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OBVESTILO 
 

 

Foto: Sašo Kočevar 

 

Obveščamo vas, da bo Loški muzej Škofja Loka v petek, 30. 

novembra, ZAPRT zaradi izrednih vzdrževalnih del na 

Loškem gradu.   

 

Muzej bo spet deloval po običajnem odpiralnem času v 

soboto, 1. 12. 2018, ko bo muzej odprt od 10. do 17. ure.  

 

Hvala za razumevanje. 

 

 

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


DOGODKI 
 

 

 

IZLOŽBE DOMIŠLJIJE 

Sobota, 1. 12. 2018, 18.00 

Mestni trg, Škofja Loka 

 

V soboto, 1. decembra 2018, vas že četrtič po vrsti toplo vabimo na 

odprtje prodajnih razstav Izložbe domišljije v starem mestnem 

jedru Škofje Loke. 

Praznično druženje bomo začeli ob 18.00 pred Galerijo Ivana 

Groharja, ko se bomo skupaj s pripovedovalko Karlo B. Rihtaršič 

odpravili na odkrivanje domišljijskih izložb in razstav škofjeloških 

ustvarjalcev. Pridružite se nam na tem prvem sprehodu po Izložbah 

domišljije in hkrati sodelujte tudi v nagradni igri z žrebanjem že na 

odprtju! Na Mestni trg se bomo vrnili ob 19. uri - ob ravno pravem 

času za prižig prazničnih luči in druženje ob glasbi Moon Time 

Quarteta, s čimer se bo začel tudi letošnji festival Loka v snegu. 

Vzdušje pravega veselega decembra bo letos prvič pričarala tudi 

izbira dobrot na stojnicah Okusi izložbe domišljije, ki vas bodo na 

Mestnem trgu pričakovale že vse od 18. ure. 

Preberi več 

  

https://www.loski-muzej.si/izlozbe-domisljije/


 

 

Ta veseli dan kulture v Loškem 

muzeju 

ponedeljek, 3. 12. 2018 

Loški muzej, Galerija Franceta Miheliča, Galerija 

Ivana Groharja 

 

Na Ta veseli dan kulture vas tudi letos vabimo v našo družbo. 

Muzej bo odprt od 14. do 20.00 ure, Galerija Ivana Groharja pa bo 

odprta od 10. do 17. ure. 

Pripravljamo tudi javna vodstva, in sicer: 

- ob 11.00 javno vodstvo s kustosom Boštjanom Sokličem po 

zbirki Franceta Miheliča in razstavi Zbirka v nastajanju, dela 

umetnikov iz Združenja umetnikov Škofja Loka v Galeriji Franceta 

Miheliča (Kašča) 

- 18.00 javno vodstvo po razstavi “Nič nam ne morejo sovražne 

vojne!”, 1. svetovna vojna na Loškem s kustosinjo Biljano Ristić v 

Galeriji na Gradu 

V Galeriji Ivana Groharja bo na ogled prodajna razstava Izložbe 

domišljije, na kateri se predstavljajo člani Združenja umetnikov 

Škofja Loka. 

Na Ta veseli dan kulture je vstop v muzej brezplačen. 



 

Pravljica v galeriji: Afriške 

zgodbe 

sobota, 8. 12. 2018, 10.00 

Galerija Ivana Groharja 
 
Zadnji dogodek cikla Pravljic v galeriji bo prav poseben. Pa saj je 

vsak prav poseben, ampak tale bo pa poseben med posebnimi. 

Obeta se nam pripovedovalsko-glasbena predstava, potovanje na 

drugo stran skupnega morja, v samo osrčje Afrike. 

V goste pride pevski zbor Sankofa, ki združuje Afričane živeče v 

Sloveniji, njihove potomce in prijatelje. Tradicionalne afriške pesmi 

predstavljajo v novi sveži preobleki in jih pospremijo s tolkali, vmes 

pa pridajo še nekaj avtorskih. Ampak ker kot smo že napisali, to ne 

bo prav nič navaden dogodek, se ne bomo odpravili le na glasbeno 

popotovanje, Sankofa nam bo v pesmi vpletla še pravljice. In če 

boste zaprli oči, ušesa pa na široko odprli, bodo mogoče opice in 

zajci prišli tako blizu, da se jih boste lahko dotaknili. Vendar 

previdno, razen redkim izjemam, ljudem prav nič ne zaupajo. 

