OBČINA ŠKOFJ A LOKA
V DIALOGU S POBRATENO OBČINO
MAASMECHELEN

MEDOBČINSKA POBRATENJA
Pobratenja omogočajo uporabno ogrodje, v okviru katerega se krepijo odnosi med
partnerskimi mesti različnih držav. Čeprav to ni edini kanal za sodelovanje na
nadnacionalni ravni, je njegova prednost v kombinaciji prijateljskih stikov z izredno
različnimi oblikami izmenjav. Skupna izkušnja evropskih standardov ustvarja večje
medsebojno razumevanje in strpnost do drugih. Nadnacionalno sodelovanje med
lokalnimi skupnostmi je poglavitni dejavnik za krepitev miru, stabilnosti in demokracije.
V Evropi se je po drugi svetovni vojni močno razvil koncept pobratenja lokalnih občin
kot način premagovanja krivic iz preteklosti med sosednjimi državami, zbliževanja ljudi
in krepitve medsebojnih vezi.
Danes pobratenja1 združujejo občine po vsej Evropi in povezujejo njihove prebivalce v
tesno prepleteno mrežo. Do sedaj je skoraj 13.000 občin v Evropski uniji2, vključno z
novimi državami članicami, sklenilo dogovore o pobratenju. Tako predstavljajo
pomembno orodje pri vzpodbujanju evropske identitete na lokalni ravni, to je na ravni,
ki je najbližje evropskim prebivalcem. Pobratenja dajejo možnost odkriti več o
vsakdanjem življenju državljanov ostalih evropskih držav, pogovore z njimi in
izmenjavo izkušenj, realizacije skupnih projektov na področjih skupnega interesa, kot na
primer lokalna integracija, okolje, gospodarski razvoj in kulturne razlike. Kako
pomembno je povezovanje med občinami dokazuje tudi ustanovitev podpornega
finančnega sistema Evropske unije, ki je bil za sodelovanje med pobratenimi občinami
ustanovljen leta 1989 na iniciativo Evropskega Parlamenta. Do leta 2008 je bilo
sofinanciranih več kot 3200 projektov. Evropska Komisija je za programsko obdobje
2007–2013 predlagala program Skupnosti, imenovan „ »Evropa za državljane“ (Europe
for Citizens' Programme)3, čigar cilj je spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva.
Ta program podpira sodelovanje med državljani, občinami in organizacijami civilne
družbe iz različnih držav in poudarja nadnacionalne izmenjave, zlasti med državljani in
organizacijami iz sedanjih in prihodnjih držav članic.

MEDNARODNE IZKUŠNJE OBČINE ŠKOFJA LOKA
Občina Škofja Loka ima z izvajanjem mednarodnih programov in pripravo projektov
dolgoletne in bogate izkušnje. V zadnjih letih je še posebej poglobila tisto mednarodno
sodelovanje, ki predstavlja dvosmerni prenos znanja, izkušenj, prakse in politik med
pobratenimi in prijateljskimi občinami. S tem se omogočajo izmenjave na področju
šolstva in gospodarstva, sodelovanja pri različnih razvojnih in raziskovalnih projektih,
evropske kulturne izmenjave po načelu evropskega integracijskega gibanja »od spodaj
navzgor« in vključevanje v mednarodno strokovno javnost.
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Za uspešno pobratenje je potrebno skrbno opredeliti program izmenjav. Najpogostejše so na izobraževalnem, kulturnem in
športnem področju. Narašča pa število aktivnosti v manj tradicionalnih smereh, kar dokazuje, da je v koncept pobratenja možno
vključiti veliko inovativnih projektov kot odziv na družbene spremembe in razvoj mednarodnih odnosov. Spremembe na globalni
ravni prinašajo rastočo decentralizacijo, ki se odraža v mnogih novih pravicah in dolžnostih lokalnih oblasti na različnih področjih.
Tudi pobratenja morajo ostati v koraku s časom in po potrebi dobiti svež zagon. Ob tradicionalnih vsebinah se tako zmeraj bolj
uveljavlja drugačen pristop k pobratenju, ki je bolj osredotočen na t.i. »knowhow« dejavnosti, še posebej na socialnem in
ekonomskem področju (npr. uporaba novih tehnologij, zaščita okolja, boj proti brezposelnosti, preprečevanja kriminala, dejavnosti
mladih, varstvo otrok, urbano planiranje, ...). Iskanje rešitev za omenjene probleme, primerjava izkušenj in razprava omogočajo širši
vpogled v ta vprašanja in učinkovitejše iskanje rešitev zanje. Ustvarjanje mrež med pobratenimi kraji razširja možnosti za delovanje
in spodbuja kvalitetne odnose med posameznimi kraji. Ta funkcionalni pristop je enak kot pristop k izgradnji EU, le na drugačni
ravni.
2
http://ec.europa.eu/towntwinning/links/links_fr.html (3. januar 2009)
3
Sklep št. 1904/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi programa Evropa za državljane za
spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva za obdobje 2007–2013, str. 3240.
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Občina Škofja Loka je v letu 2008 kot partner v programu „Mladi v akciji” sodelovala v
enem projektu4, v programu „Evropa za državljane” pa kar v treh projektih5.
Ne smemo pozabiti na sodelovanje med nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami
ter promocije in spodbujanje sodelovanja med temi občinami s ciljem narediti tako
domačo kot mednarodno javno upravo čim bolj enostavno, učinkovito in prijazno do
uporabnikov. Prav tako moramo biti pozorni na aktivno vključevanje v delovne skupine
Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Evropske komisije.
Občina Škofja Loka je pobratena z naslednjimi občinami:
Italija

