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Občina Škofja Loka

Loški glas, torek, 20. decembra 2016
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Pripravil ga je 
Študijski center za narodno 
spravo v sodelovanju z Na-
rodno in univerzitetno knji-
žnico, Loškim muzejem, 
Kulturno-zgodovinskim 
društvom Lonka Stara Loka 
in Muzejskim društvom 
Škofja Loka. K uvodnemu 
nagovoru so povabili varuhi-
njo človekovih pravic Vlasto 
Nussdorfer, ki je med dru-
gim dejala, da je prav, da 
spregovorimo tudi o neslav-
ni preteklosti in kršenju člo-
vekovih pravic v dolgo za-
molčanih zgodbah. Tudi 
sama je na državo vsa leta 
naslavljala priporočila, da se 
odkrijejo posmrtni ostanki 
žrtev povojnih pobojev in se 
od njih dostojno poslovimo. 
Letos se je udeležila pokopa 
žrtev iz Hude jame na poko-
pališču v Mariboru, s čimer 
se je država deloma oddolži-
la zamolčani preteklosti. Če 
nimaš svobode misli in go-
vora, svobode, da pripovedu-
ješ tudi zamolčane zgodbe, 
potem niso spoštovane pra-
vice vsakogar, je menila va-
ruhinja človekovih pravic, 

prepričana, da mora država 
pogledati tudi nazaj, osvetli-
ti zgodbe in sprejeti krivdo 
tistih, ki so povzročili krivi-
ce, prisluhniti in slišati pa 
mora ljudi, ki te zgodbe pri-
povedujejo. 
Posvet, h kateremu so pova-
bili zgodovinarje, arhiviste, 
pravnike, sociologe, publici-
ste in druge, ki opozarjajo 
na kršenje človekovih pra-
vic, je skušal osvetliti vojni 
in povojni čas in takratno 
kršenje človekovih pravic, 
kakršno naj se ne bi več po-
navljalo. Direktorica Študij-
skega centra za narodno 
spravo Andreja Valič Zver je 
dejala, so bile Slovenija in 
sosednje države v 20. stole-
tju usodno zaznamovane s 
totalitarnimi sistemi, fašiz-
mom, nacizmom in komu-
nizmom, v katerih so bile 
drastično kršene človekove 
pravice in temeljne svobo-
ščine. Tudi Škofja Loka po-
mni težke čase. V začetku 
druge svetovne vojne so jo 
najprej zasedle italijanske 
sile, nato pa nemška vojska. 
Gestapo je maja 1941 areti-
ral nekaj prebivalcev mesta, 
26 družin je bilo izgnanih v 

Srbijo, februarja 1944 so 
nemški okupatorji za Ka-
mnitnikom ustrelili 50 tal-
cev. Tudi po drugi svetovni 
vojni je bila prizorišče stra-
hot: na Loškem gradu je bil 
zbirni center za iz Vetrinja 
vrnjene domobrance, ki so 
jih od tod vozili v smrt v Ko-
čevski rog in druga morišča 
po Sloveniji, pozneje pa za-
pori za nemške vojne ujetni-
ke in kazensko-poboljševal-
ni zavod.
Udeležence posveta je poz-
dravil tudi škofjeloški župan 

Miha Ješe, nato pa so stro-
kovnjaki na dvodnevnem 
posvetu razgrnili različne 
teme, tudi lokalne. O Lo-
škem gradu je navzoče po-
drobno seznanil Jože Štukl 
iz Loškega muzeja, pred-
vsem o njegovih lastnicah 
uršulinkah. Helena Janežič 
je spregovorila o cenzuri in 
prepovedani literaturi in 
knjižnicah v letih od 1945 
do 1991. V atriju starega žu-
pnišča je bila o tej temi tudi 
razstava, ob kateri so prire-
dili tudi branje odlomkov iz 
prepovedane literature. Med 
lokalno obarvanimi temami 
omenimo še prispevek Mil-
ka Mikole o povojnih kazen-
skih ustanovah v Škofji 
Loki, o streljanju talcev za 
Kamnitnikom je govoril 
Blaž Torkar, o življenjski 
poti in povojni usodi indu-
strialca Heinricharja Judita 
Šega, Ana Florjančič je 
predstavila dr. Janeza Vie-
derja, Alojz Pavel Florjančič 
je razmišljal o starološki An-
tigoni, Marija Gasser o do-
gajanjih na Selškem po dru-
gi vojni, Marija Stanonik pa 
o pesmih s taboriščno in 
zaporniško snovjo in njiho-
vim motivom tožbe nad člo-
vekovim rojstvom.
Posvet so sklenili z mašo v 
nunski cerkvi za žrtve vojne-
ga in povojnega nasilja na 
Škofjeloškem.  

