
 Strokovna ekskurzija po Ljubljani, 17. september 2014 
Emona skozi oči Mestnega muzeja Ljubljana  

Profesorja spremljevalca: Vesna Lotrič in Vinko Plevnik 

 

1 Pripravila in organizirala: Vesna Lotrič, pedagoginja 

 

Mesto Ljubljana obeležuje letos 2000-obletnico obstoja Emone, nekdanje rimske kolonije. Njeni začetki 
segajo v leto 14. n. št. pod imenom Julija Emona (Colonia Iulia Aemona). Emona, ki je imela zaradi 
svoje lege pomembno vlogo v obrambnem sistemu rimskega imperija, je najbolj cvetela od 1. do 5. 
stoletja n. št. V mestu, ki je bilo zgrajeno po rimskem vzoru in je delovalo po principu rimske politične in 
religiozne ureditve, je živelo okoli 5 000 kolonistov, ki so se ukvarjali s trgovino, kmetovanjem in z obrtjo. 
 
Ostanki antične Emone se danes skrivajo med ljubljanskimi ulicami in trgi, ohranjeni eksponati pa so na 
ogled v Mestnem muzeju Ljubljana, Narodnem muzeju Slovenije, v arheoloških parkih Emonska hiša in 
Zgodnjekrščansko središče itn. 
 
Praznovanje 2000-letnice Emone je za Ljubljano in Slovenijo velikega zgodovinskega, kulturnega ter 
družbenega pomena. Ravno zaradi častitljivega jubileja bomo 17. septembra obiskali Mestni muzej 
Ljubljana in se prepustili duhu antične Emone. Pridobljena znanja in spretnosti bomo nato pri pouku 
aplicirali tudi na delo z otroki v vrtcu. 

 
Program: 

Ura Dogodek Pomoč 
9.45 Zborno mesto pred Mestnim 

muzejem Ljubljana (poleg Križank). 
Zemljevid, str. 5: 
http://www.mgml.si/media/
za.uka.zeljne_web.pdf 

10.00-11.30 PO SLEDEH RIMSKE EMONE 
(vodeni ogled z delovnimi listi). 

Opis vsebine, str. 19: 
http://www.mgml.si/media/
za.uka.zeljne_web.pdf 

11.30-12.00 Malica. Šolska malica. 
12.00-13.30 ARHEOLOGIJA JE KUL!  

(izkustvena delavnica) 
 
 
 
V primeru dežja: ZGRADIMO MESTO!  

Opis vsebine, str. 20: 
http://www.mgml.si/media/
za.uka.zeljne_web.pdf 
 
 
Opis vsebine, str. 18: 
http://www.mgml.si/media/za.uk
a.zeljne_web.pdf 

  
Skupna cena obeh programov je 4,5 € na dijakinjo. 

 
 
Kaj potrebujete? 

– kemični svinčnik in tršo podlago (npr. zvezek ali mapo), 
– če bo vreme deževno in hladno, bodite toplo oblečene, z nepremočljivo in udobno obutvijo 

(čevlji z visokimi petkami ne pridejo v poštev), 
– dežnik in 
– dobro voljo . 

 
 
 
Lep pozdrav, 
Vesna Lotrič 
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