
 

Poročilo o delovanju Muzejskega društva Škofja Loka v letih 2012 in 2013 

 

Vodenje društva:  

 

Muzejsko društvo Škofja Loka je v letih 2012 in 2013 vodil predsednik mag. Aleksander 

Igličar skupaj s člani izvršnega odbora: dr. Milena Alič, mag. Matjaž Čepin (blagajnik), 

Mojca Ferle (tajnica), Alojzij Pavel Florjančič, Helena Janežič (podpredsednica), mag. Tone 

Košir, Jernej Antolin Oman, Jana Mlakar, dr. Klement Podnar, Judita Šega (urednica Loških 

razgledov), Jože Štukl, mag, in Jernej Tavčar. 

V nadzornem odboru so bili: mag. Srečko Beričič (predsednik), Vincencij Demšar in Peter 

Pokorn. 

Delovanje društva lahko spremljate na spletni strani : www,mdloka.si  

 

Vsebinska predstavitev delovanja v letu 2012 

Kljub zaostrenim gospodarskim razmeram, ki se seveda močno odražajo tudi na področju 

kulturnih dejavnosti, smo v Muzejskem društvu Škofja Loka ob podpori Občine Škofja Loka v 

letu 2012 uspeli uresničiti večino načrtovanih aktivnosti.  

Uredniški odbor Loških razgledov je pod skrbnim vodenjem urednice Judite Šega junija 2012 

pripravil 58. številko Loških razgledov, ki so nedvomno naša  najpomembnejša publikacija. 

Loškim razgledom uspešno sledijo Pasijonski doneski, saj je urednik Alojzij Pavel 

Florjančič lani pripravil že sedmo številko. Ob njihovi predstavitvi je neumorni Pavel 

organiziral še drugo srečanje slovenskih pasijonskih krajev in bil pobudnik ter organizator 

razstave Passio Amoris akademskega slikarja Mateja Metlikoviča.  

Poleg rednih knjižnih izdaj smo aprila 2012 izdali knjigo 40 let Severjevih nagrad, ki jo je 

uredil Marko Črtalič, ob njeni predstavitvi pa je Loški muzej pripravil odmevno razstavo 

fotografskih portretov Staneta Severja Podobe karizme. Izdaja knjižne monografije Ive 

Šubic, slikar Poljanske doline, katere urednik je dr. Tomaž Krpič, se je zaradi razširitve 

vsebine prestavila v letošnje leto. Lahko smo ponosni, da smo sodelovali pri izdaji izjemne 

monografije, ki presega loške meje, saj njen izid odmeva po vsej Sloveniji. Nedvoumen 

dokaz njene odmevnosti je dejstvo, da je bil prvi natis razprodan v dveh mesecih.  

Poleg predstavitve knjižnih izdaj smo pripravili šest Blaznikovih večerov. Med njimi je bil 

najbolj odmeven septembrski pogovorni večer z akademikom Zorkom Simčičem, ki je pol 

leta za tem februarja 2013 prejel Prešernovo nagrado. Lahko smo izjemno veseli in ponosni, 

da smo ga gostili v loškem hramu kulture in predstavili njegov zadnji roman Poslednji deseti 



bratje in tretji ponatis zbirke filozofskih spisov Pot iz mrtvila filozofa Milana Komarja, ki je 

mladost preživel v Škofji Loki. Nekaj dni po loškem večeru me je poklical naš častni član 

Alojzij Pavel Florjančič in preroško predlagal, da bi morali Zorka predlagati za Prešernovo 

nagrado. Žal je bil rok prijave že mimo, a na naše veliko veselje, so podobno kot Pavle 

razmišljali tudi drugi. 

