
STOLNICA V KRKI IN ZAKLADNICA

STOLNICA V KRKI 
Stolnica v Krki je eden najpomembnejših spomenikov umetnosti sakralne-
ga stavbarstva 12. stoletja in izvira iz donacije same svete Heme. S sodelo-
vanjem mnogih odličnih umetnikov je nekdanja škofovska cerkev postala 
celostna umetnina najrazličnejših slogovnih obdobij. Med vrhunce spadajo 
med drugim grob sv. Heme v kripti stoterih stebrov (1174), baročni visoki 
oltar Michaela Hönela (1632), pieta Raphaela Donnerja (1741), Krški post-
ni prt Mojstra Konrada (1458) in edinstveno ohranjene poznoromanske 
slikarije v škofovski kapeli (1263).

Odpiralni čas:
Stolnica je v času odprtja stolnične trgovine prosto dostopna.

Vodstva po stolnici:
S poprejšnjo najavo Vas radi popeljemo po stolnici v Vašem jeziku!
Veliko vodstvo po stolnici (stolnica, kripta, škofovska kapela in postni prt): 
    90 min. 9,00 € / 8,00 €* / 4,00 €** / 6,00 €***
Kratko vodstvo po stolnici (stolnica in kripta):
    45 min. 5,50 € / 4,50 €* / 3,00 €** / 4,00 €***
Ogled kripte je možen ob vsakem času brez vodstva: 2,00 €

* popusti za upokojence, invalide, študente, vajence, praktikante, osebe v vojaški in 
civilni službi do 27 let.

** otroci in mladina (6-16 let)
*** skupine (od 15 os. naprej)

ZAKLADNICA
V 10 razstavnih prostorih omogoča prenovljeni škofijski muzej reprezenta-
tivni vpogled v sakralno umetnost minulih obdobij na Koroškem. Med vr-
hunci razstave so: Magdalenina plošča iz Weitensfelda, najstarejši avstrijski 
dokument slike na steklo (1160/70), Hölleinsko križanje (1170/80). 

Odpiralni čas:
1. maj do 31. oktober: Od torka do nedelje odprto od 9.do 17.ure (zadnji 
vstop ob 16.30)
1. november do 30. april: vstop pri vnaprejšni prijavi najmanj petih oseb

Vstopnina, cena vodstev:
odrasli:  8,00 € otroci in mladina: 3,00 €
s popustom: 6,00 € skupine (od 15 os. naprej): 4,50 €
vodstvo (od 5 os. po dogovoru):  2,50 €

STOLNIČNA TRGOVINA
Prodajalna stolnice je bogato založena.
Odprto: 1. marec do 31. oktober: vsak dan od 9. do 17. ure
  1. november do 28. februar: vsak dan od 10. do 16. ure
  (zaprto 25. december, 1. januar) 

Za stik: T: +43 4266 8236-12
  E-Mail: dom.info@dom-zu-gurk, www.dom-zu-gurk.at P
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