
 
 

Ponudba za prakso študenta/ke EIKA: Sodelovanje pri projektu Aleja zaslužnih Ločank 

Kratek opis projekta: 

S projektom Aleja zaslužnih Ločank, ki posega na polje angažirane umetnosti, želimo zbuditi 

Škofjo Loko in preko umetniške instalacije opozoriti na problem neenakovrednega 

reprezentiranja žensk v javnosti. Škofjeloško Muzejsko društvo je namreč počastilo 

prominentne in vplivne občane Škofje Loke, ki so ponesli ime mesta v svet in pustili pečat na 

nacionalnem nivoju - upodobilo jih je v obliki kipov na eni izmed ulic mesta, območje pa 

poimenovali Aleja zaslužnih Ločanov. Obeležja so postavljena le v čast moškim. Pa v Škofji Loki 

prav zares ni bilo v zgodovini nobene ženske, ki bi dosegla dovolj, da bi bila priznana kot 

prominentna Ločanka, ki si zasluži biti portretirana v Aleji? 

Projekt Aleja zaslužnih Ločank želi doseči naslednje: 

- vključiti skupnost v iskanje in predlaganje prominentnih Ločank, ki si zaslužijo mesto v 

Aleji  

- raziskati vprašanje pomembnih žensk in njihovega vpliva v Škofji Loki, rezultat raziskave 

pa bo povzet v zloženki 

- v sodelovanju s tremi umetnicami iz Škofje Loke oblikovati koncept treh upodobitev in 

izvesti delavnice skupnostnega ustvarjanja skulptur 

Glavni namen projekta je spodbuditi razpravo o neenakosti žensk v zgodovini mesta. Posameznike 

želimo poučiti o razumevanju podtonov dogodkov in vsebin v vsakodnevnem življenju. Poglobiti 

želimo zavedanje o enakosti med spoloma v vsakem polju našega življenja Preko aktivacije 

skupnosti želimo javnost vključiti v aktivno sodelovanje pri prepoznavanj problema in iskanja 

rešitve. 

 

Znanja s področja etnologije in kulturne antropologije lahko vsebinsko oplemenitijo in so doprinos k 

višji kvaliteti projekta, posameznih aktivnosti, dogodkov ... Do sedaj je bila že opravljena raziskava, s 

katero smo identificirali več kot dvajset žensk, ki so s svojim delom pustile poseben pečat, ne le v 

Škofji Loki, ampak tudi mnogo širše. 

 

Praksa bo obsegala naslednje konkretne zadolžitve: 

- sodelovanje na uvodnem posvetu, aktivno sodelovanje pri izboru treh žensk iz javnega 

življenja Škofje Loke, ki jih bomo v okviru projekta upodobili v Aleji zaslužnih Ločank, 

sodelovanje s projektno ekipo 

- podrobna raziskava arhivskih in ustnih virov (o treh življenju in delu treh žensk, ki jih bomo 

izbrali za upodobitev v Aleji) 

- časovnica dogodkov: sestanek projektne ekipe – 25.5.2015, uvodni javni posvet – 3.6.2015, 

ustvarjalne delavnice - 8.-12.6.2015, otvoritev Aleje zaslužnih Ločank – predvidoma 

18.62015 

 



 
Za več informacij sem na voljo Anka Pintar na anka@zavod-tri.org ali 040 310 852 

 

 

 

O organizaciji:  

Naša glavna dejavnost je SPODBUJANJE IN IZVAJANJE TRAJNOSTNIH SKUPNOSTNIH PRAKS. 

V okviru naše dejavnosti in poslanstva izvajamo: 

- projekt GORENJSKEGA REGIONALNEGA STIČIŠČA ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE “Grozd NVO 

Gorenjske”. Projekt izvajamo v partnerstvu s SKUP – Skupnostjo privatnih zavodov. V projektu 

zagotavljamo podporno okolje za NVO na Gorenjskem. To pomeni, da: 

- svetujemo, izobražujemo, povezujemo, mentoriramo članom društev in drugih NVO, da lahko 

razvijajo svoje potenciale, 

- sodelujemo z lokalnimi oblastmi, kjer se pogajamo za boljše pogoje delovanja NVO, 

- sodelujemo z razvojnimi agencijami v regiji in se umeščamo kot partner pri načrtovanju razvoja 

regije, 

- na nacionalnem nivoju sodelujemo z drugimi stičišči ter se vsebinsko povezujemo s t.i. vsebinskimi 

mrežami, 

- medsektorsko povezujemo NVO sektor, gospodarstvo, javno upravo in izobraževalne ustanove, 

- raziskujemo možnosti inovativnega financiranja za NVO ter povezovanja s socialnim podjetništvom. 

 

- PILOTNI PROJEKT SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA - pletilska zadruga Breja Preja. Znotraj kooperative: 

- povezujemo menedžment, oblikovalke ter pletilje iz slovenskega okolja za idejne zasnove za 

inovativne volnene produkte ter za skupen nastop na trgu, 

- raziskujemo možnosti novih ekonomij in inovativnega financiranja, 

- povezujemo skupnost z dogodki, ki se fokusirajo na tradicionalna znanja ter medsebojni prenos 

veščin ter znanj. 

 

Želimo zagotavljati trajnost obstoja Zavoda Tri ter finančno podpreti dobre prakse v lokalnem 

okolju. Zato: 

- preučujemo evropske razpise in iščemo možnost financiranja za projekte socialnega podjetništva v 

povezavi s kulturno dediščino, medgeneracijskega sodelovanja ter prenosa znanj; 

- glede na zaznane potrebe v lokalnem okolju v sodelovanju s ključnimi deležniki snujemo projekte, ki 

bi bili tudi finančno vzdržni. 

 


