
 

 

Cesta prvih borcev 1, 8250 Brežice, Slovenija, tel.: 07 466 05 18, pedagog@pmb.si 

 
Matična št.: 5051797000; Davčna št.: 90721179; TRR pri UJP Novo mesto: 01209-6030375567 

 

 

24-URNA MUZEJSKA DOGODIVŠČINA ZA MLADE  
V POSAVSKEM MUZEJU BREŽICE 

 

Spoštovani udeleženci 24-urne muzejske dogodivščine za mlade v Posavskem muzeju Brežice! 

 

Veseli smo, da boste prvi udeleženci počitniškega programa za mlade, ki bo potekal 24-ur. 

Izhajali bomo iz dediščine pobiralcev premoga kólnarjev. Pri tem bomo sodelovali z Jernejem 

Agrežem, ki je ta del posavske dediščine vzel za osnovo prve »sobe pobega« v Posavju. 

 

 

Potek 24-urne muzejske dogodivščine za mlade:* 

1. dan: 

 Začetek: torek, 3. julij ob 16.00 v Posavskem muzeju Brežice 

 Uvod o kólnarjih in delavnica pletenja mrež 

 Priprava »kólnarske« večerje 

 Kino predstava na grajskem dvorišču ob 21.00 

 Nočni potep po muzeju 

 Nočitev med grajskimi zidovi 

2. dan: 

 Prebujanje in zajtrk 

 Odhod na Čatež 

 Obisk »sobe pobega« Lovilci premoga, Escape room Čatež  

 Dejavnosti na Krki (Grič) 

 Konec ob 16.00 

 

*Potek je okviren in ga bomo prilagodili glede na število prijavljenih in vremenske pogoje. 

 

Ker se bo prespalo, drugi dan pa bodo dejavnosti potekale ob, na in v vodi priporočamo, da sabo 

prinesete: 

 pripomočke za osebno higieno 

 vzglavnik 

 spalno vrečo 

 pižamo ali udobna oblačila 

 ročno svetilko 

 brisačo 

 rezervna oblačila 

 zaščito pred soncem in komarji 
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Plačilo ob prijavi na recepciji muzeja: 20 € 

 

Cena vključuje: 

 hrano in pijačo: večerja, zajtrk, kosilo 

 material za delavnice in vse dejavnosti  

 majico 24-urna muzejska dogodivščina 2018 

 trak in obesek z imenom 

 

Dodatne informacije in kontakti v času poteka 24-urne dogodivščine: 

 osebno na recepciji Posavskega muzeja Brežice  

 e-pošta: pedagog@pmb.si 

 telefon: 07 46 605 18 (Silvija) 

 mobilni telefon: 031 708 737 
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