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Šola zmajeslovja
Tematski vodeni ogledi
23. 9., 28. 10., 25. 11., 23. 12. ob 11.00

Zmaji so čudovita starodavna bitja, ki še dandanes burijo našo domišljijo. V letu 2017 
bomo med septembrom in decembrom priredili štiri družabna srečanja, na katerih 
se bomo podali na zabavno in nepozabno pustolovščino odkrivanja skrivnosti in 
zanimivosti iz življenja zmajev. In kdo ve … če bomo imeli srečo, bomo morda kje po 
poti celo srečali zmajčka, ki je eden izmed najstarejših prebivalcev Ljubljanskega 
gradu in ga varuje pred sovražniki ter propadom …

ZbIrno mesTo: Info center na Grajskem 
dvorišču
VsTopnIna: 3 €
Vstopnico potrebujejo le otroci.
prImerno Za oTroke od 4. do 10. leTa 
sTarosTI

Šola zmajeslovja



Počitniški programi
Zimsko počitniško varstvo 
27. 2.–3. 3. od 7.30 do 16.30

Ko pomislimo na gradove, se nam zdi skorajda samoumevno, da so v njih bivali 
pogumni vitezi, mogočni cesarji in lepe princese … A tisto obdobje zna biti še kako 
skrivnostno … Ste si kdaj želeli s časovnim strojem odpotovati v preteklost in vsaj na 
kratko doživeti srednjeveški vsakdan? V celotedenskem počitniškem varstvu bomo 
s pomočjo zabavnih izzivov in zanimivih nalog spoznavali številne srednjeveške 
zgodbe, ki se skrivajo za mogočnimi grajskimi zidovi. In kdo ve, morda na tem 
razburljivem potovanju skozi čas srečamo še katerega od grajskih prebivalcev?!

ZbIrno mesTo: Vstopni paviljon pred mostom
kdaJ: od 7.30 do 16.30
VsTopnIna: 100 € (za celotedenski program),  
25 € (za posamezen dan)
drugi otrok iz iste družine ima 20-odstotni 
popust, tretji in vsi naslednji pa 30-odstotnega. 
prImerno Za oTroke od 6. do 12. leTa 
sTarosTI

Jesenske počitniške delavnice Ustvarjalne delavnice
2. in 3. 11. od 10.30 do 13.30

Ker je zmaj edino mitološko bitje, ki je prek različnih zgodb in legend neločljivo 
povezan tako z Ljubljanskim gradom in Grajskim gričem kot tudi mestom Ljubljana, 
bomo v času jesenskih počitniških delavnic organizirali ustvarjalne delavnice, 
na katerih bodo naši najmlajši obiskovalci s pomočjo različnih interaktivnih 
nalog in izzivov spoznavali zgodovino Ljubljanskega gradu in zgodbe povezane z 
ljubljanskim zmajem.

ZbIrno mesTo: Info center na Grajskem dvorišču
kdaJ: od 10.30 do 13.30
VsTopnIna: 3 € (za posamezen dan)
Vstopnico potrebujejo le otroci.
prImerno Za oTroke od 6. do 10. leTa sTarosTI

Počitniški programi

prijave sprejemamo 
do zapolnitve prostih 
mest oz. najpozneje do 
vključno četrtka, 23. 2. 
2017, na e-naslov petra.
kucic@ljubljanskigrad.si 
ali po telefonu številka 
01 306 42 04.



7. grajski dnevi7. grajski dnevi

ljubljanski grad, 19.–21. 5.

Tradicionalni Grajski dnevi, ki jih prirejamo ob obletnici, ko je Ljubljanski grad 
iz državne prešel v mestno last, bodo v letu 2017 že sedmi po vrsti. Program, 
namenjen tako družinam kot posameznikom, bodo zaznamovali poučni, glasbeni 
in uprizoritveni dogodki, kreativne delavnice, srednjeveški tabor pred grajskim 
obzidjem, dan odprtih vrat … 

brezplačne vstopnice za prireditve v sklopu 
Grajskih dni bodo na voljo od 15. 5. 2017 dalje v 
Info centru na ljubljanskem gradu in na spodnji 
postaji tirne vzpenjače na krekovem trgu.
prosT VsTop na prIredITVe



Skozi pravljični grad
pravljične animacije in ustvarjalne delavnice

Pravi poznavalec zgodovine Ljubljanskega gradu škrat Hermi bo po enoletnem 
potepanju znova obiskal mlade grajske obiskovalce. Uvodni pravljični animaciji 
bo vsakič sledila svojevrstna delavnica. V dvanajstih nadaljevanjih boste izdelali 
maketo gradu, ki bo hkrati tudi družabna igra, s katero se boste lahko tako zabavali s 
prijatelji kot spoznavali grajske zanimivosti. 

