
Družinski programi
PO MUZEJIH



Drage družine! 
V Tednu otroka med 7. in 13. oktobrom 2013 smo v Pedagoški sekciji Skupnosti muzejev 

Slovenije pripravili bogat program v kar 37 muzejih in galerijah po vsej Sloveniji.

Vabimo vas, da se nam pridružite na številnih brezplačnih dogodkih, ki jih za vas izvajamo 

v upanju, da vam približamo naše kulturne ustanove. Skupno akcijo muzejev in galerij Z igro do 

dediščine za vas pripravljamo že četrto leto v želji, da doživite čimveč lepih trenutkov.

Nataša Ferlinc Krašovic



KOLOFON:
Izdala in založila: Skupnost muzejev Slovenije
Zanjo: Nataša Ferlinc Krašovic, koordinatorka Pedagoške sekcije 
Skupnosti muzejev Slovenije
Uredila: Nataša Ferlinc Krašovic
Oblikovanje: OPA:celica
Fotografije: Arhiv slovenskih muzejev
Tisk: GM tisk, Vojnik
Naklada: 5000
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BISTRA PRI VRHNIKI
TehNIšKI mUZej 
SLOveNIje
Bistra 6, 1353 Borovnica
W: www.tms.si; 
E: info@tms.si;
T: 01/750 66 70
torek–petek: 8.00–16.00, sobota: 
9.00–17.00, nedelja in prazniki: 
10.00–18.00

DOgODKI:
 13. 10., 14.00–15.00 in 16.30-
18.00: KOSTKO. Delavnica 
izdelovanja papirnatega lika v 
okviru razstave »S tehniko do 
zdravja«. 
 13.10., 15.30: ODKRIvANje 
mUZejSKIh ZBIRK ZA 
mLADe OBISKOvALCe. Kratki 
predstavitvi muzeja bo sledilo 
odkrivanje muzejskih skrivnosti 
s pomočjo knjižice.

BREŽICE
POSAvSKI mUZej 
BRežICe
Cesta prvih borcev 1, 8250 
Brežice
W: www.posavski-muzej.si;
E: jelena.kostevc@guest.arnes.si 
T: 07/466 05 11
torek–petek: 8.00–18.00, sobota, 
nedelja: 9.00-13.00

UgODNOSTI:
 10% popust na publikacije in 
prost vstop za otroke.

CELJE
mUZej NOvejše 
ZgODOvINe CeLje
Prešernova ulica 17, 3000 Celje
W: www.muzej-nz-ce.si; 
E: informacijska@mnzc.si; 
T: 03 428 64 10
torek–petek: 9.00–17.00, sobota: 
9.00–13.00, nedelja: 14.00–18.00

DOgODKI: 
 9. 10., 9.30-10.30 in 16.00-
17.00: mODISTINjA v mUZejU
Ogled demonstracije poklica 
modistinje v Muzejski ulici 
obrtnikov na stalni razstavi 
Živeti v Celju
 9.10., 17.00:
PORTReT mOje DRUžINe
Hermanova družinska 
ustvarjalnica se navezuje na 
novo občasno razstavo Moj 
portret za muzej / Otroški 
muzej Hermanov brlog
 10.10., 17.00: 
AvTOPORTReT
Hermanova družinska 
ustvarjalnica se navezuje na 
novo občasno razstavo Moj 
portret za muzej / Otroški 
muzej Hermanov brlog

 11.10., 17.00:
SveTOvNO ZNANI PORTReTI
Hermanova družinska 
ustvarjalnica se navezuje na 
novo občasno razstavo Moj 
portret za muzej / Otroški 
muzej Hermanov brlog
 12.10., 9.00-12.00: jeSeNSKI 
BOLšjI Sejem ZA OTROKe
Živahen utrip bolšjega 
sejma kreirajo otroci sami, 
saj na sejmu pod muzejskim 
balkonom podarjajo, menjajo, 
prodajajo igrače, igre, knjige…

POKRAjINSKI 
mUZej CeLje
Trg celjskih knezov 8, 
3000 Celje
W: www.pokmuz-ce.si; 
E: info@pokmuz-ce.si, 
 muzej@pokmuz-ce.si; 
T: 03 428 09 62, 031 612 618
torek–nedelja: 10.00–18.00
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DOgODKI: 
 10.10., 16.00: KRONe 
CeLjSKIh KRALjIC – delavnica 
Otroci bodo spoznali grbe 
plemiških družin, seznanili se 
bodo z domovanji plemiških 
družin v poznem srednjem 
veku (notranja oprema gradov 
in dvorcev) in družabnim 
življenjem (pojedine s 
kulturnimi programi). Po 
sprehodu skozi razstavo Grofje 
Celjski in spoznavanju življenja 
v srednjem veku, si bodo otroci 
na delavnici izdelali tudi krono, 
ki je bila v tistem času simbol 
moči posameznega vladarja ali 
vladarice. Obvezne predhodne 
prijave: 03 428 09 62 ali 031 
612 618. Omejeno število 
udeležencev: največ 15
Ugodnosti: 20 % popusta 
na publikacije Pokrajinskega 
muzeja Celje od 3.-13.10.2013 za 
učence, dijake in študente

CERKNO
meSTNI mUZej IDRIjA 
– CeRKLjANSKI mUZej
Bevkova 12, 5282 Cerkno
W: www.muzej-idrija-cerkno.si; 
E: info@muzej-idrija-cerkno.si; 
T: 05 37 23 180
torek-petek: 9.00–15.00, sobota, 
nedelja: 10.00–13.00 in 14.00–
18.00

DOgODKI:
 9.10., 16.00: mUZejSKA 
DeLAvNICA: LjUBLjANA – 
ZAgReB – BeOgRAD 
To in še druge igre iz otroštva 
naših staršev bomo spoznavali 
ob razstavi Podobe Cerkljanske, 
o življenju v 70. letih prejšnjega 
stoletja. 

