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ODPIRALNI ČAS LOŠKEGA MUZEJA 
 

 

Foto: Sašo Kočevar 

V februarju bodo vrata Loškega muzeja Škofja Loka odprta po 

zimskem urniku, to je od torka do nedelje od 10. do 17. ure. 

Zadnji vstop v muzej je pol ure pred zaprtjem.  

 

Galerija Ivana Groharja je od 1. februarja dalje odprta po 

naslednjem urniku:  

Ponedeljek: Zaprto 

Torek, četrtek, petek: 10.00–14.00 

Sreda: 10.00–17.00 

Sobota, nedelja: 9.00–13.00 

 

 

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


DOGODKI 
 

 

 

 

 

 

Prešernov dan v Loškem muzeju 

petek, 8. 2. 2019, 10.00–19.00 

Loški muzej, Galerija Ivana Groharja, Miheličeva 

Galerija 

Na slovenski kulturni praznik, 8. februarja, vas s pisanim 

programom vabimo v Loški muzej!  

Naša vrata bodo odprta po naslednjem odpiralnem času: 

Loški muzej Škofja Loka: 10.00–17.00  

Galerija Ivana Groharja: 11.00–18.00  

Galerija Franceta Miheliča: 15.00–19.00  

 

Pridružite se nam na vodstvu po razstavi Nič nam ne morejo 

sovražne vojne! 1. svetovna vojna na Loškem s kustosi razstave in 

direktorico muzeja, na katerem vam bomo predstavili tudi 

zbornik, ki smo ga pripravili ob razstavi.  

V popoldanskem času vam bodo naši kustosi ob kaminu v 

Muzejski dnevni sobi predstavili izbrane zanimivosti iz 

zbirk in depojev, v družbi etnologinje pa si bomo ogledali 

še Škoparjevo hišo na grajskem vrtu.  



Vabljeni tudi v Galerijo Ivana Groharja na voden ogled 

razstave Janez Pelko: Zatemnjena razodetja z umetnikom in 

kustosom razstave Boštjanom Sokličem, ter voden ogled 

del Franceta Miheliča ter razstave umetnikov Združenje 

umetnikov Škofja Loka Zbirka v nastajanju v Galeriji 

Franceta Miheliča v Kašči na Spodnjem trgu, prav tako v 

družbi kustosa Boštjana Sokliča. 

Vstop v muzej in obe galeriji je ob slovenskem kulturnem 

prazniku brezplačen. 

Natančen program vodenj po urah pa najdete na naši 

spletni strani: www.loski-muzej.si/javna-vodstva/ 

  

www.loski-muzej.si/javna-vodstva/


 

Športamo z Loškim muzejem: 

Pogovor z Ivom Čarmanom 

sreda, 20. 2. 2019, 19.00 

Muzejska dnevna soba, Loški muzej 

Ivo Čarman je širši javnosti poznan predvsem kot smučarski tekač, 

ki je jugoslovanske barve dvakrat zastopal tudi na olimpijskih 

igrah. Tek na smučeh je začel trenirati leta 1976 v Smučarsko 

tekaškem klubu Triglav v Kranju. Leta 1977 je postal član 

jugoslovanske reprezentance. Med leti 1980 in 1986 se je udeležil 

petih članskih svetovnih prvenstev, postal je balkanski prvak, 

dvaindvajsetkrat je bil državni prvak in republiški prvak. Tekmoval 

je na tekmah svetovnega pokala, Alpskega pokala in drugih 

mednarodnih tekmah. Leta 1988 je zaključil s športno kariero.  

Na Olimpijskih igrah v Sarajevu (1984) je bil nosilec olimpijskega 

ognja – olimpijsko plamenico je na štadionu predal umetnostni 

drsalki Sandi Dubravčić, veliki zvezdi jugoslovanskega zimskega 

športa, ta pa je potem prižgala olimpijski ogenj, ki je plapolal ves 

čas trajanja iger. 

Na pogovoru z Ivom Čarmanom pa bomo spregovorili tudi o 

njegovem delu po končani športni karieri, dobrodelnosti in še 

marsičem. Z njim se bo pogovarjala kustosinja zbirke Šport na 

Loškem Biljana Ristić.  



 

 

Študijski krožek Ločanke 

torek, 26. 2. 2019, 17.00 

Muzejska dnevna soba, Loški muzej 

 

V letu 2019, ko praznujemo 80-letnico ustanovitve Loškega 

muzeja Škofja Loka, bomo na študijskem krožku Ločanke 

raziskali ženske, ki so pomembno prispevale k delu muzeja 

v preteklosti. Muzejske delavke, arhivarke, kustosinje in 

umetnice so bile od ustanovitve muzeja aktivne na 

raziskovalnem in ustvarjalnem področju in so tako s svojim 

delom pustile pečat v zgodovini Loškega muzeja.  

Vas zanima kako? Pridružite se nam na študijskem krožku 

Ločanke pod vodstvom kustosinje Biljane Ristić. 

Več: www.loski-muzej.si/studijski-krozek-locanke_2/ 

 

  

www.loski-muzej.si/studijski-krozek-locanke_2/


80 LET LOŠKEGA MUZEJA  
 

 

 

80 let Loškega muzeja 

V letošnjem letu praznujemo 80-letnico ustanovitve Loškega 

muzeja. Muzej je bil ustanovljen na pobudo Muzejskega 

društva Škofja Loka, svoja vrata pa je javnosti prvič odprl 27. 

avgusta 1939 v Mestni hiši (Rotovžu) na Mestnem trgu. 

Prostore na Loškem gradu je muzej pridobil v letu 1959. 

