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Območna izpostava Škofja Loka 

          Marko Črtalič 

Uvod 

Območna izpostava Škofja Loka s svojim delovanjem pokriva štiri občine: Škofjo Loko, Gorenjo vas-Poljane, Žiri 
in Železnike. Osrednje poslanstvo izpostave je skupaj z drugimi soustvarjalci kulturnega snovanja ohranjati 
bogato kulturno in umetniško dediščino, ki so ji dali svojevrsten pečat: Škofjeloški pasijon, Ivan Tavčar, Janez E. 
Krek, Ivan Grohar, slikarji Šubici …; in ustvarjati kulturni danes, s samostojnimi prireditvami, regijskimi in 
območnimi srečanji in ter z organizacijsko in strokovno pomočjo kulturnim društvom, skupinam in 
posameznikom. 

Ocena stanja 

V letu 2014 je območna izpostava izvedla številne projekte in programe s področja ljubiteljske kulturne 
dejavnosti. Podpora, ki jo izpostava nudi društvom je raznolika in odvisna od potreb in želja.  
Društvom veliko pomeni sodelovanje na Skladovih srečanjih-revijah, območnih in regijskih, kjer pokažejo svoje 
sposobnosti in inovativnost, svoje dosežke primerjajo z drugimi in obenem dobijo strokovno mnenje in napotke 
strokovnih spremljevalcev. Tu enakopravno sodelujejo vsa društva iz vseh štirih »škofjeloških« občin, kar pa se 
tiče sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, je le-to najmočnejše z občino Škofja Loka, kjer ima izpostava svoj sedež 
in ki od 1. januarja 2013 prispeva tudi četrtino sredstev za plače in najvišj delež za pokrivanje materialnih stroškov 
in sofinanciranje prireditev. V zadnjem letu pa se je ta prispevek precej znižal, kar za 2.000,00 €, kar je imelo 
občutne učinke tudi na finančno poslovanje sklada v Škofji Loki. 
Delovanje je precej zanimivo tudi za lokalne in regionalne medije, zlasti za prireditve in revije, ki jih sproti 
spremljajo: 

- časopis Gorenjski glas 
- Radio Sora Škofja Loka in 
- Radio Kranj. 

Izpostava v Škofji Loki si prizadeva, da so srečanja in prireditve tudi teritorialno enakomerno porazdeljena, čeprav 
je po drugi strani res, da večina prireditev poteka v Škofji Loki, zlasti zaradi ugodnejših prostorskih možnosti. 
Vidim potrebo po intenzivnejših stikih s preostalimi tremi občinami in društvi v obeh dolinah, Selški in Poljanski. 

Izvedba rednega programa 

Programi na področju OI Škofja Loka so tudi v letu 2014 zajemali pregledna srečanja in revije na vseh področjih 
kulturnega delovanja ter izobraževanja na nekaterih. Zlasti območna in regijska srečanja so za društva in skupine 
privlačna in koristna, kar velja za srečanja plesnih, pevskih, folklornih in gledaliških skupin, ki smo jim bili priča 
lani. 
V Škofji Loki ima že kaki dve desetletji domicil gorenjski del Festivala mlade literature Urška, vsako leto poteka tu 
Mala Groharjeva kolonija – srečanje mladih likovnikov z gorenjskih osnovnih šol (sodelovalo je prek 100 mladih 
likovnikov, ki so preko dneva risali in slikali motive srednjeveške Škofje Loke, v večernih urah pa je bila otvoritev 
razstave s podelitvijo nagrad desetim najboljšim) ter seveda pevska srečanja in regijska tekmovanja kot so 
Sozvočenja, ki pa so v letu 2014 zaradi prostorskih specifičnosti potekala v Radovljici v sodelovanju s tamkajšnjo 
območno izpostavo. 
Na regijskem srečanju mladih literatov Urška 2014 so poleg udeležencev festivala sodelovali tudi t. i. sopotniki 
Sejalca, literarne revije, ki izide vsako leto na dan festivala. 
Na regijsko srečanje plesnih skupin v Kranju in na državno v Velenju se je uvrstila plesna skupina ŠKD Ritem Škofja 
Loka. 



