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Akcija 

ZA DRUŽINE BREZPLAČNO 2021 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15. maj je Mednarodni dan družin od leta 1994. Razglasila ga je Generalna skupščina OZN. Vsako leto ima osrednjo temo – letošnja je »Družine in nove tehnologije« 

(Families and new technologies). 

 

Zveza prijateljev mladine Slovenije akcijo ZA DRUŽINE BREZPLAČNO pripravlja že 23. leto. Začne se vedno 15. maja, na Mednarodni dan družin in traja do konca 

Tedna družin, 22. maja. V ta teden sovpada tudi Mednarodni dan muzejev – 18. maj.  

Drage družine! 
 

Muzeji, galerije in druge kulturno - umetnostne ustanove za vas brezplačno odpirajo svoja vrata. 

Od 15. maja – Mednarodnega dneva družin do konca Tedna družin – 22. maja, vas vabimo k ogledu stalnih zbirk, tematskih 

razstav ali posebnih dogodkov, ki vam bodo polepšali dan. V nadaljevanju vam posredujemo seznam vseh programov in 

aktivnosti. Bodite pozorni na predhodne prijave določenih aktivnosti - zaradi epidemioloških razmer,  

 Skupaj z otroki boste lahko spoznavali skrivnosti umetnosti, se zabavali, učili ter tako kakovostno preživeli  

zanimive urice vašega prostega časa. 

 

Vljudno vabljeni! 

Breda Krašna 
Generalna sekretarka ZPMS 

 

mailto:info@zpms.si
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OSREDNJESLOVENSKA  REGIJA 
 
 
KDO? 

Prost vstop 
na dan 15. 5. ali drug 

dan v tednu od  
15. 5. do vključno 22. 5. 

 
Kaj? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MESTNI MUZEJ LJUBLJANA – MGML 
Gosposka 15, Ljubljana 
https://mgml.si/sl/mestni-muzej/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ves teden od 
15. 5. do 22. 5. 

 

1) Družinska delavnica: Arheologija je kul  
Kdaj: sobota, 15. 5. 2021 od 16.00 do 17.30  
Kje: Arheološki park Emonska hiša (Mirje 4), Ljubljana  

Delavnica je primerna za otroke od 7. do 11. leta. Otroci, vabljeni na družinsko doživetje z 
žabico Ljubo odkrivanja ostankov preteklosti. Skupaj bomo z arheološkim orodjem raziskali 
tri emonske grobove. Ob tem boste izvedeli, kako ravnati z najdbami, kakšne predmete so 
svojci pred 2000 leti pridajali umrlim v grobove, kako so potekali pokopi. Starši pa se boste v 
vmesnem času skupaj z vodičem podali na voden ogled po Arheološkem parku Emona 
(Zgodnjekrščansko središče, obzidje na Mirju, Mestni muzej Ljubljana).  
Obvezne prijave zaradi omejitve števila sprejemamo do petka 14. 5. 2021 do 14:00 na 
prijava@mgml.si  ali 01 24 12 506.  
Več informacij: https://mgml.si/sl/mestni-muzej/dogodki/901/2021-05-15/16-00/arheologija-
je-kul/  
 

2) Prost vstop v Mestni muzej Ljubljana  
Kdaj: od sobote, 15. 5. 2021, do sobote, 22. 5. 2021 

Družine ob obisku prejmejo en otroški vodnik po stalni razstavi Ljubljana. Zgodovina. Mesto. 
(4+ ali 8+). Dodatne otroške vodnike lahko dokupijo.  
 

3) Brezplačen sprehod po Arheološkem parku Emona 
Kdaj: sobota, 15. 5. 2021, nedelja, 16. 5. 2021 in sobota, 22. 5. 2021 

Družine ob obisku prejmejo en otroški vodnik Emona od E do A (6-11 let). Dodatne otroške 
vodnike lahko dokupijo. 

mailto:info@zpms.si
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PLEČNIKOVA HIŠA – MGML 
Karunova 4-6, Ljubljana 
https://mgml.si/sl/plecnikova-hisa/  

 

 
 

ves teden od 
15. 5. do 22. 5. 

 

Brezplačen vstop za družine v Plečnikovo hišo.  
 
Ogledi hiše (za največ 7 ljudi naenkrat) potekajo vsako polno uro med 10. in 17. uro. 
Predhodne najave sprejemamo na plecnik@mgml.si  ali 01 280 16 04. 
Družina ob obisku prejme en otroški vodnik Arhitektura je avantura (6-11 let). Dodatne 
otroške vodnike lahko dokupijo. 
 

 
GALERIJA JAKOPIČ – MGML 
Slovenska cesta 9, Ljubljana 
https://mgml.si/sl/galerija-jakopic/  
 

 
ves teden od 

15. 5. do 22. 5. 
 

 
Prost vstop za družine v Galerijo. 

