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1.1 OBMOČNA IZPOSTAVA ŠKOFJA LOKA 

Marko Črtalič 

1.1.1 Uvod 

Območna izpostava Škofja Loka s svojim delovanjem in poslanstvom pokriva štiri občine: Škofjo Loko, 
Gorenjo vas - Poljane, Žiri in Železniki. Osrednje poslanstvo izpostave je skupaj z drugimi soustvarjalci 
kulturnega življenja ohranjati bogato umetniško in kulturno tradicijo pokrajine, ki so jo dali Škofjeloški 
pasijon, Ivan Tavčar, Janez E. Krek, Ivan Grohar, slikarji Šubici. In ustvarjati kulturni danes, s 
samostojnimi prireditvami, območnimi in regijskimi srečanji ter seveda s pomočjo kulturnim društvom 
in skupinam (gre za organizacijsko in strokovno pomoč: seminarji in druge izobraževalne oblike, 
pomoč pri promociji, pošiljanju vabil, sodelovanju na društvenih prireditvah, podeljevanje priznanj ipd. 
 

1.1.2 Ocena stanja 

V prvem polletju 2013  je izpostava izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge 
programe s področja kulture. Društvom in posameznikom je pomagala pri društveni dejavnosti. 
Pomoč, ki jo izpostava omogoča društvom, je raznolika in odvisna od njihovih potreb in želja. 
Društvom veliko pomeni sodelovanje na Skladovih srečanjih, območnih in regijskih, kjer pokažejo 
svoje sposobnosti in inovativnost, svoje dosežke primerjajo z drugimi in obenem dobijo strokovno 
mnenje strokovnih spremljevalcev, ki določeno srečanje spremljajo. Tu enakopravno sodelujejo vsa 
društva iz vseh štirih »škofjeloških« občin, kar pa se tiče sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, je to 
najmočneje z občino Škofja Loka, kjer ima izpostava tudi svoj sedež in ki od 1. 1. 2013 prispeva tudi 
četrtino sredstev za plače in najvišji delež za pokrivanje materialnih stroškov. 
Delovanje izpostave je precej zanimivo tudi za lokalne in regionalne medije, predvsem za prireditve in 
srečanja, ki jih sproti pokrivajo in spremljajo zlasti 

- Časopis Gorenjski glas 

- Radio Sora Škofja Loka in 

- Radio Kranj. 

Izpostava v Škofji Loki si prizadeva, da so srečanja in prireditve čim bolj enakomerno porazdeljena. 
Tako po mestu Škofja Loka kot po obeh dolinah, Selški in Poljanski. Konkretno prizorišče pa je seveda 
vedno odvisno od prostorskih možnosti in zahtev, ki so v Škofji Loki najbolj kakovostne. Precej srečanj 
pa poteka tudi v Žireh (pevskih), Železnikih (folklornih), Gorenji vasi (folklornih in literarnih). V 
prihodnosti vidimo potrebo po krepitvi stikov z drugimi tremi lokalnimi skupnostmi. Društva pa so pri 
sebi že uzavestila potrebo po skladu, njegovih storitvah in pomoči, ki jo ta lahko ponuja.  
 

1.1.3 Izvedba rednega programa 

Programi na področju ljubiteljske kulture  območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije na 
vseh področjih delovanja društev ter izobraževanja po posameznih področjih. Zlasti območna in 
regijska srečanja so za društva in skupine privlačna in koristna, saj ob gledanju in poslušanju 
»konkurenčnih« skupin lahko najdejo svoje mesto v lokalnem in regijskem prostoru. Vsako leto se na 
območju loške izpostave izvedejo območna srečanja plesnih, pevskih, gledaliških in folklornih skupin. 
V Škofji Loki ima domicil gorenjski Festival mlade literature Urška, vsako leto poteka tu mala 
Groharjeva kolonija – srečanje mladih likovnikov z gorenjskih osnovnih šol ter seveda pevska srečanja 
in regijska tekmovanja, kot sta Sozvočenja in Attaca. Vsa ta srečanja in revije so bili izvedeni tudi v 
prvem polletju letošnjega leta. Na regijskem srečanju mladih literatov Urška so nastopili Danica Štajer 
iz Škofje Loke, Romana Božnar iz Škofje Loke, Rok Pintar iz Železnikov in štirje loški gimnazijci (edini 
predstavniki gorenjskih gimnazij!), na regijsko srečanje plesnih skupin v Kranj pa se je uvrstila plesna 
skupina ŠKD Ritem Škofja Loka. 
 