Letošnje leto tako posvečamo raziskovanju in predstavljanju 80 

let Loškega muzeja - skozi celo leto bomo z vami delili 

zanimivosti, povezane z našo zgodovino in našim delom, ter 

vam predstavljali muzejske predmete iz naših zbirk. Obletnici 

bodo posvečeni tudi naši dogodki in del našega razstavnega 

programa.  

Vabljeni, da praznujete z nami! 

 



 

FOKUS: Velika knjiga Loškega muzeja 

Zbiranje muzejskih predmetov in popisovanje podatkov o njih je ključnega 

pomena za delovanje muzeja. Dobro urejena dokumentacija je osnova za 

vse ostalo strokovno delo v muzeju. Podatki, ki jih zapišemo o posameznih 

predmetih, nam omogočajo boljši vpogled v čas in prostor, v katerih je bil 

predmet izdelan ali se je uporabljal, nadaljnje raziskovanje različnih tematik 

ter tudi postavljanje razstav. 

Muzej je ena od temeljnih ustanov, ki skrbijo za kulturno dediščino, srce 

muzeja pa predstavljajo predmeti, ki pričajo o naši preteklosti. Slednjega so 

se zavedali tudi odborniki Muzejskega društva Škofja Loka, ki so na prvem 

občnem zboru določili, da se bodo osebno zavzeli za zbiranje predmetov 

za prve muzejske zbirke. Dneve in dneve so stikali po podstrešjih in zbirali, 

kar je bilo zanimivega. Sčasoma so ljudje pokazali veliko razumevanje za 

ohranjanje predmetov in so članom Muzejskega društva začeli tudi sami 

prinašati stvari. Za prve zbirke je bilo nabranih 915 predmetov. 

Zbirali so cehovske predmete, umetniške slike, etnološke predmete, 

arheološke izkopanine in še mnogo drugega, kar bi utegnilo zanimati 

javnost. Za predmete so odborniki skrbeli sami, jih popisovali, čistili, 

urejali in ustrezno opremili. Predmete so popisovali v knjigo z naslovom 

Muzejsko društvo – Knjiga dohodov muzejskih predmetov (1938–1949) 

oz. zgolj Knjiga dohodov muzejskih predmetov (1961–1978).      

Še več lahko izveste, če si ogledate predstavitev, ki jo je pripravila Biljana 

Ristić, v našem FOKUS kotičku v Loškem muzeju.  



 

Iz muzejske knjižnice 

V muzejski knjižnici hranimo drobno knjižico z naslovom 

Poglavje o stari slovenski demokraciji (COBISS-ID 4159747). 

Njen avtor je dr. Bogumil Vošnjak (1882–1959), pravnik, 

politik in diplomat. Med 1. sv. vojno se je pridružil 

Jugoslovanskemu odboru (v nadaljevanju J. o.), organizaciji 

slovenskih, hrvaških in srbskih političnih emigrantov iz 

Avstro-Ogrske s sedežem v Londonu. J. o. si je prizadevala za 

združitev slovenskih, hrvaških in srbskih ozemelj habsburške 

monarhije s Kraljevino Srbijo. Vošnjak je bil eden od treh 

slovenskih članov J. o., poleg dr. Gustava Gregorina in dr. 

Nika Županiča. Aktivno je sodeloval pri nastanku Krfske 

deklaracije, sporazumu med J. o. in srbsko vlado o ureditvi 

nove jugoslovanske države, podpisanem 20. julija 1917. Po 

koncu vojne je bil generalni sekretar delegacije Kraljevine SHS 

na mirovni konferenci v Parizu, 1919–1920 predavatelj na 

ljubljanski univerzi, 1921–1924 veleposlanik v Pragi, poslanec v 

ustavodajni in narodni skupščini. Po drugi vojni je emigriral v 

ZDA. Bil je pobudnik in urednik znanstvenega časopisa Veda, 

ki je izhajal v Gorici 1911–1915.  

V svojih odmevnih člankih in brošurah, v javnih nastopih in z 

osebnimi stiki v zavezniških središčih moči (predsedniku ZDA 

W. Wilsonu je 1918 izročil spomenico o jugoslovanskem 

vprašanju) si je prizadeval za prepoznavnost Slovencev po 

svetu. Tako je tudi brošura Poglavje o stari slovenski 



demokraciji propagandna knjižica, za katero je spremno 

besedo napisal dr. Niko Županič. Izšla je v Ljubljani 1919, v 

založbi Zvezne tiskarne, pred tem pa v Londonu kot A chapter 

of the old Slovene democracy (1917) in še kot Un chapitre de 

l'ancienne démocratie slovène v Parizu (1919). Obsega 17 str., 

1 slikovno prilogo in 2 ilustraciji med tekstom, vse iz 

Valvasorjeve Slave. V njej Vošnjak predstavlja star slovenski 

obred ustoličevanje koroških vojvod kot »sliko stare slovenske 

demokracije«, kot pravico, imenovati svoje vladarje in tudi kot 

pravico upreti se vladarju, če ne bi spoštoval dane obljube. S 

prikazom ustoličevanja kot stare konstitucionalne pravice 

utemeljuje prizadevanje Slovencev za osamosvojitev izpod 

nemške oblasti in nastanek nove jugoslovanske države, v kateri 

bodo lahko uresničili svoje narodnostne zahteve. 

Več na: Kranjec, Silvo: Vošnjak, Bogumil (1882–1959). 

Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in 

umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. 

http://www.slovenska-

biografija.si/oseba/sbi812868/#slovenski-biografski-leksikon 

(23. januar 2019). 

Pripravila: Mira Kalan 

 

 

 



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/

