
Vsaka pot je svoja zgodba. 
Kakšna bo tvoja?

Prepustite se muzejski pripovedi, ki jo boste 
doživeli med lastnim vzponom na goro. 
Skozi enajst vsebinskih sklopov prehodite 
mejnike slovenske gorniške, alpinistične in 
gorskoreševalne zgodovine ter spoznajte 
vzgibe, ki ljudi že od nekdaj vlečejo v gore, 
oziroma začutite svojevrstno privlačnost, 
magičnost gora. Muzejsko planinsko pot 
označujejo Knafelčeve markacije. Na poti do 
vrha izbrane gore zberite vse žige skozi različna 
doživetja, interaktivne naloge, preizkuse …  
in na cilju boste dobili nagrado. 

Gore me kličejo – virtualna 
izkušnja slovenskih gora

Vabljeni na sprehod po slovenskih 
vrhovih s pomočjo 360-stopinjske 
prostorske fotografije. 
Pohod po grebenu Triglava vam bo 
vzel sapo! Doživite ali podoživite ga v 
našem muzeju, pa čeprav le v navidezni 
resničnosti.

Doživite planinsko izkušnjo 
v prvem igrificiranem 
muzeju na svetu!

Dobrodošli na igrivo pot doživetij 
“Pobeg v bivak”.
Vreme v gorah se lahko v hipu 
spremeni. Približuje se nevihta in 
rešitev je le ena: pobeg v bivak! Boste 
razbrali skrivnostne kode? Se boste 
izognili pastem in prepadom? Si boste 
zapomnili pravo pot? Boste našli pravi 
bivak in se rešili?

Cilj je varna vrnitev v dolino

Helikopter Bell 47 z registrsko številko 
YU-HAK, legendarni burduš, je že leta 1968 
reševal v Mojstrovki – le slabo leto potem, 
ko je prišel v takratno letalsko enoto milice.
Kar nekaj podobnih je na ogled v muzejih 
širom po svetu, vendar modele, kakršnega 
si lahko ogledate v Slovenskem planinskem 
muzeju, lahko naštejemo na prste ene roke.

Založil: Gornjesavski muzej Jesenice, zanj Irena Lačen Benedičič. Fotografije: Gornjesavski muzej Jesenice, 
Turizem Kranjska Gora, Jože Mihelič, Mugo. Ilustracije: Danilo Cedilnik - Den. Oblikovanje: Rosje. Marec 2018.

V objemu triglavskih pravljic 

Turistična destinacija Kranjska Gora nudi 
edinstvene možnosti vsem obiskovalcem. Dovje 
in Mojstrana sta vasici na vzhodu destinacije, ki 
se zaradi neštetih možnosti planinskih doživetij 
razvijata v raj za planince. Neokrnjeno naravo 
Triglavskega narodnega parka, Slovenski planinski 
muzej, Ferato Mojstrana, plezališča in vrhove 
v bližnji okolici, pozimi pa zaledenelo sotesko 
Mlačca preprosto morate obiskati!

Ste pripravljeni 
na planinsko 
pustolovščino?

Mi mamo se fajn 

Mladi vseh starosti v Slovenski planinski muzej po nova doživetja
Prireditve, dogodki in pedagoški programi so namenjeni druženju, vzgoji, kulturi in 
izobraževanju v planinskem in turističnem duhu. Predvsem pa se trudimo, da bi se vsi 
obiskovalci našega muzeja imeli fajn!
Muzej je neskončen vir znanja za mlade obiskovalce, zato jim posvečamo posebno 
pozornost. S skrbno premišljenimi vsebinami želimo nadobudnim raziskovalcem znanje,  
ki ga nudi muzej, podati na zabaven način in spodbujati njihovo ustvarjalnost.
A vse to je zanimivo tudi za odrasle. Z raznolikostjo predstavljenih tem na občasnih 
razstavah, muzejskih večerih, projekcijah in delavnicah vabimo v našo družbo še tako 
zahtevne obiskovalce.

