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PONOVNO ODPIRAMO MUZEJSKA VRATA 
 

V soboto, 4. 2. 2017, ponovno odpiramo muzej po zimskem 

odpiralnem času. Obiščete nas lahko vsak dan, razen 

ponedeljka, med 10. in 17. uro (zadnji vhod v muzej je pol 

ure pred zaprtjem).  

 

V Galeriji Ivana Groharja pričnemo s programom v sredo, 

15. 2. 2017, ko vas ob 19.00 vljudno vabimo na odprtje 

razstave ČRTE IN DIMENZIJE: Škofja Loka in njeni 

gradovi na skicah in računalniških tridimenzionalnih 

modelih Tomaža Križnarja. 

 

Nov odpiralni čas Galerije Ivana Groharja: 
 

Torek–petek: 13.00 –17.00 

Sobota–nedelja: od 10.00 –13.00 

Ponedeljek: zaprto 

 

 

 

 

http://www.loski-muzej.si/


DOGODKI 
 

8. 2. 2017, PREŠERNOV DAN V LOŠKEM MUZEJU 

Na Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, vas 

vabimo na obisk v Loški muzej. 

Ta dan si lahko brezplačno ogledate naše stalne zbirke, 

razstavi Kalle Hamm in Dzamil Kamanger: Potovanje 

ter Duje Jurić: Stvarno - nestvarno. 

Muzej bo odprt od 10. do 19. ure.  
 

Praznovanje kulturnega dneva nadaljujemo ob 19. uri z 

literarnim večerom Migrantska literatura na glas!, 
kjer bomo prebirali poezijo v različnih jezikih. Dogodek, 

ki je del spremljevalnega programa razstave Potovanje, 

pripravljamo skupaj s kulturnim društvom Gmajna, ki 

pripravlja raznovrstne projekte, dejavnosti na področju 

kulture, umetnosti, socialnega varstva in izobraževanja.  
 

Literarni večer je del skupnega dogodka, ki se prične z 

odprtjem razstave Obrazi Breje preje - spletene zgodbe 

medgeneracijskega in medkulturnega sodelovanja, ki bo 

potekal v Rokodelskem centru ob 17.30.  

 

Več: http://www.loski-muzej.si/dogodki/presernov-dan-

v-loskem-muzeju 
 

 

 

 



 

LOŠKI MUZEJ OB POKALU LOKA 2017 

Galerija Ivana Groharja, 10. februar 2017 

 

V letošnjem letu Loški muzej Škofja Loka in Odbor za 

muzej športa pripravljata postavitev stalne športne zbirke v 

Loškem muzeju. Kot uvodni dogodek letošnjega športnega 

dogajanja in poklon Pokalu Loka bosta kustosinji Loškega 

muzeja, Biljana Ristić in Mojca Šifrer Bulovec,   

10. februarja v Galeriji Ivana Groharja pripravili enkratni 

razstavni dogodek.  

 

Na ogled bo postavljen kolaž preteklih smučarskih razstav, 

ki jih je Loški muzej pripravljal ob Pokalu Loka. Predstavili 

bomo začetke smučanja na Loškem, smučarske opreme in 

smučišč v okolici Loke in ustanovitev Alpske šole smučanja. 

Posebno pozornost pa bomo namenili našim smučarjem 

»olimpijcem«, ki so se v preteklosti zapisali v športno 

zgodovino. Predstavitev raznovrstnih smučarskih tem bomo 

popestrili s projekcijo video intervjujev starejših smučarjev 

Ločanov, ki jih je pripravil Odbor za muzej športa v Škofji 

Loki.   

 

 

 

 



 

ČRTE IN DIMENZIJE: Škofja Loka in njeni gradovi na skicah in računalniških tridimenzionalnih 

modelih Tomaža Križnarja 

 

V sredo, 15. februarja 2017, ob 19. uri  

vas vljudno vabimo  

v Galerijo Ivana Groharja  

na odprtje razstave  

Črte in dimenzije: Škofja Loka in njeni gradovi  

na skicah in računalniških tridimenzionalnih 

modelih Tomaža Križnarja. 