UgODNOSTI: 
 Brezplačna delavnica.

IDRIJA
meSTNI mUZej IDRIjA
Prelovčeva 9, 5280 Idrija
W: www.muzej-idrija-cerkno.si; 
E: tajnistvo@muzej-idrija-cerkno.si; 
T: 05/37 26 600
ponedeljek–nedelja: 9.00–18.00

DOgODKI:
 PO DOgOvORU Z vRTCem 
IDRIjA: mUZejSKA UčNA 
URA: čAROBNI mUZejSKI 
KOvčeK
V čarobnem muzejskem 
kovčku se skrivajo stare igrače, 
s katerimi so se včasih igrali 
otroci, danes pa jih hranimo 
v muzeju. Z najmlajšimi 
obiskovalci bomo spoznavali 
kaj, kako in kdaj so se igrali 
otroci nekoč in kaj se igrajo oni 
danes; z malo večjimi otroci 
pa se bomo naučili tudi katero 
izmed že pozabljenih iger.

UgODNOSTI: 
 Brezplačna delavnica.

JESENICE
gORNjeSAvSKI mUZej 
jeSeNICe 
Cesta Franceta Prešerna 45, 
4270 Jesenice
W: www.gornjesavskimuzej.si; 
E: info@gornjesavskimuzej.si; 
T: 04/58 33 492
Železarski muzej Jesenice 
z rudarsko, železarsko in 
paleontološko zbirko in Stalna 
etnološka zbirka z rekonstrukcijo 
delavskega stanovanja v Kasarni 
na Stari Savi: ponedeljek, torek, 
četrtek, petek: 8.00-16.00, sreda: 
9.00-17.00 

DOgODKI: 
 10.10., 17.00 v Kolpernu na 
Stari Savi: TA PRAv' žIv žAv – 
IgRA IN DeDIščINA v eN KOš 
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Prireditev ob Tednu otroka v 
soorganizaciji Zavoda za šport 
Jesenice – Mladinskega centra 
Jesenice in Gornjesavskega 
muzeja Jesenice. Preko 
različnih iger bodo otroci 
spoznali zgodovino košarke 
na Jesenicah in si izdelali svoj 
košarkarski dres – majico.

UgODNOSTI: 
 ob nakupu nad 10,00 eur - 
darilo

KOČEVJE
POKRAjINSKI mUZej 
KOčevje
Prešernova ulica 11, 1330 Kočevje
W: www.pmk-kocevje.si; 
E: muzej@pmk-kocevje.si,
 info@pmk-kocevje.si; 
T: 01/895 03 03
ponedeljek−petek: 7.00–15.00, 
sobota: 10.00–13.00

DOgODKI:
 12.10., 10.00: USTvARjAjmO 
Z gLINO – brezplačna 
ustvarjalna delavnica za otroke.

KOPER
POKRAjINSKI mUZej 
KOPeR – mUSeO 
RegIONALe DI 
CAPODISTRIA
Kidričeva 19, 6000 Koper
W: www.pokrajinskimuzejkoper.si; 
E: info@pokrajinskimuzejkoper.si; 
T: 05/66 335 70
torek-petek: 9.00-17.00, 
sobota-nedelja: 11.00-17.00

DOgODKI:
 8.-11.10., 10.00–12.00: 
IgRAjmO Se, KOT SO Se 
IgRALI NeKOč 
Delavnice za najavljene skupine 
iz vrtcev in OŠ. Spoznavali 

bomo stare igre, ki so se jih 
nekoč igrali v istrskih mestih 
in na podeželju: pandolo, am 
salam, igre s kamenčki… Igrali 
se bomo in izdelovali preproste 
stare igrače.
 12.10., 10.00-12.00:
Z IgRO … IN DeLOm DO 
DeDIščINe Delavnice za 
družine. Na delavnici se 
bodo starejši informatorji-
demonstratorji spominjali 
svojih otroških let in nam 
pripovedovali, kako, kje in kaj so 
se igrali pa tudi, kako so morali 
staršem pomagati in katera so 
bila »njihova« opravila. V njihovi 
družbi se bomo v igralnih in 
ustvarjalnih kotičkih igrali stare 
igre, izdelali si bomo igračo 
in se preskusili v nekdanjih 
otroških opravilih. 

UgODNOSTI: 
 Prost vstop za družine v vse 
muzejske zbirke v Tednu otroka 
(8. - 13. 10.) in brezplačne 
delavnice po programu

KRANJ
gOReNjSKI mUZej
Tomšičeva 42, 4000 Kranj
W: www.gorenjski-muzej.si;
E: magda.zore@guest.arnes.si;
T: 051/615 388
torek–nedelja: 10.00–18.00

DOgODKI:
 8.10., 10.00: SKRINje NAšIh 
PRAPRABABIC Sprehodili se 
bomo po razstavi čudovitih 
poslikanih lesenih skrinj, 
se z Muzejčico poigrali na 
računalniški igrici in narisali 
motiv za svojo skrinjo. 
 10.10.; 17.00: LONčeK IZ 
gLINe Na razstavi Prelepa 
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Gorenjska si bomo ogledali 
keramične posodice, tiste, ki 
so jih uporabljali na kmetijah in 
tiste z gradov. Izbrali si bomo 
tisto, ki nam bo najbolj všeč 
in jo iz gline poskušali narediti 
sami. 

UgODNOSTI: 
 Brezplačna delavnica.

