KOLEDAR DOGODKOV
IN DEJAVNOSTI V
ŠKOFJI LOKI
Namen Dnevov evropske kulturne dediščine (DEKD)
je spodbuditi zanimanje javnosti za varstvo kulturne
in naravne dediščine ter predstaviti idejo o skupni
kulturni dediščini, o bogastvu in kulturni raznolikosti
Evrope. V okviru Tedna kulturne dediščine (TDK)
si prizadevamo z različnimi aktivnostmi spodbujati
večjo vključenost vsebin s področja ohranjanja
kulturne in naravne dediščine tudi v vzgojnoizobraževalne procese, v formalnem in neformalnem
izobraževanju.
Z izbiro teme, Naša dediščina: kjer preteklost sreča
prihodnost, se Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije pridružuje skupni evropski temi in
Evropskemu letu kulturne dediščine 2018.
V Škofji Loki bomo z odprtjem dveh razstav vstopili
v DEKD in TKD že dva dni pred uradnim odprtjem,
ki bo letos 22. septembra na Bledu. Glavno odprtje
bo tudi pri nas 22. septembra, in sicer na Mestnem
trgu z etnološko prireditvijo Praznik prosa. Zadnji
dan pa vabljeni v Loški muzej, kjer boste podrobneje
spoznali njegovo delovanje in na Starološki trg
na Semenj na Fari. V Škofji Loki bomo dediščino
spoznavali na prireditvah, razstavah, projekciji
filmov, predavanjih, delavnicah, v šolah in vrtcu pa
tudi v okviru projektnih dni.
Program z več kot dvajsetimi dogodki in projektnimi
tedni je pripravilo 17 sooblikovalcev – kulturnih
in izobraževalnih zavodov ter društev. Glavni
koordinator programa je Občina Škofja Loka.

20. 9. ob 10. uri
20. 9.–31. 10.
Šolska avla Gimnazije Škofja Loka in
Šolskega centra, Podlubnik 1b

Razstava:
ODSEVI PRETEKLOSTI

22. 9. od 9. do 14. ure

25. 9. ob 18. uri

26. 9. ob 19. uri

Mestni trg, prireditev na prostem

Kreativnice, Spodnji trg 40

ETNOLOŠKA
PRIREDITEV PRAZNIK
PROSA

OBLAČILNA
DEDIŠČINA na širšem
Škofjeloškem območju
od 19. stoletja dalje

Loški muzej, Grajska pot 13,
Škoparjeva hiša na vrtu Loškega gradu

Fotografska razstava prikazuje odseve
preteklosti, ki so jih loški gimnazijci
zaznali v svojem lokalnem okolju in jih
ujeli v objektiv.

Kako so izgledala in kaj nam govorijo
oblačila, ki so jih nosili naši predniki ob
različnih priložnostih? Skozi zgodovino
oblačenja nas bo vodila Andreja Stržinar
Poklukar, mojstrica v izdelavi oblačil
različnih stilnih obdobij in slovenske
oblačilne dediščine. Da bo potovanje
skozi dediščino oblačenja še bolj
izkustveno, si boste posamezno oblačilo
lahko tudi nadeli.

Gimnazija Škofja Loka

21. 9. ob 18. uri
21. 9.–10. 10.
Sokolski dom Škofja Loka, Mestni trg 17

Informacijska
točka Europe Direct

Gorenjska, Razvojna agencija Sora

Razstava:
»USTVARJALNOST
NARAVE, NARAVA
USTVARJALNOSTI«
Kolaž različnih razstav, ki se navezujejo
na širše škofjeloško območje, od
naravne do kulturne dediščine. Dotaknili
se bomo lesarstva, čebelarstva in
slikarstva.

