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Svoboda in upanje 

Medvode - Predstavitev knjige je potekala v okviru Vses
lovenske turneje zalozbe Nova Obzorja, pogovor z avtor
jem, znanim odvetnikom Radovanom Cerjakom, pa je vodil 
Metod Berlec. Gre za literarizirano pripoved o zlocinskem 
dogajanju ob koncu druge svetovne vojne, o umiku domo
brancev na Korosko, njihovi vrnitvi in mnozicnih pobojih 
ujetnikov. Pripoved vlece vzporednice z zivljenjsko zgodbo 
Franceta Tursica, a ji je Cerjak dodal se zgodbo, ki razgalja 
vso tragiko tistega casa, ko je ob koncu druge svetovne 
vojne en totalitarizem zamenjal drugega . Sporoca nam, da 
sta resnicna svoboda in demokracija nekaj, za kar si je treba 
vseskozi prizadevati. 

Soocanje s preteklostjo in pogled v prihodnost: Radovan 

Cerjak in Metod Berlec / Foto: Samo Lesjak 
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Ljubljanska c. 27, 4240 RADOVUICA 

Komunala Radovljica, d. o. o., razpisuje prosto delovno mesto: 

VZDRZEVALEC-VOZNIK (m/zJ 

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
IV. stopnja strokovne ii:obrnzbe ustrezne tehnicne smeri, 

•. najmanj 6 rnesecev delovnih.izkusenj, 
• VO?n1sko
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Svetzavoda OSJELAJANEZICA 
Podlubnik 1, 4220 Skofja Loka 

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnje
vati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobrazevanja (Ur. I. RS, st. 16/07 ~ uradno precisceno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - ··popr., 65/09 - popr., 20/11, 
40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-20,2/15 Odl.US: U-I-269/12-24, 
47/15, 46/16, 49/16 - popr., 25/17 - Zvaj, 123/21 in 172/21; 
v n~c!.aljnjem besedilu: ZOFVI). · 

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoske, vodstvene, organiza
cijske .in druge sposobnosti za uspesno vodenje zavoda. 

lzbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a na delovno mesto 
.ravnatelj~ za dobo 5 let. Zacetek mandata je 1.9.2022. Delo 
na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja polni 
delovni cas. 
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju :Zahtevanih pogojev 
(dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, 
opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkusnjah v vzgoji 
in izobrazevanju, potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za 
pravosodje, kine sme biti starejse od 30 dni, potrdilo sodisca, 
da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejse od 
30 dni, in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za 
pravosodje) s kratkim zivljenjepisom, programom vodenjq 
zavoda za mandatno obdobje in dosedanjimi delovnimi 
izkusnjami posljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov Svet 
zavoda OS Jela Janezica, Podlubnik 1, 4220 Skofja Loka, s 
pripisom»PRIJAVA NA RAZPIS ZA RAVNATEUA«. 

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v za
konitem roku. 

Dnevi SkofjeloSkega pasijona 
S predstavitvijo Pasijonskih doneskov in odprtjem razstave Jozeta Bartolja so 5e minuli petek zaceli 
letosnji Dnevi Skofjeloskega pasijona, ki bodo potekali mesec dni in se zakljucili z Romualdovim 
dnevom v Kapucinskem samostanu. · 

VILMA STANOVNIK 

Skofja Loka - Kljub odpove
di uprizoritve Skofjeloskega 
pasijona, ki je bila zaradi epi
demije najprej prestavlje
na v letosnje leto, potem pa 
dokoncno odpovedana, se 
je minuli konec tedna v So
kolskem domu zacel zani
miv program leto~njih pasi
jonskih prireditev. Prva med 
njirni je bila predstavitev Pa
sijonskih doneskov, zborni-. 
ka, ki je tokrat izsel ze v 17. 
izdaji. 