KRANJSKA GORA
gORNjeSAvSKI 
mUZej jeSeNICe – 
LIZNjeKOvA hIšA
Borovška cesta 63, 
4280 Kranjska gora
W: www.gornjesavskimuzej.si,  
 www.planinskimuzej.si;
E: neli.stular@planinskimuzej.si;
T: 04/588 19 99, 08/380 67 32
torek–nedelja: 10.00–18.00

DOgODKI:
 10.10., 10.00: RešI ZAKLeTO 
DeKLICO
Ustvarjalna igralnica vezana na 
razstavo romantičnih razglednic 
20. stoletja z naslovom »Prejmi 
prisrčen pozdrav!«. Narisali 
bomo ljubezensko razglednico 
in jo opremili s svojim 
ljubezenskim verzom. Igrali se 
bomo tudi družabno igrico Reši 
zakleto deklico in spoznavali 
vsebino Triglavskih pravljic 
v katerih nastopa zaljubljeni 
Bedanc.

UgODNOSTI: 
 Popusti za družine in otroke. 
Delavnica Reši zakleto deklico 
pa je brezplačna.

KRŠKO
meSTNI mUZej KRšKO
Valvasorjevo nabrežje 4, 
8270 Krško
W:  www.mestnimuzejkrsko.si; 
E:nina.sotelsek@mestnimuzejkrsko.si; 
T: 07/49 21 098
ponedeljek: 10.00−16.00, 
torek−sobota: 12.00−18.00, 
nedelja: 14.00−18.00 
Za najavljene obiskovalce tudi ob 
drugih urah.

DOgODKI:
 6.10., 15.00−17.00: 
SCRAPBOOK
Ustvarjalnica izdelovanja 
kolažnega albuma na temo 
poletnih počitnic. Zaželeno je, 
da na delavnico prinesete čim 
več stvari, ki bi jih radi vključili v 
svoj album: fotografije, školjke, 
suho cvetje, štampiljke, barvne 
papirje…

 13.10., 15.00−17.00 
DRUžINSKA LIKOvNA 
USTvARjALNICA S TINO 
BRINOvAR
Likovna delavnica za otroke 
in odrasle ob razstavi ilustracij 
Tine Brinovar, ki je na ogled 
v sosednji Galeriji Krško. 
Po ogledu razstave bodo 
udeleženci ustvarili svoje 
ilustracije v mešani tehniki, 
pod vodstvom umetnice 
Tine Brinovar. Delavnica je 
brezplačna.

UgODNOSTI: 
 Prost vstop za ogled 
muzejskih zbirk.
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LJUBLJANA
meDNARODNI 
gRAFIčNI LIKOvNI 
CeNTeR
Grad Tivoli, Pod turnom 3, 
1000 Ljubljana
W: www.mglc-lj.si;
E: lili.sturm@mglc-lj.si; 
T: 01/2413 800/818
torek–nedelja: 10.00−18.00

DOgODKI:
 8.–11. 10., 9.30–11.30: 
gRAFIčNI BIeNALe ZA 
NAjmLAjše: OSTRžKOve 
PRIgODe
Ogled in delavnice za 
organizirane skupine otrok 
iz vrtcev, namenjena drugi 
starostni skupini (3-6 let).
 12. 10., 16.00: LUTKOvNA 
PReDSTAvA: SONjA 
KONONeNKO, ZmAjčeK; 

v SODeLOvANjU Z Lg 
LjUBLjANA. SLeDI OgLeD 
OTROšKIh IZDeLKOv ZA 
DRUžINe.

meSTNI mUZej 
LjUBLjANA, mgmL
Gosposka 15, 1000 Ljubljana
W: www.mgml.si;
E: info@mgml.si;
T: 01/24 12 500
torek–nedelja: 10.00–18.00, 
četrtek: 10.00–21.00

DOgODKI:
 13. 10., 10.00–18.00:
KOLO, 5200 LeT
Brezplačni ogled razstave s 
posebnim vodnikom za družine. 
Zavrtite čas za 5200 let in 
odkrijte čisto novi svet v družbi 
družinskega vodnika po razstavi 
KOLO, 5200 let. Na kolišču 
Divjega medveda je nadvse 

živahno. Kmalu bo padel mrak, 
zato barjanci že hitijo s svojimi 
opravili. Bi jim pomagali? 
Zavihajte rokave in se podajte 
na lov za nalogami, ki vas bodo 
pripeljale v eksperimentalno 
sobo, od tam pa v skrivnostno 
starodavno dobo. Si upate?

mODeRNA gALeRIjA 
(mg+mSUm)
Tomšičeva 14, 1000 Ljubljana
W: www.mg-lj.si; 
E: izobrazevanje@mg-lj.si;
T: 01/241 68 00
torek–nedelja: 10.00–18.00

DOgODKI:
 9.10. in 10.10., 10.00-11.00 
in 11.00-12.00: DvODNevNA 
BReZPLAčNA DeLAvNICA 
PLUS (+) V Moderni galeriji 
in Muzeju sodobne umetnosti 
Metelkova (MG+MSUM) Na 

tradicionalni delavnici PLUS (+), 
ki povezuje dela razstavljena 
v Moderni galeriji (MG+) in 
Muzeju sodobne umetnosti 
Metelkova (+MSUM), bomo 
tokrat povezali dve navidez 
nezdružljivi umetnini Odisejo 
slikarja Marija Preglja in Imena 
elektronov ruskega umetnika 
Jurija Leidermana. Zaigrali 
bomo Homerjevo Odisejo, jo 
ilustrirali, poiskali povezave s 
sodobno umetnostjo in naredili 
svoje instalacije. Delavnice 
so namenjene predšolskim 
skupinam (4+) in prvi triadi 
OŠ. V skupini je lahko največ 
25 otrok. Prijava pomeni obisk 
obeh delavnic (sreda v MG+, 
četrtek v +MSUM). Prijave na: 
izobrazevanje@mg-lj.si.
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 5.10., 16.30-18.00: 
BReZPLAčNA LIKOvNA 
DeLAvNICA SODOBNA 
mITOLOšKA BITjA v Muzeju 
sodobne umetnosti Metelkova 
(+MSUM), Maistrova 3. Kdo 
še ni slišal zgodb o velikih in 
mogočnih bogovih z Olimpa, 
o hudih mitoloških živalih 
in nevarnih dogodivščinah 
pogumnih grških junakov? 
Pripovedovali bomo 
najzanimivejše zgodbe grške 
mitologije, upodobili njihove 
junake ter se domislili novih, 
sodobnih mitoloških bitij in jih 
»izpustili« v svet. Delavnice so 
namenjene vsem generacijam. 
Za otroke mlajše od 3 let je 
obvezna prisotnost staršev. 
Prijave na: izobrazevanje@mg-
lj.si.