 
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE 
SLOVENIJE 
Celovška 23, Ljubljana 
http://www.muzej-nz.si/ 

 

 
 

ves teden od 
15. 5. do 22. 5. 

 

 
 
Brezplačen vstop za družine v muzej in ogled aktualnih razstav. 

 
 
 
 
 
 
NARODNA GALERIJA 
Prešernova 24, Ljubljana 
https://www.ng-slo.si/si/  

 
 
 
 
 
 
 

ves teden od 
15. 5. do 22. 5. 

 

Ves teden, razen v ponedeljek, 17. 5., ko je galerija zaprta, OMOGOČAMO PROST VSTOP 
družinam z otroki. 
 
Družine, ki bodo obiskale razstavo o baročnem slikarju Fortunatu Bergantu, bodo na blagajni 
prejele brezplačni raziskovalni list.  
Vabimo družine, da v galerijski trgovini izberejo katero od otroških knjig (Gal v galeriji, Pesmi 
iz galerije, Ivana Kobilca - Potovanja) ali pa izberejo Moje umetnine - paket z dvanajstimi 
pobarvankami, ki vsebuje set barvic. 
 
Po 22. 5. vabimo družine na vodene oglede z mladostniki in otroki. 
Več na spletnih povezavah:  

- https://www.ng-slo.si/si/dogodki-in-obvestila/vodeni-ogledi-za-druzine-z-otroki-in-
mladostniki?id=4887   

- https://www.ng-slo.si/si/trgovina/publikacije-za-otroke 

mailto:info@zpms.si
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- https://www.ng-slo.si/si/trgovina/izdelek/moje-mini-umetnine?id=4828  
 

 
 
SLOVENSKI GLEDALIŠKI INŠTITUT – 
GLEDALIŠKI MUZEJ 
Mestni trg 17, Ljubljana 
www.gledaliskimuzej.si/ 

 
 
 

od 17. 5. do 21. 5. 
 
 

Od 9. do 16. ure: 
 
Hoja za gledališčem. Od jezuitov do Cankarja, stalna razstava. 
Stalna razstava slikovito predstavlja začetke in osrednje tokove gledališča v Sloveniji, 
njegovo vpetost v evropska kulturna dogajanja in njegovo vlogo pri oblikovanju slovenske 
nacionalne zavesti. Po razstavi se družine lahko podate tudi z raziskovalnimi delovnimi listi, 
na katerih so naloge oblikovane tako, da ustrezajo različnim starostnim skupinam. 
 

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE 
www.tms.si 

Muzejski enoti: 
- Bistra 6, Borovnica 
- Polhov Gradec 61, Polhov Gradec 

 
 

 
18. 5. 

 
 
 
 

18. 5.  
 

 

Tehniški muzej Slovenije, Bistra 6, Borovnica: 
 
Ob 15.30: Od samostana do muzeja, voden ogled na prostem. 
Obvezne predhodne prijave v odpiralnem času muzeja: irena.medle@tms.si , 01 750 66 70. 
Na ta dan bo vstop za obiskovalce Tehniškega muzeja Slovenije prost. 
 
Muzej pošte in telekomunikacij, Polhov Gradec 61, Polhov Gradec: 
 
To ni Gradec, temveč Polhov Gradec!, voden ogled za družine na prostem. 
Obvezne predhodne prijave v odpiralnem času muzeja: muzejpt@tms.si , 01 364 00 83.  
Na ta dan bo vstop za obiskovalce Muzeja pošte in telekomunikacij prost. 

 
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ 
Plečnikov trg 1, Ljubljana 
http://www.ssolski-muzej.si/slo/ 

 
 

ves teden  
od 15. do 22. 5. 

 
Ogled stalne razstave Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja (zaradi prenove samo 2. del 
razstave).  
Stara učilnica naših babic in dedkov, možnost preizkusa pisanja s peresnikom in črnilom, 
pisanja s kredo na tablico. 
 

 
SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ 
Metelkova 2, Ljubljana 
http://www.etno-muzej.si/  

 
ves teden  

od 15. do 22. 5. 

Slovenski etnografski muzej se tudi letos pridružuje Tednu družin z željo, da bi starši in 
otroci muzej prepoznali kot zanimiv in kakovosten prostor za skupno preživljanje prostega 
časa.  
Med 15. in 22. majem 2021 prijazno vabimo vse družine na brezplačne individualne oglede 

mailto:info@zpms.si
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stalnih in občasnih razstav SEM. Dobrodošli!  
 
Delovni čas: torek – nedelja: 10.00 – 18.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUZEJ ZA ARHITEKTURO IN 
OBLIKOVANJE 
Rusjanov trg 7, Ljubljana 
http://www.mao.si/  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ves teden  
od 15. do 22. 5. 

