
 

 

 
Ljubljana, 30. junij 2020 

 
TKEMO MREŽO USTVARJALNOSTI 

vabilo na strokovno usposabljanje za registrirane koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje  
 

Spoštovani! 

Ministrstvo za kulturo RS (MK), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS (MIZŠ), Zavod RS za 
šolstvo (ZRSŠ) in Cankarjev dom (CD) vabimo na celodnevno 

 
strokovno usposabljanje za registrirane koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje v  

vzgojno-izobraževalnih zavodih, kulturnih ustanovah in lokalnih skupnostih, ki bo 
v sredo, 26. avgusta 2020, 

v Cankarjevem domu, Prešernova cesta 10, Ljubljana.  
 
Cilj enodnevnega strokovnega usposabljanja so povezovanje, izmenjava dobrih praks ter skupen 
razmislek o novostih, ki jih pripravljamo na področju kulturno-umetnostne vzgoje. 
 
Pomembno:  
1. Vabilo in program usposabljanja sta objavljena na spletni strani www.kulturnibazar.si.  
2. Prijavite se od 1. julija do 24. avgusta 2020 na e-naslovu info@kulturnibazar.si. Ob prijavi obvezno 
navedite, katero možnost popoldanskega programa boste izbrali (a, b, c).  
3. Število udeležencev je zaradi prostorskih zmogljivosti omejeno, zato pohitite s prijavo. 
4. Udeleženci prejmete potrdila o udeležbi.  
5. Kotizacije ni.  
 
 
Z veseljem vas pričakujemo na usposabljanju in druženju ter vas lepo pozdravljamo! 
 
Ana Petrovčič, nacionalna koordinatorka projekta Kulturni bazar v CD 
Vladimir Pirc, nacionalni koordinator KUV na ZRSŠ 
Nataša Bucik, nacionalna koordinatorka KUV na MK 
Nada Požar Matijašič, nacionalna koordinatorka KUV na MIZŠ 
 
 

http://www.kulturnibazar.si/
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Program strokovnega usposabljanja za registrirane koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje 
(KUV) v vzgojno-izobraževalnih zavodih, kulturnih ustanovah in lokalnih skupnostih 
 
8.30–9.00 Prihod in registracija 
 
Kosovelova dvorana CD: 
 
9.00–9.15 Uvodni pozdrav in predstavitev namena posveta, sodelujejo nacionalni koordinatorji 
kulturno-umetnostne vzgoje na MK, MIZŠ in ZRSŠ 
 
9.15–10.00 Gospa s klobukom, pripovedovalska predstava ob animiranih ilustracijah na podlagi 
istoimenske knjige avtoric Maše Ogrizek in Tanje Komadina. Priredba in pripoved: Špela Frlic, 
ilustracije: Tanja Komadina, animacija: Andreja Goetz, glasba: Andrej Fon. 
 
Drugo preddverje CD:  
 
10.00–10.30 ODMOR 
 
10.30–11.45 Portal Kulturni bazar in Katalog ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje, predstavitev 
prenovljene spletne strani ter razprava o uporabnosti in razvoju obeh aplikacij 
 
11.45–12.00 ODMOR 
 
12.00–13.45 Kulturno-umetnostna vzgoja na daljavo, razprava o izzivih ob pouku na daljavo 
 
13.45–15.00 ODMOR ZA KOSILO 
 
15.00–17.00 Popoldanski program – tematski sprehodi po izbiri  
 
a) Ljubljanska feministična tura, voden ogled 
Izvaja: zavod Urbana Vrana  
Ljubljanska feministična tura je nastala leta 2017 pri zavodu Urbana Vrana, pohvale pa prejema tako 
iz profesionalnih turističnih krogov in akademske sfere kot s feministične scene. Po njenem vzoru sta 
nastali tudi feministični turi v Beogradu in Reykjaviku. Pot z ženskim žarometom osvetli marsikatero 
zgradbo, ulico ali spomenik, ki tako zasijejo v povsem novi luči. Iz hudomušne in obenem kritične 
analize ne izpusti ne socializma ne kapitalizma, a tudi s pohvalami ne varčuje, saj se prikloni številnim 
nekdanjim bojem za pravice žensk, pa tudi spodbudnim sodobnim uspehom, ki jih Slovenija že 



 

 

dosega. Gre za ogled Ljubljane skozi feministična očala, pri čemer ne manjka zgod in prigod umetnic, 
arhitektk, političnih voditeljic, družbenih aktivistk, učiteljic, nun, članic Antifašistične fronte žensk, 
humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih znanstvenic, bork za pravice žensk, zapornic, lastnic 
tovarn, tovarniških delavk, narodnih buditeljic, »čarovnic« in drugih žensk, ki so zaznamovale 
Ljubljano, Slovenijo in okoliške kraje. Četudi se lahko ob poslušanju ljubljanskih ženskih zgodb bodisi 
glasno krohotate bodisi tiho jokate, je eno gotovo – feministična tura vas ne bo pustila ravnodušnih.  
Trajanje: 120 minut 
 
b) Arhitekturni detektiv, tematski izobraževalni arhitekturni sprehod 
Izvaja: Center arhitekture Slovenije 
Postali bomo arhitekturni detektivi in zunanje prostore, ki jih morda že poznamo, raziskovali z 
vključenostjo vseh čutov, tako pa odkrivali nova zaznana občutja. Prevezali si bomo oči, prostor si 
bomo ogledali s pomočjo ogledalc ter se osredotočili na posamezne materiale, jih potipali in 
ugotavljali, ali so hladni ali topli, gladki ali hrapavi. Naučili se bomo drugače, z zanimanjem opazovati 
in zaznavati prostor okoli sebe in spoznali, da ga lahko tako predstavimo tudi najmlajšim. 
Trajanje: 90 minut 
 
c) Gledališki sprehod po sledeh Dramatičnega društva, interaktivno vodenje 
Izvaja: Slovenski gledališki inštitut 
Leta 1867 je bilo v Ljubljani ustanovljeno Dramatično društvo, kar velja za začetek organiziranega 
gledališkega delovanja na Slovenskem. Na tematskem sprehodu bomo sledili razvoju in 
profesionalizaciji slovenskega gledališča od prvih zametkov do ustanovitve slovenskih narodnih 
ustanov. Kulturno dediščino gledališča in slovenske dramatike bomo odkrivali kar na kraju samem v 
spreminjajočem se urbanem okolju ter jo umestili v zgodovinski, družbeno-politični in arhitekturni 
kontekst. 
Trajanje: 90 minut 