 12.10., 10.00-13.00: 
BReZPLAčNA LIKOvNO-
DRAmSKA DeLAvNICA 
ODISejA v Moderni galeriji 
(MG+), Cankarjeva 15. Nič 
hudega, če še ne poznate 
zgodbe o Odiseju, pogumnemu 
junaku trojanske vojne. 
Ilustracije Marija Preglja vam 
bodo pomagale, da zajadrate 
v grško morje in podoživite 
Odisejeve dogodivščine. 
Vprašali se bomo, kaj bi se 
zgodilo Odiseju, če bi se danes 
opogumil za takšno potovanje? 
Izmislili si bomo nove like 
in dogodovščine, si naredili 
kostume in svojo uprizoritev 
zaigrali pred starši. Delavnice so 
namenjene vsem generacijam. 
Za otroke mlajše od 3 leta je 
obvezna prisotnost staršev. 
Število mest je omejeno, 
zato so obvezne prijave na: 
izobrazevanje@mg-lj.si.

UgODNOSTI: 
 Vsi, ki v tednu otroka, od 
7. do 13. oktobra, obiščete 
Moderno galerijo ali Muzej 
sodobne umetnosti in na 
blagajnah rezervirate termin za 
praznovanje rojstnega dneva, 
dobite pri plačilu 15% popust. V 
knjigarnah MG in DEPO pa bo 
otroški program znižan za 10%. 

mUZej NOvejše 
ZgODOvINe 
SLOveNIje
Celovška cesta 23, 1000 Ljubljana
W: www.muzej-nz.si;
E: uprava@muzej-nz.si;
T: 01/300 96 11
torek−nedelja: 10.00−18.00

DOgODKI:
 8. 10., 17:00: IZDeLAjmO 
SvOj RAčUNALNIK
Ustvarjalna delavnica, 
namenjena zlasti mlajšim 

obiskovalcem. Vsak otrok bo 
izdelal pomemben izum 20. 
stoletja – prenosni računalnik, ki 
ga bo po končani delavnici 
lahko odnesel domov. Primerno 
za otroke od 5 – 12 let, mlajši v 
spremstvu staršev.
 10.10., 17.00: 
KAj STA POčeLA DeDeK 
IN BABICA, KO STA BILA 
mLADA? Aktivna delavnica, 
kjer se igramo stare, že 
pozabljene otroške igre (Pekel 
– nebesa, Zvezde metat, Ali 
je kaj trden most...). Z igrami 
bomo spodbujali ročne in 
gibalne spretnosti ter otroško 
ustvarjalnost. Primerno za 
otroke od 5 – 12 let, mlajši v 
spremstvu staršev.

UgODNOSTI: 
 Prost vstop za družine. 30% 
popust pri nakupu publikacij v 
muzejski trgovini.
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mUZej ZA 
ARhITeKTURO IN 
OBLIKOvANje
Pot na Fužine 2,
1000 Ljubljana
W: www.mao.si;
E: izobrazevanje@mao.si;
T: 01/548 42 80/2 82 0d 8.-13.10.; 
torek−nedelja: 10.00–18.00

DOgODKI: 
 8.-13.10., 10.00-18.00: 
Brezplačen vstop za družine na 
razstavo Pod skupno streho: 
mODeRNe jAvNe ZgRADBe 
IZ ZBIRKe mAO IN DRUgIh 
ARhIvOv z ustvarjalnimi boxi 
za otroke. Za otroke smo v 
razstavnem prostoru pripravili 
ustvarjalne boxe z naslovom: 
Odpri in ustvarjaj, preko katerih 
doživljajo arhitekturo z uporabo 
vseh čutil. Na zabaven način 
spoznavajo perspektivno 

risbo in merilo, se urijo v 
konstrukcijah, spoznavajo 
materiale in arhitekturne 
elemente in ugotovijo, kaj in 
zakaj je pomembna Katedrala 
svobode ter si izdelajo svoj 
spominski zlatnik.                         
 9.10., 16.30: 
Brezplačen vstop na UčNO 
URO v šOLI ARhITeKTURe. 
Šola arhitekture za otroke 
je odkrivanje arhitekture 
v vsej njeni raznolikosti. 
Otroci začutijo arhitekturo 
skozi materiale, oblike, vonj, 
svetlobo in bravo, spoznajo 
pomen stavbne dediščine in 
s praktičnim delom razvijajo 
domišljijo, ustvarjalnost in 
samostojnost.           
 13.10., 11.00: Brezplačen 
vstop za otroke na 
USTvARjALNO DeLAvNICO 
meSTA v ZRAKU in brezplačen 
vstop za njihove starše na 

vodstvo po RAZSTAvI POD 
SKUPNO STRehO – vodi mag. 
Peter Gabrijelčič.             
 8.-13.10., 10.00-18.00: 
Brezplačen vstop za družine 
na razstave: POD SKUPNO 
STRehO: mODeRNe jAvNe 
ZgRADBe IZ ZBIRKe mAO IN 
DRUgIh ARhIvOv, 
mesta se borijo: jAPONSKI 
URBANISTIčNI PROjeKTI IZ 
60. LeT, 
Brezšivno: DIgITALNO v 
OBLIKOvANjU, Za javni 
prostor. evropska nagrada za 
urbani javni prostor 2012.

