
RAZISKOVALNE IGRALNICE ZRC (7. - 25. julij 2014 od 8.00 do 14.30) 
 

Igrajmo se znanost! 
  
Znanstvenoraziskovalni center SAZU organizira že DESETE počitniške Raziskovalne 
igralnice! Radovedneži in radovednice, ki se nam bodo pridružili v juliju, bodo v 
tednu dni postali geografi, biologi, umetniki, tiskarji, jezikoslovci, arhitekti, urbanisti, 
Emonci, jamarji, klovni in klovnese, lutkarji, pritrkovalci in še kaj. Skupaj z 
raziskovalci ZRC in priznanimi zunanjimi sodelavci bomo na potepanjih po 
Ljubljani in Sloveniji vsak dan doživeli novo dogodivščino. Vabljeni! 
 
Zbirno in odhodno mesto: vsak dan med 8.00 in 8.30 ter 14.00 in 14.30 v Dvorani 
Zemljepisnega muzeja na Gosposki ul. 16. Starše prosimo, da ne zamujajo s prihodi in 
odhodi otrok. 
 
Program poteka med 9. in 13. uro; vmes imajo otroci malico, ki jo prinesejo s seboj; v 
Piranu in Kostanjevici na Krki imajo organizirano kosilo. Poskrbljeno bo za pijačo, 
priboljške, sladoled in dobro voljo!  
  
Cene vključujejo stroške prevozev, vstopnin, material in izvedbe delavnic, pomoč 
študentov, priboljške, pijačo, sladoled, kosilo. Možnost plačila v dveh, izjemoma tudi v 
treh obrokih (plačilo mora biti v celoti poravnano do 1. julija; v primeru odjave do tega 
datuma vrnemo 80% vsote plačila, po njem pa odjav več ne sprejemamo in denarja ne 
vračamo). 
 
Prosimo, da znesek nakažete po položnici na TR 0110 0603 0347 346, sklic 00 10171 
(ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana). 
 
Izpolnjene prijavnice sprejemamo do 27. junija na e-naslov: bredacs@gmail.com. 
Prijava otroka je veljavna le s pravočasno oddano prijavnico. 
  
Opis programa s prijavnico: www.zrc-sazu.si. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAZPORED RAZISKOVALNIH IGRALNIC PO TEDNIH 
 
 
 
 
1. teden: 7. do 11. julij (največ 20 otrok od 7 do 14 let)  
 
PROSTIH ŠE 10 MEST (na dan 28.5.)  
 
Datum Naslov RI in izvajalci Lokacija 
7.7. Z Ok.ljukcem po in ob reki Iški (Geografski 

inštitut A. Melika ZRC SAZU) 
z LPP na Ljubljansko barje 

8.7. Tivolska maj'ca – umetniški sitotisk na majico 
(Mednarodni grafični likovni center) 

peš v Tivoli 

9.7. Življenje v morju (Nacionalni inštitut za biologijo, 
Morska biološka postaja Piran) 

z avtobusom v Piran 

10.7. V gosteh pri lutkah (Mini teater Ljubljana) peš do Križevniške ulice   
11.7. Igra svetlobe in barv (Muzej za arhitekturo in 

oblikovanje) 
z LPP do fužinskega gradu 

 CENA z DDV: 150€  
 
 
 
 
 
 
2. teden: 14. do 18. julij (največ 20 otrok od 7 do 14 let) 
 
PROSTIH ŠE 9 MEST (na dan 28.5.)  
 
Datum Naslov RI in izvajalci Lokacija 
14.7. Skrivnostne pisave (Inštitut za slovenski jezik F. 

