
MuZej



V muzeju je na ogled planinski stan z vso potrebno 
opremo za predelavo mleka v sir, ki so jo in jo še 
danes uporabljajo na naših planinah.

Na panojih je predstavljena zgodovina razvoja 
sirarstva od težkih začetkov pa vse do današnjih dni.
Zelo zanimiv, je poleg sirarskega stanu, osrednji del 
zbirke, ki predstavlja kratek film, s pomočjo katerega 
obiskovalci lahko dobijo nazoren prikaz dela in 
življenja na planinah. Poleg življenja na planini film 
prikazuje tudi predelavo mleka v vse mlečne izdelke, 
ki jih danes proizvajamo v Mlekarni Planika.

Dobrodosli 
v muzeju...

V samem muzeju je tudi 
trgovinica, kjer lahko 
kupite poleg spominkov 
tudi uporabna darila 
domače obrti, predvsem pa 
lahko kupite vse izdelke 
naše mlekarne.

Vse obiskovalce strokovno 
vodimo po muzeju. Na željo 
vnaprej najavljenih skupin 
pripravimo tudi degustacijo 
naših izdelkov, pastirsko 
malico ali pastirsko kosilo. 
Organiziramo team building 
dogodke z molžo naše lesene 
krave Cike.

izvirni 

spominki
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PONUDBA
VSTOPNINA ZA VODEN OGLED MUZEJA

DEGUSTACIJA IZDELKOV MLEKARNE PLANIKA (Z VSTOPNINO ZA VODEN OGLED MUZEJA)

vstopnina

Odrasli, upokojenci 5,00€ /osebo

Otroci, dijaki, študenti 3,50€ /osebo

Družinska vstopnica      
(dva odrasla + dva otroka)

12,00€ 

V sklopu ogleda muzeja vam lahko ponudimo še 
degustacijo naših izdelkov ali pastirsko malico ter kosilo.

Za Pastirsko malico lahko izberete:

DEGUSTACIJA VKLJUČUJE:
siri: Tolminc, Tolminc z zaščiteno označbo porekla, Planika, Brincl,
EKO sir, Sir s konopljinimi vršički, Dobra misel, Soški sir, Poprč in Kober. 
mlečni izdelki: Sirotka, Kefir, Kislo mleko, Kislo mleko »Čebelji panj«, 
Pinjenec, EKO jogurt in EKO jogurt s konopljinim oljem

degustacija vstopnina skupaj

Odrasli, upokojenci 4,00€ 5,00€ 9,00€ /osebo

Dijaki, študentje 3,00€ 3,50€ 6,50€/osebo

Otroci 2,00€ 3,50€ 5,50€ /osebo

malica vstopnina skupaj

Odrasli, upokojenci 7,00€ 5,00€ 12,00€ /osebo

Dijaki, študenti 7,00€ 3,50€ 10,50€ /osebo

Otroci 6,00€ 3,50€ 9,50€ /osebo

PASTIRSKA MALICA (Z VSTOPNINO ZA VODEN OGLED MUZEJA)

MALICA ŠT.1: Sirna župa in krompir s skuto
MALICA ŠT.2: Sirna župa in jajčna frika
MALICA ŠT.3: Jajčna frika in polenta s kislim mlekom



Za Pastirsko kosilo lahko izberete:

KOSILO ŠT.1: 
Sirna juha
Pečena svinjska ribica
Skutni štrukelj
Jabolčni zavitek 
ali Kobariški štrukelj

KOSILO ŠT.2: 
Kobariški krožnik
(sir, skuta, suho sadje)
Ocvrti piščančji file
Pražen krompir
Zelenjavna priloga na maslu
Kobariški štrukelj

KOSILO ŠT.4: 
Skutni namaz z rukolo
Piščančji file s sirno omako
Polenta z jurčki
Kobariški štrukelj

kosilo vstopnina skupaj

Odrasli, upokojenci 9,00€ 5,00€ 14,00€ /osebo

Dijaki, študenti 9,00€ 3,50€ 12,50€ /osebo

Otroci 8,00€ 3,50€ 11,50€ /osebo

PASTIRSKO KOSILO (Z VSTOPNINO ZA VODEN OGLED MUZEJA)

PASTIRCKOVO KOSILO - otrosko (osnovne sole in vrtci)

KOSILO ŠT.3: 
Sirna juha
Pečenka
Poštoklja 
(ohrovt in krompir z zabelo)
Kobariški štrukelj

Cena za Pastirčkovo kosilo: 6,00€

Za naše mlajše obiskovalce smo pripravili tudi meni, 
ki je prilagojen prav učencem osnovnih šol in vrtcev.

PASTIRČKOVO KOSILO - otroško:
Goveja juha
Ocvrt dunajski zrezek
Pečen krompir
Kobariški štrukelj
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PASTIRSKA MALICA IN KOSILO (BREZ OGLEDA MUZEJA)

cena

0,5 l sok 2,00€

0,33 l pivo 2,00€

0,2 l vino (rdeče ali belo) 2,00€

Pijača NI VKLJUČENA v ceno menija.
Po predhodnem dogovoru vam lahko ponudimo:

Če si našega muzeja ne želite ogledati in bi bili pri nas samo na pastirski malici 
ali kosilu, vam za predhodno najavljeno skupino lahko ponudimo tudi samo 
malico ali kosilo.

V prostorih našega muzeja lahko s kosilom v eni skupini postrežemo približno 
60 obiskovalcev, zato v primeru večjega števila gostov, obiskovalce razdelimo v 
dve skupini. Prva skupina si najprej ogleda muzej in nato ima kosilo. Skupini nato 
zamenjamo.
Pastirsko malico ali Pastirsko kosilo pripravimo enotno za celo skupino, ki šteje vsaj 
20 udeležencev. Ker nam Pastirsko malico ali Pastirsko kosilo pripravlja Catering 
podjetje, moramo nekaj dni pred vašim prihodom k nam poznati izbrani meni in 
točno število obrokov, saj bomo mi toliko obrokov naročili in jih nato vam tudi 
zaračunali.
Spremljevalci in vozniki imajo vstop v muzej prost, kosilo ali malico pa morajo plačati.
Za vsa dodatna vprašanja smo vam z veseljem na voljo.

Dobrodošli pri nas in dober tek.

malica kosilo

Odrasli, upokojenci 10,00€ 11,00€ 

Dijaki, študenti 10,00€ 10,50€ 

Otroci 9,00€ 9,50€ 

PIJACA
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MUZEJSKA ZBIRKA OD PLANINE DO PLANIKE

V Mlekarni Planika smo skupaj s tolminskim muzejem 
postavili zgodovinsko - etnološko zbirko OD PLANINE 
DO PLANIKE, kjer je predstavljena dediščina 
planinskega pašništva in razvoj sirarstva, na osnovi 
katere je nastala današnja Mlekarna Planika. Želeli 
smo, da se planinsko pašništvo in sirarstvo predstavi 
tudi širši javnosti, prav tako pa smo obiskovalcem 
želeli prikazati predelavo mleka v sire in druge 
mlečne proizvode v današnji Mlekarni Planika. 

OD PLANINE DO     PLANIKE
MuZej

www.mlekarna-planika.si
Mlekarna Planika d.o.o., Gregorčičeva ulica 32, 5222 Kobarid

Telefon: 05 384-10-00, Email: info@mlekarna-planika.si

05 384-10-18 • muzej@mlekarna-planika.si


