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UVOD 
2000 let od ustanovitve Emone je pomemben mejnik v zgodovini mesta Ljubljana in 

enkratna priložnost, da mesto svojo bogato zgodovino predstavi tudi širši javnosti. 

Zato je treba k predstavitvenim aktivnostim pristopiti celostno, v sodelovanju z 

različnimi inštitucijami, strokovnjaki in zanesenjaki, ki se ukvarjajo z rimsko kulturo. V 

KD Vespesjan menimo, da je treba na to pomembno obletnico javnost opozarjati 

skozi leta 2014  in 2015 to tako, da s svojimi aktivnostmi nagovorimo različne skupine 

ljudi – od otrok do starostnikov, domačinov in turistov.  

 

OPREDELITEV VSEH PRIREDITEV OB 2000. LETNICI EMONE 

 

Ker gre za jubilejno leto, je prav, da se aktivnosti ob obeleževanju ustanovitve 

Emone razporedijo čez vse leto, predvsem ob koncih tedna ter se tako poskrbi tudi 

za ustrezno promocijo glavnega dogodka. 

 

Načini obeleževanja obletnice: 

1. enourne prireditve za zainteresirano javnost na lokacijah in situ (obzidje, 

Emonska promenada – Kongresni trg) 

2. večurne prireditve (rimska večerja, rimska kuhinja, lončarstvo, kovaštvo in 

podobne obrti) 

3. prireditve ob koncu tedna s turistično ponudbo (spominki, prigrizki: rimska 

tržnica) obogatene s spremljevalnim programom 

4. Rimska poroka – v sodelovanju z medijskim pokroviteljem (radio, TV) 

izberemo par (tekmovanje iz poznavanja Emone), ki ga poročimo po rimskih 

običajih 

5. Glavna dvodnevna obeležitev obletnice z vojsko, konjenico, itd. – AVE, 

EMONA! 

6. Regijsko sodelovanje z Vrhniko in Logatcem 

7. Celoletne prireditve 

 

Vse zgoraj navedene prireditve so zasnovane tako, da jih uporabimo tudi na glavni 

prireditvi, tako da bo obiskovalec dejansko vstopil v Emono. 
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1. ENOURNE PRIREDITVE 
a) Najlepši v Emoni – izdelaj si fibulo  

 

 

OPIS: Udeleženci spoznajo rimske obleke, jih po želji tudi poskusijo: poskusijo 

obleči originalno togo, ki v dolžino meri več kot 5m, v višino pa okoli 3m. Ob tem 

bodo udeleženci hitro ugotovili, da brez pomoči vsaj treh »sužnjev« ne bo šlo. 

Seveda pa je treba togo tudi zapeti, za to pa potrebuješ fibulo, ki jo bodo morali 

izdelati. Izdelali bodo preprosto omega fibulo. Udeleženci seveda svoj izdelek 

odnesejo domov. 

MATERIAL: kovinske plošče (nakovala), miza (odvisno od kraja izvedbe 

delavnice, nekje lahko izrabimo tudi mestne površine), kladiva, srebrna žica. 

IZVAJALEC: KD Vespesjan, vsaj dva člana (oz. odvisno od števila udeležencev) 

STROŠKI:  

SKUPAJ: (za 20 ponovitev oziroma 300 udeležencev) 
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b) Hazard, hazard – izdelaj in nauči se igrati latrunculi 

 

 

OPIS: Rimljani in seveda tudi Emonci so si ure krajšali z različnimi družabnimi 

igrami. V predstavitvi udeleženci izvejo nekaj o družabnem življenju Emoncev ter 

se pobliže spoznajo s pravili latrunculija, ki je neke vrste današnja dama. Seveda 

si izdelajo prenosni latrunculi iz usnja in kamenčkov, ki jih odklešejo iz opek. 