Ramovša ZRC SAZU) 
Dvorana Zemljepisnega 
muzeja 

15.7. Z Ok.ljukcem po in ob reki Iški (Geografski 
inštitut A. Melika ZRC SAZU) 

z LPP na Ljubljansko barje 

16.7. Mala šala cirkusa (Zavod Bufeto – zavod za 
razvoj cirkuško-gledaliških umetnosti) 

Atrij ZRC SAZU 

17.7. Kras na obrobju Gorjancev (Inštitut za 
raziskovanje krasa ZRC SAZU) 

z avtobusom do 
Kostanjeviške jame 

18.7. Tivolska maj'ca – umetniški sitotisk na majico 
(Mednarodni grafični likovni center) 

peš v Tivoli 

 CENA z DDV: 160€  
 
 
 
 
 



3. teden: 21. do 25. julij (največ 20 otrok od 7 do 14 let) 
 
TERMIN JE ŽE POLNO ZASEDEN!   
 
Datum Naslov RI in izvajalci Lokacija 
21.7. Črkovnjaki, tipometri, ciceroji in klišeji v stari 

tiskarni (tipoRenesansa – studio za visoki tisk) 
peš do Križevniške ulice 

22.7. Moja sanjska soseska (Urbanistični inštitut 
Republike Slovenije) 

peš do Trnovskega pristana  

23.7. Emona po dvatisočih letih (Muzej in galerije 
mesta Ljubljana) 

peš do sosedov na Turjaški 
ulici)   

24.7. Kras na obrobju Gorjancev (Inštitut za 
raziskovanje krasa ZRC SAZU) 

z avtobusom do 
Kostanjeviške jame 

25.7. Pritrkavanje v Smledniku (Smledniški 
pritrkovalci, Inštitut za glasbeno narodopisje ZRC 
SAZU) 

z avtobusom v Smlednik 

 CENA z DDV: 160€  
 
 
 
 
 
  



OPIS PROGRAMA 
 
1. TEDEN (7. – 11. julij)  
 
7. julij ob 9.00 – začetek Raziskovalnih igralnic z dobrodošlico otrokom 
in staršem 
  
Lokacija: Dvorana Zemljepisnega muzeja (DZM), Gosposka ul.16, Ljubljana  
 

*   *   * 
 

7. JULIJ: Z OKLJUKCEM PO IN OB REKI IŠKI 
(izvajajo sodelavci Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU pod vodstvom  
asistenta Primoža Gašperiča) 
Lokacija: Ljubljansko barje 

Odhod: DZM ob 9.15 do bližnje postaje LPP 
Program: 
V neposredni bližini Ljubljane teče reka Iška, ki se na svoji razburljivi, manj kot 30 km 
dolgi poti, vije skozi divji Iški vintgar in po rodovitnem Iškem vršaju ter močvirnatem 
Ljubljanskem barju. Po terenskem delu, ki ga bomo opravili ob njenem bregu, bomo lažje 
razumeli, kako reka vpliva na oblikovanje pokrajine in kakšne možnosti ponuja geografom 
za raziskovanje naravnega okolja.  
In kdo sploh je Okljukec? Oglejte si na spletni strani: 
http://www.ljubljanskobarje.si/potepanja-po-ljubljanskem-barju/ucne-poti/2#rekaiska. 
Potepanje bomo – po povratku v DZM - zaključili s sladoledom v stari Ljubljani.   
 
Predviden prihod v DZM ob 14.00. 
 
Otroci potrebujejo: zaščito proti klopom, nahrbtnik, primerno obutev (v primeru dežja – 
nepremočljiva jakna in obutev, dežnik), rdeče pokrivalo, za vsak slučaj brisačo in kopalke, 
izdatno malico. 
 
_________________________ 
8. JULIJ: TIVOLSKA MAJ'CA 
(vodita Lili Šturm, višja kustodinja in Slavko Pavlin, tiskarski mojster v MGLC) 

Lokacija: MGLC, Grad Tivoli 
Odhod: DZM ob 9.00  

Program: 
Sitotisk je priljubljena grafična tehnika, ki se jo še zlasti poslužujejo znani umetniki, saj 
omogoča tiskanje različnih motivov v različnih velikostih na različne podlage – tiskance. 
Tudi mi bomo z mojstrom pripravili vsak svoj motiv, se naučili pripraviti sito, na katerega 
bomo prenesli motiv ter ga v tehniki enobarvnega odtiskavanja odtisnili na svojo majico. 
Ne pozabite jo prinesti s seboj! 
Na poti proti dvorani ZM se bomo posladkali še s sladoledom.    
 
