika v Kočevju. 

Pridobljeno znanje utrdijo z reševanjem učnih listov.

V/3+, OŠ, SŠ

Življenje nekoč
Udeleženci spoznajo življenje v času pred prvo svetovno vojno 

(oblačila, prehrana, vsakdanja opravila, higiena, prosti čas ...). 

Pridobljeno znanje utrdijo z reševanjem učnih listov.

V/4+, OŠ

Stare igre
Udeleženci spoznajo, kako so se zabavali nekoč, naučijo 

pa se tudi nekaterih že napol pozabljenih iger.

V/3+, OŠ

Tkanje
Udeleženci spoznajo tkalsko obrt in svoje ročne spretnosti 

preizkusijo s tkanjem na tkalski glavnik.

V/3+, OŠ

Pot Staneta Jarma
Udeleženci si ogledajo skulpture akademskega kiparja Staneta 

Jarma na prostem v mestu Kočevje in njegovi okolici.

OŠ, SŠ

Sprehod po Kočevju
Udeleženci na podlagi filma iz leta 1936 spoznajo mesto Kočevje v 

preteklosti. Nato se skupaj z vodnikom sprehodijo po mestu in skupaj 

ugotavljajo, kako se je Kočevje spremenilo skozi zgodovino.

OŠ, SŠ

Vodenje po stalnih razstavah
Muzej ponuja vodenje po naslednjih stalnih razstavah: Kočevska: Izgubljena 

kulturna dediščina kočevskih Nemcev; Božidar Jakac: Risbe; Narod si bo 

pisal sodbo sam: Slovenija od ideje do države; Predgrad in Predgrajci.

V/3+, OŠ, SŠ

Belokranjski muzej Metlika
Dolenjski muzej Novo mesto
Galerija likovnih 
 samorastnikov Trebnje
Muzej Ribnica
Pokrajinski muzej Kočevje

01
02
03

04
05

Belokranjski muzej Metlika
Dolenjski muzej Novo mesto
Galerija likovnih 
 samorastnikov Trebnje
Muzej Ribnica
Pokrajinski muzej Kočevje
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Muzej narodne osvoboditve Maribor

Pokrajinski muzej Maribor

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož

Umetnostna galerija Maribor

Vojaški muzej Slovenske vojske

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

01
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 03

04

05

06

] ]

o8. Podravska regija

08
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Muzej narodne osvoboditve 
Maribor 

Naslov Ulica heroja Tomšiča 5, Maribor

02/23 52 605, 02/25 27 394

osebje@mnom.si

www.muzejno-mb.si

http://www.muzejno-mb.si/novo/programi/pedagoki-programi2013.html

Odprto: PO–PE od 8. do 17. ure, SO od 9. do 12. ure. 

Fotografski muzej Maribor TO–PE  od 9. do 17. ure, SO od 13. do 17. ure.

Za organizirane skupine po dogovoru, tudi  zunaj uradnega delovnega časa.

Vstopnina: 1,5 €.

Prost vstop: po dogovoru in obiskovalci s posebnimi potrebami.

Cena delavnic: 2 €.

Cena učnih ur: 2 €.

Informacije: Silva Volf, silva.volf@mnom.si

] ]

[ [

 Stalne muzejske 
  postavitve

Spomenik mariborski industriji

Sprehod skozi industrijski Maribor v 20. stoletju 

– od Scherbaumovih žarnic do propada mariborske industrije

»Na desni ga, na levi ni – pred nami svetli cilj leži!« 

Boji za severno mejo in general Maister

Maribor je naš!

Maribor med prvo in drugo svetovno vojno – od športa in 

kulture do vsakdanjega življenja in bivalne kulture

PST! Maribor 1941–1945

Maribor  in SV Slovenija v času druge svetovne vojne 

Bohančeva zbirka – Fotografski muzej Maribor

Zgodovina fotografije in fotografske tehnike od začetkov do danes

Občasne razstave in program 
ob občasni razstavi
Oblaki so rdeči 
Primerjava svetovnih vojn v skladu z učnimi načrti. Oborožitev/tehnika, način 

bojevanja/taktika, življenje na bojišču/življenje civilnega prebivalstva, vloga žensk, 

posledice vojn na gospodarstvo, kultura, komunikacija, ljubezen. Postavitev 

razstave bo scensko/izkustvena, obiskovalca želimo preseliti v čas vojne in mu 

zadati naloge ter ga postaviti v vloge, ki mu bodo približale takratno življenje.
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Muzej narodne osvoboditve 
Maribor
Pokrajinski muzej Maribor
Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož
Umetnostna galerija Maribor
Vojaški muzej Slovenske vojske
Zavod za kulturo 
Slovenska Bistrica
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Samostojni pedagoški programi

Kaj se skriva v muzeju? 
Otroci bodo spoznali delovanje muzeja, slišali zgodbo o zgodovini 

muzejske hiše, spoznali bodo muzejske zbirke, razstave in muzejski bonton. 

Pokukali bodo v škatlo iz depojev in ugotavljali, kdo je kustos. 

V, OŠ/1, 2
Kaj so nam zapustili naši dedki in babice? 
Vrnili se bomo v čas naših babic in dedkov ter prababic in pradedkov. 

Ugotavljali bomo, kakšno je bilo njihovo otroštvo. Predstavili bomo muzejsko 

zbirko igrač in igral, nato pa si tudi sami izdelali preprosto igračo.

V, OŠ/1

Gremo v trgovino!
Delavnica v starinski trgovini bo ustvarjalna in poučna, saj se bomo vživeli v vlogi 

trgovca in kupca, spoznali denar, ki  zdaj ni več v veljavi, in ugotavljali, kako in 

kaj so naši predniki kupovali. Vse to bomo primerjali z  zdajšnjim časom. 

V, OŠ/1, 2

Tovarna mojega dedka in babice 
Ob stalni razstavi bomo spoznali tovarne naših dedkov in babic, v katerih so 

nekoč delali. Ugotavljali bomo, kateri izdelki so v njih nastajali, raziskovali, od 

kod je prišla elektrika, ki je poganjala stroje. Vživeli se bomo v vlogi železničarja 

in delavke v tovarni čokolade, bombonov in pecilnega praška ter ustvarjali. 

V,  OŠ/1, 2

Spoznajmo moža z brki, peresom in sabljo 
Rudolf Maister je odigral pomembno vlogo v naši zgodovini. Spoznali bomo 

njegovo življenje. Poskusili bomo pisati s pisalom, kakršnega so ga uporabljali v 

tistem času, ter prebirali zgodbe. Po ogledu razstave bomo ustvarjali še sami.

V, OŠ/1, 2

Pojdi z menoj v naš Maribor! 
Na stalni razstavi si bomo ogledali, kakšen je bil videti Maribor v 

času med obema vojnama, se vživeli v tisti čas in ustvarjali.

V, OŠ/1, 2

Tisti hudi časi … 
Življenje med drugo svetovno vojno. Ob stalni razstavi PST! Maribor 1941–1945 

se bomo skozi zgodbe seznanili s pojmom vojne in življenjem takratnih otrok. 

V, OŠ/1, 2

Praznične delavnice
Sklop delavnic, ki jih vsako leto pripravimo ob božičnih, pustnih in 

velikonočnih praznikih. Vključujejo ogled muzejskih predmetov in 

ustvarjalno delavnico: božično (mesec pred božičem), pustno (tri 

tedne pred pustom) in velikonočno (mesec pred veliko nočjo). 

V, OŠ/1, 2

Spoznajmo znamenitosti Maribora 
S pomočjo zemljevida vas popeljemo na ogled starega mestnega jedra. Ogledali 

si bomo najbolj znane kulturne znamenitosti, se podali po poti srednjeveškega 

obzidja, spoznali simbole mesta in na koncu kreativno ustvarjali kar na trgu. 

V, OŠ/1, 2

Kaj je opica Tinca počela v mestnem parku? 
Tudi mestni park, ki si ga bomo ogledali, je del naše kulturne dediščine. Ugotavljali 

bomo, čemu služi, spoznali bomo drevesa, zgodovino parka, čas pred več kot  sto 

leti in ustvarjali z naravnimi materiali. Delavnico izvajamo spomladi in jeseni.

V, OŠ/1, 2

Učne ure v muzeju 
V okviru muzejskih razstav v skladu z dogovorom pripravljamo učne 

ure z različnimi temami. Uro obogatimo s predmeti in viri.

OŠ/3, SŠ

Kvizi 
Ogled razstave popestrimo s kvizom, ki je nadvse priljubljen program 

muzeja, saj je zabaven, hkrati pa preverimo, kaj smo se v muzeju naučili. 

Kvizi: Industrijaznalec, Maister in njegovi borci, PST! in Maribor je naš!.

OŠ/3, SŠ

Kreativne delavnice 
Vsakdanje življenje med okupacijo in partizanski tisk.

OŠ/3, SŠ
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Priprave na maturo 
Program prilagodimo pričakovanjem in željam uporabnikov, po dogovoru. 

SŠ

Kulturna dediščina in muzej 
Spoznavanje z osnovnimi pojmi kulturne dediščine in  delovanjem muzeja 

kot kulturne ustanove. Učni listi ob razstavi na temo kulturne dediščine. 

OŠ/3, SŠ

Pogled v arhiv
Ogled arhiva in predstavitev arhivskega gradiva ter 

ogled razstave PST! Maribor 1941–1945.

OŠ/3, SŠ

Spoznajmo znamenitosti Maribora
Vodeni ogled po mestu s samostojnim raziskovalnim delom s pomočjo 

zemljevidov,  učnimi listi ali »iskanjem skritega zaklada«. 

OŠ/3, SŠ

Pohorje
Spoznali bomo zgodovinske, naravne in geografske značilnosti, si 

ogledali in proučili Črno jezero, ogledali si bomo bojišče Pohorskega 

bataljona ter razstavo na Osankarici. Program traja pet šolskih ur ali 

po dogovoru in je namenjen  skupinam nadarjenih učencev.

Napišimo seminarsko nalogo
Udeleženci programa se v treh srečanjih seznanijo s tehniko priprave raziskovalne 

naloge in z uporabo arhivskega in muzejskega gradiva. Za nadarjene učence.

Noč v muzeju za nadarjene 
Program je primeren za mlade raziskovalce, ki bi se radi podali na raziskovanje s 

svetilkami in ki si upajo noč med muzejskimi zidovi in duhovi preživeti brez staršev.

Muzej v kovčku
Vas zanima, kaj se skriva v muzejskem kovčku? Če nas iz kakršnih koli 

razlogov ne morete obiskati v muzeju, vas lahko obiščemo mi v vrtcu ali 

šoli. S seboj prinesemo kovček, v katerem se skriva delček muzeja. 

Preživimo noč v muzeju
Vas zanima, kaj se dogaja v muzeju, ko ugasnejo vse luči? Pridružite se 

nam na kreativnih delavnicah, pri iskanju skritega zaklada in spoznajte 

opico Tinco in duhca Karla, ki živita na muzejskem podstrešju.

Organizacija kulturnih in tehniških dni
Pomagamo pri organizaciji kulturnih ali tehniških dni, saj v 

muzej sprejmemo hkrati več razredov ali celo triado. 

Organizacija šolskih izletov
Muzej nudi možnost organizacije šolskih izletov, na katerih otroke po 

ogledu muzeja z vlakcem Jurčkom popeljemo po Mariboru in z ladjo 

Dravsko vilo po Dravi ter ob tem spoznavamo še znamenitosti mesta. 

Igra svetlobe in senc 
Ustvarjali bomo ob ogledu razstave o zgodovini fotografije in 

fotografske tehnike v Fotografskem muzeju Maribor.
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Pokrajinski muzej Maribor
 

Grajska ul. 2

02/228 35 51

museum@maribor.si 

www.pmuzej-mb.si

www.pmuzej-mb.si/index.php?option=com_k2&view=

tem&id=44:programi-za-vrtce&Itemid=4&lang=sl

Odprto: TO–SO od 9. do 13. ure in od 16. do 19. ure, NE  od 9. do 14. ure.

Vstopnina: vrtci 1 €, učenci, dijaki, študenti 2 €, za strokovno vodenje + 0,25 €, 

za vodenje v tujem jeziku + 0,70 €.

Prost vstop: ICOM, PRESS kartice.

Cena delavnic: od 2 € do 2,5 €, predavanja 60 €.

Informacije: Drago Oman, drago.oman@maribor.si

 Stalne razstave

Začetki (zgodovina muzejstva v Mariboru in muzejske zbirke)  

Prvi dotik (arheologija Maribora in regije)

Ars pharmaceutica-umetnost lekarništva (zgodovina lekarništva)

Med bliščem in bedo srednjega veka (Maribor z okoli-
co od srednjeveškega nastanka do začetka 18. stol.) 

Ogledni depo pohištva

Mizarska delavnica 

Pečarstvo Heričko

Pasarstvo Tratnik  (dislokacija: Orožnova ul. 3)

Samostojni pedagoški program

Vodstva
V, OŠ/1, 2, 3, SŠ

Učne ure v muzeju
OŠ/2, 3, SŠ

Muzejski abonma
Pet različnih delavnic za predšolske otroke, zasnovanih kot prvi stik z muzejem.

V

Poti obrti – pasarstvo
Učenci se v muzeju seznanijo z obrtmi, nadaljujejo z ogledom pasarskih izdelkov 

(lestencev) v mariborski stolnici in pot končajo v pasarski delavnici Tratnik.

OŠ/2, 3

Poti obrti – mizarstvo 
Učenci se v oglednem depoju pohištva in mizarski delavnici 

seznanijo z mizarsko obrtjo ter sestavijo okvir za risbo. 

OŠ/2, 3

Po sledeh našega mesta
Učenci si po ogledu stalne razstave, Med bliščem in bedo srednjega veka 

ogledajo sledi srednjeveškega mesta ter izpolnjujejo delovni list.

OŠ/2, 3

Velike stvaritve malih mojstrov
Razstava likovnih izdelkov, ki prispejo na natečaj – izdelki 

se asociativno vežejo na občasne razstave.

OŠ/1, 2, 3

Mali simpozij
Predstavitev referatov osnovnošolcev; vsakokratne teme razpiše muzej in se 

vsebinsko  navezujejo na muzejske razstave. Bienalno izide zbornik referatov.

OŠ/2, 3
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Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož 

Uprava, Prešernova 37, 2250 Ptuj

02/787 92 30

Ptujski Grad

Muzejski trg 1, 2250 Ptuj

02/ 787 92 30, 02/ 787 92 45

uprava@pmpo.si

www.pmpo.si

http://pmpo.si/obiscite-nas/izobrazevanje-in-pedagoske-dejavnosti/

Odprto: od maja do oktobra PO–NE od 9. do 18. ure, od oktobra do maja PO–NE 

od 9. do 17. ure, 1. januarja, za veliko noč, 1. novembra in 25. decembra zaprto.

Vstopnina:  mladina 3 €. 

Prost vstop: obiskovalci z izkaznicami SMD, SAD, SED, SKD, SUZD, ICOM, 

ICOMOS, humanitarne organizacije, predšolski otroci, osebe s posebnimi potrebami.

Cena delavnic: od 0,8 € do 2,5 €.

Cena učnih ur: od 1,5 € do 6 €.

Informacije: Metka Stergar, pedagogi@pmpo.si, metka.stergar@pmpo.si

 Stalne muzejske 
  postavitve

Zbirka tradicionalnih pustnih mask

V zbirki so na ogled tradicionalni pustni liki iz ptujske okolice. 

Najbolj priljubljen in množičen je korant ali kurent, ki po starem 

verovanju preganja zimo in vabi v deželo pomlad.

Zbirka orožja 

V romanskem palaciju iz 12. stoletja ponazarja podobo prave grajske 

orožarne in obsega več kot petsto kosov hladnega, strelnega, lovskega 

in športnega orožja ter zaščitne opreme od 15. do 20. stoletja. 

Zbirka glasbil

Je najbogatejša v Sloveniji, šteje okoli  tristo glasbil za igranje umetne in ljudske glasbe. 

Posebej zasluži omembo rimska dvojna piščal iz 2. ali 3. stoletja, ki je svetovna redkost.

Zbirka fevdalne stanovanjske kulture

Prostori ptujskega gradu so urejeni ambientalno in večidel opremljeni s pohištvom 

in umetninami iz časa od 16. do 20. stoletja. Na ogled so tudi dragocene 

bruseljske tapiserije in turkerije, slike s turškimi motivi iz 17. stoletja. 

Grajska galerija

V njej so slike iz obdobja od 16. do 18. stoletja: plemiški portreti, cesarski portreti 

Habsburžanov, slike z nabožno in mitološko vsebino, tihožitja in krajinske podobe.

Zbirka slik na steklu

Na steklo slikani nabožni motivi so krasili kmečka 

stanovanja od 18. do prve polovice 20. stoletja.

Samostojni pedagoški programi

Na gradu je bilo življenje
Spoznavanje življenja na gradu ob ogledu zbirke fevdalne stanovanjske kulture 

in zbirke orožja. Pravljica z naprstnimi lutkami za predšolske otroke in nižje 

razrede OŠ. Delovni zvezek za 2. in 3. triado OŠ. Delavnica: izdelovanje grajske 

razglednice, naprstne lutke ali kronice; sestavljanje gradu s prebivalci.

V, OŠ/1, 2, 3
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Maribor
Pokrajinski muzej Maribor
Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož
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Zavod za kulturo 
Slovenska Bistrica
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Svet glasbil na ptujskem gradu
Ogled najbogatejše zbirke glasbil na Slovenskem. Ljudska, neevropska 

in historična glasbila,    razvojna pot glasbil. Program vsebuje ogled 

zbirke, predstavitev izbranih ljudskih in neevropskih glasbil, izdelavo 

preprostega glasbila in delovni zvezek za 2. in 3. triado OŠ.

OŠ, SŠ

Minimuzikanti
Zgodba o vitezu Valterju, spoznavanje slovenskih ljudskih glasbil, 

izdelava ropotulje, vodeni ogled zbirke glasbil v ptujskem gradu.

