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Spoštovani, 
 
na osnovi razpisa za podelitev priznanj Občine Škofja Loka za leto 2011 Muzejsko 
društvo Škofja Loka predlaga, da se zlati grb Občine Škofja Loka podeli  
 
 

ALOJZIJU PAVLU FLORJANČIČU, 
 
za dolgoletno izjemno ustvarjalno in plodno publicistično, uredniško ter 
organizacijsko - vodstveno delo na področju domoznanstva.  
 
Vsebinska utemeljitev predloga je podana v prilogi.  
 
Naš predlog podpirajo Knjiţnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, Glasbena šola Škofja 
Loka in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, enota Škofja Loka, kar je razvidno iz 
priloţene dokumentacije.  
 
Alojzij Pavle Florjančič je rojen  10. 10. 1940, stanuje Podlubnik 23, 4220 Škofja 
Loka. 
 
V ţelji, da boste člani Komisije naš predlog podprli, vas lepo pozdravljam! 
 

 
mag. Aleksander Igličar 

predsednik Muzejskega društva Škofja Loka 
 
 
 
Priloge: 

- vsebinska utemeljitev 
- podpore k predlogu  



VSEBINSKA UTEMELJITEV ZA PODELITEV 
ZLATEGA GRBA OBČINE ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2011 

 

ALOJZIJU PAVLU FLORJANČIČU 
 

 
Alojzij Pavel Florjančič se je rodil 10. oktobra 1940 v kraju Uršna sela pri Dolenjskih 
Toplicah. Med Gorjanci in Kočevskim Rogom se je v zgodnjem otroštvu kruto srečal z 
vihro druge svetovne vojne in izselitvijo nemških Kočevarjev. Po maturi na ljubljanski 
Šubičevi gimnaziji se je vpisal na Naravoslovno fakulteto, oddelek za geologijo. 
Po končanem študiju je vodil raziskave rudišča urana na Ţirovskem vrhu in kmalu 
odšel na izpopolnjevanje v Francijo na komisariat za jedrsko energijo. Ob 
ustanovitvi Rudnika urana Ţirovski vrh je postal glavni geolog in bil v rudniku 
zaposlen do upokojitve leta 1992. Na Škofjeloškem se je z ţeno Ano, rojeno v 
Vipavi in kasneje dolgoletno vodjo loške knjiţnice, naselil leta 1970.  
 
Ţe v času dela v Rudniku Urana Ţirovski vrh je bil zelo dejaven na strokovnem 
področju. Kot avtor strokovnih prispevkov in predavatelj je sodeloval na znanstvenih 
posvetih, je pisec mnogih strokovnih člankov v domačih in tujih revijah, soavtor knjige 
Rudnik urana Žirovski vrh, ki je izšla leta 2000, ter pisec gesel za Enciklopedijo 
Slovenije. Je dolgoletni urednik glasila Uranar, glasila Rudnika Urana Ţirovski vrh, ki 
kljub statusu rudnika v zapiranju, še vedno izhaja. 
 
Poleg strokovnega delovanja si je Alojzij Pavel Florjančič ves čas prizadeval, da bi 
geologijo pribliţal ljudem, ţe zlasti šolarjem in dijakom. V tem okviru je bil pobudnik in 
nosilec interesnih dejavnosti iz področja geologije na gorenjskih šolah, organizator 
mineraloško-paleontoloških razstav v Trţiču, Škofji Loki in drugih slovenskih krajih. 
Je pobudnik in soustanovitelj društva Loški kremen. 
 
Alojzij Pavel Florjančič se je v loško domoznanstvo aktivneje vključil po svoji 
upokojitvi. Ţe prej je bil član Muzejskega društva Škofja Loka, leta 1991 pa je 
postal član izvršnega odbora. Kmalu je prevzel naloge tajnika društva, oktobra 1999 
pa je bil izvoljen za predsednika. Društvo je izjemno uspešno vodil do leta 
2006. Muzejsko društvo Škofja Loka je s svojim več kot 70-letnim delovanjem 
osrednji nosilec domoznanstva v širšem loškem prostoru. V sedanjem mandatu je kot 
član izvršnega odbora skrbnik izdaje knjig v zbirkah Doneski in Vodniki 
 
Od leta 1996 do leta 2008 je bil član uredniškega odbora Loških razgledov, v 
katerih je objavil preko 30 prispevkov iz različnih strokovnih področij. Je avtor 
knjige Rudnine na Loškem (izid 2001) in urednik več knjig, ki so izšle v zbirki 
Doneski: ponatis knjige Loka Franca Pokorna (1994), kantata Glagolite  skladatelja 
Marijana Gabrijelčiča (1997), Črni Kamnitnik / Loma negra  – ob 100-letnici rojstva dr. 
Tineta Debeljaka (2003), Več kot 100 let - zbornik ob 100 letnici čebelarstva na 
Loškem (2006), drame Umorjeni škof avtorja Janeza Veiderja (2007), Marijan 
Gabrijelčič 1940 – 1998 avtorjev Tineta Bogataja in Metke Sulič – ob 10- letnici smrti 
skladatelja Marijana Gabrijelčiča (2008). Bil je tudi urednik vodnika Sv. Miklavž nad 
Selcami (2000) in vodnika Grebeni slovenskih gora (2007) pokojnega Milenka 
Arnejška - Prleta. 
 