UgODNOSTI: 
 10 % popust v MAO trgovini 
na izbrane publikacije MAO in 
izdelke.

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

DOgODKI:
 12.10., 10.00-12.00: gAL 
PReDSTAvLjA NOvO SLIKO: 
KROšNjAR Voden raziskovalni 
potep po stalni zbirki in 
ustvarjanje v delavnici. V 
stalni zbirki bomo poiskali 
Almanachove slike, najprej tisto, 
ki je pred kratkim prispela v 
galerijo. Spoznali bomo slikarja 
Almanacha in ugotovili, ali je 
slikal tudi otroke? V delavnici 
bomo ustvarjali žanrske podobe 
in otroške portrete.
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 8.–13.10., 10.00–18.00: 
gALOvA SKRINjA, brezplačna 
izposoja Galove skrinje 
za samostojno družinsko 
odkrivanje v stalni zbirki 
slovenske umetnosti. 
Gal je v zeleno leseno skrinjico 
spravil drobne dragocenosti, 
sestavljanke, raziskovalni
vodnik in pismo, v katerem 
otroke in družine vabi k 
samostojnemu odkrivanju 
Galovih najljubših slik. Čaka vas 
imenitna Galova pustolovščina 
za vso družino!

UgODNOSTI: 
 V Tednu otroka prost 
vstop za družine z otroki. Do 
50% popust na pedagoške 
publikacije.

NARODNI mUZej 
SLOveNIje
Prešernova 20, 1000 Ljubljana
W: www.nms.si;
E: info@nms.si;
T: 01/241 44 39
ponedeljek−nedelja: 10.00−18.00, 
četrtek: 10.00−20.00

DOgODKI:
 V tednu otroka za družine 
prost vstop.

PRIRODOSLOvNI 
mUZej SLOveNIje
Prešernova 20, 1000 Ljubljana 
(vhod za obiskovalce z 
Muzejske ulice 1)
W: www.pms-lj.si 
E: uprava@pms-lj.si;
T: 01/241 44 72 (blagajna)
ponedeljek−nedelja: 
10.00−18.00, četrtek: 10.00–
20.00

DOgODKI:
 7.-13.10, 10.00-18.00 in 10.10.; 
10.00-20.00:
Brezplačna uporaba 
programov za samostojno 
uporabo: Skrinjice učenosti, 
Skrivnosti poln nahrbtnik, 
poučne računalniške igrice.

UgODNOSTI: 
 Prirodoslovni muzej Slovenije 
bo družinam v Tednu otroka 
omogočil prost vstop.

SLOveNSKI 
eTNOgRAFSKI mUZej
Metelkova 2, 1000 Ljubljana
W: www.etno-muzej.si; 
E: etnomuz@etno-muzej.si;
T: 01/3008 700, 01/3008 745
torek−nedelja: 10.00–18.00

DOgODKI:
 12.10., 11.00: OD vRAT 
DO vRAT: Fotoorientacija 

po okolici Slovenskega 
etnografskega muzeja V SEMu 
je na ogled razstava o vratih. 
Vrata so del našega življenja, 
dnevno se jih dotikamo, 
odpiramo, se za njimi skrivamo 
… Fotoorientacija je namenjena 
temu, da bi jih spoznali v 
okolici muzeja. Naloga je, da 
s pomočjo fotografij vrat in 
zemljevida poiščemo in rešimo 
naloge na poti. Sodelujejo 
lahko posamezniki ali skupine 
(družine, prijatelji … ). Pravilni 
odgovori so tudi ključ do 
nagrade. Startnina: kakršenkoli 
neuporaben, zavržen, star … 
ključ. 
 13.10., 16.00:
vRATA v PRAvLjIčNI SveT 
V SEMu je na ogled razstava 
o vratih. Vrata so del našega 
življenja, dnevno se jih 
dotikamo, odpiramo, se za njimi 
skrivamo … Imajo pa tudi zelo 
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pomembno vlogo v številnih 
pravljicah. Pridruži se nam 
in vstopi z nami skozi vrata 
domišljije, v pravljico.

SLOveNSKI šOLSKI 
mUZej
Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana
W: www.ssolski-muzej.si; 
E: prijavassm@guest.arnes.si;
T: 01/2513 024, 031/299 676
ponedeljek–petek: 8.00–16.00, 
sobota: 10.00–15.00

DOgODKI:
 12.10., 10.00:
RImSKA DeLAvNICA 
Spoznali boste, kako so pisali 
Rimljani s pisalom – stilusom 
na voščeno tablico. Naučili 
se boste pisanja črk, kakršne 
so poznali stari Rimljani in 
na koncu na tablico zapisali 
poučen latinski rek. 

 12.10., 11.30: 
LePOPIS - UčNA URA IZ LeTA 
1930 Učenci se boste »v živo« 
seznanili s pomenom in vlogo 
tega nekdaj zelo pomembnega 
šolskega predmeta. Osnove 
lepopisne pisave boste pridobili 
s pisanjem lepopisnih črk s 
peresnikom in »tinto« na učne 
liste.
 12.10., 14.00: 
SUmeRSKA DeLAvNICA 
Delavnica o klinopisu nas vrne 
v čas »hiše tablic«, kakor so 
Sumerci imenovali stavbo, v 
kateri so se otroci svečenikov 
učili pisnih znamenj njihovega 
jezika. Iz gline boste oblikovali 
pisalno podlago, v katero 
boste s pomočjo pisala – 
trstične paličice vtisnili posebej 
oblikovane znake. 