V

Zlati barok
Vodenje po grajskih zbirkah, življenje v času baroka. Jakob Ernest grof Leslie se 

predstavi.  Predstavitev klasične pozlate. Delavnica: pozlačeni baročni angelci.

OŠ/3, SŠ

Zgodbe o tradicionalnih pustnih maskah
Ogled zbirke mask, spoznavanje kulture šemljenja v preteklosti. 

Zgodba Mali kurent in lesene sestavljanke za predšolske otroke in nižje 

razrede OŠ. Delovni zvezki za 1., 2. in 3. triado OŠ. Likovna delavnica: 

izdelovanje papirnate maske (obrazna maska, kurent, picek).

V, OŠ, SŠ

Ptuj – starosta slovenskih mest
Sprehod z učnimi listi po starem mestnem jedru.

OŠ/2, 3

Zgodba o Mitri
Ogled mitreja ob poslušanju Zgodbe o Mitri in ob ilustracijah.

V

Grajska pisarka
Vodeni ogled grajskih zbirk in delavnica lepopisja. Grajska pisarka predstavi 

veščino lepopisa, učenci se naučijo pisati s peresi, se učijo olepšave črk 

in besed ter ornamentiko, se naučijo napisati svoje ime v iniciali.

OŠ, SŠ

] ]

[ [

Šola mečevanja
Vodeni ogled grajskih zbirk in delavnica mečevanja. Srednjeveško 

mečevanje z lesenimi meči, predstavitev hladnega orožja srednjega 

veka,  temelji napada in obrambe ter bojevanja.

OŠ, SŠ

Salon umetnosti

Prešernova ulica 1, 2250 Ptuj

Odprto:  TO–SO od 10. do 16. ure, ob nedeljah od 10. do 13. ure, 

1. januarja, 1. novembra in 25. decembra zaprto. 

Vstop prost.

Informacije: uprava PMPO

 Občasne razstave

Sprehod skozi tisočletja –  arheologija Spodnjega Podravja  

Razstavljeno bogastvo je del arheološke dediščine ptujsko-ormoške-

ga območja, ki jo hranimo v Pokrajinskem muzeju Ptuj - Ormož.
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Miheličeva galerija

Dravska ulica 4, 2250 Ptuj

02/787 92 50

Odprto: TO–SO od 10. do 16. ure, NE od 10. do 13. ure, 1. januarja,

1. novembra in 25. decembra zaprto. 

Vstopnina: Vstop prost.

Informacije: Stanka Gačnik, stanka.gacnik@pmpo.si

 Stalna razstava
 

Grafični kabinet Franceta Miheliča 

Občasne razstave

I. in III. Mitrej

Sp. Hajdina in Zahodni Breg

Potrebna vnaprejšnja najava na 02/748 03 60.

Vstopnina: mladina 1 €. 

Svetišči rimskega boga Mitre.

Samostojni pedagoški programi

Vodstva
V, OŠ, SŠ

] ]

[ [

Rimska opekarska peč - Ptuj

Za ogled je potrebna vnaprejšnja najava na 02/748 03 60.

Ohranjena in situ

Grad Ormož in grajska pristava

Kolodvorska 9, 2270 Ormož

386 2 741 72 90

muzej.ormoz@pok-muzej-ptuj.si

http://www.pmpo.si

Odprto: PO–PE od 8. do 15. ure, SO od 9. do 14. ure, nedelja in prazniki zaprto, 

ogled je mogoč po predhodni najavi in/ali obisku TIC-a Ormož (02 741 53 53).

Vstopnina: mladina 1,5 €.

 Stalne muzejske 
  postavitve

Zbirka slik dveh likovnih kolonij

Zbirka Marka Sluge

Ormož v času Karađorđevićeve in Titove Jugoslavije

Iz zapuščine dr. Otmarja Majeriča

Med Dravo in Muro

Ferkova egipčanska zbirka

Srednjeveška plastika z ormoškega območja

Od igrače do žare

Lonec lončarja hvali 
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Samostojni pedagoški programi

Vodstva
V, OŠ, SŠ

 Grad Velika Nedelja 

Grad 9, 2274 Ormož

+386 2 741 72 80

etnologija.ormoz@siol.net

www.pmpo.si

Odprto: PO–PE od 8. do 15. ure, SO od 9. do 14. ure, zaprto nedelja in prazniki, 

ogled je mogoč po predhodni najavi in/ali obisku TIC-a Ormož (02 741 53 53).

Vstopnina: mladina 1,5 €.

 
 Stalne muzejske 
  postavitve

Etnološka zbirka 

Velika Nedelja skozi stoletja

Samostojni pedagoški programi

Vodstva
V, OŠ, SŠ

Umetnostna galerija Maribor

Strossmayerjeva ul. 6

02 22 95 860

info@ugm.si 

www.ugm.si 

www.ugm.si/izobrazevanje/vrtci-sole/, www.ugm.si/izobrazevanje/dijaki-studenti/

Odprto: TO−NE od 10. ure do 18. ure, 1. januarja, velikonočna nedelja, 1. maja, 

1. novembra, 24., 25. in 31. decembra in v času priprave razstav zaprto.

Vstopnina:  dijaki, študenti/2 €, skupine več kot deset oseb/2 €.

Prost vstop: otroci, mlajši od 12 let, člani kluba UGM, Mladi prijatelji UGM, 

študentje umetniških smeri, brezposelne osebe, osebe s posebnimi potrebami.

Cena delavnic: od 2,5 do 3,5 €.

Cena učnih ur: 2, 2 €.

Informacije: Brigita Strnad,  02 22 94 697, brigita.strnad@ugm.si

PBPB PBPB PB280
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 Stalne galerijske 
  postavitve

Dela likovne umetnosti slovenskih avtorjev 

od  poznega 19. stoletja,  s poudarkom na umetnikih iz severovzhodne Slovenije

Občasne razstave in program 
ob občasnih razstavah
Retrospektive, tematske razstave, predstavitve sodobnega ustvarjanja

Program ob razstavah: vodstva, vodstva z učnimi li-

sti, ustvarjalnice, predavanja, seminarji … 

V, OŠ, SŠ 

Samostojni pedagoški programi

Kulturni dan  
Aktivnost ponuja poglobljeno raziskovanje razstave z vodstvom 

in vključuje različne ustvarjalne naloge. Kulturni dan v UGM lahko 

dopolnimo z vsebinami po dogovoru s spremljevalci. 

V, OŠ, SŠ

Abonma mladi prijatelji UGM
Skupine, vključene v abonma, obiščejo tri ali štiri razstave v šolskem letu. Vsak 

obisk vključuje VODSTVO + USTVARJALNICO oziroma aktivnosti po dogovoru. 

V, OŠ, SŠ

Vodstvo: Spoznavanje mariborske javne plastike
Skupine popeljemo na ustvarjalen sprehod po mariborskem mestnem središču. 

Udeleženci se poglobijo v vsebino javne plastike in njene umeščenosti v mesto. 

Vodstvo priredimo tudi za spoznavanje javne plastike v drugih mestnih četrtih. 

V, OŠ, SŠ 

Galerija na obisku
Program je namenjen vsem skupinam s 

posebnimi potrebami, ki ne morejo obiskati  galerije. 

Galerijski pedagogi obiščejo skupine v bolnišnici, 

zavodu, na šolskem taboru ipd. Z didaktičnimi igrami 

in likovnim ustvarjanjem udeležencem popestrimo 

dan in jih spodbujamo k spoznavanju in doživljanju umetnosti.

V, OŠ, SŠ

Izobraževanje za pedagoške delavke/ce
Na vodstvu po razstavi se udeleženci seznanijo s kakovostnimi 

primeri moderne in sodobne umetnosti ter njihovim pedagoškim 

potencialom. Dodatno poglobitev teme pripravimo po dogovoru. 

Razstavni salon Rotovž

Trg Leona Štuklja 2

Odprto: torek−nedelja od 10. do 18. ure, 1. januar, velikonočna nedelja, 1. maj, 

1. november, 24., 25. in 31. decembra, v času priprave razstav zaprto.

Občasne razstave in program 
ob občasni razstavi
Predstavitve sodobnega ustvarjanja
Program ob razstavah: vodstva, vodstva z učnimi listi, 

ustvarjalnice,  predavanja, seminarji … 

V, OŠ, SŠ 

01

02
03
04
05
06

Muzej narodne osvoboditve 
Maribor
Pokrajinski muzej Maribor
Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož
Umetnostna galerija Maribor
Vojaški muzej Slovenske vojske
Zavod za kulturo 
Slovenska Bistrica
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Vojaški muzej slovenske vojske
Kadetnica

Engelsova 15, 2111 Maribor

024495006, 024495111

www.vojaskimuzej.si

Odprto: PO–PE od 9.00 do15.00. ure, potrebne predhodne najave.

Vstopnina: Prost vstop.

Informacije: dr. Blaž Torkar, blaz.torkar@mors.si

 Stalne muzejske 
 postavitve

Rudolf Maister in boji za severno mejo 1918–1920. Obiskovalci se seznanijo s 

številnimi napori naših prednikov, ki so si pod vodstvom generala Rudolfa Maistra 

prizadevali, da bi čim manjši del slovenskega etničnega ozemlja ostal  zunaj 

meja države matičnega naroda. Razstava daje velik poudarek tudi življenju in 

vlogi generala Maistra v bojih za severno mejo. Vodeni ogled po razstavi traja 

45 do 60 minut, tema pa je primerna za učence osnovnih in srednjih šol.

Vojna za samostojno Slovenijo 1991 s pomočjo dokumentarne 

fotografije in spremnega besedila predstavi zgodovinsko izkušnjo 

v rasti in preobrazbi slovenskega naroda v nacijo. 

Samostojni pedagoški programi

Vodstva, ogled kratkih filmov
OŠ, SŠ

] ]

[ [

] ]

[ [

Vojašnica Franca Uršiča

Straška cesta 26, 8000 Novo mesto

Informacije: Vojaški muzej slovenske vojske.

Obvezne predhodne najave.

Stalna razstava

Slovenska Teritorialna obramba in naborniška vojska

Samostojni pedagoški programi

Vodstvo
OŠ, SŠ

Vojašnica Boštjana Kekca

Bela 153, 4263 Bohinjska Bela

Informacije: Vojaški muzej slovenske vojske.

Obvezne predhodne najave.

  Stalna razstava

Slovensko vojaško gorništvo 
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Samostojni pedagoški programi

Vodstvo
OŠ, SŠ

Občasne razstave in program 
ob občasni razstavi
Vojaški muzej nudi tudi možnost gostovanja razstav General Rudolf Maister in 

boji za severno mejo ter Vojna za samostojno Slovenijo 1991 na osnovnih in sre-

dnjih šolah ter drugih organizacijah in institucijah, ki si želijo imeti razstavi.

Predavanje 
OŠ, SŠ

Park vojaške zgodovine

Kolodvorska 59, 6257 Pivka

057215324, 057215323

Pedagoške programe izvaja Park vojaške zgodovine Pivka.

Kolodvorska 51, 6257 Pivka, (05) 721 21 80, 031 775 002, (0)59940519

tank.pivka@siol.net, www.parkvojaskezgodovine.si/

Odprto: julija, avgusta vsak dan od 10. do 18. ure,  junija, septembra  vsak dan 

od 10. do 17. ure, maja, oktobra, prazniki, čas šolskih počitnic  SO–NE od 10. do 

17. ure, januarja, februarja, marca, aprila, novembra, decembra SO–NE, prazniki, 

čas šolskih počitnic od 10. do 15. ure, 1. januarja, 25. decembra  zaprto.

Za najavljene skupine je obisk mogoč vse leto. 

Vstopnina: od 3,6 € do 11 €.

Informacije: Boštjan Kurent, bostjan.kurent@pivka.si

Stalne muzejske postavitve
Park vojaške zgodovine Pivka je muzejsko in turistično središče, ki obiskovalce pope-

lje skozi pestro vojaško-zgodovinsko preteklost slovenskega prostora s poudarkom na 

obdobju osamosvajanja. Poleg osrednje tankovsko-artilerijska zbirke si obiskovalci lah-

ko ogledajo tudi helikopter gazela TO-001 Velenje, lovski bombnik F-4G Thunder-

jet in spoznajo podmornico P-913. Park s številnimi razstavami in zbirkami, podzemno 

utrdbo ter turistično infrastrukturo nudi možnost aktivnih doživetij v naravnem okolju.

Samostojni pedagoški programi

Vodeni ogled muzejskih zbirk Parka vojaške zgodovine
Za učence in dijake so na voljo prilagojeni vodeni ogledi po muzejski zbirki 

Parka vojaške zgodovine, ki učencem na podlagi učnih listov omogočajo 

spoznavanje bogate zgodovine širšega območja Postojnskih vrat.  

OŠ, SŠ

Ogled notranjosti podmornice P- 913 Zeta
Skupaj z izkušenim vodnikom se lahko podate na ogled notranjosti diverzantske podmornice 

P-913 Zeta. Vpogled v notranjost podmornice je edinstvena izkušnja, ki nikoli ne razočara.

OŠ, SŠ

Ogled utrdbe Alpskega zidu na Primožu
Vzpon na Primož je mogoč z različnih točk v okolici Parka vojaške zgodovine. Dolžino poti in 

ogleda je mogoče prilagoditi potrebam in željam obiskovalcev. Po predhodni najavi si lahko 

z vodnikom ogledate notranjost mogočnih podzemnih utrdb, ki so bile del Alpskega zidu. 

OŠ/2, 3, SŠ

Krožna pot vojaške zgodovine
Pot obiskovalcu omogoči vpogled v bogato dediščino vojaškega utrjevanja na Pivškem. Vodila 

vas bo mimo impozantne italijanske utrdbe na Primožu in naprej do nekoč mogočnega tabora 

na Šilentabru. Na poti lahko zavijeta v Narin, kjer se boste okrepčali, in se nato vrnete v Park. 

OŠ/2, 3, SŠ

Ogled posesti Ravne – Vrtec lipicanca
Na posesti Ravne obiskovalci pobliže spoznajo odraščanje žrebet lipicancev. Ogled 

prostrane posesti in obnovljenega gospodarskega poslopja se  konča s predstavitvijo 

dvorca Ravne, kjer so grofje Hohenwarti imeli svojo osrednjo letno rezidenco.

OŠ, SŠ286 287
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Zavod za kulturo 
Slovenska Bistrica

Grajska ulica 11, 2310 Slovenska Bistrica 

02/80 55 350, 02/08 80 55 351

tajnistvo@zavod-ksb.si

www.zavod-ksb.si 

Odprto: TO–PE od 9. do 17. ure, SO od 11. do 15. ure, 

po predhodnem dogovoru tudi NE in PO, prazniki zaprto.

Vstopnina: ogled z vodenjem: otroci, dijaki, študenti 1,5 €, 

skupinska: otroci, dijaki, študentje 1 €.

Prost vstop: člani zgodovinskih društev, imetniki izkaznic ICOM, SMD, PRESS, 8. 2., 18. 5. 

Cena delavnic: od 3 € do 5 €.

Cena učnih ur: 3 €.

Informacije: Ursula Hribernik, ursula.hribernik@zavod-ksb.si) 

Martina Zanjkovič, martina.zanjkovic@zavod-ksb.si

 Stalne muzejske 
  postavitve

Rimska cesta Celeia – Poetovio, arheološka razstava Ančnikovo gradišče, 

Pajtlerjeva zbirka fosilov in mineralov, minerali občin Slovenska Bistrica, 

Oplotnica, petrolejke skozi čas, zbirka molitvenikov, lutke v nošah sveta, 

Arkova etnološka zbirka, razstava o delu in življenju Jožeta Tomažiča skupaj 

s staro učilnico, spominska soba dr. Zore Janžekovič, spominska soba 

pisatelja Antona Ingoliča, soba praporov z dokumenti o izgnancih.

Samostojni pedagoški programi

Spoznajmo grad in njegove zbirke
Otroke popeljemo po gradu in jim na poti predstavljamo, kaj vse se skriva za 

mogočnimi grajskimi zidovi. Spoznajo freske, velike grajske salone in skrivni 

prehod, za katerim se skrivajo različni predmeti iz stalnih zbirk gradu. Svoj 

ogled končajo v galeriji, kjer je zanje pripravljeno ustvarjalno presenečenje

V 

Vragolije Pohorskega Vodovnika
Obiskovalci  si v prostorih gradu ogledajo razstavo o delu in življenju Jožeta Tomažiča, 

prisluhnejo pravljici o Pohorskem Vodovniku ter drugih mitoloških bitjih. Kasneje 

sami narišejo pravljično bitje na papir, najmlajši dobijo pohorske vile in Vodovnika.

V

Pozeleneli grajski škrat
Po naši galeriji se potika pozeleneli grajski škrat, ki otrokom pomaga odkriti, spoznati, 

razumeti in doživeti vsebino umetniškega dela različnih likovnih ustvarjalcev. 

V, OŠ

Spoznajmo grad in njegove zbirke po poti Bele dame
V viteški dvorani prisluhnemo legendi o grajski Beli dami. Nato se z 

načrtom odpravimo po gradu, ki nas na koncu pripelje do stolpa, kjer 

prebiva Bela dama. Na poti prisluhnemo, kako so na gradu živeli nekoč, 

si ogledamo freske, slavnostno stopnišče ter stalne muzejske zbirke. 

Ogledu sledi ustvarjalna delavnica, kjer si izdelamo cvet Bele dame.

OŠ
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Izdelajmo si svoj fosil
Otroci si ogledajo bogato zbirko fosilov, kamnin in pisanih mineralov ter prisluhnejo 

geološki pravljici o nastanku zemlje in njenih elementov ter fosilov. Učni uri sledi 

ustvarjalna delavnica, na kateri otroci s pomočjo gline in gipsa izdelajo svoj fosil. 

