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 Delavnica predenja NOVO! 
Kako priti do niti, iz katere stkemo blago ali izdelamo ribiško mrežo?  
Na delavnici boste prepoznavali različne surovine za izdelavo in barvanje 
oblačil ter spoznavali različne predmete, povezane z izdelavo, in se učili 
delati z njimi. Preizkusili se boste v predenju niti in uporabili nitko pri 
šivanju s šivanko iz roževine. Nitke so uporabljali tudi za izdelavo vrvi, 
ribiških mrež in drugih izdelkov. Preizkusili se boste v pletenju ribiške 
mreže. 
Pripravlja Skupina STIK (Arheofakt). 
 

 Delavnica polstenja NOVO! 
Volna je zanimiv material, katerega lahko tudi polstimo (filcamo).   
Spoznali boste naravno ovčjo volno in tehniko polstenja. Iz mikane volne 
boste izdelali kroglice, ki jih doma lahko npr. nanizate v čisto posebno 
ogrlico.  
Pripravlja CUDV Draga. 
 

 Kako so si koliščarji izdelovali oblačila?  

Predstavitev in delavnica 
Veste, kako se tke blago na statvah?  
Spoznajte delovanje statev in se preizkusite v tkanju na rekonstrukciji 
statev, kakršne so uporabljali koliščarji. Izdelali si boste tudi glinen 
amulet za srečo z okrasom, ki ga sicer najdemo na koliščarskem posodju. 
Pripravlja Narodni muzej Slovenije. 
 

 Predelava lanu − predstavitev  
Lan so poznali že koliščarji ‒ kako ga pridelamo in iz njega izdelamo 
platno? 
Imate doma kakšen kos poletne garderobe iz lanenega platna? Pa veste, 
kako tako blago nastane? Začne se z lanom, rastlino, ki so jo poznali že 
koliščarji. Predstavili vam bomo, kako lan pridelamo, predelamo v laneno 
platno, kakšni so postopki obdelave lanenih izdelkov. Katera orodja 
potrebujemo, da laneno slamo pripravimo za nadaljnje postopke izdelave 
lanenega platna? 
Vodi Janez Skubic z Lanišča.  
 



 Domače živali − predstavitev in delavnica 
Obiščite mini živalski vrt z domačimi živalmi ter si izdelajte mošnjiček 
iz usnja.  
Koliščarji so že poznali udomačene živali, mdr. tudi koze in ovce. V njih 
niso videli le vira hrane, ampak so lahko uporabljali tudi druge dele živali 
npr. ovčje runo, ki jih je grelo v hladnih dneh. Ogledali si boste lahko mini 
živalski vrst udomačenih živali ter na delavnici izdelali mošnjiček iz usnja.   
Predstavitev bo pripravila kmetija Kržič. 
 

 Veščine iz pradavnine − predstavitev 
Sestavite leseno kolo ter se oblecite in okrasite po koliščarsko.  
Odpotujte pet tisoč let v preteklost, v čas koliščarjev, ki so živeli na 
današnjem Ljubljanskem barju. Preskusite se v sestavljanju 
prazgodovinskega lesenega kolesa in ugotovite, na kakšen način so ga 
uporabljali. Če pa želite postati pravi koliščarji, si oblecite oblačilo, 
naslikajte pravi barjanski tatu in si izberite koliščarsko ime. 
Predstavitev so pripravili v Muzej in galerije mesta Ljubljane.  
 

 Arheološka delavnica  
Postanite arheolog in odkrijte svojo arheološko najdbo! 
Otroci boste v mivki s pomočjo čopičev razkrivali arheološke najdbe, med 
katerimi bo verjetno veliko poškodovanih, zato jih bo treba sestaviti in 
zlepiti. Le kaj zanimivega boste odkrili? Ugotovili boste lahko, ali imate 
dovolj potrpežljivosti in natančnosti, da nekoč postanete arheologi.  
Vodi arheologinja mag. Pavla Peterle Udovič, ArheoVed. 
 

