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Kot vsak mesec veleva tradicija, bo tudi v aprilu prva nedelja BREZPLAČNA za vse obiskovalce iz občin Postojna in
Cerknica. Vabljeni na ogled stalne razstave Muzej krasa, zabavno dogodivščino razstave za otroke Jamar Junior,
detektivsko raziskovanje muzeja z ogrooomnimi kockami in ogled edinstvene občasne razstave soboslikarstva in
črkoslikarstva na Postojnskem in Bistriškem. Vabljeni, da nas obiščete med 10. in 17. uro.

Protejkina pustolovščina - otroška delavnica

Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo 
Škocjanskih jam

4. delavnica Zelenega abonmaja

Obvezne so predhodne prijave na telefonski številki 05/721 12 80.
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Napovedujemo

M e s e č n i  k o l e d a r  d o g o d k o v   v  N o t r a n j s k e m  m u z e j u  P o s t o j n a

Notranjski muzej Postojna
Kolodvorska cesta 3
6230 Postojna
Kontakt: +386 5 721 10 90 / info@notranjski-muzej.si
Odpiralni čas: torek - nedelja 10.00 - 17.00
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Brezplačna prva nedelja v mesecu

Razstava Nagelj dehteč, na steni rdeč

Vabljeni na ogled v času odprtja muzeja od torka do nedelje med 10. in 17. uro. Vstop je prost.

Edinstvena in obsežna razstava o soboslikarstvu in črkoslikarstvu na Postojnskem in Bistriškem, vse od začetkov teh
rokodelskih dejavnosti pa do 80. let 20. stoletja, predstavlja tudi tri generacije rokodelcev. Vabljeni na ogled občasne
razstave Nagelj dehteč, na steni rdeč: soboslikarstvo in črkoslikarstvo na Postojnskem in Bistriškem.

Neverjetna zgodba lepotcev iz Lipice
V muzeju bomo predvajali projekcijo filma kulturnega Društva Kolut, predstavili razstavo in prisluhnili 
predavanju mag. Janka Boštjančiča iz Parka vojaške zgodovine. Dogodek bo potekal v sredo, 12. aprila 2023, z 
začetkom ob 18. uri v prostorih Notranjskega muzeja v Postojni.

Na 4. delavnici Zelenega abonmaja, ki bo potekala v torek, 11. aprila 2023, ob 17. uri bomo ustvarjali domačo
džunglo. Spoznali bomo trike in pomembna načela pri presajanju sobnih rastlin, da nam bodo te navdušujoče
uspevale. Pri tem nam bodo svetovali strokovnjaki iz vse bolj znane "Džungla plants". Svojo lončnico boste očistili
morebitnih škodljivcev in jo vsadili v primerno zemljo. Za primeren substrat in manjše lončke bomo poskrbeli mi, če
pa je vaša lončnica bolj velika, prinesite s seboj lonec primerne velikosti. Zelene rastline, ki ste se jih naveličali, lahko
na delavnici izmenjate in tako podarite nekaj zelenega za lepšo pomlad.

Otroška delavnica: 
Protejkina zgodba

Krasoslovne       
raziskave za     

trajnostno rabo 
Škocjanskih jam

Alpski zid pri 
Postojnskih vratih

Skozi domišljijsko zgodbo Protejkina pustolovščina bomo spoznali človeško ribico, njeno skrivnostno podzemno okolje,
ostale prebivalce v jamah in pa tudi obiskovalce kot so netopirji. Ali veste, v čem se človeška ribica razlikuje od ostalih
dvoživk, npr. žab, rib, kač in podobno? Skupaj z dr. Marjanco Kos in dr. Špelo Klofutar iz Pedagoške fakultete Univerze v
Ljubljani in Zavoda za izobraževanje in svetovanje Špelinice se bomo družili na otroški delavnici v torek, 18. aprila 2023,
ob 18. uri v muzeju. Obvezne so predhodne prijave na 070 538 239 ali na ana.cic@notranjski-muzej.si.

Vabljeni na predavanje dr. Stanke Šebela z naslovom Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo Škocjanskih jam
kot svetovne dediščine, ki bo v sredo, 19. aprila 2023, ob 17. uri v Notranjskem muzeju Postojna.

Alpski zid pri Postojnskih vratih
Vabljeni na predavanje mag. Grege Žorža iz Zgodovinskega društva Rapalska meja o utrdbeni dediščini Alpskega zidu pri 
Postojnskih vratih. Predavanje bo v četrtek, 6. aprila 2023, z začetkom ob 18. uri v prostorih Notranjskega muzeja v Postojni.
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