Medicina  1966
Savodnje ob Soči (Savogna d'Isonzo)  1978

Avstrija

Sele na Koroškem (Zell)  1972

Srbija

Smederevska Palanka – 1973

Belgija

Maasmechelen – 1999

Nemčija

Freising  2004

Češka

Tabor  2006

Občina Škofja Loka sodeluje še z dvema prijateljskima občinama:
Avstrija

Zgornja Bela (Obervellach)

Irska

Carlow.

4

Projekt: »Dnevnik mladega Evropejca« v Maasmechelnu (Občina Maasmechelen je bila prijaviteljica projekta, ki je potekal od 27.
oktobra do 2. novembra 2008. Partnerji so bile občine Škofja Loka, Pallafols (Španija), Čestahova (Poljska) in Tshwane (Južna
Afrika).
5

1. projekt:«Europe2gether« v Bologni (Provinca Bologna je bila prijaviteljica projekta, ki je potekal od 8. do 10. oktobra 2008.
Partnerji so bila mesta (19) iz omenjene province, vključno z njihovimi pobratenimi mesti (24).
2. projekt: »Izmenjava izkušenj in dobrih praks med prebivalci manjših evropskih naselij« v NeuvillerlaRoche v Franciji. (Naselje
NeuvillerlaRoche je bilo prijaviteljica projekta, ki je potekal od 13. do 17. novembra 2008. Partnerji so bili Stara Loka, naselje
Urrós ( Portugalska) in naselje Mǎgureani (Romunija).
3. projekt: Kulturna izmenjava občanov med pobratenima občinama Škofjo Loko in Maasmechelen leta 2008. V okviru programa
»Town twinning« sta omenjeni občini prijavili že sedem projektov do junija 2008.
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KRALJ EVINA BELGIJ A
Pri delitvi belgijske zvezne države predstavljajo najvišjo raven valonska, flamska in
bruseljska federalna regija. Valonska regija ima province: Wallon Brabant, Hainaut,
Liege, Luxemburg in Namur. Flamska regija se deli na province: Antwerp, Flemish,
Brabant, West Flanders in Limburg. Belgija šteje 589 občin, ki imajo neposredno
izvoljen občinski svet, svet mestnih svetnikov in župana. Izvršilno oblast izvršuje svet
mestnih svetnikov pod vodstvom župana.6
I.
MAASMECHELEN
Občina Maasmechelen
uradna stran občine Maasmechelen:
http://www.maasmechelen.be/
http://www.jumelagemaasmechelen.be
Sporazum podpisan v Maasmechelnu: 21. 8. 1999

Flamska občina Maasmechelen z okoli 35 000 prebivalci leži v provinci Limburg, katere
glavno mesto je Hasselt. Kraj leži ob plovni reki Maas, po kateri teče meja z
Nizozemsko. Po številu prebivalstva je danes občina največja v dolini Maasa in četrta v
Limburgu.
Prva naselitev Slovencev v občini Maasmechelen (Eisden)7 leta 1920 je povezana z
odprtjem rudnika črnega premoga. Ker je bilo v Belgiji veliko pomanjkanje delovne sile,
je država v letih od 1919 do 1940 sklepala pogodbe o zaposlovanju brezposelnih iz
držav Srednje in Vzhodne Evrope. Največ Slovencev se je doselilo med leti 1923 –
19298. Po II. svetovni vojni so na osnovi meddržavnih pogodb do leta 1960 vabili
delavce na delo v rudnike iz Južne Evrope, tudi iz Italije med katerimi so bili tudi
beneški Slovenci. Z zaprtjem rudnika 19879 je morala občina poiskati nove pobude za
ohranitev več kot 3400 delovnih mest. Tako je uredila novo industrijsko cono »De Oude
Bunders«, ki je velika okoli 60 ha, komunalno opremljena s centralno lego, saj leži na
tromeji z Belgijo, Nizozemsko in Nemčijo. Poleg premoga, ki ga danes ne kopljejo več,
imajo v občini velike količine visoko kvalitetne kremenčeve bele mivkesrebrnega peska
za izdelovanje stekla.
Slovenci, ki živijo v Belgiji se združujejo v slovenskih društvih: Slovensko kulturno
društvo France Prešeren v Bruslju, Slovensko kulturno društvo Naš dom v Genku,
Slovensko društvo sv. Barbara v Eisdnu10 in Slovensko katoliško pevsko in kulturno
društvo Slomšek v Maasmechelnu. Beneški Slovenci imajo svoji društvi v Valoniji.
6