 Koliščarska kuhinja − predstavitev in delavnica 
Vse o pripravi hrane in živilih, ki so jih poznali koliščarji. Degustacije 
in peka kruha.  
Obiskovalci boste lahko sami pripravili testo za kruh ter ga spekli na 
ognjišču. Še pred tem pa poskusili namleti dovolj moke na žrmljah. 
Prikazali bomo peko krapa v glini. Pripravljamo tudi degustacijo žitnih kav 
iz ječmena in želoda ter koliščarskega piva. 
Moči bodo združili: člani Društva Fran Govekar Ig, Pražarna Lovro in 
Društvo ljubiteljev domačega pivovarstva. 
 

 Koliščarska hiša − predstavitev in delavnica 
Izdelava prepleta stene za koliščarsko hišo.  
Koliščarske hiše na kolih, izdelane iz naravnih materialov: lesa in gline so 
bile prave pasivne hiše, kot bi rekli danes. Obiskovalci se boste preizkusili 



v izdelovanju stene, ki bo nastala s prepletanjem vejevja. Da pa ne bo 
pihalo iz špranj, se bo na tako izdelano steno nanesel še glinen omet. 
Vodi Erik Udovič, DPM Lavrica 
 

 Koliščarski voz in sekira − delavnica 
Sestavljanje lesenega kolesa ali sekire 
Les je bil med pomembnejšimi materiali, ki je prišel prav za izdelavo 
marsičesa ‒ hiše, drevaka, voza, orožja in orodja. Na delavnici boste malo 
starejši otroci sestavljali gradnik koliščarskega voza, malo mlajši pa si 
boste izdelali leseno sekiro. Izdelke boste seveda lahko odnesli s seboj!  
Izvajata: Marjan Alojz Sever in Art-les 
 

 Glina − delavnica 
Izdelali boste posodo iz gline ter uporabili zanimive pripomočke za 
okrasitev.  
Na delavnici se boste preizkusili v izdelovanju posodic iz gline ‒ ker 
koliščarji še niso poznali lončarskega kolesa, bo treba uporabiti 
preprostejše tehnike ‒ bodisi izdelati najprej glinene svaljke in jih 
nalagati drugega na drugega bodisi začeti oblikovanje kar z luknjo v kepi 
gline … Izdelali si boste lahko tudi glineno ploščico ter jo po svoje okrasili.  
Izvajata rokodelska mojstrica Jožica Korenjak in arheologinja Elena 
Leghissa. 
 

 Pletenje košar − delavnica 
Naučite se tehnike pletenja in si izdelajte košarico.  
Ali je vsaka veja primerna za pletenje košar? Mora biti sveže odrezana? 
Košare mojstri pletejo iz vrbove veje ‒ šibe. Najprej izdelajo dno, nato 
steno in delo zaključijo z izdelavo ročaja. Bi zmogli to tudi vi pod 
vodstvom izkušenega mentorja? 
Pletli boste pod vodstvom Janeza Janžlja s Pakega pri Borovnici. 
 

 Prazgodovinska kolišča okoli Alp ‒ predstavitev 
Prazgodovinska kolišča okoli Alp so od leta 2011 vpisana na UNESCO 
seznam svetovne dediščine. (Pripravlja Mednarodni koordinacijski odbor 
za Unescova Prazgodovinska kolišča okoli Alp (Krajinski park Ljubljansko 
barje, Kurathorium Pfahlbauten) 
 
 
 



 Rekonstrukcije prazgodovinskih oblačil 
Spoznali boste rekonstruirana prazgodovinska oblačila, materiale in 
tehnike izdelave.  
Pripravlja Kurathorium Pfahlbauten, Naturhistorischen Museum Wien 
 

 Muzej Lago di Ledro MUSE – delavnica 
Muzej kolišč pri jezeru Ledro (Italija) je eden izmed prodornih 
muzejev, ki izkušnjo v muzeju ustvarijo v nepozabno avanturo.  
(Museo delle Palafitte del Lago di Ledro) 
 

 


