
PROGRAM POLETNIH PLANINSKIH 
USTVARJALNIC V SLOVENSKEM PLANINSKEM 

MUZEJU V MOJSTRANI 2022

Delavnice so primerne za odrasle, otroke (od 7. leta, mlajši v spremstvu staršev) in družine. 
Za Misijo med kozolci je zaželena primerna planinska ali pohodniška oprema in nekaj malice. 
Zbirno mesto je pred Slovenskim planinskim muzejem. 
V ceno delavnice je vključen material in skromna malica. 

Podrobnejše informacije o programu poletnih planinskih ustvarjalnic lahko dobite na 
neli.stular@planinskimuzej.si ali na 08 380 67 32. 
Organizatorji si pridružujemo pravico spremembe programa. 
www.planinskimuzej.si

PLANINSKI NA SNIDENJE.

Datum in ura Ustvarjalnica Opis

Ponedeljek, 
18. 7. 2022,

ob 9.00

ČOKOLADNA 
PLEZALNA 

STENA

Plezalne stene nudijo super telovadbo, s katero zmigamo 
celo telo. So zelo zanimivih oblik in barv, včasih prave 

umetnine. Narisali bomo svojo plezalno steno in postavili 
nanjo sebe v vlogi plezalca. Ste vedeli, da je plezalna 

stena lahko tudi čokoladna? Naredili bomo tortice v obliki 
plezalne stene.

Torek, 
19. 7. 2022, 

ob 9.00

Sreda, 
20. 7. 2022, ob 

9.00

Četrtek, 
21. 7. 2022, 

ob 9.00

Petek, 
22. 7. 2022, ob 

9.00

Ponedeljek, 
8. 8. 2022, 

ob 9.00

PO PRSTIH V 
STENE

MASUNJEK, 
KISLO MLEKO, 

KRUH IN 
DOMAČA VOLNA

MISIJA MED 
ZGORNJESAV-
SKIMI STOGOVI

PLEZALKE NA 
KLJUČE

ZAVOZLANI 
PLEZALNI NAKIT

Športno plezanje je nova razstava v muzeju. Ogledali si 
jo bomo skupaj s kustosinjo in avtorico Sašo Mesec ter 

odkrivali zgodbe naših najboljših plezalk in plezalcev. Po 
vrvi bomo splezali na streho muzeja in izdelali svojega 

plezalca.

Gospa Mija prihaja z Jezerskega, kraja pod Kamniško-
Savinjskimi Alpami, kjer je doma ovčjereja. Pokazala nam 
bo prejo s kolovratom, iz volne bomo sfilcali milo, skupaj 

skuhali masunek in ga pojedli z domačim kruhom in kislim 
mlekom.

Misija ima štiri etape. Mi se bomo podali na tisto, ki 
vodi po Mojstrani in Dovjem. Na interaktivni poti bomo 
opazovali in spoznali značilnosti kmetijstva in kozolcev. 
Pri najstarejšem stogu na Dovjem pa si bomo ogledali, 

kako se ga obdeva. Pomagali si bomo z mobilno 
aplikacijo CŠOD Misija, zato so obvezni lastni mobilni 

telefoni.

Plezalne stene, balvani in oprema so vedno lepih barv in 
zanimivih oblik. Lahko jih spremenimo v zabavne obeske 
ali z njimi okrasimo rojstnodnevne kolačke. Krasili bomo 
plezalne kolačke in izdelali obeske za ključe v plezalskem 

stilu. Preizkusili se bomo na mini plezalni steni.

Vrv je zelo pomemben pripomoček pri plezanju, lahko 
pa je tudi idealen pripomoček za ustvarjalne ideje in 

kratkočasenje. Iz različnih vrvic in vozlov bomo naredili 
unikaten nakit.

Torek, 
9. 8. 2022, 

ob 9.00

Sreda, 
10. 8. 2022, ob 

9.00

Četrtek, 
11. 8. 2022, ob 

9.00

Petek, 
12. 8. 2022, ob 

9.00

RDEČ OBROČEK, 
BELO OKO – 

100 let Knafelčeve 
markacije

IZDELAJMO 
METULJA in 
AGAMOGRAF

SPOZNAJMO 
ZGODBO JANJE 

GARMBRET

PLEZALNI ŽUR

Skupaj z markacisti se bomo urili v prostoročnem risanju 
markacij, malce tekmovali in si naredili svoje markacijske 

majice in obeske. Spoznali bomo tudi zgodbo avtorja 
markacije.

Z zabavnima igračama bomo spoznali življenjski krog 
metuljev. Na koncu pa bomo še kakšno rekli o geodeziji in 

poskusili ugotoviti, na katerem otoku se skriva zaklad.

Kdo je najboljša svetovna in slovenska športna plezalka, 
nosilka prve olimpijske kolajne v športnem plezanju na 

svetu? Njeno zgodbo bo predstavila kustosinja Saša 
Mesec. Na delavnici pa jo bomo narisali in spekli njene 

zlate kolajne.

Skozi zabavne igre si bomo poskušali zaslužiti zanimive 
nagrade. Da bomo imeli dovolj energije, pa bomo 

pripravili tudi plezalne tortice.

5 €

5 €

5 €

5 €

5 €

5 €

12 €

5 €

5 €

5 €