.»Pasijonski dogodk:i vsa
ko leto v postnem casu po
vezejo naso skupnost. Pre
tekli dve leti je povezovanje 
potekalo v spletnem oko
lju in res je lepo, da se letos 
lahko spet srecamo in druzi
mo,« je zbrane v Sokolskem 
domu nagovorila predsedni
ca Muzejskega drustva Sko
fja Loka Helena Janezic in 
spomnila na izrocil.o velike 

~a zivljenja ne pisemo s~ 
- tudi navdaja z upanjem za 
to, kaj bo dediscina Skofje
loskega pasijona pomenila 
v nasem mestu,« je pouda
ril zupan Tine Radinja in do
dal, da prepoznavnost Sko
fje Loke .in Skofjeloskega pa
sijona raste. 

Zbrane je v imenu drlav
ne sekretarke na ministr
stvu za kulturo Ignacije Fri
ell Jarc nagovoril tudi vodja 
sektotja za nepremicno kul
turno dediscino Silvester 
Gaberscek, za glasbeni pro
gram pa so poskrbeli J asna 
Jan Sesek, Saska Kolaric in 
. Filip Karlin. 

Zbornik z bogato vsebino 

Najnovejsi zbornik Pa
sijonski doneski je nato 
predstavila urednica Hele
na Janezic. »V tokratnili Pa
sijonskih doneskih prehodi
mo J ezusovo pot velikega te
dna ob slikarskih upodobi-

Joze Bartoli je Skofjeloski pasijon predstavil V zanimivih 

podobah. I Foto: Gorazd Kavlil 

» V teh dneh bi morali biti 
v zadnjih pripravah na upri
zoritev · Skofjeloskega pa
sijona, prvega po vpisu na 
Unescov reprezentativni se
znam nesnovne kulturne 
dediscine clovestva in tiste
ga, ki bi obelezil 300. oble
tnico nastanka besedila in za 
katerega smo si zastavili cilj, 
da Skofjo Loko in sporocil.o 
Skofjeloskega pasijona pos
tavimo se stopnicko vise ter 
dokazemo, da smo tudi pa
sijonsko mesto in da nasa 
skupnost zivi za to. Zato me 
maloskeli. Mepa-tudizato, 
ker sta za nami dve leti, pol
ni tezkih odloo.tev in lekdje, 

JASNA PALADIN 

Spodnje Palovce - V pone
deljek, 28. februatja, je v 
hisi Branka Lebenifuika 
v Spodnjih Palovcah pris
lo do pozara, ki je - kljub 

tvah Jozeta Bartolja, pasijon 
prirnorskih Slovencevv casu 
fasizma pa . nam naslikajo 
podobe Toneta Kialja. Pricli
ga Ferdinanda Ljubljanske
ga, ki je shranjena v kapu
cinskem samostanu v Sko
fji Loki, nas uvede v fas pred 

. tristo leti, spoznaino pa tucli 
stevilne filme s pasijonsko 
tematiko, ki so nastali do 
prve svetovne vojne, ter se 
seznanimo z dolgo zgodovi
no uprizatjanja pasijona na 
Loskem,« je povedala Hele
na Janezic, zbrani pa so lah
ko na razstavi v Sokolskem 
domu obcudovali podo
be slikarka Jozeta Bartolja. 

hitri intervendji gasilcev -, 
objekt tako mocno posko
doval, da bivanje v hisi ni 
vec mogoce, prav tako zara
di obseznosti pozara lastnik 
ni imel casa resiti svojega 
imetja. Branku so na pomoc 

Urednica Pasijonskih doneskov in predsednica Muzejskega 

drustva Skofja Loka Helena Janezic / Foto: Gorazd Kavl il 

Predstavila ga je profesori
ca umetnostne zgodovine 
in kustosinja v Zavodu sv. 
Stanislava v Sentvidu Ber
narda Stenovec, ki je pou- . 
darila, da je Bartolj pokazal, 
kako bogato dediscino pri
kazati na likovni nacin. Raz
stava z naslovom Krizev pot 
kot likovni organizem bo na 
ogled do 17. aprila. · 

Od minule sobote so v 
Nunski cerkvi na ogled pasi
jonske jaslice, ki predstavlja
jo prizore Jezusovega trplje
nja od slovesnega vhoda v J e
ruzalem do krizanja na Kal
variji in polozitve v grob. V 
marcu in aprilu si jih je moc 
ogledati vsako soboto med 
16. in 18. uro. 