OŠ

Pravljična in mitološka bitja Pohorja
Ogled razstave o Jožetu Tomažiču in spominske sobe pisatelja Antona Ingoliča. 

Obiskovalci se seznanijo se z dediščino ljudskega pripovedništva;  izpostavimo 

njegov pomen v sodobni družbi. Za konec si izdelajo prstno lutko. 

OŠ 

Pisana oblačila ljudi sveta
Na delavnici udeleženci spoznajo pomen in vlogo oblačila in oblačilne 

kulture, prisluhnejo temam o oblačenju, kostumiranju in zbiranju, si ogledajo 

zbirko Lutke v nošah sveta in opazujejo podobnosti ter pisanost oblačil na 

lutkah iz različnih koncev sveta. Nova spoznanja obogatijo s praktičnim 

ustvarjanjem: vsak si izdela lutko s pomočjo kuhalnice in blaga.

OŠ

Freske nam pripovedujejo
Na gradu imamo prečudovite freske. Pa veste, kako so nastale? Kdo jih je izdelal? 

Kaj nam pripovedujejo? Kako jih varujemo? Vse to in še več bomo odkrivali na 

umetnostno-zgodovinski delavnici,  na kateri bomo po uvodnem delu naše vedenje 

obogatili še s praktičnim ustvarjanjem, kjer si bo vsak izdelal svojo mini fresko.

OŠ

Etnokotiček
Ogledamo si Arkovo etnološko zbirko ter spoznamo funkcionalnost etnoloških 

predmetov, katerih uporaba je v sodobni družbi večinoma že zamrla. 

Pogovarjamo se o dejavnostih in opravilih, pri katerih so uporabljali razstavljene 

predmete. Na ustvarjalni delavnici si udeleženci spletejo vzglavnik. 

OŠ

Učna ura s strogo učiteljico v stari učilnici
Otroci v stari učilnici s pohištvom iz  petdesetih  let 20. stoletja doživijo učno uro s 

strogo učiteljico. V sklopu učne ure, ki poteka na star način,  si otroci ogledajo razstavo 

o delu in življenju Jožeta Tomažiča ter rišejo z ogljem. Po učni uri sledi ogled gradu. 

V, OŠ 

Arheopustolovščina
Organiziramo izlet oz. pohod na Ančnikovo gradišče, poznoantično in 

zgodnjesrednjeveško naselbino nad Jurišno vasjo, kjer  obiskovalcem  predstavimo 

življenje na nekdanjem gradišču, zanimive najdbe, pa tudi skrivnosti, ki so zavite 

v bogato ljudsko izročilo tega dela Pohorja. Mogoče pa bomo srečali veliko 

kačo s krono, ki straži gradišče in čuva zaklad … Kdo ve? V lepem vremenu 

možnost piknika (malice).  Izvedba je mogoča od pomladi do jeseni.

OŠ

Doživetje Pohorja – Pastirčkov dan 
(zaključni izleti, kulturno-naravoslovni dnevi)
Dogajanje se začne na Ančnikovem gradišču nad Jurišno vasjo. Ob prihodu na 

vrhu gradišča otroke sprejmeta pastir in pastirica, ki otroke seznanita z delom na 

paši in vlogo pastirja. Otroci se razdelijo v dve skupini in izdelajo pastirčkov klobuk  

ter ob ognjišču pečejo jabolka  in krompir. Odpravijo se tudi na pohod do izvira 

vode pri kapelici na Urhu, kjer naj bi po ljudskem pripovedovanju tekla zdravilna 

voda. Program se  konča na Ančnikovem gradišču s starimi pastirskimi igrami. 

OŠ

Doživetje Pohorja – Mlinarjev dan 
(zaključni izleti, kulturno-naravoslovni dnevi)
Dogajanje se začne  v Jakčevem mlinu ob Radkovškem potoku na Malem Tinju, kjer 

otroke sprejmejo mlinar, mlinarjeva žena in hči. Otroci spoznajo vlogi mlina in mlinarja, 

kakršno sta imela nekoč. Za tem sledi sprehod po Poti mlinov in žag. Pri Varhovi žagi jih 

avtobus odpelje do domačije Gora pod lipo v Tinjsko goro, kjer jih pričakajo etnološka 

skupina Ložniške Ufarce in gospodarja domačije Lena in Primož. Del domačije Gora 

pod lipo je postavljen na temeljih tipa stare tradicionalne hiše s črno kuhinjo. Otroci v  

njej s pomočjo Ufarc pripravijo kruh in spečejo v krušno peč. Med tem druga skupina 

otrok spoznava uporabo kolovrata in  drugih pripomočkov za delo z volno. Vsak si izdela 

izdelek iz volne. Otroci spoznajo tudi pridelovanje žita, kmetovanje na manjših površinah 

in opazujejo ovce. Domov si v culici in na palčki odnesejo kruh ter volnene izdelke.

OŠ
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Doživetje Pohorja – Kovačev dan 
(zaključni izleti, kulturno-naravoslovni dnevi)
Dogajanje se začne pri muzejski zbirki kamnoseštva v Cezlaku. Tam otroci v dveh 

skupinah spoznajo zgodovino kamnoloma in  zdajšnji kamnolom v Cezlaku  ter 

ustvarjajo iz pohorskega granita. Izdelajo si maketo Zajčevega gradu, ki ga v legendi 

omenja znani pohorski pravljičar Jože Tomažič. Nato si vsi skupaj odidejo ogledat Zajčev 

grad. 

Po ogledu gradu se sprehodijo po Kebeljski učni poti, spoznavajo drevesa in 

življenje v gozdu ter pot  končajo pri kovačnici v Modriču. Po ogledu v kovačnici, 

kjer jim lastnik kovačnice prikaže, kako so včasih kovali, se program konča.

OŠ 

Muzejski prizidek doma na Osankarici

Lukanja 19, 2317 OPLOTNICA

Vstopnina: 1 €, osebo z vodenjem: 1,5 €.

Informacije: Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

Muzejska zbirka, ki prikazuje okupacijo in narodnoosvobodilni 

boj ter padec Pohorskega  bataljona 8. januarja leta 1943. 

Partizanska bolnica Jesen

Planina pod Šumikom, 2315 Šmartno na Pohorju

Vstopnina: 1 €, osebo z vodenjem: 1,5 €.

Informacije: Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

Kompleks petih lesenih barak: baraka za osebje, kuhinja, 

razkuževalnica, baraka za ranjence in stranišče.

Ropretova kovačnica  s sušilnico lanu 

Malo Tinje, 2316 Malo Tinje

Vstopnina: 1 €, osebo z vodenjem: 1,5 €.

Informacije: Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

Notranjost kovačije z različnim starim orodjem in napravami

Sušilnica lanu

Samostojni pedagoški programi

Vodstva
V, OŠ, SŠ

Prikaz pridelave in trenja lanu
V, OŠ, SŠ

Jakčev mlin na potoku Ložnica

Rep na Pohorju

Vstopnina: 1 €, osebo z vodenjem: 1,5 €.

Informacije: Zavod za kulturo Slovenska Bistrica.

Eden izmed zadnjih delujočih vodnih mlinov v Občini Slovenska Bistrica. 
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Pomurski muzej Murska Sobota

Galerija Murska Sobota
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Galerija Murska Sobota

Kocljeva 7, 9000 Murska Sobota

02 522 38 34

info.galerijams@siol.net

www.galerija-ms.si

http://www.galerija-ms.si/izobrazevalni-programi/pedagoski-programi/

Odprto: TO–PE od 9. do 17. ure, ob SO od 9. do 12. ure. 

Za najavljene šolske in druge skupine vse delavnike od 7. do 18. ure.

Prost vstop.

Cena delavnic: od 2 € do 5 €.

Cena učnih ur: 1 €.

Informacije: Jelka Geder - Kosi, info.galerijams@ siol.net

 Stalna 
 galerijska zbirka

Slikarski del, kiparski del, dela na papirju

Program ob 
občasni razstavi

Čopko Čopič 

Veččutno vodenje po trenutni razstavi otroke popelje do izbranih umetniških 

del in najmlajše obiskovalce vabi k opazovanju, poslušanju, tipanju, pogovoru in 

gibanju. Po ogledu sledi skupinsko ustvarjanje na Pikin in Packov risalni plakat.

V/3+, OŠ/1

Seznanimo se z aktualno razstavo!

Pedagoško vodstvo za učence in dijake je 

namenjeno spoznavanju razstavljajočih umetnikov 

in njihovih deli. Z medpredmetnim povezovanjem 

in aktualizacijo želimo učence spodbuditi, da pridobljene 

informacije združijo z že obstoječim znanjem v smiselno celoto. Po vodenju 

in ogledu razstave so na voljo delovni listi za različne stopnje dojemanja 

razstave, umetnika, tehnike in različna povezovalna področja. 

OŠ, SŠ

  

Likovne delavnice

Dejavnost se začne z ogledom občasne razstave, na katero je vezan  temeljni 

koncept likovne delavnice. Po ogledu razstave se začne ustvarjalni del, pri 

katerem kot mentorji sodelujejo uveljavljeni likovni pedagogi in kustosi.

VV, OŠ, SŠ

    

Atelje Pike in Packa

Otroci s sorodniki ustvarjajo v mini ateljeju ob aktualni razstavi v času počitnic. 

Po ogledu izbranih del na razstavi skupina/družina ustvarja na izbrano temo.

V, OŠ/1

Gledam, uživam, ustvarjam

Ogled aktualne razstave za osnovnošolce in srednješolce v času 

počitnic se po pedagoškem strokovnem vodenju  konča še z 

eksperimentalno ustvarjalnico ob izbranem umetniškem delu.

OŠ, SŠ
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Pripoved bele rokavičke

Likovna delavnica se začne z ogledom razstave, učenjem uporabe znakovnega 

jezika, izdelovanjem in odtiskovanjem grafik in odtisov na majice, torbe in druge 

podlage ter se  konča s končnim performansom sodelujočih za obiskovalce. 

Tri srečanja po dve šolski uri v maju, zaključek ob Poletni muzejski noči.

OŠ, SŠ

Iz zemlje ustvarjamo kipe, barve in slike

Likovna delavnica ob prazniku Zemlje omogoča veččutno usvarjanje 

z naravnim materialom. Nastajajo slike in kipi iz zemlje.

V, OŠ

Samostojni pedagoški programi

Prvič v galeriji
Pedagoška dejavnost na sproščen in igriv način veččutno seznanja najmlajše 

obiskovalce s svetom umetnosti in pripravlja predšolske otroke in učence 

prve triade OŠ na kasnejše korake ob vstopu v galerijski prostor. 

V/3+, OŠ/1

Drugič v galeriji
Pedagoška dejavnost najmlajše obiskovalce z vodenim 

ogledom razstave spodbudi k ustvarjanju pobarvank. 

V/3+, OŠ/1

Galerija na obisku
Dejavnost, ki povezuje ustvarjalno sodelovanje v večkotniku med otrokom, 

pedagogom, družino in galerijo. Zaposleni v galeriji z obiskom v vrtcu, šoli ali ob 

prostočasnih dejavnostih otrok  zunaj doma  poskrbijo za ustvarjalen obisk otrok ob 

posameznih dogodkih, kot so ustvarjanje, praznovanje in razstavljanje otroških del.

V, OŠ/1

Gostuje

 

Mini šola estetike
Pridobivanje in poglabljanje estetskega doživljanja je namenjeno učencem in dijakom, ki 

želijo dodatno razvijati in razumevati likovno umetnost v  pristnem galerijskem prostoru.

Umetnik, kustos, umetnostni zgodovinar mu pri tem stojijo ob strani.

OŠ, SŠ

Razstava otroških del za mimoidoče
V izložbenem delu galerije svoje izdelke, ustvarjene v vrtcu, šoli 

ali  na likovnih delavnicah postavijo in predstavijo posamezne 

skupine ali razredi pod vodstvom svojega pedagoga. 

V, OŠ, SŠ
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Pomurski muzej 
Murska Sobota 

Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota

02 527 17 06; 02 535 1451, 02 521 1155

info@pomurski-muzej.si; tajnistvo@pomurski-muzej.si

www.pomurski-muzej.si

http://www.pomurski-muzej.si/izobrazevanje

Odprto: Od TO do PE od 9. do 17. ure, ob SO od 9. do 13. ure, ob NED od 14. do 18. ure.

Vstopnina: otroci in mladina 2 €, skupine (najmanj  deset oseb) 1,5 €.

Prost vstop: 8. februarja, 18. maja, 21. junija, 3. decembra,  predšolski otroci, 

imetniki kartic PRESS, ICOM, ICOMOS; SMD, SAD, SED, ZZDS, SUZD, DRS.

Cena delavnic: od 1,5 € do7 €.

Cena učnih ur: 1,5 €.

Informacije: Tamara Andrejek tamara.andrejek@pomurski-muzej.si  

Mateja Huber mateja.huber@pomurski-muzej.si 

 Stalna muzejska 
 postavitev

Občasne razstave in program 

ob občasni razstavi

Med preteklostjo in prihodnostjo

Stalna razstava, leta 1999 nagrajena s posebnim priznanjem European Museum 

of the Year Award, vas popelje v razburljivo in poetično zgodbo o življenju 

prebivalcev ob reki Muri, kot jo je pisal čas od prazgodovine do danes.

Učna ura na razstavi o prvi svetovni vojni 

Učenci na učni uri pridobijo poglobljeno znanje o prvi svetovni vojni, o življenju 

pomurskih vojakov na frontah, vplivu vojne na domače okolje. Otrokom 

prilagojene učne ure zagotavljajo pregled nad razstavo, pridobivanje novih znanj 

o lokalni zgodovini in jih spodbujajo k opazovanju eksponatov ter oblikovanju 

zavedanja o njihovi sporočilnosti. Čas izvajanja: november 2015-april 2016. 

OŠ/2, 3 

Učna ura na razstavi o prvi svetovni vojni 

Učenci na učni uri pridobijo poglobljeno znanje o prvi svetovni vojni, o življenju 

pomurskih vojakov na frontah, vplivu vojne na domače okolje. Otrokom 

prilagojene učne ure zagotavljajo pregled nad razstavo, pridobivanje novih znanj 

o lokalni zgodovini in jih spodbujajo k opazovanju eksponatov ter oblikovanju 

zavedanja o njihovi sporočilnosti. Čas izvajanja: november 2015-april 2016. 

OŠ/2, 3 

Učna ura na razstavi o prvi svetovni vojni 

Učenci na učni uri pridobijo poglobljeno znanje o prvi svetovni vojni, o življenju 

pomurskih vojakov na frontah, vplivu vojne na domače okolje. Otrokom 

prilagojene učne ure zagotavljajo pregled nad razstavo, pridobivanje novih znanj 

o lokalni zgodovini in jih spodbujajo k opazovanju eksponatov ter oblikovanju 

zavedanja o njihovi sporočilnosti. Čas izvajanja: november 2015-april 2016. 

OŠ/2, 3 

Učna ura na razstavi o keltskih najdbah v Prekmurju 

Učenci na učni uri pridobijo poglobljeno znanje o Keltih na splošno ter Keltih v 

Prekmurju, kot so jih razkrile nedavne arheološke najdbe, pri čemer se izpostavi dejstvo, 

da so to prve odkrite keltske najdbe v Prekmurju. Na podlagi lastnega opazovanja, 
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primerjanja in analiziranja spoznajo materiale, način izdelave in namembnost 

razstavljenih predmetov, pri tem se izpostavijo izjemne najdbe, kot so ukrivljeni meči 

v grobovih keltskih vojščakov in keltski nakit. Čas izvajanja: april-oktober 2016. 

OŠ/2, 3 

Keltski meč in keltska zapestnica 

Učenci na delavnici izdelovanja meča keltskega vojščaka izdelajo meč iz lesa in ga 

okrasijo z oblikovnimi elementi najdenih keltskih mečev: z dvojnim S in s krožci. Učenke 

istočasno iz žice  izdelujejo keltsko zapestnico po vzoru originalne najdbe na razstavi, ki 

je izdelana iz navite žice in majhnih železnih obročkov. Čas izvajanja: april-oktober 2016. 

OŠ/2, 3 

Samostojni pedagoški programi

Božične delavnice 
V božičnem času smo za otroke pripravili različne delavnice. Za predšolske otroke je 

na voljo delavnica izrezovanja, barvanja in postavljanja papirnatih figuric za jaslice. 

Figurice so narejene po originalnih figuricah iz jaslic iz začetka 20. stoletja. Za šolske 

otroke smo pripravili delavnico peke in krašenja medenjakov  in delavnico izdelovanja 

okraskov iz slame za novoletno jelko. Čas izvajanja: 8. december-22. december 2015. 

V/4+, OŠ/1, 2, 3

Vüzenske delavnice 
Za vüzenske delavnice smo pripravili pester program. Izbirate lahko med pritrkavanjem 

na zvon, hojo s hoduljami, izdelovanjem velikonočnega zajčka iz koruznega ličja in 

izdelovanjem remenk z batik tehniko. Čas izvajanja: 14. marec-25. marec 2016.

OŠ/1, 2, 3

Izdelava eksperimentalne fotografije po 
navdihu fotografa Jožeta Kološe  
Učenci si ogledajo Kološev kabinet umetniške fotografije in spoznajo 

pojem realistične in eksperimentalne fotografije. Nato izkusijo postopek 

razvijanja fotografij v temnici: na fotopapirju sestavijo lastno kompozicijo, 

jo razvijejo ter si izdelajo eksperimentalno fotografijo. 

OŠ/2, OŠ/3, SŠ

Izdelovanje razglednice 
Učencem predstavimo zgodovino razvoja razglednic in stare razglednice 

iz izbirke muzeja. Nato z izrezovanjem motivov iz kopij razglednic 

in z risanjem okrasnih okvirčkov izdelajo svojo razglednico po vzoru 

razglednic iz začetka 20. stoletja, ko so le-te bile oblikovno najlepše. 