 

 

 

Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala z lokalno skupnostjo in kulturnimi akterji na področju izpostave sklada. Zlasti 
izstopa tu občina Škofja Loka in njene potrebe (sodelovanje pri merilih za dotacije društvom in sooblikovanje 
občinskega razpisa za kulturo; pisanje scenarije in vodenje prireditev ter dogodkov. Med drugim so bili to v letu 
2014: komemoracija 50-talcem, slovenski kulturni praznik, predstavitev najnovejše pesniške zbirke Neže Maurer 
»Ljubezenski triptih«, predstavitev zbirke Toneta Omejca v Jurijevi dvorani v Stari Loki, otvoritev bralnice v 
Sokolskem domu, pisanje diplom, priznanj …) 
Ni pa Občina Škofja Loka edini kreator kulturnega ustvarjanja, s katerim sodeluje JSKD; to so še: Knjižnica Ivana 
Tavčarja, Loški oder (Severjeve nagrade), Zavod Sv. Jurija Stara Loka (predstavitev življenja in ustvarjanja dr. 
Veiderja), Muzejsko društvo in novoustanovljeno kulturno in prosvetno društvo »Lonka« Stara Loka …. 

Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti 

Škofjeloška izpostava Sklada je bila letos drugič dejavno vpletena v razpis za kulturo, ki ga je objavila Občina 
Škofja Loka. Oba delavca izpostave sta skupaj z občinskimi sodelavci Oddelka za družbene dejavnosti sodelovala 
pri odpiranju prijav, točkovanju programov in projektov, pri pisanju odločb in pogodb. Delo je bilo precej 
zahtevno in celoten postopek se je vlekel predolgo, kar je povzročilo kar nekaj nezadovoljstva pri društvih. 

Izobraževanja 

Za izobraževanja: tečaje in seminarje je bilo manj zanimanja kot prejšnje leto. 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 na območnih revijah upoštevajo nove napotke in navodila, ki so 
jih dobile, kar pa pogosto ni všeč strokovnim spremljevalcem, ki trdijo drugače. Neusklajenost!  
Dobro so se prijele gledališke delavnice, ki jih v Martinovi hiši vodi dramska igralka Nadja Strajnar. 

Financiranje 

Delovanje OI Škofja Loka je delno financirala država (Ministrstvo oz. Centrala v Ljubljani), ki zagotavlja sredstva 
za del programa, del materialnih stroškov in 75% za plače; ter lokalna skupnost – Občina Škofja Loka, ki zagotavlja 
25% za plače ter 10.000,00€ letno za kritje območnega programa in materialnih stroškov. Preostale tri občine 
krijejo le del stroškov za prehrano in strokovnega spremljevalca pri območnih revijah. Brez dotoka finančnih 
sredstev z obeh strani delovanje izpostave ne bi bilo mogoče. Dokaj ustrezno je financiranje škofjeloške občine, 
čeprav je ta lani sredstva za JSKD precej skrčila, se pa z lokalnim sofinanciranjem krepijo vezi med skladom in 
občino. Zaradi drugega občinskega rebalansa proračuna se je finančno stanje izpostave precej poslabšalo in prvič 
v zgodovini svojega delovanja smo leto zaključili z negativnim finančnim izidom, krepkim rdečim minusom! 

Novi projekti 

Svež projekt, ki traja šele dve leti so t. i. bralnice, ki jih občina Škofja Loka s soakterji pripravlja na vrtu Sokolskega 
doma. Bralnice potekajo vsak dan in so namenjene prebiranju raznovrstne literature za otroke, mladino in 
odrasle, občasno na njih potekajo tudi pogovori s slovenskimi literarnimi ustvarjalci. 
Tradicionalne, a novo prebujene pa že zelo intenzivne priprave na uprizoritev Škofjeloškega pasijona, ki bo doživel 
svojo novo premiero v velikonočnem času 2015. 



 

 

 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

Kot verjetno povsod v Sloveniji je tudi na Loškem najmočnejša vokalna dejavnost, ki šteje okoli 20 skupin (manjših 
vokalnih skupin in pevskih zborov). Ti se precej redno pojavljajo na območnih pa tudi regijskih revijah in 
tekmovanjih (Sozvočenja, Attaca) – z velikim razponom v kakovosti – od upokojenskih pevskih zborov s 
povprečno kvaliteto (a z veliko željo po inovativnosti, PZ Vrelec) do vrhunskih Grudnovih šmikel iz Železnikov, ki 
so se odlično uvrstile tudi na Naši pesmi v Mariboru. Vse popularnejši in odmevnejši pa postajajo tudi nastopi 
Škofjeloškega okteta in Tria Quartet. 
 
