
ZANIMIVOSTI 

Po znanje v učna središča 
V Lokalnih učnih središčih v Poljanski in Selški dolini še naprej potekajo brezplačna izobraževanja. 

 
 
 
 
 

 
Srednješolci na pomladnem koncertu 

 

 

ANA ŠUBIC 
 

 

Železniki, Žiri, Gorenja vas 
– Lokalna učna središča 
(LUS), ki jih je Ljudska uni- 
verza Škofja Loka v okviru 
evropskega projekta predla- 
ni vzpostavila v Železnikih, 
Žireh in Gorenji vasi, so 
med občani naletela na do- 
ber odziv, zato so jih ob fi- 
nančni podpori vseh treh 
občin ohranili in tako še na- 
prej nudijo brezplačna izo- 
braževanja. Vodja izobraže- 
vanj Jaka Šubic je dejal, da 
čakajo še odločbo gospodar- 
skega ministrstva o projektu 

 

 

Delavnica oblikovanja gline v Železnikih 

 
Tudi v LUS Žiri usvajajo 
nova znanja. V Kulturnem 
središču Stare Žiri so že iz- 
peljali računalniško delavni- 
co in delavnico o zeliščih, še 
vedno potekata tečaja nem- 
ščine in španščine, marca 
pa se bodo posvetili tudi 
negi starejših, za kar še zbi- 
rajo prijave. Enako velja za 
izdelavo kratkega videa in 
delavnico Spoznajmo svet 
filca; njuna izvedba je odvi- 
sna od zanimanja. V leto- 
šnje programe je za zdaj 
prijavljenih 86 občanov. 
Letos sta bili najbolje obi- 
skani delavnici o zeliščih v 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Sokolskem domu so ubrano zapeli dijaški zbori s petih 

gorenjskih srednjih šol. / FOTO: PRIMOŽ PIČULIN 

 
Škofja Loka – Sokolski dom v Škofji Loki je v četrtek gostil 
srečanje gorenjskih srednješolskih zborov, že četrto po vr- 
sti. Oblikovanje skupnega koncerta se je začelo v letu 2016 
na Gimnaziji Kranj, nadaljevalo na BC Naklo in lani na Gim- 
naziji Jesenice. Letos je organizacijo srečanja prevzela Gim- 
nazija Škofja Loka in v Sokolskem domu gostila več kot dve- 

Centri medgeneracijskega 
učenja, s katerim želijo na 
vseh treh lokacijah omogo- 
čiti dodatna izobraževanja. 
V LUSŽelezniki, ki deluje v 
prostorih kulturnega doma, 
so letos že izpeljali tečaj ši- 
vanja, oblikovanja gline in 
spoznavanje domačihzelišč. 
V kratkem bodo končali de- 
lavnico Zdrava hrbtenica je 
steber zdravja, medtem ko 
se bodo tečaji angleščine, 
nemščine in španščine izte- 
kli v aprilu. Marca že načrtu- 

jejo delavnici Nega in oskr- 
ba starejših ter Stopimo v 
svet računalnikov, v kateri 
se je še možno prijaviti, prav 
tako še zbirajo prijave za iz- 
delavo kratkega videa. V 
programe je trenutno prija- 
vljenih 118občanov. 
V LUS Gorenja vas, ki zača- 
sno deluje v upravni stavbi 
Rudnika Žirovski vrh, so za 
letošnje vsebine prejeli 143 
prijav. Oblikovanje gline se 
je že izteklo, ta teden se kon- 
čuje tudi tečaj italijanščine, 

angleško in špansko pa se 
bodo učili še do aprila oz. 
maja. Prav tako že potekata 
tečaja šivanja in kvačkanja, 
kmalu se bodo učili retorike 
in javnega nastopanja. Prija- 
ve so možne še na računal- 
niško delavnico, Šolo za ži- 
vljenje in delavnico nege 
starejših, ki jih načrtujejo v 
marcu, ter za desetprstno 
tipkanje in delavnico Sodob- 
no gospodinjstvo, ki ju bodo 
izvedli v primeru zadostne- 
ga zanimanja. 

