
Družinski programi
po muzejih in galerijah



Drage družine!

V Tednu družine med 15. in 22. majem 2017 smo v Sekciji za izobraževanje in komuniciranje pri 

Skupnosti muzejev Sloveniji že osmo leto pripravili skupno akcijo muzejev in galerij «Z IGRO 

DO DEDIŠČINE«. Po vsej Sloveniji bomo številni muzeji, galerije in zavodi pripravili brezplačne 

dogodke, v upanju, da vam približamo naše ustanove. V skupni akciji letos sodeluje 48 ustanov, 

ki vas vabimo, da pri nas doživite čim več lepih trenutkov.

 Nataša Ferlinc Krašovic



KOLOFON:
Izdala in založila: Skupnost muzejev Slovenije
Zanjo: dr. Aleksandra Berberih Slana, predsednica
Uredila: Nataša Ferlinc Krašovic
Oblikovanje: opa!celica
Produkcija: GEAart
maj 2017
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BiStrA Pri VrhNiKi 
TEhNIŠKI mUZEj 
SLOvENIjE
Bistra 6
1353 Borovnica
W: www.tms.si
E: programi@tms.si
t: 01 750 66 70 
torek-petek: 8.00-16.00, julij, 
avgust: torek-petek:10.00-17.00, 
sobota: 9.00-17.00, 
nedelja in prazniki: 10.00-18.00, 
razstavni prostori so odprti še 
eno uro po zaprtju 
blagajne.

DOGODKI:
 18.5., 16.00: vODENjE PO 
ZGODOvINI IN UmETNOSTI 
SAmOSTANA 
za družine in otroke 
 21.5., 16.00: vODENjE PO 
TEKSTILNI ZBIRKI
 21.5., 15.-17.00: BREZPLAČNA 
DELAvNICA PLETENjA ZA 
OTROKE 

 UGODNOSTI:
v tednu družine (16.-21. 5.) 
prost vstop za družine, 18. 
5. prost vstop za družine in 
posameznike.

BrEStANiCA
KULTURNI DOm 
KRŠKO, ENOTA GRAD 
RAjhENBURG 
Cesta izgnancev 3
8280 Brestanica
W: www.gradrajhenburg.si
E: zinka.junkar@gradrajhenburg.si
t: 07 620 42 16, 051 475 675
poletni čas (od aprila do 3. 
sobote v juniju): torek- nedelja: 
10.00-18.00
celotni odpiralni čas: www.
gradrajhenburg.si/informacije-za-
obiskovalce/odpiralni-cas

DOGODKI:
 13. 5., 10.30-12.00: 
»USTvARjALNICA ZA 

OTROKE«, delavnica ob 
razstavi Boruta Peterlina - Ostal 
si del te pokrajine, del njenih 
lepot in bolečine. Na razstavi 
Boruta Peterlina se bomo skozi 
predstavljena gradiva srečali z 
motivi pokrajine. V ustvarjalni 
delavnici bomo z udeleženci 
motive razdelili po tipih, nato 
pa bo vsak sam ustvaril svojo 
resnično ali pa izmišljeno krajino. 
Delavnico bo vodila dr. helena 
rožman. izvajamo jo ob tednu 
družine in akcije Z igro do 
dediščine.
Prijave: zinka.junkar@
gradrajhenburg.si, 07 620 42 
16, 051 475 675. Delavnica je 
brezplačna.

 UGODNOSTI:
za udeležence brezplačne 
delavnice je brezplačen tudi 
ogled razstave Ostal si del te 
pokrajine, del njenih lepot in 
bolečine.

BrEžiCE
POSAvSKI mUZEj 
BREŽICE
Cesta prvih borcev 1
8250 Brežice 
W: www.pmb.si
E: pedagog@pmb.si
t: 07 466 05 17, 031 708 737
torek-sobota: 10.00-18.00, 
nedelje in prazniki: 14.00-18.00

DOGODKI:
 15. 5.,17.00: jAvNO 
vODSTvO IN IZKUSTvO 
GLASBE v mUZEjU IN NA 
RAZSTAvI CITRE OB DNEvU 
DRUŽIN
 15.-19. 5.: jAvNA 
vODSTvA PO RAZSTAvI 
CITRE, za vrtčevske skupine s 
sodelovanjem učencev Glasbene 
šole Brežice.
 18. 5. mEDNARODNI 
mUZEjSKI DAN: PROST vSTOP 
v mUZEj
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 18. 5.,10.00: jAvNO 
vODSTvO: ZAmOLČANE 
mUZEjSKE ZGODBE.
 18. 5., 18.00: jAvNO 
vODSTvO PO RAZSTAvI 
CITRE IN LETNI KONCERT 
CITRARSKEGA ORKESTRA 
GLASBENE ŠOLE BREŽICE. 
 19. 5., 19.00: ZAKLjUČNI 
KONCERT GLASBENE ŠOLE 
BREŽICE: KATjA DORNIK

 UGODNOSTI:
10% popusta za otroke v 
muzejski trgovini.

CEljE
mUZEj NOvEjŠE 
ZGODOvINE CELjE
Prešernova ulica 17 
3000 Celje
W: muzej-nz-ce.si
E: info@mnzc.si
t: 03 428 64 28
torek-petek: 9.00-17.00, sobota: 
9.00-13.00, nedelja: 14.00-18.00

DOGODKI:
 16.5., 17.00: RIBICA ŽELjA/
hERmANOvA DRUŽINSKA 
USTvARjALNICA, ob razstavi 
herman lisjak vódi po vôdi, za 
otroke in družine brezplačna 
ustvarjalnica.
 20.5., 9.00-12.00: BOLŠjI 
SEjEm ZA OTROKE/pod 
muzejskim balkonom
 21.5.,15.00: vODENA 
OGLEDA RAZSTAv v 
OTROŠKEm mUZEjU 
hERmANOv BRLOG IN 
DRUŽINSKA USTvARjALNICA: 
hERmANOvA ŽELEZNIŠKA 
mAKETA, za otroke in družine 
brezplačno

 UGODNOSTI:
na dogodke prost vstop za 
družine.

POKRAjINSKI 
mUZEj CELjE
trg celjskih knezov 8

W: www.pokmuz-ce.si
E: muzej@pokmuz-ce.si, info@
pokmuz-ce.si
t: 03 428 09 62, 03 428 09 50
torek-nedelja: 10.00-18.00, 
ponedeljki in prazniki: zaprto

DOGODKI:
 20.5., 10.00-12.00: IZDELAj 
SvOjO ZNAmKO, delavnica. 
Ogled razstave filatelistična 
dediščina Celja in izdelava 
osebne znamke.

 UGODNOSTI:
Brezplačna delavnica za otroke 
od 6. let naprej, obvezne najave: 
muzej@pokmuz-ce.si.

DOmžAlE
mENAČENKOvA 
DOmAČIjA-mUZEjSKA 
hIŠA/KULTURNI 
DOm FRANCA 
BERNIKA DOmŽALE

Cankarjeva 9
1230 Domžale
W: www.kd-domzale.si
E: menacenk@kd-domzale.si
t: 01 722 50 50 (KD Franca 
Bernika Domžale)
v času razstav: torek-petek: 
10.00-12.00 in 17.00-19.00, 
sobota: 10.00-12.00 ali po 
dogovoru.

DOGODKI:
 18.5.,9.00-12.00: DAN 
ODPRTIh vRAT ZA 
vRTČEvSKE IN ŠOLSKE 
SKUPINE. Predstavitev stalnih 
zbirk s kratkimi poučnimi 
animacijami, prilagojenimi 
starosti udeležencev. informacije 
in obvezna predhodna prijava 
skupin do 15. maja na e-naslov 
menacenk@kd-domzale.si 
ali 01 722 50 50. Dogodek je 
vključen v vseslovenski muzejski 
in galerijski projekt Z igro do 
dediščine.

6



 UGODNOSTI:
prost vstop na dan prireditve od 
10.00-12.00 in 17.00-19.00. 