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, 
pa zna odlično popestriti prireditve na Škofjeloškem. Na vsak način pa je tu treba omeniti še odlične nastope 
godalnega orkestra Amadeo. 
 
Precej živahna je bila tudi literarna dejavnost. Omenil sem že, da v Loki vsako leto poteka Festival mlade literature 
Urška in mislim, da je Škofja Loka edina izpostava, ki ob festivalu izda literarno revijo Sejalec, kjer so objavljeni 
prispevki vseh sodelujočih. 
V letu 2014 sta izšli dve knjigi loških literarnih ustvarjalcev: Ljubezenski triptih Neže Maurer in Prisluh srca - 
poezija Toneta Omejca. 
 
Na gledališkem področju ostaja vodilna in osrednja gledališka hiša Loški oder, ki ima poseben status tudi pri 
občinskem financiranju. Loški oder je s predstavo »Igre je konec« v letu 2014 doživel izjemen uspeh in prejel: 
nagrado Matiček za najboljšo predstavo v celoti na Linhartovem srečanju, poleg tega še Matička za najboljšo 
žensko vlogo, plaketi za najboljšo žensko in moško vlogo na Linhartovem srečanju na Jesenicah ter nagrado za 
najboljšo predstavo v celoti na festivalu v Srbiji. Predstava je bila uprizorjena tudi ob podelitvi Severjevih nagrad 
za leto 2014. 
Na regijskem festivalu v Srbiji so sodelovali tudi »Nč se bat teater« KUD Sovodenj, gledališka skupina DPD 
Svoboda Žiri in »Afngunc teater« KUD Janko Krmelj Reteče. 
 
Kar se tiče folklorne dejavnosti, smo lahko 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, Zala Žirovski 
Vrh, Sovodenj in Javorje, ni pa med njimi take, ki bi vidno izstopala., kot npr. pred leti folklorna skupina Škofja 
Loka. 
 
Pri plesnih skupinah zadevo že nekaj let najbolje obvladuje Športno-kulturno društvo Ritem, ki ga vodi Mateja 
Tuta, in se je s svojim programom uvrstil na regijsko srečanje v Kranju, uspela pa jim je tudi uvrstitev na državno 
srečanje. 
 
Pri fotografski in filmski dejavnosti prednjači Foto-kino klub Anton Ažbe Škofja Loka z mednarodnim mojstrom 
fotografije arh. Petrom Pokornom. 

Sodelovanje s šolami in vrtci 

Skorajda vse osnovne šole in gimnazija Škofja Loka imajo svoja kulturna društva in skupine, ki redno sodelujejo 
na skladovih srečanjih in skupinah. Gimnazija se lahko pohvali z gledališko skupino, ki je že sodelovala na Vizijah, 
kar štirje mladi literati so se udeležili Urške… Pevski zbori osnovnih šol so sestavni del programov srečanj otroških 
in mladinskih pevskih zborov, otroške folklorne skupine pa folklornih območnih srečanj. 

Jubileji in obletnice, društvene dejavnosti ter priznanja 

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



Izvedeni dogodki 

Naziv dogodka Datum (od) Datum (do) Dejavnost Vrsta 

KONCERT V OKVIRU KRISTALNEGA ABONMAJA 22.1.2014   historična glasba 
in ples 

prireditev 

PREDSTAVITEV FAKSIMILA PREŠERNOVE 
PARTIZANSKE ZDRAVLJICE IZ LETA 1944 

6.2.2014   literatura prireditev 

ODKRITJE DOPRSNEGA KIPA DR. KOCIJANČIČU, 
USTRELJENEMU TALCU IN ZASLUŽNEMU LOČANU 

7.2.2014   drugo prireditev 

KOMEMORACIJA 50 USTRELJENIM TALCEM 9.2.2014   drugo prireditev 

PREDSTAVITEV NOVE ŠTEVILKE REVIJE PASIJONSKI 
DONESKI 9/2014 

21.3.2014   drugo založništvo 

EVROPSKI DAN STARE GLASBE 22.3.2014   historična glasba 
in ples 

prireditev 

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN ODRASLIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