MATERIAL: usnje, opeke, pisala, ravnila, klešče ter mize 

IZVAJALEC: KD Vespesjan, vsaj dva člana (oz. odvisno od števila udeležencev) 

STROŠKI:  

SKUPAJ: (za 20 ponovitev oziroma 300 udeležencev) 
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c) Pametni pišejo – izdelaj si rimsko pisalo (stilus) 

 

 

OPIS: Rimljani so bili zelo natančni, vestni in zelo organizirani. Imeli so že 

prenosne tablice za večkratno uporabo, na katere so pisali s posebnimi pisali  - 

stilusi. Seveda pa so poznali tudi papirus in nalivno pero iz peres različnih ptic. 

Udeleženci si bodo izdelali stilus in se preizkusili v zapisovanju na voščeno 

tablico. Udeleženec na delavnici dobi voščeno tablico in stilus, ki si ga izdela sam. 

STROŠKI:  

SKUPAJ: (za 20 ponovitev oziroma 300 udeležencev) 

 

 

d) Kako diši – izdelaj si rimsko dišavo (mešanica eteričnih olj) 

 

 

OPIS: Udeleženci bojo spoznali zelišča in dišave, ki so jih uporabljali stari 

Rimljani. Spoznali bodo higienske rituale Emoncev (kopanje z oljem) Preizkusili 

se bodo v izdelovanju dišave, ki jo bodo lahko odnesli domov v značilnem 

bazamariju.  

STROŠKI:  

SKUPAJ: eur (za 20 ponovitev oziroma 300 udeležencev) 
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Vse delavnice so zasnovane tako, da obiskovalec iz njih odnese spominek. Hkrati 

pa za potrebe osrednjega dvodnevnega dogodka (glavna prireditev Ave, 

Emona!), ko bomo uprizorili življenje v Emoni, delavnice preoblikujemo v 

dogodek, kjer si obiskovalci lahko izdelajo vse zgoraj omenjeno. Ocenjena 

vrednost posameznega spominka je okoli   eur. Seveda je treba za osrednjo 

prireditev material dokupiti. 

 

SPREMLJEVALNE DEJAVNOSTI OB OGLEDU ZNAMENITOSTI 

Sočasno z delavnicami, lahko pa tudi neodvisno od njih (samostojno) se na 

lokacijah znamenitosti ponudi tudi kratke utrinke iz rimskega življenja: 

 menjava straže,  

 zaroka,  

 kockanje in spor med vojakoma, 

 oblačenje Emonca ... 

TRAJANJE: do 10 minut 

STROŠKI POSAMEZNE UPRIZORITVE:  eur 
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2. VEČURNE PRIREDITVE  
a) Rimska večerja (Zvezda park) 

 

OPIS: V zato prirejenem prostoru se izvede večerja po rimskih običajih, dogodek 

se lahko uporabi za zaključene skupine. Zato je Rimska večerja primerna tudi za 

protokolarne dogodke, poslovna ali motivacijska srečanja. Udeleženci oblečeni v 

Rimljane jedo hrano postreženo v replikah rimske posode. Med jedjo seveda 

ležijo na ležalnikih, kakor se za pravega Rimljana spodobi.  

STROŠKI: postavitev prizorišča, catering, replika posode, obleke, spremljevalni 

program:   eur na prireditev za maksimalno 10 udeležencev. (V primeru večjega 

števila udeležencev, stroški sorazmerno narastejo.) 

* brez plačila udeležencev, cena se za njihov vložek zmanjša 
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b) Rimska kuhinja  

 

 

OPIS: Na delavnici rimske kuhinje bodo udeleženci spoznali Apicijevo knjigo 

receptov. Spoznali bodo najbolj bizarne recepte, skuhali pa bodo jedi, ki jih bodo 

z mentorjem priredili za današnji čas. Delavnica bo potekala v gostinskem obratu, 

ki bo pripravljal tudi jedi za Rimsko večerjo.  

