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Razstavišče Moja Ljubljanica

Močilnik
Retovje
Kotnikov park
Ribniki
Učna pot Bevke
Mali plac
Jurčevo šotišče
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Spoštovani,

v Kulturnem centru Vrhnika je od septembra 2016 na ogled nova stalna razstava  
Moja Ljubljanica, ki predstavlja naravno in kulturno dediščino reke Ljubljanice. 
Predstavljeno je širše območje porečja te skrivnostne reke sedmih imen, številne 
arheološke najdbe ter zgodovinski pregled od ledene dobe vse do današnjih dni. 

Raznolika in raznovrstna zasnova razstave nam omogoča široko paleto izobraževalnih 
vsebin, ki smo jih oblikovali v poučne, zanimive, izkustvene in doživljajske pedagoške 
programe za šolsko leto 2018/2019. Programi so namenjeni tako najmlajšim v vrtcih 
in 1. triadi OŠ, kot tudi osnovnošolcem 2. in 3. triade. Programi za srednješolce so 
nadgradnja že obstoječih programov, ki jih glede na šolski program individualno 
prilagodimo. 

Pedagoški programi so razdeljeni na zanimiva tematska vodenja po razstavi Moja 
Ljubljanica, delavnice in programe na zunanjih lokacijah. Programe je med seboj 
mogoče kombinirati. Tako lahko glede na razpoložljiv čas, vsebinske poudarke, vrsto 
prevoza in načrtovane stroške, izberete in ustvarite individualne programe. Kombinacija 
več programov omogoča, da ustvarite zanimive kulturne in naravoslovne dneve ali 
celodnevne ekskurzije, ki sledijo temam učnih načrtov. 

Leto 2018 je Cankarjevo leto, saj bo 11. decembra 2018 minilo 100 let od njegove smrti. 
V okviru tega smo pripravili zanimiva programa, ki odstirata podobo Cankarjeve Vrhnike 
in druge zanimivosti tistega časa. 

Dragi učitelji, brez vas seveda ne gre! Hvala vsem, ki ste nas s številnimi šolskimi 
skupinami že obiskali. Hvala za vaše zaupanje, pohvale in povratne informacije, ki 
so nam pomagale ustvariti pedagoški program, ki je pred vami. Tudi v naprej si 
želimo sodelovanja z vami. Zato vam ponujamo brezplačen voden ogled razstave in 
predstavitev naših pedagoških programov. Tako se boste lažje prepričali o naši raznoliki 
in kakovostni ponudbi. Zaključene skupine učiteljev sprejemamo skozi vse leto.

Upamo, da vas pedagoški programi na naslednjih straneh prepričajo, da nas obiščete in 
z nami soustvarjate nove zgodbe!
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Tematska vodenja
Tematska vodenja so vodeni ogledi razstave Moja Ljubljanica, 
prilagojeni učnim načrtom posameznih razredov oziroma 
triad. Ogled razstave je popestren z zanimivimi delovnimi 
listi, s katerimi učenci pridobijo nova znanja oziroma utrdijo 
že pridobljena. Zasnovani so tako, da pri učencih spodbujajo 
logično sklepanje, povezovanje, lastno razmišljanje in 
ustvarjalnost. Učenci naj imajo s seboj pisalo in tršo podlago. 

Cena delovnega lista je 0,50 €. V primeru, da vam ga pošljemo 
v elektronski obliki in jih natisnete sami, je brezplačen.

Kakovosten ogled razstave lahko sočasno omogočimo enemu 
razredu. V primeru obiska več razredov hkrati, določimo zamik 
ogleda vsake naslednje skupine glede na izbran program.

Delavnice
Ponujamo pester izbor delavnic, ki obsegajo izkustvene, 
doživljajske, interaktivne in raziskovalne programe, prilagojene 
starostnim skupinam in učnim načrtom. Učenci preko vseh 
čutil, lastnega izkustva in ustvarjalnosti spoznavajo življenje v 
preteklosti, naravne zakonitosti in načine ohranjanja okolja in 
dediščine. Delavnice izvajamo kot samostojen program ali kot 
nadgradnjo tematskih vodenj. Delavnice potekajo na razstavi ali 
v učilnici razstavišča.

Programi na zunanjih lokacijah
Programi, ki jih izvajamo v naravi, dopolnjujejo vodstva 
in delavnice, saj učenci pridobljeno znanje še nadgradijo 
in preizkusijo na skrbno izbranih lokacijah. Izvajamo jih v 
kombinaciji z zgoraj naštetimi programi.