 
Z razstavo želimo obiskovalcem približati Škofjo Loko in vse tri 

najstarejše loške gradove ter jih s tem spodbuditi k večjemu zavedanju 

o pomenu neprecenljive škofjeloške kulturne dediščine, njenemu 

ohranjanju in varovanju. Dela arhitekta Tomaža Križnarja nas bodo v 

prvem delu razstave skozi množico risb popeljala po srednjeveških 

trgih, ulicah, poteh in skritih kotičkih Škofje Loke, v drugem delu pa 

na tri najstarejše loške gradove, ki so v srednjem veku varovali mesto. 

 

Več o razstavi: http://www.loski-muzej.si/dogodki/crte-in-dimenzije-

skofja-loka-in-njeni-gradovi-na-skicah-in-racunalniskih-

tridimenzionalnih-modelih-tomaza-kriznarja 

 

 



 

 

JAVNO VODSTVO PO RAZSTAVI ČRTE IN DIMENZIJE 

Sobota, 25. 2. 2017, 11.00, Galerija Ivana Groharja 

 

Obiskovalce bosta po razstavi, ki razkriva nastanek 

mesta Škofja Loka in njenih gradov, popeljala kustos 

razstave Jože Štukl in arhitekt Tomaž Križnar, avtor 

razstavljenih skic, modelov in maket. Predstavila bosta 

zgodovinsko ozadje nastanka srednjeveškega mesta, 

njegov razvoj skozi stoletja ter proces nastajanja 

eksponatov, ki jih je navdihnila prav Križnarjeva 

ljubezen do Škofje Loke. 

 

 
 

 

 



AKTUALNO 
 

8. februarja obeležujemo 149 let od rojstva Franje Tavčar.  

 

Franja Košenini, poročena Tavčar, je bila rojena 8. februarja 

1868 v premožni ljubljanski meščanski družini. Obiskovala je 

meščansko uršulinsko šolo in aktivno sodelovala na slovenskih 

kulturno-prosvetnih prireditvah. Leta 1887 se je poročila s 

pisateljem, pravnikom in politikom dr. Ivanom Tavčarjem. V 

zakonu se jima je rodilo 5 otrok.  

Franje Tavčar se danes spominjamo kot pomembne in vplivne 

narodno zavedne dame, aktivne tako na političnem (sodelovala je 

pri zbiranju podpisov za Majniško deklaracijo) kot dobrodelnem 

področju, kot članice številnih društev, aktivne udeleženke 

liberalnega ženskega gibanja in podpornice mladih umetnikov.  

Umrla je 8. aprila 1938 v Ljubljani, pokopana je v družinski 

grobnici Tavčarjevih na Visokem. 

 

Med Franjinimi tesnimi sodelavkami je bila Minka Govekar, ki je 

pozneje zapisala: »Čudovito je, da prihaja samopožrtvovalno, 

kamorkoli jo kličejo: nikoli ni utrujena, nikoli naveličana ali 

malodušna. V svojem vedno enako gorečem rodoljubju sprejema 

nespremenjeno mladostno prožna in živahna na svoje rame 

voljno vse, kar ji nalaga javno življenje. …« 

 

Več o Franji lahko izveste, če obiščete naš muzej ali muzejsko 

zbirko Visoška domačija pripoveduje na dvorcu Visoko.  

 

 



 

 

Študijski krožek Pomembne Ločanke 

 
Tudi v letošnjem letu bo potekal študijski krožek 

Pomembne Ločanke, kjer udeleženci aktivno spoznavajo 

ženske, ki so na Loškem pustile svoj pečat. Na januarskem 

srečanju je Helena Matičič Hostnik udeležencem 

predstavila življenje in delo učiteljic Julije Bernik in 

Bogomile Krvina.  
 