SLAmNIKARSKI 
mUZEj/KULTURNI 
DOm FRANCA 
BERNIKA DOmŽALE
Kajuhova 5
1230 Domžale
W: www.kd-domzale.si
E: slamnikarski.muzej@kd-
domzale.si
t: 01 724 84 08 (v odpiralnem 
času) ali 01 722 50 50 (KD 
Franca Bernika Domžale)
torek-petek: 10.00-12.00 in 17.00-
19.00, sobota: 10.00-12.00 ali po 
dogovoru

DOGODKI:
 18.5., 18.00: LEGENDA O 
DOmŽALSKEm SLAmNIKU.
Predstavitev nove mobilne 
aplikacije z ustvarjalno 
delavnico. Da naše kulturno 

bogastvo ne bo začelo padati 
v pozabo, moramo stopiti v 
korak s časom in sprejeti nove 
načine podajanja tradicije 
mlajšim generacijam otrok. Zato 
vabljeni na javno predstavitev 
projekta, tako najmlajši kot 
starejši spremljevalci z mobilnimi 
»pametnimi« telefoni, da bomo 
na zanimiv in poučen način 
spoznali legendo o domžalskem 
slamniku. Po koncu predstavitve 
najmlajše obiskovalce čaka 
tematska ustvarjalna delavnica. 
Projekt bo predstavila avtorica 
Neža Burger. Vstop prost.

 UGODNOSTI:
prost vstop na dan prireditve od 
10.00-12.00 in 17.00-19.00,
10 % popusta na določene artikle 
v muzejski trgovini.

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:
 15. 5.,9.00-18.00: PROST 
vSTOP ZA DRUŽINE NA 
STALNE IN OBČASNI RAZSTAvI 
NA GRADU GEWERKENEGG v 
IDRIjI

jESENiCE
GORNjESAvSKI 
mUZEj jESENICE 
Cesta Franceta Prešerna 45
4270 jesenice
W: www.gmj.si
E: info@gmj.si
t: 04 583 35 00
torek-sobota: 10.00-18.00

DOGODKI:
 13.5., 11.00- 14.00/ liznjekova 
domačija v Kranjski Gori: 
NABRUSImO ŠKARjE IN NOŽE 
PRI POTUjOČEm BRUSAČU IZ 
REZIjE, etnološka delavnica in 
projekcija stare otroške lutkovne 
serije Zverinice iz rezije.
 16.5., 10.00/ Kolpern na Stari 
Savi na jesenicah: KO IDEjA 
POSTANE LASTNINA: Peter 
Florjančič in intelektualna 
lastnina, odprtje gostujoče 
razstave tmS.
 17.5., 14.00-18.00/ trg 
na Stari Savi na jesenicah: 
mEDNARODNI DAN mUZEjEv 
IN PARADA UČENjA.
 18.5., 17.00/ Kajžnkova hiša 
v ratečah: PLANINE v ALPAh, 
muzejski večer s predavanjem, v 
sodelovanju z Univerzo v Vidmu 
(italija) in ZVKD OE Kranj.
 19.5., 18.00/ Slovenski 
planinski muzej v mojstrani: 
mAmA Z jEKLENImI PRSTI, 
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muzejski večer z martino Čufar 
Potard.
 21.5., 10.00/ Kosova graščina 
na jesenicah: LUTKOvNA 
PREDSTAvA mILENA, RIBIŠKA 
hČI IN POhOD PO STARI 
RUDNI POTI v sodelovanju z 
lutkovno skupino ringo raja pri 
DPD Svoboda France mencinger 
javornik – Koroška Bela; Občino 
jesenice - tiC jesenice ob 
tednu ljubiteljske kulture.

 UGODNOSTI:
13., 16.5., brezplačna prireditev, 
17.5., brezplačna prireditev in 
brezplačna družinska vstopnica 
za železarski muzej in Kasarno, 
18.5., brezplačna prireditev in 
brezplačna družinska vstopnica 
za Kajžnkovo hišo, 19.5. - na 
dan dogodka za družine 
10% popust pri nakupu v 
muzejski trgovini v Slovenskem 
planinskem muzeju, 21.5., 
brezplačna prireditev; za 

pohod so obvezne prijave na 
tiC jesenice.

KOČEVjE
POKRAjINSKI 
mUZEj KOČEvjE
Prešernova ulica 11
1330 Kočevje
W: www.pmk-kocevje.si 
E: info@pmk-kocevje.si
t: 01 89 50 303
ponedeljek-petek: 7.00-15.00, 
sobota: 10.00-13.00 oz. po 
dogovoru, 18. 5.: 7.00-19.00.

LIKOvNI SALON 
KOČEvjE
trg Zbora odposlancev 72
1330 Kočevje
W: www.pmk-kocevje.si 
E: info@pmk-kocevje.si
t: 01 89 50 303
ponedeljek-petek: 10.00-12.00 in 

17.00-19.00, sobota 13.00-15.00 
oziroma po dogovoru.

DOGODKI:
 18.5. mEDNArODNi 
mUZEjSKi DAN/Pokrajinski 
muzej Kočevje:
9.00: v DEŽELI KAČARIjI, 
lutkovna igrica.
18.00: NASTOP TEKmOvALCEv 
GLASBENE ŠOLE KOČEvjE. 
 /likovni salon Kočevje:
11.00: vODSTvO PO RAZSTAvI 
TINCA STEGOvEC: DONACIjA 
GRAFIK BELOKRANjSKEmU 
mUZEjU mETLIKA in delavnica 
preprostega tiska za otroke, 
potrebna predhodna prijava.

 UGODNOSTI:
18.5., brezplačen vstop na 
dogodke in brezplačen ogled 
razstav v Pokrajinskem muzeju 
Kočevje in likovnem salonu 
Kočevje.

KOPEr
POKRAjINSKI mUZEj 
KOPER – mUSEO 
REGIONALE DI 
CAPODISTRIA
Kidričeva 19
6000 Koper
W: www.pokrajinskimuzejkoper.si
E: info@pokrajinskimuzejkoper.si
t: 041 556 644
torek-petek: 8.00-16.00, sobota-
nedelja: 10.00-14.00

DOGODKI:
 18. 5., 18.00: PREDSTAvITEv 
NOvIh mUZEjSKIh 
DIDAKTIČNIh KOTIČKOv. 
Vabimo družine, da se nam 
pridružijo na predstavitvi 
in s pomočjo kotičkov bolj 
neposredno in ustvarjalno 
doživijo muzejske zbirke.
 20.5., 10.00-12.00: POTIPAj, 
SPOZNAj, USTvARjAj! 
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Delavnica za družine, na kateri 
bomo s pomočjo novega 
didaktičnega kotička odkrili skriti 
predmet, ga spoznali in ustvarili 
še svojega

 UGODNOSTI:
prost vstop za družine v vse 
muzejske zbirke v tednu otroka 
(15.- 22. 5.),
privlačne nove publikacije: 
lov na zaklad, test Ali si 
muzejoljubec, Kviz Koliko 
poznaš Pokrajinski muzej 
Koper?, brezplačni četrtkova 
predstavitev in sobotna 
delavnica za družine. 

KOStANjEViCA
NA KrKi
GALERIjA 
BOŽIDAR jAKAC

Grajska cesta 45
8311 Kostanjevica na Krki
W: www.galerija-bj.si
E: info@galerija-bj.si
t: 07 49 87 140
torek-nedelja: 9.00-18.00, od 1. 
novembra do 1. aprila: 9.00-16.00, 
julij-avgust, 
ob vikendih: 9.00-20.00

DOGODKI:
 18. 5., 17.00: PO 
KOSTANjEvIŠKIh POTEh 
PLEČNIKOvE PRIjATELjICE 
EmILIjE FON 
Spoznavali bomo kulturno 
dediščino mesta na otoku, 
in sicer bomo izpostavili 
urbanistično zasnovo in 
arhitekturno podobo naselja ter 
se seznanili z načinom življenja 
v mestnem jedru skozi čas. 
izpostavljeni bodo predvsem 
projekti, ki jih je po naročilu 
Emilije Fon za Kostanjevico 
načrtoval arhitekt jože Plečnik. 