1.1.4 Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturni akterji na 
področju izpostave sklada. Zlasti izstopa tu Občina Škofja Loka in prireditve za njene potrebe 
(sodelovanje pri merilih za dotacije društvom in oblikovanje občinskega razpisa za kulturo, pisanje 
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scenarijev, vodenje prireditev in slovesnosti, ko si bile letos v I. polletju: komemoracija 50 talcem, 
slovenski kulturni praznik, predstavitev knjige Marije Krajnik, dva pogovora s slovenskima literatoma 
na t. i. bralnicah, pisanje diplom in priznanj …) 
Ni pa Občina Škofja Loka edini kreator kulturnega življenja, ki sodeluje z JSKD OI Škofja Loka; tu so tudi 
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, Loški oder, Zavod sv. Jurija Stara Loka (predstavitev knjige Stare 
slovenske molitve založbe Družina), Muzejsko društvo Škofja Loka (pisanje za Loške razglede) … V zvezi 
z občinskim 25-odstotnim sofinanciranjem plač se ustrezno povečuje tudi delež dodatnega oziroma 
lokalnega programa. 

 

1.1.5 Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri njih 

Letos se je prvič škofjeloška izpostava dejavno vpletla v razpis za kulturo, ki ga je objavila Občina 
Škofja Loka. Oba zaposlena delavca sta člana komisije in sta skupaj z občinskimi sodelavci Oddelka za 
družbene dejavnosti sodelovala pri odpiranju prijav, točkovanju programov in projektov, pri pisanju 
odločb in pogodb. 
 

1.1.6 Izobraževanja 

Za izobraževanje je bilo letos manj zanimanja kot prejšnja leta. Največ interesa so pokazale vodje 
otroških folklornih skupin, ki se udeležujejo seminarjev, ki jih pripravlja centralna služba v Ljubljani. 
Odziv je dober, neprijetno je včasih le to, da slušateljice pri svojih nastopih na revijah upoštevajo nove 
napotke, te pa so pozneje skritizirajo strokovni spremljevalci. Za društva, ki pripravljajo proslave, 
slavnostne akademije in podobne prireditve, ne bi bilo odveč organizirati seminarja o osnovah 
protokola. ZKD Škofja Loka je vedno pripravljena priskočiti na pomoč, tako pri pripravi prireditev kot 
na področju izobraževanja. 
 

1.1.7 Financiranje 

Območno izpostavo Škofja Loka je financirata državna (Ministrstvo oz. Centrala v Ljubljani), ki 
zagotavlja sredstva za del programa, del materialnih stroškov in 75 % za plače; ter lokalna stran – 
Občine Škofja Loka, ki zagotavlja 25 % za plače, ter 10.000,00 evrov letno za kritje programa in 
materialnih stroškov. Občinski delež za plače pa pomeni tudi dodatno delovno obremenitev za oba 
zaposlena na izpostavi. Preostale tri občine pokrijejo le stroške za prehrano in strokovne spremljevalce 
na območnih srečanjih. Brez dotoka finančnih sredstev z obeh strani delovanje preprosto ne bi bilo 
mogoče. Ustrezno je tudi financiranje škofjeloške občine, čeprav je ta sredstva za delovanje Sklada lani 
zmanjšala, se pa z lokalnim financiranjem krepijo vezi med Skladom in občino. 
 

1.1.8 Novi projekti 

Popolnoma nov projekt je sodelovanje na t. i. bralnicah, ki jih na vrtu Sokolskega doma pripravlja 
občina Škofja Loka s sooakterji. Bralnice potekajo vsak dan in so namenjene prebiranju raznovrstne 
literature za otroke in odrasle, občasno pa potekajo tudi pogovori s slovenskimi literarnimi ustvarjalci.  
 

