
Spoštovani,  

zahvaljujemo se vam za zanimanje za organizacijo rojstnodnevne zabave za vašega otroka v 
Narodnem muzeju Slovenije. Pri nas rojstnodnevne zabave vodijo usposobljeni animatorji z 
večletnimi izkušnjami na področju izobraževanja, animacije in primarnih strok muzeja. Vsi 
podatki o rojstnodnevni zabavi so navedeni na spletni strani, vseeno pa vas želimo opozoriti še 
na nekatere posebnosti v povezavi s praznovanjem.  

 

PREBERITE:  

 Rojstni dan je namenjen le otrokom, starši povabljenih otrok naj ne bi bili navzoči. Izjemo 
lahko naredimo v primeru staršev otrok s posebnimi potrebami ter staršev majhnih otrok 
(manj kot 3 leta).  

 Prosimo vas, da nas pred praznovanjem obvestite o morebitnih posebnostih katerega 
koli povabljenca (alergije na hrano, občutljivost, neobičajna živahnost …).  

 Zaradi nemotene izvedbe programa vas prosimo, da otroke v varstvo animatorjev oddate 
najpozneje pet minut pred začetkom programa ter jih primerno pripravite na obisk 
muzeja in praznovanje. Muzej je kulturna ustanova, v njem bodo v času praznovanja 
vašega otroka tudi drugi obiskovalci. Da bo ogled naših zbirk za vse prijetna izkušnja, vas 
prosimo, da otroke opozorite na pravila primernega vedenja.  

 Čas praznovanja je fiksen – traja 150 ali 120 minut. Pogosto sovpada z odpiralnim časom 
muzeja ali drugimi programi, zato vas prosimo, da ste točni.  

 

 

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI  

 

Koliko animatorjev bo navzočih na rojstnodnevni zabavi? 

V družbi vašega otroka in povabljencev bosta dva izkušena animatorja z večletnimi izkušnjami z 
delom v muzeju in animacijo otrok različnih starosti. 

 

Kdo so vaši animatorji?  

Večinoma gre za diplomante ali študente zgodovine, arheologije in umetnostne zgodovine 
oziroma sorodnih ved. Celotno ekipo naših animatorjev si lahko ogledate tukaj.  

 

Ali so starši slavljenca oz. povabljenih otrok navzoči na rojstnodnevni zabavi?  

Starši naj ne bi bili navzoči, izjemo naredimo v primeru staršev otrok s posebnimi potrebami ali 
zelo majhnih otrok (mlajših od 3 let starosti).  

 



Ali lahko torto prinesemo že ob začetku praznovanja? Imate hladilnik?  

Seveda. Torto pred začetkom praznovanja shranimo v hladilnik in postrežemo zadnje pol ure 
praznovanja.  

 

Ali otroci potrebujejo copate?  

Ne. Otroci naj bodo oblečeni v udobna oblačila in obutev.  

 

Ali so lahko na rojstnodnevni zabavi navzoči tudi mlajši bratci ali sestrice?  

Seveda, če so stari vsaj tri leta.  

 

Ali s seboj prinesemo tudi pribor, prtičke, nož za rezanje torte ipd.?  

Za pribor, nože, servirne posode poskrbimo mi, vi priskrbite le hrano in pijačo po svoji izbiri.  

 

Ali imate na voljo tudi vabila?  

Vabila lahko najdete na naši spletni strani pod opisom posamezne delavnice. Natisnete in 
izpolnite jih lahko kar sami. 

 

Koliko otrok sprejmete na rojstnodnevno zabavo?  

Sprejmemo skupine do 20 otrok, izjemoma skupine do 25.  

 

Ali lahko naročimo pico?  

Seveda, predlagamo, da se odločite za enega izmed ponudnikov dostave pic. Denar za poravnavo 
stroška lahko pustite pri enem izmed naših animatorjev, ki bo poskrbel za plačilo. Na koncu 
praznovanja vam bo vrnil preostanek denarja.  

 

Koliko hrane in pijače naj prinesemo s seboj? Kaj navadno prinesejo starši?  

Predlagamo, da s seboj prinesete nekaj litrov soka ali druge pijače (vodo natočimo mi iz 
vodovoda), nekaj slanih ali sladkih prigrizkov, torto. Po želji lahko naročite tudi dostavo pice ali 
drugo hrano. Starši navadno prinesejo pokovko, čips, napolitanke ali piškote, nekateri tudi suho 
sadje in oreščke, kanapeje ter torto in pijačo.  

 

Kam naj prinesemo hrano in pijačo? Koliko časa prej naj pridemo v muzej?  

Predlagamo, da hrano in pijačo dostavite približno 15 minut pred začetkom praznovanja. V 
pedagoško sobo vas bodo usmerile blagajničarke.  



 

Kje poteka rojstnodnevna zabava?  

Del zabave poteka v pedagoški sobi, del pa na razstavi.  

 

Kako je sestavljen program praznovanja?  

Program je sestavljen iz treh delov: uvodni nagovor in pozdrav, spoznavanje; tema praznovanja 
(ogled zbirk + ustvarjalna ali gibalna delavnica); rojstnodnevni napev in pogostitev, rajanje.  

 

Katero zabavo mi priporočate?  

Odvisno od interesa vašega otroka. Seznam delavnic si lahko ogledate na tej povezavi (spodaj pri 
izbranem tipu rojstnodnevnega praznovanja). 

 

Ali lahko povabimo več kot 20 otrok?  

Izjemoma sprejmemo tudi skupino, večjo od 20 otrok.  

 

Koliko znaša cena praznovanja?  

Objavljen cenik si lahko ogledate tukaj.  

 

Kdaj lahko poravnam strošek zabave?  

Predlagamo, da strošek zabave poravnate na začetku ali koncu praznovanja na muzejski blagajni.  

 

Kako lahko plačam?  

Plačate lahko z gotovino ali bančno kartico.  

 

Ali je potrebno predplačilo?  

Ne, predplačilo ni potrebno.  

 

Otrok je zbolel, kaj zdaj?  

Prosimo vas, da nam to sporočite čim prej. Vašo rezervacijo bomo premaknili na drug ustrezen 
termin.  

 

 



Ali lahko zabavo tudi fotografirate?  

Z veseljem rojstnodnevno zabavo tudi fotografiramo. Če imate svoj fotoaparat, ga prinesite s 
seboj. V nasprotnem primeru bomo zabavo fotografirali mi in vam naknadno poslali fotografije 
po e-pošti.  

 

Kje lahko parkiramo avtomobil?  

Javna parkirišča so na voljo v neposredni bližini muzeja (npr. parkirna hiša Trg republike ali 
Kongresni trg). 