Budja, Kocbek, Teritorialne členitve v državah članicah Evropske unije, str.18.
Novodošlim rudarjem je rudniška uprava pomagala pri novogradnji stanovanjskih hiš, zgradila šole, dvorane, cerkve. Slovenski
ekonomski emigrantje pa so v novo rudarsko središče prihajali že izkušeni rudarji iz zasavskih rudarskih revirjev, iz rudnika svinca
in cinka Mežice in Rabelj.
8
Po podatkih belgijskega statističnega urada je bilo leta 1936 v Belgiji 5500 jugoslovanskih državljanov, od tega 5060 %
Slovencev. Leta 1939 le še okoli 2500 Slovencev, v tej številki pa niso zajeti beneški Slovenci, ki jih uradna statistika šteje k
Italijanom. Beneški Slovenci so si poiskali delo v Valoniji, francosko govorečem delu Belgije. V Maasmechelnu danes živi manj kot
400 slovenskih družin, med njimi že veliko potomcev tretje in četrte generacije.
9
S pomočjo finančnih sredstev Evropske unije so obnovili prvo rudarsko ulico, ki je široka 26 metrov.
10
Slovensko društvo Sv. Barbara je bilo ustanovljeno 3. maja 1929 kot Jugoslovansko kulturno društvo s sedemindvajsetimi
ustanovnimi člani. Društvo je pomagalo svojim članom pri preskrbi začasnega bivališča, zaposlitvi in vključevanju v novo
življenjsko okolje. Po izboljšanju socialnih razmer se je delovanje društva usmerilo na prosvetno in kulturno delovanje. Pevski zbor
Zvon, ki ga je ustanovil Alojz Hribar je bil ustanovljen leta 1928 in se je pridružil društvu sv. Barbara. Po njegovi smrti leta 1936 je
vodenje prevzel Štefan Rogelj, ki j bil njegov pevovodja vse do svoje smrti leta 1962. Štefan Rogelj je bil tudi prvi soustanovitelj
društva Slomšek. Nato je njegov sin Vili Rogelj prevzel mešani pevski zbor Slomšek v Maasmechelnu. Društvo je izdajalo glasilo
Slovenski glas in člane seznanjalo z novicami, obvestili in društvenem delu.
7
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V prvi pisni pobudi 29. aprila 1995 so župan Georges Lenssen, svetnik za evropske
zadeve Michela Vigneron in bodoči svetnik za šolstvo in kulturo občine Maasmechelen
županu Igorju Drakslerju predstavili delovanje slovenskih društev v Limburgu in
pobudo za sodelovanje med obema občinama. Župan Igor Draksler se je odzval povabilu
in se še istega leta srečal v Škofji Loki z Jefom Albrechtom kot glavnim koordinatorjem
za sodelovanje z občino Škofja Loka. Jef Albrechts, ki je bil januarja 1998 tudi izvoljen
za svetnika za športne, kulturne zadeve, mlade, socialne zadeve, knjižnice in pobratenja
v občini Maasmechelen je bil svojo družino in prijatelji že večkrat v Škofji Loki in na
Starem vrhu.
Junija leta 1996 so bili predstavniki flamske občine prvič na osrednjem praznovanju
občinskega praznika. Oktobra istega leta je uradna delegacija iz Maasmechelna pod
vodstvom župana Georgesa Lenssena uradno pobudo o pobratenju med občinama.
Občinski urad občine Maasmechelen je potrdil odločitev Urada svetnikov z dne 23.
januarja 1997 in sprejel naslednji sklep: Občinski urad se strinja, da se prijateljske vezi
in izmenjave med Škofjo Loko in Maasmechelnom nadaljujejo s ciljem, da se podpiše
listina o pobratenju med obema občinama. Jef Albrechts, ki je tudi član obeh slovenskih
društev v Maasmehelnu – sv. Barbara in Slomšek in slovenskega društva Naš dom v
Genku je imenovan za koordinatorja tega pobratenja. Od 1. do 4. maja 1997 Jef
Albrechts pripelje v Škofjo Loko delegacijo občinskega urada za šport. Na prijazno
povabilo iz Maasmechelna se je od 16. do 20. maja 1997 mudila prva skupina
Škofjeločanov. Poleg župana Igorja Drakslerja so Škofjo Loko predstavljali občinski
svetniki, občinski uradniki, predstavnika turistične agencije Loka Turist, snemalec
tedanje Loka TV in člani folklorne skupine Škofja Loka. Občina Maasmechelen.
Društvo Slomšek, sv. Barbara in Slovenska katoliška misija 11 pa so poskrbeli za
nastanitev škofjeloških gostov. Junija 1997 je bila zopet na obisku manjša delegacija
občine Maasmechelen s koordinatorjem Jefom Albrechtom na slavnostni akademiji ob
občinskem praznovanju. Utrdile so se medsebojne vezi, saj je delegacija potrdila
dogovor med društvom Slomšek in Folklorno skupino Škofja Loka za gostovanje na 37.
Slovenskem dnevu12 v Maasmechelnu. Vsako leto ga organizira Slovensko kulturno in
posvetno društvo Slomšek. Že oktobra istega leta so v kulturnem programu poleg
društvenega pevskega zbora nastopil člani Folklorne skupine Škofja Loka, katere
glasbena skupina je igrala tudi za zabavo in ples. V okviru tega obiska so med uradnimi
predstavniki obeh občin potekali prvi razgovori o poteku aktivnosti za pobratenje.
V pismu z dne 22. aprila 1998 tudi tedanji veleposlanik Republike Slovenije v Belgiji
Jaša L. Zlobec izrazi vso podporo za pobratenje med mestoma. Maasmechelen ima
zaradi delovanja slovenskih društev specifičen položaj. Nekdaj so bili tu rudniki, zato je
v teh krajih veliko potomcev nekdanjih ekonomskih priseljencev. V svojem pismu
navaja: »Čeprav sodijo Slovenci med najmanjše skupnosti, pa imajo zaradi svoje
pridnosti in poštenosti v belgijskem okolju zelo velik ugled. Lahko ste prepričani, da
bodo naši rojaki iz Maasmechelna veliko prispevali k tvornemu sodelovanju«. 7. maja
1998 je Občinski svet Občine Škofja Loka sprejel sklep, kjer pooblašča župana Igorja
11