OŠ/3, SŠ

Vibenov vodnjak 
Učenci iz deščic in količkov, ki predstavljajo pomanjšane dele rimskega 

vodnjaka, razstavljenega na stalni razstavi, sestavijo uporabno leseno 

škatlico, v katero lahko odlagajo pisala. Deščice lahko tudi pobarvajo. 

OŠ/2, 3. 

Beltinski grad 

Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci

386 2 541 35 80 

ztk@beltinci.si, beltinci.info@siol.net

Zgodovina zdravstva v Pomurju, Beltinci

Pomurska zdravstvena zbirka, razstavljena v beltinskem gradu, je oblikovana 

na gradivu, ki ga je leta zbiral, raziskoval in urejal Nikolaj Szepessy, zdravnik 

iz Beltincev. Lekarniško zbirko, ki predstavlja pomemben del stalne muzejske 

razstave o zgodovini pomurskega zdravstva, večinoma sestavlja gradivo iz 

starih lekarn v Beltincih in Murski Soboti. Razstava predstavlja način delovanja 

javnih lekarn od pojava v Pomurju do konca druge svetovne vojne. 
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Rokodelske delavnice in domače dejavnosti, Grad

Informacijski center Krajinskega parka Goričko 

Grad 191, 9264 Grad 

386 2 551 88 60, 386 2 551 88 63, (031) 354 149 

park.goricko@siol.net

Predstavitev domačih dejavnosti (žganjekuha in zeliščarstvo) in ro-

kodelskih obrti (lončarstvo, tkalstvo, kolarstvo, kovaštvo)

Z njimi želimo ohraniti dediščino Prekmurja oziroma Pomurja, obrti in 

dejavnosti predstaviti širši javnosti ter spodbuditi delujoče posameznike, naj 

ustvarjajo na izkušnjah in znanju izginulih obrti in domačih dejavnosti.

Büjraštvo na reki Muri, Ižakovci
 

Zavod za turizem in kulturo Beltinci

Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci 

386 2 541 35 80 

ztk@beltinci.si, beltinci.info@siol.net

Ogled stalne razstave o utrjevanju Murinih nabrežij in bregov 

Oloris, Lendava

Galerija - Muzej Lendava 

Banffyjev trg 1 

9220 Lendava

Oloris – prazgodovinska naselbina pri Dolnjem Lakošu

Domačija pisatelja Miška Kranjca, 
Velika Polana

Velika Polana 111, 9225 Velika Polana

obcina@velika-polana.si 

02 5776 750, 02 5776 752

V  preurejeni hiši je sedaj Domačija Miška Kranjca, kjer je na ogled v izvir-

ni ohranitvi pisateljeva delovna soba s knjigami, v preostalih prostorih pa je obi-

skovalcem na ogled njegova življenjska pot, literarno, politično in uredniško 

delo,  pa tudi skromen literarni prispevek njegovega brata Ignaca (Nacija).

Spominska soba dr. Frana Kovačiča, Veržej
TIC Veržej - Center DUO 

Puščenjakova 1, 9241 Veržej 

+386 51 654 778 

center.duo@siol.net

Fran Kovačič, dr. filozofije, duhovnik, aktiven sodelavec Zgodovinskega društva Maribor. 

Kovačič se ni politično udejstvoval, vendar je kot zgodovinar in narodni delavec leta 1918 

postal član Narodnega sveta za Štajersko. Tako je kot izvedenec za slovensko etično mejo 

sodeloval v jugoslovanski delegaciji leta 1919 na mirovni konferenci v Parizu. S svojim 

zgodovinskim in statističnim gradivom je aktivno podprl slovenske narodne zahteve glede 

Maribora in zaledja ter si posebej prizadeval, da je bilo Prekmurje priključeno Jugoslaviji.

Spominska soba Štefana Hozjana, Brezovica

Gasilski dom PGD Brezovica 

Brezovica 47b 

9225 Velika Polana

Štefan Hozjan kot najuspešnejši letalec 

avstro-ogrskega vojnega letalstva je bil med 

slovenskimi letalci največkrat odlikovan in 

slaven predvsem med svojimi rojaki.
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Center sodobnih umetnosti Celje

Galerija Velenje

Kozjanski park

Muzej na prostem Rogatec  

 in Dvorec Strmol

Muzej novejše zgodovine Celje

Muzej Velenje

Muzej Vrbovec, 

 Muzej gozdarstva in lesarstva

Pokrajinski muzej Celje
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Center sodobnih umetnosti Celje

Galerija sodobne umetnosti
Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje

03 4265 160

Likovni salon Celje

Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

03 4265 162

centersodobnihumetnosti@celje.si

www.celeia.info/programi-za-šolske-skupine

Odprto: TO–SO od 11. do 18. ure, NE od 14. do 18. ure 

 

Vstopnina: prost vstop, vodeni ogled 1 € na učenca. 

Cena delavnic: vodeni ogled in delavnica od 3 do 4 € na učenca za 

skupino 20 oseb, skupine manjše kot  20 oseb do 80 € .

Informacije: Maja Antončič, maja.antoncic@celje.si

Samostojni pedagoški programi

Pedagoški program, namenjen šolskim skupinam, izhaja iz razstavnega programa 

Centra sodobnih umetnosti. Otrokom in mladim skušamo skozi pogovor, raziskoval-

no ter praktično izkušnjo približati doživljanje sodobne umetnosti. Tema delavnic iz-

haja iz aktualnega razstavnega programa, ki jo določimo skupaj z učitelji ali vzgoji-

telji. Spodbujamo kreativno vizualno mišljenje ter neposreden stik z umetnostjo.

Sprehod po razstavi – vodstvo po aktualni razstavi
Predstavitev Centra sodobnih umetnosti in vodstvo po aktualni razstavi s ku-

stosom razstave ali kustosom pedagogom. Vodstvo po dogovoru popestrimo 

z delovnimi listi. Po dogovoru prilagodimo tudi vsebinske poudarke.

V, OŠ, SŠ

Sprehod po galeriji in domišljiji – 
vodeni ogled razstave z likovno delavnico
Predstavitev Centra sodobnih umetnosti in vodstvo po aktualni razstavi s kustosom 

razstave ali kustosom pedagogom. Po vodstvu izvedejo likovno ali učno delavnico šol-

ski pedagogi. Material za delo pripravi galerija. Primerno tudi za kulturne dneve šol.

V, OŠ, SŠ

Sprehod po galeriji in domišljiji  z umetnikom  –  
Ustvarjanje z umetnikom, katerega razstava je na ogled
Program obsega vodstvo po razstavi in likovno delavnico. Vodstvo po razstavi, ki ga  

vodi umetnik sam, omogoča neposreden stik z umetnikom in doživljanje umetni-

kove osebne interpretacije umetniških del, teme, vsebine, tehnike … Vodstvu po raz-

stavi sledi likovna delavnica, ki jo vodi umetnik. Material za delo pripravi galerija.

V, OŠ, SŠ

Učne ure v galeriji  – šolski pouk v galeriji
V prostorih galerije lahko šole izvajajo tudi svoje lastne učne ure. Ka-

dar se učna ura v vsebini ali tehniki navezuje na razstavo, pomaga-

mo s podatki o razstavi, razstavni problematiki in umetnikih.

OŠ

Kaj dela kustos in kaj umetnik – spoznava-
nje poklica kustosa in/ali umetnika
Program obsega predstavitev Centra sodobnih umetnosti, njegove vloge, poslanstva 

in dejavnosti, ogled aktualne razstave in seznanjanje z galerijskim delom. Učen-

ci se  v pogovorz s kustosom razstave temeljito seznanijo z razlogi priprave raz-

stave,  potekom njenega nastajanja,  njeno tematiko, vsebino in problematiko.

Prav tako je mogoč ogled umetniške četrti (ateljejev) v Celju,  med ka-

terim skupina spoznava poklic umetnika. Po želji in glede na časov-

no razpoložljivost sledi ustvarjalna delavnica z umetnikom.

V, OŠ, SŠ
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V galerijo po znanje – izpopolnjevanje in osvajanje novega znanja
Vsebina delavnic in izbira medija, v katerem skupina ustvarja, izhajata iz trenutne 

razstave. Lahko gre za fotografijo, video, animirani film, kiparstvo, slikarstvo ali zdru-

ževanje več medijev. Delavnico pripravijo in vodijo umetniki, katerih razstava je 

na ogled. Trajanje: en dan, dva dni ali več. Cena odvisna od trajanja delavnice.

OŠ, SŠ

Prva razstava – letno sodelovanje s srednji-
mi šolami s programi likovnih smeri*
Delavnice v naših prostorih potekajo tedensko v okviru učnih ur, razdeljene so 

v najmanj dva sklopa na letni ravni. Dijaki poglabljajo znanje o različnih sme-

reh, praksah in medijih sodobne umetnosti, pripravljajo lasten projekt za končno 

razstavo pod mentorstvom priznanih slovenskih umetnikov. Razstava poteka v Ga-

leriji sodobne umetnosti na koncu tekočega šolskega leta ali ob začetku nasled-

njega. Traja celotno šolsko leto enkrat na teden. Plačilo po dogovoru s šolo.

Srednješolske skupine likovnih smeri.

*Sprejmemo sodelovanje z eno šolo na leto.
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Galerija Velenje

Titov trg 5, 3320 Velenje

03 / 828 00 09, 897 68 40, 897 68 41

info@galerijavelenje.si

www.galerijavelenje.si

www.galerijavelenje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=231&Itemid=131

Odprto:  TO–PE od 10. do 18. ure, SO od 10. do 13. ure, prazniki zaprto.

Prost vstop.

Cena delavnic: brezplačne.

Informacije:  Kornelija Križnič, kornelija.kriznic@guest.arnes.si

 Stalne 
 razstave

Slovenska sodobna umetnost – Gorenje na velenjskem gradu, Ljubljanska 54, Velenje. 

Razstava obsega 65 slikarskih in kiparskih del od impresionizma do danes. 

V zbirki so dela najvidnejših slovenskih avtorjev. Posebno ponosni smo na 

obsežno zbirko najmlajše generacije slovenskih umetnikov. Likovna dela 

različnih tehnik, motivov, vsebin, stilov nudijo  velike možnosti za razvijanje 

opazovanja, razumevanja in doživljanja umetniških del. Po dogovoru z 

učiteljem pripravimo tudi tematsko vodenje v skladu z učnim načrtom.

Zbirka slik Lojzeta Perka na velenjskem gradu, Ljubljanska 54, Velenje.

Zbirka obsega  dvaindvajset del v tehniki olja na platnu, 

ki so nastala med letoma 1975 in 1978. 
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Občasne razstave 
Program občasnih razstav v  Galeriji Velenje je oblikovan na  predstavitvi 

sodobnih slovenskih likovnih ustvarjalcev in približevanju sodobne 

likovne umetnosti vsem starostnim strukturam prebivalcev Velenja. 

Vodenje

V, OŠ, SŠ

Samostojni pedagoški programi

Vrtec v Galeriji
Program je namenjen najmlajšim obiskovalcem galerije. Otroci 

se seznanijo  s temeljnimi pojmi o galeriji, s pojmom slika in kip, 

po dogovoru program dopolnimo s pobarvankami.

V4+

Kaj je galerija?
Učenci se seznanijo z galerijsko ustanovo, njenim poslanstvom 

in delom, ogled  končajo z ogledom aktualne razstave.

OŠ 1, 4.r

Javni spomeniki v Velenju – vodeni ogled  (april–oktober)
Pot vključuje javne spomenike v središču Velenja. Udeleženci spoznajo 

njihov pomen, avtorje in upodobljence, spoznajo pojem javni spomenik in 

njegovo vlogo v javnem prostoru. Po dogovoru z učiteljem ogled sklenejo 

z delavnico. Vsebina in trajanje ogleda sta prilagojena starosti skupine.

V, OŠ, SŠ

Likovne delavnice za skupine iz vrtca
Delavnice izhajajo iz razstavnega programa galerije.Po ogledu razstave otroci ustvarjajo 

v izbrani likovni tehniki pod vodstvom likovnega pedagoga ali avtorja razstave. 

V/4+

Inventura
Dijaki umetniške gimnazije – likovna 

smer se predstavijo z deli, ki so jih ustvarili 

v  minulem šolskem letu. Sami postavijo 

razstavo in pripravijo odprtje. Posredno se 

seznanijo z galerijskim delom. Razstavo 

pripravijo ob koncu šolskega leta v juniju. 

V, OŠ, SŠ

Poletne kreativne 
delavnice na prostem
Pred Galerijo Velenje v prvi polovici julija 

organiziramo enotedensko tematsko likovno 

delavnico, kjer otroci pod mentorstvom 

umetnic in umetnikov ustvarjajo v 

sproščenem poletnem vzdušju.

OŠ

Vodeni ogled stalne razstave 
Slovenska sodobna umetnost – 
Gorenje na velenjskem gradu 
V, OŠ, SŠ

Vodeni ogled občasnih raz-
stav – Galerija Velenje
V, OŠ, SŠ

01
02
03

04
05
06
07

08

Center sodobnih umetnosti Celje
Galerija Velenje
Kozjanski park
Muzej na prostem Rogatec  
 in Dvorec Strmol
Muzej novejše zgodovine Celje
Muzej Velenje
Muzej Vrbovec, Muzej gozdarstva 
in lesarstva
Pokrajinski muzej Celje
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Kozjanski park

Podsreda 45, 3257 Podsreda

03/800 71 00, 03/800 71 08

kozjanski-park@kp.gov.si

www.kozjanski-park.si

www.kozjanski-park.si/sl/ponudba/za-osnovne-in-srednje-ole

Odprto: PO–PE od 8. do 15. ure, možnost ogleda po 

dogovoru tudi  zunaj odpiralnega časa.

Ogled multimedijske predstavitve Kozjanskega parka (možnost 

ogleda tudi na gradu Podsreda – urnik gradu).

Vstopnina: mladina 0,8 €, skupina več kot deset oseb 0,5 €.

Prost vstop: v vseh objektih  z izkaznicami ICOM, SMD in PRESS, ogled 

rastlinske čistilne naprave in srednjeveškega trga v Podsredi.  

Cena delavnic: od 1,5 € do 3 €.

Informacije: Nataša Ferlinc Krašovic, natasa.ferlinc@kp.gov.si,

Valerija Slemenšek, valerija.slemensek@kp.gov.si, Mojca Kunst, mojca.kunst@kp.gov.si

 Stalne 
 razstave

Ogled multimedijske predstavitve Kozjanskega parka 

(možnost ogleda tudi na gradu Podsreda – urnik gradu).

Grad Podsreda

Odprto: od 1. aprila do 31. oktobra TO–NE od 10. do 18. ure, za 

skupine je obisk mogoč po dogovoru tudi v zimskem času.

Vstopnina: mladina 2,5 €, skupina več kot deset oseb 2 €.

Prost vstop: 18. maja in 27. septembra za posameznike 

Informacije: Nataša Ferlinc Krašovic (natasa.ferlinc@kp.gov.

si),Valerija Slemenšek (valerija.slemensek@kp.gov.si)

 Muzejske zbirke

Informacijsko središče Kozjanskega parkaGrajska kuhinja z 

odprtim ognjiščem, grajska ječa, renesančna dvorana, obrambni 

stolp, grajsko podstrešje, grajske kašče, grajska klet;

zbirka grafičnih listov: spoznavanje srednjeveških 

gradov in srednjeveške oblačilne kulture;

dokumentarna razstava o gradu: zgodovina gradu, najstarejše 

upodobitve, stavbna zgodovina, sanacija gradu;

steklarska razstava: razstavljeni predmeti kažejo del bogate 

tradicije kozjanskih gozdnih steklarn – glažut;

stalna slikarska razstava umetniških del Franceta Slane: razstavljenih je 36 

del v tehniki olje na platno iz vseh obdobij umetnikovega ustvarjanja:

orožarna: razstava oklepov in strelnega orožja
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Javerškova domačija

Podsreda 93, Podsreda

Vstopnina: mladina 0,5 €, skupina več kot deset oseb 0,4 

€, možnost ogleda po predhodnem dogovoru.

Informacije: Nataša Ferlinc Krašovic, natasa.ferlinc@kp.gov.si

Rojstna hiša Titove matere Marije Javeršek s  predstavitvijo 

kmečkega življenja konec 19.st.

Kolarjeva domačija na Trebčah 

Vstopnina: mladina 0,5 €, skupina več kot deset oseb 0,4 €, 

možnost ogleda po predhodnem dogovoru.

Informacije: Nataša Ferlinc Krašovic, natasa.ferlinc@kp.gov.si

Domačija Ane Kolar je odprta kot muzej v spomin na obiske Josipa Broza 

Tita v letih 1934 in 1941 ter urejena kot naravoslovna učilnica na prostem.

Slovensko-bavarska hiša v Podsredi

Podsreda 36, Podsreda

Vstopnina: mladina 0,5 €, skupina več ko deset oseb 0,4 

€, možnost ogleda po predhodnem dogovoru.

Prost vstop: ustvarjalne delavnice v velikonočnem in božičnem času.

Informacije: Nataša Ferlinc Krašovic, natasa.ferlinc@kp.gov.si

 Občasne razstave

Fotografski ekstempore Kozjansko jabolko in razstava starih 

sort jabolk ob Prazniku kozjanskega jabolka.

Levstikov mlin v Podsredi

Podsreda 74, Podsreda

Vstopnina: mladina 0,8 €, skupina več kot deset oseb 0,5 €, 

možnost ogleda po predhodnem dogovoru.