STROŠKI: najem gostinskega obrata, sestavine, knjiga receptov, zaščitna 

oblačila, čiščenje,    eur za maksimalno 6 udeležencev 

* brez plačila udeležencev, cena se za njihov vložek zmanjša 

 

c) Mozaik  

 

OPIS: Udeleženci bodo s priznanim in uradno izšolanim mozaicistom, ki izdeluje 

mozaike še po starem običaju Janezom Mučičem (http://www.roka.si) naredili 

mozaik po svoji zamisli. Seveda si bodo morali sami narediti tudi kamenčke, iz 

katerih bodo mozaik sestavili. 
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STROŠKI: material za mozaik, orodje, podlaga za mozaik, predavatelj, najem 

prostora  eur za 8 udeležencev 

* brez plačila udeležencev, cena se za njihov vložek zmanjša 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Lončarstvo  

 

OPIS: Udeleženci se bodo spoznali z rimskimi glinenimi izdelki, razlikami med 

njimi, postopki izdelave. Ste vedeli, da so rimljani lončenino izdelovali serijsko in 

jo označili s posebnimi pečati, s pomočjo katerih arheologi danes lahko ugotovijo 

od kod najdena posoda izvira? Udeleženci bodo seveda naredili svoj izdelek. 

STROŠKI: predavatelj, glina, ostali pripomočki, najem prostora,  eur za 8 

udeležencev 

* brez plačila udeležencev, cena se za njihov vložek zmanjša 
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3. PRIREDITVE S TURISTIČNO PONUDBO  

Te se dogajajo vsak konec tedna v soboto ali nedeljo od začetka maja do konca 

septembra. 

Rimska tržnica 

 

K sodelovanju pri oblikovanju rimske tržnice bomo povabili samostojne ustvarjalce na 

iz področja umetnostnih obrti (lončarje, obdelovalce lesa, kovine, steklarje ...), 

obrtnike (peke, čevljarje, usnjarje, kamnoseke, tkalce ...) in kmete (vinarje, oljkarje 

...), ki bodo na stojnicah preurejenih po rimsko ponujali različne izdeke navdihnjene z 

rimskim izročilom. Obiskovalci bodo lahko poizkusili vino, hrano in si ogledali, kako 

nastanejo določeni izdelki. 

Na tržnici bo ob določenih urah potekal spremljevalni program v organizira KD 

Vespesjan v sodelovanju z različnimi kulturnimi društvi, zavodi in ostalimi interesnimi 

skupinami. Tema se bo iz tedna v teden spreminjala: 

 Zaroka in poroka 

 Trgovanje z sužnji in rimsko sodišče 

 Ulično gledališče 

 Športni mnogoboji 

 Zdravilstvo in medicina 

 Šola po rimsko 

 Mlada vojska… 
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STROŠKI: postavitev stojnic, okrasitev stojnic, čiščenje 

STROŠKI UPRIZORITEV: / dan   

VLOŽEK PRODAJALCEV: simboličen najem in plačilo delavnic, na katerih jih bomo 

poučili o izdelkih iz antične Emone, ki bi bili primerni za reprodukcije in tržno zanimivi. 

Izobraževalne delavnice: / svetovanje. 
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4. RIMSKA POROKA 
OPIS: V sodelovanju z mediji  se izbira para se izvaja od septembra 2014 do marca 

2015. Pari se bodo med seboj pomerili tudi v poznavanju rimske zgodovine in 

zgodovine Emone, saj bodo morali pravilno rešiti kviz in opraviti neke vrste iskanje 

zakladov po Emoni. Izbrani par, ki bo uspešno opravil vse naloge, se bo na skupno 

zakonsko pot podal na glavni prireditvi, v velikem slavju in seveda  po rimskih 

običajih. 

STROŠKI  + sponzorji 
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5. GLAVNA PRIREDITEV: AVE, EMONA! 
OPIS: Glavna prireditev se zgodi v maju ( prvi ali zadnji vikend) 2015, združuje vse 

naštete dogodke in delavnice ter tako pričara pravi emonski utrip. Seveda pa bo na 

glavni prireditvi še veliko stvari, ki jih bodo obiskovalci lahko videli samo na tej 

prireditvi. Osrednje prizorišče bo Kongresni trg s parkom Zvezda. Na ulicah okoli pa 

bodo postavljene stojnice že znane Rimske tržnice. Ljubljana bo na izbrani vikend na 

pogled podobna svoji predhodnici Emoni, po ulicah, cestah, parkih se bodo sprehajali 

v toge in tunike oblečeni mladi, starejši, otroci in turisti. Za obzidje na Mirju ali pa na 

prostor v parku Tivoli, kjer bo potekal Žur z razlogom, se utaborijo rimske legije in 

avtohtono prebivalstvo.  Ob primernih varnostnih ukrepih in dovoljenjih se v soboto 

del programa odvije v noč. 