Slovenska katoliška misija v Maasmechelnu je začela delovati leta 1948 med Slovenci v nizozemskem in belgijskem Limburgu. Je
cerkvena ustanova za Slovence in njihove potomce, ki se čutijo povezne s slovenskimi koreninami, krepi versko in narodno zavest.
Monsinjor Vinko Žakelj je bil skoraj petdeset let, od leta 1947 do svoje smrti izseljenski župnik v Slovenski katoliški misiji v
Maasmechelnu. Opravljal je dušnopstirsko, kulturno, socialno in narodno zavedno delo med Slovenci in njihovimi potomci v
belgijskem in nizozemskem Limburgu. V okviru delovanja je bil od leta 1975 leta v Slovenski katoliški misiji organiziran dopolnilni
pouk slovenskega jezika in kulture. Hišo v Eisdnu je kot del svoje zapuščine zapustil Slovenski katoliški misiji. Na spominski
plošči, ki je bila odprta leta 1998 je zapisano »je to hišo podaril Slovenski katoliški misiji za oblikovanje pokončnih krščanskih
osebnosti«. Od 1. septembra 1996 opravlja svoje poslanstvo v belgijskem Limburgu in na Nizozemskem župnik Alojzij Rajk.
12
Od 1960 let organizira društvo Slomšek Slovenski dan v Maasmechelnu na soboto drugo nedeljo v oktobru. Praznovanje je
uveljavil pokojni monsinjor Vinko Žakelj in je sestavljeno iz treh delov: svete maše, kulturnega programa in večernega družabnega
srečanja. Praznovanja se udeležijo Slovenci z bližnjih društev, predstavniki občine, Flamci in predstavniki drugih narodnih
skupnosti.
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Drakslerja za nadaljevanje aktivnosti v zvezi s pripravo uradnega pobratenja med
občinama.Septembra 1998. leta je v Škofji Loki gostovalo enainpetdeset gostov iz
Maasmechelna pod vodstvom župana Georgesa Lenssena. V želji po medsebojnem
spoznavanju, katerega cilj je pobratenje s podpisom Listine pa se oktobra 1998 v občini
Maasmechelen ustanovi neprofitna organizacija Komisija za pobratenje Maasmechelen.
V občini Maasmechelen je živela v tem času že četrta generacija Slovencev, med njimi
tudi marsikateri Škofjeločan. 26. junija 1999 je Slovensko društvo sv. Barbara
praznovalo 70. obletnico svoje ustanovitve. S Slovensko izseljensko matico in finančno
pomočjo Občine Škofja Loka so slavnostno jubilejno prireditev oblikovali člani
Folklorne skupine Škofja Loka, igralci Loškega odra s Coprniško krvavo rihto v Loki, ki
jo je po Visoški kroniki dr. Ivana Tavčarja priredil in dramatiziral Ludvik Kaluža,
predstavniki Občine ter člani narodno zabavnega ansambla Laufarji. Praznovanje se je
pričelo s sveto mašo v cerkvi sv. Barbare, ki jo je s sodelovanjem flamskega župnika
vodil slovenski izseljenski župnik Alojz Rajk. Za prevod sta poskrbela Poldi Cverle in
Albert Ramšak. V času gostovanja so bili gostje iz Škofje Loke povabljeni še na
zaključno prireditev Partnerski dan Flandrija – Slovenija, ki je potekala v okviru
projekta FlandrijaEvropa 200213.
11. septembra 1999 se je na pot proti Škofji Loki odpravila enainpetdeset članska
delegacija iz Maasmechelena. Delegacijo so sestavljali predstavniki občinskih uradov in
komisij, ki pokrivajo šport, šolstvo, starejše občane, socialno delo, invalide in tehnične
službe. Skupno škofjeloško maasmechelensko spoznavanje in delo je bilo zajeto v
kreativnih delavnicah: mladi (Martinova hiša), šolstvo (OŠ Ivana Groharja in OŠ Cvetka
Golarja), šport (Zavod za šport), ostareli in invalidi (Center slepih in slabovidnih),
socialne zadeve (Center za socialne zadeve), tehnična služba (Loška komunala Škofja
Loka, čistilna naprava na Suhi, pokopališče Lipica …) in policija (Policijska postaja
Škofja Loka, Kranj, Tržič in Uprava za notranje zadeve Kranj). V času gostovanja je
občinska delegacija pod vodstvom župana Georgesa Lenssena izročila 70.000,00
belgijskih frankov za obnovo bovškega vrtca, ki ga je potres 12. aprila 1998 močno
poškodoval in so ga morali porušiti.
Želja po poglabljanju prijateljskih vezi je pripeljala do podpisa Listine o pobratenju, zato
so predstavniki Škofje Loke ponovno odpotovali v Belgijo. V času podpisa Listine je
škofjeloška delegacija oblikovala Slovenske dneve v Maasmechelnu, ki so potekali od
20. do 25. avgusta 1999. S podpisom Listine o pobratenju, 21. avgusta sta župan občine
Škofja Loka Igor Draksler in župan občine Maasmechelen Georges Lenssen potrdila
uradno pobratenje med občinama. Gostovanje številčne škofjeloške delegacije je prvič
finančno podprla tudi Evropska komisija. V času gostovanja so bile organizirane
delavnice: društvo podeželskih žen, Oktet Ceh, Tamburaška skupina Bisernica,
Folklorna skupina Škofja Loka, Foto klub Anton Ažbe, Balinarsko društvo Lokates
Trata, Lokostrelska sekcija pri Športnem društvu Partizan, predstavniki Loka Turist,
Klub Škofjeloških študentov, predstavniki Zavoda za šport, predstavniki Policijske
postaje Škofja Loka in predstavniki Komisije za priznanje in odlikovanje, Občinskega
sveta in Občinske uprave. Projekt srečanja so pri Evropski komisiji prijavili gostitelji.
Od uradnega pobratenja sta občini skoraj vsako leto prijavljali skupne t.i. »town
twinning« projekte na razpise Evropske unije. Uradna listina je bila ob prijavi vedno
zahtevana tudi kot obvezna priloga prijavljenega projekta.