Dogodek pripravljamo v sodelovanju s Kulturnim društvom 

Grable, društvo za kreativno grabljenje sveta.  

 

Vstop je prost. 



 

Dobrodelni bazar, kvačkanje in 

druženje 

17. 12. 2018, 18.00 

Galerija Ivana Groharja 

Ni zime brez pletene kape. Pletilska skupnost Breja preja (Zavod 

Tri) med svojimi družbeno angažiranimi pletilskimi akcijami vsako 

leto v decembru organizira tudi dobrodelno akcijo, tokrat s 

pletenimi in kvačkanimi kapami. 

Kape, izdelane na delavnici 3. decembra, bodo na prodaj na 

dobrodelnem bazarju v Galeriji Ivana Groharja. Po končanem 

dogodku jih bo mogoče kupiti tudi v trgovinah, ki sodelujejo v 

projektu Izložbe domišljije. Izkupiček od prodaje bo namenjen 

otrokom v socialni stiski. Z nakupom kape za dober namen ne 

boste samo »pocrkljali« obdarovanca, temveč razveselili tudi otroke, 

ki potrebujejo našo pomoč. 

Vstop je prost. 

 

 

  



AKTUALNO 
 

 

Klekljarsko društvo Cvetke Žiri. Foto: T. Mlinar. Vir: 

www.nesnovnadediscina.si/sl/klekljanje-slovenske-cipke 

Klekljanje čipk v Sloveniji vpisano na UNESCO 

Reprezentativni seznam nesnovne kulturne 

dediščine človeštva 

Medvladni odbor za varovanje nesnovne kulturne dediščine je na svojem 

13. zasedanju v Port Louisu na Mavriciju sprejel odločitev, da se na 

UNESCO Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine 

človeštva vpišeta enoti Klekljanje čipk v Sloveniji in Veščina suhozidne 

gradnje: znanja in tehnike. 

KLEKLJANJE ČIPK V SLOVENIJI 

Slovenija je nominacijo Klekljanje čipk v Sloveniji v formalni postopek 

pri UNESCO vložila marca 2017. Obsežen predlog nominacije je nastal v 

sodelovanju strokovnjakinj Mestnega muzeja Idrija, Muzeja in galerij 

mesta Ljubljana - Mestnega muzeja, Loškega muzeja Škofja Loka, 

slovenskega odbora organizacije za klekljano in šivano čipko OIDFA, 

Direktorata za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo, Slovenskega 

etnografskega muzeja in ob velikem odzivu klekljarskih društev, sekcij in 

skupin ter učencev čipkarskih šol. 

Preberi več 

 

https://www.loski-muzej.si/novice/klekljanje-cipk-v-sloveniji-vpisano-na-unesco-reprezentativni-seznam-nesnovne-kulturne-dediscine-clovestva/


 

V Loškem muzeju se je končal večletni 

projekt restavriranja stenskih poslikav v 

grajski kapeli  

V Loškem muzeju smo uspešno zaključili z večletnim projektom 

restavriranja stenskih poslikav grajske kapele. Restavriranje, ki ga je 

izvedel Restavratorski center Zavoda za kulturno dediščino RS, se je 

začelo leta 2013, ko so bile opravljene prve sonde. Nato so od leta 2014 

dalje sledile različne faze vse do zdaj, ko so se odkrili tudi vsi prizori v 

spodnjem delu kapele. Le-ti zdaj, skupaj s poslikano kupolo,  po mnogih 

desetletjih spet tvorijo celoto. Vidna je glavnina poslikav, neodkriti 

ostajajo le še nekateri dekorativni deli poslikav na pilastrih, o prezentaciji 

katerih pa se stroka še odloča.  

Kapelo je leta 1915, v času 1. svetovne vojne  poslikal Anton Jebačin po 

naročilu uršulink, takratnih lastnic gradu. Le te so se kljub vojnim 

razmeram in temu, da je bila na gradu takrat bolnišnica za ranjence s 

soške fronte, odločile, da se kapela do konca poslika.  

