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POLHOV GRADEC
Polhov Gradec je naselje z bogato kulturnozgodovinsko dediščino v osrčju Polhograjskega
hribovja, zelenega zaledja Ljubljane. Njegovo
staro vaško jedro je deloma še ohranjeno, skozi
njega pa se boste skorajda zagotovo sprehodili
ali peljali, da bi obiskali tukajšnjo največjo
zanimivost: lepo graščino s čudovitim parkom,
nad katero se pne značilna veduta kraja,
Polhograjska gora s cerkvico. V graščini so
prostori krajevnega muzeja in Muzeja pošte
in telekomunikacij, v njej pa lahko tudi
poklepetate z omikanim grofovskim parom!
Le streljaj proč je odlična hiša medu, z otroki pa
lahko uživate v Polhovem doživljajskem parku.
Presenečeni boste, koliko zanimivosti ponuja
Polhov Gradec!
6
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POLHOV GRADEC

1
število oseb
najprimernejša starost
obiskovalcev
trajanje
mogoči tuji jeziki izvedbe
kdaj se doživetje izvaja

HIŠA MEDU BOŽNAR

vse leto, po predhodnem
dogovoru

en dan pred izvedbo

cena doživetja

lokacija

prevoz do lokacije

sedemkratnemu obsegu Zemlje! Poznate razlike

- do 10 oseb: 50 € na skupino
- nad 10 oseb: 5 € na osebo
- ogled življenja čebel 2 € na osebo
(samo v sezoni)
Hiša medu Božnar
Polhov Gradec 72
1355 Polhov Gradec
avtomobil, avtobus, redna
avtobusna linija Ljubljana Polhov Gradec, linija 51

med številnimi vrstami medu? Veste, da je treba
informacije in prijave

Hiša medu Božnar
t.: 031 718 752
info@boznar.si
www.boznar.si

kaj vključuje program

Predstavitev čebelarstva in čebeljih
pridelkov, pokušina medu in izdelkov
iz medu, izdelava svečke iz čebeljega
voska. V sezoni ogled življenja čebel.

želite, da se bodo med peko zlato obarvali?
V Hiši medu Božnar, družinskem čebelarstvu
s tridesetletno tradicijo pridelave medu in
medenih izdelkov, boste izvedeli vse o čebelah,

slovenščina, angleščina, nemščina

skrajni rok odpovedi

pristnega medu? Če bi to naredila ena sama

dodati med kruhu, pecivu ali piškotom, če

1,5 ure

dva dni pred izvedbo

milijonov cvetov, da čebelar dobi en kilogram
čebela, bi opravila pot, enako približno

od 4. leta naprej

skrajni rok prijave

Doživetje slovenskega čebelarstva in medu
Ste vedeli, da morajo čebele obleteti več

3 do 50

slovenskem čebelarstvu, medu in izdelkih,
oplemenitenih z njim. Doživeli boste živahen
vsakdan v čebelnjaku, prepoznavali vonj
različnih vrst medu in pokušali slastne medene
izdelke. Ugotovili boste, zakaj je med od nekdaj
veljal za hrano bogov!
8

omejitve

Doživetje vključuje degustacijo
medu in medenih izdelkov, zato je
potrebno ob prijavi opozoriti na
morebitne diete.

9
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POLHOV GRADEC

2
število oseb
najprimernejša starost
obiskovalcev
trajanje
mogoči tuji jeziki izvedbe
kdaj se doživetje izvaja

ČAJ Z GROFOM BLAGAJEM

Kako lepo se je vrniti v preteklost, kadar to

soproga, elegantna Antonija! Resda sta minili

slovenščina, angleščina
vse leto, ob petkih ob 16.30

skrajni rok odpovedi

en dan pred izvedbo, do 12.00

cena doživetja

lokacija
prevoz do lokacije

informacije in prijave

že več kot dve stoletji, ko sta živela v graščini

- 16,50 € na osebo,
- otroci do 6. leta 9,00 € na osebo
Polhograjska graščina
avtomobil, avtobus, redna
avtobusna linija Ljubljana Polhov Gradec, linija 51
Polhograjska graščina
t.: 031 776 259
www.visitpolhovgradec.si
info@grad-polhovgradec.si

v osrčju Polhograjskega hribovja, a odtlej
se nista postarala niti za leto. Tudi to, zakaj

