
 
Dragi odborniki Muzejskega društva Škofja Loka! 
 
Preambula 
Dopusti so mimo in tudi naša spletna stran bo verjetno oživela. Zanjo sem ostal dolžan odgovoriti 
našemu članu in podpredsedniku Združenja borcev za vrednote NOB Škofja Loka, g. Marku 
Vraničarju. Njegov Prispevek k razpravi o delu MD v letu 2013, ki je bil objavljen na naši spletni 
strani 29. aprila letos, se namreč poleg zadev v zvezi z našim društvom, ukvarja predvsem z mano. 
Vraničarjev prispevek je bil pripravljen in prebran na zadnjem občnem zboru, ki se ga, žal, nisem 
mogel udeležiti, ker sem na isti večer v Ajdovščini kot urednik predstavljal zbornik o Otmarju 
Črnilogarju. Ker nisem več odbornik našega društva, tudi nisem bil navzoč na prvi seji novega 
izvršnega odbora, na kateri ste razpravljali o Vraničarjevih očitkih društvu, odbornikom in meni 
osebno. Zato prosim, da društvo ta moj odgovor da na svojo spletno stran in ga kajpak pošlje tudi 
g. Marku Vraničarju osebno. 
 
 

Odgovor na Prispevek k razpravi o delu MD v letu 2013, avtorja Marka Vraničarja  
 
(prebran na zboru članov Muzejskega društva Škofja Loka, 26. 3. 2014, in objavljen na spletni strani društva, 
www.mdloka.si, 29.4.2014) 

 
Žal mi je, da se znajdem vsake toliko časa v sporu z določenimi posamezniki, v tem primeru ne 
prvič tudi z g. Vraničarjem, ki mi očita potvarjanje polpretekle zgodovine, tokrat pa mi pripisuje še 
sovražni govor. Kako primerneje bi bilo in kako bolje bi se počutil, da bi s piscem navezal 
tozadevno bolj prijazno in koristno sodelovanje. No, dvakrat ali trikrat nama je uspelo. Tolažim se z 
mislijo, da upanje umre zadnje in da se bo sodelovanje vendarle obnovilo v splošno dobro. Sam se 
bom trudil za to. 
 
Zaradi preglednosti se bom v prvem delu osredotočil po točkah na očitane nepravilnosti, kot jih v 
svojem pismu niza g. Vraničar. 
 
Ad 1. 
Spominsko obeležje dr. Viktorju Kocijančiču je postavljeno v Alejo znamenitih, po novem, 
zaslužnih Ločanov. Očitati Muzejskemu društvu Škofja Loka (v nadaljevanju MD) in meni, da se 
nismo držali sklepa zbora članov leta 2001, da se naj postavi obeležje dr. Kocijančiču je 
deplasirano, saj je izrabljanje nepripravljenih članov na samem zboru, brez vnaprejšnje najave 
predloga in brez kvalificirane utemeljitve, neprimerno, nepošteno in tudi omalovažujoče za člane. 
Da kasneje izvršni odbor MD (v nadaljevanju IO MD) in predsednik (Florjančič) nista bila za 
postavitev obeležja dr. Kocijančiča v Alejo, pa ni šlo samo zato, da v prvotnem seznamu MD 
potencialnih lavreatov za Alejo ni bilo dr. Kocijančiča (tudi Borisa Ziherla ni bilo; v prvem, 
razširjenem pa je bil!), pač pa je bila poleg šibke neprepričljive utemeljitve predlagateljev dr. 
Kocijančiča še posebej nesprejemljiva formulacija, da je prav on (Kocijančič) »najmarkantnejši« 
talec. Kot da gre pri ostalih 49 ustreljenih talcih za »nemarkantne«, torej neke vrste drugorazredne 
žrtve. Je pa res, da smo kasneje upoštevali korektno strokovno utemeljitev našega odbornika mag. 
Toneta Koširja in dr. Kocijančiča spoznali za vrednega v Aleji. Tako je samo po sebi logično, da 
smo v MD predlagali postavitev spominskega obeležja dr. Viktorja Kocijančiča (skupaj z ZZB) v 
Alejo v okviru javnega razpisa Občine Škofja Loka, ki je bil maja 2013. 
 