Voden ogled razstav in otroška delavnica na dan 15. 5. 2021:  
11.00 Vodstvo po razstavi edu.arh: Prakse arhitekturnega izobraževanja (vodi: Danica 
Sretinović)  
11.00 Otroška delavnica Urbano – ubrano.  
15.00 Vodstvo po Gradu Fužine za družine (vodi: Katarina Metelko)  
Medtem, ko si starši ogledujejo razstavo edu.arh: Prakse arhitekturnega izobraževanja, 
otroci ustvarjajo na delavnici Urbano – ubrano.  
 
Razstava edu.arh: Prakse arhitekturnega izobraževanja. Danes se slojevitost arhitekturnega 
poklica povečuje, arhitekti se morajo kritično odzivati na dogajanja v sodobnem okolju, ga 
aktivno oblikovati in ustvarjati pogoje za nove realnosti. Razstava je posvečena 100. 
obletnici študija arhitekture v Ljubljani. Več na: https://mao.si/razstava/edu-arh-prakse-
arhitekturnega-izobrazevanja/   
Na delavnici Urbano – ubrano se bodo otroci spoznali z delom arhitektov in urbanistov, ki 
načrtujejo prebivalcem prijazno mesto. Znotraj mestnega vrveža umeščajo varne 
sprehajalne in kolesarske poti, javne površine in za življenje potrebno infrastrukturo, kot so 
šole, vrtci, bolnice, trgovine, avtobusne in železniške postaje, pošte in lekarne. Pri svojem 
delu skušajo prisluhniti tamkajšnjim stanovalcem, izboljšujejo promet, oblikujejo kolesarske 
poti, urejajo mestne parke in skrbijo za obnovo historičnih stavb. Izdelali bodo maketo mesta 
in spoznali osnove urbanizma. Kakšno je tvoje mesto? Kakšna je tvoja soseska?  
 
Voden ogled razstav na dan 18. 5. 2021:  
15.00 Vodstvo Grad Fužine (vodi: Katarina Metelko)  
16.00 Vodstvo po razstavi Stare fotografske tehnike: Primerki iz Oddelka za fotografijo MAO 
(vodi: Primož Lampič)  
17.00 Vodstvo po razstavi edu.arh (vodi: Boštjan Vuga) 

mailto:info@zpms.si
http://www.mao.si/
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MODERNA GALERIJA (MG + MSUM) 
Windischerjeva 2, Ljubljana 
http://www.mg-lj.si/  

 
 
 
 
 
 
 
 

ves teden 
od 15. 5. do 22. 5. 

 

Prostočasne aktivnosti ob delih iz zbirk Moderne galerije za družine na spletu (www.mg-
lj.si/izobrazevanje/AKTUALNO : MG+ POBARVAJ ME, POIŠČI ME!  
Aktivno raziskovanje stalne zbirke (za najmlajše) +MSUM (S)TRIP  
Stripovsko popotovanje za pogumne MG+MSUM MALI KORAKI  
 
Program brezplačnih javnih vodstev in delavnic za družine na Mednarodni dan muzejev, 18. 
5. 2021:  

- 12:00: vodeni ogled po razstavi Avtografija, zagonetnost, uporništvo: fotografija 
Božidarja Dolenca, Muzej sodobne umetnosti Metelkova, +MSUM  

- 16:00: vodeni ogled po razstavi Tobias Putrih, Perceptron, Moderna galerija, MG+  
- 17:00: vodeni ogled po razstavi Avtografija, zagonetnost, uporništvo: fotografija 

Božidarja Dolenca, Muzej sodobne umetnosti Metelkova, +MSUM  
- 17:00 vodeni ogled in fotografska delavnica za otroke »Črna soba«, MG+  

 
Na dan muzejev se bomo lotili muzejskega vodstva nekoliko drugače – po ogledu 
fotografskih del v naši stalni zbirki, se bomo sprehodili po skritih hodnikih muzejske kleti in 
potrkali na vrata fotografskega ateljeja. Tam nas bo pričakal hišni fotograf in umetnik Dejan 
Habicht, ki nam bo razkril, ali je fotografski atelje res muzejska »črna soba«.  
 
Vodstva in delavnica bodo potekali v skladu s priporočili NIJZ. Število mest je omejeno. 
Prijave sprejemamo na izobrazevanje@mg-lj.si  do zapolnitve prostih mest. 
 

 
 
 
MESTNA GALERIJA LJUBLJANA 
Mestni trg 5, Ljubljana 
https://mgml.si/sl/mestna-galerija/ 

 

 

 
 

 
ves teden 

od 15. 5. do 22. 5. 
 