Na nekatere lokacije se odpravimo peš in že med potjo 
odkrivamo naravno in kulturno dediščino okolja. Za bolj 
oddaljene lokacije je potreben avtobusni prevoz v vaši režiji.

Razstava Moja Ljubljanica | Foto: Jaka Babnik
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Ribolov | Ilustracija: MGML, Igor Rehar

60 min 
3,50 € 
na učenca

60 min 
3,50 €  
na učenca

Mala kapljica pripoveduje svojo zgodbo od trenutka, ko 
pade na Babno polje. Takrat kraški svet oživi. Preko njenega 
pripovedovanja bodo učenci spoznali značilnosti kraških polj, 
kraških jam in njenih prebivalcev. Pripoved bomo popestrili 
z miti in legendami. Sledi ustvarjalna delavnica, v okviru 
katere učenci izdelajo lik vodne kapljice z vsemi pripomočki, 
ki jih potrebujejo za raziskovanje porečja Ljubljanice. 

Učenci preko pravljice, likov in replik spoznajo, kdo so bili 
koliščarji, kakšen je bil njihov vsakdan. Ali so otroci hodili 
v vrtec in šolo? Kakšne obleke so nosili in ali jih je bilo kaj 
strah? Vse to in še več bomo izvedeli, ko se bomo z  
Brinom in Zarjo odpravili na pravo pustolovščino. 

Doživljajska pravljica in ustvarjalna delavnicaDoživljajska pravljica in ustvarjalna delavnica
Veliko popotovanje male vodne kapljiceKoliščarska pustolovščina

VRTEC 
 1. RAZRED 
 2. RAZRED 

VRTEC 
 1. RAZRED 
 2. RAZRED
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Podvodne arheološke raziskave | Foto: MGML, David BadovinacJama Obrh | Foto: Gašper Modic

60 min 
3,50€  
na učenca 
 

60 min 
3,50 €  
na učenca

3. RAZRED3. RAZRED Otroci spoznajo poklice, ki se ukvarjajo s preučevanjem in 
raziskovanjem preteklosti. Tako spoznajo delo arheologov 
in podvodnih arheologov in zgodovinarjev. Preizkusijo se v 
arheološkem risanju predmetov, v risanju predmetov pod 
vodo ter, kot pravi zgodovinarji, s pomočjo fotografij in 
vprašanj odkrivajo značilnosti preteklih obdobij. 

Mala kapljica pripoveduje svojo zgodbo od trenutka, ko 
pade na Babno polje. Takrat kraški svet oživi. Preko njenega 
pripovedovanja bodo učenci spoznali značilnosti kraških polj, 
kraških jam in njenih prebivalcev. Pripoved bomo popestrili z 
miti in legendami. Sledi ustvarjalna delavnica, v okviru katere 
učenci izdelajo lik vodne kapljice z vsemi pripomočki, ki jih 
potrebuje za raziskovanje porečja Ljubljanice.  
Kot primerno dopolnitev pravljici vam predlagamo tudi ogled 
Močilnika (izvir Ljubljanice), ki traja 90 minut. Doplačilo za 
program na zunanji lokaciji je 2€ na učenca. 

Delavnica v učilniciDoživljajska pravljica in ustvarjalna delavnica 
Detektivi preteklostiVeliko popotovanje male vodne kapljice 
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Kosec | Foto: KPLB, Peter BuchnerKoliščarska delavnica | Foto: MGML, Andrej Peunik

60 min 
4,00 € 
na učenca 
 
90 min 
4,50 € 
na učenca 

3. RAZRED
Učencem na izkustven in interaktiven način približamo kulturo 
koliščarjev. Na delavnici otroci spoznajo materiale, ki so bili 
nepogrešljivi pri vsakdanjih opravilih koliščarjev. Preizkusijo 
se v veščinah, kot so mletje žita na žrmljah in netenje ognja. 
Seznanijo se z načinom uporabe in obdelave kamna, roževine  
in kosti ter se preizkusijo v obdelavi kamnitih odbitkov. 
Spoznajo koliščarsko posodje in tipičen koliščarski okras.