13

Do leta 2002, ko je Flandrija praznovala 700letnico svoje samostojnosti je vsako leto potekal 11 dnevni projekt Flandrija 
Evropa 2002. Z organiziranjem nad 1100 Flamsko – Evropskih prireditev se je v projekt vključilo več kot 200 občin v Flandriji.
Partnerski dan »FlandrijaSlovenija danes« je predstavljal začetek enajst dnevnih prireditev, ki so bile organizirane v Maasmechelnu.
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Aprila leta 2000 so Belgijci pobratene občine organizirali t.i. »Flamski teden« v Škofji
Loki. Člani, ki so sestavljali škofjeloško delegacijo v Maasmechelnu 1999 so kakor
njihovi gostitelji v Belgiji nudili gostoljubje članom flamske delegacije v Škofji Loki. V
program so bile vključene različne ustvarjalne delavnice (muzejska delavnica, delavnica
kmetijstva, mladi, policija, športna delavnica, filatelistična delavnica, šolstvo, kulturno
glasbena delavnica, likovna delavnica, delavncia dopolnilnega pouka slovenskega
jezika, delavnice za socialna vprašanja, invalide in upokojence, turizem in promocija,
delavnica izdelovanja limburških flajev), predstavitev Flamske regije s t.i. »Flamsko
stojnico« in ogled Škofjeloškega Pasijona.
Prve dni junija leta 2000 je bil v Škofji Loki organiziran obisk štirih strelskih klubov iz
Maasmechelna. Flamska strelska društva so se Škofjeločanom predstavila v sprevodu v
skupni uniformi, skupino bobnarjev ter prijateljskim tekmovanjem v Crngrobu. V
Flandriji imajo strelska društva več kot stoletno tradicijo. Četudi se predstavljajo na
tekmovanjih kot športna panoga, pa še danes nastopajo kot častna straža s flavtami in
bobni pri procesijah in drugih praznovanjih.
Na slavnostni akademiji ob občinskem praznovanju leta 2000 je Občina Škofja Loka
podelila Jefu Albrechtsu bronasti grb Občine Škofja Loka kot aktivnemu pobudniku in
organizatorju pobratenja med občinama Škofja Loka in Maasmechelen.
Naslednje leto 2001 pripravi Kraljeva pihalna godba Sv. Martin slavnostni koncert ob
občinskem prazniku Občine Škofja Loka. Projekt z naslovom »Glasba, evropski jezik«
je bil sofinanciran tudi s strani Evropske komisije.
Sredi julija 2001 je na pobudo Občine Škofja Loka v sodelovanju z veleposlaništvom
Kraljevine Belgije gostoval mešani pevski zbor Cantate v Uršulinski cerkvi Marije
Brezmadežne v Škofji Loki.
Na podlagi vabila članov filatelističnega društva Orval iz Maasmechelna, ki so julija
2001 gostovali v Škofji Loki so škofjeloški filatelisti društva »Lovro Košir« sodelovali
oktobra istega leta na mednarodni filtelistični razstavi MAGELO PHILA 2001.
Filatelistične zbirke so razstavili filatelisti ali zbiratelji znamk, celin, dopisnic, poštnih
žigov itd. iz Maasmechelna (Belgija), Geilenkirchen (Nemčija) in Škofje Loke, ki so
povezani v t.i. Trilateralo. Prav tako pa so se škofjeloški filatelisti udeležili mladinskega
tekmovanja JUNEX 2001. Vsekakor je bilo za škofjeloške filateliste posebna izkušnja
prav zaradi načina priprave filatelistične zbirke za mednarodno razstavo. V okviru tega
obiska je bilo škofjeloško društvo vključeno v mednarodno zvezo t.i. EUROPHILO.
Na pobudo Občine Škofja Loka je bil ob obisku tedanjega (sedaj pokojnega) župana
občine Maasmechelen Wima Terwingna, podžupanje Mieke Ramaekers, poslanca
parlamenta province Limburg Marka Vandeputa in predsednika regionalne agencije
GOMa v Limburgu Luca Ghys organiziran seminar na temo razvoja malega
gospodarstva.
Ob obisku petdesetčlanske belgijske delegacije v Škofji Loki od 26. aprila do 4. maja
2002 so občinski uradniki obeh pobratenih občin pripravili oktobrski projekt “Vikend z