Skupinska razstava "Ko gesta postane dogodek" je nastajala v tesnem dialogu z 
umetnicami, s katerim sta kustosinji motrili osnovne razmisleke o solidarnosti kot socialni 
podpori med ljudmi, med ljudmi in okoljem ter med ljudmi in drugimi živimi bitji.  
Po izbruhu pandemije koronavirusne bolezni v času snovanja razstave je bil okrepljen tudi 
razmislek o solidarnosti med umetniki, kustosi in ostalimi kulturnimi delavci ter kulturnimi 
institucijami. Vodilni motiv razstave je emancipatorni potencial umetnosti kot platforme za 
udejanjanje solidarnosti v praksi ter z njo povezanih gest, možnosti in nepredvidljivosti.  
V sklopu razstave se predstavljajo: Anna Artaker, Nika Autor, Renate Bertlmann, Katharina 
Cibulka, Lana Čmajčanin, Magdalena Frey, Anna Jermolaewa, Roberta Lima, Polonca 

mailto:info@zpms.si
http://www.mg-lj.si/
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Lovšin, Dorit Margreiter, Ursula Mayer, Marjetica Potrč, Constanze Ruhm, Maruša Sagadin, 
Maja Smrekar, The Golden Pixel Cooperative.  
Razstava je bila premierno predstavljena v galeriji Künstlerhaus na Dunaju v kontekstu Leta 
sosedskega dialoga Slovenija – Avstrija 2019/2020. 

MUZEJ KRŠČANSTVA NA 
SLOVENSKEM 
Stična 17, Ivančna Gorica 
https://www.e-sticna.si/muzej/  

 
ves teden 

od 15. 5. do 22. 5. 
 

 
Ogledi po stalnih in občasnih razstavah. 
 
Ogledi so možni od torka do sobote ob 10., 12., 14. in 16. uri ter v nedeljo ob 14. in 16. uri. 

 

 
GORENJSKA REGIJA 

  

 

 
Kdo? 

Prost vstop 
na dan 15. 5. ali drug 

dan v tednu od  
15. 5. do vključno 22. 5. 

 
Kaj? 

 
 
GORENJSKI MUZEJ 
Tomšičeva 42, Kranj 
http://www.gorenjski-muzej.si/ 

 

 
 
 

15. 5. in 18. 5. 

Družinam omogočamo brezplačen ogled vseh naših razstav, ki so na štirih različnih 
lokacijah: 
- grad Khislstein  
- Prešernova hiša 
- Mestna hiša  
- Kostnica  
 

 
LOŠKI MUZEJ ŠKOFJA LOKA 
Grajska pot 13, Škofja Loka 
https://www.loski-muzej.si/ 

 

 
 

Ves teden od 
15. 5. in 22. 5. 

Družine vabimo na samostojno raziskovanje muzeja, na katerega se lahko odpravite tudi v 
družbi papagaja Kokija, s Kokijevim nahrbtnikom, polnim zanimivih predmetov (uporaba je 
brezplačna), in delovnim zvezkom (cena: 3,90 EUR).  
 
Voden ogled muzejskih zbirk  
V soboto, 15. 5. ob 10. uri, vas vabimo na voden ogled muzejskih zbirk. V družbi vodiča 
bomo odkrivali srednjeveško zgodovino Škofje Loke, preizkusili delovanje dvižnega mostu, 

mailto:info@zpms.si
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spoznavali tradicionalne loške obrti in delo na polju v starih časih ter pokukali v Škoparjevo 
hišo v muzeju na prostem na grajskem vrtu. Zaradi veljavnih ukrepov za voden ogled 
sprejemamo prijave do zapolnitve mest na: obisk@loski-muzej.si   
 
Nagrada za obisk: Vsem družinam, ki nas bodo obiskale v Tednu družin, bomo podarili 
družabno igro Kulturna doživetja Škofjeloškega, s katero bodo lahko tudi doma raziskovali 
našo kulturno dediščino in dobili še kakšno idejo za zanimiv in kulturno obarvan izlet. 

 
 
 
 
TRŽIŠKI MUZEJ 
Muzejska 11, Tržič 
http://www.trziski-muzej.si/?lang=sl 

 
 
 
 

ves teden 
od 15. do 22. 5. 

Ogled stalnih razstav Tržiškega muzeja:  
 
Obiskovalci se lahko sprehodijo skozi interaktivne razstave Usnje vseh barv, Tržiški šuštarji, 
Klobčič in nit, stari modni hit, Včerajšnje obrti – jutrišnji poklici in Slovenskega smučarskega 
muzeja. 
  
Od 18. 5. naprej: Tržiški muzej ob Mednarodnem muzejskem dnevu odpira razstavo na 
prostem. Med 18. in 25. 5. 2021 bodo lahko obiskovalci našega malega mesta uživali ob 
starih podobah Tržiča, ki bodo kot foto povečave razstavljene blizu točk, kjer so bile 
fotografije pred mnogimi leti posnete. Ob fotografijah bodo pripisana zanimiva dejstva. V 
besedilu se bodo skrivale grafično poudarjene črke, ki se bodo sestavile v geslo. Z geslom 
bodo lahko obiskovalci razstave sodelovali v nagradnem žrebanju. 

 

 

GORIŠKA REGIJA   

 

 
Kdo? 

Prost vstop 
na dan 15. 5. ali drug 

dan v tednu od  
15. 5. do vključno 22. 5. 

 
Kaj? 