Predviden prihod v DZM ob 13.30. 



 
Otroci potrebujejo: enobarvno bombažno majico, nahrbtnik, primerno obutev, rdeče 
pokrivalo, izdatno malico. 
 
________________________________ 
9. JULIJ: ŽIVLJENJE V MORJU 
(izvajajo raziskovalci Nacionalnega inštituta za biologijo, Morske biološke postaje Piran: 
dr. Vlado Malačič, Milijan Šiško in Iva Talaber) 
Lokacija: Morska biološka postaja Piran 

Odhod: DZM ob 8.00 z avtobusom v Piran  
Program: 

Raziskovalci Morske biološke postaje nas bodo popeljali na sprehod po laboratorijih in nas 
seznanili z oceanografijo v slovenskih vodah. Z njihovo pomočjo bomo postali biologi, ki 
merijo slanost, temperaturo, prisotnost kisika v morju in vzorčijo plankton. Najpogostejše 
predstavnike rastlinskega in živalskega planktona, od enoceličnih alg in praživali do 
planktonskih rakcev in različnih ličink, si bomo ogledali pod mikroskopi in ugotavljali 
njihov pomen za življenje v morju. 

Kosilo v piceriji Burin ob 12.30.    
 
Predviden prihod v DZM ok. 15.00. 
 
Otroci potrebujejo: nahrbtnik, rezervno majico, rdeče pokrivalo, manjšo malico. 
 
___________________________________ 
10. JULIJ: V GOSTEH PRI LUTKAH 
(vodijo lutkarji Mini teatra Ljubljana) 
Lokacija: Mini teater v Križevniški ulici 

Odhod: DZM ob 9.00  
Program: 
Pozdravljeni! Življenje lutk je običajno zelo dolgo, saj živimo iz predstave v predstavo, iz 
leta v desetletja, iz roda v rod... Le naši gledalci se menjajo, se postarajo, pripeljejo k nam 
svoje vnuke in vnukinje in ti leta kasneje svoje otroke ... In to kolo se kar naprej vrti ... A 
me ostajamo večno mlade, poskočne in predvsem – zelo zgovorne pripovedovalke in 
igralke v gledaliških predstavah. Pa veste, kako nastanemo, kdo določi, o čem bo tekla 
beseda v predstavi, kakšni bodo prizori na odru in kaj bomo me počele na njem? Vljudno 
vabljeni na vašo predstavo, ki si jo boste sami izmislili in odigrali z lutkami, ki jih boste 
sami izdelali! Me, lutke z Mini teatra, pa bomo tokrat vaše gledalke.   
 
Predviden prihod v DZM po sladoledu ob 13.30. 
 
Otroci potrebujejo: pripomočke za ustvarjalnost: domišljijo, fantazijo, dobro voljo; poleg 
tega pa še rdeče pokrivalo in izdatno malico. 
 
_______________________________________ 
11. JULIJ: IGRA SVETLOBE IN BARV 
(vodi Natalija Lapajne, višja kustodinja v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje) 



Lokacija: MAO, Fužine 

Odhod: DZM ob 9.00 do bližnje postaje LPP 
Program: 
Poznate zgodovino fotografije? Ali veste, zakaj je črna soba tako zelo pomembna za njen 
izum? Kaj pa camera obskura? Zagotovo ste že slišali zanjo! O vsem tem se bomo 
pogovorili na naši muzejski razstavi Svetloba kot barva. Ugotavljali bomo, kaj je svetlo in 
kaj temno, ali so oblaki zares beli in nebo modro, kaj se skriva v mavrici in kaj nastane z 
mešanjem barv. Izdelali bomo obarvane fotografije. Vabljeni na zanimiv barvno svetlobni 
poskus! 
 
Predviden prihod v DZM po sladoledu ob 13.30. 
 