Posvet ob dnevu 
človekovih pravic
V Škofji Loki je ob mednarodnem dnevu človekovih pravic potekal posvet Človekove pravice in 
temeljne svoboščine: Za vse čase!

Med udeleženci posveta o kršenju človekovih pravic tudi 
varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer / Foto: Tina Dokl

V atriju starega župnišča razstava o cenzuri in branje odlomkov iz prepovedane literature 

Decembrsko dogajanje se je 
začelo že s srečanjem vinar-
jev na Placu, s prvim od 
dveh decembrskih LUFtov, 
miklavževanjem in priži-
gom nove božično-novole-
tne osvetlitve. Magični lesk 
Sončnega kolesa je letos za-
žarel v ožjem mestnem sre-
dišču, prihodnje leto se bo 
razširil na preostalo mesto 
in nato v koncentričnih kro-
gih na širše območje. Nova 
okrasitev je letos pri stano-
valcih mestnega jedra pov-
zročila tudi nekaj slabe vo-
lje, češ da so pri njenem 
nameščanju poškodovali fa-
sade nekaterih hiš, tudi pro-
čelje lani obnovljenega sta-
rega rotovža. V zvezi s tem 
je občina uvedla notranji 
nadzor.
Ob mestne portale so tudi 
letos postavili okrašene ra-
stoče novoletne jelke. Pred 
božičnimi prazniki bi še 
malce snega lepo poudarilo 
praznično podobo mesta. 
Že pred decembrom so od-
prle svoja okna in vrata Iz-

ložbe domišljije, prodajna 
razstava umetnikov in roko-
delcev, ki ponujajo svoje iz-
delke, od Galerije Ivana 
Groharja, Rokodelskega 
centra Duo, trgovine Roza-
munda in ateljeja Amuse do 
Sokolskega doma.
Pravi zimski festival Beli de-
cember, ki želi po besedah 
strokovnega sodelavca Turi-
stičnega društva Marka Ple-
ška zadostiti vsem okusom 
in starostim, pa se je začel 
minuli konec tedna in se bo 
nadaljeval vse do silvestrove-
ga. Štirje glavni večerni kon-
certi na prostem ali v Sokol-
skem domu, divji ritmi festi-
vala mladih Wildrock, do-
poldanske animacije in de-
lavnice, kino, gledališka 
predstava, vmes še božični 
LUFt in božična tržnica, 
obisk Božička in dedka Mra-
za se bodo zvrstili do konč-
nega dejanja, tradicionalne-
ga silvestrovanja. Letos bo 
potekalo s skupino Hozntre-
gerji, ki igrajo glasbo vseh 
zvrsti in bodo zadostili tudi 
potrebi po narodno-zabavni 
glasbi.   

Spet je Beli december
31. stran

Izložbo domišljije v ateljeju Amuse mojstrice polstenja 
Anje Musek so v december pospremili z glasbo. 

Škofja Loka je letos okrašena in osvetljena z glavnim 
motivom Sončnega kolesa. / Foto: Andrej Tarfila

Najlepše fotografije novoletne Loke so na ogled v 
Sokolskem domu. / Foto: Andrej Tarfila

Fo
to

: A
n

d
re

j 
Ta

rf
il

a 

Fo
to

: T
in

a 
D

o
kl

Samo Lesjak

Škofja Loka – V Sokolskem 
domu so občinstvo z božič-
no-novoletnim koncertom 
tudi letos navdušili učenke 
in učenci loške Glasbene 
šole. Predstavili so se orke-
stri in komorne skupine z 
izjemnimi nastopi solistk in 
solistov, zaplesale pa so tudi 
mlade baletke. "Nad koncer-

tom sem zelo zadovoljen, 
program je bil odlično izve-
den, kar gre zahvala vsem 
nastopajočim in njihovim 
mentorjem," je po izvr-
stnem koncertu dejal ravna-
telj šole Peter Kopač. Drugi 
božični koncert, ki ga pri-
pravlja loška Glasbena šola, 
bo jutri, v sredo, 21. decem-
bra, ob 19. uri v cerkvi sv. 
Petra v Selcih. 

Božično-novoletni 
koncert mladih

Mladi nastopajoči loške glasbene šole so navdušili 
občinstvo v Sokolskem domu. / Foto: Andrej Tarfila


