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POROČILO PREDSEDNIKA MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA  

O DELOVANJU DRUŠTVA V LETU 2015 

 

Spoštovane članice, spoštovani člani Muzejskega društva Škofja Loka ! 

V letu 2015 je bilo najobsežnejše dogajanje v društvu povezano z obeležitvijo 70-

letnice konca druge svetovne vojne in tragičnih dogodkov po njenem koncu. V 

začetku februarja smo v sodelovanju z loško knjižnico ponovno natisnili 

partizansko primorsko Prešernovo Zdravljico, ki je izšla februarja 1944 v 

partizanski tiskarni nad Cerknim, pri njenem izidu pa je sodeloval eden naših 

najstarejših članov arhitekt Tone Mlakar. K sodelovanju pri ponatisu smo povabili 

tudi loški odbor Združenja borcev za vrednote NOB, ki se našemu vabilu ni odzval.  

Po 70. letih od konca druge svetovne vojne smo želeli, da tudi širša skupnost 

preseže razdvojenost, ki še vedno vpliva na naše življenje in nam preprečuje, da 

bi združili vse svoje talente in moči za naš skupen razvoj ter boljše življenje. V tej 

želji smo skupaj s kulturno- zgodovinskim društvom Lonka Stara Loka mag. Mihu 

Ješetu, županu Občine Škofja Loka, predlagali, da Občina pripravi spominsko 

slovesnost, na kateri bi počastili vse žrtve vojne, ne glede na to, na kateri strani so 

tragično končali svoje zemeljsko življenje. Naša pobuda žal ni bila sprejeta.  

Ob spominjanju 70-letnice konca druge svetovne vojne smo pozornost od 

ideoloških in političnih pogledov želeli usmeriti k človeku ter njegovi bivanjski 

vrednosti. Želeli smo pripomoči k odpiranju javnega prostora za spoštljivo, sočutno 

soočenje s človeškim trpljenjem, ki je zaznamovalo čas med drugo svetovno 

vojno, ob njenem koncu in po njej. Ideje članov obeh društev so se ves čas 

dopolnjevale, rodila se je vélika razstava ČLOVEK, GLEJ, ki je bila maja in junija 

na ogled v opuščenih prostorih nekdanjega Nunskega samostana.  

Velika udeležba ljudi na otvoritvi razstave in njena izjemna obiskanost ter odmev v 

širšem slovenskem prostoru, je bilo simbolno in jasno sporočilo vsem. Širokosrčen 

je bil tudi odziv ljudi, ki smo jih vabili k sodelovanju. Ob razstavi je bilo pripravljenih 

veliko spremljevalnih dogodkov, ki so se vsebinsko povezovali z osrednjo tematiko 

razstave. O njih boste lahko brali v letošnji številki Loških razgledov. Naj v svojem 

nagovoru izpostavim pesniški recital Pasijonke – pesmi o trpljenju v vojni in 

miru, ki je v dneh od 27. do 31. maja potekal v Škofji Loki in njeni okolici. Mladi 

bralci so na petih različnih lokacijah – na železniški postaji Škofja Loka na Trati, na 



dvorišču Loškega gradu, pred rojstno hišo Tineta Debeljaka pod Nunsko cerkvijo, 

pri cerkvi v Crngrobu in pri križu na pokopališču v Lipici – interpretirali poezijo  

Tineta Debeljaka in drugih pesnikov, ki se v svojih delih osebno ali tematsko 

navezujejo na slovenski narodni pasijon 1945, s katerim je bil povezan čas in 

lokacije prebiranja poezije. Pobudnik in organizator Pasijonk je bil odbornik Blaž 