Izjemno odmeven je bil tudi koncert slovenskega zbora San Justo iz Buenos Airesa, ki je 

konec maja napolnil starološko cerkev sv. Jurija. Pred koncertom smo v prostorih loške 

gimnazije odprli razstavo Bara Remec, slikarka Debeljakovih del, ki jo je pripravila naša 

podpredsednica Helena Janežič. Z razstavo smo se ponovno spomnili predolgo 

zamolčanega člana »podnunske triperesne deteljice« Blaznik-Debeljak-Planina, ki so bili 

glavni pobudniki ustanovitve našega društva. V koncert so bile vpete še druge povezave z 

dr. Tinetom Debeljakom, saj je zbor vodila Andrejka Selan Vombergar, žena Debeljakovega 

vnuka fotografa Marka Vombergarja, v zboru pa je pel njun sin Marijan, torej Debeljakov 

pravnuk.  

Septembra smo uspešno izvedli društveni izlet v München in Freising. Dvodnevni izlet v 

kraje, od koder so bili dolgoletni loški posestniki – freisinški škofje, je bil organizacijsko velik 

zalogaj. Pri tem je največ dela opravila naša članica Mirjam Jan Blažič, ki pa se nam ni 

mogla pridružiti, ker je imela v istem času mednarodno srečanje livarjev v Pragi. Veseli smo, 

da je zanimanje za naše izlete zelo veliko, tako veliko, da je zapolnjen v nekaj urah. Po drugi 

strani pa nas seveda žalosti, da ne moremo sprejeti vseh, ki bi se nam radi pridružili in vem, 

da ste mnogi zaradi tega slabe volje. Zaradi tega razmišljamo, da bi letošnji izlet organizirali 

po Sloveniji, kar bi omogočilo večje število udeležencev. 

Lani je bilo zaključeno tudi restavriranje freske iz obzidja Nunskega vrta, na kar je pred 

leti na zboru članov opozoril naš član Marko Vraničar. Freska je bila sneta iz obzidja in je od 

avgusta lani na ogled v prostorih Loškega muzeja.  

Trenutno je v društvu okrog 350 članov, članstvo pa se kljub vsem našim prizadevanjem z 

leti nekoliko zmanjšuje. Starejši odhajajo s tega sveta, mlajši pa se ne odločajo za včlanitev 

v »loško akademijo znanosti in umetnosti« kot mnogi imenujejo naše društvo. Mlajšim 

generacijam se poskušamo približati tudi preko spletnih strani, ki jih je lani obiskalo 145.000 

obiskovalcev oziroma povprečno 405 na dan, kar je 17 odstotkov več kot leta 2011. Naš član 

Blaž Karlin skrbi tudi za našo prisotnost na spletnem socialnem omrežju Facebook, kjer 

imamo trenutno 720 »prijateljev«.  

Izdajanje Loških razgledov in ostalih knjižnih izdaj finančno podpira Občina Škofja Loka, 

za kar se županu mag. Mihu Ješetu, njegovim sodelavcem in občinskim svetnikom prisrčno 

zahvaljujem. S finančno podporo nadgrajujejo oziroma sploh omogočajo naše  prostovoljno 

delo, ki je v dobrobit vseh občanov. Zaradi zaostrenih gospodarskih razmer se postavke 

občinskega proračuna namenjene publicistični dejavnosti iz leta v leto zmanjšujejo. Lani so 

bila sredstva za sofinanciranje knjižnih izdaj prvič razdeljena preko javnega razpisa, ki pa za 

letos še ni bil objavljen, kar še dodatno otežuje naše delovanje. Pred leti smo načrtovali, da 

bomo izdali knjižno fotomonografijo o Škofjeloškem pasijonu. Zaradi spremenjenih zunanjih 

okoliščin, zahtevne vsebinske zasnove in velikega finančnega vložka, je aktivnosti za njeno 

izdajo prevzela Občina.  



Zahvaljujem se tudi dr. Mariji Bevčar Bernik, ženi pokojnega rojaka dr. Jožeta Bernika, ki je 

društvu donirala 1.000 EUR.  