1,5 ure

en dan pred izvedbo, do 12.00

upodabljata tako uglajen in imeniten mož,
kot je grof Rihard Ursini Blagaj, in njegova

od 4. leta naprej

skrajni rok prijave

Poklepetajte z uglajeno gospodo
na grajski čajanki

2 do 40

kaj vključuje program

ostajata tako mlada, boste izvedeli na prijetni
čajanki v Polhograjski graščini, ki daje kraju
na pragu Ljubljane poseben pečat. Časovni

vodenje z lokalnim vodnikom,
obisk grofa in grofice, degustacija
kraljevih dobrot, presenečenje
grajske kleti, ogled Muzeja pošte
in telekomunikacij

stroj vas bo popeljal v 19. stoletje; v čas, ko je
tod vrvelo od vznemirjenja zaradi odmevnega
botaničnega odkritja, ki je v te kraje pripeljalo
celo saškega kralja; v čas, ko je bila graščina

omejitve

Doživetje vključuje pogostitev
z lokalno hrano, zato je potrebno
ob prijavi opozoriti na morebitne
diete.

središče naprednih razsvetljenskih idej. Zato
se to območje tudi imenuje »Blagajeva dežela«.
Preživite prijetno popoldne v visoki družbi!
10
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POLHOV GRADEC

3
število oseb
najprimernejša starost
obiskovalcev
trajanje
mogoči tuji jeziki izvedbe
kdaj se doživetje izvaja
skrajni rok prijave

VZPON NA RAZGLEDNIK NAD
POLHOGRAJSKO GRAŠČINO
Hodite, kod hodijo domačini, in pokusite
dobrote, ki jih pripravljajo domačini
Polhograjska gora, s cerkvico na vrhu značilna

skrajni rok odpovedi
cena doživetja
lokacija
prevoz do lokacije

veduta Polhovega Gradca, je gorniška,
botanična in zgodovinska zanimivost.
V 19. stoletju so na njej odkrili dotlej še neznano

informacije in prijave

rastlino, Blagajev volčin, zaradi česar je v te
kraje tedaj pripotoval celo saški kralj! Poleg
tega je gora pomembno arheološko najdišče,
ki priča o njeni poselitvi že v prazgodovini.

kaj vključuje program

pohodnikov, ki z nje uživajo v prelepih
označeni planinski poti, po sestopu z nje pa

omejitve

vas bo v očarljivem parku Polhograjske
graščine pričakala pogrnjena mizica
kulinaričnih dobrot Blagajeve dežele. Če vam
bo po pohodu in uživanju v lokalnih dobrotah
še ostalo kaj energije, pa vabljeni na ogled

od 5. leta naprej

2 uri
slovenščina, angleščina
vse leto
tri dni pred izvedbo
dva dni pred izvedbo
25 € na osebo
Polhograjska graščina
avtomobil, avtobus, redna
avtobusna linija Ljubljana Polhov Gradec, linija 51
Polhograjska graščina
t.: 031 776 259
www.visitpolhovgradec.si
info@grad-polhovgradec.si

V zdajšnjih časih pa je priljubljen cilj
razgledih. Na goro se vzpnete po nezahtevni

2 do 50

kaj vzeti s seboj

Popotna malica (Cula dobrot
Blagajeve dežele, brezalkoholna
pijača). Popotna malica se postreže
v grajskem parku; zemljevid poti.
Izlet ni priporočljiv za osebe brez
ustrezne telesne pripravljenosti.
Doživetje vključuje pogostitev
s hrano, zato je potrebno ob prijavi
opozoriti na morebitne diete.
pohodni čevlji, športna oblačila,
pohodne palice

muzejskih zbirk v Polhograjski graščini!
12
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POLHOV GRADEC

4
število oseb
najprimernejša starost
obiskovalcev
trajanje
mogoči tuji jeziki izvedbe
kdaj se doživetje izvaja
skrajni rok prijave