Žireh in Železnikih. "Vedno 
je aktualno kvačkanje, tre- 
nutno imamo tudi veliko za- 
nimanja za šivanje – v Gore- 
nji vasi in Železnikih še za 
eno skupino, sicer pa tudi v 
Žireh želijo, da v program 
uvrstimo tečaj šivanja. Do- 
bro so obiskani tečaji tujih 
jezikov, veliko je bilo tudi 
interesa za oblikovanje gli- 
ne," je razložil Šubic. Prija- 
ve sprejemajo na številki 
04/506 13 60 in e-naslovu 
jaka.subic@guest.arnes.si. 

sto mladih pevcev iz vse Gorenjske. Na koncertu je nastopi- lo 
sedem pevskih zborov z Gimnazije Kranj, BC Naklo, Gi- 
mnazije Jesenice, GSŠRM Kamnik in Gimnazije Škofja Loka. 

 

Živahno med zimskimi počitnicami 

Škofja Loka – Društvo prijateljev mladine Škofja Loka je spet 
pripravilo počitniška programa Dobimo se ob pol desetih in 
Zabavne počitnice, ki ta teden otrokom od 1. do 7. razreda 
omogoča prijetne počitniške doživljaje. Zabavne počitnice 
so plačljivo počitniško varstvo, ki poteka vsak dan od 7.30 
do 16. ure. V okviru brezplačnega počitniškega programa 
Dobimo se ob pol desetih pa se dobivajo v telovadnici OŠ 
Škofja Loka - Mesto, program pa traja do 12.30. 

 

 
  

Glasba Čajkovskega 
V Sokolskem domu so na že tradicionalnem koncertu zazveneli zvoki 
Simfoničnega orkestra Crescendo. 

IGOR KAVČIČ 
 

 

Škofja Loka – Orkester Cre- 
scendo je skoraj polno dvo- 
rano poslušalcev tokrat po- 
peljali v daljno Rusijo. Leto- 
šnji koncert se je sicer na 
urniku Gasbenega društva 
Crescendo znašel nekoliko 
kasneje kot običajno, saj so 
se glasbeniki želeli izogniti 
božično-novoletnemu vrve- 
žu in publiki ponuditi dobro 
glasbo v kulturno sicer iz- 
praznjenem ponovoletnem 
času. 

Orkester je tokrat igral glas- 
bo Petra Iljiča Čajkovskega. 
Orkester je v čudovitem ve- 

 
čeru "ozvočil" razburljivo in 
razgibano življenje glasbe- 
nega genija. Obiskovalci 
koncerta so tudi tokrat iz- 
pod dirigentske palice Žige 
Kerta lahko prisluhnili od- 
lomkom iz baletov Hrestač 
in Labodje jezero, Senti- 
mentalnemu valčku in Kon- 
certu za orkester in violino, 
ki velja za enega najtežjih, a 
hkrati tudi enega najlepših 
koncertov. Na violini je po- 
slušalce tokrat navdušil 
Tim Skalar Demšar, ki je bil 
tudi koncertni mojster veče- 
ra. Skozi življenje Petra Ilji- 
ča Čajkovskega in skozi 
zgodbe, ki jih skrivajo nje- 

 
gove skladbe, je obiskovalce 
popeljal voditelj Gašper 
Murn. 
"Upamo, da je publika v 
dvorani uživala, tako kot 
smo nastopajoči," so pove- 
dali v orkestru. O tem vsaj 
po gromkih aplavzih publi- 
ke ne gre dvomiti. V Glasbe- 
nem društvu Crescendo si- 
cer načrtujejo pestro leto, ki 
ga boste lahko že v kratkem 
preživljali z njimi. Prvi na- 
mig je že, da Crescendo tudi 
letos čaka zdaj že tradicio- 
nalni koncert na Škofjelo- 
škem gradu, na katerem 
bodo publiko tokrat popelja- 
li na Evrovizijo. 

 
 

 

Orkester je navdušil skoraj polno dvorano Sokolskega doma. / FOTO: ARHIV CRESCENDO 
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11.00 Otroško pustovanje / Glavni trg 

ali kot skupine najkasneje do 28. 2. 2019. 
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