Občina Škofja Loka, v sodelovanju

z Vrtcem Škofja Loka, OŠ Škofja
Loka-Mesto, OŠ Ivana Groharja, OŠ
Cvetka Golarja, OŠ Jela Janežiča,
Gimnazijo Škofja Loka in Šolskim
centrom Škofja Loka, Srednjo šolo
za lesarstvo

21. 9. ob 19.30 uri
Jurjeva dvorana, Stara Loka 64

KULTURNA DEDIŠČINA
STARE LOKE
Strokovnjaki ZVKDS bodo krajanom
približali svoje delo konservatorjev, da
bodo kot lastniki in uporabniki prostora
seznanjeni tako z omejitvami kot s
prednostmi zaradi varstva dediščine.
Slednje se pogosto zmotno obravnava
kot omejitveni dejavnik v prostoru, s
tem pa se prezre, da je prav varstvo
dediščine lahko ključni razvojni dejavnik
za dejavnosti, kot sta turizem in kultura.
Predstavljena bo tudi Strokovna zasnova
za varovano območje naselbinske
dediščine, vaško jedro Stare Loke (EŠD
18165).
Kulturno-zgodovinsko
društvo Lonka

Stara Loka, v sodelovanju z Zavodom
za varstvo kulturne dediščine
Slovenije – Službo za kulturno
dediščino, Območna enota Ljubljana

25. 9. ob 19. uri

PRIPOVEDOVALSKI
VEČER ZA ODRASLE

Pripovedke niso le za otroke, tudi odrasli
radi prisluhnemo zgodbam. Večer nam
bosta s pripovedmi s Škofjeloškega
popestrili Breda Benedik in Jožica
Kačar.
Loški
muzej Škofja Loka


Sokolski dom Škofja Loka, Mestni trg 17
Z novo etnološko prireditvijo želimo
oživiti bogato kulinarično dediščino
Škofje Loke. Proso, ki se je večinoma
sejalo na Sorškem polju, je predstavljalo
osnovno živilo loškega kmečkega in
meščanskega prebivalstva vse od
srednjega veka pa do sredine 19.
stoletja: loška medla, Loška smojka,
poštengana kaša … Stare loške jedi iz
prosene kaše so bile na mizi ob svatbah,
krstu, sedmini, kot juha, na mleku,
pečena …
Na prireditvi bomo predstavili pridelavo
prosa »od njive do prosene kaše«,
pripravili pokušino tradicionalnih jedi
po stojnicah ter ponudili nove jedi iz
prosene kaše na »Loški kulinarični
tržnici«. Praznik prosa bodo popestrili
nastopi domačih otroških in odraslih
kulturnih skupin.
Turistično
društvo Škofja Loka


25. 9. od 9. do 9.45 ure
PŠ Reteče, Reteče 43

ODPRTA UČNA URA:
POUK PO STAREM
Učiteljica Špela Ferle bo predstavila,
kakšne učne ure so imeli nekoč, kako
so se učili lepopisja, poleg tega pa tudi
nekaj starih zagonetk in ljudskih pesmic.
Na pouk po starem vabljeni tudi starši
šolarjev in krajani iz bližjih vasi.
OŠ
 Cvetka Golarja

PROJEKCIJA FILMOV
O KULINARIKI IN
AVTOMOBILIZMU
Zgodovinski arhiv Ljubljana predstavlja
dva filma, ki sta nastala kot vsebinska
nadgradnja filma Arhivistika ni
dolgočasna veda (2010). Prvi film z
naslovom Od jajca do jabolk ali Od
začetka do konca na primeru stare
kuharske knjige prikaže izsek iz
dela arhivista. Drugi film Iz prvih let
avtomobilizma na Kranjskem prikazuje
zgodbo o raziskovanju arhivskega
gradiva, ki jo pripoveduje uporabnik sam.
Zgodovinski
arhiv Ljubljana, Enota v

Škofji Loki

26. 9. ob 18. uri
Predavalnica OŠ Cvetka Golarja,
Frankovo naselje 51

KAJ IMATA SKUPNEGA
KULTURNA DEDIŠČINA
IN KULTURA SRCA?
Pogovor z dr. Karlom Gržanom je
namenjen staršem in vsem odraslim.
Karel Gržan je študiral na Teološki
in Filozofski fakulteti v Ljubljani in
doktoriral je s področja literarnih ved.
Je avtor številnih knjig za otroke in
odrasle. Zaradi svoje vsestranskosti
in odlične retorike je reden gost na
številnih okroglih mizah in predavanjih.
OŠ
 Cvetka Golarja