PIKNIK V »SLOVENSKIH DOLOMITIH«
Kulinarično razvajanje s culo dobrot Blagajeve
dežele v Polhograjskem hribovju
V zavetju najbolj priljubljene gore Polhograjskih

skrajni rok odpovedi
cena doživetja
lokacija
prevoz do lokacije

Dolomitov, Polhograjske Grmade, stoji na robu
zelene travnate planote ljubka cerkev sv. Uršule.
Nizko obzidje, ki jo obkroža, vabi pohodnika,

informacije in prijave

naj počije na njem in se naužije lepih razgledov
na dolino in hribovje nad njo. Do tod privede
prijetna označena planinska pot iz doline,
ki se nadaljuje na Polhograjsko Grmado.

kaj vključuje program

pohodniških ciljev v Polhograjskih Dolomitih.
saj se jim je njen nenavadno rogljati greben

omejitve

z navpično odsekano glavo zdel podoben
čeljusti in nosu tega francoskega kralja. Če se
boste vzpeli nanjo ali ne – izjemen bo že izlet
do cerkvice, kjer je pravšnji prostor, da razvijemo
Culo dobrot Blagajeve dežele. Posladkajte se

od 5. leta naprej

2 uri
slovenščina, angleščina
vse leto
tri dni pred izvedbo
dva dni pred izvedbo
25 € na osebo
Polhograjska graščina
avtomobil, redna avtobusna
linija Ljubljana - Polhov Gradec,
linija 51
Polhograjska graščina
t.: 031 776 259
www.visitpolhovgradec.si
info@grad-polhovgradec.si

Ta je sicer eden najlepših in najbolj priljubljenih
Francozi so ji nekoč nadeli ime Ludvik XIV.,

2 do 4

kaj vzeti s seboj

Popotna malica (Cula dobrot
Blagajeve dežele, brezalkoholna
pijača). Mogoča izposoja piknik
odeje, zemljevid poti.
izlet ni priporočljiv za osebe brez
ustrezne telesne pripravljenosti.
Doživetje vključuje pogostitev
z lokalno hrano, zato je treba ob
prijavi opozoriti na morebitne diete.
pohodni čevlji, športna oblačila,
pohodne palice

z lokalnimi okusi sredi izjemne narave!
14
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POLHOV GRADEC

5
število oseb
najprimernejša starost
obiskovalcev
trajanje
mogoči tuji jeziki izvedbe

POLHOV DOŽIVLJAJSKI PARK
Vrhunsko doživetje za vso družino

- 5 € na osebo,
- vodenje 60 € na skupino do 20 oseb

lokacija

avtomobil, avtobus, redna
avtobusna linija Ljubljana Polhov Gradec, linija 51

informacije in prijave

Polhograjska graščina
t.: 031 776 259
www.visitpolhovgradec.si
info@grad-polhovgradec.si

kaj vključuje program

beležka s svinčnikom
za reševanje nalog na poti

Spoznajte čebeljo družino, kraljevo rožo, obiščite
omejitve

pokukajte v jazbino ... Polhov doživljajski park
in resničnega sveta ustvarja doživetja, ki otroke

Polhograjska graščina

prevoz do lokacije

se z njim v Polhov doživljajski park, pravljično

je zasnovan tako, da skozi preplet pravljičnega

slovenščina, angleščina, italjanščina

cena doživetja

v bližnjem gozdu. Pomagajte mu – odpravite

živalsko pošto, povzpnite se v opazovalnico,

2 uri

- od oktobra do aprila, 10.00 - 16.00
- od maja do septembra, 10.00 - 20.00
V primeru slabega vremena zaprto.

malce preglasen, in zdaj išče nov dom

deželo tisočerih cvetlic in zanimivih živali.

od 4. leta naprej

kdaj se doživetje izvaja

Polh rogovilež potrebuje pomoč! S podstrešja
Polhograjske graščine so ga izgnali, ker je bil

2 do 20

kaj vzeti s seboj

v primeru slabega vremena je
treba preveriti, ali je park odprt
pohodna obutev in oprema

spodbujajo h gibanju v naravi in jih na nevsiljiv
način učijo o naravi in kulturi Polhovega Gradca.
Spodbujajo jih k lastnemu razmišljanju
in razvijanju odnosa do narave ter budijo njihovo
domišljijo in ustvarjalnost. Vrhunsko doživetje
za družine z otroki!
16
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POLHOV GRADEC