Otroci potrebujejo: nahrbtnik, rdeče pokrivalo in izdatno malico. 
 
 
  
2. TEDEN (14. – 18. julij)  
 
14. julij ob 9.00 – začetek Raziskovalnih igralnic z dobrodošlico otrokom 
in staršem 
  
Lokacija: Dvorana Zemljepisnega muzeja (DZM), Gosposka ul.16, Ljubljana  
 
 
 

*   *   * 
 

14. JULIJ: SKRIVNOSTNE PISAVE 
(izvaja dr. Simona Klemenčič, znanstvena sodelavka Inštituta za slovenski jezik Frana 
Ramovša ZRC SAZU) 
 
Začetek: ob 9.15  
Lokacija: DZM 

Program: 
Na detektivski način bomo spoznali razvoj različnih pisav. Odkrivali bomo grško abecedo, 
cirilico, glagolico, germanske rune in razrešili uganke v najstarejših slikovnih pisavah, 
egipčanskih hieroglifih, klinopisu ... Spoprijeli se bomo z razlikami med jeziki posameznih 
narodov in njihovimi pisavami ter se poskusili v njihovem zapisovanju s prav posebnimi 
pisali. Boste znali prebrati? O zapisovanju v šifrah pa bo tekla beseda še na sladoledu. 
 
Povratek v DZM ok. 13.45. 
  
Otroci potrebujejo: rdeče pokrivalo, izdatno malico 
 
___________________________________ 



15. JULIJ: Z OKLJUKCEM PO IN OB REKI IŠKI 
(izvajajo sodelavci Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU pod vodstvom 
asistenta Primoža Gašperiča) 

Lokacija: Ljubljansko barje 
Odhod: DZM ob 9.15 do bližnje postaje LPP 

Program: 
V neposredni bližini Ljubljane teče reka Iška, ki se na svoji razburljivi, manj kot 30 km 
dolgi poti, vije skozi divji Iški vintgar in po rodovitnem Iškem vršaju ter močvirnatem 
Ljubljanskem barju. Po terenskem delu, ki ga bomo opravili ob njenem bregu, bomo lažje 
razumeli, kako reka vpliva na oblikovanje pokrajine in kakšne možnosti ponuja geografom 
za raziskovanje naravnega okolja.  
In kdo sploh je Okljukec? Oglejte si na spletni strani: 
http://www.ljubljanskobarje.si/potepanja-po-ljubljanskem-barju/ucne-poti/2#rekaiska. 
Potepanje bomo – po povratku v DZM - zaključili s sladoledom v stari Ljubljani.   
 
Predviden prihod v DZM ob 14.00. 
 
Otroci potrebujejo: zaščito proti klopom, nahrbtnik, primerno obutev (v primeru dežja – 
nepremočljiva jakna in obutev, dežnik), rdeče pokrivalo, za vsak slučaj brisačo in kopalke, 
izdatno malico. 
 
___________________________________ 
16. JULIJ: MALA ŠALA CIRKUSA 
(izvajata artistki Brigita Dane in Natalija Sultanova, Zavod Bufeto) 
Lokacija: Atrij ZRC  (ali Muzeji in galerije mesta Ljubljana) 

Program: 
Cirkus je klovnovsko gledališče, je preplet klovnade, cirkusa in gledališča. Je več kot 
akrobacija, je način življenja artistov in je umetnost. Od kje prihaja in kako se razvija bo le 
ena izmed novosti, ki jo bomo izvedeli v času obiska Zavoda Bufeta. Za nas artistki 
pripravljata posebne cirkuške točke, v katerih boste sodelovali vi, radovednice in 
radovedneži. Naučili se boste cirkuškega humorja, žongliranja, vrtenja krožnikov, hoje na 
hoduljah in še česa ter svoje znanje klovna ali klovnese prikazali v pravi cirkuški predstavi. 
Na zasluženi sladoled pa bomo odšli v staro Ljubljano.	  

Predviden prihod v DZM ok. 13.30. 
 
