
 

 

Spoštovani člani Alumni kluba Fakultete za državne in evropske študije! 

 

Za Vas smo pripravili naslednje ugodnosti, ki jih lahko koristite kot člani Alumni 

kluba FDŠ: 

Nova univerza nudi naslednje ugodnosti: 

 20 % popusta na vse izobraževalne dogodke in šole, ki jih organizira 

Nova univerza, 

 20% popusta na knjige in revije Nove univerze. 

 

V Mestnem muzeju Ljubljana, Gosposka 15 lahko izkoristite naslednje 

ugodnosti: 

 20 % popust pri nakupu vstopnic za ogled stalne razstave Ljubljana. 

Zgodovina. Mesto, 

 20 % popust pri nakupu vstopnic za ogled razstave Ko ste v dvomu, 

pojdite v muzej (Trajanje razstave : do 25. 4. 2021), 

 Alumni FDŠ so upravičeni do 20% popusta ob nakupu največ dveh 

individualnih vstopnic za razstavo ali voden ogled (redna cena je 6,00 

EUR) ali družinske vstopnice (redna cena je 14,00 EUR),  

 15 % popust v trgovini Mestnega muzeja Ljubljana ob nakupu publikacij, 

izdanih v MGML (več kot 6 mesecev nazaj), 

 10 % popust pri obisku študijske skupine za odrasle Izdelava družinskega 

drevesa. 

V Galeriji Jakopič lahko izkoristite naslednje ugodnosti:  

 20 % popust pri nakupu vstopnic za ogled Na drugi strani, slovenska 

fotoreportaža (19.1. – 19. 6. 2021), 

 15 % popust v trgovini Galerije Jakopič ob nakupu publikacij, izdanih v 

MGML (več kot 6 mesecev nazaj). 

V Cankarjevem domu lahko koristite naslednje ugodnosti: 

 ugodnost pri ogledu razstave znamenitega fotografa Henri Cartier-

Bressona. 

http://mgml.si/sl/mestni-muzej/razstave/273/ljubljana-zgodovina-mesto/
http://mgml.si/sl/mestni-muzej/razstave/273/ljubljana-zgodovina-mesto/
https://mgml.si/sl/galerija-jakopic/


 

 

Gorenjski muzej nudi naslednje ugodnosti: 

 znižane cene vstopnic v Gorenjskem muzeju v enotah v Kranju 

(Mestna hiša, Prešernova hiša in grad Khislstein) ter brezplačno 

strokovno vodstvo za skupine, kjer je to mogoče, 

 obisk skupine minimalno 10 oseb, cena vstopnice na osebo 2,00 € 

(redna cena 2,50€) in brezplačno strokovno vodenje (vodenje po 

stalnih zbirkah Železna nit, Ljudska umetnost na Gorenjskem, Prelepa 

Gorenjska, Lojze Dolinar in vodenje po občasnih razstavah po 

dogovoru, redna cena 25,00€), 

 znižana cena individualne vstopnice 2,30€ (redna cena 3,00€), brez 

strokovnega vodstva, 

 znižana cena vstopnice Muzejska pot 5,00 € (redna cena 7,00 €), brez 

vključenega strokovnega vodstva, 

 popust na izdane knjige in kataloge izdaje Gorenjskega muzeja, 

 20 % priznanega popusta na kataloge in knjige izdaje Gorenjskega 

muzeja. 
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