Triglavska cesta 49, 4281 Mojstrana
t: +386 (0)8 380 67 30 
info@planinskimuzej.si
www.planinskimuzej.si

Vse turistične informacije, podatke 
o namestitvah in namige o gostinski 
ponudbi dobite pri nas ali na 
info@mojstrana.com.  



Prispel si na vrh

Na vsakem vrhu planince čaka nagrada – 
razgled, ki jemlje dih. Na muzejskem vrhu 
pa si prislužiš razglednico z žigi uspešno 
opravljenih nalog. Če si bil uspešen 
pri vseh, te nagradimo še z vriskom, ki 
odmeva po muzeju.
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10 Če se zgodi nesreča 

Ker nesreča nikoli ne počiva, pri 
izbiri ture vedno upoštevajte svoje 
zmožnosti, na pot se odpravite ustrezno 
opremljeni in ne pozabite, da cilj ni vrh, 
ampak varna vrnitev domov. 
Kjub previdnosti včasih potrebujemo 
pomoč reševalcev. 
Veš, katero številko poklicati?

Hodim po gorskem svetu 
in ga spoznavam

Najstarejši prebivalci gora so 
rastline in živali. Poskrbimo, da jih 
s svojim obiskom ne motimo. Raje 
kot svojemu kričanju prisluhnimo 
živalskim glasovom. Jih prepoznaš?
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Izberi svojo goro 

Na kateri slovenski vrh te bo 
vodila muzejska pot? 
Sledi markacijam, ki označujejo izzive 
na naši muzejski transverzali. Za 
vsako uspešno opravljeno nalogo si 
prisluži žig, na vrhu osvojene gore pa 
nagrado!

1
Gore me kličejo 

Le kakšna bogastva 
skrivajo naše gore? 
S trkanjem po gori 
Bogatin poizkusi najti 
zaklad.
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Ogrožene rastline

Kaj je na teh nežnih rastlinah že 
stoletja tako privlačnega, da jih želimo 
kot trofejo utrgati iz njihovega doma 
in jih prinesti v dolino, v svoj dom? 
Zaščitimo te nežne cvetlice. Katere so 
tiste, ki so pri nas najbolj ogrožene?

8
Potežkaj krošnjo 

Krošnja je predhodnica nahrbtnika, 
a za nošnjo bremen in materiala 
v hribe še ni povsem iz mode. 
Včasih so si nosači oprtali tudi 
80-kilogramske krošnje, ti pa 
poizkusi ugotoviti, koliko 
tehta naša.

6S plezalnim pasom čez 
triglavski greben

Plezalni pas je nepogrešljiv del 
opreme pri gibanju po zahtevnih 
ali zelo zahtevnih poteh. Pri hoji po 
zavarovanih poteh ga uporabljamo 
skupaj s samovarovalnim kompletom. 
Nadeni si plezalni pas in se s 
samovarovalnim kompletom povzpni 
ob jeklenici. 

3 Izbiram cilj in pot 

Če ni markacije, na pomoč priskoči 
možic. Dodaj nov kamen na vrh 
že postavljenega stožca ali sestavi 
novega možica, da bodo planinci za 
tabo našli pravo pot.

9 Bliža se nevihta

Nevihte so ena največjih nevarnosti, 
ki pretijo obiskovalcem gora. 
Nepredvidljive vremenske spremembe 
lahko presenetijo še tako izkušenega 
gornika. Doživite gorsko nevihto na 
stalni razstavi Slovenskega planinskega 
muzeja v varnem zavetju 
našega bivaka.

Pripravljam se na pot

Dobra priprava pomeni vsaj  
polovico uspešnega izleta! 
Dobri planinski čevlji in 
premišljeno spakiran nahrbtnik 
sta najpomembnejša dela 
opreme vsakega planinca. 
Razmisli, kaj boš odnesel v 
nahrbtniku na gorsko turo.
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Ustavil se bom v 
planinski koči 

Po dolgi poti si prišel do prve 
planinske koče. Dolžnost 
vsakega planinca je, da se vpiše 
v vpisno knjigo. Vpiši se tudi ti, 
da bomo vedeli, kdaj si bil pri 
nas.

11

5

Start

Cilj


