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Koroški pokrajinski muzej 

 

Skupnost muzejev Slovenije 

 

 
NOVOLETNO STROKOVNO SREČANJE 

KONSERVATORJEV-RESTAVRATORJEV 2013 
P R O G R A M 

9.30 - 10.00 – prihod udeležencev v Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec 

10.00 – 10.15 – pozdrav s strani organizatorjev srečanja, predsednice Sekcije 
 konservatorjev-restavratorjev pri Skupnosti muzejev Slovenije 
 in predsednika Društva restavratorjev Slovenije  

10.15 – 10.45 – predstavitev študijske ture po Romuniji  
10.45 – 11.45 – voden ogled po Sokličevi zbirki  
11.45 – 12.45 – prevoz do Koroškega pokrajinskega muzeja, Muzeja Ravne na Koroškem  

13.30 – 14.30 – voden ogled po razstavi Gregor Klančnik, 
  slovenski gospodarstvenik in športnik 

14.30 – 15.30 – voden ogled po razstavi Mati fabrika, Železarna Ravne 

15.30 – 16.30 – ogled restavratorske delavnice 

16. 30 – 17.00 –  udeleženci se odpeljejo do gostilne Lečnik v trgu Raven na Koroškem, 
     kjer se bomo ob dobri hrani in pijači prijetno družili 
 

Kako priti do muzeja?  
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec se nahaja v samem centru 
mesta, Glavni trg 24 (na zemljevidu je označeno z rdečim balončkom). Možnost 
parkiranja je v mestu v bližini muzeja in na parkirišču v bližini (na fotografiji 
vzporedno z muzejem na skrajno desnem robu). 
 



 
 
Na Ravnah na Koroškem je muzej – Stara železarna na območju nekdanje 
Železarne Ravne, Koroška cesta 12, kjer sta razstava Mati fabrika in 
restavratorske delavnice. Na fotografiji – levo od krožišča, skupina treh nizkih 
stavb. Tu bo možno parkirati. 
 

 
 
Pot nadaljujemo peš do muzejskih zbirk na gradu Ravne (na fotografiji 
označeno z rdečim balončkom). 
 

 
 
Več o našem muzeju lahko preberete na internetni strani  
http://www.kpm.si/. 

http://www.kpm.si/


Nekaj podrobnosti o kosilu v gostilni Lečnik na Ravnah na Koroškem (na 
zemljevidu je označena z rdečim balončkom) so za nas pripravili štiri menije: 
 

 
 
 
PONUDBA HRANE PO NAROČILU: 
          Vegetarijanska ponudba menija: 

1) brokoli kremna juha 
zelenjavni ravioli v gorgonzolni omaki 
ocvrta cvetača 
sestavljena solata 
sladica                                                     =10,00 € 
 

2) brokoli kremna juha 
ocvrti file postrvi 
maslen krompir z blitvo 
sestavljena solata 
sladica                                                     =12,00 € 
 

         Meni: 
3) goveja juha z domačimi rezanci 

 koroški krožnik: 
 kašnata klobasa, prekajena vratovina,  
 koroški grump, zelje, ajdovi žganci, fižol 
 sladica                                                        = 12,00 € 
 

4) goveja juha z domačimi rezanci 
 kuhana govedina 
 svinjska pečenka 
 kruhov hren 
 sestavljena solata 
 sladica                                                        = 13,50 € 

 
Sladice: koroški jabolčni štrudl 
            ali sočna sadna rezina 
 
Vse udeležence lepo prosim, da na priloženi prijavnici označite izbran meni.  
 



 
Več informacij o gostilni dobite na naslovu  
http://www.lecnik.net/kontakt.html. 
Prijavnice lahko pošljete na elektronski naslov mojca.kos@kpm.si, po  
pošti na naslov Koroški pokrajinski muzej, Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec 
ali po faxu 2 62 12 522. Vse dodatne informacije dobite tudi na telefonski številki 
2 62 12 522 ali 2 62 12 565 (Karla Oder, gsm 041 264 320) ali 2 62 12 566 (Vanja Ferk, Aleš 
Senica).  
Zadnji rok za prijavo je 2. december 2013.  
 
Lep pozdrav! 
 
Karla Oder  
 

Ravne na Koroškem, 18. november 2013 

http://www.lecnik.net/kontakt.html
mailto:mojca.kos@kpm.si