6
število oseb
najprimernejša starost
obiskovalcev
trajanje
mogoči tuji jeziki izvedbe
kdaj se doživetje izvaja

MUZEJ POŠTE IN TELEKOMUNIKACIJ
Zgodbe iz poštne torbe
Se še spomnite časov, ko smo željno čakali
poštarja in ko mobiteli še niso bili del našega
vsakdana? Obiščite nas v Muzeju pošte
in telekomunikacij, ki ima svoje prostore
v Polhograjski graščini, in prisluhnite zgodbam,
ki se skrivajo za predmeti. Poslušajte melodijo
poštnega roga, prav tistega, ki ga je še pred

cena doživetja

lokacija

prevoz do lokacije

18

- 2,5 € na osebo,
- vodenje 20 € na skupino do 25 oseb
Muzej pošte in telekomunikacij
v Polhograjski graščini
avtomobil, avtobus, redna
avtobusna linija Ljubljana Polhov Gradec, linija 51

informacije in prijave

Muzej pošte in telekomunikacij
t.: 01 364 00 83
www.tms.si
muzejpt@tms.si

kaj vključuje program

vstopnina in vodenje po muzejskih
zbirkah Muzeja pošte in
telekomunikacij

skrbel sam župan in ko je polhograjska

in trgovino.

- od oktobra do aprila: od torka do
petka, nedelje in prazniki (ki so dela
prosti dnevi), 10.00 - 17.00,
- od maja do septembra: od torka
do nedelje in prazniki, 10.00 - 17.00,
- 1. november, 25. in 26. december,
1. januar, 2. januar, velika noč: zaprto
- 24. december in 31. december
(ob ponedeljkih je muzej zaprt):
10.00 - 13.00.
Zadnji vstop v muzej je eno uro pred
zaprtjem.

en dan prej

v Ljubljano, ko je za poštno službo na vasi

do Črnega Vrha, kjer je bila pošta v z gostilno

slovenščina, angleščina, nemščina

skrajni rok odpovedi

s pripovedovanjem zgodb iz časa, ko so na

poštarica v snegu in mrazu vsak dan peš gazila

1 ura

dva dni prej

življenja. Sprehod po muzeju bomo popestrili
Polhograjskem pošto z vozom prevažali

od 6. leta naprej

skrajni rok prijave

stotimi leti uporabljal postiljon v Polhovem
Gradcu, in spoznajte zgodbe iz njegovega

2 do 25

19

ŠENTJOŠT
Si želite resnično pristnih lokalnih doživetij?
Vasica Šentjošt nad Horjulom, v zaledju
Ljubljane in ob robu Krajinskega parka
Polhograjski Dolomiti, jih ponuja polno culo.
Presenetljivo glede na njeno majhnost!
Niti štiristo prebivalcev ne šteje, a tod lahko
doživite vrhunsko kulinariko enega najbolj
znanih slovenskih chefov; pokusite lahko
odlične mlečne izdelke kozje črede, ki se pase
po cvetočih travnikih v zavetju gozdov; obiščete
lahko izjemne zasebne etnološke muzeje
in v njih spoznavate življenje v teh krajih v
preteklosti; prelevite se lahko v slikarja fresk
in restavratorja v delavnicah domačih mojstrov;
spoznavate lahko prelepo naravno in preostalo
razgibano kulturno-zgodovinsko dediščino
vasi in njene okolice v družbi lokalnega vodnika.
Doživite podeželje na pragu prestolnice,
proč od ustaljenih turističnih poti!
20
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ŠENTJOŠT