 
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA 
Prešernova ul. 3, Ajdovščina 
https://venopilon.com/ 

 
Ves teden od 

15. 5. do 22. 5. 
 

V Tednu družin vabimo družine z otroki na brezplačen ogled stalne zbirke Vena Pilona ter 
občasne razstave Veno Pilon. Iz nove donacije Dominiqua Pilona.  
Po občasni razstavi smo v soboto, 22. 5. 2021 ob 16. uri za družine z otroki pripravili 
brezplačno vodstvo RAZISKUJMO PILONA. 

mailto:info@zpms.si
mailto:obisk@loski-muzej.si
http://www/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 
 

Zveza prijateljev mladine Slovenije, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana 
Tel: 01/23 96 720; Faks: 01/23 96 722; E-pošta: info@zpms.si 

 
GORIŠKI MUZEJ KROMBERK – NOVA 
GORICA 
Grajska c. 1, Kromberk, Nova Gorica 
https://goriskimuzej.si/ 

 

 
 

15. 5.  

 
 
Brezplačen vstop za družine v vse muzejske zbirke Goriškega muzeja. 

 

 
 

OBALNO – KRAŠKA REGIJA   
 

 
Kdo? 

Prost vstop 
na dan 15. 5. ali drug 

dan v tednu od  
15. 5. do vključno 22. 5. 

 
Kaj? 

 
 
 
 
 
 
 
 
POKRAJINSKI MUZEJ KOPER – 
MUSEO REGIONALE DI CAPODISTRIA 
Kidričeva ul. 19, Koper 
www.pokrajinskimuzejkoper.si 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ves teden  
od 15. do 22. 5. 

V Pokrajinskem muzeju Koper vas vabimo na brezplačne dejavnosti.  
Ves teden od 15. do 22. maja imajo družine brezplačen vstop v vse muzejske zbirke in na 
občasne razstave:  

- palača Belgramoni Tacco (Kidričeva 19, Koper)  
- Muzejska galerija (Kidričeva 23a, Koper)   
- Etnološka zbirka (Gramscijev trg 4-5, Koper) 
- Grad Prem (Prem, Ilirska Bistrica)  

https://www.pokrajinskimuzejkoper.si/   
 
V palači Belgramoni Tacco se lahko družine preizkusijo v »Lovu na zaklad«, na katerem 
bodo s pomočjo načrta muzeja (1 €) samostojno raziskovale muzejske zbirke; na voljo sta 
tudi test »Ali si muzejoljubec?« in kviz »Koliko poznaš Pokrajinski muzej Koper?«.  
 
V Muzejski galeriji (Kidričeva 23a, Koper) vabljeni na ogled občasne razstave 100 let 
Marežganskega upora, s katero obeležujemo izjemen dogodek, ki se je zgodil 15. maja 
1921 v Marezigah, v spomin nanj Koper praznuje svoj občinski praznik.  

mailto:info@zpms.si
https://goriskimuzej/
http://www.pokrajinskimuzejkoper.si/
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Vabljeni, da spoznate vas Prem in odkrijete grajsko skrivnost na gradu Prem, s pomočjo 
delovnega lista, ki ga dobite na recepciji. Več informacij: 
https://www.pokrajinskimuzejkoper.si/si/zbirke/muzejska-zbirka-prem   
 
Vabljeni starši, stari starši in otroci vseh starosti! 

POMORSKI MUZEJ PIRAN - MUSEO 
DEL MARE 
Cankarjevo nabrežje 3, Piran 
https://pomorskimuzej.si/  

  
18. 5. 

 
Brezplačen vstop v Pomorski muzej Piran. 

 
 
 
 
 
OBALNE GALERIJE PIRAN – 
GALLERIE COSTIERE PIRANO 
Tartinijev trg 3, Piran 
http://www.obalne-galerije.si/ 

 

 
 
 
 
 

Ves teden 
od 15. do 22. 5. 

V tem tednu omogočamo družinam brezplačen ogled razstave Maravee dress "Jaz bivam" v 
Mestni galeriji Piran. Po ogledu razstave vabimo družine na samovodeno družinsko 
ustvarjalno delavnico "Maska, ne me farbat!". Člani družine bodo prejeli kakovostno pralno 
masko iz posebnega inovativnega hipoalergenega netkanega materiala in si jo z barvami za 
tekstil porisali oz. okrasili po lastnem okusu.  
 
Razstava z naslovom Jaz bivam ponuja dinamičen dialog in preplet različnih likovnih zvrsti: 
fotografija, moda, performans, video, instalacija. Skozi enakovredno izmenjavo identitetnih 
vlog med telesom in obleko se inscenira koncept habitusa. Med preteklostjo in prihodnostjo, 
skozi citate in inovacije, postane pomembno raziskovanje spreminjajočega se bitja, s čimer 
je pozornost gledalca preusmerjena na sam naslov JAZ BIVAM in s tem na vprašanje: ali 
človekova identiteta naseljuje obleko ali pa je obleka tista, ki oblikuje našo identiteto in se 
predstavlja skozi telo? 

