
Andragoški programi 
 

LOŠKI MUZEJ – STALNE ZBIRKE, ŠKOPARJEVA HIŠA 
 
Klasično vodstvo po muzeju 
Voden ogled stalnih muzejskih zbirk: arheološke, zgodovinske, kulturnozgodovinske, 
umetnostne, etnološke, prirodoslovne in športne zbirke, zbirke o Ivanu Groharju in zbirke o 
Škofjeloškem pasijonu. Obiskovalci v muzeju spoznajo zgodovino in kulturno dediščino Škofje 
Loke, dediščina osmih tradicionalnih obrti, nekdaj zelo razvitih na Loškem, pa jim približa 
nekdanji način življenja v porečju obeh Sor od prazgodovine dalje. Vodenje izvajamo še v 
angleškem in nemškem jeziku. 
Trajanje: 75 min + 15 min Škoparjeva hiša 
Cena: vstopnina v muzej (4,00–5,00 EUR) in doplačilo za vodenje (odvisno od velikosti 
skupine in jezikovne različice) 
 
Voden ogled Škoparjeve hiše  
V muzeju na prostem na grajskem vrtu je na ogled Škoparjeva hiša z zasnovo iz 16. stoletja, ki 
spada v tip hiše s črno kuhinjo in predstavlja bivalno kulturo nekdanjih kajžarjev in malih 
kmetov. Ogled hiše je vključen v vse muzejske programe. 
Trajanje: 15 min 
Cena: brezplačno – kot dodatek ostalim muzejskim programom 
 

STARO MESTNO JEDRO ŠKOFJE LOKE 
 
Vodstvo po starem mestnem jedru Škofje Loke 
Program se odvija v starem mestnem jedru Škofje Loke. Obiskovalce seznanja s kulturnimi 
spomeniki mesta, ki s svojo bogato stavbno dediščino predstavlja eno najzanimivejših in 
najbolje ohranjenih srednjeveških mest na Slovenskem. 
Trajanje: 45 min 
Cena: skupine do 10 oseb – 36,00 EUR/skupino (slo.), 50,00 EUR/skupino (tuji jezik); skupine 
nad 10 oseb – 3,00 EUR/osebo (slo.), 4,00 EUR/osebo (tuji jezik) 
 

DISLOCIRANE ENOTE Loškega muzeja 
 
Voden ogled Galerije Franceta Miheliča v Kašči 
V Kašči, srednjeveški žitnici Škofje Loke, so na ogled likovna dela, ki jih je slikar France 
Mihelič podaril rojstni Škofji Loki. Večina predstavlja umetnikov slikarski opus iz 70. let 20. 
stoletja s tematskimi sklopi Dafne, Kurent, Ure in Muzikanti. Nadstropje nižje je na ogled 
razstava članov Združenja umetnikov Škofja Loka z naslovom Zbirka v nastajanju. 
Trajanje: 45 min 
Cena: skupine do 10 oseb – 36,00 EUR/skupino (slo.), 50,00 EUR/skupino (tuji jezik); skupine 
nad 10 oseb – 3,00 EUR/osebo (slo.), 4,00 EUR/osebo (tuji jezik) 
 



Voden ogled Tavčarjevega dvorca na Visokem  
Ogled obnovljenega dvorca in tamkajšnjih muzejskih zbirk, družinske grobnice in spomenika 
pisatelju Ivanu Tavčarju, ki je delo akademskega kiparja Jakoba Savinška. Domačija je pred 
Tavčarjem skoraj 250 let pripadala družini Kalan, ki jo pisatelj opisuje v zgodovinskem 
romanu Visoška kronika. Obiskovalci na vodenem ogledu spoznajo usodo nekdanjih lastnikov 
dvorca in življenje pisatelja, politika in gospodarstvenika Ivana Tavčarja in njegove soproge 
Franje, prosvetne in humanitarne delavke. Poudarek je na povezavi dogajanja v romanu z 
življenjem na domačiji v teku štirih stoletij.  
Trajanje: 30 min 
Cena: skupine do 10 oseb – 36,00 EUR/skupino (slo.), 50,00 EUR/skupino (tuji jezik); skupine 
nad 10 oseb – 3,50 EUR/osebo (slo.), 4,50 EUR/osebo (tuji jezik) 
 
Vodstvo po cerkvi Marijinega oznanjenja v Crngrobu 
Voden ogled romarske cerkve Marijinega oznanjenja v Crngrobu, ki je eden pomembnejših 
umetnostnih spomenikov na Slovenskem. Predstavimo tudi pripovedke, povezane z gradnjo 
cerkve in turškimi vpadi, med drugim pripovedko o ajdovski deklici.  
Trajanje: 45 min 
Cena: skupine do 10 oseb – 36,00 EUR/skupino (slo.), 50,00 EUR/skupino (tuji jezik); skupine 
nad 10 oseb – 3,50 EUR/osebo (slo.), 4,50 EUR/osebo (tuji jezik) 

 
MUZEJSKE DELAVNICE 
Spoznavanju predmetov iz muzejskih zbirk in dediščine tradicionalnih obrti sledi ustvarjalna 
delavnica, kjer obiskovalci izdelajo svoj muzejski spominek. 
 
Od zrna do kruha, delavnica peke kruha 
Na delavnici, ki poteka v Škoparjevi hiši, mojstrica peke kruha prikaže postopek zamesitve 
testa, nato pa udeleženci sami oblikujejo svoj košček in ga spečejo v krušni peči. Vmes vodič 
predstavi simboliko, šege in ljudska znanja, povezana s kruhom. Medtem ko se kruh peče, si 
ogledamo mlin v muzeju na prostem na grajskem vrtu in dokumentarni film ter spoznamo 
stare postopke, kako pridemo od žita do moke in kaše v mlinu. V družbi vodiča obiščemo tudi 
etnološke muzejske zbirke ter spoznamo prehrano in bivalno kulturo kajžarjev in malih 
kmetov širšega loškega okolja v obdobju od 16. do konca 19. stoletja. 
Cena: od 7,20 EUR/osebo (odvisno od velikosti skupine) 
Trajanje: 180 min 
 
Poslikajmo panjsko končnico 
Po predstavitvi nekdanjih kmečkih opravil in starega kmečkega orodja udeleženci spoznajo 
še pomen čebelarstva in poslikane panjske končnice. Sledi barvanje motivov s panjskih 
končnic, ki so jih spoznali v muzeju, na lesene deščice. 
Trajanje: 60 min 
Cena: od 5,40 EUR/osebo (odvisno od velikosti skupine) 
 
Tkanje s tkalsko deščico 
Ko si ogledajo zbirko o platnarstvu, se preizkusijo v dejavnosti, ki je bila nekdaj zelo razširjena 
na Škofjeloškem – s tkalsko deščico, s katero so nekoč tkali trakove, stkejo zapestnico.  
Trajanje: 90 min 
Cena: od 5,00 EUR/osebo (odvisno od velikosti skupine) 