Ad 2. 
Pisec govori o mojem prispevku Škofjeloški pasijon 1941 – 1945, ki je bil objavljen v Doneskih 
16: Škofjeloški pasijon 2008 (izdala Muzejsko društvo Škofja Loka in župnijski urad Sv. Jurija Stara 
Loka, marec 2008), v katerem naj bi šlo, po njegovem mnenju, za potvarjanje polpretekle 
zgodovine. Po najboljših močeh se trudim, da navajam le obstoječe vire in pričevanja. Osebna 
mnenja in razmišljanja pa so ločena od dejstev!  Torej ne morem sprejeti ocene, da gre pri 
navedenih temah, ki jih obravnavam, za potvarjanje polpretekle zgodovine, temveč gre za 
odkrivanje in objavljanje prikritih, zamolčanih, izkrivljenih ali prirejenih dejanj medvojne in povojne 
domače revolucionarne oblasti.  

http://www.mdloka.si/


 
Dve leti pred izidom inkriminiranega prispevka je bilo prvotno jedro tega prispevka, ki govori o 
povojnem poboju hrvaških beguncev v Crngrobu, dobro in brez pripomb sprejeto na zborovanju 
Zveze zgodovinskih društev Slovenije v Kranju in bilo nato objavljeno v zborniku. Tema 
posvetovanja Mitsko in stereotipno v slovenskem pogledu na zgodovino je očitno za nekatere 
Ločane še vedno tabu tema. Zanimivo, da je 16. številka naših Doneskov, v katerih je prispevek 
izšel, pošla. Morda so jo pokupili radovedni bralci ali pa tisti, ki nočejo, da bi jo Ločani brali. 
Priporočam branje in predlagam IO MD, da postavi omenjeni prispevek na našo spletno stran. 
Istočasno si naj bralci pomagajo z Loškimi razgledi 48/2001, kjer najdejo nekaj koristnih slikovnih 
prilog v ilustracijo napisanega, ki jih v zgoraj omenjenih Doneskih ni. 
 
 
Ad 3. 
Je v glavnem že povedano pri Ad 1. 
 
 
Ad 4. 
Še vedno sem, pravzaprav sem vedno bolj prepričan, da je naša letošnja publikacija Primorska 
Prešernova Zdravljica 1944 (Doneski 30) dobro in hvalevredno delo, ki ga nekdanji kulturniki IX. 
korpusa NOV zaslužijo, prav tako pa da jo spoznajo bralci naših publikacij. Še zlasti zato, ker je pri 
njenem prvotnem nastanku aktivno  sodeloval tudi naš društveni član, arhitekt Tone Mlakar. Škoda, 
da so nekateri začeli v naši ediciji zopet iskati dlako v jajcu. Vložek o vzroku in posledicah tragedije 
v Cerknem je bil potreben prav zaradi informiranosti bralcev, ker se je prispevka ob stoletnici 
Prešernove Zdravljice držala pesem Sedeminštirideset. Brez razlage pa stoji tam kot nerazumljiv 
tujek. Da pa bi jo »izrezali« s presnete strani dela samega Partizanskega dnevnika v katerem je 
izvirno izšla Zdravljica, pa ne gre, saj bi s tem res poskušali potvarjati zgodovino. Še toliko bolj je to 
pomembno, ker je naše društvo v osnovi zgodovinsko društvo (prvotno ime smo konzumirali že 
pred drugo vojno z ustanovitvijo Loškega muzeja, vendar ga zaradi žlahtne konzervativnosti nismo 
spremenili), zato sem kot urednik svojo obveznost s kratkim vrinkom ta rebus razrešil.  
 
Vedno sem se trudil, da imajo ponatisi »dodano vrednost« z navedki virov, komentarji in 
spremljajočimi prispevki. Zato sem povabil k sodelovanju edinega še živečega sodelavca pri 
nastanku Primorske Zdravljice, Toneta Mlakarja in edinega še živečega člana štaba IX. korpusa 
Dušana Fortiča, vodjo njegovega propagandnega oddelka, pod katerega je spadala tehnika Drago 
partizanskega časopisa Triglavski odmevi, publikacije 31. divizije (Triglavske). 
 
Pri svojem pisanju nisem sprejel razlage in že med vojno »znanih dejstev« o odgovornosti za 
tragedijo v Cerknem 27. januarja 1944. Ker ni več embarga na resnico, sem povedal le to, kar sem 
o tem prebral in dojel in kar so ljudje v Cerknem vseskozi vedeli, kljub dolgoletnim neresnicam in 
potvarjanju naših medvojnih in povojnih oblasti. Preskočil sem panegirične prispevke o NOB in 
Svetinovo Ukano, prebral izčrpno Tragedijo v Cerknem, zgodovinarja dr. Borisa Mlakarja, ki mi jo je 
posredoval sodelavec naše jubilejne publikacije, Tone Mlakar, in našel na spletu še diplomsko delo 
Tomaža Štauta, diplomanta Fakultete za družbene vede (dostopno na: http://dk.fdv.uni-
lj.si/diplomska/pdfs/staut-tomaz.pdf ). Dva najnovejša strokovna vira iz dveh koncev slovenske 
publicistične scene. 
 