Avsenikom” in Evropski dosje 2002. Štirje učitelji iz Tehniškega inštituta
Maasmechelen (TIM) in predsednik Komisije za pobratenje Jef Albrechts oddidejo v
Škofjo Loko, kjer pripravijo vse potrebno za šolsko ekskurzijo v dneh od 20. do 25.
aprila 2002.
Tedanja županja občine Piran Vojka Štular, župan občine Brezovica Drago Stanovnik
in predstavnica občine Škofja Loka Andreja Ravnihar Megušar so se leta 2002 (od 21.
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do 25. maja) udeležili 8. evropskega kongresa pobratenih mest v Antwerpnu. Glavne
teme srečanja so bile predstavljene na delavnicah, v obliki predavanj, okroglih miz in
strokovnih ekskurzij, in sicer: »Živeti skupaj«, »Umetnost pobratenja«, »Partnerji v
gospodarskih dejavnostih« in »Mesto izobraževanja«. Vsebine so bile zelo aktualne in
so se lotevale tudi izzivov na svetovni ravni: kako lahko pobratenje vpliva na boj proti
rasizmu, kako v pobratenje vključiti mlade skozi umetnost in kulturne dejavnosti, kako
pospeševati razvoj lokalne demokracije ter pomen odborov za pobratenje.
V okviru projekta „Export Vlaanderen” minister za gospodarstvo gospod Lim Gabriëls
povabi Jefa Albrechtsa, predsednika Komisije za pobratenje Maasmechelen na delovni
obisk v Slovenijo, ki je bil organiziran maja leta 2002.
Septembra 2002 organizatorji vinskega sejma v Maasmechelnu obiščejo slovenske
vinogradnike, da bi se dogovorili o udeležbi na vinskem sejmu marca 2003. Štirje
lastniki kmečkega turizma iz Starega vrha pri Škofji Loki obiščejo svoje goste v
Maasmechelnu.
Slovenci v občini Maasmechelen so oktobra 2002 praznovali 42. Slovenski dan.
Slovensko kulturno in posvetno društvo Slomšek je k sodelovanju pri pripravi
kulturnega programa povabilo petnajst članov Folklorne skupine Škofja Loka in oktet
Ceh. Leti so s pomočjo gorenjskih, belokranjskih, prekmurskih, primorskih in štajerskih
plesov s petjem in plesom popeljalo po njihovi rodni deželi ali deželi njihovih staršev.
Na prireditvi je spregovorila tudi tedanja veleposlanica Republike Slovenije v Belgiji
Marija Adanja. Istočasno so na Evropskem mladinskem pokalu v belgijskem Maaseiku
sodelovali mladi športniki Škofjeloškega orientacijskega kluba (ŠOK), ki so uspešno
zastopali slovenske barve. V okviru tega obiska so mladi člani kluba sodelovali na
tekmovanju „Junior European Cup 2002JEC 2002”. Osemnajstletna škofeločanka Petra
Strnad je v kategoriji do 18 let dosegla 9. mesto, kar je bil najboljši rezultat na
mladinskih evropskih pokalih od kar v Sloveniji obstaja orientacijski tek. Po zaključku
tekmovanja so se pridružili ostali škofjeloški delegaciji v Maasmechelnu.
Marca 2003 se slovenski vinogradniki in predstavniki Turističnega društva Škofja Loka
udeležijo letnega vinskega sejma v Maasmechelnu.
Aprila 2003 je 36 študentov zadnjega letnika Tehniškega inštituta Maasmechelen (TIM),
štirje mentorji in štiri predstavniki Komisije za pobratenje obiskalo Škofjo Loko. V
program je bil vključen tudi ogled Srednje lesarske šole v škofji Loki in podjetje Alples
v Železnikih.
V začetku junija 2003 si je 19 članov filatelističnega kluba “Orval”14 iz Maasmechelna v
Škofji Loki ogledalo razstavo MAGELO Phila 2003, ki so jo organizirala mesta
Maasmechelen, Geilenkirchen in Škofja Loka. Na razstavi je prisotnih tudi 22 članov
Komisije za pobratenje.
Na pobudo Občine Škofja Loka se junija 2003 v okviru evropskega projekta na temo
„Lokalna obrt, gospodarstvo in regionalni turizem” poda petintrideset predstavnikov
občine Maasmechelen in Komisije za pobratenje v Škofjo Loko, kjer pripravijo različne
delavnice na temo razvoja turizma.

