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KJER SI 
PRETEKLOST IN 
SEDANJOST 
PODAJATA ROKE

Dediščina, naša dota iz 

preteklosti je naše bogastvo 

za prihodnost.

Dobra interpretacija 
dediščine: ustrezna, 

zabavna, raznolika, dobro 

raziskana, celovita, 

trajnostna, vključujoča in 

dovzetna. (Freeman Tilden, 

1957)

Povej mi in bom pozabil, 

pokaži mi in se bom 

spomnil, 

vključi me in bom razumel. 

(kitajski pregovor) 



VZPON NA GORO

• Stalna razstava nas po vzoru prave ture 

na goro popelje skozi zgodovino 

planinstva in alpinizma na Slovenskem. 

• Računalniške in spretnostne animacije 

na muzejski poti/ turi nas vabijo k 

aktivnemu doživljanju poti. 

• Vodeni ogledi so prilagojeni starostni 

skupini. 

• Vključen tudi film Svetloba gora.

• Dodatna ponudba (pedagoški in 

andragoški programi)



Gorska 
pravljica

- pravljični liki povezani 

z našimi gorami 

(žarkžene, gorski 

možje, škrati, beli 

gams, zeleni lovec …)

- Iskanje gorskega 

škrata

- Poslušanje 

gamsovega oglašanja

- Igrica spomin

- Lutkovna igrica 

Pravljica o Zlatorogu

- Delavnica: 

pobarvanke/oblikova-

nje roga/ gamsa/ 

triglavske rože



Predmet 
pripoveduje

- muzej in muzejski 

predmeti

- stara in nova 

planinska oprema

- Srčni možje

- animacija z lutko 

- igrica Kaj se skriva v 

vreči

- nevihta

- Delavnica: 

oblikovanje kos 

planinske opreme iz 

čebeljega voska/ slika 

velikanka, Obleci 

Jakca



Aljažev stolp

- nacionalni pomen 

planinstva in Triglava za 

slovensko nacionalno 

zavest

- Delo v skupinah/ 

delovna knjižica

- predhodna priprava 

(udeleženci s seboj 

prinesejo gradivo)

- Kreativne delavnice 

(pesmi o Triglavu, 

oglas za obnovo 

Aljaževega stolpa, kaj 

bi sporočil Aljažev 

stolp Slovencem,…)

- Izdelamo Aljažev 

stolp/narišemo svojo 

majico



Aljaž skozi 
oči 
Požganca

- nacionalni pomen 

Jakoba Aljaža za 

razvoj in ohranitev 

slovenskih gora

- Janez Klinar Požganc, 

gorski vodnik in glavni 

Aljažev delovodja

- pomen gorskega 

vodništva

- igrano vodenje

- popotna malica

- animacije



Po poti 
Triglavske 
Bistrice

- naravne značilnosti 

Triglavskega narodnega 

parka in alpske doline Vrata

- pohod z vodnikom TNP 

do Vrat/Peričnika 

(možne kombinacije po 

želji: pohod - avtobus)

- voden ogled stalne 

razstave Vzpon na goro

- delavnica po 

izbiri/delovni zvezek 

(planika, Aljažev stolp, 

planinska koča, 

planinski magneti, 

kažipot, vodniška 

značka

- poletne planinske 

ustvarjalnice (sobote)



S Triglavskimi 
pravljicami 
skozi slovensko 
planinsko 
zgodovino
- rajžanje po Mojstrani in 

Dovjem v družbi 

pravljičarja Bukovnika

- spoznavanje vaških 

posebnežev, šeg in 

navad v alpski vasici

- ogled slovenskega 

planinskega muzeja 

(spoznavanje 

planinske tradicije)

- možnost družabne igre 

Reši zakleto deklico



DEKD v GMJ 
(Liznjekova
hiša 2012, 
Slovenski 
planinski 
muzej, 2012)

Po poti 
Triglavske 
Bistrice, 2016



HVALA ZA POZORNOST 
IN 

NA SNIDENJE V SLOVENSKEM 
PLANINSKEM MUZEJU.