Karlin. Na zadnjem večeru smo v znak sprave pred križem na pokopališču v Lipici 

predsednik društva Lonka Klemen Karlin in Jožejka Debeljak Žakelj, prižgali 

svečko in položili venec iz travniških rož, ki so ga nabrale Jožejka in njeni vnukinji, 

ki so prišle iz Argentine. Po zaključku je k meni pristopila starejša gospa in 

ganjeno dejala: »Sedaj v svojem srcu čutim, da sem končno pokopala svojega 

očeta. Hvala vam!«  

V okviru razstave ČLOVEK, GLEJ smo v sredo, 17. junija predstavili ponatis 

knjige Kyrie eleison, Slovenski véliki teden, ki je izšla v Buenos Airesu leta 

1955. Gre za likovni album, s katerim je Tine Debeljak želel izpostaviti »izredno 

ekspresivne risarske zasnutke« svakinje akademske slikarke Bare Remec, ki so 

vzete iz njene risarske beležnice iz časa, ko je snovala lesoreze za Debeljakovo 

pesnitev  Vélika črna maša za pobite Slovence.  

Pri pripravi vélike razstave ČLOVEK GLEJ in spremljevalnih dogodkov je 

sodelovalo veliko ljudi, ožjo skupino pa so sestavljali Urška Florjančič, Helena 

Janežič, Alojzij Pavel Florjančič, Blaž in Klemen Karlin. Iz vsega srca se vsem 

zahvaljujem za njihovo sodelovanje, ki je pustilo globoko sled v širšem prostoru in 

tudi v notranjosti vsakega izmed nas.  

Véliko razstavo ČLOVEK, GLEJ smo ob koncu spominskega leta zaokrožili s 

sklopom dogodkov pod naslovom ČLOVEK, GLEJ NAPREJ. Muzejsko društvo 

je sodelovalo pri pripravi pogovornega večera z naslovom Povojni poboji na 

Škofjeloškem 70 let kasneje, ki je bilo 9. decembra v Stari Loki.  

Ob sklepu večera je bila prebrana Škofjeloška deklaracija ob 70-letnici konca 

druge svetovne vojne, ki so jo navzoči sprejeli z aklamacijo. V njej je med drugim 

izražena pobuda, da se v prostore nekdanjega Nunskega samostana v Škofji Loki 

umesti Slovenski muzej spomina in sprave in da se Nunsko cerkev v Škofji Loki 

razglasi za cerkev sprave. O podpori deklaraciji je razpravljal tudi izvršni odbor 

Muzejskega društva na seji 30. novembra 2015. Od navzočih devetih članov so 

trije glasovali zanjo, trije so bili proti, trije pa so se glasovanja vzdržali.  

Deklaracija je bila konec decembra v tiskani obliki poslana tako državnemu kot 

občinskemu političnemu vrhu ter izbranim ustanovam, organizacijam in 

posameznikom, skupno na več kot 160 naslovov, v elektronski obliki pa tudi 

številnim medijem. V mesecu dni po prejemu so se vsebinsko nanjo odzvali 

ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore, predsednik Državnega zbora RS dr. 

Milan Brglez, varuhinja človekovih pravic RS Vlasta Nussdorfer in predsednik 

Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč dr. Jože Dežman, na 



lokalni ravni pa je z izjemo profesionalne novinarske obravnave v Gorenjskem 

glasu naletela na monoliten zid molka, kar več kot zgovorno priča o stanju duha v 

Škofji Loki leta 2016. 

Kar nekako v senci omenjenih prireditev je bil osrednji letni dogodek našega 

društva predstavitev 61. številke Loških razgledov, ki jo je uredila nova 

urednica Marija Lebar s sodelavci uredniškega odbora Heleno Janežič,  Matevžem 

Koširjem, Tonetom Koširjem, Ivico Krek, Judito Šega in Francetom Štuklom. Vesel 

sem, da uredniški odbor z novo urednico uspešno nadaljuje svoje delovanje, za 

kar se Mariji in članom uredniškega odbora prisrčno zahvaljujem.  