14

Klub Orval je bil usatnovljen v občini Uikhoven leta 1964 z desetimi člani. Izbrali so si ime mesta Orval zaradi znanih serij znamk
od leta 1930 do leta 1940. Klub je organiziral že več lokalnih in provinčnih razstav, izven Belgije pa je poznan tudi zaradi
mednarodnmega filatelističnega sejma, ki ga vsako leto organizira v tehnični srednji šoli TIM.
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Od 21. do 28. avgusta 2003 so v Škofji Loki gostovali člani društva čebelarjev iz
flamske province Limburg. V okviru obiska so si ogledali tudi razstavo “Apimondija” v
Ljubljani.
Maja 2004 se srečajo predstavniki gospodarstva iz province Limburg s predstavniki
Razvojne agencije SORA in Občine Škofja Loka za pripravo evropskega projekta
Interreg III C.
Filatelistično društvo Lovro Košir je od 11. do 14. junija 2004 organiziralo filatelistično
prireditev LOKAFILA in EUROPHILA 2004, ki je bila posvečena 200. letnici rojstva
Lovrenca Koširja, katerega ime ima tudi škofjeloško društvo. Ob tej priložnosti je na
pobudo Filatelističnega društva Pošta Slovenije 21. maja 2004 izdala priložnostno
znamko Lovrenca Koširja v seriji znamk poštne zgodovine. Tega dogodka so se
udeležili tudi člani filatelističnega kluba ORVAL iz Maasmechelna.
Oktobra 2004 sta v okviru evropskega projekta Leonardo Da Vinci dva predstavnika
Srednje lesarske šole iz Škofje Loke skupaj z dvema predstavnikoma podjetij obiskala
Tehnični institut v Maasmechelnu (TIM).
Delegacija iz Škofje Loke je oktobra leta 2004 pod vodstvom župana Igorja Drakslerja
gostovala na pet dnevnem obisku v Maasmechelnu in v Bruslju. Na podlagi
medsebojnega sodelovanja lahko pobrateni občini enkrat letno prijavita skupni projekt,
ki je sofinanciran s strani Evropske unije. Glede na kriterije so bili tega leta vključeni v
projekt škofjeloški študentje, ki so se predhodno udeležili podjetniških delavnic.
Delavnice je organizirala Razvojna agencija Sora v sodelovanju z Območno obrtno
zbornico Škofja Loka. Mladi so se v Maasmechelnu srečali s svojimi vrstniki in
sodelovali na različnih delavnicah vključno s predstavitvijo mladinskih centrov. V
program je bil vključen ogled Bruslja, srečanje s poslanko Evropskega parlamenta
Ljudmilo Novak in ogled pomembnejših evropskih institucij. Občina Škofja Loka je
možnost obiska ponudila tudi direktorju Razvojne agencije Sora Roku Šimencu in
direktorici Zavoda za pospeševanje turizma Blegoš Saši Jereb, ki sta se srečala z
odgovornimi za gospodarstvo in turizem. V program je bil vključen tudi ogled
industrijske cone in turistične organizacije Maasland v Limburgu. Belgijo so obiskali
tudi predstavniki škofjeloškega Strelskega društva, čebelarjev, Pihalnega orkestra Škofja
Loka in godalni kvintet Glasbene šole Škofja Loka. Mladi škofjeloški glasbeniki so si
ogledali glasbeno akademijo v Maasmechelnu in nastopili na praznovanju 44.
Slovenskega dneva. Na pobudo Občine Škofja so v okviru tega obiska potekali prvi
dogovori o obisku Glasbene šole Škofja Loka leta 2005 v Maasmechelen, Bruselj in na
Nizozemsko.
Že maja 2005 se je ob obisku predstavnikov Glasbene šole Škofja Loka flamskemu
občinstvu predstavil Godalni orkester Glasbene šole Škofja Loka. Projekt je finančno
podprla Evropska komisija.
Od 3. do 10. julija 2005 so v Škofji Loki gostovali predstavniki športnih društev iz
pobratene občine. Pripravljene so bile različne učne delavnice na temo smučanja,
razvoja športne infrastrukture, jamarstva, kolesarjenja in pohodništva.
V okviru Poletnih prireditve v Škofji Loki se je leta 2005 predstavila glasbena skupina
De Maasbuben iz Maasmechelna.
Pihalni orkester in tolkalna skupina „Onder ons” iz Belgije v prevodu „Med nami” so
gostovali v Škofji Loki avgusta 2007. Na svojem gostovanju se 12. avgusta predstavi s