Otroci potrebujejo: rezervno majico, rdeče pokrivalo, izdatno malico. 
 
___________________________________ 
17. JULIJ: KRAS NA OBROBJU GORJANCEV 
(izvaja dr. Mitja Prelovšek, asistent z doktoratom na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC 
SAZU, v sodelovanju s Klubom jamarjev Kostanjevica na Krki)  

Lokacija: Kostanjeviška jama  
Odhod: DZM ob 8.00 z avtobusom do Kostanjeviške jame  
Program: 
Na raziskovanje kraškega sveta se bomo tokrat odpravili v Kostanjeviško jamo. Z našo 
jamarsko radovednostjo bomo pričeli že pred njo, kjer si bomo ogledali kraški izvir 



Studene – potoka, ki še danes ustvarja podobo Kostanjeviške jame. Zanimivo si bo od 
blizu pogledati tudi nekaj tipičnih kraških pojavov Gorjancev. V jami pa bomo raziskovali, 
zakaj ji pravijo lepotica dolenjskega kraškega podzemlja.   

Kosilo v piceriji Otok v Kostanjevici na Krki ob 12.30.    
 
Predviden prihod v DZM ok. 15.00. 
 
Otroci potrebujejo: nahrbtnik, primerno obutev (pohodne čevlje z nedrsečim podplatom), 
rezervno majico in obutev, toplo jopo, rdeče pokrivalo, manjšo malico. 
 
___________________________________ 
18. JULIJ: TIVOLSKA MAJ'CA 
(vodita Lili Šturm, višja kustodinja in Slavko Pavlin, tiskarski mojster v MGLC) 

Lokacija: MGLC, Grad Tivoli 
Odhod: DZM ob 9.00  

Program: 
Sitotisk je priljubljena grafična tehnika, ki se jo še zlasti poslužujejo znani umetniki, saj 
omogoča tiskanje različnih motivov v različnih velikostih na različne podlage – tiskance. 
Tudi mi bomo z mojstrom pripravili vsak svoj motiv, se naučili pripraviti sito, na katerega 
bomo prenesli motiv ter ga v tehniki enobarvnega odtiskavanja odtisnili na svojo majico. 
Ne pozabite jo prinesti s seboj! 
Na poti proti dvorani ZM se bomo posladkali še s sladoledom.    
 
Predviden prihod v DZM ob 13.30. 
 
Otroci potrebujejo: enobarvno bombažno majico, nahrbtnik, primerno obutev, rdeče 
pokrivalo, izdatno malico. 
 
 
3. TEDEN (21. – 25. julij)  
 
21. julij ob 9.00 – začetek Raziskovalnih igralnic z dobrodošlico otrokom 
in staršem 
  
Lokacija: Dvorana Zemljepisnega muzeja (DZM), Gosposka ul.16, Ljubljana  
 

*   *   * 
 

21. JULIJ: ČRKOVNJAKI, TIPOMERI, CICEROJI IN KLIŠEJI V STARI 
TISKARNI 
(izvaja Marko Drpić, vodja obrata tipoRenesansa – studio za visoki tisk)) 
 
Začetek: ob 9.15  

Lokacija: tipoRenesansa v Križevniški ulici 
Program: 
Tisk s premičnimi črkami je človeka spremljal kar pol tisočletja, potem pa se je v hipu 
umaknil novim izumom. Na tiste čase nas v stari tiskarni v črkovnjakih spominjajo na tone 



svinčenih in lesenih črk, stare tiskarske stiskalnice in polno orodja, ki so ga nekoč ročni 
stavci in tiskarji potrebovali za delo. Radovedneži in radovednice bodo zaradi vonja po 
sveži barvi hitro opazili, da v tiskarni še vedno tiskamo. Za trenutek so bomo spremenili v 
črkostavce in tiskarje, se spoprijeli z zrcalno postavljenimi besedami in skupaj natisnili 
plakat. In le kdor je že obiskal našo staro tiskarno, ve, kaj je tipometer, cicero in kliše. Po 
zanimivem tiskarskem dopoldnevu se nam bo prilegla še kepica sladoleda v stari Ljubljani.  
 