Informacije: Nataša Ferlinc Krašovic, natasa.ferlinc@kp.gov.si

Spoznavanje domačih obrti, pomena mlinarstva in reke 

Bistrice ter njene vodne sile, vrste žit nekoč in danes.
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Samostojni pedagoški programi

Za izvajanje naravoslovnih, kulturnih in tehniških dni so v enotah 

Kozjanskega parka na voljo naslednji programi: 

Travniški sadovnjaki 

Ekološko kmetovaje

Drevesni očaki

Suhi travniki

Čebelar

Gozd

Gruska jama – nastanek, razvoj, življenje

Reka Bistrica od izvira do izliva

Spoznavanje kamnin, fosilov, mineralov, reliefnih oblik

Biodiverziteta in zavarovana območja

Orientacijski pohod

Kulturna dediščina Kozjanskega parka

Način življenja na srednjeveških gradovih

Kaligrafija

Trški način življenja

Mlinarstvo

Življenje družine velikega kmeta konec 

19. in v prvi polovici 20.stoletja

01
02
03

04
05
06
07

08

Center sodobnih umetnosti Celje
Galerija Velenje
Kozjanski park
Muzej na prostem Rogatec  
 in Dvorec Strmol
Muzej novejše zgodovine Celje
Muzej Velenje
Muzej Vrbovec, Muzej gozdarstva 
in lesarstva
Pokrajinski muzej Celje
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Muzej na prostem Rogatec 
in Dvorec Strmol

Ptujska cesta 23, 3252 Rogatec

03/81 86 200, 03/81 86 206

muzej.rogatec@siol.net

www.muzej-rogatec.si

www.rogatec.net/muzej.asp?ID_podmeni=3002

Odprto: od aprila do oktobra TO–NE od 10. do 18. ur, 

po dogovoru zunaj odpiralnega časa.

Vstopnina: 2,3 € osnovnošolci,  2,60 € dijaki, študenti. 

Popust za skupine  več kot dvajset oseb.

Prost vstop: ob napovedanih dnevih in javnih prireditvah.

Cena delavnic: od 4,4 € do 10 €.

Cena učnih ur: od 4,3 € do 10,9 € .

Informacije: Irena Roškar, irena.roskar@siol.net

Muzej na prostem Rogatec

Ptujska cesta 23, 3252 Rogatec

Srednještajerska kmetija subpanonskega tipa (originalni, preneseni objekti ljudske 

stavbne dediščine) in rekonstrukcije obrtniških delavnic predstavljajo ljudsko stavbarstvo 

in kulturno izročilo od preloma 18. do sredine 20.stoletja. Muzej je kulturni spomenik 

državnega pomena. Leta 1997 je bil nominiran za nagrado evropski muzej leta.

Dvorec Strmol, baročno-renesančni dvorec

Pot k ribniku 3, 3252 Rogatec

Renesančno stavbno tkivo z ohranjeno tlorisno zasnovo in obočnimi sistemi 

ter močan vpliv baroka, ki mu je dal bogato notranjščino in privlačno poslikavo 

fasad, ga uvrščajo med pomembne fevdalne objekte na Slovenskem. 

Kot stalne razstave so rekonstruirane: grajska sprejemnica z delovnim kabinetom 

(baročni bivalni ambient), grajska kapela z baročnimi freskami, dve slavnostni 

dvorani s klasicistično poslikavo, črna kuhinja v nekdanjem srednjeveškem stolpu. 

Stalna razstava sodobne evropske likovne umetnosti 

in občasne muzejske ter likovne razstave.
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Samostojni pedagoški programi

Žulike moje babice
Doživljajske etnografske delavnice in ogled muzeja na prostem

Udeleženci v treh manjših skupinah izmenično obiskujejo tri izbrane delavnice in 

po mentorjevih navodilih izvajajo posamezne delovne postopke. V njih neposredno 

sodelujejo, odkrivajo dediščino z vsemi svojimi čutili in doživljajo svojo lastno izkušnjo 

na razumski in  čustveni ravni. V večini delavnic  naredijo izdelek, ki si ga odnesejo 

domov. Delo v delavnicah se je izkazalo kot učinkovit motivacijski uvod v ogled muzeja. 

Na izbiro je štirinajst vsebin: peka kruha ali žulik v črni kuhinji muzejske hiše, 

čebelarska delavnica, zeliščarska delavnica, obisk pri kovaču, pletenje iz ličja 

– izdelava zapestnice, rože iz papirja, voščilnice z žigi iz krompirja, hoja na 

hoduljah, ljudska glasbila – izdelava nunalce,  plesna delavnica, sezonska 

opravila na kmetiji, kamnoseška delavnica – izdelava priponke z magnetkom,  

darilna vrečka iz starega papirja, polstenje – izdelava obeska kroglice.

V, OŠ, SŠ

Stara mama, stari ata so mi povedali – 
ogled muzeja z vodstvom in etnografski prikazi

Program ogleda muzeja ljudskega stavbarstva vključuje tri prikaze domačih obrti, šeg 

ali delovnih opravil. Na izbiro so: pletenje iz šibja ali ličja, kamnoseštvo, ročno kovanje v 

muzejski kovačiji, velikonočne košarice iz testa, sezonsko pogojena opravila na kmetiji.

V okviru ogleda muzeja se vodnik z obiskovalci ustavi pri treh izbranih vsebi-

nah. Možnost neposredne komunikacije z rokodelci/demonstratorji, ki predsta-

vijo posamezno rokodelsko tehniko oz. delovni postopek in izdelke. 

V, OŠ, SŠ

Med plemiči in kmeti
Program je sestavljen iz programov Žulike moje babice in Življenje na gra-

du. Med ogledi Muzeja na prostem in dvorca Strmol s pomočjo pogovora in pri-

merjav spoznavamo ljudsko in grajsko stavbarstvo ter bivalno kulturo obeh. Pri-

vlačno ponazoritev ponuja  Kuharca, razstava Pokrajinskega muzeja Celje, ki je 

postavljena v nenavadnem razstavnem prostoru – na podstrešju dvorca. V de-

lavnicah obiskovalci sami odkrivajo in doživljajo svojo lastno izkušnjo dedišči-

ne. V konjušnici se preizkusijo v ježi pod nadzorom usposobljenega mentorja. 

V, OŠ, SŠ

Nit čez nit ... ali kako nastane tkanina
Učna delavnica ročnega tkanja na tkalskem glavniku; to je prepro-

sta lesena priprava, ki odkriva  temeljni  način tkanja, na  podlagi katere-

ga so se pozneje razvile ročne statve in iz njih sodobni tkalski stroji  ter so-

dobne tkanine. Predstavitev platnene vezave in izdelava zapestnice.

OŠ/2, 3, SŠ

 
List čez list … ali kako nastane podstavek iz ličja
Učna delavnica pletenja iz koruznega ličja. Izdelava izdelkov iz ličja je nastala šele 

v obdobju, ko je v Evropo prispela koruza kot nova kultura. Delavnica nudi predsta-

vitev  glavne surovine in rokodelskega izročila,  predstavitev pletenja predpražni-

kov, copat in cekarjev. Sledi pletenje osnovne kitice in izdelava podstavka iz ličja. 

OŠ/2, 3, SŠ

Šiba čez šibo … ali kako nastane košarica
Pletenje iz vrbovih in drugih šib gotovo izvira že iz stare kame-

ne dobe. Delavnica  obsega predstavitev   glavne surovine in rokodelske-

ga izročila ter prikaz pletenja košare in opletanja steklenice. Nato sledi iz-

delava  temeljnega križa in pletenje podstavka iz vrbovega šibja.

OŠ/2, 3, SŠ

Moj monogram – veziljska delavnica
Učna delavnica:  temeljni vbodi, nanos vzorca z indi-

go prahom na platno, vezenje monograma.

OŠ/2, 3, SŠ

 
Tudi jaz sem umetnik – naslikam si fresko!
Ogleda dvorca Strmol in delavnica. V dveh skupinah otroci izmenič-

no rešijo učni list, v umetniški delavnici si s slikanjem na sveži mavec na-

redijo lastno majhno fresko, ki jo kot spominek odnesejo domov.

OŠ/2

Življenje na gradu
Učenci dopolnijo svoje znanje o življenju na gradu s pomočjo razgovora 

in vodenja po dvorcu Strmol. Na koncu ogleda rešijo učne liste.

OŠ/2,3
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Zmajčkova pot
Literarno-kulturni sprehod z ogledom rojstne hiše Jožeta Šmita (Muzej na prostem 

Rogatec), trga Rogatec, dvorca Strmol,  konjušnice in kovačije. Učenci na spreho-

du  prek igric, pesmic, izštevank, petja ljudskih pesmi ter reševanja nalog spozna-

jo življenje in delo pesnika Jožeta Šmita in poglabljajo znanje o kulturni dediščini.

OŠ/1

Zgodovinska evropska dvojka 
Gledališki prizor domišljijskega srečanja matere in sina, Marije Terezije in Jože-

fa II. v letu 1775 na dvorcu Strmol v Rogatcu. Prizoru sledi zabaven kviz znanja. 

Mini gledališka predstava s hudomušnimi zapleti in dvogovori posreduje gledal-

cu  temeljna zgodovinska dejstva in pomaga osvetliti pogled na družbena razmer-

ja v času razsvetljenega absolutizma, ki je vplival tudi na življenje v takratnih slo-

venskih deželah. Skupinski kviz po predstavi omogoča zabaven preizkus znanja.

OŠ/ 8.-9.razred, SŠ

Okusimo dediščino
Doživljajske delavnice, etnografski prikazi rokodelstva, šeg in delovnih opravil po 

programu (gl. mesečni napovednik na www.muzej-rogatec.si). Celovit sklop peda-

goško andragoških programov pod nazivom Okusimo dediščino je prejel priznanje 

Slovenske turistične organizacije bronasti sejalec 2010. Program, brez predhodne na-

jave in doplačila, je namenjen posamičnim obiskovalcem muzeja vseh starosti.

Rogatko in njegove delavnice
Maskota muzeja Rogatko s pomočjo kataloga, brez najave in doplačila,  popelje obi-

skovalce  po interaktivnih točkah v muzeju. To so učno-doživljajske in gibalne igre: 

oblačila iz skrinje, kako nastane tkanina, tipalni zaboj, les(e)ne uganke, štajerski plot iz 

šibja, poženi kolo. Možnost sodelovanja v nagradni igri. Primerno za družine z otroki. 

Sončno kolo – poletne delavnice za mladino
Poletne delavnice rokodelstva, šeg in navad za mladino, ki 

potekajo vsak četrtek in soboto v juliju in avgustu.

] ]
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Muzej Velenje

Ljubljanska 54, 3320 Velenje

03 898 26 32, 03 898 26 40

info@muzej-velenje.si 

www.muzej-velenje.si/

www.muzej-velenje.si/pp

Odprto: TO–NE od 10. do 18. ure.

Vstopnina: 1,8 € posameznik, 1,5 € na osebo v skupini, 

7 € skupna vstopnica z Muzejem premogovništva. 

Cena delavnic: od 5,5 € do 6,5 €.

Cena učnih ur: od 3 do 5 €.

Informacije: Tanja Verboten, tanja.verboten@muzej-velenje.si

 Stalna 
 razstava 

Zbirka ostankov mastodonta

Afriška zbirka Františka Foita, Šaleška dolina med 10. in 17. stoletjem

Zbirka baročne umetnosti iz cerkve sv. Jurija v Škalah

Rekonstrukcija trgovine z mešanim blagom iz začetka 20. stoletja 

Rekonstrukcija gostilne iz začetka 20. stoletja, Ko je Velenje postajalo mesto

Šaleška dolina 1941–1945, Zbirka slikarja Lojzeta Perka

Zbirka sodobne slovenske umetnosti Gorenje, Zbirka kiparja Cirila Cesarja

PBPB PBPB PB324



Samostojni pedagoški programi

Bilo je nekoč. Na obisku pri malem mastodontu Mastiju
V muzejski učni uri si ogledamo zbirke ostankov mastodonta ali zbirke afriške umetnosti 

Františka Foita in nato ustvarjamo na izbrano temo v muzejskih delavnicah.

OŠ/1

Urška in Miha v Afriki
V muzejski učni uri si ogledamo zbirke ostankov mastodonta ali zbirke afriške umetnosti 

Františka Foita in nato ustvarjamo na izbrano temo v muzejskih delavnicah.

OŠ/1

Življenje na srednjeveških gradovih 
Sprehodimo se skozi preteklost Velenja prek muzejskih zbirk ali  si 

ogledamo velenjski grad in se seznanimo z načinom življenja v 

preteklosti. Sledi ustvarjanje v muzejskih delavnicah.

OŠ/1

Sprehod skozi preteklost Velenja
Skozi preteklost Velenja se sprehodimo prek muzejskih zbirk ali  si 

ogledamo velenjski grad in se seznanimo z načinom življenja v 

preteklosti. Sledi ustvarjanje v muzejskih delavnicah.

OŠ/1

Prazniki nas družijo. Prihaja pomlad. Ohranjamo 
velikonočne šege in navade.
Spoznavamo šege in navade cvetne nedelje in velikega 

tedna ter ustvarjamo v muzejskih delavnicah.

OŠ/1

Zgodovinski viri in njihovo hranjenje
V učni uri se seznanimo z vrstami zgodovinskih virov, z delom 

zgodovinarjev in ustanovami, kjer delajo. Pod konzervatorjevim  

nadzorom naredimo  temeljno konzervacijo predmetov.

OŠ/2, 3

Vloga srednjeveških gradov in podobe iz življenja na gradu
Ogledamo si velenjski grad in se pogovarjamo o načinu življenja v srednjem 

veku. V kvizu postavimo vprašanja o vlogi gradov in življenja na njih.

OŠ/2, 3

Obleka naredi človeka. Zgodovina oblačilnega 
videza na Slovenskem od 18. stoletja do danes
Predstavimo zgodovino oblačil in oblačenja od 18. stoletja  naprej 

pri različnih slojih prebivalstva. V muzejskih delavnicah izdelamo 

tkanino, izvezemo monogram in izdelamo mošnjiček.

OŠ/2, 3

Foitovo potovanje po Afriki
Učna ura in izpolnjevanje delovnih listov ob ogledu 

Zbirke afriške umetnosti Františka Foita.

OŠ/2, 3

Ekskurzija – Spoznavajmo kulturno-zgodovinske 
znamenitosti Šaleške doline
Vožnja po Šaleški dolini z razlago in s spremljevalnimi delovnimi listi.

OŠ/2, 3

  

 
Muzej usnjarstva na Slovenskem 

Primorska ulica 6h, 3325 Šoštanj  

03 898 44 20, 03 898 44 21

info@muzej-usnjarstva.si 

www.muzej-usnjarstva.si/index.php/sl/pedagoki-programi/17.html

Odprto: TO–NE od 10. do 18. ure.

 

Vstopnina: 1,8 € posameznik, 1,5 €  za otroka v skupini, 1,8 € za dijaka v skupini, 

1,8 € za študenta v skupini, 7 € skupna vstopnica z Muzejem premogovništva.

Cena delavnic: 5,5 €.

Informacije: Tanja Verboten, tanja.verboten@muzej-velenje.si 327326



Samostojni pedagoški programi

Popotni kovček usnjarskega vajenca Jureta
Muzej usnjarstva spoznamo skozi pravljico Roka Polesa: Jaz usnjarski vajenec Jure od 

jutra do večera. Otroci so aktivno vključeni. V popotnem kovčku odkrivamo predmete 

iz usnja ter spoznavamo način življenja, ki so ga živeli vajenci v usnjarski delavnici. 

Podamo se na ogled muzeja, kjer nas čakajo sporočilca, ki jih je za nas pustil usnjarski 

vajenec Jure. V muzejski delavnici izdelamo usnjen copatek, zapestnico in lonček za 

pisala. 

OŠ/1 
 
Industrializacija na primeru Muzeja usnjarstva na Slovenskem
Seznanimo se z obrtjo, povezovanjem v cehe in začetkom industrializacije. Ob ogledu 

razstave razložimo pojme založništvo, manufaktura in kapitalizem in poglobimo znanje 

o življenju ljudi v 19. stoletju. Učenci dobijo delovne liste in  zabaven kviz, na katerega 

odgovarjajo skupinsko. Izdelajo si usnjeno zapestnico. 

OŠ/2, 3 
 
 
Kako so živeli usnjarji. Usnjarska stanovanja danes in včeraj
Po ogledu muzeja otroci pred delavskim stanovanjem iz prve polovice 20. stoletja 

spoznajo gospodinjo Marijo, ki jih seznani z domačimi opravili in kulinaričnimi navadami 

delavskih družin. Pokaže jim delavsko stanovanje, predstavi predmete, ki jih uporablja 

pri vsakodnevnih opravilih, ter jih seznani z nekaterimi prazniki, ki so jim popestrili 

življenje. Dovoli jim pokukati tudi v leseno skrinjo, ki jo skrbno hrani. Otroci v skupinah 

odgovarjajo na vprašanja o Muzeju usnjarstva ter tekmujejo med seboj. V muzejski 

delavnici si izdelajo usnjene zapestnice. 

OŠ/2, 3 

Stare šege in navade v delavskih okoljih
Ogledamo si muzej usnjarstva. Ob računalniški projekciji spoznavamo nenavadna 

cehovska pravila. Na primeru mesta Šoštanj spoznavamo tudi  druge mestne obrtnike. 

V muzejski delavnici izdelamo usnjene zapestnice. 

OŠ/1, 2, 3 

Pust, pust krivih ust
Po ogledu muzeja otroke obišče potovka, ki se je pravkar vrnila z dela in jim 

predstavi življenje v Šoštanju v začetku 20. stoletja. Mesto Šoštanj je pustno 

karnevalsko mesto, ki ima svojo tradicionalno masko koš šoštanjski. Izvor 

maske izhaja prav iz usnjarske tradicije. Ob računalniški projekciji se otroci 

seznanijo s tradicijo šoštanjskega pusta ter spoznajo tudi  druge tradicionalne 

slovenske maske. V ustvarjalni delavnici izdelajo pustno masko. 

OŠ/1, 2, 3

Kavčnikova domačija 

Zavodnje pri Šoštanju

Odprto: od 1. maja do 30. septembra, ČE–NE od 10. do 17. ure.  

Za najavljene skupine odprto tudi po dogovoru. 

Vstopnina: 1,8 € posameznik, 1,5 € za otroka v skupini, 1,8 € za dijaka, študenta v skupini.