Vodstvo je namenjeno družinam. 
Zbrali se bomo pri lamutovom 
likovnem salonu, ki se nahaja 
v starem mestnem jedru 
Kostanjevice na Krki. 
 20. 5., 10.00: POGLED v 
KIPARSKI SvET UmETNIKA
Ob retrospektivni razstavi 
Dušana tršarja, vas vabimo 
na ustvarjalno delavnico, ki je 
namenjena vsem generacijam. 
Sprva bomo preko vodenega 
ogleda spoznavali umetnika in 
njegov pogled na umetniško 
ustvarjanje, nato pa se bomo v 
delavnici preizkusili v različnih 
kiparskih tehnikah in materialih 
ter se seznanili s pravilnim 
rokovanjem z umetniškimi deli.

KrOmBErK
GORIŠKI mUZEj – 
GRAD KROmBERK

Grajska cesta 1
5000 Nova Gorica
W: www.goriskimuzej.si
E: goriski.muzej@siol.net
t: 05 335 98 11
poletni urnik: torek-petek: 10.00-
18.00, nedelja:12.00-20.00

DOGODKI:
 18.5.,18.00-19.00: BEGUNSKE 
ZGODBE v KOvČKU: vodstvo za 
družine z otroki.

 UGODNOSTI:
brezplačno vodstvo in 
brezplačne družinske vstopnice 
15.5. in 18.5.

KrŠKO
mESTNI mUZEj KRŠKO
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško 
W: www.mestnimuzejkrsko.si
E: anita.radkovic@
mestnimuzejkrsko.si
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t: 07 492 10 99, 051 475 675
torek-sobota: 10.00-18.00, 
nedelja: 14.00-18.00, zaprto: ob 
ponedeljkih, 1. januar, 
1. november ter 24., 25., 26. in 31. 
december. Odprto: 8. februar.
Za najavljene skupine je muzej 
odprt tudi izven odpiralnega 
časa.

DOGODKI:
 21.5., 16.00-17.00: 
NEDELjSKA mUZEjSKA 
DELAvNICA PRI 
VALVASORJEVIH: NA OBISKU 
PRI jOSIPINI hOČEvAR. Otroci 
bodo skozi razstavo in pripoved 
spoznali josipino hočevar in 
njeno vlogo pri razvoju mesta 
in šolstva ter tudi učenja 
rokodelskih veščin. Nato bodo 
na koščke blaga s kombinacijo 
različnih vbodov prišili različne 
gumbe. Najave: anita.radkovic@
mestnimuzejkrsko.si, 
07 620 92 44, 051 475 675. 
Delavnica je brezplačna.

 UGODNOSTI:
prost vstop v mestni muzej 
Krško, mencingerjevo hišo in 
Galerijo Krško. 

ljUBljANA
mGLC - mEDNARODNI 
GRAFIČNI LIKOvNI 
CENTER
Grad tivoli, Pod turnom 3
1000 ljubljana
W: www.mglc-lj.si
E: info@mglc-lj.si
t: 01 2413 800/812
torek-nedelja: 10.00-18.00

DOGODKI:
 18. 5., 10.00-20.00/ 
mEDNARODNI DAN mUZEjEv: 
BREZPLAČEN OGLED 
RAZSTAvE ZINI! Sodobna 
zinovska produkcija in ob 18.00 
predstavitev novega zbornika 
razstave. Na ogled pa so tudi 

izdelki otrok in šolarjev, ki so 
na razstavi ustvarjali svoje zine. 
ta dan priložnost za vse, da 
ustvarijo ZiN DNEVA. Vabljeni! 
 21. 5., 11.00-13.00: NAREDI 
Z NAmI! Delavnica zinov za 
otroke in družine
Kaj je to zin? Zin je okrajšava 
besede fanzin. to je žepna 
»naredi sam« knjižico, ki jo 
lahko izdela vsakdo med nami, 
če le ima idejo in željo. tako 
umetniško žepno knjižico 
bomo naredili na delavnici. Za 
družine je na voljo tudi poseben 
animacijski list, primeren za 
samostojen ogled razstave.

 UGODNOSTI:
na mednarodni dan muzejev 18. 
5. bo možnost ugodnih nakupov 
publikacij in umetniških del.

mESTNI mUZEj 
LjUBLjANA, mUZEj 
IN GALERIjE mESTA 
LjUBLjANE 
Gosposka 15
1000 ljubljana
W: www.mgml.si
E: info@mgml.si
t: 01 24 12 506
torek-nedelja: 10.00-18.00
četrtek: 10.00-21.00

DOGODKI:
 20.5., 16.00: OTROŠKO 
IGRANO KOSTUmIRANO 
vODSTvO po razstavah Nova 
doba prihaja! in Otroci brez 
otroštva v izvedbi otrok, 
ki so sodelovali v projektu 
muzeja v malem. Spoznajte 
z nami ljubljanske tovarne in 
problematiko otroškega dela, ki 
žal ni le del preteklih obdobij!

 UGODNOSTI:
brezplačno vodstvo.
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mESTNI mUZEj 
LjUBLjANA IN 
ARhEOLOŠKI PARK 
EmONA, mUZEj IN 
GALERIjE mESTA 
LjUBLjANE
Gosposka 15
1000 ljubljana
W: www.mgml.si
E: info@mgml.si
t: 01 24 12 506
mestni muzej ljubljana
torek-nedelja: 10.00-18.00
četrtek: 10.00-21.00
Arheološki park Emona
sobota-nedelja: 10.00-18.00

DOGODKI: 
 20.5., 10.00: TOvARNA IDEj, 
PLESNO mULTImEDIjSKA 
PREDSTAvA 
Kreativno partnerstvo med 
mestnim muzejem ljubljana, 
Pedagoško fakulteto Univerze v 

ljubljani, Osnovno šolo trnovo 
ter umetnikoma Uršo rupnik 
in ladom jakšo je obrodilo 
plesno multimedijsko predstavo. 
izhodišče zanjo je bil obisk 
razstave Nova doba prihaja! 
Industrija – delo – kapital. 
Predstava povezuje učence, 
študente in umetnike v skupnem 
snovanju idej po navdihu 
ljubljanskih tovarn. Vstop prost.
 20.5., 10.30-18.00: 
DRUŽINSKI POTEP PO 
STARODAvNI EmONI
Družine v mestnem muzeju 
ljubljana prejmete brezplačen 
družinski tiskan vodnik, s katerim 
se odpravite na raziskovanje. Na 
lokacijah AP Emone vas čakajo 
delavnice in ustvarjalnice ter 
rimski duhovi.

 UGODNOSTI:
brezplačen tiskan družinski 
vodnik Emona od E do A, 
Vstopnine ni. V povezavi z ZPm 

moste Polje pa zbiramo hrano 
z daljšim rokom trajanja ter 
higienski pribor: mleko 3,5 in 
mleko brez laktoze, kosmiči, 
med, kaše, fižol, čičerika, 
leča, (brezglutenska) moka, 
(brezglutenske) testenine, 
vložena zelenjava v kozarcih, 
zobne ščetke in paste, plenice, 
pralni prašek, mila …

ROGLAB, mUZEj IN 
GALERIjE mESTA 
LjUBLjANE
Petkovškovo nabrežje 67
W: www.roglab.si
E: info@roglab.si
t: 070 551 958

DOGODKI:
 20.5., 10.00: 
IZDELOvALNICA 
ELEKTRONSKIh ŽUŽKOv. 
Ustvarjalnica za otroke od 7 do 12 
let. Prijave na prijava@mgml.si.

mODERNA 
GALERIjA (mG+)
Cankarjeva 15
W: www.mg-lj.si
E: info@mg-lj.si
t: 01/ 24 16 834
torek-nedelja: 10.00-18.00

DOGODKI:
 16.5., 10.00-12.00: KjE ŽIvI 
mODERNA UmETNOST? 
Brezplačni vodeni ogled in 
delavnica za šolske skupine. 
V skupini je lahko največ 30 
otrok. Obvezne prijave na 
izobrazevanje@mg-lj.si . 
 16.5., 16.30-18.00: DRUŽINSKI 
PORTRET 
Brezplačni program za družine 
ob delu Franceta Kralja. Vodstvo 
in delavnica o umetnosti 20. 
stoletja. Omejeno število 
mest. Obvezne prijave na 
izobrazevanje@mg-lj.si. 
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 18.5., 17.00-18.00: NoO 
PARENTAL ADvISORY! igrivi 
vodeni ogled za otroke od 5. 
do 12. leta starosti. Brezplačno 
prilagojeno vodstvo za otroke 
po izbranih delih na stalni 
razstavi mG vključuje zraven 
sproščenega pogovora tudi igro 
in aktivno sodelovanje. Število 
mest je omejeno, obvezne 
prijave na izobrazevanje@mg-lj.
si.