27. 9. ob 18. uri
27.9.–31. 10.
Knjižnica Ivana Tavčarja, Šolska ulica 6

Razstava: SPOMINI NA
SOKOLSKI DOM
Sokolski dom je od 1922. leta, ko je
bil zgrajen, služil več generacijam na
različnih področjih. Telovadba, kulturne
prireditve, koncerti in plesi so bogatili
življenje prebivalcev Škofje Loke. Ko
so leta 1981 zgradili športno dvorano
na Podnu, je bil Sokolski dom za nekaj
let zapuščen in nato na pobudo članov
pevskega zbora Lubnik spet oživljen
in prenovljen ter tako ostaja prostor
druženja in kulture v Škofji Loki.
Razstavljene bodo fotografije in zapisani
spomini prebivalcev na to pomembno
stavbo in dogodke v njej.
Knjižnica
Ivana Tavčarja Škofja Loka


28. 9. od 9. do 16. ure
Mestni trg, prireditev na prostem

MALA GROHARJEVA
KOLONIJA

Srečevanja mladih likovnih ustvarjalcev
imajo v Škofji Loki že skoraj tridesetletno
tradicijo. Likovno ustvarjanje mladih
pomeni poseben stik z mestom, ki je
neprimerljivo intenzivnejši od običajnega
šolskega ali družinskega sprehoda po
ulicah tisočletne lepotice. Mestne vedute,
arhitekturni detajli in sam utrip življenja
ustvarjalce nagovorijo na dragocen
način, ki živi v spominu udeležencev
še dolga leta. Poleg tega je za mlade
pomembna tudi raznovrstna prezentacija
njihovih likovnih izdelkov, ki sicer redko
seže izven šolskih okvirov.
Razstave v okviru Male Groharjeve
kolonije bodo na ogled od 28. 9. do 10.
10. v Sokolskem domu Škofja Loka in
Mali galeriji.

do narave vnaša tudi v oblikovalsko in
rokodelsko ustvarjanje.
Rokodelski
center DUO Škofja Loka,

RAS

3. 10. ob 19. uri

DRUŽINSKA
DELAVNICA: LOŠKI
GRAD
Na delavnici za vso družino se bomo
najprej pogovorili o gradovih in življenju
v njih ter spoznali loške gradove, nato
pa zavihali rokave in naredili maketo
Loškega gradu. Za gradnike bomo
uporabili rolice wc papirja, papirnatih
brisačk in papir, pri gradnji pa bo prav
prišla pomoč prav vseh družinskih
članov.
Za delavnico je obvezna prijava do
četrtka, 27. 9. 2018 na naslov marija.
demsar@loski-muzej.si.

Loški muzej Škofja Loka

2. 10. ob 18. uri
2. 10.–3. 11.
Rokodelski center DUO Škofja Loka,
Mestni trg 34

Razstava: SODOBNO
PLATNARSTVO IN
FIRBARSTVO,
MojDom – rokodelska
delavnica Nine Vastl

Nina Vastl. Je arhitektka in oblikovalka
tekstila. V njeni rokodelski delavnici
nastaja oblikovno preprost tekstil za
dom, izdelan iz naravnih materialov.
Nastajajo prevleke, prti, blazine,
posteljnina, podstavki, prešite odeje …
V zadnjem času Nina Vastl lanene in
svilene tkanine ter volno tudi ročno barva
z rastlinami in s tem svojo ljubezen

Glasbena šola Škofja Loka,
Kapela Puštalskega gradu, Puštal 21

OBRAZI GLASBE: Zala
in Val Kravos, klavir

STRAHLOV VEČER:

Starološki grad – prebudimo
spečo Trnuljčico!

Rokodelski
center DUO Škofja Loka

in kreativni center Kreativnice, RAS

Občina Škofja Loka

Loški muzej, Grajska pot 13

5. 10. ob 18. uri

Jurjeva dvorana, Stara Loka 64

JSKD Škofja Loka,

29. 9. ob 11. uri

Kreativnic bo spremljal tudi ustvarjalen
in zanimiv spremljevalni program.
Dogodek je del mednarodnega projekta
InduCult 2.0, ki ga izvaja BSC Kranj v
sodelovanju z Občino Škofja Loka in
Razvojno agencijo Sora, Rokodelskim
centrom DUO Škofja Loka.