7
število oseb
najprimernejša starost
obiskovalcev
trajanje

kdaj se doživetje izvaja

vse leto v primeru lepega vremena

cena doživetja

POT NARAVNE IN KULTURNE
DEDIŠČINE ŠENTJOŠTA
lokacija
prevoz do lokacije

S hojo – samo tako se lahko resnično poglobite
vanj. In v družbi lokalnega vodnika, seveda!
Z njim se vam bodo odprla vrata, ki bi sicer lahko

informacije in prijave

in ljubkih cerkva. Z njim se boste lahko zapletli
v klepete s prijaznimi in gostoljubnimi domačini.
V njegovi družbi boste lahko prepričani,

kaj vključuje program

omejitve

da stopate po najlepših poteh – po travnikih,
gozdovih ... Še zlasti pa se vam bo z lokalnim
vodnikom odprla zajetna knjiga zgodb Šentjošta
in njegove okolice, ki vas bodo zavrtele v času,
od davne preteklosti do sedanjosti. Odpravite
se na potep naravne in kulturno-zgodovinske

dva dni pred izvedbo
en dni pred izvedbo
- 1 oseba 160 €
- 2 do 3 osebe 80 € na osebo
- 4 do 6 oseb 60 € na osebo
Šentjošt nad Horjulom z okolico
avtomobil, redna avtobusna
linija Ljubljana - Šentjošt,
linija 56
Vid Klančar
t.: 041 338 927
vid.klancar@gmail.com

ostala zaprta: vrata domov in domačij, zasebnih
muzejev, v katerih kipi od zgodb preteklosti,

5 ur
slovenščina, angleščina, hrvaščina

skrajni rok odpovedi

Kako najbolje spoznate okolje, ki ga obiščete?

od 5. leta naprej

mogoči tuji jeziki izvedbe

skrajni rok prijave

Zgodbe Šentjošta v družbi lokalnega vodnika

1 do 10

kaj vzeti s seboj

vodenje z vodnikom, popotna malica,
pijača, ogled lokalnih muzejev
Udeleženci morajo imeti nekaj
pohodne kondicije. Pohod se izvede
samo v primeru lepega vremena.
Ker je v doživetje vključena hrana
in pijača, je potrebno ob prijavi
opozoriti na diete.
pohodni čevlji, športna oblačila,
pohodne palice

dediščine Šentjošta v družbi domačina!
22
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ŠENTJOŠT

8
število oseb
najprimernejša starost
obiskovalcev
trajanje
mogoči tuji jeziki izvedbe
kdaj se doživetje izvaja
skrajni rok prijave
skrajni rok odpovedi
cena doživetja

lokacija

IZDELAVA FRESKE
Postanite potujoč slikar fresk za en dan

prevoz do lokacije

Kolikokrat ste v cerkvah, gradovih ali na
mestnih pročeljih občudovali freske?

informacije in prijave

V Šentjoštu vam ponujajo priložnost, da se iz
kaj vključuje program

se v slikanju fresk, na enak način in z enakimi
materiali kot srednjeveški slikarji po Evropi,
antični v Pompejih ali egipčanski v starem
Egiptu. Lahko poustvarite fresko, mogoče celo
izbrano, ki vas je navdušila ob obisku katere od
slovenskih cerkva ali gradov. Pri tem se boste

od 7. leta naprej

5 ur
slovenščina, angleščina, hrvaščina
vse leto, dopoldan ali popoldan
dva dni pred izvedbo
en dni pred izvedbo
- 2 do 4 osebe: 50 € na osebo
- 5 do 10 oseb: 40 € na osebo
Restavratorski atelje,
Šentjošt nad Horjulom
avtomobil, redna avtobusna
linija Ljubljana - Šentjošt,
linija 56
Vid in Anita Klančar
t.: 041 338 927
vid.klancar@gmail.com

opazovalca te zgodovinske slikarske tehnike
spremenite v njenega ustvarjalca! Preizkusite

2 do 10

kaj vzeti s seboj

ogled restavratorske delavnice,
prikaz glavnih postopkov, orodij
in materialov, praktično delo
z materiali pod vodstvom
restavratorja, naslikana freska,
ki jo izdelajo obiskovalci
priporočljiva je delovna halja
ali majica

podrobno seznanili s to preprosto in naravno
tehnologijo slikanja, ki so jo v te kraje pred
šestimi stoletji prinesli potujoči umetniki iz
Furlanije. Postanite tudi vi potujoč freskant!
24
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9
število oseb
najprimernejša starost
obiskovalcev
trajanje
mogoči tuji jeziki izvedbe
kdaj se doživetje izvaja

