
Cesta prvih borcev 1 
8250 Brežice 
SI-Slovenija  
t +386 7  466  05  18  
www.pmb.si  
e bostjan.kolar@pmb.si 

 

  
 

Matična številka: 5051797000 • Davčna številka: 90721179 • TRR pri UJP Novo mesto: 01209-6030375567 
 

 

DRUGA POLETNA GRAJSKA DOGODIVŠČINA 2021 
V POSAVSKEM MUZEJU BREŽICE 

 

Spoštovani starši in udeleženci Druge poletne grajske dogodivščine 2021! 

Veseli smo, da boste letošnje poletne počitnice začeli v Posavskem muzeju Brežice na 2. Poletni 

grajski dogodivščini. Letošnja dogodivščina bo tako kot lani zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja 

koronavirusne bolezni nekoliko drugačna, saj bomo z našimi muzejčki preživeli le tri dni. Upoštevali 

bomo vse ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni Covid-19 in poskrbeli za varno izvedbo aktivnosti. 

Večino aktivnosti bomo izvedli zunaj, na grajskem dvorišču in v manjših skupinah ter tako preživeli 

zanimive, ustvarjalne in zabavne trenutke v družbi naše dediščine. Izhajali bomo iz stalnih in občasnih 

razstav ter aktualnih projektov in jih predstavili na malo drugačen način. Vmes pa se igrali, družili in 

se imeli najboljše. Prvi dan bomo tudi podrobneje predstavili celoten potek aktivnosti in sporočili, če 

boste potrebovali še kaj. Za hrano bo poskrbljeno, prav tako za material in vse kar potrebujemo za 

izvedbo dejavnosti. 

 

POTEK DOGODIVŠČINE  

Vse dni, od srede, 18. do petka, 20. avgusta, bodo dejavnosti potekale v dopoldanskem času (časovni 

potek je okviren in se bo spreminjal glede na vrsto dejavnosti). 
 

8.40–9.00: prihod 

9.00: uvodni pozdrav, napoved dejavnosti 

9.15–10.30: dejavnosti 

10.30–11.00: malica 

11.00–13.00: dejavnosti 

13.00: odhod domov 

 

Plačilo ob prijavi na recepciji muzeja:  

 vse dni: 20 € 

 drugi otrok: 15 € 

 posamezni dan: 9 € 

 drugi otrok: 7 € 

 

Cena vključuje: hrano in pijačo, material za delavnice in majico Poletna grajska dogodivščina 2021. 

 

Dodatne informacije in kontakti v času poteka dogodivščine: 

 osebno na recepciji Posavskega muzeja Brežice  

 e-pošta: pedagog@pmb.si 

 telefon: 07 46 605 18 (Boštjan) 

 mobilni telefon: 031 708 737 
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