Člani krožka so polni načrtov za letošnje leto – poleg 

raziskovanja bodo sodelovali pri postavitvi muzejske 

vitrine, pripravi predloga za Alejo zaslužnih Ločanov … 
 

Krožku se še vedno lahko pridružite, predvidoma bodo 

potekali zadnji torek v mesecu, za točne termine pa 

spremljajte naše novice, spletno stran in FB profil.  
 

 



Muzejska vitrina: USNJARSTVO NA LOŠKEM 
 

Z letošnjim letom v Loškem muzeju predstavljamo nov 

razstavni prostor – muzejsko vitrino, ki se nahaja na 

prenovljenem muzejskem hodniku ob vhodu v muzej. V 

muzejski vitrini bomo predstavljali predmete iz naših 

depojev, ki jih ni moč videti v stalnih zbirkah, izbor razstav 

pa bo vezan na aktualno dogajanje v muzeju in pomembne 

dogodke povezane s Škofjo Loko pa tudi širšim slovenskim 

in evropskim prostorom.   

V prvi muzejski vitrini nam etnologinja Mojca Šifrer 

Bulovec predstavlja Usnjarstvo na Loškem.  

 

Usnjarstvo je gospodarska panoga, ki se ukvarja s predelavo 

živalskih kož v usnje. Če pri konserviranju koži ni 

odstranjena dlaka, govorimo o krznu in krznarstvu. 

Zametki usnjarstva in krznarstva segajo že v prazgodovino, 

saj človek že tisočletja uporablja živalsko kožo za oblačilo, 

obutev in drugo. V Škofji Loki se v pisnih virih krznar 

omenja leta 1263, sredi 15. stoletja (1459) pa so krznarji že 

ustanovili ceh. Istočasno so cehovske pravice dobili tudi 

čevljarji, ki so bili obenem tudi usnjarji. Okoli leta 1768 so 

se loški usnjarji ločili od čevljarjev in ustanovili svoj ceh, 

katerega zaščitnik je bil sv. Frančišek. 

 

 

 

 



Športna napoved 

 
To leto bo športno! 

 

Februarja v Loškem muzeju pričenjamo z muzejskim 

maratonom – do cilja, nove stalne zbirke Šport in telesna 

vzgoja na Loškem, bomo športali vse do novembra in 

vabimo vas, da športate z nami. 

 

Dolgoletne priprave so potekale pod okriljem Odbora za 

muzej športa v Škofji Loki, ki nas bo spremljal vse do cilja.  

 

Vas zanima kako, kje in kdaj lahko športate z nami? Kakšni 

bodo vmesni in končni rezultati muzejskega maratona? 

 

Ogrevanje se prične v petek, 10. februarja  2017 z 

razstavnim dogodkom v Galeriji Ivana Groharja ob Pokalu 

Loka. O vseh nadaljnjih športnih aktivnostih pa vas bomo 

redno obveščali. Boste aktivni z nami? 

 

 

 

 

 



POSLUŠAJTE / GLEJTE / BERITE NAS 

 

Vsak ponedeljek nas lahko poslušate v oddaji Muzejski zapiski na Radiu Sora, kjer predstavljamo naše 

aktualno delo in zanimivosti iz muzeja. 

 

O novih pridobitvah Loškega muzeja v letu 2016 so pisali v Loškem utripu - 

http://www.skofjaloka.si/objava/63573#stran18 

 

O predstavitvi kataloga Berko in razstavi si lahko preberete zapis Igorja Kavčiča v Loškem glasu - 

http://www.skofjaloka.si/obcinskoctivo/66987#stran18 

 

 

O študijskem krožku Pomembne Ločanke piše Danica Zavrl Žlebir v Loškem glasu - 

http://www.skofjaloka.si/obcinskoctivo/66987#stran11 

 

Obiskala pa nas je tudi Adele, ki piše blog Adele in Slovenia. Vtise z obiska si preberite na  

https://adeleinslovenia.com/2017/01/01/a-spotlight-on-skofja-loka/ 

 

 

Spremljate nas lahko tudi na našem Facebook profilu Loški muzej Škofja Loka. 
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