
 
 
 

Odgovori na najbolj pogosta vprašanja glede rojstnodnevnih zabav v Muzeju 
novejše zgodovine Slovenije 
 
 
Ali za zabavo oblikujete tudi vabilo? 
Da, za zabavo oblikujemo e-vabilo, ki vam ga pošljemo na vaš e-naslov. Gre za enotno vabilo, na 
katerem spremenimo le datum in ime slavljenke oz. slavljenca. 
 
Kdaj pridemo na zabavo? 
Starši in slavljenka oz. slavljenec pridete na zabavo 15 minut pred začetkom zabave. Več kot 15 
minut prej ni potrebno priti.  
 
Ali hrano prinesemo sami ali jo zagotovi muzej? 
Hrano in pijačo zagotovijo starši. 
Prosimo opozorite animatorje, v kolikor veste, da bo na zabavi otrok, ki je alergičen ali preobčutljiv 
na določeno živilo. Animatorji bodo pri deljenju hrane na to posebej pazili. 
 
Ali torto prinesemo sami? 
Torto zagotovijo starši. Enako tudi svečke. V muzeju imamo na voljo hladilnik, kamor lahko shranimo 
torto v času zabave. Torto razdelijo animatorji, ki vodijo zabavo. 
 
Ali so lončki in krožniki ter pribor na voljo v muzeju ali jih prinesemo sami? 
V muzeju imamo za organizacijo zabave na voljo krožnike, skodelice, lončke, pribor in papirnate 
servete. 
V kolikor bi želeli prinesti s seboj svoje krožnike, pribor in servete, to seveda lahko prinesete. 
 
Ali je v muzeju na voljo hladilnik? 
V muzeju imamo na voljo hladilnik, kamor lahko shranite torto, sveže sadje in hrano, ki bi se lahko 
tekom zabave pokvarila. 
 
Ali hrano razdelijo starši ali animatorji? 
Hrano razdelijo animatorji. Starši so v času zabave prosti. 
 
Ali lahko pripeljemo hrano in pijačo do muzeja? 
Da, hrano in pijačo lahko pripeljete do muzeja. Do muzeja dostopate preko parkirišča Tivoli II, ki se 
na uvozu v park Tivoli, iz Celovške ceste, nahaja na desni strani. 
 
Koliko je največje število otrok, ki se lahko udeležijo zabave? 
Na zabavo sprejmemo največ okrog 25 otrok. 
 
Zakaj je potrebno sporočiti okvirno število otrok, ki bodo na zabavi? 
Okvirno število otrok je potrebno zaradi lažje organizacije. V primeru večjega števila otrok so na 
zabavi prisotni trije animatorji. 
 
 



Ali so starši lahko prisotni na zabavi? 
Običajno so na zabavi prisotni le otroci. V kolikor želi biti na zabavi prisoten kdo od staršev, je seveda 
lahko zraven. 
 
Ali za zabavo v muzeju otroci potrebujejo copate? 
Ne, za zabavo otroci ne potrebujejo copat. Obuti so v čevlje. 
 
Koliko časa traja zabava? 
Zabava traja 2 polni uri. V tem času si lahko starši otrok, ki so na zabavi, v muzeju brezplačno 
ogledajo aktualne razstave. 
 
Kje se nahaja muzej? 
Muzej novejše zgodovine Slovenije se nahaja na obrobju parka Tivoli, v neposredni bližini Hale Tivoli. 
Muzej ima svoje prostore v Cekinovem gradu. Naslov je Celovška cesta 23, Ljubljana. 
Številni obiskovalci zamenjujejo Tivolski grad in Cekinov grad. V Tivolskem gradu ime svoje prostore 
Mednarodni grafični likovni center. 
 
Kdaj plačamo zabavo? 
Zabavo plačate na dan zabave pri varnostniku muzeja. Plačate lahko z gotovino ali kartico. 
Plačate za minimalno 10 otrok (tudi če je na zabavi manj kot 10 otrok).  
Cena zabave je 73,2 EUR z DDV za 10 otrok. Vsak nadaljnji otrok stane 7,32 EUR z DDV. 
 
Ali zabavo tudi fotografirate? 
Da, zabavo tudi fotografiramo. Fotografije vam pošljemo preko aplikacije WeTransfer v nekaj 
delovnih dneh po zabavi. 
 
 
 
 
 