 

Pregled po posameznih področjih za leto 2012:  

1. Publiciranje 

 Loški razgledi 58/2011, glavna urednica Judita Šega (junij) 

 Pasijonski doneski 2012/7, urednik Alojzij Pavel Florjančič (marec),  

 40 let Severjevih nagrad, urednik Marko Črtalič (april) 

 Béseda v Loki, izdano ob 150-letnici odprtja narodne čitalnice v Škofji Loki 

 

2. Tematski Blaznikovi večeri 

 17. januar, Miheličeva galerija v Škofji Loki: Pogovor z jubilantom Alfonzom 

Zajcem, vodil Tone Košir 

 14. februar, predavalnica Gimnazije Škofja Loka: Hommage a Tone Logonder 

(1932 – 1987 – 2012), vodil Alojzij Pavel Florjančič. V sodelovanju z 

Gimnazijo Škofja Loka 

 9. marec, Sokolski dom Škofja Loka: Srečanje slovenskih pasijonskih krajev, 

predstavitev Pasijonskih doneskov 2012/7, razstava Passio Amoris 

akademskega slikarja Mateje Metlikoviča, odprtje razstave Pasijon ubogih 

akademske kiparke Neve Grce. V sodelovanju z Občino Škofja Loka 

 29. marec, Miheličeva galerija v Škofji Loki: dr. France Megušar: Franz, 

François, Francesco Meguscher, slovenski gozdarski strokovnjak iz 

Železnikov 

 10. april, galerija na Loškem gradu: Predstavitev knjige 40 let Severjevih 

nagrad in odprtje razstave portretnih fotografij Staneta Severja Podobe 

karizme. V sodelovanju z Loškim muzejem Škofja Loka. 

 23. april, Miheličeva galerija v Škofji Loki: predavanje Andrej Rant: 

Prazgodovinski magijski simboli in njihova kontinuiteta. 

 13. junij, Sokolski dom Škofja Loka, predstavitev Loških razgledov 58/2012 in 

predavanje Mojce Ferle: Življenje in delo častne dvorne dame Franje Tavčar.  

 26. september, Sokolski dom Škofja Loka: pogovorni večer z akademikom 

Zorkom Simčičem, pogovarjala sta se Tone Rode in Aleksander Igličar 

 8. november, Miheličeva galerija v Škofji Loki: dr. Dragan Božič: Izpodnebniki 

(meteoriti) na Slovenskem.  

 

3. Ostalo 

 29. maj. cerkev sv. Jurija Stara Loka: organizacija koncerta mešanega 

pevskega zbora San Justo iz Buenos Airesa in odprtje razstave Bara Remec. 

ilustratorka del Tineta Debeljaka v vhodni avli Gimnazije Škofja Loka 

 September: Izlet društva v Freising, Nemčija 

 

 

 



Vsebinska predstavitev delovanja v letu 2013  

Kljub neugodnim zunanjim okoliščinam smo v letu 2013 v društvu izpolnili vse zastavljene 

cilje. Na področju publicistične dejavnosti smo pripravili že 59. številko zbornika Loški 

razgledi in 8. številko Pasijonskih doneskov. Poleg dveh vsakoletnih publikacij smo po nekaj 

letih najav izdali Vodnik po Aleji znamenitih Ločanov, ki je Ločanom ter obiskovalcem 

približal življenje in delo znamenitih loških osebnosti ter njihove kiparske upodobitve, ki jih je 

ustvaril akademski kipar Metod Frlic. Z našim sodelovanjem in ob finančni podpori Občine 

Škofja Loka je založba Modrijan marca 2013 izdala obsežno monografijo Ive Šubic, slikar 

Poljanske doline, ki je bila že dva meseca po izidu ponatisnjena. Konec leta smo se odločili 

za že tretji ponatis zbirke loških pripovedk Kamniti most avtorja Lojzeta Zupanca, v katerih 

nove in nove generacije loških otrok spoznavajo okamenele grajske gospodične, lubniške 

škrate in  blegoške velikane. 