 UGODNOSTI:
15.- 22. 5.,: 10.00-18.00: 
brezplačen vstop za družine.

mUZEj SODOBNE 
UmETNOSTI 
mETELKOvA (+mSUm)
maistrova 3
1000 ljubljana
W: www.mg-lj.si
E: info@mg-lj.si

t: 01/ 24 16 825
torek-nedelja: 10.00-18.00

DOGODKI:
 17. 5., 16.30-18.00: DRUŽINA 
v ŠEmPASU. Brezplačni program 
za družine ob delih skupine 
OhO. Vodstvo in delavnica kot 
uvod v sodobno umetnost. 
Omejeno število mest. Obvezne 
prijave na izobrazevanje@mg-lj.si. 
 18.5., 10.00-12.00: KjE ŽIvI 
SODOBNA UmETNOST? 
 Brezplačni vodeni ogled in 
delavnica za šolske skupine. 
V skupini je lahko največ 30 
otrok. Obvezne prijave na 
izobrazevanje@mg-lj.si. 
 18.5., 17.00-18.00: NoO 
PARENTAL ADvISORY! igrivi 
vodeni ogled za otroke od 5. 
do 12. leta starosti. Brezplačno 
prilagojeno vodstvo za otroke 
po izbranih delih zbirke 
ArtEast2000+ vključuje zraven 
sproščenega pogovora tudi igro 

in aktivno sodelovanje. Število 
mest je omejeno, obvezne prijave 
na izobrazevanje@mg-lj.si.

 UGODNOSTI:
15.-22.5.,: 10.00-18.00: 
brezplačen vstop za družine.

mUZEj NOvEjŠE 
ZGODOvINE 
SLOvENIjE
Celovška cesta 23
1000 ljubljana
W: www.muzej-nz.si
E: uprava@muzej-nz.si
t: 01 300 96 10
torek-nedelja: 10.00-18.00

DOGODKI:
 16. 5., 16.30: ŠPORTNI 
KARNEvAL. V naravi (na 
ploščadi pred muzejem in na 
travniku v parku tivoli) se bomo 
igrali stare, že skoraj pozabljene 
otroške igre. Zagotavljamo 

veliko smeha in neizmernega 
uživanja. V primeru slabega 
vremena se bomo igrali v 
muzeju.
 18. 5., 16.30: ŽIvLjENjE 
NEKOČ. Vabimo dedke in babice 
ter njihove vnuke in vnukinje, 
da ob predmetih na razstavi 
povedo, kako so živeli, preden je 
Slovenija postala samostojna. Na 
koncu bodo ustvarili izdelek za 
spomin.
 16.-21. 5., 10.00-18.00: 
DRUŽINSKO SPOZNAvANjE 
ZGODOvINE SLOvENCEv 
v 20. STOLETjU. Družinske 
škatle z zabavnimi nalogami, ki 
družino spodbujajo k odkrivanju 
slovenske zgodovine 20. stoletja. 
Škatle dobite na recepciji 
muzeja.

 UGODNOSTI:
prost vstop za družine in 30 % 
popust pri nakupu publikacij v 
muzejski trgovini.
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NARODNA GALERIjA
Prešernova 24
1000 ljubljana
W: www.ng-slo.si
E: dejavnosti@ng-slo.si
t: 01 24 15 415/414 
torek-nedelja: 10.00-18.00, 
četrtek: 10.00-20.00

DOGODKI:
 16.-21.5., v odpiralnem 
času galerije: ENA mORSKA 
ŠTORIjA. Bi znali pripeljati 
barko mimo čeri na odprto 
morje? Pa zavezati mornarski 
vozel? Veste, kaj je čupa? Na 
razstavi slikarja Alberta Sirka 
marine, morje, življenje ribičev 
in pomorščakov raziščite ob 
pomoči nalog in namigov, ki smo 
jih za družine in otroke zbrali v 
raziskovalni knjižici Ena morska 
štorija. V času trajanja akcije 
Z igro do dediščine družinam 
z otroki knjižico podarimo 
brezplačno. Primerno za otroke 

od 6. do 12. leta. 
 20.5.,12.00-18.00 in 
21.5.,10.00-18.00: jADRNICE, 
GUSARjI IN mORSKE POŠASTI. 
Vabimo vas na brezplačne 
ustvarjalne delavnice ob razstavi 
Alberta Sirka v Vhodni avli 
Narodne galerije. izdelali si 
bomo gusarske preveze, strašne 
morske pošasti in sestavili 
papirnate jadrnice. Primerno 
za osnovnošolce in predšolske 
otroke v spremstvu staršev.

 UGODNOSTI:
prost vstop za družine z otroki 
na stalno zbirko, razstavo Zoran 
mušič in občasno razstavo 
Albert Sirk, slikar našega morja; 
družinam z otroki podarimo 
knjižico Ena morska štorija.

NARODNI mUZEj 
SLOvENIjE
Prešernova 20 in maistrova 1 

(metelkova)
1000 ljubljana
W: www.nms.si
E: info@nms.si
t: 01 24 14 400
NmS-Prešernova; ponedeljek-
nedelja: 10.00-18.00, četrtek: 
10.00-20.00
NmS-metelkova; torek-nedelja 
10.00-18.00

DOGODKI:
 15.- 22.5.,10.00-18.00/
NmS-Prešernova in NmS- 
metelkova: NAGRADNA IGRA 
ŽIvA ODKRIvA… Samostojno 
raziskovanje razstav z delovnimi 
listi
 18.5., 17.00/NmS-metelkova: 
KALIGRAFIjA. Brezplačna 
ustvarjalna delavnica za otroke 
in družine.

UGODNOSTI:
prost vstop za otroke in družine
 20 % popusta pri nakupu 
publikacij za otroke in mladino, 

ki jih je izdal Narodni muzej 
Slovenije (razen za knjige, za 
katere velja ZECK).

SLOvENSKI 
ETNOGRAFSKI mUZEj
metelkova 2
1000 ljubljana
W: www.etno-muzej.si
E: sonja.kogej-rus@etno-muzej.si
t: 01 3008 745
torek-nedelja: 10.00-18.00

DOGODKI:
 20.5., 16.00: jAPONSKI 
DUhOvI mED NAmI-USTvARI 
SvOjEGA YŌKAIjA/
TSUKUmOGAmIjA. 
tsukumogami ali yōkaiji so 
»japonske prikazni in duhovi« - 
odrabljeni in odvrženi predmeti, 
ki po sto letih dobijo dušo. 
Duhove bomo spoznali ob 
slikovnem gradivu ter si iz 
predmetov, ki jih bi odvrgli 
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ustvarili tsukumogamije. 
Domišljija je brez meja, le kakšen 
predmet, ki ga ne potrebuješ več 
prinesi s seboj.

 UGODNOSTI:
prost vstop.