MARIBOR 
mUZej NARODNe 
OSvOBODITve 
mARIBOR 
Ulica heroja Tomšiča 5,
2000 MARIBOR 
W: www.muzejno-mb.si;
E: osebje@muzejno-mb.si;
T: 02/235 26 00, 02/235 26 05 
ponedeljek–petek: 8.00–17.00, 
sobota: 9.00–12.00

DOgODKI: 
 12.10., 10.00: BReZPLAčNO 
STROKOvNO vODSTvO 
PO STALNIh IN OBčASNIh 
RAZSTAvAh ZA DRUžINe.

UmeTNOSTNA 
gALeRIjA mARIBOR
Strossmayerjeva ulica 6, 
2000 Maribor
W: www.ugm.si; 
E: uprava@ugm.si;
T: 02/22 95 860
torek-nedelja: 10.00-18.00

DOgODKI:
 8.-13.10., 10.00-18.00: 
PROST vSTOP NA RAZSTAvI 
heRmAN PIvK, NOč SKOZI 
OKNO Družine vabimo na 
ogled razstave slovenskega 
umetnika in fotografa Hermana 
Pivka. Skozi motiviko človeške 
in živalske figuralike avtor 
nagovarja v fotografskem 
jeziku, ki ga je skozi kreativni 
proces ustvaril povsem 
enkratnega, pri tem pa ponuja 
vsakemu gledalcu svojo 
zgodbo. 
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 12.10., 10.00-11.30: 
DRUžINSKA USTvARjALNICA 
PO RAZSTAvI heRmANA 
PIvKA, NOč SKOZI OKNO 
Otroke, njihove starše, babice 
in dedke vabimo na ustvarjalen 
sprehod skozi razstavo 
hermana Pivka Noč skozi okno. 
Posvetili se bomo upodobitvam 
človeške figure in portreta. 
Po ogledu razstave se bomo 
preobrazili v fotografe. Nato 
pa bomo fotografske podobe, 
po vzoru Hermana Pivka, 
slikarsko obdelali v unikatne 
likovne izdelke. Ustvarjalnica je 
primerno za otroke od 4 leta 
dalje. Najava ni potrebna. 

UgODNOSTI: 
 Prost vstop za otroke in 
spremljevalce in 30% popust 
na izbrane publikacije in izdelke 
UGM

MEŽICA
PODZemLje PeCe, 
D.O.O.
Glančnik 8, 2392 Mežica
W: www.podzemljepece.com; 
E: suzana.fajmut@  
 podzemljepece.com;
T: 02/87 00 180
ponedeljek−nedelja: 9.00–15.00

DOgODKI:
 9. 10., 15.30–17.00: 
Zabavno, poučno, nič mučno: 
POSTANImO STRAšNI 
KUščARjI.
Na delavnici bomo spoznali 
čas, ko so Zemljo naseljevali 
dinozavri, in si iz papirja izdelali 
čisto svojega dinozavra, ki ga 
bomo lahko odnesli domov. 
Brezplačna delavnica je 
primerna za otroke od 5 do 8 let.
 9. 10., 17.00–18.00: 
Zabavno, poučno, nič mučno: 

SKRIvNOSTNI SveT NežIve 
NARAve.
Na delavnici se bomo spoznali s 
skrivnostnim svetom okamnin. 
Izdelali bomo svoje fosile, ki jih 
bomo lahko obarvali in odnesli 
domov. Brezplačna delavnica 
je primerna za otroke od 8 do 
14 let.

UgODNOSTI:
 10% popust za družine.

MURSKA SOBOTA
gALeRIjA mURSKA 
SOBOTA
Kocljeva 7, 9000 Murska Sobota
W: www.galerija-ms.si; 
E: info.galerijams@siol.net;
T: 02/522 38 34, 041 782 705
ponedeljek–petek: 7.00–17.00, 
sobota: 9.00–12.00

DOgODKI: 
 7.10., 10.00:
UjemI mAvRICO jeSeNI 
Odprtje razstave likovnih 
del otrok v izložbi galerije. 
Razstavljajo otroci iz Vrtca 
Murska Sobota. 
 8.10., 8.00-12.00:
mOjCA ZLOKARNIK, OBjeKTI 
STRmeNjA - voden ogled 
razstave in likovna delavnica » 
Barva mojega razpoloženja«. 
Skozi igro in ustvarjanje bodo 
udeleženci spoznali moč barve 
in linije. 
 10.10., 15.00-17.00:
gRegOR PURgAj, SLIKe 
- likovna delavnica Street 
Art: Skozi igro in z likovnim 
ustvarjanjem bodo nastajale 
ulične slike.

UgODNOSTI: 
 V Tednu otroka brezplačen 
vstop za otroke in družine z 
otroki. 50% popust pri nakupu 
katalogov, brezplačne likovne 
delavnice.
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POmURSKI mUZej 
mURSKA SOBOTA
Trubarjev drevored 4, 
9000 Murska Sobota
W: www.pomurski-muzej.si;
E: jelka.psajd@pomurski-muzej.si; 
T: 02/527 17 06
torek–petek: 9.00–17.00, sobota: 
9.00–13.00, nedelja: 14.00-18.00

DOgODKI:
 8. 10., 9.00-11.00:
IZDeLAvA OLjeNKe 
Spoznavanje uporabe rimske 
oljenke in izdelava svetilke. 
 9. 10., 10.00-12.00: 
DOžIveTje PROSTORA
Spoznavanje kulture 
dvojezičnega prostora; 
spoznavanje ljudske noše, 
plesa in glasbe ter slovenskega 
in madžarskega jezika z narečji 
– zabavno in poučno kartanje.
 10.10. in 12.10., 10.00-12.00: 
SOBOšKI gRB
Ogled muzejske razstave 

s poudarkom na grbih, 
spoznavanje in razčlenitev 
soboškega grba,izdelava 
glinenega grba.

