
 

  

 

 
 

PROGRAM POLETNIH PLANINSKIH USTVARJALNIC V JULIJU IN AVGUSTU 2018 

 

Datum in ura Naslov programa Izvajalec Opis Cena 

Sobota,  

7. 7.  2018,  

ob 9.00 

Filcamo planinske rože Franc in Liza Filc 

Iz krtačene volne bomo izdelali krpico filca. Iz nje bomo nato 

izrezali cvetove planinskih rož, ter jih na suho z iglo še okrasili. 

Cvetovom bomo dodali steblo ali sponko, da boste z njimi 

lahko polepšali vrt, oblačila, torbe...  

2 eur 

Sobota,  

14. 7. 2018,  

ob 9.00 

Preproste zgodbe in igre 

izpod solčavskih planin 

Poseben dan, zavod za 

pristna doživetja, 

Solčava (Nejc Slapnik) 

Pastir, ki govori v solčavskem dialektu, skozi stare zgodbe opiše 

celotno območje.  

Med pripovedovanjem se obiskovalci pomerijo v kakšni zanimivi 

pastirski igri.  

2 eur 

Sobota,  

21. 7. 2018,  

ob 9.00 

Kuhanje po Solčavsko 
Center Rinka Solčava 

(Fanika Kočnar) 

Na Solčavskem sadje ne obrodi obilno, še najbolje jabolka in 

hruške. Iz jabolk se stisne jabolčni sok, ki se nato spremeni v mošt. 

Hruške pa se posušijo v krušni peči, skuhajo, nato se iz njih 

pripravi nadev za žlinkrofe.  

Naredili bomo kroglice, jih zavili v testo in skuhali v slanem kropu. 

Nato jih bomo posladkali z medom in zabelili z domačim maslom 

in drobtinami. Zraven bomo skuhali še kompot. 

2 eur 

Sobota,  

28. 7. 2018,  

ob 9.00 

Človek z naravo – mozaik 

iz naravnih materialov 

Društvo Bicka Solčava 

(Vida Matko) 

V predstavitvi spoznamo hrabro vztrajanje človeka v solčavskih 

planinah in kako potrebno je »brati« ter se prilagajati naravi tudi v 

današnjem času.  

S čutnim dojemanjem naravnih materialov; kot mehkoba volne, 

hladnost in trdnost kamna, domačnost in toplina lesa, pretvorimo 

spomine ali zgodbe v podobo. Vsak udeleženec si izdela svoj 

mozaik, pod mentorstvom članic Društva Bicka. 

2 eur 

Sobota,  

4. 8. 2018,  

ob 9.00 

Po poti lepega čeveljca  

SPM in Odsek za 

varstvo gorske narave 

pri PD Gozd Martuljek 

(Liljana Smiljić) 

Zabavno poučen sprehod po novi Gozdni učni poti Rute na kateri 

bomo spoznavali posebnosti tamkajšnjega gozda, se poučili o 

najlepši slovenski orhideji – lepem čeveljcu, slišali zgodbo o 

Srebrnokrilcu in se naučili marsikaj zanimivega in koristnega o 

lesu. Npr. ste vedeli, da kjer raste črni bezeg je v tleh veliko 

dušika? 

2 eur 

Sobota,  

11. 8. 2018,  

ob 9.00 

Kako izmeriti višino 

drevesa?  

 

Tehniški muzej 

Slovenije 

Ana Katarina Ziherl in 

Barbara Hrvatin 

Iz kartona, nitke in kamna bomo sestavili napravo za merjenje 

višine dreves ali pa kakšnega drugega predmeta v naravi. 

Predstavili bomo tudi druge načine merjenj s katerimi si 

pomagamo pri orientaciji. Iz papirja bomo izdelali tudi 

geometrijsko telo, ki bo potiskano z različnimi živalmi, ki prebivajo 

v gorskem svetu. Tako bomo urili svoje ročne spretnostni, hkrati 

pa ponovili ali spoznali živalske vrste. 

2 eur 

Sobota,  

18. 8. 2018,  

ob 9.00 

Skrivnosti Triglavske 

Bistrice in slapa Peričnik 
SPM  

Podali se bomo na aktiven pohod po poti ob Triglavski Bistrici in 

poskušali najti zaklade, ki se skrivajo ob njej. Čaka nas tudi 

presenečenje. Vas zanima kakšno? 

2 eur 

Sobota,  

25. 8. 2018, 

ob 9.00 

Kartonska zabava v 

deževnih dneh 
SPM 

Tudi na planinskem izletu nas lahko preseneti slabo vreme. Takrat 

je bolje, da počakamo v planinski koči in se zaposlimo z 

družabnimi igrami. Izdelali bomo različne igrice iz kartona, med 

njimi tudi morda avtomat za bombone. Vas zanima kako ga bomo 

naredili? 

2 eur 

 

 

Delavnice so primerne za odrasle, otroke (od 7. leta, mlajši v spremstvu staršev) in družine. Za pohod je zaželena primerna planinska ali 

pohodniška oprema in nekaj malice. V ceno delavnice je vključen material in skromna malica. Zbirno mesto bo vedno pred Slovenskim 

planinskim muzejem. Podrobnejše informacije o programu lahko dobite na neli.stular@planinskimuzej.si ali na 08 380 67 32. Organizatorji si 

pridružujemo pravico spremembe programa. 

PLANINSKI NA SNIDENJE. 
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