SLOvENSKI 
GLEDALIŠKI INŠTITUT-
GLEDALIŠKI mUZEj
mestni trg 17
1000 ljubljana
W: www.slogi.si
E: sandra.jenko@slogi.si
t: 01 241 58 18
ponedeljek-petek: 9.00-17.00, 
sobota: 10.00-17.00

DOGODKI:
 15.5.,17.00: DRUŽINSKI 
GLEDALIŠKI SPREhOD PO 
LjUBLjANI. Na mednarodni 
dan družin se bomo sprehodili 
po starem mestnem jedru in 
sledili razvoju slovenskega 

gledališča. Na poti nas čakajo 
raziskovalne in ustvarjalne 
naloge. interaktivno vodstvo je 
namenjeno družinam z otroki 
nad 5 let starosti. Prosimo za 
predhodno prijavo na sandra.
jenko@slogi.si.
 20.5.,10.00: PO SLEDEh 
GLEDALIŠKE ZGODOvINE. 
Kot gledališki detektivi bomo 
raziskovali razstavo gledališkega 
muzeja, posvečeno 150-letnici 
ustanovitve Dramatičnega 
društva v ljubljani, začetnika 
slovenskega gledališča moderne 
dobe. Spoznali bomo, kako brati 
in razumeti različne sledi, ki so 
jih pustili gledališki dogodki 
v preteklosti. Delavnica je 
namenjena družinam z otroki 
nad 6 let starosti. Prosimo za 
predhodno prijavo na sandra.
jenko@slogi.si.

 UGODNOSTI:
prost vstop za družine z otroki.

SLOvENSKI 
ŠOLSKI mUZEj
Plečnikov trg 1,
1000 ljubljana
W: www.ssolski-muzej.si
E: solski.muzej@guest.arnes.si
t: 01 2513 024, 031 299 676
ponedeljek-petek : 8.00-16.00, 1. 
sobota v mesecu: 10.00-14.00, 
za skupine po dogovoru tudi 
zunaj navedenega odpiralnega 
časa

DOGODKI.
 18.5., mEDNARODNI 
mUZEjSKI DAN:
9.00-18.00: brezplačen ogled 
stalnih in občasnih razstav:
•	Stalna	razstava	Šolstvo	na	
Slovenskem skozi stoletja,
•	Občasna	razstava	Šolske	
stavbe na Slovenskem v objemu 
stoletja – razstava starih 
razglednic in novih fotografij 
stoletnih šolskih stavb,
•	Gostovanje	mednarodne	
razstave Poti izobraževanja pri 

slovanih / Paths of education in 
the Slavic world 
•	Občasna razstava lingua 
latina – razstava o pouku 
latinščine v javni osnovni šoli 
•	Občasna	razstava	Pot	domov	-	
Zgodba Drage medic-lušicky 
16.30: DELAvNICA Z 
DIDAKTIČNImI KARTAmI 
SPOmIN - PRIPOvEDI RASTLIN
17.00: UČNA URA LEPOPIS

 UGODNOSTI:
50% popust pri nakupu 
katalogov.

ljUtOmEr
SPLOŠNA KNjIŽNICA 
LjUTOmER, OE mUZEj
Glavni trg 2
9240 ljutomer
W: www.knjiznica-ljutomer.si
E: anton.ratiznojnik@gmail.com
t: 02 581 12 95
ponedeljek-petek: 8.00-15.00
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DOGODKI:
 16. 5.-17. 5.,10.00-12.00: 90. 
LET mESTA LjUTOmERA 1927 
– 2017, predavanje z učno uro 
na temo. Na podlagi arhivskih 
dokumentov, časopisnih virov, 
razglednic in drugega slikovnega 
gradiva se bomo seznanili 
z razvojem in pomenom 
ljutomera v 30. letih 20. stoletja 
in z dogodki, povezanimi z 
proglasitvijo ljutomera v mesto 
leta 1927.

 UGODNOSTI:
15. 5.-19. 5., 8.00-15.00: 
brezplačen ogled in promocijski 
material muzejskih zbirk. 

mAriBOr
mUZEj NARODNE 
OSvOBODITvE 
mARIBOR

Ulica heroja tomšiča 5
2000 maribor
W: www.mnom.si/sl-si
E: osebje@ mnom.si
t: 02 235 26 05
ponedeljek-petek: 8.00-17.00, 
sobota: 9.00-12.00

DOGODKI:
 18.5., 16.00-18.00 in 20.5., 
9.00-12.00: ČETRTKOvA 
IN SOBOTNA DRUŽINSKA 
DELAvNICA v KABINETU 
ČUDES. V muzejskem 
kabinetu čudes se bomo lotili 
raziskovanja preteklosti, pravih 
preizkusov, in spoznanja kopice 
starih, neznanih ter zanimivih 
predmetov. takšnih, ki danes več 
niso v rabi in služijo kot opomnik 
nekega časa. manjkalo ne bo niti 
ustvarjalnih izzivov in izdelkov.

 UGODNOSTI:
10% popust pri nakupu publikacij.

UmETNOSTNA 
GALERIjA mARIBOR
Strossmayerjeva ul. 6
2000 maribor
W: www.ugm.si
E: info@ugm.si
t: 02 22 95 860
torek-nedelja:10.00-18.00, 
ponedeljek in v času postavitve 
razstav zaprto. 

DOGODKI:
 20.5., 10.00-11.30: POvEŽImO 
SE, družinska ustvarjalnica.
Vodita: Brigita Strnad, višja 
kustosinja in Sarita Zupanc, 
pedagoginja. Družine vabimo 
na ustvarjalno druženje z 
umetninami razstave ViS-À-ViS. 
Krajšemu ogledu razstave bo 
sledila likovna ustvarjalnica. 
Udeležence ustvarjalnice 
vabimo, da s seboj prineso 
vrvice, vezalke, trakove, najdene 
doma ali naključno na ulici, 
igrišču, v gozdu. Z njimi se bomo 

likovno povezali. Ustvarjalnica 
je primerna za otroke od 4. let 
dalje. Ustvarjalnica je brezplačna. 

 UGODNOSTI:
16.-21.5.: brezplačni vstop za 
družine (2 odrasla + otroci).

mEtliKA
BELOKRANjSKI 
mUZEj mETLIKA
trg svobode 4 
8330 mEtliKA
W: www.belokranjski-muzej.si
E: alenka.misja@guest.arnes.si
t: 07 306 3376, 07 306 3370
ponedeljek-sobota: 9.00- 17.00, 
nedelje in prazniki: 10.00-14.00, 1. 
januar, 1. november 
in 25. december: zaprto

DOGODKI:
 16.5.,10.00: PRAvLjICA O 
ZmAjU jURETU IN NjEGOvI 
KRONI
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Na stalni razstavi Belokranjskega 
muzeja poslušamo pravljico o 
zmaju juretu in njegovi kroni. 
Skozi pravljico otroci izvejo kako 
je nastalo mesto metlika in kdo 
so bili njeni prebivalci. Nato 
otroci dobijo nalogo, da poiščejo 
zemljevid srednjeveške metlike, 
metliški grad, potok Obrh in 
krono. Najdejo vse razen krone, 
ker jo je zmaj jure skril. Na 
delavnici si potem izdelajo vsak 
svojo krono. 
 18.5.,10.00: mOjA GALERIjA 
(ABECEDA)
Na delavnici, ki bo v Galeriji 
Kambič, bodo otroci izžrebati 
eno črko abecede, napisane 
na velikem listu papirja. Na ta 
list bodo narisali razstavljene 
predmete, ki se začenjajo s to 
črko. 
 19.5.,10.00: vETRNICA 
Otroci si bodo na stalni razstavi 
Belokranjskega muzeja ogledali 
igrače, ki so razstavljene v 

arheološki, kulturnozgodovinski 
in etnološki zbirki. Nato pa 
si bodo izdelali srednjeveško 
igračo, vetrnico.