kdaJ: ob 11. uri 
kJe: stanovska dvorana
VsTopnIna: 3 €
Vstopnico potrebujejo le otroci.
prImerno Za oTroke od 4. do 10. leTa 
sTarosTI

8. 1. Škratovske skrivalnice na Grajskem griču

12. 2. marcus očara ludvika

12. 3. marionina skrivnost

9. 4. Jurij ima pomoč

14. 5. končno grad

11. 6. Hermi in vojvoda Herman

9. 7. sigizmund svetovalec

13. 8. bolničarka Hermiona

10. 9. Utar želi vodnjak

8. 10. Ivanova sijajna družba v zaporu

12. 11. Grajski škrati za župana Hribarja

10. 12. kje na ljubljanskem gradu pa škrati domujejo 
dandanes?

Skozi pravljični grad



Družinski vodnik po 
Ljubljanskem gradu

Dan, ko je izginil 
Ljubljanski grad …

Strip Dan, 
ko je izginil 
Ljubljanski grad 
je na voljo v 
grajski trgovini 
Doživetja za 
domov.

Ob nakupu 
družinske 
vstopnice za 
Ljubljanski 
grad prejmete 
Družinski 
vodnik 
brezplačno.

Ljubljanski grad spada med maloštevilne 
gradove, ki poleg zgodovine, zgodb in legend 
premorejo tudi svoj strip. Dan, ko je izginil 
Ljubljanski grad je naslov stripovskega hip-hopa 
po zmajskograjski zgodovini, ki ga je spesnil Žiga 
X. Gombač, narisal in pobarval pa Ivan Mitrevski. 
Glavna junaka, Zmajček Franci in Maj Z, v stripu 
na šaljiv, a strokovno podprt način predstavljata 
grajsko zgodovino! 

Družinski vodnik po Ljubljanskem gradu je tako kot 
omenjeni strip napisal mladinski pisatelj Žiga X. 
Gombač, ilustracije pa so delo Ivana Mitrevskega. S 
pomočjo tega vodnika se lahko družine samostojno 
podajo na učno pot, na kateri jih čakajo simpatične 
uganke, spretnostni preizkusi ter druge možganske 
kravžlarije. Tiste, ki bodo kos vsem izzivom, pa v 
Grajski trgovini čakata članska izkaznica ter članstvo 
v spoštovani Zmajski druščini, ki skrbi, da Ljubljanski 
grad in njegove zgodbe ne utonejo v pozabo.



Za organizirane skupine Ljubljanski grad skozi vse leto 
izvaja enaindvajset različnih pedagoških programov 
za otroke in mladino. Na ta način sledimo svojemu 
poslanstvu, ki nas zavezuje, da posredujemo znanje 
o zgodovini Ljubljanskega gradu ter njegovi vlogi v 
preteklosti in sedanjosti. 

Ljubljanski grad je tudi primeren prostor za 
praznovanje rojstnega dne vašega otroka. Ponujamo 
trinajst različnih programov; grajski vodniki otroke 
na igriv način popeljejo na razburljivo potovanje po 
zanimivi grajski zgodovini in njenih zgodbah …

Praznovanje 
rojstnega dne

Organizirane 
skupine



Več o celotni ponudbi si preberite na naši 
spletni strani www.ljubljanskigrad.si

Z veseljem tudi odgovorimo na vaša 
vprašanja. Pokličite nas v Info center po 
telefonu: 01 306 42 934  
ali nam pišite na e-naslov:  
info-center@ljubljanskigrad.si 

Veseli bomo vašega obiska. 

@Ljubljanskigrad

Ljubljana Castle

Za obiske  
dogodkov 

priporočamo 
vožnjo z 

vzpenjačo.

Informacije, rezervacije in prodaja vstopnic: prodajna mesta na Ljubljanskem gradu, spodnja postaja vzpenjače,  
www.ljubljanskigrad.si ter na vseh prodajnih mestih www.mojekarte.si
Za obisk Ljubljanskega gradu priporočamo vožnjo s tirno vzpenjačo.
Izdal: Ljubljanski grad, januar 2017
Zanj: Mateja Avbelj Valentan, direktorica

Javni zavod Ljubljanski grad si pridržuje pravico do sprememb v programu.

Info center:

T:  +386 1/306 42 93  

E:  info-center@ljubljanskigrad.si

W:  www.ljubljanskigrad.si