Starološki grad, nekdaj domovanje
znamenite Strahlove zbirke umetnin,
že celo desetletje, odkar se je iz njega
izselil poštni muzej, zaprt sameva
in propada. V letošnjem maju ga je
upravitelj, Center slepih, slabovidnih in
starejših Škofja Loka, v imenu države kot
lastnika poskusil prodati na javni dražbi,
a neuspešno. O tem, kako ponovno
vdahniti življenje temu kulturnemu
spomeniku državnega pomena, bodo
na javni tribuni razpravljali ugledni
predstavniki stroke, politike in civilne
družbe.

5. 10. ob 9. in 11. uri
Sokolski dom Škofja Loka, Mestni trg 17

»ALI JE KAJ TRDEN
MOST?«

Glasbena šola Škofja Loka

5. 10. ob 19. uri
Sokolski dom Škofja Loka, Mestni trg 17

Kulturno-zgodovinsko
društvo Lonka

Stara Loka

4. 10. od 11. do 17. ure
Kreativnice, Spodnji trg 40

DAN INDUSTRIJSKE
KULTURE V ŠKOFJI
LOKI:
Industrijska dediščina kot
priložnost za lokalni razvoj
Dan odprtih vrat kreativnega
centra Kreativnice
Okrogla miza »Industrijska
dediščina kot priložnost za
lokalni razvoj«
Na dan industrijske kulture v Škofji Loki
bo potekal dan odprtih vrat kreativnega
središča Kreativnice in okrogla miza, na
kateri bomo razmišljali o priložnostih,
ki jih industrijska dediščina in kultura
ponujata za lokalni in regionalni razvoj.
Okroglo mizo in dan odprtih vrat

16-letna Zala Kravos in njen dve leti
mlajši brat Val sta izjemno nadarjena
pianista slovenskega rodu, razpeta med
Luksemburgom in Brusljem, kjer pod
budnim očesom odličnih pedagogov
mojstrita svoje pianistično znanje.
Program njunega skupnega recitala
na puštalskem Steinwayju bo segal od
dunajske klasike preko romantike in 20.
stoletja prav do današnjih dni, v njem
pa bo slovenska glasbena dediščina
skladateljev B. Ipavca in I. Dekleve
izpostavljena kot sestavni del evropske
glasbene dediščine.

Škofjeloškim šolam in vrtcu je naša
dediščina zelo blizu, je tako rekoč del
učnega načrta, vpeta je v projektne
tedne, kulturne in tudi naravoslovne
dneve. Spoznavajo naravno in kulturno
dediščino, ljudsko izročilo, pripovedke,
stare igre, rokodelstvo, plese …
Letošnja tematika »Kjer preteklost sreča
prihodnost« je zelo široka, ponuja pa
tudi eno od ključnih vprašanj – kako
ohranjati dediščino oziroma kako jo
predajati mlajšim rodovom. Otroci in
dijaki bodo v sliki, besedi, plesu, glasbi
in dramatizaciji pokazali del naše
dediščine, ki so jo spoznavali v šoli pa
tudi od staršev in starih staršev.
Občina
Škofja Loka, v sodelovanju

z Vrtcem Škofja Loka, OŠ Škofja
Loka-Mesto, OŠ Ivana Groharja, OŠ
Cvetka Golarja, OŠ Jela Janežiča,
Gimnazijo Škofja Loka, Šolskim
centrom Škofja Loka, Srednjo šolo
za lesarstvo

ZAKLJUČNA
PRIREDITEV
NATEČAJA “TOLE
MORAM POVEDAT”

Zaključna prireditev javnega nagradnega
natečaja “Tole moram povedat” za
osnovnošolce in dijake šol na območju
Upravne enote Škofja Loka. Udeleženci
natečaja bodo zbirali zapise in
fotografije o običajih starih staršev, ki
bodo predstavljeni na zaključni prireditvi.
Muzejsko
društvo Škofja Loka


6. 10. od 8.30 do 12.30 ure
Stara Loka, trg v središču kraja,
prireditev na prostem

SEMENJ NA FARI

PROJEKTNI
TEDNI V
VRTCU IN
OSNOVNIH
ŠOLAH
OŠ Jela Janežiča

Semanji dan na Starološkem trgu,
v najstarejšem delu Škofje Loke, se
navezuje na farno žegnanje ali semenj,
ki je vedno na roženvensko nedeljo,
prvo v oktobru. Živahno prodajanje in
kupovanje izdelkov domačih rokodelcev
in doma pridelane hrane, predvsem pa
druženje številnih obiskovalcev, oživljajo
prostor med starodavnimi hišami in
Marijino kapelico ter na novo osmišljajo
dragoceno dediščino kraja, prezrto v
vsakdanjem hitenju: kjer preteklost
sreča prihodnost!

Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka
Stara Loka

6. 10. ob 11. uri
Loški muzej, Grajska pot 13

LOŠKI MUZEJ SE
PREDSTAVI

22. 9. od 7.30 do 12.30 ure
22. 9.–5. 10.
Mestni trg, dogodek na prostem

SPREHOD PO ŠKOFJI
LOKI Z UPORABO
MODERNE MOBILNE
APLIKACIJE
Sprehod po Škofji Loki, ki velja za eno
izmed najstarejših mest v Sloveniji,
nas brez težav popelje v preteklost.
V turističnem centru je na voljo več
tematskih poti. Romualdova pot z
uporabo moderne mobilne aplikacije
na zanimiv način približa preteklost.
Tudi učenci bodo oblikovali takšno
tematsko pot, na kateri se bosta
»srečali preteklost in prihodnost«.
Naš izdelek ocenite sami in z našimi
učenci vodniki prehodite pot.

22. 9.–6. 10.
OŠ Jela Janežiča, Podlubnik 1

SPROSTITVENI PLESI

Kaj je muzej? Kakšna je zgodba Loškega
muzeja? Kdo dela v muzeju? Kaj delate
v muzeju? Kako se zbirajo muzejski
predmeti? Kako se pripravi muzejska
razstava? Na ta in še druga vprašanja
vam bosta odgovorili zaposleni v Loškem
muzeju, Marija Demšar, predstavnica
za stike z javnostjo, in Biljana Ristić,
kustosinja za zgodovino.
Loški
muzej Škofja Loka


Navdušenje srca se nehote izraža s
pesmijo, plesom in ritmičnim gibanjem
telesa. Sproščanje v povezavi giba,
glasbe in energije. Ples v krogu,
kot je še danes ohranjen v folklori,
je najstarejša kulturna dobrina
zahodnega sveta. So preprosti plesi
v krogu, kjer ima vsakdo zagotovljeno
svoje mesto v skupini. Pri
sprostitvenih plesih se posameznik
ne obremenjuje s svojim videzom in
gibanjem ter ne z vrednostjo gibov
soplesalcev, posveti se samo sebi.
Predstavljeni bodo Bachovi cvetni
plesi in plesi za naravo. Delavnica
plesov je namenjena prav vsem,
predhodno znanje ni potrebno.

5. 10. od 7.30 do 12.30 ure
OŠ Jela Janežiča, Podlubnik 1

POTOVANJE V
OTROŠTVO DEDKOV IN
BABIC
Medse bomo povabili naše babice in
dedke, ki nam bodo pripovedovali o
življenju nekoč in obujali spomine na
svojo šolo. Pripravili bomo manjšo
zbirko starih predmetov in spoznali
njihovo uporabo. Z babicami in dedki
bomo zapeli stare ljudske pesmi, ki
jih vsi dobro poznamo (Na planincah,
Rdeče češnje rada jem …) in se zabavali
z igrami, s katerimi so se včasih igrali
(vovkalca, mlin, zemljo krast …). V
nadaljevanju bomo skupaj izdelovali
punčke iz cunj ali majhne lesene piščalke
in igrače, s katerimi so se včasih igrali
naši dedki in babice.

Vrtec Škofja Loka
24. 9.–5. 10
Vrtec Škofja Loka, različne lokacije

NAŠE ROKE SE IGRAJO
IN USTVARJAJO
V sklopu celoletnega projekta, predvsem
pa še v tem tednu, bomo obudili
nekatere ročne spretnosti, ki so jih
poznale naše babice in dedki. Medse
bomo povabili ljudi od katerih se bodo
otroci in zaposleni lahko naučili različnih
rokodelskih spretnosti, od pletenja
košar, izdelovanja igrač iz lesa in drugih
materialov, šivanja, pletenja, kvačkanja,
modeliranja ... Izdelke bomo uporabili v
igri in v različnih dejavnostih, postavili pa
jih bomo tudi na ogled staršem in drugim
obiskovalcem vrtca. S plesom, petjem in
svojimi izdelki se bomo predstavili tudi v
Sokolskem domu Škofja Loka.