7.4.2014   folklora prireditev 

OBMOČNO SREČANJE PLESNIH SKUPIN 9.4.2014   ples prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV 22.4.2014   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNO SREČANJE MLADINSKIH PZ 23.4.2014   vokalna glasba prireditev 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 9.5.2014   literatura prireditev 

REGIJSKA LITERARNA REVIJA SEJALEC 9.5.2014   literatura založništvo 

REGIJSKA REVIJA MLADINSKIH PLESNIH SKUPIN 
NAMIG 2014 

10.5.2014   ples prireditev 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH PZ 11.5.2014   vokalna glasba prireditev 

ATTACCA - FESTIVAL OPZ, MPZ IN SREDNJEŠOLSKIH 
ZBOROV 

20.5.2014   vokalna glasba prireditev 

LJUBEZENSKI TRIPTIH - NEŽA MAURER 22.5.2014   literatura prireditev 

ROBOVI IZROČILA, RADIJSKI KONCERT Z 
NEPOSREDNIM PRENOSOM 

27.5.2014   historična glasba 
in ples 

prireditev 

ROBOVI IZROČILA, RADIJSKI KONCERT Z 
NEPOSREDNIM PRENOSOM 

3.6.2014   historična glasba 
in ples 

prireditev 

ROBOVI IZROČILA, RADIJSKI KONCERT Z 
NEPOSREDNIM PRENOSOM 

10.6.2014   historična glasba 
in ples 

prireditev 

REGIJSKO SREČANJE PIHALNIH 
ORKESTROV/KORAKANJE 

14.6.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

ROBOVI IZROČILA, RADIJSKI KONCERT Z 
NEPOSREDNIM PRENOSOM 

17.6.2014   historična glasba 
in ples 

prireditev 

SREČANJE LITERATOV - SENIORJI 19.6.2014   literatura prireditev 

SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - 
FESTIVAL GORENJSKIH KOMEDIJANTOV 

20.6.2014 20.6.2014 gledališče in lutke prireditev 

HISTORIAL - SREDNJEVEŠKA ŠKOFJA LOKA IN NJENE 
PRIREDITVE TER OTVORITEV BRALNICE NA VRTU 
SOKOLSKEGA DOMA 

21.6.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

DAN DRŽAVNOSTI 25.6.2014   drugo prireditev 

MUSICA LOCOPOLITANA 27.6.2014   historična glasba 
in ples 

izobraževanje 

EVROPSKI DAN STARE GLASBE 10.7.2014   historična glasba 
in ples 

prireditev 

MALA GROHARJEVA KOLONIJA 29.9.2014   likovna dejavnost prireditev 

REGIJSKA RAZSTAVA LIKOVNIH DEL ČLANOV 
DRUŠTEV IN POSAMEZNIKOV 

16.10.2014 31.10.2014 likovna dejavnost prireditev 

KOMEMORACIJA V SPOMIN ŽRTEV POVOJNIH 
POBOJEV 

31.10.2014   drugo prireditev 

36. REGIJSKO SREČANJE FOTOGRAFSKIH SKUPIN IN 
POSAMEZNIKOV 

3.11.2014 28.11.2014 likovna dejavnost prireditev 

PRISLUH SRCA - DRUGA PESNIŠKA ZBIRKA TONETA 
OMEJCA 

6.11.2014   literatura prireditev 



OBČINSKA PROSLAVA OB 30-LETNICI LOVSKE 
DRUŽINE ŠKOFJA LOKA 

8.11.2014   drugo prireditev 

SOZVOČENJA, 6. REGIJSKI TEMATSKI KONCERTI 
ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 

8.11.2014   vokalna glasba prireditev 

DR. VAJDER IN NJEGOVA ZAPUŠČINA 28.11.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

INFORMATIVNA DELAVNICA HISTORIČNIH PLESOV 6.12.2014   historična glasba 
in ples 

izobraževanje 

ODPRTJE PRAVLJIČNE DEŽELE GORAJTE 12.12.2014   vokalna glasba prireditev 

PODELITEV SEVERJEVIH NAGRAD 21.12.2014   gledališče in lutke prireditev 

 



 