Predviden prihod v DZM ob 13.45. 
 
Otroci potrebujejo: nahrbtnik, rdeče pokrivalo, izdatno malico. 
 
___________________________________ 
22. JULIJ: MOJA SANJSKA SOSESKA  
(izvajajo sodelavke Urbanističnega inštituta RS: arhitektka Nina Goršič, geografinja in 
pedagoginja Biba Tominc ter mag. ekonomije Barbara Černič Mali) 

Lokacija: Trnovo  
Odhod: DZM ob 9.00  
 
Program: 
Na sprehodu iz starega mestnega jedra do Trnovega bomo raziskovali različne načine 
pozidave in različne načine bivanja v mestu. V Trnovem si bomo natančno ogledali 
stanovanjsko sosesko ter pri tem spoznali, kakšne so njene zakonitosti in kako so jo 
arhitekti in urbanisti načrtovali. Potepanje bomo zaključili na Urbanističnem inštitutu: 
spoznali bomo pomen makete – osnovnega pripomočka vsakega urbanista in izdelali svojo 
sanjsko sosesko.  
	  
Predviden prihod v DZM po sanjskem sladoledu ob 14.00. 
 
Otroci potrebujejo: nahrbtnik, primerno obutev, rdeče pokrivalo, izdatno malico. 
 
___________________________________ 
23. JULIJ: EMONA PO DVATISOČIH LETIH  
(izvajajo sodelavci Muzeja in galerij mesta Ljubljana)  
Lokacija: MGML in ožji center Ljubljane  
Odhod: DZM ob 9.00  
 
Program: 
Radovedneže in radovednice čaka ta dan prava arheološka pustolovščina: na potepu po 
nekaterih arheoloških najdbiščih dva tisoč let stare Emone, ki ji letos namenjamo še 
posebno pozornost, bomo sami opravili arheološka izkopavanja in na osnovi izkopanin 
spoznali življenje Emoncev. V druženju z njimi se bomo na izviren način vživeli v njihov 
vsak dan z vsemi njegovimi zakonitostmi in običaji. Ave, Emona! 
Sladoled pa bomo pojedli izven emonskega obzidja – na varnem pred rimskimi legionarji. 
    
Predviden prihod v DZM ob 14.00. 
 
Otroci potrebujejo: nahrbtnik, primerno obutev, rdeče pokrivalo, izdatno malico. 
 
___________________________________ 



24. JULIJ: KRAS NA OBROBJU GORJANCEV 
(izvaja dr. Mitja Prelovšek, asistent z doktoratom na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC 
SAZU, v sodelovanju s Klubom jamarjev Kostanjevica na Krki)  

Lokacija: Kostanjeviška jama  
Odhod: DZM ob 8.00 z avtobusom do Kostanjeviške jame  

Program: 
Na raziskovanje kraškega sveta se bomo tokrat odpravili v Kostanjeviško jamo. Z našo 
jamarsko radovednostjo bomo pričeli že pred njo, kjer si bomo ogledali kraški izvir 
Studene – potoka, ki še danes ustvarja podobo Kostanjeviške jame. Zanimivo si bo od 
blizu pogledati tudi nekaj tipičnih kraških pojavov Gorjancev. V jami pa bomo raziskovali, 
zakaj ji pravijo lepotica dolenjskega kraškega podzemlja.   

Kosilo v piceriji Otok v Kostanjevici na Krki ob 12.30.    
 
Predviden prihod v DZM ok. 15.00. 
 
Otroci potrebujejo: nahrbtnik, primerno obutev (pohodne čevlje z nedrsečim podplatom), 
rezervno majico in obutev, toplo jopo, rdeče pokrivalo, manjšo malico. 
 