Cena delavnic: 5,5 €.

Informacije: Tanja Verboten, tanja.verboten@muzej-velenje.si

Samostojni pedagoški programi

Življenje nekoč
Pomlad  na Kavčnikovi domačiji. Jesen na Kavčnikovi domačiji 

Skupaj ogledamo si štiristo let staro dimnico, biser slovenske kmečke 

arhitekture. Spoznamo, kako so živeli nekoč na podeželju. Letnim časom 

obiska prilagajamo izdelovanje izdelkov iz naravnih materialov. 

OŠ/1, 2, 3 
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Grilova domačija 

Lipje pri Velenju

Odprto: od 1. maja do 30. septembra, PE–NE od 10. do 17. ure. 

Za najavljene skupine odprto tudi po dogovoru. 

Vstopnina: 1,8 € za posameznika, 1,5 € za otroka v 

skupini, 1,8 € za dijaka, študenta v skupini.

Cena delavnic: 5,5 €.

Informacije: Tanja Verboten, tanja.verboten@muzej-velenje.si

Samostojni pedagoški programi

Življenje nekoč na Grilovi domačiji
Ogledamo si v ekomuzej preurejeno staro viničarijo, ki obsega hišo s črno kuhinjo, 

gospodarsko poslopje, zelenjavni in zeliščni vrt, čebelnjak, vinograd in sadovnjak. 

Seznanimo se, kako so včasih živeli viničarji in spoznamo zdravilna zelišča, ki rastejo v 

zeliščnem vrtu. Izdelamo izdelke iz naravnih materialov, prilagojene letnemu času obiska. 

OŠ/1, 2, 3

Hiša mineralov

Stari trg 19, Velenje

Odprto: TO–NE od 10. do 17. ure, za najavljene skupine po dogovoru. 

Vstopnina: 1,8 € za posameznika, 1,5 € za otroka v

skupini, 1,8 € za dijaka, študenta v skupini.

Cena delavnic: 3 €.

Informacije: Tanja Verboten, tanja.verboten@muzej-velenje.si

Samostojni pedagoški programi

Minerali 
V Hiši mineralov si ogledamo geološko zbirko najrazličnejših mineralov, ki jih 

najdemo v Sloveniji in po svetu. Izvemo, kaj minerali sploh so, kako nastanejo, kje jih 

najdemo in kaj lahko počnemo z njimi. Ogledamo si multimedijsko predstavitev ter si 

najzanimivejše minerale ogledamo pod mikroskopom. Učenci izpolnjujejo delovne liste. 

OŠ/2, 3
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Muzej novejše zgodovine Celje

Prešernova ulica 17, 3000 Celje

03 428 64 10, 03 428 64 11

info@mnzc.si

www.muzej-nz-ce.si

www.muzej-nz-ce.si/vodstva.html

Odprto:  TO– PE od 9. do 17. ure,  SO od  9. do 13. ure, NE in prazniki 

od 14. do 18. ure. Zaprto: ponedeljki, 1. januarja, na velikonočno 

nedeljo, 1. in 2. maja, 1. novembra, 25. in 31. decembra.

Vstopnina: šolska mladina: 1,50 €, razstave v občasnih razstavnih prostorih 1,50 €.

enostavno vodstvo: 10 €, vodstvo kustusa 20 €

 

Prost vstop: predšolski otroci, osebe s posebnimi potrebami, kulturni praznik 

(8. februarja),  teden družine (v maju prost vstop za družine), mednarodni 

dan muzejev (18. maja), dnevi evropske kulturne dediščine, teden otroka (v 

oktobru prost vstop za otroke in družine v Otroški muzej Hermanov brlog), 

ta veseli dan kulture (3. decembra), z izkaznico SMD, ICOM, PRESS, LTV.

Cena delavnic: od 1,5 € do 2 €.

Cena učnih ur: delovni zvezek 0,5 €.

Informacije: Jožica Trateški, jozica.trateski@mnzc.si

] ]

[ [

   Stalne muzejske 
 zbirke

Brlog igrač 

Otroški muzej Hermanov brlog je edini slovenski otroški muzej in deluje od leta 

1995. Od leta 2014 je del muzeja namenjen stalni razstavi Brlog igrač, del pa 

izbranim vsebinam občasnih razstav. Na stalni razstavi je razstavljenih več kot  

štiristo igrač. Predstavljene so doma narejene in kupljene igrače, igrače, s katerimi 

so se igrali otroci na vasi ali v mestu, igrače kot pomanjšani delovni pripomočki iz 

vsakdanjega življenja odraslih, igrače in igre različnih slovenskih pokrajin. Posebni 

sklopi so namenjeni fantovskim in dekliškim igračam, medvedkom kot eni najbolj 

prijaznih otroških igrač, različnim družabnim igram ter igračam, s katerimi se igrajo 

otroci v oddaljenih krajih sveta. Razstava je zasnovana interaktivno, dopolnjujejo 

jo tudi pester program aktivnosti, otroška pisarna, družabnica in gledališče.

Živeti v Celju 

Razstava je svojevrsten spomenik mestu ob Savinji. Obiskovalci lahko ob Dnevniku 

treh generacij sledijo kronološkemu pregledu zgodovine Celja in Celjanov v 

20. stoletju, v drugem delu razstave pa doživijo utrip ambientalnih postavitev 

Muzejske ulice obrtnikov, Glavnega trga in delavskega predela Gaberij. 

Zobozdravstvena zbirka

Zobozdravstvena zbirka je po svoji vsebini edinstvena v Sloveniji: na ogled so 

stari zobozdravstveni inštrumenti, pripomočki in oprema, ki so jih zlasti v 20. 

stoletju uporabljali pri svojem delu slovenski zobozdravniki, dentisti in tehniki.
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Samostojni pedagoški programi

Vodenje po stalnih in občasnih razstavah
Obiskovalcem muzeja razumljivo in dostopno predstavljajo vsebine muzejskih 

razstav, bogastvo kulturne dediščine ter oživljenih zgodb predmetov in ljudi. 

Razstave: Otroški muzej Hermanov brlog, Živeti v Celju, Zobozdravstvena 

zbirka, Fotografski atelje Josipa Pelikana. Za razstavi Živeti v Celju in Fotoatelje 

in galerija Pelikan je na voljo Muzejski vodnik v slovenskem znakovnem jeziku, 

ki gluhim in naglušnim osebam omogoča samostojen in razumljiv ogled.

V/3+, OŠ, SŠ

Programi v Brlogu igrač 
MMM muzejski medvedek Medo/izdelovanje medvedka
V/3+, OŠ/1, 2

Ali je kaj trden most/delavnice oživljanja iger in plesov
V/3+, OŠ/1, 2

Herman, ne jezi se/skupinska izdelava družabne igre
V/3+, OŠ/1, 2

Izdelovanje igrač iz naravnih in odpadnih materialov
V/3+, OŠ/1 + 2

Pravice in dolžnosti otrok/miselne delavnice v 
sodelovanju s humanitarnimi organizacijami
OŠ/1, 2

Gradimo prijateljstva/izdelovanje darila za prijatelja
V/3+, OŠ/1, 2

Predavanja ter pogovori s strokovnjaki, zbiralci, humanitarnimi 
delavci in predstavitve knjig, muzejev, zbirk, igrač
OŠ, SŠ

Lili in ptice pravice/gledališka predstava za otroke v izvedbi Talije
V/3+, OŠ/1, 2

Seminarji za vzgojitelje in učitelje

Hermanovi dobrodelni objemi/zbiranje sredstev za otroke

Hermanove otroške, fotografske in etnološke ustvarjalnice 
Raznovrstne Hermanove ustvarjalnice se navezujejo na muzejske vsebine. Pomenijo 

nadgradnjo novih spoznanj, ki spodbujajo kreativnost, inovativnost in razmišljanje.

V/3+, OŠ, SŠ

Muzej v kovčku
Dejavnosti muzeja in vsebine muzejskih zbirk predstavljamo zainteresiranim 

vrtcem, osnovnim in srednjim šolam tudi v njihovih ustanovah.

V/3+, OŠ, SŠ

Predstave v Hermanovem gledališču 
Skrbno izbrane gledališke, lutkovne, plesne in glasbene predstave so na ogled 

v času poletnih počitnic, v tednu otroka, v prazničnem decembru…Gledalci 

lahko izberejo tudi med različnimi abonmaji. Več sezon je izredno priljubljen 

abonma Glasbene sobotnice (v sodelovanju s Hišo kulture Celje).

V/2+, OŠ/1

Demonstracije v Muzejski ulici obrtnikov 
Ambientalne postavitve obrtniških delavnic obogati obisk mojstrov, ki 

obiskovalcem predstavijo obrtno znanje, veščine in izdelke. Obiščejo 

jih: frizer, modistinja, krojač, urar, zlatar, čevljar. Obiskovalcem 

omogočimo tudi ogled delavnice klobučarja v bližini muzeja.

V/4+, OŠ, SŠ 

Muzejske učne ure 
Podrobnejša predstavitev izbrane teme ali muzejskega predmeta. Vsebine lahko 

nadgradimo z reševanjem delovnih listov in avdiovizualnimi predstavitvami.

OŠ/2, 3, SŠ

Mala šola etnologije/etnodetektivi 
Mladi radovedneži s pomočjo poučne zabave spoznajo etnologijo 

z različnih vidikov. Program, ki ga izvajajo na terenu  in v muzeju, 

spodbuja dejavno udeležbo vsakega posameznika.

OŠ/2, 3
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Fotoatelje in galerija Pelikan

 Razlagova ulica 5, Celje

TO–SO od 9. do 13. ure, NE in prazniki od 14. do 18. ure.

 Stalna 
 razstava

V ateljeju Josipa Pelikana je stalna muzejska postavitev, ki priča 

o ustvarjalnem in bogatem življenju in delu umetnika fotografa, 

ki je Celje in Celjsko mojstrsko prelil v trajen spomin.

Samostojni pedagoški programi

Kostumirano vodenje
Obogateno vodenje kostumirane animatorke.

V/3+, OŠ, SŠ

Muzejske učne ure
S predstavitvijo izbrane teme s področja fotografske kulturne dediščine 

ter dopolnjene z delovnimi zvezki ali AV pripomočki.

OŠ, SŠ

Fotografske ustvarjalnice 
z različnimi vsebinami s fotografskega področja.

OŠ, SŠ

 

Stari pisker

 Prešernova ulica 20, Celje 

Odpiralni čas: TO–SO od 9. do 13. ure, ob NE in prazniki zaprto. 

Nujna predhodna najava!

Urejena spominska soba in dvorišče sta v zgodovinskem spominu Slovencev in 

predvsem Celjanov tesno povezana s temnim obdobjem  druge  svetovne vojne. 

Muzejske učne ure
Podrobnejša predstavitev vsebine, ki jo dopolnjujemo 

z aktivnim izpolnjevanjem delovnih listov.

OŠ, SŠ
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Muzej Vrbovec,
Muzej gozdarstva in lesarstva

Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje

03/839 16 13, 040 345 630, 03/839 16 25

muzej.vrbovec@siol.net 

www.muzej-vrbovec.si

www.muzej-vrbovec.si/index.php?id=28 

Odprto: od aprila do novembra  TO–NE od 9. do 17. ure, od decembra 

do marca TO–PE od 9. do 15. ure, za skupine po dogovoru.

Vstopnina: učenci, dijaki, študentje: 2 €

Prost vstop: predšolski otroci in imetniki kartic SMS, ICOM, PRESS.

Cena delavnic: od 2 do 5 €.

Cena učnih ur: 3 €.

Informacije: Barbara Šoster Rutar, barbara.soster.rutar@muzej-vrbovec.si

 Stalne muzejske 
 postavitve

Razstava o razvoju gozdarstva in lesarstva 

Razstava prikazuje stare načine sečnje in spravila lesa, bivališča, delovne 

navade in običaje gozdarskih in lesarskih delavcev, razvoj žagarstva 

in splavarstva, mizarstva in tesarstva v Zgornji Savinjski dolini.

Naravoslovno-kulturna pot Samostanski hrib

Deluje v sklopu muzeja in  povezuje muzej s frančiškanskim samostanom 

(možnost ogleda bogate knjižnice) na bližnjem hribu. Obiskovalce 

popelje skozi zgodovino kraja in gradu Vrbovec, hkrati pa ob sprehodu 

skozi gozd  spoznajo njegove zanimivosti, vlogo in pomen.

Bohačev toplar

V velikem dvojnem kozolcu, ki  stoji v bližini muzeja, je na ogled razstava, ki predstavlja 

zgodovino Nazarij in okoliških krajev, zadrečko lončarstvo in življenje kmečkega 

prebivalstva. Razstavljene so tudi makete starih stavb (kašče, pastirske koče, apnenice, 

ledenice, oglarske kope ipd.), pri katerih je mogoče videti tudi njihovo notranjost.

Samostojni pedagoški programi

V času nekdanjih gozdnih in lesnih delavcev
Vodeni ogled stalne razstave, prilagojen starosti otrok, se konča z reševanjem kviza o gozdu.

V, OŠ, SŠ

Muzejska učna ura
Podrobnejši predstavitvi muzejskih vsebin sledi reševanje učnih listov, ki 

obsegajo 11 nalog. Oblikovani so tako, da spodbujajo k logičnemu razmišljanju 

in predstavljajo kratek povzetek med vodstvom predstavljenih tem.

OŠ/2, 3

Ostružkova delavnica
Na delavnici sodeluje poklicni mizar, ki učencem predstavi delo mizarjev 

in jih seznani z različnim mizarskim orodjem. Nato se učenci preizkusijo 

v veščinah žaganja, brušenja, vrtanja in lepljenja. Vsak si izdela svoj 

uporaben izdelek (leseno piščal, lesen nakit ipd.), ki ga odnese domov.

OŠ/2, 3, SŠ

Prisluhnimo »goši«
Otroci prisluhnejo kratki zgodbici, spoznajo različne plodove narave ter 

si izdelajo izdelke, kot so miške iz storžev, šipka in kostanja, pikapolonice 

in gosenice iz orehovih lupin, škrati lesniki iz vej in mahu ipd. Delavnico 

pripravimo v dogovoru z učitelji in glede na letni čas. 

V, OŠ/prvo triletje in 4. razred
339



341341341

Vodeni ogled naravoslovno-
kulturne poti Samostanski hrib
Učenci se ob vodstvu gozdarja seznanijo s kulturnimi znamenitostmi kraja ter 

predvsem s pomenom in vlogo gozdov, drevesnimi vrstami, gozdnim robom ipd.

V, OŠ, SŠ

Vodeni ogled Bohačevega toplarja
V velikem dvonadstropnem kozolcu si učenci ogledajo razstavo Nazarje 

skozi čas, najrazličnejše izdelke lokalnih rokodelcev in obrtnikov, prava 

zanimivost pa so makete starih stavb z natančno izdelano notranjostjo.

V, OŠ, SŠ

Pokrajinski muzej Celje

Trg Celjskih knezov 8, 3000 Celje

(03) 428 09 50

info@pokmuz-ce.si, 

www.pokmuz-ce.si 

www.pokmuz-ce.si/programi

Odprto: od marca do oktobra,  TO–NE od 10. do 18. ure, od novembra 

do februarja TO– PE od  10. do 16. ure,  SO od 9. do 13. ure. 

Vstopnina: 3 €, občasne razstave 2 €.

Prost vstop: predšolski otroci, brezposelni, novinarji in člani ICOM.

Cena delavnic: od 2 € do 3 €.

Cena učnih ur: od 5 € do 7 €.

Informacije: Rada Hriberšek, muzej@pokmuz-ce.si; info@pokmuz-ce.si

] ]
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  Stalna 
  razstava

Pokrajinski muzej Celje je kulturna ustanova, ki evidentira, zbira, varuje, 

raziskuje in razstavlja materialno kulturno dediščino Celja in širše celjske 

regije od prazgodovine do prve svetovne vojne. V muzeju je trenutno poleg 

domačih in gostujočih občasnih razstav urejenih še šest stalnih postavitev. 

V Stari grofiji, kjer je muzej po drugi svetovni vojni dobil razstavne prostore, so 

urejene štiri stalne postavitve: Kulturna in umetnostnozgodovinska zbirka, 

Lapidarij, Alma M. Karlin – Poti ter razstava Od gotike do historizma po 

korakih (za obiskovalce z okvaro vida). Ob 130-letnici ustanovitve muzeja 

smo v prenovljenem Knežjem dvoru uredili še dve novi stalni postavitvi: in situ 

arheološko razstavišče Celeia – mesto pod mestom in razstavo Grofje Celjski.

Samostojni pedagoški programi

Rimska Celeia 
Udeleženci spoznajo delo arheologa in ostanke mogočne Celeje. 

Vključuje predavanje, ogled in reševanje delovnih listov.

OŠ/2, 3, SŠ

Antična Celeia
Udeleženci si pod strokovnim vodstvom ogledajo razstavo Celeia – mesto pod 

mestom in Lapidarij. Z vodnikom si ogledajo tudi antične spomenike v ožjem mestnem 

jedru, izpolnijo delovne liste in na koncu na delavnici izdelajo rimsko čelado.

OŠ/2, 3, SŠ

Celjski knezi 
Udeleženci spoznajo vlogo in pomen najmogočnejše plemiške družine na 

Slovenskem v 14. in 15. stoletju ter ostanke kulturne dediščine srednjega veka 

v Celju. Program vključuje predavanje, ogled in reševanje delovnih listov.
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Grofje Celjski
Udeleženci si ogledajo Stari grad Celje in srednjeveške spomenike v ožjem 

mestnem jedru. Pod strokovnim vodstvom si ogledajo razstavo Grofje Celjski, 

izpolnijo delovne liste in na delavnici izdelajo krone celjskih kraljic.

