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SPOŠTOVANI RAVNATELJI, 
PROFESORJI, UČITELJI 
IN VZGOJITELJI!

Kulturno-umetnostna vzgoja igra pomembno vlogo pri otrokovem čustvenem, soci-
alnem in spoznavnem razvoju. Otrok preko umetnosti razvije kritičen odnos do kulture 
življenja in obenem krepi raven svoje kulturne zavesti. 

Prav zato želimo, da tudi v prihodnje galerija ostane prostor, namenjen raziskovanju, 
razvijanju novih idej in oblikovanju kritične misli ter odprte komunikacije. 

Pripravili smo vam vsebinski pregled naših pedagoških dejavnosti, ki temeljijo na spo-
znavanju novosti likovnega sveta, povezovanju z ostalimi strokami in izkustveni nad-
gradnji šolskega znanja. 

Znan slikar Pablo Picasso je nekoč dejal: »Vsak otrok je umetnik, težava leži v tem, kako 
ostati umetnik, ko odrasteš.«

Prijazno vas vabimo v naše prostore, da skupaj poskrbimo, da umetnost in kreativnost 
pri otrocih ostaneta ključnega pomena tudi na poti odraščanja v srečne in uspešne 
odrasle. 

Ekipa Galerije Velenje
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O GALERIJI VELENJE
Galerija domuje v samem središču mesta v modernistični zgradbi in v družbi drugih po-
membnejših stavb mestnega jedra na Titovem trgu. Njeni začetki segajo že v leto 1975.

Programsko in strokovno zastopa predvsem sodobno umetnost Šaleške in Zgornje 
Savinjske doline ter tudi Slovenije in Evrope. Usmerjena je v razstavno, raziskovalno, 
dokumentacijsko in pedagoško delo. Zbirka Galerije Velenje se s skoraj tisoč deli uvr-
šča med pomembnejše likovne zbirke v Sloveniji.

ZBIRKE GALERIJE VELENJE
STALNA ZBIRKA NA VELENJSKEM GRADU 
vsebuje dela slovenskega sodobnega slikarstva z izborom od impresionizma do danes.

STALNA ZBIRKA MAJDE KURNIK NA VELENJSKEM GRADU 
vsebuje dela slovensko-srbske slikarke.

ZBIRKE V DEPOJU:

GRAFIČNA ZBIRKA 
vsebuje dela slovenskih grafikov od ekspresionizma do sodobnih šaleških avtorjev.

ZBIRKA RISB 
vsebuje dela od akademskega realizma Ivana Vavpotiča do sodobnih avtorjev, 
s posebnim poudarkom na opusu rojakinje Majde Kurnik.

KIPARSKA ZBIRKA 
obsega dela v razponu od konca 19. stoletja z Ivanom Zajcem do sodobnika Jureta 
Smoleta, s poudarkom na rojakih Ivanu Napotniku in Cirilu Cesarju.

ZBIRKA DIPLOMANTOV ALUO 
vsebuje dela, ki so nastajala na likovnih kolonijah od leta 1992 do leta 2009.

MEDNARODNA ZBIRKA 
vsebuje dela 24 vizualnih umetnikov.

FOTOGRAFSKA ZBIRKA 
vsebuje pretežno dela lokalnih avtorjev.
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1. PRVI GALERIJSKI KORAKI

Ob obisku se otroci seznanijo z galerijsko 
ustanovo, njenim poslanstvom, delom, zbirkami 
in poklici. Skupno obnovimo načela kulturnega 
obnašanja in pokukamo v raznolikost vizualne 
umetnosti. V obisk lahko vključimo tudi 
ogled depoja, kjer otrokom predstavimo, 
kako varujemo kulturno dediščino. Pridobljeno 
znanje lahko po predhodnem dogovoru utrdimo z 
ustvarjalno delavnico, kjer izdelamo prav posebno knjigo 
malih umetnikov.

Ključni cilji:
• Spoznavanje dela v galeriji in načela 

kulturnega obnašanja.
• Razvijanje motoričnih spretnosti, 

ustvarjalnega mišljenja in likovne 
raznolikosti.

• Spodbujanje umetniškega doživljanja in 
razvijanja sposobnosti opazovanja.

