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Stalne razstave



Mestna hiša
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Mesto Kranj

MESTNA HIŠA
Glavni trg 4
4000   KRANJ
tel.: 04 201 39 80

Odpiralni čas:
od torka do nedelje med 10. 
in 18. uro
ponedeljek – ZAPRTO
1. 1., 1. 5., 1. 11. – ZAPRTO

Prva omemba Kranja kot mesta datira 
v leto 1256, sicer pa je to področje 
naseljeno že več kot 3000 let. Razlog 
je vsekakor strateška lokacija na skali 
med dvema rekama, med Savo in 
Kokro. V starem mestnem jedru, ki 
ga krasijo čudovite hiše, ima svoje 
domovanje tudi Gorenjski muzej. 
Imamo tri razstavne lokacije v Kranju 
in še pet dislociranih enot po celi 
Gorenjski.

Izdal:   Gorenjski muzej
  Tomšičeva 44, 4000 Kranj
zanj:   mag. Barbara Ravnik Toman
Besedilo:  Jelena Justin
Izbor fotografij:  Jelena Justin
Fotografije:  Tomaž Lauko, Drago Holynski,  
  Luka Dakskobler, Fototeka GM,  
  Jelena Justin
Oblikovanje:  iLab.si
Tisk:   Jagraf, Trboje
Naklada:  5000 kos

Mestna hiša v Kranju je eden 
najpomembnejših kulturnih spomenikov 
renesančne arhitekture na Slovenskem. 
Na ogled je Renesančna dvorana ter tri 
stalne razstave: dela akademskega kiparja 
Lojzeta Dolinarja (1893 - 1970), arheološka 
razstava Železna nit in etnološka razstava 
Ljudska umetnost na Gorenjskem. V pritličju 
je galerija, namenjena občasnim razstavam.

Za najavljene skupine imamo organizirano 
vodenje po stalni razstavi.
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Prešernova hiša
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V hiši, kjer je od jeseni leta 1846 pa 
do smrti, 8. februarja 1849 prebival 
najpomembnejši slovenski pesnik dr. 
France Prešeren, je urejen spominski 
muzej. 
Sodobno postavljena stalna razstava 
prikazuje pesnikovo življenje, katerega 
prikaz je nadgrajen z avtentičnim 
pohištvom. 
Ob obletnicah pesnikovega rojstnega 
dneva in smrti se iz leta v leto vrstijo 
razstave, ki so povezane z njegovim 
življenjem in delom ter njegovim imenom. 

PREŠERNOVA HIŠA
Prešernova 7
4000   KRANJ
tel.: 04 201 39 83

Odpiralni čas:
od torka do nedelje med 10. in 
18. uro
ponedeljek – ZAPRTO
1. 1., 1. 5., 1. 11. – ZAPRTO

Razstava o Janezu Puharju
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Na razstavi je predstavljeno življenje 
in delo Janeza Puharja, prvega 
slovenskega fotografa in izumitelja 
fotografije na steklo. Opisan in z 
ilustracijami prikazan je Puharjev 
fotografski postopek, predstavljeni 
pa so tudi začetki in razvoj zgodovine 
fotografije. Razstavo smo popestrili s 
camero obscuro - ‘prvi fotoaparat’ - 
podobnega je uporabljal tudi Puhar, 
ki ga je izdelal sam. Njegov fotografski 
postopek nikoli ni bil ponovljen in zato 
ostaja rahlo skrivnosten.

www.gorenjski-muzej.si

PREŠERNOVA HIŠA
Prešernova 7
4000   KRANJ
tel.: 04 201 39 83

Odpiralni čas:
od torka do nedelje med 10. in 
18. uro
ponedeljek – ZAPRTO
1. 1., 1. 5., 1. 11. – ZAPRTO
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Kostnica

7

Rojstna hiša dr. Franceta Prešerna

Najpomembnejši slovenski pesnik, dr. 
France Prešeren (1800 - 1849), avtor 
slovenske himne, se je rodil v Vrbi, v 
hiši, ki urejena v spominski muzej z 
notranjo opremo iz pesnikovega časa, 
med katero ima še poseben pomen 
pesnikova zibelka.

ROJSTNA HIŠA DR. 
FRANCETA PREŠERNA
Vrba 2
4274    ŽIROVNICA
tel.: 04 580 20 92

Odpiralni čas:
torek – petek
med 9. in 16. uro
sobota, nedelja, praznik 
med 10. in 17. uro
ponedeljek  - ZAPRTO

Po zaključku izkopavanj na velikem 
staroslovanskem grobišču ob župnijski 
cerkvi v Kranju, ki so s prekinitvami 
potekala od leta 1953 do 1973, je bil na 
severni strani cerkve urejen Arheološki 
spomenik. Vidni so zidani temelji 
poznoantične osmerokotne krstilnice 
s polkrožno apsido na vzhodni strani, 
spodnji ostanki zidu kostnice okroglega 
tlorisa s konca 13. stoletja ter pokopališke 
kapele z grobnico iz 15. stoletja, ki je 
pripadala grofom Eghkom, ter novejše 
kostnice, ki jo sestavljajo skrbno zložene 
plasti lobanj in okončin pokojnikov.

