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POROČILO PREDSEDNIKA MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA  

NA ZBORU ČLANOV DRUŠTVA, 24. 3. 2015 

 

Spoštovane članice in spoštovani člani Muzejskega društva Škofja Loka! 

Prisrčno dobrodošli na rednem letnem srečanju članov Muzejskega društva Škofja 

Loka, na katerem pregledamo delovanje društva v preteklem letu in se 

pogovorimo o načrtih za prihodnje leto.  

Osrednji dogodek našega delovanja v letu 2014 je bila predstavitev jubilejne 

60. številke Loških razgledov. Loški razgledi so domoznanski zbornik z najdaljšo 

tradicijo izhajanja v Sloveniji, na kar moramo biti ponosni. Ob tem se moramo 

zahvaliti vsem avtorjem prispevkov, urednikom in članom uredniškega odbora, ki 

so najbolj zaslužni za strokovno in pestro vsebino Loških razgledov, ki jih 

upravičeno poimenujemo »Loška enciklopedija«.  Jubilejno številko je pripravil 

uredniški odbor z urednico Judito Šega, ki je izrazila želja, da ne bi bila več 

urednica, ostaja pa članica uredniškega odbora. Izvršni odbor društva je za novo 

urednico Loških razgledov imenoval Marijo Lebar, dosedanjo članico 

uredniškega odbora in dolgoletno direktorico knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka.  

Naša stalnica pri publicistični dejavnosti je zbornik Pasijonski doneski, ki je 

postal osrednja slovenska pasijonska publikacija. Marca 2014 smo v sodelovanju 

s kulturno-zgodovinskim društvom Lonka Stara Loka, ki je bilo ustanovljeno konec 

januarja 2014, pripravili 9. številko Pasijonskih doneskov, v začetku letošnjega 

marca pa jubilejno 10. Snovalec in urednik vseh dosedanjih Pasijonskih doneskov 

je naš častni član Alojzij Pavel Florjančič. Zahvaljujem se mu za ves njegov trud 

in prizadevanja pri ohranjanju pasijonske kondicije in širjenju sporočil 

Škofjeloškega pasijona. V sodelovanju z Občino smo bili marca 2014 glavni 

soorganizatorji 4. srečanja slovenskih pasijonskih krajev na temo Mladi in pasijon.  

V sodelovanju s Knjižnico Ivana Tavčarja Škofja Loka smo na osrednji občinski 

proslavi ob kulturnem prazniku 6. februarja 2014 v Sokolskem domu predstavili 

faksimile izdaje Primorske Prešernove Zdravljice, ki je izšla leta 1944 kot 

priloga časopisa Triglavski odmevi, glasila XXXI. divizije IX. korpusa NOV. 

Faksimile smo dopolnili s spomini Dušana Fortiča, vodjem partizanske tiskarne 

Drago nad Cerknim, in loškega arhitekta Toneta Mlakarja, ki je leta 1944 vrezal 

tiskarske matrice za natis Zdravljice. Faksimile Zdravljice smo na predvečer dneva 



zmage 8. maja 2014 predstavili tudi v Pokrajinskem muzeju v Kopru, kjer sta se po 

dolgih letih srečala Dušan Fortič in Tone Mlakar.   

V okviru Blaznikovih večerov smo na pobudo ddr. Marije Stanonik 1. aprila 2014 

pripravili pogovorni večer s pisateljem Vladimirjem Kavčičem, dobitnikom 

Prešernove nagrade za leto 2014. Žal se je kmalu izkazalo, da je bil to eden 

zadnjih Kavčičevih javnih nastopov, saj se je 22. julija 2014 poslovil s tega sveta. 

V začetku decembra 2014 je bil zanimiv večer Spomini na Gregorčevo mamo, 

Antonijo Šifrer iz Žabnice. Njeno življenje in delo sta v pogovoru predstavila sin 

Janez Šifrer in vnuk Matjaž Eržen.  