1.1.9 Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

Kot verjetno povsod v Sloveniji je tudi na Loškem najmočnejša vokalna dejavnost, ki šteje blizu 20 
skupin (manjših vokalnih skupin in pevskih zborov)- Ti se dokaj redno pojavljajo na območnih pa tudi 
regijskih pevskih revijah in tekmovanjih – z velikim razponom v kakovosti: od upokojenskih pevskih 
zborov s povprečno kakovostjo (a z veliko voljo in željo po inovativnosti!) do vrhunskih Grudnovih 
šmikel iz Železnikov, ki so se odlično uvrstile tudi na Naši pesmi v Mariboru. 
 
Od instrumentalnih skupin (poleg Mestnega pihalnega orkestra Škofja Loka) izstopajo tamburaši v 
Retečah (TO Bisernica), ki imajo, kar dve skupini: člansko in veteransko, čeprav tamburica ni ravno 
tipičen gorenjski instrument, zna pa odlično popestriti prireditve na Škofjeloškem. 
 
Precej živahna je bila tudi letos literarna dejavnost. V Škofji Loki vsako leto poteka Festival mlade 
literature Urška, in mislim, da je Škofja Loka tudi edina izpostava, ki ob festivalu izda literarno revijo 
Sejalec, kjer so objavljeni prispevki sodelujočih. Poleg tega so v zadnjem času izšle kar tri knjige loških 
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literarnih ustvarjalcev (proza Minke Marije Likar in Marije Krajnik ter poezija Toneta Omejca). Poseben 
pečat pa loškemu literarnemu snovanju daje tudi Neža Maurer s svojo tesno vpetostjo v kulturno 
življenje Škofje Loke. 
 
Na gledališkem področju nič novega. Vodila in osrednja gledališka hiša ostaja Loški oder, ki ima tudi 
poseben status pri občinskem financiranju.. Na regijskem festivalu Gorenjskih komedijantov pa sta 
sodelovala tudi »Neč bat teater« KUD Sovodenj v Poljanski dolini in gledališka skupina DPD Svoboda 
Žiri. 
 
Kar se tiče folklorne dejavnosti, smo lahko zelo zadovoljni z dejavnostjo otroških folklornih skupin, saj 
je ni osnovne šole, ki ne bi imela svoje folklorne skupine (izjema so le Žiri), tu je tudi želja po novih 
znanjih velika. Medtem na področju odrasle folklore vlada nekakšna sivina, še vedno delujejo folklorne 
skupine Škofja Loka, Sovodenj in Javorje, ni pa med njimi skupine, ki bi po kakovosti vidno izstopala, 
kot denimo včasih folklorna skupina Škofja Loka, ki pa obljublja, da za prihodnje leto pripravlja 
presenečenje. 
Drugače je položaj pri plesnih skupinah, kjer zadevo obvladuje Športno-kulturno društvo Ritem, ki ga 
vodi Mateja Tuta in se vsako leto uvrsti če že ne na državno srečanje v Velenju pa na regijsko v Kranju. 
Pri fotografski in filmski dejavnosti še vedno prednjači Foto-kino klub Anton Ažbe Škofja Loka z 
mednarodnim mojstrom fotografije arh. Petrom Pokornom. 
 

1.1.10   Sodelovanje s šolami in vrtci 

Skorajda vse osnovne šole in Gimnazija Škofja Loka imajo svoja kulturna društva in skupine, ki 
enakopravno sodelujejo na Skladovih srečanjih in revijah. Gimnazijska gledališka skupina je bila letos 
del gledališkega festivala vizije, kar štirje literati so se udeležili Urške, gimnazija pa ima tudi svoj 
godalni orkester in pevski zbor. Pevski zbori osnovnih šol so sestavni del programov pevskih, otroške 
folklorne skupine pa folklornih območnih srečanj. 
 

1.1.11   Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

V poročevalnem obdobju ni bilo nobenega jubileja, obletnice ali česa podobnega. Sicer pa je izpostava 
pri podobnih zadevah vedno navzoča, najpogosteje s podelitvami Gallusovih, Linhartovih in 
Maroltovih jubilejnih značk. 
 

