
 

           
Ljubljana, 9. julij 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), Cankarjev dom (CD) in Muzej novejše zgodovine Celje vabimo na 
celodnevno 

 
strokovno usposabljanje za registrirane koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje v  

vzgojno-izobraževalnih zavodih, kulturnih ustanovah in lokalnih skupnostih, ki bo 
v ponedeljek, 30. avgusta 2021, 

v Muzeju novejše zgodovine Celje, Prešernova 17, Celje.  
 
Cilj enodnevnega strokovnega usposabljanja so povezovanje, izmenjava dobrih praks ter 
skupen razmislek o novostih, ki jih pripravljamo v kulturno-umetnostni vzgoji. 
 
Pomembno:  
1. Vabilo in program usposabljanja sta objavljena na spletni strani https://kulturnibazar.si/.  
2. Prijavite se od 9. julija do 24. avgusta 2021 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 

https://kulturnibazar.si/
mailto:info@kulturnibazar.si


 

 

Program strokovnega usposabljanja 
za registrirane koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje (KUV)  

v vzgojno-izobraževalnih zavodih, kulturnih ustanovah in lokalnih skupnostih 

 
Muzej novejše zgodovine Celje, Prešernova 17, Celje 

 
8.30–9.00 prihod in registracija  
 
9.00–9.15 Uvodni pozdrav, direktor Muzeja novejše zgodovine Celje, dr. Tonček Kregar, in 
Vladimir Pirc, nacionalni koordinator kulturno-umetnostne vzgoje na ZRSŠ 

9.15–9.45 Napišimo skladbo, 

Produkcija: Hiša kulture Celje; nastopajoči: Mitja Ritlop, klarinet, Igor Feketija, klavir, Miha 

Firšt, kontrabas, in Urban Krč, tolkala 

Na eni naših najbolj priljubljenih mladinskih produkcij, predstavi Napišimo skladbo, ansambel 

izkušenih pedagogov in glasbenikov pokaže, kako si zamislimo temo in kaj vse lahko 

počnemo z njo, da na koncu nastane prava razgibana skladba. Melodijo izvajamo z različnimi 

inštrumenti, ji dodajamo spremljavo, prepletamo s kontrapunktom, dodajamo ritme, 

razvijamo in izpeljujemo, spreminjamo metrum in karakter, pojemo dodajamo sodobne 

zvočne efekte ... 

Ob »komponiranju« otroci spoznajo posebnosti in možnosti različnih inštrumentov, se 

seznanijo z načini skladanja slavnih skladateljev Bacha, Mozarta, Čajkovskega, Debussyja in 

Šostakoviča ter, najpomembneje, ozavestijo obstoj različnih plasti in komponent kompozicij 

umetniške glasbe, kar posledično ponuja ključ za udobnejše in bolj kakovostno poslušanje. 

9.45–10.00 odmor  
 
10.00–10.45 Kulturni bazar – nacionalno stičišče kulturno-umetnostne vzgoje, predstavitev 
Predstavlja Ana Petrovčič, nacionalna koordinatorka projekta Kulturni bazar v CD. 
 
10.45–12.30 Kreativna partnerstva med učiteljem in umetnikom, predstavitve primerov 
dobrih praks in razprava 

Predstavili bomo različna kreativna partnerstva med učitelji in umetniki, ki vsem vključenim 
udeležencem zagotovijo dejavno vlogo ter umetniško in didaktično izkušnjo. Razkrivajo 
različne poglede in nas učijo ceniti raznovrstne pristope ter nas med seboj tudi povežejo. 
Spoznali bomo:  

• predstavitev EU projekta Europe in perspective, predstavi Nada Požar Matijašič, 
MIZŠ  



 

• projekta OŠ Trnovo v Ljubljani Naj se tvoja beseda sliši skozi gib: predstavijo Anita 
Godler, prof. razrednega pouka, Urša Rupnik, plesalka, koreografinja in plesna 
pedagoginja;  

• projekt Vrtca Ljutomer Pravljični prostori – Pravljična pohajkovanja pike, črte in 
oblike (ESS projekt SKUM): predstavita Ksenija Kosi, vzgojiteljica in Katja Sudec, akad. 
slikarka; 

• projekt OŠ Prežihovega Voranca v Ljubljani Gledališki atelje na osnovni šoli (ESS 
projekt Igrišče za gledališče 2.0): predstavita Lea Kukovičič, režiserka, in Alma R. 
Selimović, v. d. direktorice, Zavod Bunker; 

• projekt OŠ Trnovo v Ljubljani Telo v gibanju: predstavijo Anita Godler, prof. 
razrednega pouka, Alenka Končan, prof. športne vzgoje, Robertina Dugar, prof. 
matematike in računalništva in Urša Toman, akad. kiparka;  

• projekt Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec Metaforika telesa (ESS projekt 
SKUM): predstavijo Darja Skutnik, prof. slovenščine, Lucija Kompan, prof. 
športne vzgoje, Sabina Jurhar, prof. biologije in anatomije, in Luka Dakskobler, 
fotograf in scenarist. 