Gospod Vraničar mi pripisuje neutemeljeno in zlonamerno namigovanje na blokado Primorcev s 
strani Gorenjcev. Le kje, ljubi bog, je to prebral? Sam sem le napisal to, kar je T. Mlakar ta 
pomembni medvojni kulturni dogodek komentiral na našem Blaznikovem večeru, ko ga je primerjal 
z favorizirano »gorenjsko« Trilofovo izdajo. Zanimivo, da niti štabovec Fortič, niti slikorezec Mlakar, 
protagonista Zdravljice, aktivna partizana in soavtorja naše edicije nista imela pomislekov o mojem 
pisanju. Nasprotno, Dušan Fortič se je čudil, ko sem mu sporočil o loških članih ZZB, da imajo 
prigovore na moj prispevek. Dejal mi je celo, naj se mi raje zahvalijo, ker sem to naredil namesto 
njih. Pa saj vemo, da je nehvaležnost plačilo sveta. 
 
 

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/staut-tomaz.pdf
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/staut-tomaz.pdf


Za konec še o sovražnem govoru, ki naj bi ga širil. Odborniki vedo, da sem se včasih na sejah 
ognjevito odzival na določena izvajanja posameznikov. Tako sem ravnal na primer pri P.P. zaradi 
neupoštevanja avtorskih pravic P.H., pri J. M., B.B. in S.K. glede lastništva muzealij MD v Loškem 
muzeju, pri drugem P.P. zaradi neodločnosti pri prevzemanju vodenja društva ob kriznem odstopu 
predsednika P.H., pri J.Š. zaradi inertnosti glede uničenja ostanka nekdanjega vodnjaka v Stari 
Loki, da navedem nekaj takih nezlikanih očitkov. Vendar je bilo to vedno storjeno v zaprtem krogu 
odbornikov, ko je včasih dobro reči bobu bob. Nekateri so mi zamerili, drugi morda manj. Moja 
elektronska pošta, za katero se mi očita, da sem jo posredoval neodbornikom je bila iste manire. 
Bila je namenja njim in samo njim. Neke vrste korespondenčni odgovor na temo 1. seje IO MD. Na 
njej me ni bilo, ker nisem več odbornik. Če je kdo od odbornikov to pošto širil do tretje osebe, je s 
tem kvečjemu on širil sovražni govor. Dragi tovariši odborniki, poiščite se sami med seboj!   
 
 
Pripis 
Ponovno pravim, da je Muzejsko društvo Škofja Loka dejansko zgodovinsko društvo, zato so naše 
publikacije, pa tudi številni diskusijski Blaznikovi večeri namenjeni najpogosteje zgodovinskim 
dogodkom. S tem prispevamo tudi h kroniki prostora nekdanjega Loškega gospostva. Žal še vedno 
ugotavljam, da smo zelo pomanjkljivo, kar nedopustno pomanjkljivo oziroma enostransko 
seznanjeni z našo polpreteklo zgodovino, to je z obdobjem od leta 1941 – 1945, pa morda še 
kakšno leto po tem. V Bibliografiji Loških razgledov 1/1954 – 50/2003 (žal letos ni bilo v LR 60/2013 
bibliografije zadnjih desetih letnikov) je bilo za to obdobje v našem vsakoletnem domoznanskem 
zborniku 153 prispevkov. Sto petdeset (150) jih je s partizansko, NOB, ali revolucionarno tematiko, 
le trije prispevki se ukvarjajo z zamolčanimi žrtvami, s poboji nasprotnikov NOB in revolucije 
(dejanskih in »potencialnih«) in s prikritimi grobišči. Pa vendar gre za kardinalno zgodovinsko temo, 
za največji enkratni množični pomor v zgodovini Loke. Ker so prispevki na to temo le trije jih 
navedimo: 

- Alfonz Zajec, Spomenik zamolčanim žrtvam v Žireh, LR 41/1994, str. 310 - 312 
- Jože Dežman, Žrtvam, LR 48/ 2001, str. 207 - 216 
- Alojzij Pavel Florjančič, Povojna grobišča v Crngrobu,LR 48/ 2001, str. 217 – 244 

 
Ob porazni statistiki komentar menda ni potreben!  
 