 UGODNOSTI:
vsi dogodki od 15.- 22. 5. so 
brezplačni.

mEžiCA
INFO CENTER 
PODZEmLjE PECE
Turistični rudnik in 
muzej v sodelovanju z 
Geoparkom Karavanke 
(EUfutuR) in Zavodom 
RS za varstvo narave
Glančnik 8
2392 mežica
W: www.podzemljepece.com
E: info@podzemljepece.com
t: 02 87 00 180
torek-nedelja: 9.00-15.00, 
skupine do 17.00

DOGODKI:
 19.5.,15.30: iNFO CENtEr 
Podzemlje Pece: mI SmO 
UNESCO, brezplačna delavnica 
za otroke. Geopark Karavanke je 
od leta 2015 vključen v UNESCO 
mrežo Globalnih geoparkov. 
Na delavnici bomo spoznali 
svetovne UNESCO geoparke pri 
tem pa mimogrede ponovili še 
države sveta. Bolj kreativni pa si 
bodo lahko iz kamnin Geoparka 
Karavanke izdelali »kamniti 
spominek«.

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
torek-petek: 8.00 -17.00, 
ponedeljek, sobota: 9.00- 12.00, 

nedelje in prazniki: zaprto, 
v času med 15.-17.5: 8.00-17.00. 

DOGODKI:
 15.-17.5.: vODSTvA ZA 
NAjAvLjENE SKUPINE IN 
DRUŽINSKI OGLED RAZSTAvE 
Z USTvARjANjEm NA TEmO 
»STRAH«
 18.5., 17.00-19.00: LIKOvNA 
DELAvNICA Z NINO POPIČ: 
Umešajmo barve, kakor jih je 
jože tisnikar.
 18.5., 18.00-19.00: jAvNO 
vODSTvO PO RAZSTAvI, vodil 
bo dr. Robert Inhof

 UGODNOSTI:
brezplačen ogled razstave 
hommage ‘a tisnikar in 50% 
popust pri nakupu muzejskih 
publikacij.
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POmURSKI mUZEj 
mURSKA SOBOTA
trubarjev drevored 4
9000 murska Sobota
W: www.pomurski-muzej.si
E: info@pomurski-muzej.si
t: 02 527 17 06
torek-petek: 9.00-17.00, sobota: 
9.00-13.00, nedelja: 14.00-18.00, 
ponedeljek: zaprto

DOGODKI:
 20.5., 10.00: ZBIRKA IGRAČ 
DRUŽINE mARTON IZ DOLGE 
vASI, družinska delavnica 
ob novi tematski razstavi. 
Na delavnici bomo izdelali 
medvedka. Plišasti medvedki so 
bili ena od najbolj prepoznavnih 
otroških igrač, kar prikazuje tudi 
razstava, njihova priljubljenost 
pa do danes ni upadla. Spoznali 
boste, da si medvedka lahko z 
malo spretnosti in vztrajnosti 
sami izdelate. 

 15.-19. 5.: BREZPLAČEN 
PROGRAm ZA vRTCE IN 
UČENCE OŠ (po predhodni 
prijavi). Ob novi tematski 
razstavi Zbirka igrač družine 
marton iz Dolge vasi bomo za 
predšolske otroke in učence 
OŠ/1 predstavili zbirko starih 
slikanic in pripovedovali njihove 
zgodbe. Učenci OŠ/2 se lahko 
udeležijo delavnice izdelovanja 
medvedka. Za učence OŠ/3 in 
SŠ pa je na voljo učna ura na 
razstavi Kelti so tüdi tü, sledovi 
keltske poselitve v Prekmurju. 
Prijavite se na e-naslov: mateja.
huber@pomurski-muzej.si ali na 
tel. številko 059 366 621.

 UGODNOSTI:
20. in 21.5. prosti vstop 
za družine na razstave v 
Pomurskem muzeju murska 
Sobota.

PiVKA
EKOmUZEj PIvŠKIh 
PRESIhAjOČIh jEZER 
Slovenska vas 10
6257 Pivka 
W: www.pivskajezera.si
E: pivskajezera@pivka.si 
t: 031 775 002
sobota, nedelja in prazniki: 10.00-
15.00 (marec-junij; september-
november)
sobota, nedelja in prazniki: 14.00-
18.00 (julij, avgust)
nedelja: voden ogled ob 14. uri 
(december-februar)

DOGODKI:
 18.5.,17.00-19.00: 
PUSTOLOvŠČINA ZA DRUŽINE 
v KRAjINSKEm PARKU PIvŠKA 
PRESIhAjOČA jEZERA 
Ekomuzej Pivških presihajočih 
jezer (v primeru lepega 
vremena)/ UČNA POT NA 
ČISTILNI NAPRAvI ŽIvA v Pivki 

(v primeru dežja) Predhodna 
najava na tel. 031 775 002.
 21. 5., od 14. ure dalje: 
OvČARSKI DAN NA PIvŠKEm

 UGODNOSTI:
brezplačni dogodki in brezplačni 
ogled razstave.

PARK vOjAŠKE 
ZGODOvINE
Kolodvorska 51
6257 Pivka
W: parkvojaskezgodovine.si
E: info@parkvojaskezgodovine.si
t: 031 775 002
julij-avgust: vsak dan med 10.00 
in 18.00, maj, junij, september 
in oktober: ponedeljek-
petek:10.00-16.00, sobota, 
nedelja prazniki: 10.00-18.00, 
marec-april: ponedeljek-petek: 
11.00-15.00, sobota, nedelja 
in prazniki in v času šolskih 
počitnic: 10.00- 16.00, januar-
februar, november-december: 
ponedeljek-petek: 11.00-14.00, 
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sobota-nedelja, prazniki in v 
času šolskih počitnic: 10.00-
16.00. Zaprto 1. januarja in 25. 
decembra. Za napovedane 
skupine je obisk mogoč vse leto.

DOGODKI:
 21.5.,14.00-16.30: POhOD 
DO PRImOŽA IN BREZPLAČEN 
vODEN OGLED NOTRANjOSTI 
UTRDBE ALPSKEGA ZIDU NA 
PRImOŽU. Udeleženci se bodo 
iz Parka vojaške zgodovine v 
spremstvu vodnika odpravili 
na pohod do bližnje vzpetine 
Primož, kjer se bodo podali v 
notranjost nekdanje podzemne 
topniške utrdbe Alpskega zidu. V 
utrdbi se bodo lahko sprehodili 
skozi skrivnostne podzemne rove 
in si z vodnikom ogledali ostanke 
bojnih položajev, skladišč streliva 
in bojnih položajev.

 UGODNOSTI:
brezplačen voden ogled 
notranjosti utrdbe Alpskega zidu 
na Primožu.

PODSrEDA 
KOZjANSKI PARK
Podsreda 45
W: www.kozjanski-park.si
E: kozjanski.park@kp.gov.si
t: 03 80 07 100
Uprava Kozjanskega parka v 
Podsredi: ponedeljek-petek: 
8.00-15.00
Grad Podsreda: torek-nedelja: 
10.00-18.00, ponedeljek: zaprto
Slovensko-bavarska hiša v 
Podsredi, Kolarjeva in javerškova 
domačija, levstikov mlin: po 
predhodni najavi

DOGODKI:
 17.5.;10.00-12.00/Grad 
Podsreda: DELAvNICA S 
hERmANOm LISjAKOm. Ob 
razstavi »herman lisjak na gradu 
Podsreda« si bomo izdelali 
knjižno kazalo. Brezplačen 
voden ogled in delavnica.
 18.5.; 10.00-18.00: 

mEDNARODNI DAN mUZEjEv.
Brezplačen ogled gradu 
Podsreda. 
16.00: jAVNO VODStVO 
S KUStOSOm PO GrADU 
PODSrEDA.

 UGODNOSTI:
50% popust na publikacije.
v tednu družine (16.-21.5.) imajo 
družine brezplačen ogled gradu 
Podsreda.