Izkustveno-ustvarjalna delavnica
Na dvorišču v kolišču
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Razglednica Vrhnike, 1903 | Cankarjeva knjižnica Vrhnika

90 min 
2,00 € 
na učenca 

60 min 
4,00 € 
na učenca 
 
90 min 
4,50 € 
na učenca 

4. RAZRED
4. RAZRED

Poudarek na kulturni in etnološki dediščini. Poskušamo 
si ustvariti sliko Vrhnike, kot je bila videti v času Ivana 
Cankarja. Poiščemo stavbe, ki so stale že takrat, in 
obiščemo lokacije, ki jih je Cankar opisoval v svojih delih  
(Sv. Trojica, 11. šola pod mostom, mesarjeve klade).

Na delavnici učencem predstavimo Vrhniko v času, ko je 
tu preživljal svoje otroštvo Ivan Cankar. Z raziskovanjem 
slikovnega gradiva, rokovanjem z materiali in različnimi 
pripomočki tistega časa, spoznavajo poklice takratnega  
časa, nošo, prehrano, utrinke šolskega in družinskega 
življenja. Preko besedil, slikovnih prikazov na razstavi ter 
vprašanj,  odkrijejo katera naravna bogastva so v tem 
obdobju izkoriščali ter obrti, ki so se razvile.

Program na zunanji lokacijiDelavnica 
Cankarjeva VrhnikaKako so živeli v času Ivana Cankarja?
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Koliščarska skodela ob odkritju | Foto: MGML, Grega BabičOnesnažena reka | Foto: Medifoto

60 min 
4,00 € 
na učenca 
 
90 min 
4,50 € 
na učenca 

90 min 
4,50 € 
na učenca 

4. RAZRED
4. RAZRED Učencem na izkustven in interaktiven način približamo 

kulturo koliščarjev. Na delavnici otroci spoznajo materiale, 
ki so bili nepogrešljivi pri vsakdanjih opravilih koliščarjev. 
Preizkusijo se v veščinah, kot so mletje žita na žrmljah in 
netenje ognja. Seznanijo se z načinom uporabe in obdelave 
kamna, roževine in kosti ter se preizkusijo v obdelavi 
kamnitih odbitkov. Spoznajo koliščarsko posodje in tipičen 
koliščarski okras.

Otroci se bodo preizkusili v ločevanju odpadkov in spoznali 
načine, s katerimi ohranjamo naše okolje čisto. Na ustvarjalnem 
delu delavnice bodo v praksi spoznali, na kakšen način lahko 
odpadne materiale ponovno uporabimo. 
Kot dopolnitev delavnice vam predlagamo kombinacijo s 
programi, ki jih izvaja Komunalno podjetje Vrhnika – na primer 
ogled čistilne naprave. 

Izkustveno-ustvarjalna delavnicaIzkustveno-ustvarjalna delavnica
Na dvorišču v koliščuNaše okolje = naša skrb
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Izvirni tolmun Velikega Močilnika | Foto: Mauro HrvatinRakov Škocjan | Foto: IZRK, Nadja Zupan

90 min 
2,00 € 
na učenca 
 
120 min 
3,00 € 
na učenca 

60 min 
3,50 € 
na učenca 

5. RAZRED
5. RAZRED Močilnik in Retovje sta zatrepni dolini, kjer kraška reka 

Ljubljanica še zadnjič privre na dan in od tu nadaljuje 
svojo pot preko Ljubljanskega barja. Poudarek je na 
spoznavanju značilnih kraških pojavov ter stika Dinarskega 
krasa in Ljubljanskega barja. Sprehodimo se do obeh 
območij izvirov, se vzpnemo na razgledno točko in na 
kraško zaledje Retovja. Učenci iščejo razlike med dvema 
naravnogeografskima enotama, določijo njune posebnosti  
in ju primerjajo.

Reka Ljubljanica je znana tudi kot reka »sedmih imen«. 
Zakaj in od kod izvira to ime? Kaj skriva kraško podzemlje? 
Katera legenda je tesno povezana z izviri Ljubljanice? Na vsa 
našteta vprašanja, in še kakšno zraven, bomo našli odgovore 
s pomočjo zemljevidov, rebusov, povezovanja in opazovanja. 

Program na zunanji lokaciji Tematsko vodenje
Izviri LjubljaniceLjubljanica in skrivnostni kraški svet
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Mali plac pri Bevkah | Foto: Irena Šinkovec5.200 let staro leseno kolo | Foto: MGML, Matevž Paternoster

120 min 
3,00 € 
na učenca 

60 min 
4,00 € 
na učenca 
 
90 min 
4,50 € 
na učenca 

5. RAZRED
5. RAZRED

Program vključuje obisk Jurčevega šotišča in Malega placa. 
Na Jurčevem šotišču učencem predstavimo nastanek šote, 
njene značilnosti in pomen v preteklosti. Na Malem placu, 
ki je naravni rezervat, učencem predstavimo nastanek 
visokega barja, značilne rastlinske in živalske vrste ter 
njihovo ogroženost. Predstavimo jim tudi pomen ohranjanja 
ogroženih habitatov in naravnih spomenikov. 