______________________________________ 
25. JULIJ: PRITRKAVANJE V SMLEDNIKU 
(vodi dr. Mojca Kovačič, asistentka z doktoratom na Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC 
SAZU, v sodelovanju s Smledniškimi pritrkovalci)  
Lokacija: Smlednik  

Odhod: DZM ob 9.00 z avtobusom v Smlednik 
Program: 
Radovednost bomo zadnji dan Igralnic potešili v Smledniku s Smledniškimi pritrkovalci, 
ki že več rodov ohranjajo tradicijo pritrkavanja. Bogastvo zvoka cerkvenih zvonov, ki se 
ob določenih dogodkih in običajih spremeni v pritrkavanje in oblikuje v prave glasbene 
mojstrovine, bodo radovedneži in radovednice spoznali in se naučili na miniaturnih 
zvonovih, na katerih se pritrkavanja učijo tudi mojstri pritrkavanja. Čaka nas tudi 
presenečenje in posebno doživetje. 
 
Predviden prihod v DZM ok. 14.00. 
 
Otroci potrebujejo: nahrbtnik, rdeče pokrivalo, izdatno malico.  
 
 
 
  



IZVAJALCI PROGRAMA: 
 
ZRC SAZU: 
Vodja projekta: dr. Breda Čebulj Sajko, znanstvena svetnica, svetovalka IX, Uprava ZRC SAZU 
(bredacs@gmail.com, 041/919 120)  
 
Zasnova in izvajanje vsebine: 
- raziskovalke in raziskovalci ZRC SAZU: Primož Gašperič s sodelavci, dr. Simona Klemenčič, dr.    
Mitja Prelovšek, dr. Mojca Kovačič 
- Fotolaboratorij ZRC: Marko Zaplatil  
- sodelavci Računalniškega centra ZRC  
 
ZUNANJI SODELAVCI: 
- Mednarodni grafični in likovni center (MGLC): Lili Šturm, višja kustodinja, Slavko 
Pavlin, tiskarski mojster  
 - Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja Piran: dr. Vlado Malačič, 
Milijan Šiško, Iva Talaber  
- lutkarji Mini teatra v Ljubljani 
- Muzej za arhitekturo in oblikovanje: Natalija Lapajne  
- Zavod Bufeto: Brigita Dane, Natalija Sultanova  
- tipoRenesansa – studio za visoki tisk: Marko Drpić 
- Urbanistični inštitut Republike Slovenije: Nina Goršič, Biba Tominc, mag. Barbara 
Černič Mali   
- sodelavci Muzeja in galerij mesta Ljubljana (MGML) 
- Klub jamarjev Kostanjevica na Krki  
- Smledniški pritrkovalci 
 
 
 
  



SPLOŠNA NAVODILA ZA STARŠE:  

	  	  
- otroke lahko prijavite samo v celotedenski program (in ne po posameznih dnevih)  
- v primeru nepredvidenih situacij si pridružujemo pravico do spremembe programa (o 
čemer boste pravočasno obveščeni). Program bomo izvedli v vsakem vremenu 
- v  ceno je vključeno: delo raziskovalk/raziskovalcev, pedagoško delo, spremstvo otrok. 
(najmanj štiri osebe na skupino), vstopnine, material za izvedbo Igralnic, prevozi z 
avtobusi, eno kosilo v vsakem tednu (za malico poskrbijo starši: otroci obvezno prinesejo 
vsakodnevno malico, po želji tudi pijačo; za pijačo, sladkarije, sladoled še dodatno 
poskrbi organizator)  
- obvezna so pok.rivala s šiltom (po možnosti naj bodo rdeča), rezervna majica, po 
potrebi tudi rezervna obutev in dežnik, zaščita proti klopom 
- nujen je manjši nahrbtnik za malice, pijačo …  
- starše prosimo, da upoštevajo dogovorjeno uro zbiranja in odhajanja otrok na omenjene 
lokacije  
- v primeru nediscipliniranosti otroka si pridružujemo pravico do njegove izključitve 
iz programa  
- ob koncu Igralnic bomo veseli vaših pripomb in predlogov za naslednje poletje! 

 
Toplo vabljeni! 
 
 
Vse dodatne informacije dobite na telefonu: 041/919 120 
 