Ogled stalnih in občasnih razstav ter kulturno-zgodovinskih 

znamenitosti Celja in Starega gradu

Udeleženci si pod strokovnim vodstvom ogledajo stalne ali občasne razstave 

ter z vodnikom obiščejo najpomembnejše kulturnozgodovinske znamenitosti 

Celja in ostanke mogočne srednjeveške utrdbe − domovanja grofov Celjskih.

OŠ, SŠ

Mali vojščaki rimske Celeie
Na delavnici se udeleženci oblečejo v rimsko togo ter si izdelajo rimsko čelado in oklep. 

OŠ/1, 2

Drobci rimske Celeie
Na delavnici udeleženci izkopavajo, dokumentirajo, fotografirajo 

in postavijo razstavo Drobci rimske Celeje. 

OŠ/2

Krone celjskih kraljic
Po ogledu razstave Grofje Celjski si udeleženci izdelajo krono ene izmed celjskih kraljic.

OŠ/1, 2, 3 

Izdelajmo pahljačo 
Po ogledu razstave svetovne popotnice in pisateljice Alme M. Karlin, ki je z osemletnega  

potovanja po svetu prinesla različne pahljače; udeleženci izdelajo svojo.

OŠ/1, 2, 3

01
02
03

04
05
06
07

08

Center sodobnih umetnosti Celje
Galerija Velenje
Kozjanski park
Muzej na prostem Rogatec  
 in Dvorec Strmol
Muzej novejše zgodovine Celje
Muzej Velenje
Muzej Vrbovec, Muzej gozdarstva 
in lesarstva
Pokrajinski muzej Celje
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Galerija Božidar Jakac 

 Kostanjevica na Krki

Kulturni dom Krško
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Galerija Božidar Jakac 
Kostanjevica na Krki
 

Grajska cesta 45, 8311 Kostanjevica na Krki

07 49 88 140, 07 49 88 151

info@galerija-bj.si

www.galerija-bj.si   

www.galerija-bj.si/pedagoski-program

Odprto: TO–NE od 9. do 18. ure  (april–oktober),  od 9. do 16. ure (november–marec).

Vstopnina: 1,5 €,  samo občasne razstave 2 €.

Prost vstop: imetniki kartic ICOM, SUZD, SMD, novinarji in umetniki, 

osebe s posebnimi potrebami in varovanci VVZ.  

Cena delavnic: 1,5 €.

Cena učnih ur: 1,5 €.

Informacije: dr. Helena Rožman, helena.rozman@galerija-bj.si

 Stalne galerijske 
 postavitve

Božidar Jakac, Tone Kralj, France Kralj, Grafični kabinet Bogdana Borčića, 

Zoran Didek, France Gorše in Jože Gorjup, Janez Boljka, Pleterska zbirka, 

Forma viva, Gorjupova galerija v OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Občasne razstave in programi 
ob občasni razstavi
Nekdanja samostanska cerkev 

Prostori lapidarija

Lamutov likovni salon

Vodstva, likovne delavnice, predavanja

V, OŠ,SŠ

Samostojni pedagoški programi

Prvič v galerijo ...
Prvi stik z likovno umetnostjo je izjemno pomemben, zato so programi 

igrivi in ustvarjalni. Sprehod med skrbno izbranimi likovnimi deli, ob katerih 

se razvija sproščena komunikacija, povežemo z ustvarjalno delavnico, v 

kateri lahko slikajo, kiparijo ali ustvarijo grafiko v tehniki monotipije.

V/+3, OŠ/1

Vodenje po stalnih in začasnih razstavah
Ob vodenem ogledu udeleženci spoznavajo dela umetnikov na stalnih in občasnih 

razstavah. Fondi Galerije Božidar Jakac omogočajo poglobljeno spoznavanje del 

na papirju (risba, grafika) ter slikarstva in kiparstva v obdobju ekspresionizma. 

OŠ/1, 2, 3, SŠ

Skozi stalne zbirke
Udeleženci spoznavajo izbrane likovne zbirke ustanove, umetnike in njihov 

likovni izraz ter posebnosti ustvarjanja v posameznih likovnih tehnikah. 

Ogled povežemo s poustvarjanjem v delavnici, kjer teoretična spoznanja 

prenesemo v lastno ustvarjanje/kiparstvo, slikarstvo, grafika. 

OŠ/1, 2, 3, SŠ

Les kot kiparski material
Forma viva je ena najprepoznavnejših likovnih zbirk Galerije Božidar 

Jakac. Vseh petdeset let obstoja mednarodnega kiparskega simpozija 
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kiparji ustvarjajo v hrastovem lesu. Sprehod med mogočnimi skulpturami 

omogoča vpogled v razvoj kiparstva v drugi polovici 20. stoletja. 

OŠ/1, 2, 3, SŠ

Grafika in grafične tehnike
Galerija Božidar Jakac je znana po svojih grafičnih zbirkah; omenimo 

dela Bogdana Borčića, Božidarja Jakca, Franceta Kralja in Toneta Kralja, 

ki jih udeleženci spoznajo  med vodenim ogledom. Poustvarjajo 

lahko v tehnikah monotipije, suhe igle, kolografiji, linorezu … 

OŠ/1, 2, 3, SŠ

Poglobitev v umetnino
Umetniška dela nastajajo kot refleksija na različna stanja družbe, v 

kateri živi umetnik. Stalne razstave Galerije Božidar Jakac s svojo 

pestrostjo udeležencem ponujajo ustvarjalno okolje za razmišljanje 

o umetnosti in prepoznavanje konteksta likovnega dela. 

OŠ/3, SŠ

Po kostanjeviških poteh Plečnikove prijateljice Emilije Fon
Ob spoznavanju mesta na otoku obiskovalci spoznajo urbanistično zasnovo 

in arhitekturno podobo naselja,  odkrivajo tudi posebnosti načina življenja 

v malem mestnem jedru. Izpostavljeni so projekti, ki jih je po naročilu 

Emilije Fon za Kostanjevico na Krki načrtoval arhitekt Jože Plečnik.

OŠ/3, SŠ

Ustvarjalnice 
Program mesečnih delavnic za  posamezne udeležence, ki potekajo od aprila 

do oktobra. Pri snovanju izhajamo predvsem iz občasnih razstavnih programov, 

deloma pa tudi iz stalnih razstav. Ustvarjalne delavnice praviloma vodijo umetniki, 

ki se našemu občinstvu predstavljajo skozi program občasnih razstav. Ustvarjalnice 

predstavljajo dinamično in zelo kvalitetno obliko likovnega izobraževanja. 

V5+, OŠ/1, 2 

 
Galerijske počitniške delavnice 
Delavnice praviloma organiziramo v juliju in avgustu za  posamezne udeležence.  Po 

navadi potekajo 3 do 5 dni. Udeleženci se pod mentorjevim vodstvom posvečajo 

izbrani temi s področja slikarstva, kiparstva ali grafike. Program vodijo umetniki, ki so 

skozi razstavne programe ali dejavnosti v okviru Forme vive povezani z našo ustanovo. 

Galerijske počitniške delavnice so namenjene osnovnošolcem kot oblika poglobljenega 

spoznavanja različnih ustvarjalnih pristopov in tehnik na likovnem področju.  
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Kulturni dom Krško
Enota Kulturnega doma Krško

Valvasorjevo nabrežje 4, 8270 Krško

07 49 21 100, 07 62 09 244,

info@mestnimuzejkrsko.si, alenka.cernelic.kroselj@mestnimuzejkrsko.si

www.mestnimuzejkrsko.si

www.mestnimuzejkrsko.si/pedagoske-dejavnosti

Odprto: PO od 10. do 16. ure, od TO do SO od 12. do 18. ure, NE 

od 14. do 18. ure, prazniki zaprto, razen 8. februarja.

Za najavljene obiskovalce in skupine po dogovoru. 

Prost vstop.

Cena delavnic: od 1,5 € do 2,5 € bruto/osebo

Informacije: Alenka Černelič Krošelj, alenka.cernelic.kroselj@mestnimuzejkrsko.si

 Stalne 
 razstave

Vladimir Štoviček – Prvi mestni vpogled

Akademski kipar in medaljer Vladimir Štoviček je sooblikoval umetnost 20. stoletja. 

Razstava ponuja vpogled v več kot šest desetletij njegovega ustvarjanja. 

Valvasorjevi v Krškem 

Razstave je posvečena življenju Janeza Vajkarda Valvasorja in njegove družine v Krškem.

Meščanka Josipina Hočevar

Razstava je posvečena Josipini Hočevar, gospodarstvenici, 

mecenki, dobrotnici in izjemni ženski 19. stoletja.
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Dolgo razsvetljensko 18. stoletje

Razstava predstavlja območje, ki ga povezuje reka Sava, in je rezultat 

projekta Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom.  

Soba medičarstva in lectarstva

Razstava predstavlja dediščino rokodelstva na čezmejnem območju in predstavlja 

projekt Bogastvo podeželja v skupni turistični ponudbi z akronimom Pot medičarstva 

in lectarstva med Krškim in Zagrebom, ki je potekala od 1. 9. 2009 do 1. 3. 2012.

Mencingerjeva hiša

Med najpomembnejše in najstarejše zidane hiše v Krškem uvrščamo Mencingerjevo 

hišo, poimenovano po pisatelju, odvetniku in politiku Janezu Mencingerju. Ob 

raziskovanju in iskanju pravega krškega domovanja slavnega polihistorja Janeza Vajkarda 

Valvasorja je dr. Boris Golec med prebivalce hiše številka 37 dodal tudi Valvasorjeve. 

Obisk obiskovalcem omogoča odkrivanje različnih stoletij, predvsem 

renesančnih fresk  iz 16. stoletja, Mencingerjeve sobe s konca 19. stoletja in 

drugih znamenitosti izjemne hiše v središču starega mestnega jedra. 

Občasne razstave in program 
ob občasnih razstavah
Kaplanova hiša in Kaplanovi fantje

Razstava ob 70. obletnici uboja prvih krških borcev in 100. obletnici rojstva 

skladatelja Jožeta - Josipa Kaplana ter o hiši, ki je del Mestnega muzeja Krško.

Delavnica Zajček pleše

Skladatelj Jože - Josip Kaplan je deloval na Hrvaškem. Otroci se naučijo 

njegovo najbolj znano pesem Zajček pleše, ki vključuje tudi ples.

V/3+, OŠ/1

Ivan Lapajne: učitelj, ravnatelj, publicist, Krčan in svetovljan

Razstava o izjemen slovenskem šolniku, ki je razvijal krško 

meščansko šolo, mesto in celotno Kranjsko. 

Delavnica: Tablice in zvezki

Kakšne so bile tablice in kdo je izdal prvi slovenski 

zvezek? Delavnica v razredu iz leta 1906.

OŠ/1, 2, 3, SŠ

Kdor ne bo ponemčen, bo izgnan 

Občasna razstava o izgnancih iz Občine Krško je nastala v sodelovanju z Muzejem 

novejše zgodovine, Enota Brestanica. Od konca leta 2014 je na gradu Rajhneburg.

Delavnica Izgnanci (od oktobra 2014 na gradu Rajhenburg)

Kustosinja pripoveduje o drugi  svetovni vojni, s poudarkom na slovenskih 

izgnancih. V programu je vključena ustvarjalna delavnica izdelovanja 

izgnanskih »pasjih« svetinjic (izgnanskih številk) iz nerjavne pločevine.

OŠ/3, SŠ

Samostojni pedagoški programi

Vodenje po stalnih in občasnih razstavah
V/3+, OŠ/1, 2, 3, SŠ

Nedeljske muzejske delavnice Pri Valvasorjevih: februar–november
Vsakoletne tematske delavnice, ki so vsebinsko vezane na razstave, 

namenjene pa medgeneracijskemu  sodelovanju.

V/3+, OŠ/1, 2, 3, SŠ

Valvasor – učenjak
Na delavnici učenci spoznajo življenje in delo polihistorja JV Valvasorja. Preizkusijo se 

kot kartografi in s pomočjo preprostega pripomočka izračunajo višino sosednjih gričev. 

OŠ/3, SŠ

Protestantizem
Udeleženci se  seznanijo  z življenjem in delom Primoža Trubarja, Adama 

Bohoriča in Jurija Dalmatina in se sprehodijo po »Bohoričevi šoli«. 

OŠ/2, 3, SŠ

Camera obscura
Udeleženci spoznajo delovanje camere obscure. Pripravljenih je več različnih formatov 

camer obscur, s katerimi fotografirajo in posnete fotografije razvijejo v muzejski temnici.

OŠ/3, SŠ

Sprehod skozi staro mestno jedro
Udeleženci spoznavajo staro mestno jedro, obiščejo Galerijo 

Krško, Mestni muzej Krško in Mencingerjevo hišo.

V/3+, OŠ/1, 2, 3, SŠ
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Muzejska razglednica
Na ogledu muzejskih zbirk in razstav se učenci srečajo z muzejskimi 

predmeti in zgodbami. V drugem delu napišejo razglednice 

svojim domačim – skorajda že  pozabljen način.

OŠ/2, 3, SŠ

Medičarstvo in lectarstvo ter medene ptičice
V sobi medičarstva in lectarstva učenci raziskujejo čebelnjak z 

izdelki čezmejnih rokodelcev ali si ogledajo dokumentarni film. Del 

delavnice je lahko tudi peka medenjakov v muzejski kuhinji. 

V/3+, OŠ/1, 2, 3, SŠ

Kmečki upor leta 1573
Učenci izdelajo uporniške klobuke in jih okrasijo s pušpanom in petelinjim peresom. 

Nato z  vnaprej določenimi liki in kostumi zaigrajo prizor boja pri Krškem.

OŠ/1, 2, 3, SŠ

Na obisku pri Josipini
Po spoznavanju življenja in delovanja Josipine Hočevar – gospodarstvenice, 

mecenke in dobrotnice – udeležence sprejme »Josipina Hočevar« – animatorka.

OŠ/1, 2, 3, SŠ

Kaj mi govorijo Štovičkovi kipi?
Ob ogledu razstave animator predstavi akademskega kiparja in medaljerja 

Vladimirja Štovička, nato sledi bistvo delavnice – pogovor s kipi. 

OŠ/2, 3, SŠ

Je moj medo za v muzej?
Na delavnici z naslovom Učenci je poudarek na muzejskih predmetih 

in njihovih zgodbah. Učenci prinesejo svoj najljubši predmet in ga 

opišejo oz. označijo njegov pomen s pomočjo animatorja.

V/3+, OŠ/1, 2 

Mencingerjeva hiša
Učencem omogoča odkrivanje različnih stoletij, predvsem renesančnih fresk  iz 16. 

stoletja, Mencingerjeve sobe s konca 19. stoletja in sušilnice sadja v pritličju hiše.

V/3+, OŠ/1, 2, 3, SŠ

Galerija Krško

Enota Kulturnega doma Krško

Valvasorjevo nabrežje 4, 8270 Krško

07 49 21 100,   07 49 620 92 45                               

info@galerijakrsko.si, nina.sotelsek@mestnimuzejkrsko.si

www.galerijakrsko.si

Odprto: PO od 10. do 16. ure,  TO–SO od 12. do 18. ure,  NE  od 

14. do 18. ure, prazniki zaprto, razen 8. februarja.

Za najavljene obiskovalce in skupine po dogovoru. 

Prost vstop.

Cena delavnic: 1,5 € bruto/osebo.

Informacije: Nina Sotelšek, nina.sotelsek@mestnimuzejkrsko.si

Občasne razstave in program
ob občasnih razstavah
Vodenje po občasnih razstavah  
Ob razstavah po dogovoru pripravimo tudi spremljevalne/

tematske  delavnice, primerne starosti obiskovalcev.

V/3+, OŠ/1, 2, 3, SŠ
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Polona Demšar: 16432 

Razstava je nastala iz raziskovanja in čutenja lastnih korenin, prepletenih 

z usodami številnih, ki so preživljali evropska leta 1941–1945. 

Spomin na Brestanico – Brestanica na razglednicah 

Razstava predstavlja več kot zristo razglednic nekdanjega 

Rajhenburga in sedanje Brestanice.

Izgnanci (od oktobra 2014) 

Na razstavi je predstavljen zgodovinski okvir izgona, oblike okupatorjevega nasilja 

nad slovenskim narodom. Pripravil: Muzej novejše zgodovine, Enota Brestanica.

Občasne razstave in program 
ob občasnih razstavah
Herman Lisjak na gradu Rajhenburg (do septembra 2014)

Do septembra 2014 na gradu gostuje Herman Lisjak iz Otroškega 

muzeja Hermanov brlog v Muzeju novejše zgodovine Celje.

Delavnice Herman Lisjak na gradu

Po ogledu razstave izvajamo različne ustvarjalne delavnice. 

V/3+, OŠ/1

Oblačilni videz Rajhenburških 

Z razstavo oblačilnega videza je prikazan čas (več kot štiristo let), ko 

je bil grad poseljen s po njem poimenovanimi prebivalci.

Delavnica: Obleci Rajhenburške

Spoznavanje oblačilnega videza skozi čas, oblačenje in barvanje.

V/3+, OŠ/1, 2, 3, SŠ

Konservatorsko-restavratorske delavnice 2012 in 2013

Predstavitev dela in rezultatov delavnic s prikazom tehnik in materialov. 

Vitez, dama in zmaj – prilagojen prenos iz Narodne-

ga muzeja Slovenije (od marca 2014) 

Razstava celovito predstavlja viteštvo na Slovenskem,  in sicer z 

materialno dediščino in pripovedjo zgodbe v prostoru.

Raznovrstne tematske delavnice ob razstavi

V/3+, OŠ/1, 2, 3, SŠ

Grad Rajhenburg 

Enota Brestanica - glej Muzej novejše zgodovine Slovenije

Cesta izgnancev 3, 8280 Brestanica

07 620 42 16, 051 475 675

info@gradrajhenburg.si, zinka.junkar@gradrajhenburg.si

www.gradrajhenburg.si

www.gradrajhenburg.si/za-otroke

Odprto: od oktobra do marca TO–PE od 10. do 16. ure, SO od 10. do 17. ure, NE od 

13. do 17. ure, od aprila do septembra TO–SO od 10. do 18. ure, NE od 13. do 18. ure. 