POlhOV GrADEC
mUZEj POŠTE IN 
TELEKOmUNIKACIj 
(TEhNIŠKI mUZEj 
SLOvENIjE)
Polhov Gradec 61
1355 Polhov Gradec
W: www.tms.si
E: muzejpt@tms.si
t: 01 364 00 83 
torek-petek: 10.00-17.00, nedelja 

in prazniki: 10.00-17.00 (zadnji 
vstop ob 16.00)

DOGODKI:
 17.5., 15.00: vODEN 
OGLED ZBIRK S 
POUDARKOm NA SODOBNIh 
TELEKOmUNIKACIjAh. 
Se še spomnite svojega 
prvega mobilnega telefona? 
Praznovanje Svetovnega dneva 
telekomunikacij in informacijske 
družbe. 
 18.5., 15.00: vODEN OGLED 
ZA DRUŽINE. Zgodovino pošte in 
telekomunikacij bomo raziskovali 
s pomočjo zvočnih postaj in 
otroškega vodnika z nalogami za 
najmanjše in malo večje.
 18.5., 18.00: ODPRTjE 
RAZSTAvE »ZGODBE IZ 
POŠTNE TORBE«, o zgodovini 
poštne dejavnosti na 
Polhograjskem, v sodelovanju 
z zgodovinskim krožkom OŠ 
Polhov Gradec.
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 UGODNOSTI:
v tednu družine (16.-21. 5.) 
prost vstop za družine, 17. 5. in 
18. 5. prost vstop za družine in 
posameznike.

POStOjNA
NOTRANjSKI mUZEj 
POSTOjNA
Kolodvorska cesta 3
6230 Postojna
W: www.muzejkrasa.si
E: info@notranjski-muzej.si
t: 05 721 10 90
torek-nedelja: 10.00-18.00

DOGODKI:
 18.5., mEDNARODNI 
mUZEjSKI DAN: 
17.00: DELAvNICA ZA OTROKE: 
KAj jE TUŠ?; 
18.00: ODPRTjE RAZSTAvE 
»LEPORELI SKOZI OČI 
OSNOvNOŠOLCEv« (na ogled 
do 11. junija); 

18.00: ODPRTjE RAZSTAvE 
AvTORICE TANjE mILhARČIČ 
POjAv v RISBI (na ogled do 11. 
junija); 
19.00: PREDAvANjE 
KUSTOSINjE ZA ZGODOvINO 
ALENKE ČUK, na »gibljivih 
slikah« ujete pravljične podobe 
postojnskega podzemlja, in 
projekcija štirih dokumentarnih 
filmov.
 18.5.-11.6.,/Notranjski muzej 
Postojna, Vilharjeva soba: 
v »hARmONIKO« ZLOŽENE 
PODOBE POSTOjNE IN NjENE 
jAmE, razstava. 

 UGODNOSTI:
18.5.: brezplačen vstop na 
razstave, predavanja in 
delavnice.

PtUj
GALERIjA mESTA PTUj
Prešernova ulica 29
2250 Ptuj
W: /
E: galerijamestaptuj@gmail.com
t: 031 361 865
torek-petek:10.00-18.00, sobota, 
nedelja in prazniki: 10.00-13.00, 
ob ponedeljkih zaprto.

DOGODKI:
 20. 5.,10.00: OTROŠKA 
LIKOvNA DELAvNICA

 UGODNOSTI:
delavnica je brezplačna.

POKRAjINSKI mUZEj 
PTUj - ORmOŽ
Uprava:muzejski trg 1
Zbirke: Ptujski grad: Na gradu 1
2250 Ptuj
W: www.pmpo.si
E: uprava-muzej.ptuj@pmpo.si, 

pedagogi@pmpo.si
t: Uprava: 02 787 92 30, Ptujski 
grad: 02 748 03 60
Ptujski grad: vsak dan 9.00-18.00

DOGODKI:
 20.5., 10.00-16.00: arheološko 
razstavišče, muzejski trg 2, Ptuj: 
GOSPODARjI PREhODOv, 
brezplačna delavnica za družine. 
Na delavnici si bomo ogledali 
arheološko razstavo »Gospodarji 
prehodov«, izvedeli, kakšno je 
bilo tukaj življenje pred tremi 
tisočletji in se preizkusili v 
tkanju. Delavnica je primerna za 
družine z otroki, starimi več kot 
4 leta. 

 UGODNOSTI:
18.5., mednarodni dan muzejev: 
brezplačni vstop v muzejske 
zbirke (velja za individualne 
obiskovalce).

25



rADOVljiCA
mUZEjI RADOvLjIŠKE 
OBČINE 
linhartov trg 1
4240 radovljica 
W: www.mro.si
E: mro@mro.si
t: 04 532 05 28
torek-nedelja: 10.00-18.00

DOGODKI:
 18.5., 16.00: LUTKOvNA 
ImPROvIZACIjA ZA OTROKE 
v ČEBELARSKEm mUZEjU: 
Čebelica Cvetka in njena 
družina.
 18.5., 17.00: LOv ZA 
ZAKLADOm PO STAREm 
mESTNEm jEDRU RADOvLjICE 
(obvezne predhodne najave na 
mro@mro.si).

 UGODNOSTI:
prost vstop v muzej za 
posameznike in družine in 

brezplačna udeležba na 
dogodkih.

rAVNE NA
KOrOŠKEm
KOROŠKA GALERIjA 
LIKOvNIh UmETNOSTI, 
GALERIjA RAvNE
Gledališka pot 1
2390 ravne na Koroškem
W: www.glu-sg.si
E: ravne@glu-sg.si
t: 02 620 36 57
torek, petek: 14.00-18.00 in sreda, 
četrtek: 14.00-16.00

DOGODKI:
 18.5., 15.00-18.00: 
BERNEKERjEvA DRUŽINSKA 
USTvARjALNICA. 
iz starega galerijskega 
promocijskega materiala bomo 
ustvarili nakupovalne vrečke.

 UGODNOSTI:
prost vstop in 20 % popust pri 
nakupu galerijskih publikacij v 
tednu družine.

rOGAtEC
mUZEj NA PROSTEm 
ROGATEC 
Ptujska cesta 23
3253 rogatec
W: www.rogatec.si
E: irena.roskar@siol.net
t: 03 818 62 02, 040 74 80 10
torek-nedelja:10.00-18.00

DOGODKI:
 18. 5., 15.00-17.00: ROČNO 
KOvANjE, prikaz izdelave 
žebljev in pomoč kovaču in 
PEKA KRUhKOv ŽULIK, v črni 
kuhinji muzejske hiše.
 20. 5., 15.00-17.00: 
ČEBELARSKA DELAvNICA, 
predstavitev čebelje družine in

izdelkov, izdelava svečke iz 
čebeljega voska in PEKA 
KRUhKOv ŽULIK, v črni kuhinji 
muzejske hiše.

SlOVENj GrADEC
KOROŠKA GALERIjA 
LIKOvNIh UmETNOSTI
Glavni trg 24
2380 Slovenj Gradec
W: www.glu-sg.si
E: galerija@glu-sg.si
t: 02 620 36 58
torek-petek: 9.00-18.00, sobota, 
nedelja, prazniki: 10.00-13.00, 
14.00-17.00

DOGODKI:
 17.5., 10.00-13.00: 
BERNEKERjEvA 
USTvARjALNICA NA TRGU 
SvOBODE. iz papirja bomo 
zgibali vrančka Kokija in ga 
pobarvali.
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 UGODNOSTI:
prost vstop za družine in 20 % 
popust pri nakupu galerijskih 
publikacij v tednu družine.

riBNiCA
jZ ROKODELSKI 
CENTER RIBNICA, 
CENTER ZA 
ROKODELSTvO, 
mUZEjSKO IN 
GALERIjSKO 
DEjAvNOST
Cesta na Ugar 6, 
1310 ribnica
W: www.rokodelskicenter-ribnica.si
E: info@rokodelskicenter-ribnica.si
t: 01 836 11 04
ponedeljek - petek: 9.00- 7.00, 
sobota: 9.00 - 13.00, nedelje in 
prazniki po dogovoru



DOGODKI:
 18.5., mEDNARODNI 
mUZEjSKI DAN:
8.00-16.00: vODSTvA IN 
DELAvNICE ZA ŠOLSKE 
SKUPINE: Gostilne kot smo 
jih poznali nekoč; Zgodovina 
ribnice in ribniškega gradu; 
Druga koža; Spoznajmo zbirko 
Galerije miklova hiša.
10.00-19.00/razstave v ribniškem 
gradu - za posameznike: 
•	Suha roba in lončarstvo.
•	ribnica, veličina majhnosti.
•	Gostilne kot smo jih poznali 
nekoč.
•	Boj krvavi zoper čarovniško 
zalego.
9.00-17.00/razstave v 
rokodelskem centru ribnica:
•	Druga koža-razstava o 
spodnjem perilu.
•	razstava izdelkov slušateljev 
lončarske in pletarske šole 
2016/2017.