 
 
MEDIADOM PYRHANI – KULTURNO 
SREDIŠČE IN MULTIMEDIJSKI MUZEJ 
Kumarjeva ul. 3, Piran 
http://www.mediadom-piran.si/mediadom-pyrhani / 

 

 
 
 

Ves teden 
od 15. do 22. 5. 

Vabimo vas, da pri načrtovanju obiska Pirana ne zamudite doživetij, ki vam jih ponuja 
Mediadom Pyrhani, novo odprto kulturno središče in multimedijski muzej, v katerem s 
pomočjo najsodobnejše tehnologije spoznate zgodovino in kulturni razvoj mesta Piran na 
slikovit in sproščen način. 
Stoletja, v katerih so nastajale soline in se je razvijalo strnjeno ribiško mesto obdano z 
mogočnim obzidjem, so predstavljene v dveh odlično animiranih filmih s kratkimi 
dokumentarnimi posnetki in atraktivnem filmu v 3D tehniki. Spoznamo vas z najimenitnejšimi 
osebnostmi mesta, arheološkimi odkritji, sramotilnim stebrom, predstavimo vam 

mailto:info@zpms.si
https://www.pokrajinskimuzejkoper.si/si/zbirke/muzejska-zbirka-prem
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najzanimivejše vsebine kulturnih ustanov in tradicionalne prireditve in kulturne dogodke. 

 
 

JUGOVZODNA SLOVENIJA 
 
 
Kdo? 

Prost vstop 
na dan 15. 5. ali drug 

dan v tednu od  
15. 5. do vključno 22. 5. 

 
Kaj? 

 
 
 
ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN 
RAZVOJ ROGATEC 
Pot k ribniku 6, Rogatec 
https://www.rogatec.si/odkrijte-rogatec/zavod-za-
kulturo-turizem-in-razvoj-rogatec/  
 

 
 
 
 

18. 5. 
 

Brezplačni vstop v Muzej na prostem Rogatec in Dvorec Strmol.  
 
V muzeju si lahko ogledate srednje štajersko kmetijo subpanonskega tipa iz časa od 19. 
stoletja do sredine 20. stoletja in spoznate življenje prebivalcev Posotelja. S pomočjo škratka 
Rogatka se podate na igriv potep in raziskovanje muzeja. Povzpnete se lahko vse do 
novega razgledišča nad muzejem in se sprehodite med zeliščnimi vrtovi. Za debelimi zidovi 
dvorca pa vas pričakujejo zanimive razstave: "Kuharca" na podstrešju dvorca, razstava o 
steklarstvu in predelavi lanu ter začasni razstavi o lutkah in potovanjih Alme Karlin. 
 

 
 
POKRAJINSKI MUZEJ KOČEVJE 
Prešernova ul. 11, Kočevje 
https://www.pmk-kocevje.si/ 
 

 
 

18. 5. 

Od 7. do 18. ure brezplačen ogled stalnih in občasnih razstav. 
 
Ob 17. uri: Nastanek mesta Kočevje (predstavitev).  
Likovni salon Kočevje, TZO 72, 1330 Kočevje:  
od 10. do 12. ure in od 17. do 19. ure - ogled gostujoče razstave Galerije Murska Sobota 
Nataša Kos: Distance from your God 
  

 
DOLENJSKI MUZEJ NOVO MESTO 
Muzejska ul. 7, Novo mesto 
https://www.dolenjskimuzej.si/si/ 

 

 
 

18. 5. 

Spoznavanje situle in njenega časa s pomočjo pametnega telefona. 
Ogled in raziskovanje dela stalne arheološke razstave Arheološka podoba Dolenjske, ki 
govori o času starejše železne dobe na Dolenjskem. Družine bodo lahko s pomočjo 
aplikacije za pametne telefone spoznavale predmete na omenjeni razstavi s pomočjo 
panojev, video in avdio posnetkov ter ob reševanju zanimivih izzivov, ki jih aplikacija ponuja. 

mailto:info@zpms.si
https://www.rogatec.si/odkrijte-rogatec/zavod-za-kulturo-turizem-in-razvoj-rogatec/
https://www.rogatec.si/odkrijte-rogatec/zavod-za-kulturo-turizem-in-razvoj-rogatec/
https://www.pmk-kocevje.si/
https://www/
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BELOKRANJSKI MUZEJ METLIKA 
Trg svobode 4, Metlika 
https://belokranjski-muzej.si/  

 
 

 
 

20. 5. 

Delavnica ČEBELJI PANJ ob 17. uri, v pedagoški sobi v pritličju metliškega gradu.  
 
20. maja obeležujemo Svetovni dan čebel. Prvi etnološki predmet Belokranjskega muzeja z 
oznako E1 je čebelji panj iz drevesnega debla. Otroci bodo na delavnici skozi igro spoznali 
čebelji panj (tudi čebelni panj) in se ob tem naučili pesmico Otona Župančiča Ciciban in 
čebela. 