Ogled galerije 
+vodstvo po aktualni razstavi

Trajanje: 
30—60 min

BREZPLAČNO

Ogled galerije 
+vodstvo po aktualni razstavi

+ ustvarjalna delavnica

Trajanje: 
60—80 min

1€/UČENCA

Za: predšolsko stopnjo 4+,  
OŠ od 1. do 3. razreda
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2. VRTEC NA OBISKU

Otroci si ogledajo tekočo razstavo, kjer ob aktiv-
nem pogovoru spoznamo aktualnega umetnika 
ter osnovne likovne pojme njegovega umetni-
škega ustvarjanja. Vodenje temelji na načelih 
aktivne izkušnje otroka ter povezavi z dru-
gimi predmetnimi področji in vsakdanjim 
življenjem. Svojo pridobljeno znanje in 
kritično razmišljanje o razstavi nato 
izrazijo ob njihovi starosti prilagojeni 
ustvarjalni delavnici. Ustvarjena dela 
razstavimo na steni naše galerije za 
najmlajše – v Ku-ku galeriji.

Ključni cilji:
• Spodbujanje radovednosti do umetnosti in njene raznolikosti.
• Spoznavanje posameznih likovnih pojmov in razvijanje otroške 

umetniške predstavljivosti.
• Razvijanje motorične sposobnosti umetniškega izražanja 

ter čutnega in estetskega doživljanja izbranih likovnih del.

Za: predšolsko stopnjo 3+

Prilagojeno 
vodstvo 

po aktualni razstavi

Trajanje: 30 min

BREZPLAČNO

Prilagojeno vodstvo po aktualni razstavi
+ ustvarjalna delavnica

Trajanje: 60 min

1€/UČENCA
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3. UČNE URE PO GALERIJSKO

Vsem učiteljem želimo omogočiti skupno načrtovanje učnih ur 
likovne vzgoje v galerijskih prostorih. Vsebino pripravimo in prila-
godimo tako, da ustreza obravnavanemu delu učnega načrta. Učenci 
se seznanijo z novimi likovnimi pojmi. Po predhodnem dogovoru z učiteljem 
pripravimo ogled likovnih del iz našega slikarskega, grafičnega in kiparskega depoja 
ali aktualne razstave. Sledi ustvarjalni del, ki v galerijskem prostoru ponudi drugačne 
likovne pristope. 

Ključni cilji:
• Razvijanje občutljivosti do likovne kulturne dediščine  

in kulturne različnosti.
• Razvijanje individualnih motoričnih in čutnih spretnostih 

učencev. 
• Seznanitev z osnovnimi likovno-teoretskimi znanji,  

različnimi likovnimi tehnikami in materiali.

Trajanje: 
po dogovoru 
(do 120 min)

Za: 
OŠ, SŠ

Cena: 
2 EUR/učenca
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4. KULTURNI DAN V GALERIJI

4.1 LOV ZA SPOMENIKI

Namen kulturnega dneva v Galeriji Velenje je ponuditi prostor, kjer bodo učenci 
izbrano temo raziskovali s pomočjo čutil, igre in različnih interaktivnih pristopov. 
Obenem bi poiskali ključne povezave med umetnostjo, kreativnimi novimi tehnologi-
jami in medpredmetnim povezovanjem. Vsebina kulturnega dne je prilagojena izbrani 
starostni stopnji učenca.

Ključni cilji:
• Seznanitev s pojmom javni spomenik ter njegovo vlogo v javnem prostoru. 
• Spoznavanje pomembnih del z različnih oblikovalnih področij domače  

in kulturne dediščine.
• Oblikovanje makete in načrtovanje urbanističnih sprememb v domačem kraju.

Program je namenjen medpredmetnemu povezovanju umetnosti, 
zgodovine, družbe, likovnega snovanja in umetnostne zgodovine. 
Vključuje:

- interaktivni ogled javnih spomenikov v središču mesta,
- ogled sodobnih javnih spomenikov po svetu preko AV 

pripomočkov in
- individualno zasnovo novega javnega spomenika 

mestu Velenje (skica z maketo).

Za: OŠ, SŠ

Trajanje: 
po dogovoru 
(do 190 min)

Cena: 
5 EUR/učenca

Interaktivni ogled javne plastike 
z učnim listom

Trajanje: 90 minut

Cena: 
3 EUR/učenca
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4.3 KULTURNI NA KVADRAT

Ključni cilji:
• Spoznavanje slovenskih ljudskih junakov ali predstavnikov slovenske književnosti 

na kreativen način z izdelavo animacij ali družabnih iger. 
• Razvijanje kreativnega učenja skozi ustvarjanje. 
• Krepitev ravni kulturne zavesti. 