Stalnica naše publicistične dejavnosti je zbornik Pasijonski doneski, ki je postal 

osrednja slovenska pasijonska publikacija. V času priprav na uprizoritev 

Škofjeloškega pasijona 2015 smo 6. marca 2015 pripravili jubilejno 10.  številko 

Pasijonskih doneskov, pred dobrima dvema tednoma, v petek, 11. marca 2016 pa 

že 11. številko. Urednik vseh dosedanjih številk je Alojzij Pavel Florjančič, ki smo 

mu, v skladu z dobro prakso Loških razgledov, jeseni za pomoč izbrali člane 

uredniškega odbora, in sicer: Blaža Karlina, Hijacinto Klemenčič, Andrejo Ravnihar 

Megušar, Matija Ogrina in Jožeta Štukla. Nedavno smo s kulturno-zgodovinskim 

društvom Lonka tudi pisno dogovorili medsebojno sodelovanje pri izdajanju 

Pasijonskih doneskov, katerih glavni financer, tako kot Loških razgledov, ostaja 

Občina Škofja Loka.  

Poleg že omenjenih prireditev smo 4. februarja pripravili Blaznikov večer o 

Varovanju premične in nepremične kulturne dediščine z gostoma dr. 

Andrejem Gasparijem in Jernejem Hudolinom. Večer sta pripravila Mirjam 

Jezeršek in Jože Štukl. 

Na lanskem zboru članov nam je Judita Šega spregovorila o Beguncih iz Galicije 

v letu 1914. Vsebina je bila, tudi v luči aktualne begunske problematike, še  

posebej zanimiva.  

11. septembra 2015 smo v sodelovanju s Šubičevo hišo v Poljanah pripravili 

Blaznikov večer z naslovom  Poslikave Jurija Šubica v Schliemannovi palači 

v Atenah, ki jih je predstavila umetnostna zgodovinarka mag. Ana Kocjančič. 

Večer je pripravil Blaž Karlin.  

V soboto, 26. septembra nas je Jože Štukl popeljal na izlet Po poteh Soške 

fronte. Najprej smo si ogledali Kobariški muzej in italijansko kostnico ob cerkvi sv. 

Antona nad Kobaridom. Pot smo nadaljevali proti Gorici, kjer smo si na vrhu 

Sabotina ogledali ostanke italijanskih kavern in rovov. Za zaključek smo obiskali 

frančiškanski samostan Kostanjevica, v katerem  je svoje zadnje počivališče našel 

francoski kralj Karel X. skupaj z nekaterimi drugimi člani francoske kraljeve družine 

Burbonov. Po napornem dnevu so za naše telesne potrebe poskrbeli na Turistični 

kmetiji Arkade v Črničah.  



Leto smo zaključili v spomin na lani umrlega glasbenika Slavka Avsenika. Na 

»ta veseli dan kulture« smo v Jurjevi dvorani v Stari Loki pripravili glasbeni večer  

Zvezde na nebu žare. Življenjsko in glasbeno pot Slavka Avsenika so nam 

približali pevka Petra Uršič Novaković, klarinetist Tomaž Zevnik in harmonikar 

Uroš Polanec.  

Z novo direktorico Loškega muzeja Sašo Nabergoj, ki se je pridružila izvršnemu 

odboru društva, smo se srečali kmalu po njenem imenovanju. Vesel sem, da je 

njen pogled na sodelovanje z našim društvom zelo odprt in dobrohoten in upam, 

da bomo našli nova izhodišča za vsebinsko sodelovanje, ki je bilo oblikovano že 

ob ustanovitvi. Muzejsko društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 1937, je bilo namreč 

leta 1939 glavni pobudnik ustanovitve Loškega muzeja in ga dolga leta tudi 

aktivno upravljalo.  

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, 

nosilcem posameznih prireditev, še zlasti pa članom nadzornega odbora in 

častnega razsodišča, ki zaključujejo svoj štiriletni mandat.  

Hvala tudi vam, drage članice in člani Muzejskega društva Škofja Loka, da nam, 

kot 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 

zmanjševanje članov.  

 

mag. Aleksander Igličar 

predsednik Muzejskega društva Škofja Loka  

 

 

 

 

 