 

KOROŠKA 
 
 
Kdo? 

Prost vstop 
na dan 15. 5. ali drug 

dan v tednu od  
15. 5. do vključno 22. 5. 

 
Kaj? 

 
KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ 
Glavni trg 24, Slovenj Gradec 
http://www.kpm.si/ 

 

 
 

15. 5. in 16. 5. 
 

  

 
Brezplačen ogled stalnih in občasnih razstav v muzejskih enotah Koroškega pokrajinskega 
muzeja (Muzej Dravograd, Muzej Radlje ob Dravi, Muzej Ravne na Koroškem, Muzej 
Slovenj Gradec). 
 

 
 
KOROŠKA GALERIJA LIKOVNIH 
UMETNOSTI 
Glavni trg 24, Slovenj Gradec 
https://www.glu-sg.si/  

 

 
 
 

Ves teden od 
15. 5. do 22. 5. 

 

V odpiralnem času bodo na ogled:  
- razstava MINLJIVOST – HOMMAGE TISNIKARJU,  
- razstava BOGDAN BORČIĆ: VRATA, dela iz zbirke KGLU,  
- v preddverju galerije pa razstava otroških izdelkov.  

 
Na muzejski dan, 18. 5. 2021, bo galerija izjemoma odprta od 10. do 18. ure.  
 
V Galeriji Ravne bo v odpiralnem času na ogled razstava ANASTAZIJA PIRNAT: NIČESAR 
NE MOREM REČI KAR TAKO. 

 
   

mailto:info@zpms.si
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PODRAVSKA REGIJA 

 
 
Kdo? 

Prost vstop 
na dan 15. 5. ali drug 

dan v tednu od  
15. 5. do vključno 22. 5. 

 
Kaj? 

 
 
 
POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR 
Grajska ulica 2, Maribor 
http://www.museum-mb.si/  
 

 
 
 

Ves teden 
od 15. 5. do 22. 5. 

 

Odpiralni čas muzeja: od torka do sobote: 10.00 do 18.00  
Na ogled STALNE RAZSTAVE:  
- Prvi dotik 
- Med bliščem in bedo srednjega veka  
- Ars pharmaceutica - Umetnost lekarništva 
- Začetki 
- Portret meščanstva 
- Odprti depoji: slikarstvo, kiparstvo, uniforme, moda, pohištvo 

 
POMURSKA REGIJA 

 
 
Kdo? 

Prost vstop 
na dan 15. 5. ali drug 

dan v tednu od  
15. 5. do vključno 22. 5. 

 
Kaj? 

 
 
 
POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ – ORMOŽ 
Muzejski trg 1, Ptuj 
http://pmpo.si/ 

 

 
 

 
 

15. 5. in 18. 5. 
 
 
 

PTUJSKI GRAD, sobota, 15. 5. in torek, 18. 5. 2021, od 10. do 18. ure: Prost vstop v 
muzejske zbirke. 
Od 10. do 18.ure: MUZEJSKI KARTONČKI, dejavnost za družine ob samostojnem ogledu:   

• Zmaj, ki je videl svetnika – poiščite umetnine, na katerih so upodobljeni zmaji!  

• Skrinja, stol, omara – odkrijte najlepše in najbolj zanimive kose starega grajskega 
pohištva!  

 
PTUJSKI GRAD, sobota, 15. 5. 2021, med 10. in 13. uro:  

mailto:info@zpms.si
http://www.museum-mb.si/
http://pmpo/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 
 

Zveza prijateljev mladine Slovenije, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana 
Tel: 01/23 96 720; Faks: 01/23 96 722; E-pošta: info@zpms.si 

Ropotuljica, kreativna delavnica za družine. Ogled največje zbirke historičnih glasbil na 
Slovenskem in izdelovanje preprostega zvočila. 

 
 
POMURSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA 
Trubarjev drevored 4, Murska Sobota 
http://www.pomurski-muzej.si/  

 
 

 
 
 

15. 5. 

Ob 10. uri: 
Brezplačna družinska delavnica "Moj vlak". 
Najprej si bomo ogledali razstavo "130 let pomurskih železnic" in ugotavljali, kakšne 
spremembe v življenju ljudi je povzročil nov način prevoza. Sledilo bo ustvarjanje: 
udeleženci si bodo iz kartona izdelali vlak in ga pobarvali.  
Obvezne prijave sprejemamo na elektronski naslov: mateja.huber@pomurski-muzej.si  ali 
na telefonsko številko 059 366 621.  
Delavnica se bo izvajala v skladu s priporočili NIJZ. 

 
POSAVSKA REGIJA   
    

 
Kdo? 

Prost vstop 
na dan 15. 5. ali drug 

dan v tednu od  
15. 5. do vključno 22. 5. 

 
Kaj? 