UgODNOSTI: 
 Brezplačne delavnice 

NAZARJE
mUZej vRBOveC, 
mUZej gOZDARSTvA 
IN LeSARSTvA
Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje
W: www.muzej-vrbovec.si, 
E: muzej.vrbovec@siol.net;
T: 03/839 16 13, 040 345 630
torek–nedelja: 9.00–17.00

DOgODKI:
 9.10., 9.00-17.00: 
DRUžINSKI DAN ODPRTIh 
vRAT Za družine brezplačen 
ogled Muzeja gozdarstva in 
lesarstva. 

NOVO MESTO
DOLeNjSKI mUZej 
NOvO meSTO
Muzejska ulica 7, 
8000 Novo mesto
W: www.dolmuzej.com, 
E: lavra.fabjan@guest.arnes.si;
T: 07/373 11 17
torek–sobota: 9.00–17.00

DOgODKI:
 12.10., 10.00-12.00: 
gRemO KOZLe ZBIjAT IN 
DeLAT PUNčKe IZ CUNj
Na arheološki in etnološki 
razstavi si bomo ogledali 
igrače, ki so razstavljene v 
Dolenjskem muzeju Novo 
mesto, spoznali pastirsko igro 
naših krajev in se jo igrali; 
za konec si bomo izdelali še 
punčko iz cunj.

PODSREDA
KOZjANSKI PARK
Podsreda 45, 3257 Podsreda
W: www.kozjanski-park.si; 
E: natasa.ferlinc@kp.gov.si; 
T: 03/80 07 100
Uprava Kozjanskega parka v 
Podsredi: ponedeljek–petek: 
8.00–15.00
grad Podsreda: torek–nedelja: 
10.00–18.00
Slovensko bavarska hiša 
v Podsredi, Kolarjeva in 
javerškova domačija, Levstikov 
mlin: po predhodni najavi.

DOgODKI:
 8.10., 16.00–18.00: 
IgRAmO Se Z gLINO, otroška 
delavnica (Slovensko bavarska 
hiša v Podsredi). Skupaj z 
likovno pedagoginjo Milojko 
Drobne bomo spoznali glino in 
ustvarjali proste oblike. 
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Na Kozjanskem je bilo 
nekoč več lončarjev, danes 
pa je njihova obrt že skoraj 
pozabljena. S pomočjo 
tovrstnih delavnic otroci 
ponovno spoznavajo glino 
in ustvarijo svoj predmet. 
Delavnica je namenjena 
osnovnošolski mladini. Prijave: 
031 505 253 (Nataša Ferlinc 
Krašovic). Vstop je prost!

POLHOV GRADEC
mUZej POšTe IN 
TeLeKOmUNIKACIj
Polhov Gradec 61,
1355 Polhov Gradec
W: www.tms.si;
E: muzejpt@tms.si;
T: 01/364 00 83
torek–petek in nedelja: 10.00–
17.00 (zadnji vstop ob 16.00)

DOgODKI:
 9.10., 15.00–16.00: 
NAReDImO SvOj žIg
Na delavnici bodo otroci 
izvedeli vse o poštnem žigu in 
ga tudi sami izdelali.
 10.10. in 13.10.,15.00:
vODeN OgLeD ZA DRUžINe. 
Po ogledu bodo obiskovalci 
lahko poslušali melodije 
poštnega roga, se preizkusili v 
Morsejevi abecedi ali telefonirali 
s pomočjo koračne telefonske 
centrale.

PTUJ
POKRAjINSKI mUZej 
PTUj – ORmOž
Muzejski trg 1, 2250 Ptuj
W: www.pmpo.si;
E: ptujski.grad@pmpo.si;
T: 02/748 03 60
ponedeljek–nedelja: 9.00–18.00

DOgODKI:
 13.10., 10.00: 
SReDNjevešKe PRIPOveDKe 
Turjaška Rozamunda, Pegam in 
Lambergar, Kralj Matjaž,… bodo 
oživeli v pripovedi Lady Martine 
in nas vrnili v čase, ko so na 
ptujskem gradu še živeli vitezi 
in grajske gospe.

ROGAŠKA SLATINA
ANIN DvOR kulturno-
turistično središče 
Rogaške Slatine
5 stalnih muzejskih zbirk: 
steklarska, grafična, domo-
znanska, parkovna in vodna 
zbirka. Cvetlični hrib 1A, 3250 
Rogaška Slatina 
W: www.turizem-rogaska.si; 
E: anin.dvor@turizem-rogaska.si;  
 info@turizem-rogaska.si; 
T: 03 620 26 51 
torek-nedelja: 9.00-17.00

DOgODKI: 
 12.-13.10., 9.00-17.00: 
POveZOvANje PROSTORA IN 
DeDIščINe SKOZI IgRO NA 
USTvARjALeN NAčIN Izbira 
motiva, ki se navezuje na zbirke 
Aninega dvora in dediščino 
Rogaške Slatine, nato pa ob 
pomoči mentorjev iz likovnega 
društva Mavrica poslikava zidu. 
Namenjeno najmlajšim, mlajšim 
ter večjim (otrokom).

UgODNOSTI: 
 50% popust na družinsko 
vstopnico.
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ROGATEC
mUZej NA PROSTem 
ROgATeC
Ptujska cesta 23, 3252 Rogatec
W: www.rogatec.si;
E: irena.roskar@siol.net;
T: 03/81 86 202, 040 748 010
torek–nedelja: 10.00–18.00

DOgODKI:
 10.10., 15.00–16.30: 
DeDIščINA v mOjIh ROKAh, 
ustvarjalne delavnice
Košek iz šibja Naredi.si 
(predstavitev in preizkus 
didaktične igrače). 
Delavnica peke kruha v  
muzejski črni kuhinji (izdelava 
kruhkov „žulik“). 
Čebelarska delavnica 
(predstavitev čebelje družine in 
izdelava svečke iz čebeljega 
voska).