Restavratorski atelje Kavčič,
Šentjošt nad Horjulom

prevoz do lokacije

avtomobil, redna avtobusna
linija Ljubljana - Šentjošt,
linija 56

informacije in prijave

Restavratorstvo Kavčič d. o. o.
Šentjošt nad Horjulom 13a
1354 Horjul
t.: 051 346 812
www.restavratorstvo-kavcic.si
fani@r-kavcic.si (Fani Oražem)

novo, ko pa je staro tako dragoceno? V ateljeju
Restavratorstva Kavčič v Šentjoštu lahko doživite
enega najlepših načinov ohranjanja dragocene
kaj vključuje program

restavratorske postopke, ki starim izdelkom
povrnejo nekdanjo svežino, ter materiale in
orodje, ki se uporabljajo pri tem. Kajpak boste
poprijeli za delo tudi sami in se preizkusili v

- 2 do 4 osebe: 50 € na osebo,
- 5 do 10 oseb: 40 € na osebo

lokacija

tisočletij. Zakaj bi zatorej nenehno kupovali

rezbarjenja in pozlate. Spoznali boste temeljne

vsako sredo in petek od 15.00 naprej

en dan pred izvedbo

Kako lepa je patina preteklosti, ki predmete

preteklosti: restavratorstva na delavnici

slovenščina, angleščina, španščina

skrajni rok odpovedi

Prebujamo podobe preteklosti –

oplemeniti z zgodbami desetletij, stoletij, celo

2 do 3 ure

dva dni pred izvedbo

DELAVNICA REZBARJENJA

postanite mojster restavriranja

od 7. leta naprej

skrajni rok prijave

cena doživetja

IN POZLATE

2 do 10

kaj vzeti s seboj

ogled restavratorske delavnice,
prikaz glavnih postopkov, orodja in
materialov, praktično delo z materiali
pod vodstvom restavratorja na leseni
tablici, ki jo odnesejo seboj
malica

različnih postopkih restavriranja, od nanašanja
čisto pravega zlata do barvanja. S tem boste
obenem ustvarili tudi svoj edinstveni spominek!
26
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ČRNI VRH
Nikjer ni razgibanost Polhograjskega hribovja
tako na dlani, kot je okoli Črnega Vrha, slikovite
vasice s cerkvijo sv. Lenarta na 861 metrov
visoki vzpetini nad sotesko Velike Božne. Jedro
vasice, ki naj bi dobila ime po temnih smrekovih
drevesih, tvorijo strnjene hiše pod cerkvijo
in samotne kmetije, raztresene po strmih
zelenih pobočjih. Od cerkve, ki je tudi izjemno
priljubljen cilj kolesarjev, se ponuja čudovit
razgled na Polhograjsko in bližnje Škofjeloško
hribovje ter na Julijske, Kamniške in Savinjske
Alpe. Obiščite najbolj »hribovsko« območje
Polhograjskega!
28
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10

ČRNI VRH

10
število oseb
najprimernejša starost
obiskovalcev
trajanje
mogoči tuji jeziki izvedbe

tri dni pred izvedbo

lokacija

prevoz do lokacije
informacije in prijave

skorjo, potem ko se je pravkar spekel v krušni
peči? Ste ga kdaj že zamesili in spekli sami –

hribovja je samotna kmetija, na kateri
gospodinja še vedno peče kruh na star,
tradicionalen način, v lončeni peči. Mojstrica

en dan pred izvedbo, do 12.00
24 € za skupino do 8 oseb
Marija Končan
Črni Vrh 24
1355 Polhov Gradec
avtomobil
Marija Končan
Črni Vrh 24
1355 Polhov Gradec
t.: 031 526 543
koncan1806@gmail.com

tako, kot so to počele naše mame ali babice?
Sredi razgibanih gričev Polhograjskega

slovenščina, angleščina, hrvaščina

skrajni rok prijave

Specite kruh na tradicionalen način –

Ste že kdaj odtrgali košček kruha s hrustljavo

4 ure

vse leto ob sobotah

cena doživetja

v lončeni peči

ni omejitve

kdaj se doživetje izvaja

skrajni rok odpovedi

DELAVNICA PEKE KRUHA

2 do 8

kaj vključuje program

delavnica peka kruha v krušni
peči, malica, darilo Cula dobrot
Blagajeve dežele z narejenimi
izdelki in domačo marmelado

peke vas bo gostoljubno sprejela v topli izbi
s pečjo, kjer boste z njo zamesili in spekli svoj
hlebček s hrustljavo skorjo. In potem so tukaj
še drugi slastni domači izdelki ... Kulinarično
razvajanje, v katerem ne boste uživali samo
v pokušanju lokalnih izdelkov, temveč jih boste
tudi sami pripravili!
30
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11