•	V korak s časom.
•	Zmaga Kumer (1924-2008). 
razkrivanje pesemskega izročila.
16.00-19.00/razstava v Galeriji 
miklova hiša:
•	Zbirka Galerije miklova hiša v 
zaokroženem izboru del: mirsad 
Begić, Emerik Bernard, mirko 
Bratuša, jože Centa, Dragica 
Čadež, Bojan Golija, Zdenko 
huzjan, Stane jarm, matej Košir, 
Simon lavrič, Franc Purg, Klavdij 
Sluban, mojca Smerdu, Andraž 
Šalamun, Dušan tršar.
19.00-22.00/razstava v 
Galeriji miklova hiša: uradno 
odprtje razstave likovnih del 
Gmh. razstavo in zbirko bo 
predstavila njena kustosinja 
Polona lovšin.
Galerija miklova hiša v preseku 
izbranih del predstavlja Zbirko 
Galerije miklova hiša in njeno 
genezo.

 UGODNOSTI:
brezplačen vstop na delavnice in 
dogodke.

SOlKAN
GORIŠKI mUZEj/
vILA BARTOLOmEI
Pod vinogradi 8
5250 Solkan
W: www.goriskimuzej.si
E: goriski.muzej@siol.net
t: 05 335 98 11
poletni urnik: torek, četrtek: 
10.00-15.00, sobota: 14.00-18.00, 
nedelja: 14.00-20.00

DOGODKI:
 18.5., 16.00-17.00: vODSTvO 
ZA DRUŽINE PO RAZSTAvI 
IGRE mOjE mLADOSTI 
17.-20.5.: muzejski kovček: Kako 
so se igrali naši predniki (trajanje 
1 h)

 UGODNOSTI:
brezplačna vodstva, brezplačne 
družinske vstopnice 15.5. in 18.5. 
muzejski kovček je brezplačen 
za predhodno najavljene skupine 
iz vrtcev in 1. triade OŠ od 
torka do petka (1 skupina na 
dan). Obvezna prijava na david.
kozuh@goriskimuzej.si.

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:
 18.5., 10.00-18.00: 
BREZPLAČEN OGLED 
mUZEjSKIh ZBIRK 
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 18.5., 19.00: ŠPORTAm 
Z LOŠKIm mUZEjEm, 
predvajanje dveh športnih 
filmov, ki predstavljata dve 
izjemni osebnosti iz sveta 
športnega plezanja:video 
intervju z romanom Krajnikom, 
trenerjem športnega plezanja in 
selektorjem Slovenske članske 
reprezentance ter film jureta 
Breceljnika Magnezij in čokolada, 
ki predstavlja športno pot 
plezalke Natalije Gros.
 20.5., in 21.5., 10.00-
18.00: BREZPLAČEN OGLED 
mUZEjSKIh ZBIRK ZA 
DRUŽINE

VElENjE
FESTIvAL GALERIjA 
vELENjE
titov trg 5
3320 Velenje
W: www.galerijavelenje.si

E: info@galerijavelenje.si
t: 03 828 00 10 
torek, sreda, petek: 10.00-18.00, 
četrtek: 10.00-20.00, sobota: 
10.00-13.00
nedelja, ponedeljek in prazniki: 
zaprto

DOGODKI:
 16. 5.,17.00: vESOLjE v 
GLINI - delavnica
Kako ustvariti vesolje v glini - 
sestavnem delu zemlje? Vabljeni 
na kiparsko delavnico, kjer bodo 
v sodelovanju s keramično-
kiparsko skupino Gambatte 
Društva šaleških likovnikov 
nastajali svetovi v malem. 
Delavnica je primerna za vse 
generacije.
 19. 5.,17.00: GLINENE 
vESOLjSKE LUČI - delavnica
V sodelovanju s keramično-
kiparsko skupino Gambatte 
Društva šaleških likovnikov 
boste v kiparski delavnici izdelali 

unikatni vesoljski izdelek iz 
zemeljskih materialov. Delavnica 
je primerna za vse generacije.

 UGODNOSTI:
delavnici in ogled razstave 3. 
kamen od Sonca sta brezplačni, 
razstava, ki razkriva vesolje in 
dosežke vesoljske tehnologije, 
bo na ogled do 20. maja 2017.

mUZEj 
PREmOGOvNIŠTvA 
SLOvENIjE
Koroška cesta – Stari jašek
3320 Velenje
W: http://muzej.rlv.si/si/
E: trgovina@rlv.si
t: 031 752 418
torek-sobota: 9.00 -16.30

DOGODKI:
 16.5.-20.5., 9.00-16.30: 
RAZSTAvIŠČE v BELI IN ČRNI 
GARDEROBI TER KOPALNICI

 UGODNOSTI:
16.-20.5.: brezplačen ogled 
zunanjega dela muzeja.

mUZEj vELENjE
ljubljanska 54
3320 Velenje
W: www.muzej-velenje.si
E: info@muzej-velenje.si
t: 03 898 26 30
Velenjski grad in muzej usnjarstva 
na Slovenskem v Šoštanju: torek-
nedelja: 10.00-18.00.
hiša mineralov v Starem Velenju: 
torek-nedelja: 10.00-17.00.

DOGODKI:
 14. 5.,: DAN ODPRTIh 
vRAT mUZEjA vELENjE ZA 
DRUŽINE. Družine si bodo lahko 
brezplačno ogledale muzej 
na Velenjskem gradu, hišo 
mineralov in muzej usnjarstva na 
Slovenskem v Šoštanju. 
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 14. 5., 11.00: jAvNO 
vODSTvO PO mUZEjU 
USNjARSTvA NA SLOvENSKEm 
v ŠOŠTANjU.
 14. 5.,15.00: jAvNO 
vODSTvO PO hIŠI mINERALOv.
 14. 5., 16.30: jAvNO 
vODSTvO PO mUZEjU 
vELENjE NA vELENjSKEm 
GRADU.
 18. 5.,: DAN ODPRTIh vRAT 
mUZEjA vELENjE. Obiskovalci 
si bodo lahko brezplačno 
ogledali muzej na Velenjskem 
gradu, hišo mineralov in muzej 
usnjarstva na Slovenskem v 
Šoštanju.
 18. 5., 18.00: ODPRTjE 
RAZSTAvE SvETLOBA, 
SKRITA v KAmNU IN jAvNA 
vAjA GODBE vETERANOv 
UNIvERZE ZA TRETjE 
ŽIvLjENjSKO OBDOBjE 
vELENjE.

 21. 5., 10.00: NEDELjSKA 
mUZEjSKA USTvARjALNICA 
ZA OTROKE -KORISTNI 
mIKROORGANIZmI. Na 
Kavčnikovi domačiji v Zavodnju 
nad Šoštanjem se bodo otroci 
seznanili z mikroorganizmi, ki 
lahko rastlinam pripomorejo 
k boljši rasti, izdelali pa bodo 
tudi blatne kroglice, ki bodo 
pomagale očistiti vodnjake, 
potoke in reke.

ZAKOjCA
mESTNI mUZEj 
IDRIjA – DOmAČIjA 
PISATELjA 
FRANCETA BEvKA 
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, 14.00-18.00

DOGODKI:
 15. 5., 17.00: KAKO SO SE 
IGRALI PASTIRCI?
Doživljajski obisk domačije 
pisatelja Franceta Bevka za 
otroke in starše. Otroci bodo 
lahko prisluhnili Bevkovim 
zgodbam in se preizkusili v 
kateri od iger, ki so se jih igrali 
otroci nekoč. Vstop je prost.
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