V okviru Blaznikovih večerov smo poleg predstavitve knjižnih izdaj pripravili nekaj odmevnih 

večerov, med katerimi naj izpostavim predavanje Jožeta Štukla o poselitvi loškega ozemlja v 

arheoloških obdobjih ter zanimiv pogovor Helene Janežič z gospo Marijo Leskovar, hčerko 

dolgoletnega predsednika Pavleta Blaznika. V sodelovanju z Občino smo bili marca glavni 

soorganizatorji 3. srečanja slovenskih pasijonskih krajev in razstave Tisnikarjev pasijon v 

Sokolskem domu. Za Pasijonske doneske in dogodke, s katerimi ohranjamo pasijonsko 

kondicijo, je najbolj zaslužen naš častni član Alojzij Pavel Florjančič. Veseli nas tudi dobro 

sodelovanje z loško knjižnico, s katero smo pripravili slavnostno akademijo ob 150-letnici 

prve Prešernove proslave na Slovenskem in predstavitev knjige Delnice - Deunce, avtorja 

Ivana Križnarja. 

Na pobudo odbornika Toneta Koširja smo, ob izidu monografije Ive Šubic, slikar Poljanske 

doline, pred njegovim obeležjem v Aleji znamenitih Ločanov položili šopek nagljev s 

slovensko trobojnico. Podobno smo na predvečer 110-letnice rojstva naših glavnih 

ustanoviteljev, podnuncev dr. Pavleta Blaznika in dr. Tineta Debeljaka, šopek položili tudi 

pred njuni obeležji. Lep običaj in s tem pozornost želimo ohranjati tudi v prihodnje.  

Veseli nas, da je Občina Škofja Loka po dolgih letih objavila razpis za postavitev novih 

obeležij v Aleji zaslužnih Ločanov, kot so Alejo leta 2012 na predlog župana preimenovali 

občinski svetniki. Muzejsko društvo je predlagalo botanika Frana Jesenka, škofa Andreja 

Karlina, zdravnika Viktorja Kocijančiča in zobozdravnika Jožeta Ranta, podprli pa smo tudi 

predlog za filozofa Milana Komarja. Občinski svet je izbral dve osebnosti, in sicer zdravnika 

in talca Viktorja Kocijančiča, katerega obeležje je bilo odkrito 7. februarja 2014, in 

zobozdravnika Jožeta Ranta, katerega obeležje naj bi bilo postavljeno leta 2016 ob 120-

letnici njegovega rojstva. Ob tem naj omenim, da odločitve o uvrstitvi novih osebnosti v Alejo 

sprejema občinski svet, Muzejsko društvo, ki je bilo pobudnik zasnove Aleje, pa je le eden 

od predlagateljev. Z namenom seznanitve občinskih svetnikov s širšim poslanstvom Aleje, 

smo jim decembra podarili Vodnik po Aleji znamenitih Ločanov. 

V društvu spremljamo in se odzivamo tudi na dogajanja, ki so povezana s kulturno 

dediščino. Na pobudo odbornika Jerneja Antolina Omana smo Občino opozorili na 

ohranjanje pomembnih nagrobnikov na loškem mestnem pokopališču. Veseli smo, da je 

predlog naletel na plodna tla in pod vodstvom občinske sodelavke Mateja Hafner Dolenc že 

potekajo pogovori s pristojnimi strokovnimi ustanovami. Poslali smo tudi predlog za 

poimenovanje novega naselja nad Plevno, v katerem smo zapisali, da bi ob podobnih 



priložnostih v Škofji Loki morali izkazati spoštovanje pomembnim loškim osebnostim (na 

primer dr. Blazniku, dr. Debeljaku, dr. Jesenku, prof. Planini). Občinski svetniki naš predlog 

niso podprli, saj so izbrali nevtralno ime Nad Plevno.  

Z namenom prijetnega druženja članov smo septembra organizirali izlet Muzejskega društva 

na slovensko Koroško, ki nas je presenetila z znamenitostmi in zgodovinskimi povezavami z 

loškim ozemljem.  