OŠ Škofja Loka-Mesto
21. 9.¬–5. 10.
OŠ Škofja Loka-Mesto, Šolska ulica 1

KJER PRETEKLOST
SREČA PRIHODNOST
Učenci do 5. razreda bodo iskali
modrosti iz preteklosti, oživljali stare
igre, izdelovali loške kruhke, si zamišljali
vozila v prihodnosti, odkrivali kulturo
oblačenja … Učenci od 6. do 9. razreda
bodo medpredmetno obravnavali
teme, kot so sejanje in uporaba sort žit
nekoč in danes, priprava starih jedi na
sodoben način, odkrivanje in zdravljenje
bolezni nekoč in danes, hitrost prenosa
informacij in teles nekoč in danes,

predstavitev pozabljenih družabnih
iger, kartografija nekoč, danes in jutri,
vpliv poznavanja zgodovine na naše
razmišljanje in delovanje v prihodnosti …
Dogajanje pa bomo popestrili z igro naše
dramske skupine Ana Locopolitana.

OŠ Cvetka Golarja
24. 9.–5. 10., od 8.20 do
12.50 ure
OŠ Cvetka Golarja, Frankovo naselje 51

PROJEKTNI TEDEN
Potekal bo pri rednem pouku in
podaljšanem bivanju, kjer bomo
združevali ljudski in moderni ples,
starejši učenci bodo mlajšim
pripovedovali zgodbe iz knjige Kamniti
most. Spoznavali bodo življenje nekoč z
ogledom Loškega gradu in Škoparjeve
hiše ter se igrali stare igre. Sprehodili
se bodo po interaktivni Romualdovi
poti. Ukvarjali se bomo s temo »Cvetko
Golar, te poznam?« in ob tem spoznali
komedijo Vdova Rošlinka, ki jo je napisal
Cvetko Golar. Pobrskali bomo po starih
tradicionalnih receptih in spoznavali
stare jedi, pripravili razstavo ter z
radijskim krožkom o vsem tem posneli
oddajo.

OŠ Ivana Groharja
25. 9. –28. 9., od 9. do 12. ure
OŠ Ivana Groharja, Podlubnik 1 in Dom
čebelarjev Brode

DEDIŠČINA
ČEBELARSTVA
Učenci četrtih razredov si bodo ogledali
Učno pot kranjske sivke v Brodeh in
ustvarjali v delavnicah. Vsebine se bodo
vsebinsko prepletale tudi z rednimi
urami likovne vzgoje, kjer bodo učenci
slikali na panjske končnice.

Kolofon
Soorganizatorji:
Občina Škofja Loka in Sokolski dom Škofja Loka
(Agata Pavlovec)

Loški muzej Škofja Loka
(Marija Demšar)

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota v Škofji Loki
(Elizabeta Eržen Podlipnik)

Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka
(Saša Ambrožič)

Glasbena šola Škofja Loka
(Klemen Karlin)

Razvojna agencija Sora – Rokodelski center DUO Škofja Loka
(Kati Sekirnik)

Razvojna agencija Sora
Informacijska točka Europe Direct Gorenjska
(Jerneja Klemenčič Lotrič )

Turistično društvo Škofja Loka
(Marko Pleško)

Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka
(Klemen Karlin)

Muzejsko društvo Škofja Loka
(Ambrož Demšar)

Javni sklad za kulturne dejavnosti Škofja Loka
(Janez Jocif)

Vrtec Škofja Loka
(Gašper Krek, Janja Bogataj)

OŠ Cvetka Golarja
(Vanja Jordanov, Marija Trilar, Špela Ferle)

OŠ Ivana Groharja
(Irena Peternel, Helena Matičič Hostnik)

OŠ Jela Janežiča
(Irena Prašnikar)

OŠ Škofja Loka-Mesto
(Elizabeta Proj)

Gimnazija Škofja Loka
(Ana Prevc Megušar)

Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za lesarstvo
(Irena Leban, Aleš Malnarič)

Škofja Loka, september / oktober 2018