KOSTNICA
ob cerkvi Sv. Kancijana in 
tovarišev
Glavni trg
4000  KRANJ 

Odpiralni čas:
od torka do nedelje med 10. 
in 18. uro
ponedeljek – ZAPRTO
1. 1., 1. 5., 1. 11. – ZAPRTO
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Finžgarjeva rojstna hiša
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Oplenova hiša

Oplenova hiša pod Studorom je muzej 
bivalne kulture Bohinjcev z začetka 20. 
stoletja, saj so prostori opremljeni z 
avtentično opremo zadnjih lastnikov. 

Oplenova hiša je bohinjska domačija 
stegnjenega tipa, ki pod skupno streho 
združuje stanovanjske in gospodarske 
prostore. Zanimivost hiše je še danes 
delujoča črna kuhinja.

OPLENOVA HIŠA
Studor 16
4267  SREDNJA VAS V BOHINJU
tel.: 04 572 35 22

Odpiralni čas:
Od 26. 12 do 30. 6 in od 1.9. 
do 25. 10: vsak dan razen 
ponedeljka med 10. in 12. uro ter 
med 16. in 18. uro
Od 1. 7 do 31. 8: torek – nedelja 
med 11. in 19. uro
Od 26. 10 do 25. 12 – ZAPRTO
Ponedeljek, 1. 1., 1. 5. - ZAPRTO

FINŽGARJEVA ROJSTNA 
HIŠA
Doslovče 15
4274    ŽIROVNICA
tel.: 04 580 21 68 

Odpiralni čas:
torek – petek
med 8.30 in 15.30 uro
sobota, nedelja, praznik med 
10. in 17. uro
ponedeljek  - ZAPRTO

Življenje in delo pisatelja Frana 
Saleškega Finžgarja (1871 - 1962), 
avtorja romana Pod svobodnim soncem, 
je prikazano v njegovi rojstni hiši.

Ta nam skupaj z ohranjenim skednjem 
in kozolcem ponazarja tudi v kakšnem 
okolju je živel in delal gorenjski kajžar in 
obrtnik v času pisateljeve mladosti. 

www.gorenjski-muzej.si
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Muzej Tomaža Godca
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Planšarski Muzej

PLANŠARSKI MUZEJ
Stara Fužina 181
4265 BOHINJSKO JEZERO
tel.: 04 577 01 56

Odpiralni čas:
Od 26.12 do 30.6
in od 1.9. do 25.10: vsak dan 
razen ponedeljka med 10. in 12. 
uro ter med 16. in 18. uro
Od 1. 7 do 31. 8: torek – nedelja 
med 11. in 19. uro
Od 26. 10 do 25. 12 – ZAPRTO
Ponedeljek, 1. 1., 1. 5. – ZAPRTO

Planšarski muzej v Stari Fužini se nahaja 
v opuščeni vaški sirarni. Leta 1883 je bila 
v Stari Fužini v Bohinju namreč zgra-
jena sirarna, v kateri so še do leta 1967 
izdelovali sir. V muzeju je ohranjena 
prvotna sirarska delavnica z originalnim 
sirarskim orodjem, kotli in priborom ter 
predmeti, ki so jih uporabljali planšarji 
pri svojem delu v planini. Na ogled je tudi 
lesen planšarski stan z notranjo opremo 
s planine Zajamniki iz leta 1849.

Muzej Tomaža Godca nosi ime po 
nekdanjem lastniku, enem izmed 
organizatorjev t. i. bohinjske vstaje 
leta 1941, ki je bil kot talec ustreljen v 
Mauthausnu. V muzeju si lahko ogledate 
dve stalni razstavi:

Usnjarski muzej•	  je rekonstrukcija 
usnjarske obrtne delavnice
Mali vojni muzej•	 , ki prikazuje čas 
prve svetovne vojne. Številni eksponati 
in dokumenti na pretresljiv način 
prikazujejo življenje na fronti kot tudi 
v zaledju na področju Bohinja.

MUZEJ TOMAŽA GODCA
Zoisova 15
4264  BOHINJSKA BISTRICA
tel.: 04 577 01 42

Odpiralni čas:
Od 26. 12 do 30. 4:
sreda, sobota, nedelja
med 10. in 12. ter 16. in 18. uro
Od 1. 5 - 25. 10: torek – nedelja 
med 10. in 12. uro ter 16. in 18. uro
v sezoni junij, julij, avgust vsak dan 
razen ponedeljka
med 10 in 12 uro ter 17 in 20 uro
Od 26. 10  do 25. 12 – ZAPRTO
Ponedeljek, 1. 1., 1. 5. – ZAPRTO
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Zemljevid Gorenjske
in centra mesta Kranja
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Kranj - center

1. Mestna hiša
2. Prešernova hiša,
    razstava o Janezu Puharju
3. Kostnica