1.1.12 Izvedeni dogodki 

IZID IN PREDSTAVITEV LITERARNE REVIJE SEJALEC 10.5.2013 literatura založništvo 3-regijski 

KOMEMORACIJA - 50 TALCEV 9.2.2013 drugo prireditev 1-drugo 

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK - LOŠKI LITERATI, SOPOTNIKI 
REVIJE SEJALEC 

11.2.2013 literatura prireditev 1-drugo 

PRAZNOVANJE 150. OBLETNICE PRVE PREŠERNOVE PROSLAVE 
NA SLOVENSKEM (V ŠKOFJI LOKI) 

11.2.2013 literatura prireditev 1-drugo 

PREDSTAVITEV NOVE KNJIGE MARIJE KRAJNIK 8.3.2013 literatura prireditev 1-drugo 

PREDSTAVITEV NOVE KNJIGE MARIJE KRAJNIK V ŠKOFJI LOKI 11.3.2013 literatura prireditev 1-drugo 

PREDSTAVITEV KNJIGE STARE SLOVENSKE MOLITVE ZALOŽBE 
DRUŽINA 

14.3.2013 literatura prireditev 1-drugo 

SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - KEKČEVO 
SREČANJE 

3.4.2013 gledališče in lutke prireditev 3-regijski 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 3.4.2013 folklora prireditev 
2-
območni 

OBMOČNO SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN 3.4.2013 folklora prireditev 
2-
območni 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV 

16.4.2013 vokalna glasba prireditev 
2-
območni 
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OBMOČNO SREČANJE PLESNIH SKUPIN OI ŠKOFJA LOKA IN OI 
TRŽIČ 

19.4.2013 ples prireditev 
2-
območni 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 10.5.2013 literatura prireditev 3-regijski 

REVIJA OTROŠKIH PLESNIH SKUPIN NAMIG 11.5.2013 ples prireditev 3-regijski 

REVIJA MLADINSKIH PLESNIH SKUPIN NAMIG 11.5.2013 ples prireditev 3-regijski 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV IN MALIH 
VOKALNIH SKUPIN 

12.5.2013 vokalna glasba prireditev 
2-
območni 

REGIJSKO TEKMOVANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV GORENJSKE 2013 

29.5.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

REGIJSKO TEKMOVANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV  

29.5.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 11.6.2013 literatura prireditev 3-regijski 

BRALNICA NA SOKOLSKEM VRTU 14.6.2013 literatura prireditev 1-drugo 

BRALNICA NA SOKOLSKEM VRTU - POGOVORNI VEČER Z  
ANDREJEM E. SKUBICEM 

17.6.2013 literatura prireditev 1-drugo 

FESTIVAL GORENJSKIH KOMEDIJANTOV - SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN  

21.6.2013 gledališče in lutke prireditev 3-regijski 

FESTIVAL HISTORIČNE GLASBE IN PLESA MUSICA 
LOCOPOLITANA 

30.8.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

OTVORITEV RAZSTAVE IN FILMSKEGA CIKLUSA  18.9.2013 film in video prireditev 1-drugo 

MALA GROHARJEVA KOLONIJA 27.9.2013 likovna dejavnost prireditev 3-regijski 

ODKRITJE DOPRNEGA KIPA VALENTINA ZALETELA 2.10.2013 drugo prireditev 1-drugo 

REGIJSKA RAZSTAVA LIKOVNIH DEL ČLANOV DRUŠTEV IN 
POSAMEZNIKOV 

18.10.2013 likovna dejavnost prireditev 3-regijski 

35. REGIJSKO SREČANJE FOTOGRAFSKIH SKUPIN IN 
POSAMEZNIKOV 

1.11.2013 likovna dejavnost prireditev 3-regijski 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 2013 17.11.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

ŠKOFJELOŠKI KULTURNI PROGRAM V POBRATENEM 
BAVARSKEM FREISINGUI 

22.11.2013 drugo prireditev 1-drugo 

ADVENTNI KONCERT PEVSKEGA ZBORA ONDRAŠEK IZ ČEŠKE 
REPUBLIKE 

7.12.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

ODPRTJE PRAVLJIČNE DEŽELE GORAJTE 13.12.2013 gledališče in lutke prireditev 1-drugo 

43. PODELITEV SEVERJEVIH NAGRAD 15.12.2013 gledališče in lutke prireditev 1-drugo 

MOTETI JACOBA GALLUSA: PREPOZNAVANJE IN 
INTERPRETACIJA PLESNIH RITMIČNIH STRUKTUR 

7.4.2013 
historična glasba 
in ples 

izobraževanje 4-državni 

 

 