Dogodek bo povezovala Nada Požar Matijašič, nacionalna koordinatorka KUV na MIZŠ. 
 
12.30–13.30 odmor za kosilo 
 
13.30–15.00 Povezovanja in sodelovanja – ali lahko skupaj dosežemo več? predstavitve 
primerov dobrih praks in razprava 

Dogodek je namenjen skupnemu razmisleku, kako čim bolje (projektno ali programsko) 
povezati vzgojno-izobraževalne zavode, kulturne ustanove in lokalne skupnosti, da bi 
otrokom in mladim, pa tudi odraslim, omogočili večjo dostopnost kulturnovzgojnih 
dejavnosti. Uvodoma bomo spoznali: 

• projekt Ambasador kulture, Hiša kulture Celje (ESRR projekt, Center za kreativnost): 
predstavita Miha Firšt, direktor Hiše kulture Celje in David Preložnik, profesor in 
koordinator KUV na Gimnaziji Celje – Center;  

• projekt Zvoki mesta, Ravne na Koroškem, ki povezuje osnovno šolo, gimnazijo, 
kulturno ustanovo in občino (LAS projekt, Ravne na Koroškem: Daj mi 
priložnost, da (so)delujem), predstavljajo dr. Petra Štirn Janota, kreativna 
vodja, Zavod Petida, Robi Jamnik, glasbenik, KD Drugi zvoki, in Suzana Markič, 
prof. razrednega pouka, OŠ Koroški jeklarji; 

• primer dobrega povezovanja pri načrtovanju kulturnovzgojnih dejavnosti v občini 
Brežice: predstavljajo Simona Rožman Strnad, vodja območne izpostave in regijska 
koordinatorka za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje, JSKD Območna izpostava 
Brežice; Alenka Černelič Krošelj, direktorica Posavskega muzeja Brežice, in Vesna 
Kržan, svetovalka na oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in 
razvoj, Občina Brežice. 



 

V razpravi bomo iskali ideje in rešitve, kako prispevati k načrtnemu razvoju kulturno-
umetnostne vzgoje na lokalni oziroma regionalni ravni.  
Dogodek bo povezovala Nataša Bucik, nacionalna koordinatorka KUV na MK. 
 
15.00–16.30 Popoldanski program po izboru: 
 

a) Ogled Otroškega muzeja Hermanov brlog in razstave Živeti v Celju, Muzej novejše 
zgodovine Celje  

Ogled edinega slovenskega otroškega muzeja, ki poleg prenovljene stalne razstave na ogled 
ponuja tudi novo občasno razstavo Hermanov bonton, na kateri raziskujemo in spoznavamo 
pravila lepega vedenja, neločljivo povezana z vrednotami. Vsebine so predstavljene 
interaktivno, živahno in barvito, sodobnost pa se prepleta s pogledi v preteklost. Spoznali 
bomo vsebinske sklope ter različne programe, ki jih dodatno ponudijo bolj radovednim in 
ustvarjalnim obiskovalcem.  

Razstava Živeti v Celju je svojevrsten spomenik mestu ob Savinji. Obiskovalci lahko ob 
Dnevniku treh generacij sledijo kronološkemu pregledu zgodovine Celja in Celjanov v 20. 
stoletju, v drugem delu razstave pa doživijo utrip ambientalnih postavitev Muzejske ulice 
obrtnikov, Glavnega trga s predstavitvijo meščanstva in lekarne pri Orlu ter delavskega 
predela Gaberij. 

Več o vsebinah Muzeja novejše zgodovine Celje na https://www.muzej-nz-ce.si/. 

b) Urbani sprehod po Celju, vodi Katja Pur, muzejska vodnica, Muzej novejše zgodovine 
Celje  

Prisluhnimo zgodbam mesta, meščank in meščanov na vodenju po mestnih ulicah, od 
antičnih časov do današnjih dni ter spoznajmo, kakšno je bilo življenje v Celju nekoč in 
kakšno je danes. Vodenje nas popelje v obdobja od antičnega do sodobnega Celja, na njem 
pa se lahko srečamo z znanimi prebivalci, ki so nekdaj živeli v mestu. Spoznali bomo, kako so 
živeli, kaj so počeli, kdo so bili oziroma bile … 

c) Voden ogled po Pokrajinskem muzeju Celje, Muzejski trg 1 

Celjanka Alma M. Karlin je že pred stotimi leti razbijala stereotipe. O popotnici, pisateljici, 
poliglotki in ljubiteljski raziskovalki bomo izvedeli več ob vodenem ogledu stalne razstave 
Poti (več na: https://www.pokmuz-ce.si/sl/razstave/stalne-razstave/alma-m-karlin-poti). Po 
ogledu razstave bomo na kratko spoznali tudi znameniti Celjski strop, edinstven v evropskem 
prostoru.  

 

https://www.muzej-nz-ce.si/
https://www.pokmuz-ce.si/sl/razstave/stalne-razstave/alma-m-karlin-poti