Zahvaljujem se občinskim svetnikom, županu mag.  Mihu Ješetu ter njegovim sodelavcem 

za finančno podporo pri izdaji Loških razgledov in Pasijonskih doneskov. Naša želja je, da bi 

finančno podprli tudi druge naše publikacije, ki so pomembne za vse občane in povečujejo 

prepoznavnost Škofje Loke v širšem prostoru. Zmanjševanje finančne podpore s strani 

Občine se odraža tudi v finančnem poslovanju društva, ki je v letu 2013 izkazalo izgubo, ki 

pa je tudi posledica odločitve za ponatis knjige Kamniti most, kar bo v svojem poročilu 

obširneje pojasnil blagajnik Matjaž Čepin. 

 

Pregled po posameznih področjih v letu 2013:  

1. Publiciranje 

 Loški razgledi 59/2012, glavna urednica Judita Šega (junij),  

 Pasijonski doneski 2013/8, urednik Alojzij Pavel Florjančič (marec),  

 soizdajatelj Ive Šubic, slikar Poljanske doline, urednik dr. Tomaž Krpič 

(marec), glavni založnik Založba Modrijan 

 Vodnik po Aleji znamenitih Ločanov, urednik Alojzij Pavel Florjančič (oktober) 

 ponatis Lojze Zupanc: Kamniti most (december) 

 

2. Tematski Blaznikovi večeri 

 11. februar, Sokolski dom Škofja Loka: Slavnostna akademija ob 150-letnici 

prve Prešernove proslave na slovenskem. V sodelovanju z Občino Škofja 

Loka in Knjižnico Ivana Tavčarja Škofja Loka  

 28. februar, Sokolski dom Škofja Loka: Srečanje slovenskih pasijonskih 

krajev, predstavitev Pasijonskih doneskov 2013/8, razstava Tisnikarjev 

pasijon slikarja Jožeta Tisnikarja. V sodelovanju z Občino Škofja Loka 

 12. marec, Sokolski dom Škofja Loka: Predstavitev knjižne monografije Ive 

Šubic, Slikar Poljanske doline, sodeloval dr. Miklavž Komelj. V sodelovanju z 

založbo Modrijan. 

 4. april, Miheličeva galerija v Škofji Loki: Mojca Ferle: Ljubljana in razvoj 

klekljane čipke na Slovenskem 

 12. junij, Sokolski dom Škofja Loka, predstavitev Loških razgledov 59/2012 in 

predavanje mag. Matija Križnar: Geološke, paleontološke in mineraloške 

zanimivosti Škofje Loke  

 16. oktober, Sokolski dom Škofja Loka, predstavitev Vodnika po Aleji 

znamenitih Ločanov in pogovor Helene Janežič z Marijo Leskovar, hčerko 

zgodovinarja Pavleta Blaznika, ustanovitelja in dolgoletnega predsednika 

Muzejskega društva Škofja Loka 

 20. november, Miheličeva galerija v Škofji Loki: Jože Štukl: Poselitev loškega 

ozemlja v arheoloških obdobjih 



 11. december, Miheličeva galerija v Škofji Loki: predstavitev knjige: Ivan 

Križnar: Delnice Deunce. V sodelovanju s Knjižnico Ivana Tavčarja Škofja 

Loka. 

 

 

3. Ostalo 

 marec: pobuda Občini Škofja Loka za ohranitev nagrobnikov na loškem 

mestnem pokopališču 

 položitev cvetja pred obeležji v Aleji znamenitih Ločanov: Ive Šubic (marec), 

dr. Tine Debeljak (april), dr. Pavle Blaznik (junij) 

 maj: prijava na razpis za Alejo zaslužnih Ločanov: botanik F. Jesenko, škof A. 

Karlin, zdravnik V. Kocijančič, zobozdravnik J. Rant (maj) 

 september: Izlet društva na slovensko Koroško 

 

Pripravil: 

mag. Aleksander Igličar 

predsednik Muzejskega društva Škofja Loka 