 10.10., 16.30–17.00: 
PReDSTAvITev PRIROčNIKA 
IN eTNOgRAFSKegA 
FILmA »TRADICIONALNe 
ROKODeLSKe veščINe«. 
Osem tradicionalnih rokodelskih 
veščin je predstavljenih v 
priročniku in dvanajst na DVD-
ju. V sodelovanju z rokodelkami 
in rokodelci so ju pripravile 
sodelavke partnerjev iz Slovenj 
Gradca, Škofje Loke, Rogatca in 
Celovca v okviru projekta DUO 
Kunsthandwerk. 

UgODNOSTI: 
 prost vstop, brezplačne 
delavnice, brezplačna 
publikacija/priročnik 
“Tradicionalne rokodelske 
veščine”. 

RAVNE NA
KOROŠKEM
KOROšKI 
POKRAjINSKI mUZej, 
mUZej RAvNe NA 
KOROšKem
Koroška cesta 12, 
2390 Ravne na Koroškem
W: www.kpm.si;
E: info.ravne@kpm.si;
 info.sg@kpm.si;
 liljana.suhodolcan@kpm.si
T: 02/621 25 64, 02/621 25 62
Razstava Koroškega 
pokrajinskega muzeja, 
Muzeja Ravne na Koroškem 
Uf, industrija, mati fabrika - 
železarna Ravne je postavljena 
v Štauhariji nekdanje kovačnice 
Železarne Ravne v neposredni 
bližini spodnjega vratarja (ob 
krožišču). Torek – petek: 9.00-
17.00, sobota: 9.00-13.00

DOgODKI:
 9.10. in 11.10., 17.00:
KO jeKLO SPRegOvORI
V Štauhariji ali krčilni kovačnici 
nekdanje Železarne Ravne v 
neposredni bližini spodnjega 
vratarja (ob krožišču), Koroška 
cesta 12, Ravne na Koroškem 
bomo otrokom in staršem 
predstavili interaktivno igro 
s simbolnimi magnetki ter 
poseben prostor imenovan 
“Ko jeklo spregovori…” Igra 
je del razstave Uf, industrija, 
Mati fabrika - Železarna 
Ravne. Brezplačna delavnica je 
primerna za otroke od 6 do 10 let.

SLOVENJ GRADEC
KOROšKA gALeRIjA 
LIKOvNIh UmeTNOSTI
Glavni trg 24,  
2380 Slovenj Gradec
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W: www.glu-sg.si; 
E: galerija@glu-sg.si;
T: 02 88 41 283

gALeRIjA SLOveNj gRADeC: 
torek-petek: 9.00-18.00, sobota, 
nedelja in prazniki: 10.00-13.00 in 
14.00-17.00 
gALeRIjA RAvNe:
torek in četrtek:16.00-19.00, 
sobota: 9.00-12.00

DOgODKI:
 12.10., 10.00-12.00: 
BeRNeKeRjevA LIKOvNA 
USTvARjALNICA Vabljeni 
otroci od 4. leta starosti dalje in 
osnovnošolski otroci. Lokacija: 
Galerija Slovenj Gradec, Glavni 
trg 24, Slovenj Gradec.

UgODNOSTI: 
 V Tednu otroka: 7.-13.10. - 
50 % popust na publikacije 
Koroške galerije likovnih 
umetnosti v galerijski recepciji. 

ŠKOFJA LOKA
LOšKI mUZej 
šKOFjA LOKA
Grajska pot 13, 4220 Škofja Loka
W: www.loski-muzej.si; 
E: info@loski-muzej.si; 
T: 04/517 04 00
torek–nedelja: 10.00–18.00

DOgODKI:
 12.10., 10.00: ZNANje 
je LUč - vZgOjA IN 
IZOBRAževANje SKOZI čAS 
S POUDARKOm NA DeKLIšKI 
URšULINSKI šOLI NA LOšKem 
gRADU. Vodstvo in muzejska 
ustvarjalna delavnica. Otroci in 
starši si bodo ogledali razstavo 
in nato ustvarjali v muzejski 
delavnici.

VELENJE
gALeRIjA veLeNje
Titov trg 5, 3320 Velenje
W: www.galerijavelenje.si; 
E: info@galerijavelenje.si; 
T: 03/897 68 41
torek−petek: 10.00–18.00,
sobota: 10.00–13.00

DOgODKI:
 12.10., 10.00-12.00:
»jAjčeK jAjčeK« Slikarska 
delavnica za otroke in družine 
ob razstavi slikarke Nataše 
Tajnik Stupar.  Udeleženci 
delavnice se bodo seznanili 
z klasično slikarsko tehniko 
jajčna tempera v kombinaciji z 
naravnimi slikarskimi pigmenti. 
Delavnico vodi avtorica 
razstave Nataša Tajnik Stupar. 
Delavnica je brezplačna in je 
primerna za otroke nad 8 let.

mUZej veLeNje
Ljubljanska cesta 54, 
3320 Velenje
W: www.muzej-velenje.si; 
E: tanja.verboten@muzej-velenje.si; 
T: 03/898 26 32
torek−nedelja: 10.00−18.00

DOgODKI:
 10.10., 17.00:
Velenjski grad - FOITOvO 
POTOvANje PO AFRIKI 
Blaž Verbič, avtor razstave 
Afrika 1931 – Foitovi fotografski 
zapisi na steklu, nas bo popeljal 
po razstavi, ki nam odlično 
prikazuje kakšno je bilo, in je 
ponekod še vedno, življenje 
afriških plemen. Sledile bodo 
zanimive delavnice, za katere 
bo poskrbela Andreja Zelenik. 
Vstop prost.
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