 

 
 
 
 
Dogodki na glavni prireditvi: 

 Tržnica 

 Mala Emona 

 Religija + vedeževanje 

 Medicina (prikaz operacije) 

 Frizerski in kozmetični salon  
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 Likovne dejavnosti (freske, mozaiki, nakit…) 

 Rimski vojaški tabor  

 Rimska šola  

 Rimska poroka(nagradna igra) 

 Mlada vojska 

 Lončarstvo 

 Arhitekture (tipične zgradbe in infrastruktura) 

 
 
Dogodki: 

 Prihod vojske 

 Gradnja mesta (Mala Emona) + prihod civilistov 

 Emonski vsakdan (poroka, sojenje, tržnica sužnjev) 

 Gladiatorji 

 Konjenica  

 Trening vojske + ena bitka (Rimljani proti Rimljanom) 

 Mnogoboj 

 Koncert 

 Gala večerja (plesni dogodek, glasba, gurmanski in drugi užitki) 

 Rimska improliga 

 
STROŠKI: udeleženci, varovanje, dovoljenja,  eur 
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6. REGIJSKO SODELOVANJE 
Vključitev Vrhnike in Logatca v del enoletnega programa. Z vodstvi na Lanišče in 

oživitev le tega meseca januarja 2015 z prikazom življenja v 

vojaški utrdb v zimskih razmerah. 

Za Vrhniko pa vključitev Argonavtskih dni z vključenim rimskim programom v sklop 

prireditev ob dvatisočletnici. 
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7. CELOLETNE PRIREDITVE  
Predlagamo, da gledališča, galerije, različna društva na svoj spored v tem letu podajo 

en dogodek ali predstavo na temo antike. 

 

a) Predavanja o Emoni in Rimu – priznani slovenski in tuji arheologi, 

zgodovinarji, poznavalci in drugi o ustanovitvi, ureditvi, načinu življenja 

Emoncev, o najdbah itd.   

Prizorišče: Mestni muzej, Narodni muzej 

Predvideni stroški: eur (simbolični honorarji predavateljem, pogostitev) 

 

b) O rimski literaturi v sodelovanju s klasičnimi filologi in študenti – branje v 

izvirniku in prevodi, predavanja…  

Prizorišče: Trubarjeva hiša literature 

Predvideni stroški: eur (simbolični honorarji predavateljem, pogostitev) 

 

c) Šola po rimsko – delavnica namenjena zlasti šolajoči se mladini, na katerih 

otroci in mladostniki spoznavajo, kako so njihovi vrstniki živeli v rimskih časih: 

kako je izgledala šola, kako in s čim so se igrali. Ob tem pa tudi sami izdelajo 

nekaj značilnih izdelkov (igre, amuleti,…). 

Kraj izvedbe: Šole, vrtci in druge podobne ustanove. Delavnica se bo odvijala      

tudi na glavni prireditvi. 



KKUULLTTUURRNNOO  DDRRUUŠŠTTVVOO  VVEESSPPEESSJJAANN      e-pošta:vespesjan@gmail.com 

 

Rimska cesta 1, 1000 Ljubljana                   tel.: 040/399 828 

mmaattiiččnnaa  šštt..  44000077225555;;  ddaavvččnnaa  šštt::  9900114433995577;;  

  šštt..  TTTTRR::  IIBBAANN  SSII5566  00220011  00002255  77779900  556611  

Izvajalec: TRAP – Točka za raziskovanje preteklosti (Arhej d.o.o.), 

koordinator: KD Vespesjan  

Predvideni stroški: odvisno od prijav ( /osebo) 

  

d) Postavitev likovne ali fotografske razstave na temo Emone na Jakopičevem 

sprehajališču 

 

 

 

 

 