 
POSAVSKI MUZEJ BREŽICE 
Cesta prvih borcev 1, Brežice 
http://www.pmb.si/  
 

 
 

15. 5. 

 
Prost vstop. 
 
20 % popust na muzejske publikacije. 

 
JAVNI ZAVOD KOZJANSKI PARK 
Podsreda 45, Podsreda 
http://kozjanski-park.si/ 

 
od 18. 5. do  

vključno 20. 5. 

 

Ogled gradu Podsreda – najbolj grajskega med gradovi na Slovenskem: 
informacijski center Kozjanskega parka, kjer je predstavljena živa in neživa narava, grajska 
kuhinja, grajska ječa, renesančna dvorana, stalne in občasne razstave. 
 

 
GALERIJA BOŽIDAR JAKAC 
Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki 
https://www.galerija-bj.si/ 

   
 

15. 5. in 18. 5. 
 

15. 5. 2021 brezplačna družinska ustvarjalnica med 10. in 13. uro:  
 
DRUŽINSKA USTVARJALNICA: Zgodba o lesu in glini. 
Ob Mednarodnem dnevu družine vabimo na ustvarjalnico, na kateri bomo sproščeno ustvarjali v glini 

mailto:info@zpms.si
http://www.pomurski-muzej.si/
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in sestavljali lesene konstrukcije. Navdih bomo poiskali na razstavi Dragice Čadež: Zgodba o lesu in 
glini. Sprehodili se bomo tudi po parku skulptur in si ogledali T-element, ki ga je umetnica ustvarila 
na simpoziju Forma viva daljnega leta 1966. Delavnica je brezplačna in je namenjena družinam. 
Izvedli jo bomo v več individualnih terminih, zato je obvezna predhodna prijava na 
dejavnosti@galerija-bj.si  ali 07 49 88 140. 
 
18. 5. 2021 brezplačen vstop. 

 
SAVINJSKA REGIJA 
 
 
Kdo? 

Prost vstop 
na dan 15. 5. ali drug dan v 

tednu od  
15. 5. do vključno 22. 5. 

 
Kaj? 

 
 
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE 
CELJE 
Prešernova ul. 17, Celje 
http://www.muzej-nz-ce.si/ 

 
 
 
 

15. 5. 
 

 

Prost vstop. Sobotni odpiralni čas: od 9.00 do 13.00 ure. 
 
Obiskovalci si bodo lahko ogledali stalne in občasne muzejske razstave.  
1. Hermanov bonton / nova občasna razstava v Otroškem muzeju Hermanov brlog  
2. Živeti v Celju / stalna razstava  
3. Fotoaparat in vojna / občasna razstava  
4. Fotoatelje in galerija Pelikan / dislocirana enota v Razlagovi ulici 5  
 

 
POKRAJINSKI MUZEJ CELJE 
Trg Celjskih knezov 8, Celje 
https://www.pokmuz-ce.si/sl/ 

 
 

 
 

15. 5. 

 
 
Brezplačen vstop za ogled zbirk v Stari grofiji in Knežjem dvoru. 

FESTIVAL VELENJE 
Titov trg 4, Velenje 
https://www.festival-velenje.si/ 

 
 

15. 5. 

Družinski kreativni hokuspokus. 
Ob svetovnem dnevu družin pripravljamo izziv, pri katerem lahko sodelujete vsi člani. 
Od vaše skupne kreativnosti bo odvisen končni rezultat. Mi bomo pripravili pripomočke, 

mailto:info@zpms.si
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 vi pa boste s svojimi idejami ustvarili sceno za fotografiranje. Nastale fotografije vam 
bomo kasneje tudi poslali. Prijave do zapolnitve prostih mest: info@festival-velenje.si  
(točen termin vam sporočimo po prijavi) 
 

 
 
 
 
FESTIVAL VELENJE – GALERIJA 
VELENJE 
Titov trg 5, Velenje 
http://www.festival-velenje.si/galerija 

 

 
 
 
 

Ves teden od  
15. 5. do 22. 5. 

Sobota, 15. maj 2021, od 10. ure dalje: Fotografska spletna razstava  
Na isti dan, 15. maja, sta na mednarodnem nivoju zabeležena dva svetovna dneva, in 
sicer svetovni dan podnebnih sprememb in svetovni dan družine. V Galeriji Velenje smo 
se odločili, da po svoje združimo oba. Vse družine tako vabimo, da sodelujejo v 
spletnem fotografskem natečaju na temo podnebnih sprememb, ki se odražajo v 
Šaleški dolini. Družina na natečaju sodeluje tako, da pošlje eno fotografijo uničene, 
degradirane ali spreminjajoče se pokrajine v Šaleški dolini na elektronski naslov 
info@galerijavelenje.si  do 9. maja 2021.  
Zbrane fotografije bodo 15. maja 2021 objavljene na spletni in FB strani Galerije 
Velenje. 
 

 

 
 

 
Vabljeni k obisku!   
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