Program je zasnovan na podlagi med-
predmetnega povezovanja s slovenščino 
in zgodovino. Učenci ob uvodni motivaciji 
poglobljeno spoznajo izbrano tematiko in 
jo v ustvarjalnem delu kreativno predsta-
vijo. Dela lahko po predhodnem dogo-
voru služijo tudi kot dodatno pedagoško 
pomagalo pri osvajanju znanja slovenske 
književnosti v šoli.

Za: OŠ, SŠ

Trajanje: 
po dogovoru 
(do 190 min)

Cena: 
5 EUR/učenca
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5. VODEN OGLED AKTUALNE RAZSTAVE

Voden ogled je vezan na redni razstavni program, ki je oblikovan tako, da predstavi so-
dobne slovenske likovne ustvarjalce. Poudarek vodenja namenimo aktivnemu spod-
bujanju kritičnega razmišljanja o postavitvah in pogovoru o aktualnih likovnih temah. 
Vodstva so prilagojena starostni stopnji otrok.

Trajanje: 
po dogovoru 
(do 45 min)

Za: 
OŠ, SŠ

Brezplačno

Ključni cilji:
• Razvijanje estetske občutljivosti in kritičnega 

odnosa do kulture. 
• Razvijanje sposobnosti vrednotenja del in splošne 

likovne problematike okolja.
• Razvijanje občutljivosti do kulturne dediščine in 

sodobne kulturne različnosti. 



12

6. na velenjskem gradu

Z učenci se sprehodimo do Velenjskega gradu, kjer sledi ogled 
stalne zbirke Slovenske sodobne umetnosti in stalne razstave 
slovensko-srbske slikarke Majde Kurnik. Ogled temelji na aktivnem 
vključevanju otrok v raziskovanje umetnosti. Po dogovoru z učitelji sledi tudi 
ustvarjalna delavnica na izbrano likovno temo.

Ključni cilji:
• Spoznavanje raznolikosti del slovenskega sodobnega 

slikarstva od impresionizma do danes.
• Krepitev ravni naše kulturne zavesti.
• Spoznavanje pomembnosti kulturne dediščine.

Trajanje: 
po dogovoru 
(do 120 min)

Za: 
OŠ, SŠ

Cena: 
2 EUR/učenca
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7. ZAČUTIMO UMETNOST

Ključni cilji:
• Spodbujanje otrokovih lastnih strategij 

dojemanja, izražanja in razmišljanja.
• Spodbujanje otrok k raziskovanju in razvijanju 

pozitivnega odnosa do slovenske umetnosti. 
• Razvijanje čutnega dojemanja umetnosti 

skozi sklope izkustvenih in senzoričnih nalog.

Program je namenjen obiskovalcem s posebnimi potrebami in obsega voden ogled ak-
tualne razstave ter ustvarjalno delavnico. Zasnovan je na principu senzorične ali čutne 
umetnosti, kar pomeni, da so tako delavnice kot tudi vodenje prilagojeni potrebam ciljne 
skupine.

Za: OPP

Prilagojeno 
vodstvo 

po aktualni razstavi

Trajanje: 30 min

BREZPLAČNO

Prilagojeno vodstvo po aktualni razstavi
+ ustvarjalna delanica

Trajanje: 60 min

1€/UČENCA
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ALI STE VEDELI?

V prostorih Galerije Velenje poleg stalnega pedagoškega programa ob aktualnih 
razstavah našim obiskovalcem ponujamo tudi:

Skozi leto organiziramo likovne tečaje, ki 
so zasnovani tako za otroke kot tudi od-
rasle: slikarska šola za odrasle, grafični 
tečaj za odrasle, fotografski tečaj, Velike 
umetnine malih umetnikov ... Cilji tečajev 
so predstavitev različnih teoretičnih plati 
likovne umetnosti in uporaba pridobljenih 
znanj v praksi. Ob zaključku tečajev nas-
tala dela udeležencev razstavimo v stran-
skih prostorih naše galerije.