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samostojnim koncertu na škofjeloškem Mestnem trgu, tri dni kasneje pa še na Egrovem
vrtu v Železnikih.
Na pobudo občine Maasmechelen je Godalni orkester Glasbene šole Škofja Loka pod
vodstvom prof. Armina Seška leta 2007 sodeloval na evropskem tekmovanju v
belgijskem mestu Neerpelt in dosegel absolutno zmago. Med 85 različnimi orkestri in
3600 glasbeniki iz skoraj celega sveta so tako navdušili kritike na tekmovanjih v Belgiji,
da so jim dodelili kar 99 od stotih točk in jih počastili z naslovom „summa cum lauda”.
Člani škofjeloškega filatelistične društva „Lovro Košir” so se svojimi zbirkami
septembra 2007 predstavili v kategoriji odraslih zbiralcev in mladincev kar v dveh
razstavah in sicer, EUROPHILA 2007 in MAGELO PHILA 2007. Omenjeni razstavi
so organizarali člani belgijskega filatelističnega društva Orval.
Na pobudo Andreje Ravnihar Megušar iz Občine Škofja Loka je bil v sodelovanju z
slovensko evroposlanko Ljudmilo Novak oktobra 2007 organiziran obisk škofjeloških
gimnazijcev v Evropski parlament, ogled Evropske šole, ki je namenjena otrokom
zaposlenih v evropskih institucijah, Odbora regij in Stalnega predstavništva Slovenije
pri EU. V škofjeloški delegaciji je bila tudi Folklorna skupina Škofja Loka pod
vodstvom Marka Krajnika. Na povabilo Slovenskega katoliškega kulturnega in pevskega
društva Slomšek so nastopali na 47. Slovenskem dnevu.
Novembra 2007 je bila občina Maasmechelen organizator dobrodelnega projekta za
pomoč krajem, ki jih je v Sloveniji septembra prizadela vodna ujma. 16. novembra so v
tamkajšnem kulturnem domu pripravili srečanje, ki se ga je udeležilo okoli devetsto
obiskovalcev. Med nastopajočimi so sodelovali tudi ljudski pevci in godci Suha špaga
(društvo Rovtarji) iz Škofje Loke. Številni donatorji so na prireditvi izročali denarne in
materialne donacije. Projekt je organiziral Odbor za pobratenje na Občini
Maasmechelen, ki ga vodi podžupan in veliki prijatelj Škofje Loke Jef Albrechts.
Akcija je trajala do januarja 2008, ko so zbrani denar namenili za odpravo posledic
vojne ujme v škofjeloški športni dvorani Poden in škofjeloškim gasilcem za nakup
posebne vodne črpalke za črpanje vode.
Julija istega leta so se člani društva Rovtarji kot škofjeloški predstavniki in gostje v
pobrateni občini Maasmechelen udeležili Festivala folklore in narodne glasbe v Tieltu v
Belgiji.
V okviru občinskega praznovanja 2008 se se slavnostne akademije ob Občinskem
prazniku občine Škofja Loka poleg uradne občinske delegacije iz Maasmechelna
udeležijo tudi flamski gasilci in policisti.
Od 27. oktobra do 2. novembra 2008 se je na povabilo pobratene občine
Maasmechelen prijavilo šest predstavnikov mladih 15 iz Škofje Loke na
mednarodni projekt Dnevnik mladega Evropejca. Omenjeni projekt je bil
prijavljen v okviru evropskega programa Youth in Action. Skupaj s skupinami
iz Španije, Poljske in Južne Afrike so Škofjeločani obravnavali možnosti
aktivnega državljanstva mladih in njihovo participacijo v okolju, kjer živijo.
Vsebina tokratne izmenjave je vključevala tudi vprašanje razlik med razvitim in
nerazvitim svetom, socialne podpore in pomoči za begunce ter delovanje
mladinskih centrov v Maasmechelnu. V pobrateni občini delujejo kar trije
centri. Njihovi strokovni sodelavci so predstavili način financiranja in delovanja
15

Žiga Nastran, Meta Dagarin, Ema Pintar, Matjaž Vouk, Urban Pirc, Sabina Kocjančič in koordinatorka Andreja Ravnihar
Megušar.
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teh centrov, kar pa lahko predstavlja dodatno pomoč pri vzpostavitvi
mladinskega centra v Škofji Loki.
V okviru praznovanja 10. obletnice pobratenja med občinama so v letu 2009
predvidene številne prireditve v okviru »Flamskega tedna« v Škofji Loki in
»Loških glasbenih dnevov« v Maamechelnu.
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