
PASIJONSKI PROGRAM

TRAJANJE: 6 ur
ZAČETEK IN KONEC POTI: Kašča na Spodnjem 
trgu v centru Škofje Loke
CENA: 42 EUR na osebo za skupine 10 do 20 
udeležencev, 37 EUR na osebo za večje skupine, 
za individualna vodenja po dogovoru

CENA VKLJUČUJE: celodnevno vodenje 
po Škofji Loki, ogled fotografske razstave 
»Škofjeloški pasijon 2009«, ogled videa o 
Škofjeloškem pasijonu, vstopnino in vodenje po 
Loškem muzeju, udeležbo v muzejski ustvarjalni 
delavnici, vstopnino v Kapucinsko knjižnico, 
kosilo v gostilni Kašča (meščanski meni)

PRIJAVE: 
LTO Blegoš 
Kidričeva cesta 1a 
4220 Škofja Loka
Tel.:  00386 (0)4 517 06 00 

00386 (0)51 427 827 
e-mail: info@lto-blegos.si
www.lto-blegos.si

ŠKOFJELOŠKE POSEBNOSTI: mesto živi s Škofjeloškim pasijonom – dramskim besedilom, 
ki ga je leta 1721 napisal pater Romuald Marušič, zdaj pa ga meščani vsakih 7 let uprizarjajo na 
mestnih ulicah. Rokopis hrani knjižnica Kapucinskega samostana. Ta stoji ob več kot 600 let 
starem kamnitem Kapucinskem mostu, na katerem je kip Sv. Janeza Nepomuka. Nad mestom 
z edinstveno mestno silhueto in z izjemno stavbno dediščino mestnih dvorcev in hiš s pomoli, 
poslikavami, portali, atriji; s cerkvami in znamenji, s starim Rotovžem in Kaščo, stoji mogočen 
Loški grad z muzejskimi zbirkami in z dediščino starih cehovskih obrti. 

ŠKOFJA LOKA. TAKO LEPA, TAKO MISTIČNA!
Najlepše in najbolj pristno ohranjeno srednjeveško mesto z zamorcem v grbu

in slavno cehovsko tradicijo, je edinstveno mesto na svetu, ki zaživi mistično življenje
v Škofjeloškem pasijonu - gledališki zgodbi s stotinami nastopajočih! 

PO SLEDEH ŠKOFJELOŠKEGA PASIJONA
Pojdite na poseben potep po najbolje 
ohranjenem srednjeveškem mestu v Sloveniji 

POL DNEVA JE KOMAJ DOVOLJ! 
Pustite se presenetiti mestu, ki je zaradi svojega srednjevškega 
jedra z mnogimi posebnostmi zaščiteno kot kulturni spomenik. 
Od nekoč najpomembnejšega mestnega poslopja – Kašče, 
se odpravimo po poti Škofjeloškega pasijona - najstarejšega 
ohranjenega dramskega besedila, ki ga v mestu uprizarjajo kot 
pasijonsko procesijo. 

Čez znameniti Kapucinski most pridemo do Kapucinskega 
samostana in do Kapucinske knjižnice z razstavo o Škofjeloškem 
pasijonu in z njegovim rokopisom. Po ogledu skritih kotičkov 
starodavnega mesta vstopimo v atrij Starega župnišča s 
fotografsko razstavo »Škofjeloški pasijon 2009«, si ogledamo 
atrij Starega Rotovža, baročno Marijino znamenje in se nato 
povzpnemo na Loški grad z bogatimi muzejskimi zbirkami. 
Udeležimo se izbrane ustvarjalne muzejske delavnice, kjer se 
preizkusimo v tkanju ali vlivanju grbov ali kakšni drugi stari 
spretnosti. Po vrnitvi v mestno jedro nas čaka dobrodošlica z 
vinom in kruhom. 

ZAKAJ? 
Ker je mesto zares nekaj posebnega! Ker lahko le tu 
podoživite Škofjeloški pasijon. 
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