Učencem na izkustven in interaktiven način približamo kulturo 
koliščarjev. Na delavnici otroci spoznajo materiale, ki so bili 
nepogrešljivi pri vsakdanjih opravilih koliščarjev. Preizkusijo 
se v veščinah, kot so mletje žita na žrmljah in netenje ognja. 
Seznanijo se z načinom uporabe in obdelave kamna, roževine 
in kosti ter se preizkusijo v obdelavi kamnitih odbitkov. 
Spoznajo koliščarsko posodje in tipičen koliščarski okras. 

Program na zunanji lokacijiIzkustveno-ustvarjalna delavnica
Bevke – Jurčevo šotišče in Mali placNa dvorišču v kolišču



Prazgodovinski voz | Ilustracija: MGML, Igor Rehar
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Arheološke raziskave | Foto: MGML, David BadovinacRazstava Moja Ljubljanica | Foto: Jaka Babnik

60 min 
3,50 € 
na učenca 

60 minut 
3,50€ 
na učenca 

6. RAZRED6. RAZRED Na delavnici se učenci spoznajo z delom arheologa, 
podvodnega arheologa ter zgodovinarja. Preizkusijo se 
v arheološkem risanju predmetov, v risanju predmetov 
pod vodo ter, kot pravi zgodovinarji, poskušajo prepoznati 
značilnosti in posebnosti življenja v preteklosti z 
interpretacijo različnih zgodovinskih virov. 

Program se navezuje na učni načrt za 6. razrede pod izbirno 
temo »Človek razmišlja, ustvarja in gradi«. Učence seznanimo 
s pojmom dediščine, načini raziskovanja preteklosti, razvojem 
človeške družbe in izumi, ki so vplivali na način življenja ljudi 
in razvoj družbe kot take. Vsebine spoznavajo preko lastnega 
sklepanja, povezovanja slišanega in na praktičnih primerih 
preizkusijo svoje znanje.  
V okviru tematskega vodenja si učenci ogledajo celotno 
razstavo Moja Ljubljanica, s poudarkom na prepoznavanju 
dediščine in njenih vrednot.

DelavnicaTematsko vodenje
Detektivi preteklostiSpoznajmo in raziščimo dediščino
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Ljubija | Foto: Maj JuvanecTopografska karta Vrhnike, 1975

180 minut 
5,00 € 
na učenca 

6. RAZRED Na delavnici se učenci spoznajo z različnimi načini orientacije 
v naravi, podrobneje z orientacijo s kompasom. Spoznajo 
osnove topografije in izračunavanja razdalj v naravi. Pri 
sprehodu čez zaledje izvirov spoznajo značilne kraške pojave 
in druge oblike orientacije v prostoru. V Retovju učencem 
predstavimo tudi kulturno dediščino, ki je neposredno 
povezana z izviri reke Ljubljanice.

Delavnica na zunanji lokaciji
Geografska delavnica
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Rimska ladja z Lip na Ljubljanskem barju | Foto: arhiv MGMLPrazgodovinski deblak iz Ljubljanice | Foto: MGML, David Badovinac 

60 min 
3,50 € 
na učenca 

60 minut 
3,50 € 
na učenca 

7. RAZRED7. RAZRED Tematsko vodenje je prilagojeno učnemu načrtu za 
zgodovino 7. razreda, kjer je poudarek na spoznavanju 
prazgodovine in starega veka. Učencem predstavimo 
obdobje prazgodovine, spoznajo se z branjem časovnega 
traku in razlogi za poimenovanje različnih prazgodovinskih 
obdobij. Podrobneje predstavimo obdobje lovsko-
nabiralniških taborov, koliščarjev in Keltov ter zaključimo  
z rimskim obdobjem. 