Konec devetdesetih let prejšnjega stoletja je bil v okviru Muzejskega društva Škofja 
Loka pobudnik vzpostavitve Aleje znamenitih Ločanov in glavni nosilec 
postavitve prvih obeleţij kiparju Tonetu Logondru, slikarju Ivu Šubicu in 
ustanoviteljem Muzejskega društva Škofja Loka dr. Pavletu Blazniku, Francetu 
Planini in dr. Tinetu Debeljaku. 
 
V zadnjih letih je njegovo delovanje tesno povezano s Škofjeloškim pasijonom, kjer 
si je še zlasti prizadeval za ohranjanje »pasijonske kondicije« v času, ko se pasijon 
ne uprizarja. V tem duhu je uredil ţe šest knjig, ki so od leta 2006 izhajale v zbirki 
Doneski in so se v letu 2010 preimenovali v Pasijonske doneske, saj je njegova 
velika ţelja, da bi postali osrednja slovenska pasijonska publikacija. Poleg 
uredniškega dela, je napisal tudi veliko pasijonskih prispevkov. Bil je pobudnik 
postavitve pasijonskih razstav, ki so bile postavljene v Škofji Loki, drugih slovenskih 
krajih in tudi v tujini. Bil je član programskega odbora mednarodnega znanstvenega 
simpozija Pasijoni v Evropi – bogata dediščina za prihodnost, ki je marca 2011 
potekal v Škofji Loki. V okviru simpozija je pripravil razstavo Slovenski pasijoni.  
 
V okviru Muzejskega društva je tudi občasni voditelj tematskih Blaznikovih 
večerov, kot predsednik društva pa je bil leta 2003 glavni organizator 
mednarodnega znanstvenega simpozija ob 200-letnici sekularizacije Loškega 
gospostva, v okviru katerega je bil izdan obseţen Blaznikov zbornik. Za svoje 
delovanje v Muzejskem društvu Škofja Loka je bil leta 2010 imenovan za častnega 
člana.  
 
Alojzij Pavel Florjančič deluje tudi izven Muzejskega društva Škofja Loka. Bil je 
eden glavnih nosilcev priprave starološkega zbornika Več kot tisoč let (2005), je 
pobudnik knjiţne zbirke in debatnih večerov Memorabilije, ki jih pripravljajo v prafari 
Stara Loka. Bil je urednik in nosilec priprave vodnika po staroloških cerkvah 
Starološki romar, ki je izšel leta 2010. Bil je urednik zbornika, ki je leta 2010 izšel ob 
60-letnici Glasbene šole Škofja Loka.  
 
Dolga leta je proučeval izročilo kočevarskih Nemcev in bil sourednik knjige 
Kočevarska folklora, ki je leta 2004 izšla pri Zaloţbi ZRC SAZU, in urednik knjige 
Vodni viri na Kočevskem, ki je izšla pri isti zaloţbi. Trenutno kot urednik zaključuje 
obseţen zbornik rojstnega kraja Uršna sela. Čeprav ţe več kot 40 let ţivi na Loškem, 
še vedno ureja tamkajšnje krajevno glasilo, kar dokazuje njegovo veliko ljubezen do 
domačih krajev in ljudi ter splošno nagnjenje do domoznanstva.  
 
V COBISSU, bazi bibliografskih enot, je navedenih več kot sto njegovih del, od 
tega skoraj 50 monografskih publikacij.  
 
Zaradi njegovega izjemno ustvarjalnega in plodnega ţivljenja je teţko zaobjeti vse 
njegovo bogato delovanje. Poleg širine svojega znanja, kjer povezuje različna 
strokovna področja, ga odlikujeta skromnost, iskrivost, vztrajnost, kar vse zdruţuje z 
veliko operativnostjo, saj posamezne knjiţne izdaje uredi, napiše besedilo, sodeluje 
pri oblikovanju in pripravi za tisk. Kot sogovornik navdušuje z razgledanostjo, tako na 
svojem strokovnem, geološkem področju, kot tudi kot izjemen poznavalec 
umetnostne in splošne zgodovine. Ko vse to zdruţi s svojo neizmerno ljubeznijo do 
domačih krajev in ljudi, se rojevajo dela, ki jih lahko samo občudujemo. S svojim 
delom ni poznan le na loškem, ampak tudi v širšem slovenskem prostoru. 



 
Vse svoje delovanje na domoznanskem področju opravlja prostovoljno. Pri delu ga 
vodi ţelja, da bi bilo čim več stvari zapisanih, s čimer ţeli domoznanske vsebine 
posredovati širšemu krogu ljudi in jih hkrati odvzeti izgubi zgodovinskega pozabljanja.  
 
Menimo, da bi se mu morala ob njegovem visokem ţivljenjskem jubileju – 70-
letnici, za vse njegovo delo zahvaliti tudi širša druţbena skupnost, zato 
predlagamo, da se mu podeli Zlati grb Občine Škofja Loka za leto 2011.  
 
 
 
Pripravil:  
 
mag. Aleksander Igličar 
predsednik Muzejskega društva Škofja Loka 
 
 
 
 