Čas zaključka zadnje faze restavriranja 25. novembra letos pa sovpada s 

časom, ko je tudi Jebačin 13. novembra, pred malo več kot sto leti, 

dokončal poslikave.  Obenem pa se ujema tudi s praznovanjem stote 

obletnice konca prve svetovne vojne, ki ji je muzej posvetil svojo 

osrednjo muzejsko razstavo in v katero je s svojimi poslikavami zato 

vključena tudi grajska kapela. Ob koncu restavriranja je Restavratorski 

center postavil nazaj na svoje staro mesto tudi ene najznamenitejših 

primerov slovenskih baročnih oltarjev iz 17. stoletja, Dražgoške zlate 

oltarje. 

Barbara Sterle Vurnik 



 

 

 

 

SPREMLJEVALNI PROGRAM 

IZLOŽB DOMIŠLJIJE 

7. 12. ob 18.00, kreativni center Kreativnice: KREATIVNO 

PRAZNIČNO DRUŽENJE ZA VSE. 

7. 12. ob 19.00, Sokolski dom Škofja Loka: PUŠTUCI U LOK – koncert 

učiteljev Glasbene šole Škofja Loka in odprtje razstave puštalskih 

likovnih ustvarjalcev. 

8. 12. od 15.00 do 18.00, Trgovina Paleta: DELAVNICA 

IZDELOVANJA BOŽIČNO-NOVOLETNIH VOŠČILNIC. Obvezne 

prijave do 30. 11. 2018 na paleta.art@siol.net ali osebno v Paleti ali na 

+386 (0)31 734 115, cena 15 EUR/osebo. 

8. 12. ob 10.00, Galerija Ivana Groharja: PRAVLJICA V GALERIJI. 

Prost vstop. Organizator: Kulturno društvo Grable, društvo za kreativno 

grabljenje sveta. 

8. 12. ob 10.00, Trgovina in galerije Čipke Mojca: Sklekljajmo ''kresničko'' 

(odesvnik). Prijave do 6. 12. na info@cipkemojca.com ali osebno v 

trgovini ali na +386(0)45155744, cena 20 EUR/osebo. 

13. 12. ob 17.30, Knjižnica Ivana Tavčarja: LIKOVNA DELAVNICA 

ZA OTROKE (od 4. do 10. leta): NOVOLETNA SMREČICA. Prijave 

do 12. 12. 2018 na: sasa.ambrozic@knjiznica-skofjaloka.si. 

14. 12. od 18.00 do 19.00, Atelje Amuse: DELAVNICA POLSTENJA: 

PRAZNIČNA MILA. Obvezne prijave na anja@musek.eu ali osebno v 

ateljeju Amuse ali na 031 855 468, cena 25 EUR/osebo. 

14. 12., ob 19.00, Jesharna: PREDSTAVITEV KNJIGE in CD-JA 

»CVRČANJE NAD MESTOM« – brana poezija Agate Trojar z glasbeno 



skupino Tantadruj in gostom: dramskim igralcem Igorjem Žužkom. 

17. 12. ob 18.00, Galerija Ivana Groharja: DOBRODELNI BAZAR, 

KVAČKANJE IN DRUŽENJE – zaključno druženje projekta Kape za 

dober namen. Prijave niso potrebne, prost vstop. Organizator: Zavod Tri 

– pletilska skupnost Breja preja. 

20. 12. ob 17.00, Rokodelski center DUO Škofja Loka: PEKA LOŠKIH 

KRUHKOV. Prijave na rokodelskicenter@visitskofjaloka.si, cena 5 

EUR/osebo. 

21. 12. od 17. 00 do 22.00, Cankarjev trg: LUFT, Loški umetniški festival, 

unikatna tržnica s prihodom Božička in gledališko predstavo, podaljšan 

delovni čas Izložb domišljije (za več informacij glej Facebook in spletne 

strani). 

 

SPREMLJAJTE NAS  
 

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

zanimivosti iz muzeja. 

 

Lahko nas všečkate tudi na Facebooku in nam sledite na Instagramu. 
 

    
 

 

Če ne želite več prejemati obvestil Loškega muzeja, nam to lahko sporočite po elektronski pošti na e-naslov pr@loski-muzej.si z besedo ODJAVA. 

 

mailto:pr@loski-muzej.si
https://www.facebook.com/LoskiMuzejSkofjaLoka/
https://www.instagram.com/loskimuzej/