Stevilne prireditve 

Ta petek, 25. marca, ob 16. 
uri bo v galeriji C'ngrobsk 
turn v Crngrobu odprtje raz
stave risb Janeza Plestenja- · 
ka, v sredo, 30. mai-ca, pa 
Kapucinski samostan vabi 
na predavanje Pasijonsko 
sporocil.o prizora Gospo
dova vecetja z rezisetjema 
Matjanom Kokaljem in Bo
rutom Gartnetjem ter glas
benikom J anezom J ocifom. 

Kulturno-zgodovinsko 
drustvo Lonka Stara Loka, 
Zupnija Stara Loka, Zupnij 
ski zavod sv. Jurija in Pasi
jonski veter 8 . aprila prip
ravljajo Pasijonski vecer v 
Stari Loki, poimenovan Pa
sijonske reminiscence. Na 
njem bodo igrald in glas
beniki ozivili prizore Skof
jeloskega pasijona ter pre
misljevali pasijon vsakega 

priskocil.i na Zupnijski ka
ritas Kamnik, kjer so odpr
li transakdjski racun SI56 
0231 2009 2509 685 (Kari
tas Kamnik, Raspov prehod 
1, 1241 Kamnik - namen: . 
Pozar Palovce) , na katerem 

cloveka in vsega clovestva. 
Pasijonski vecer bo 18. apri
la ob 19. uri potekal se v Sel
cih, in sicer v obliki veliko
nocnega koncerta. 

Prosvetno drustvo Soto
cje na Mestnem trgu 9. apri
la pripravlja pasijonske de
lavnice z izdelavo butaric za 
cvetno nedeljo, izdelave roz 
iz papirf a, pihanja jajc za 
pirhe in rocno barvanje pir
hov, oblikovanje gline ter de
lavnico in pokusino postnih 
jedi, kot so aleluja, Ioske 
smojke, lo~ka medla,·loska 
mesanica in rovtarsko zelje. 
Loski skavti bodo ta clan iz
delovali vecmetrsko buta
ro velikanko, ki bo dovelike 
noci krasila vhod v cerkev sv. 
Jakoba. 

Dogajanje se bo nadalje
valo 11. aprila s pasijonskim 
koncertom v Nunski cerkvi, 
na veliki petek, 15. aprila, pa 
bo potekal krizev pot, ki ga 
pripravljata Zupnija Skofja 
Loka in Kapucinski samo
stan. Vsakega, ki se bo ude
lezil krizevega pota, vabijo, 
da s seboj prinese svoj kriz. 
Krizev pot se bo zacel ob 15. 
uri. 

Sklepni dogodek letos
njih prireclitev bo Romual
dov dan, ki bo v Kapucin
skem sarnostanu potekal 23 . 
aprila med 17. in 19-30. Sa
mostan bo odprl svoja vra
ta, poskrbeli pa bodo tudi za 
ogled kapudnske knjiznice. 
Ob 18.30 bo sledilo preda
vanje Matija Ogrina in kon
servatorsko-restavratorske 
svetnice Blanke A vgustin 
Flotjanovic, ki ga bo glasbe
no popestril Janez Jocif. 

zbirajo denar, s katerim si 
bo lahko prenovil <lorn. Do 
takrat bo Branko Lebenicnik 
bival V zacasnem bivaliscu, 
ki sta mu ga zagotovila Ob- . 
ci.nski stab Civilne zascite in 
Obcina Kamnik. 




