
 

17. SEPTEMBER 2021 

OKROŽNICA: KULTURNI DAN ZA DIJAKE 1. LETNIKA 

 
V petek, 24. septembra 2021, bo za dijake 1. letnika potekal  kulturni dan iz programov obveznih vsebin likovne umetnosti in glasbe. Kulturni 
dan se bo začel z ogledom Plečnikove cerkev sv. Mihaela na Barju, ki je vpisna na seznam Unescove kulturne dediščine. Zatem bomo prisluhnili 
koncertu   v Cankarjevem domu, potem pa si bo del razredov ogledal  stalno zbirko Narodne galerije, del razredov pa bo imel ogled zbirk  
Mestnega muzeja Ljubljana.  
 
Program in razpored po razredih in spremstvo 
 

 Plečnikova cerkev na 

Barju 

Koncert Cankarjev dom *Narodna galerija *Mestni muzej 

Ljubljana 

Spremstvo 

1. a 10.00 11.00 -12.30 14.00 – 15.00 / Matic Močnik 

Mateja Močnik 

1. b 10.00 11.00 -12.30 / 13.30 -14.30 

(Mestni muzej, stalna 

zbirka) 

Ana Prevc Megušar 

1. c 10.00 11.00 -12.30 / 13.30 – 15.30 

(Plečnikova Ljubljana) 

Irena Florjančič 

Marko Luževič 



Začetek Prešernov 

spomenik pri 

Tromostovju 

1. d 10.00 11.00 -12.30 / 13.30-15.30 

(Plečnikova Ljubljana) 

Začetek Plečnikov hiša 

v Trnovem 

Mateja Lavtar 

Marija Gogala 

1. e 10.00 11.00 -12.30 14.30 – 15.30 / Janez Galzinja 

1. š 10.00 11.00 – 12.30 14.30 – 15.30 / Anže Rebič 

 

 

 

 
*Za ogled razstave  v Narodni galeriji se dijaki zberete pred pročeljem novega dela Narodne galerije 10 minut pred pričetkom ogleda.  
*Za zbirke Mestnega muzeja se dijaki 1. c zberete pri Prešernovem spomeniku ob 13.30, dijaki 1. d se zberete v Trnovem pri Plečnikovi hiši ob 
13.30, dijaki 1. b pa ob 13.15 pri Prešernovem spomeniku in od tu greste v Mestni muzej, kjer se vam začne ogled ob 13.30.  
 
Cena : koncert – 5 evrov, Narodna galerija:  5 evrov, prevoz 5,50 € , Mestni muzej – Plečnikova Ljubljan 7,5 evrov, stalna zbirka – 5 evrov 

 Skupaj:  15,5 evrov oz. 17,5 evrov. Stroške boste poravnali po položnici. 

Odhod avtobusov iz Škofje Loke je ob 9.00 izpred šole.  Dijaki lahko počakate tudi na postajah, ki so na poti do Ljubljane.  DOGOVORITE SE Z 

RAZREDNIKI, OZ, SPREMLJEVALCI, na kateri postaji boste počakali. Za vse tiste, ki boste prišli na avtobus v Ljubljani, vas bomo pobrali  na črpalki 

OMV v Šentvidu. Iz Ljubljane odhajamo ob 15.45 s postaje nasproti parka Tivoli in predvidoma okrog 16.30 pridemo nazaj v Škofjo Loko. Na ta 



dan dijaki nimate rednega pouka. Malica v šoli je za vse dijake odjavljena, v času med koncertom in ogledom zbirk boste imeli nekaj prostega 

časa za malico, ki jo lahko prinesete od doma ali pa si jo kupite v Ljubljani. 

Želiva vam lep kulturni dan in naj lepota umetniških del nagovori vašega duha! 

Pripravila: Ana Prevc Megušar, prof.  in Mateja Močnik, prof. 

 

 