Učence seznanimo s pojmom dediščine, načini raziskovanja 
preteklosti, razvojem človeške družbe in izumi, ki so vplivali 
na način življenja ljudi in razvoj družbe kot take. Vsebine 
spoznavajo preko lastnega sklepanja, povezovanja slišanega 
in na praktičnih primerih preizkusijo svoje znanje.  
V okviru tematskega vodenja si učenci ogledajo celotno 
razstavo Moja Ljubljanica, s poudarkom na prepoznavanju 
dediščine in njenih vrednot. 

Tematsko vodenjeTematsko vodenje
Po stopinjah preteklosti 1Spoznajmo in raziščimo dediščino
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Ribniki v Verdu | Foto: Andrej LupincOstanki kolov | Foto: MGML, Grega Babič

90 min 
2,00€ 
na učenca 

60 minut 
2,50 € 
na učenca 

7. RAZRED7. RAZRED Program se izvaja na Ribnikih v Verdu, ki so ostanki 
nekdanjih glinokopnih jam vrhniških opekarn. Gre 
za izredno zanimiv ekosistem in habitat s številnimi 
zaščitenimi vrstami, ki jih učencem tudi predstavimo. 
Poleg naravoslovnih tem učencem predstavimo bogato 
kulturno dediščino, ki se navezuje na ribnike in Ljubljanico 
v neposredni bližini. Sprehodili se bomo tudi do Dolgih njiv, 
kjer je nekoč stala rimska postojanka Nauportus. 

Učencem na izkustven in interaktiven način približamo kulturo 
koliščarjev. Na delavnici otroci spoznajo materiale, ki so bili 
nepogrešljivi pri vsakdanjih opravilih koliščarjev. Preizkusijo 
se v veščinah, kot so predenje niti na preslici, mletje žita na 
žrmljah in netenje ognja. Seznanijo se z načinom uporabe in 
obdelave kamna, roževine in kosti ter se preizkusijo v obdelavi 
kamnitih odbitkov. Spoznajo koliščarsko posodje in tipičen 
koliščarski okras. 

Program na zunanji lokacijiIzkustvena delavnica v učilnici (v kombinaciji s tematskim 
vodenjem Po stopinjah preteklosti 1) 
 

Ribniki v Verdu in NauportusNa dvorišču v kolišču
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Bistra | Janez Vajkard Valvasor, 1689Vrhnika | Janez Vajkard Valvasor, 1689

60 minut 
3,50 € 
na učenca 

60 minut 
3,50 € 
na učenca 

8. RAZRED8. RAZRED Tematsko vodenje je vezano na učni načrt zgodovine za 
8. razred, s poudarkom na srednjem in novem veku ter 
prehodu v industrializacijo. Učencem predstavimo obdobje, 
ko je deloval samostan Bistra, njegov nastanek in razvoj 
skozi čas. Nato se sprehodimo skozi obdobje novega veka, 
ko je bil razcvet čolnarjenja in furmanstva ter z njima 
povezanih obrti (kolarstvo, kovaštvo, trgovina, ...). Spoznali 
bodo čas 19. stoletja in razvoj gospodarskih obrti ter njihovo 
prehajanje v industrijo. 

Učenci v prvem delu spoznajo naravno dediščino reke 
Ljubljanice in njeno porečje. V drugem delu spoznajo kulturno 
dediščino vezano na Ljubljanico in njeno okolico. Preko 
povezovanja in lastnega sklepanja spoznajo značilnosti 
poselitve posameznega zgodovinskega obdobja ter vloge 
Ljubljanice, ki so vplivale na razvoj življenja.  
V okviru vodenja si učenci ogledajo celotno razstavo  
Moja Ljubljanica in podrobneje spoznajo vsebine, povezane 
z naravno in kulturno dediščino, njunim prepletom ter 
pomenom njunega ohranjanja. 

Tematsko vodenje Tematsko vodenje 
Po stopinjah preteklosti 2Naravna in kulturna dediščina Ljubljanice
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Razstava Moja Ljubljanica | Foto: Jaka Babnik

120 minut 
3,00 € 
na učenca 

60 minut 
2,50 € 
na učenca 

8. RAZRED8. RAZRED Sprehodili se bomo skozi Vrhniko in na poti iskali sledi 17. 
in 18. stoletja. Poiskali bomo stavbe, ki so imele pomembno 
vlogo v tistem času, na podlagi imen ulic in cest pa si bomo 
poskušali predstavljati, kako je izgledalo življenje v obdobju 
t.i. »Zlate dobe Vrhnike«. 