1. januarja, 1. novembra ter 24. , 25., 26. in 31. decembra zaprto.

Vstopnina: študentje, dijaki (z dokazili) in osnovnošolci  3 €. Organizirane 

skupine  več kot deset oseb: študentje, dijaki (z dokazili) in osnovnošolci  2,5 €.

Prost vstop: predšolski otroci, invalidi, člani Slovenskega 

muzejskega društva in ICOM-a ter novinarji (z dokazili).

Cena delavnic: 1,5 € do 5 €.

Informacije: Alenka Černelič Krošelj, alenka.cernelic.kroselj@mestnimuzejkrsko.si

  Stalne razstave

Trapisti iz Rajhenburga

Menihi trapisti so bili lastniki gradu Rajhenburg in obsežnih posesti od leta 

1881 do 1947. Na posavskem podeželju so še vedno prisotne in zaznavne 

njihove močne sledi. Pripravil: Muzej novejše zgodovine, Enota Brestanica.

 

Grajsko pohištvo 18. in 19. stoletja iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije

Pohištvo obiskovalcem poleg estetskega užitka ob pogledu na njegove prefinjene 

oblike spregovori tudi o svojih izdelovalcih, lastnikih in uporabnikih.
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Samostojni pedagoški programi

Ogled obnovljenega gradu Rajhenburg – arhitektura stoletij
Prilagojen sprehod po stoletjih arhitekturne rasti gradu. Iskanje »zaklada«.

V/3+, OŠ/1, 2, 3, SŠ

Trapisti in čokolada na gradu Rajhenburg
Kot del projekta Vpliv trapistov na posavsko podeželje, akronim Trapistin, 

je bila leta 2013  narejena rekonstrukcija trapistovske čokolade.  Po 

ogledu razstave sledita prikaz in izdelovanje čokoladnih izdelkov.

V/3+, OŠ/1, 2, 3, SŠ

Rajhenburška kovnica in izdelava rajhenburškega kovanca
Delavnica ponuja različne zgodbe gradu od 12. do 16. stoletja, 

kovanje replike kovanca in vživetje v grajsko življenje.

V/3+, OŠ/1, 2, 3, SŠ

Rajhenburški in življenje gradu v času Rajnprehta Rajhenburškega 
Rajhenburški so na gradu živeli  štiristo let. Delavnica ponuja njihove različne zgodbe.

V/3+, OŠ/1, 2, 3, SŠ

Ročna izdelava papirnatih tulcev in embalaže 
Učenci ročno izdelajo okrogel papirnati tulec za 

shranjevanje svinčnikov ali okroglo škatlico. 

OŠ/1, 2, 3, SŠ

Delavnica Izgnanci (od oktobra 2014)
Kustosinja pripoveduje o drugi  svetovni vojni, s poudarkom na 

slovenskih izgnancih. Sledi ustvarjalna delavnica izdelovanja izgnanskih 

»pasjih« svetinjic (izgnanskih številk) iz nerjavne pločevine.

OŠ/3, SŠ

356 357



Zasavski muzej Trbovlje01

] ]
12. Zasavska regija

12

359358



] ]

[ [

Zasavski muzej Trbovlje

Ulica 1. junija 15, 1 420 Trbovlje            

030 / 203 101, 030  /203 105, 030 / 203 103

zasavski.muzej@siol.net, 

www.zasavskimuzejtrbovlje.si

www.zasavskimuzejtrbovlje.si 

Odprto: PO, PE od 8. do 12. ure, TO– ČE od 8. do 18. ure,  SO od 9. 

do 12. ure. Po dogovoru lahko  pripravimo pedagoške dejavnosti za 

skupine (najmanj  petnajst oseb) zunaj odpiralnega časa.

Prost vstop.

Cena delavnic: brezplačno.

Cena učnih ur: brezplačno.

Informacije: Nevenka Hacin, nevenka.zmt@siol.net

 Stalne razstave

Srečno ... črne doline

Z besedili, fotografijami in razstavljenimi  eksponati predstavljamo  tipična področja 

življenja in dela ljudi na območju Hrastnika, Trbovelj in Zagorja, časovno vezana 

na obdobje  od  odkritja premoga v Zasavju pa do devetdesetih  let  20. stoletja.

Kiparska zbirka Stojana Batiča

Razstava Rudarski ciklus, občasno deponirana, predstavlja  malo plastiko v 

bronu in lignitu, ki jo  je avtor Stojan Batič posvetil rojakom, trboveljskim 

rudarjem. Cikel z rudarsko motiviko dopolnjujejo plastike v steklu in bronu 

na temo eksplozija. Celotna zbirka, ki je razstavljena v Batičevem salonu, 

obsega  sedemnajst eksponatov in predstavlja kiparjevo ustvarjalno obdobje od 

zgodnjih  šestdesetih let do sredine  sedemdesetih let prejšnjega   stoletja. 

Slikarska zbirka Leopolda Hočevarja

Hočijeva zbirka, občasno deponirana, predstavlja izbor iz življenjskega opusa 

avtorja, ki je v slovenskem krajinarstvu znan kot poet industrijske krajine 

in  obsega šestindvajset slik. Zbirka predstavlja Hočevarjeve motivne in 

slogovne značilnosti s poudarkom na temeljnem  slikarskem programu. 

Samostojni pedagoški programi

Vodstva za najavljene skupine
V, OŠ, SŠ

Pokukajmo v muzej oz. muzej se predstavi
Učna ura, pri kateri učenci pod vodstvom kustosa analizirajo posamezne razstavne 

vsebine na stalni postavitvi Srečno … črne doline. Sami odkrivajo in spoznavajo  

vlogo muzeja in delo kustosa pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine.

OŠ/1, 2

Zgodovinski viri v vlogi muzejskih eksponatov 
oz. kaj pa vi sploh delate
Učenci na podlagi praktičnega dela, z eksponati na stalni ali občasni  razstavi 

in s predmeti  iz depojev pridobijo poglobljeno znanje o vlogi muzeja oz. 

sami odkrijejo pomen razstavljene in hranjene dediščine za spoznavanje 

preteklosti, lažje razumevanje sodobnosti ter sklepanje o prihodnosti.

OŠ/3, SŠ 

Perkmandelc vam predstavi
Perkmandelc predstavi rudarja ter njegovo delo s fotografijami, 

rudarskimi atributi in ambientalno postavitvijo vhoda v rudnik. 

Učna ura z risanimi predlogami in  delovnimi listi.

V4+, OŠ/1 

Premog
Učna ura z delovnimi listi vključuje  ogled filma Skok čez kožo in 

predstavitev nastajanja in pridobivanja, separiranja in transportiranja 

premoga, njegovo vlogo kot pomembnega energetskega vira v družbi  in 

tudi seznanitev  z običaji, povezanimi z rudarskim poklicem. 

OŠ/2
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Črni revirji oz. rudarjenje in ekologija
Učna ura, pri kateri udeleženci po krajši predstavitvi rudarstva v 

Zasavju s pomočjo učnih listov samostojno odkrivajo vplive in 

posledice rudarjenja na življenje ljudi in spremembe v okolju.

OŠ/3, SŠ

Moj kraj nekoč in danes
Z vodenim ogledom razstave in ogledom filma učenci spoznajo značilnosti Hrastnika, 

Trbovelj ali Zagorja. Pridobljeno znanje  utrdijo z izdelavo “panoja” oz. plakata. 

OŠ/1, 2

V letih 2014-2016 načrtujemo tudi občasne razstave (domače in izposojene)-

sprotno obveščanje. Vodstva za najavljene skupine, individualni ogledi.

Pedagoški programi, prilagojeni starosti ciljnih skupin.

Etnološka zbirka 
Rudarsko stanovanje in »situ«

Trg svobode 23, Trbovlje

Informacije: Zasavski muzej Trbovlje

 Stalne razstave

Razstava, umeščena v prvobitno okolje rudarske kolonije Njiva, priča o 

načinu življenja rudarjev in njihovih družin. Ambientalni postavitvi dveh 

stanovanj ponazarjata  razmere po prvi svetovni vojni in v šestdesetih letih 

20. stoletja ter hkrati prikazujeta bivalno kulturo kot dinamičen proces.

Samostojni pedagoški programi

Vodstva za najavljene skupine
V, OŠ, SŠ

Kje in kako so živeli naši dedki in babice
Učna ura s kustosom s fotografskimi predlogami in delovnimi listi. 

V5+, OŠ/1

Stanovanje na Njivi v Trbovljah  
Učna ura z delovnimi listi in ogledom  filma Carbopaquet. Na 

podlagi videnega otroci ugotavljajo razlike, ki jih je določal socialni 

položaj ljudi, živečih v Zasavju v času Kraljevine Jugoslavije. 

OŠ/2

Muzejska zbirka Hrastnik 

Cesta 1. Maja 41, Hrastnik

Odprto: PO–PE od 9. do 12. ure, PO,  ČE od 16. do 18. ure. Po dogovoru je 

mogoč ogled za skupine (najmanj deset oseb) zunaj odpiralnega časa.

Vstopnina: prost vstop. 

Cena delavnic: od 3 € na osebo (najmanj  dvajset oseb) 

do 150 € na skupino (do 45 oseb).

Informacije: Zasavski muzej Trbovlje

Nevenka Hacin, nevenka.zmt@siol.net, Milko Plahuta 03 / 564 23 77. 
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 Stalne razstave

Znamenja ob poti

Razstava prikazuje razvoj hrastniške doline od odkritja premoga pred 

približno  dvesto leti pa do  današnjih dni. Pri predstavitvi posameznih 

tem, kot sta npr .kmetijstvo ali z  arheološkimi najdbami potrjene 

naselbine, časovno sega  v obdobje srednjega veka in antike.  

Druga svetovna vojna v Zasavju 

Razstava  predstavlja štiriletno obdobje okupacije oz. civilno in 

vojaško življenje na območju celotnega okraja Trbovlje  

Osnovno šolstvo v Hrastniku

Razstava z ambientalno postavljeno učilnico, opremljeno z najpomembnejšim 

šolskim inventarjem in učnimi pripomočki, tipičnimi za šole in poučevanje 

od konca 19.  stoletja pa do prvih desetletij socialistične Jugoslavije, nazorno 

predstavlja razvoj šolstva v domačem  in širšem slovenskem prostoru. 

Lutke in lutkarji

Zbirka marionet in javank je dediščina dolgoletne kulturne dejavnosti, v kateri 

sta uspešno združena amatersko navdušenje in visoka profesionalna izdelava 

ključnih elementov. V  vitrinah s scenskimi postavitvami je razstavljenih  

več kot 120 eksponatov. Zbirko dopolnjujeta marionetni oder in oder za 

ročne lutke ter dokumentarni film o lutkarjih in njihovih lutkah.

       

Igračenje

Razstava s predstavljenimi igračami v vitrinah in opisi iger informatorjev posega v 

otroštvo ter dopolnjuje podobo načina življenja v zasavskih revirjih v 20. stoletju. 

Samostojni pedagoški programi

Vodstva za najavljene skupine
V, OŠ, SŠ

 
Pokukajmo v muzej oz. muzej se predstavi
Učna ura, pri kateri učenci pod kustosovim vodstvom analizirajo posamezne razstavne 

vsebine zbirke Mejniki ob poti. Na  konkretnih primerih odkrivajo in spoznavajo  

vlogo muzeja in kustosovo delo pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine.

OŠ/1, 2

Premog
Učna ura z delovnimi listi vključuje  ogled filma Skok čez kožo in predstavitev nastajanja 

in pridobivanja, separiranja in transportiranja premoga, njegovo vlogo kot pomembnega 

energetskega vira v družbi in tudi seznanitev z običaji, povezanimi z rudarskim poklicem. 

OŠ/2

Moj kraj nekoč in danes
Učenci z vodenim ogledom zbirke  in delovnimi listi spoznajo značilnosti Hrastnika, 

Trbovelj ali Zagorja. Pridobljeno znanje  utrdijo z izdelavo “panoja” oz. plakata. 

OŠ/1, 2

Tehnični dan v muzeju: šola nekoč in danes v domačem 
kraju, pišemo s peresnikom, izdelamo cof …
Tehnični dan je sestavljen iz treh delov: učne ure z delovnimi 

listi, muzejske delavnice in ustvarjalnice.

Pri učni uri se učenci seznanijo z zgodovino šolstva v domačem kraju in 

spremembami pri pouku  od prvih organiziranih oblik poučevanja do danes 

Delavnica  poteka v sodelovanju s Slovenskim šolskim muzejem iz Ljubljane 

in temelji na aktivnem sodelovanju vsakega posameznika pri učni uri 

lepopisa iz leta 1930 ter omogoča izkustveno in čustveno doživetje.

V muzejski ustvarjalnici  se otroci seznanijo z vsebinami predmeta ročna dela. Praktično se 

preizkusijo v izdelavi volnenega cofa – pajacka, ukrojimo hlače, bluzo in zašijemo gumb.

OŠ/2, 3

Tehnični dan v muzeju: Muzej se predstavi,  S čim 
so se igrali naši dedki in babice? Naredi sam!
Tehnični dan je sestavljen iz dveh delov, učne ure in delavnice.

Pri učni uri se učenci na primeru stalnih in občasnih razstavnih vsebin seznanijo z 

muzejem kot kulturno institucijo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine.  

V drugem delu pa se seznanijo z igračami “dedkov” in “babic” oz. delavskih otrok 

iz prve polovice 20. stoletja. Pod vodstvom demonstratorjev si  izdelajo tri različne 

igrače. Tako  jim omogočimo, da sami  odkrivajo in spoznavajo  vlogo muzeja 

in kustosovo delo pri ohranjanju materialne in nematerialne dediščine.

OŠ/2364 365
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Tehnični dan v muzeju: Lutka v muzeju in lutkovna 
predstava na marionetnem odru v zbirki Lutke in lutkarji
Tehnični dan je sestavljen iz treh delov: učne ure, lutkovne predstave in ustvarjalnice.

Pri učni uri z delovnimi listi udeležence seznanimo z različnimi vrstami lutk in jim z 

ogledom razstave Lutke in lutkarji predstavimo zgodovino lutkarstva v Hrastniku. 

Nato sledi ogled lutkovne predstave na  marionetnem odru v samem 

razstavnem prostoru: Rdeča kapica, Janko in Metka, Jurček zdravnik, 

Mojstrov kozel v izvedbi Marionetnega gledališča Jurček iz Hrastnika na 

čisto pravem marionetnem odru v samem razstavnem prostoru. 

V muzejski ustvarjalnici Moja lutka jim nato omogočimo, da posameznik izdela  

naprstno in  plosko lutko oz. v dvojicah pa še mimično lutko za domov.

V5+, OŠ/1,2

Spominska hiša 
Ustanovnega kongresa KPS na Čebinah

Čebine 4, Trbovlje

Informacije: Zasavski muzej Trbovlje

Marija Kuder 040/175 778, Nevenka Hacin, nevenka.zmt@siol.net

   

 Stalne razstave

Razstava na Čebinah je v predelani Barličevi domačiji in predstavlja gospodarske 

in politične razmere med obema vojnama ter še dobro ohranjeno izvirno 

opremo v t. i. spominski sobi, v kateri je v noči iz 17. na 18. april leta 1937 

potekal ustanovni kongres KPS in bil sprejet Manifest slovenskemu narodu.

Samostojni pedagoški programi

Vodstva za najavljene skupine
V, OŠ, SŠ

] ]
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Etnološka zbirka Mlakarjevo stanovanje

Ulica prvoborcev 26, Hrastnik

Informacije: Zasavski muzej Trbovlje

 Stalne razstave

Stanovanje, imenovano po rudarju in predvojnemu komunistu Francu Mlakarju, 

je v edini  še ohranjeni štiristanovanjski hiši v nekoč številčni rudniški koloniji 

Resnica. Z izvirno stanovanjsko opremo tedanjega časa nazorno predstavlja 

socialne razmere večinskega delavskega razreda v obdobju med vojnama.

       

Samostojni pedagoški programi

Vodstva za najavljene skupine
V, OŠ, SŠ

Kje in kako so živeli naši dedki in babice
Učna ura s kustosom s fotografskimi predlogami in delovnimi listi. 

V5+, OŠ/1

Mlakarjevo stanovanje v Hrastniku
Učna ura z delovnimi listi in ogledom  filma Carbopaquet. Na 

temelju videnega otroci ugotavljajo razlike, ki jih je določal socialni 

položaj  ljudi, živečih v Zasavju v času Kraljevine Jugoslavije. 

OŠ/2
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Knapusk kvrtir
V prvem delu učne ure z delovnimi listi otroci poiščejo »preživele« pogovorne 

izraze za poimenovanje stanovanjske opreme rudarskega stanovanja; v drugem 

delu, ki ga lahko opravijo tudi v šoli, poiščejo njihov izvor in jih dopolnijo 

z zdajšnjim poimenovanjem. Tako spoznajo vlogo in pomen ohranjanja 

nesnovne dediščine pri spoznavanju in razumevanju preteklosti.

OŠ/3

Bivalna kultura
Ogled in vodstvo z delovnimi listi dveh ambientalno postavljenih 

rudarskih stanovanj iz dvajsetih oz. šestdesetih let 20. stoletja omogoča 

udeležencem spoznavati bivalno kulturo kot dinamičen proces,  

povezan z ideološkimi in tehničnimi spremembami v družbi.

OŠ/3

Ekskurzija – Etnološka pot po rudarskih kolonijah
Na ekskurziji/pešpoti udeleženci  spoznajo različne tipe rudarskih kolonij „in 

situ“, ki so bile zgrajene od sedemdesetih let 19. stoletja do  tridesetih let 20. 

stoletja in spoznajo njihovo vlogo pri priseljevanju prebivalstva v Zasavje.

OŠ/3, SŠ
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