ČRNI VRH

11
število oseb
najprimernejša starost
obiskovalcev
trajanje
mogoči tuji jeziki izvedbe
kdaj se doživetje izvaja

skrajni rok prijave

ETNOLOŠKE DELAVNICE
Izdelajte svojo leseno posodo

skrajni rok odpovedi
cena doživetja

ali polsteno okrasje
Preizkusite se v ustvarjanju iz lesa in
ovčje volne! V zavetju prostranih gozdov
Polhograjskega hribovja, kjer se na strmih

lokacija

pobočjih paseta živina in drobnica in kjer
domujejo samotne kmetije, izdelajte svoj
unikaten leseni krožnik ali posodo iz lesa.

prevoz do lokacije

Začutite naravo pod svojimi prsti in odnesite
s seboj domov najlepši spominek na obisk
zelenega zaledja Ljubljane. Mogoče pa bi raje

32

slovenščina, angleščina
- od ponedeljka do petka ob 17.00
- ob sobotah in nedeljah od 11.00
do 17.00
- julija in avgusta vsak dan od 11.00
do 17.00
tri dni pred izvedbo
en dan pred izvedbo
- izdelava posode: 25 € na osebo
- izdelava deščice: 20 € na osebo
- izdelava posode in deščice: 40 €
na osebo
- graviranje na izdelano posodo
ali deščico: 10 € na osebo
Mizarstvo Marko Košir s. p.
Črni Vrh 31
1355 Polhov Gradec
avtomobil, redna avtobusna linija
Ljubljana - Črni Vrh, linija 52

kaj vključuje program

izdelava lesene posode na stružnici in/
ali izdelava okrasne deščice ali pa deščice
za rezanje, graviranje na narejene
izdelke, na voljo so različne vrste lesa

za oblačila – polstenja? To je čedalje bolj

ustvarjanju, postanite rokodelec za en dan!

najmanj 3 ure

Družina Košir
Črni Vrh 31
1355 Polhov Gradec
t.: 051 884 931
anzek.kosir@gmail.com

prve in najstarejše tehnike predelave volne

po vsem svetu in tudi pri nas. Prepustite se

od 15. leta naprej

informacije in prijave

ustvarjali iz ovčje volne in se ob tem naučili

priljubljeno pri rokodelcih in oblikovalcih

2 do 3

33

11
število oseb
najprimernejša starost
obiskovalcev
trajanje
mogoči tuji jeziki izvedbe
kdaj se doživetje izvaja

skrajni rok prijave
skrajni rok odpovedi
cena doživetja

lokacija

prevoz do lokacije

informacije in prijave

kaj vključuje program
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3 do 12
od 7. leta naprej

najmanj 2 uri
slovenščina, angleščina
- od ponedeljka do petka ob 17.00
- ob sobotah in nedeljah od 11.00
do 17.00
- julija in avgusta vsak dan od 11.00
do 17.00
tri dni pred izvedbo
en dan pred izvedbo
- 10 € na osebo (strošek materiala)
- 30 € vodenje delavnice do 12 oseb
Družina Košir
Črni Vrh 31
1355 Polhov Gradec
avtomobil, redna avtobusna linija
Ljubljana - Črni Vrh, linija 52
Družina Košir
Črni Vrh 31
1355 Polhov Gradec
t.: 051 884 931
anzek.kosir@gmail.com
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Avgust 2019
Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje
2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Za vsebino je odgovorna Občina Dobrova-Polhov Gradec.

izdelava žogice/obeska/podstavka
za vročo posodo, česanje volne in
predenje na kolovratu, po želji tudi
ogled živali
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