Na delavnici učencem predstavimo Vrhniko v času, ko je 
tu preživljal svoje otroštvo Ivan Cankar. Z raziskovanjem 
slikovnega gradiva, rokovanjem z materiali in različnimi 
pripomočki tistega časa, spoznavajo poklice takratnega časa, 
nošo, prehrano, utrinke šolskega in družinskega življenja. 
Preko besedil, slikovnih prikazov na razstavi ter vprašanj,  
odkrijejo katera naravna bogastva so v tem obdobju 
izkoriščali ter obrti, ki so se razvile.

Program na zunanji lokacijiDelavnica v učilnici (v kombinaciji s tematskim vodenjem 
Po stopinjah preteklosti 2) 

Zlata doba VrhnikeKako so živeli v času Ivana Cankarja
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Podvodne arheološke raziskave | Foto: MGML, David Badovinac

120 minut 
3,00 € 
na učenca 

60 minut 
3,50 € 
na učenca 

9. RAZRED9. RAZRED Sprehodimo se do izvirov Ljubljanice v Močilniku in Retovju, 
kjer spoznamo skrivnostno reko Ljubljanico, ki tu še zadnjič 
privre na dan. Sprehod nadaljujemo skozi naselje Verd. 
Učenci ob poti spoznavajo naravno in kulturno dediščino 
reke Ljubljanice ter njun preplet. Na poti vidimo tipični 
zatrepni dolini, ostanke mlinov, žag, domačijo nekdanjih 
vrhniških veljakov in sotočje dveh krakov Ljubljanice.

Učenci v prvem delu spoznajo naravno dediščino reke 
Ljubljanice in njeno porečje. V drugem delu spoznajo kulturno 
dediščino vezano na Ljubljanico in njeno okolico. Preko 
povezovanja in lastnega sklepanja spoznajo značilnosti 
poselitve posameznega zgodovinskega obdobja ter vloge 
Ljubljanice, ki so vplivale na razvoj življenja.  
V okviru vodenja si učenci ogledajo celotno razstavo  
Moja Ljubljanica in podrobneje spoznajo vsebine, povezane 
z naravno in kulturno dediščino, njunim prepletom ter 
pomenom njunega ohranjanja.

Program na zunanji lokacijiTematsko vodenje 
Retovje in VerdNaravna in kulturna dediščina Ljubljanice
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Poplavljeno Ljubljansko barje | Foto: KPLB, Milan Orožen AdamičVeliki Škurh | Foto: KPLB, Davorin Tome

120 minut 
3,00€ 
na učenca 

9. RAZRED Program vključuje obisk in ogled Jurčevega šotišča in učne 
poti Bevke. Na Jurčevem šotišču učencem predstavimo 
nastanek šote, njene značilnosti in pomen v preteklosti. Na 
učni poti učencem predstavimo habitat barja, Ljubljanico, 
značilne rastlinske in živalske vrste, ki so ogrožene in 
zaščitene. Poleg naravoslovnih tem bodo učenci spoznali tudi 
bogato kulturno dediščino, ki jo s seboj nosi reka Ljubljanica.

Program na zunanji lokaciji
Bevke - Jurčevo šotišče in učna pot Bevke



Prijave in informacije
Po elektronski pošti: info@mojaljubljanica.si

Po telefonu: +386 (0)41 354 203, od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro

Več informacij: www.mojaljubljanica.si

Razstavišče je odprto od torka do nedelje, med 10.00 in 18.00. Vrata skupinam odpremo 
tudi ob ponedeljkih, če nas kontaktirate vsaj 14 dni pred obiskom.

Ogled je omogočen osebam na invalidskih vozičkih.

Ugodnosti
Ob najavi skupine nam prosim sporočite število otrok iz socialno ogroženih družin, saj 
tem otrokom vse programe omogočamo brezplačno.

Kako do nas?
Razstavišče Moja Ljubljanica  
Kulturni center Vrhnika 
Tržaška cesta 32, 1360 Vrhnika

Brezplačno parkirišče pred razstaviščem

Javni prevoz: Primestni avtobus št. 47 Ljubljana – Vrhnika,  
postajališče »Vrhnika samopostrežna« (10 minut hoje)  
Medkrajevne linije  
postajališče »Vrhnika LPP« (20 minut hoje)

Razstavišče Moja Ljubljanica, Občina Vrhnika | Produkcija: MGML, ZA.POLIS z.o.o.  
Avtorici: Helena Šneberger Mandelj, Ksenija Mulej | Oblikovanje: Zavod NaNovo 
Tisk: ADtisk | Vrhnika, 2018