V okviru srečanja Dobrodošli doma, ki je bilo 5. julija 2014 v Škofji Loki, smo v 

preddverju Sokolskega doma pripravili razstavo fotografij o življenju in delu dr. 

Tineta Debeljaka.  

V skrbi za ohranjanje kulturne dediščine smo na pobudo odbornika Jerneja 

Antolina Omana leta 2013 Občino opozorili na propadanje pomembnih 

nagrobnikov na Mestnem pokopališču Škofja Loka. V letu 2014 je Občina 

naročilo strokovno analizo in predlog prezentacije spomenikov, a zaradi finančnih 

omejitev se izvajanje še ni pričelo. Upajmo, da ne bo prepozno.  

Odborniki Jože Štukl, Jernej Tavčar in Aleksander Igličar so bili vključeni v 

pripravo in dopolnitev besedila predloga za vpis Škofjeloškega pasijona na 

UNESCO-v reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. 

Medvladni odbor UNESCA je na zasedanju novembra 2014 odločil, da je potrebno 

predlog dopolniti. Dopolnjen predlog bo ponovno vložen do konca marca 2015.  

Septembra 2014 smo organizirali izlet Muzejskega društva na avstrijsko 

Koroško, ki ga je strokovno pripravil odbornik Jože Štukl. Ogledali smo si 

samostan v Vetrinju, grad Ostrovica, mesto Breže in stolnico v Krki, zaključili pa v 

prijetnem okolju Gostilne pri Miklavžu v Bilčovsu ob Dravi s prijaznim 

gostilničarjem Hansijem Ogrisom. Jeseni smo prenovili društvene spletne strani 

(www.mdloka.si), ki so pomembna točka za spremljanje našega delovanja, še 

zlasti med mlajšimi člani.  

Vesel sem, da je Muzejsko društvo Škofja Loka po izgubi v letu 2013, v letu 2014 

ponovno poslovalo pozitivno. Poleg Loških razgledov je k temu pripomogla 

dobra prodaja Zdravljice (bila je razprodana), Kamnitega mostu in nepričakovana 

prodaja vodnika Grebeni slovenskih gora avtorja Milenka Arnejška Prleta. Zaradi 

velikega zanimanja (vodnik je bil že razprodan) smo stopili v stik z avtorjevim 

sinom Vidom, ki je za prodajo namenil večje število avtorskih izvodov. Skrbno smo 

pazili tudi na stroške poslovanja. Pripravili smo manj Blaznikovih večerov, kot v 

prejšnjih letih, z Loškim muzejem pa smo se dogovorili za znižanje stroškov 

finančno-računovodskih storitev, ki jih opravljajo za naše društvo.  



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

sodelavcem za finančno podporo pri izdaji Loških razgledov in Pasijonskih 

doneskov. Prisrčno se za njihovo delo zahvaljujem vsem odbornikom društva, še 

zlasti članom uredniškega odbora Loških razgledov ter prizadevni urednici Juditi 

Šega. Hvala tudi vam, članicam in članom Muzejskega društva Škofja Loka, da 

nam, kot redni bralci Loških razgledov in obiskovalci naših prireditev, sporočate, 

da cenite naša prizadevanja in delo. Ponovno vas vabim, da za članstvo v društvu 

nagovorite tudi vaše sorodnike in prijatelje, da bomo skupaj zaustavili dolgoletno 

zmanjševanje članov. Starejši se poslavljajo, mlajši pa se, ob pestri ponudbi 

družbenih in kulturnih dogajanj, ne vključujejo v naše vrste. 

Prejšnjo soboto je bila prva uprizoritev Škofjeloškega pasijona 2015, največjega 

loškega bisera, ki v letošnjem postno-velikonočnem času našemu mestu daje 

svojevrstno zunanjo in notranjo podobo, ki odseva v vsakem posamezniku. Želim, 

da bodo uprizoritve dobro potekale in da bo pasijonsko sporočilo še dolgo 

odmevalo v naših mislih in srcih.   

 

mag. Aleksander Igličar 

predsednik Muzejskega društva Škofja Loka  

 

 

 

 

 