V času šolskih počitnic organiziramo te-
denske likovne delavnice, ki so letno te-
matsko določene in otrokom, starim od 
sedem do dvanajst let, ponudijo dodatno 
možnost raziskovanja raznovrstnih pod-
ročij likovne umetnosti  in razvijanja lastne 
ustvarjalnosti.

TEČAJE ZA OTROKE IN ODRASLE

POČITNIŠKE DELAVNICE
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Galerijske sobotnice so 
namenjene različnim pro-
jektom kulturne vzgoje, s 
katerimi družinam pope-
strimo sobotne dopoldne-
ve in poskrbimo za zani-
miva ustvarjalna dogajanja 
za naše najmlajše obisko-
valce.

Družinske urice so namenje-
ne spoznavanju aktualnih raz-
stav. Prilagojenemu vodenemu 
ogledu razstave sledi ustvarjal-
na delavnica za družine ali po-
sameznike.

Ob aktualnih razstavah smo v Galeriji 
Velenje zasnovali cikel pogovorov z 
izbranimi umetniki. V sproščenih po-
govornih večerih obiskovalcem tako 
predstavimo ustvarjalce različnih 
področij in zvrsti umetnosti. 

GALERIJSKE 
SOBOTNICE

DRUŽINSKE URICE

NA ČAJU/LIMONADI Z …
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V Galeriji Velenje vsako leto gostimo zaključno razstavo dijakov Splošne in strokovne 
gimnazije Velenje likovne smeri. Dijaki vseh letnikov umetniške gimnazije se predsta-
vijo z deli, ki so jih ustvarili v učnem procesu preteklega šolskega leta pri strokovnih 
predmetih risanja, slikanja, likovne teorije in predstavitvenih tehnik. Ogled razstave pri-
poročamo učencem 8. in 9. razredov, ki se odločajo o nadaljnjem šolanju v umetniških 
smereh. 

Galerija Velenje se z založniško dejavnostjo ukvarja že od njene ustanovitve leta 1975. 
V tem času so bile izdane številne publikacije, kot so katalogi razstav in monografije 
umetnikov. Po predhodnem dogovoru si lahko izbrane kataloge tudi ogledate, izpo-
sodite ali kupite.

RAZSTAVA INVENTURA 

ARHIV PUBLIKACIJ GALERIJE VELENJE
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INFORMACIJE
REZERVACIJA IN PRIJAVA NA PEDAGOŠKE PROGRAME 

Tel: 03/828 00 10
E-mail: info@galerijavelenje.si

ODPIRALNI ČAS GALERIJE
Ponedeljek: zaprto 

(po predhodnem dogovoru možnost izvedbe pedagoškega programa)  
Torek, sreda, petek: od 10.00 do 18.00

Četrtek: od 10.00 do 20.00
Sobota: od 10.00 do 13.00

Nedelja, ponedeljek in prazniki: zaprto

FESTIVAL VELENJE - GALERIJA VELENJE
Titov trg 5 

3320 Velenje 
Matična številka: 3305970

Davčna številka: SI37531212

www.galerijavelenje.si
https://www.facebook.com/galerija.velenje/

IZDAL IN ZALOŽIL:
Festival Velenje – Galerija Velenje, zanj Barbara Pokorny

Priprava besedila: Nina Cvirn, Kornelija Križnič, Milena Koren-Božiček
Fotografije: arhiv Galerije Velenje

Naslovnica: Katarina Aman, Galerija Velenje, 2017, linorez
Lektoriranje: Katarina Rošer

Oblikovanje: Peter Žagar 
Tisk: Colegium Graphicum, d. o. o.

Naklada: 300 izvodov

Velenje, julij 2022
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POVABILO NA PREDSTAVITEV
PEDAGOŠKIH PROGRAMOV GALERIJE VELENJE
Cenjeni koordinatorji kulturno-umetnostne vzgoje!
Zadnji četrtek v avgustu vas ob 10. uri vljudno vabimo v prostore Galerije Velenje na 
predstavitev dogajanja v novem šolskem letu. Poleg zasnovanih razstav za sledeče 
leto vam bomo podrobneje orisali še druge možnosti sodelovanja z nami. 

Prosimo vas, da svojo udeležbo na dogodku potrdite na spodnji telefonski številki ali 
e-naslov vsaj dva dni pred izvedbo. 

Lepo vabljeni!

Tel: 03/828 00 10
E-mail: info@galerijavelenje.si