Več kot deset let po zadnjem prispevku in skoraj poltretjem desetletju po demokratizaciji vlada o tej 
»neprijetni temi« v Loških razgledih očitno še vedno molk. Sam sem še enkrat poskusil s svojo 
tematiko, takrat razširjeno še z mitom o Dražgoški bitki (v resnici tragediji v Dražgošah) in o 
stereotipu o Škofjeloških talcih. Verjeli ali ne, ni šlo skozi uredniški odbor LR! Članek je pred 
objavo, v nasprotju z uredniškim kodeksom prišel v »prave roke« in zdrave sile so uspešno 
intervenirale. Zato sem prispevek objavil v naši periodični pasijonski publikaciji, tedaj še pod 
imenom Škofjeloški pasijon 2008. To so ti Doneski 16, ki jih zgoraj omenja M. Vraničar in jih sam 
malo preje repliciram. A še tu je prišla kazen. Intervencija je šla na Občino in tedanji župan je znižal 
dotacijo publikaciji sorazmerno dolžini mojega članka. Unikum v Evropi oziroma cenzura pri nas na 
tranzicijski način. Pripomnimo, da je bila umestitev prispevka v pasijonsko revijo primerna, saj tako 
počnejo tudi druga podobna uredništva; na primer hrvaška Pasijonska baština (Pasijonska 
dediščina), kjer so, tako kot mi, do sedaj izdali devet zbornikov. 
 
Sklep 
Zaradi navedenega  je potrebno vztrajati z objavljanjem takih, za nekatere nesprejemljivih tem; če 
ne zaradi nas in naših otrok vsaj zaradi naših vnukov. Do sedaj so opravile tri občinske komisije za 
prikrita grobišča na Loškem veliko in pomembno delo. Odkrili in raziskali so precej grobišč, 
nekatere so uspešno odkopali, druge uspešno sondirali, prišli do obilice pomembnih podatkov, celo 
kostnico smo dobili na Lipici. Objav o teh delih pa ni, vsaj ne v LR. Pa bi bilo pričakovati v njih vsaj 
letna poročila občinskih komisij. Denar zanje je šel, javnih poročil pa ni. Ločani tega očitno ne 
vidimo radi, še vedno prikrivamo, skrivamo in se tega izogibamo. Se še vedno bojimo, nam je 
nerodno zaradi sorodnikov tistih, ki so bili poleg, ki jih so še našli, večinoma po sili razmer? Tudi oni 
so bili pravzaprav žrtve tistih časov in razmer. 
 



No, vsaj pritiski na nekatere, ki poskušamo kaj storiti, pa vendarle so. To da! Pravzaprav moramo 
biti vseeno hvaležni zanje, saj bi se o tem sicer še manj slišalo, kot se. Vabim tiste, ki me kritizirajo, 
da pomagajo pri zapolnjevanju te črne luknje naše polpreteklosti. Nekateri so mi že, med njimi tudi, 
verjeli ali ne, g. Marko Vraničar. In resnično sem mu hvaležen za to.  
 
Pa da ne bo napačno razumljeno, za tako mizerno bero prispevkov na omenjeno temo ni krivo 
uredništvo LR. Preprosto ni prispevkov. Če smo natančni, po intervenciji je bil moj prispevek 
dejansko zavrnjen, drugi od Jožeta Petra Kranjca pa ni dosegel zahtevanih redakcijskih 
standardov. Pa še za ta dva primera  bi se lahko našla rešitev, če bi se vsi malce bolj potrudili. 
Kaj torej storiti? Poiskati letna poročila občinskih komisij za povojna grobišča, ki jih morajo imeti na 
naši občini in jih objaviti. Če jih ni, jih poiskati in objaviti v LR ali v posebni publikaciji. Če jih res ni, 
pa razložiti, zakaj jih ni.  
 
Imamo še en dolg in to do člana našega loškega »profesorskega ceha«, narodno zavednega 
duhovnika, kulturnega in socialnega delavca, duhovnika Filipa Terčelja (1892 - 1946), ki je bil 
januarja 1946 skupaj s sorškim župnikom Francem Krašnjo ustreljen v Štulcovi grapi pod Davčo. 
Drugo leto bo sedemdeset let od tega žalostnega dogodka. Treba bo združiti moči in kaj narediti. 
Primorci nas tudi tukaj prehitevajo. Res da je bil Terčelj Primorec, je pa bila njegova prva služba v 
Škofji Loki, kjer se je izkazal za uspešnega socialnega delavca. Kot smo rekli, je bil Terčelj član 
loškega profesorskega ceha in je na Loškem tudi tragično preminil. Vabljeni k sodelovanju!  
Vsi smo dolžni prispevati k prepotrebni spravi pri nas. Med drugimi temeljnimi nujnimi dejavnostmi 
je potrebno tudi »prešteti in zbrati kosti« pobitih, zamolčanih, zavrženih ljudi in jih spoštljivo 
pokopati. Stvari, ki so se zgodile, je potrebno spoznati in sprejeti. To je naša zgodovina, ki je kot 
sorodstvo; eni so v njem taki, drugi so drugačni. Ene imamo bolj radi, druge manj, na ene smo 
ponosni, na druge manj. Vsi pa so naši, potrebni védenja in vredni spomina. 
 
 
Alojzij Pavel Florjančič, 
član Muzejskega društva Škofja Loka 
 
Škofja Loka, 9. 10. 2014 


