
         

    Škofja Loka, 17. marec 2017 

 

 

POROČILO PREDSEDNIKA MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA  

O DELOVANJU DRUŠTVA V LETU 2016 

 

Spoštovane članice, spoštovani člani Muzejskega društva Škofja Loka ! 

 

Osrednji dogodek našega društva v letu 2016 je bila predstavitev 62. številke 

Loških razgledov, ki jo je uredila urednica Marija Lebar s sodelavci uredniškega 

odbora Heleno Janežič,  dr. Matevžem Koširjem, mag. Tonetom Koširjem, Ivico 

Krek, Judito Šega in dr. Francetom Štuklom.  Na predstavitvi Loških razgledov sta 

svoja stališča do prispevka Razvoj slovenske državnosti in Občine Škofja Loka 

pojasnila njegov avtor dr. Ivan Kristan in recenzent dr. Boris Golec, zgodovinar, 

znanstveni svetnik na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa pri ZRC SAZU. Dr. Ivan 

Kristan je prispevek poslal za objavo v Loških razgledih, a se je uredniški odbor, 

tudi na osnovi mnenja recenzenta dr. Borisa Golca, enotno odločil, da prispevek 

ne ustreza uredniškim merilom za objavo. Omenjeni prispevek je bil nato v 

nekoliko spremenjeni obliki objavljen v prilogi četrte številke Loških novic, ki jih 

izdaja časopis Gorenjski glas, z naslovom 3 obletnice osamosvojitve, in sicer kot 

publikacija Združenja borcev za vrednote NOB Škofja Loka, katere urednik je bil 

dr. Ivan Kristan.  

Stalnica naše publicistične dejavnosti so Pasijonski doneski, ki so postali 

osrednja slovenska pasijonska publikacija, ki se preko združenja Europassion že 

ozirajo tudi v mednarodni pasijonski prostor. Izdajamo jih skupaj s kulturno-

zgodovinskim društvom Lonka Stara Loka, njihov glavni financer, tako kot Loških 

razgledov, pa je Občina Škofja Loka. V 11. številki Pasijonskih doneskov, ki so 

izšli v začetku marca 2016, je bila objavljena zadnja verzija gledališkega lista 

uprizoritve Škofjeloškega pasijona leta 2015. Urednik vseh dosedanjih številk je 

Alojzij Pavel Florjančič, pri pripravi zadnje številke so mu že pomagali člani 

uredniškega odbora Blaž Karlin, Hiacinta Klemenčič, mag. Andreja Ravnihar 

Megušar, dr. Matija Ogrin in mag. Jože Štukl.  



Pasijonski doneski so imeli pomembno mesto tudi pri utemeljitvi za vpis 

Škofjeloškega pasijona na UNESCOv reprezentativni seznam nesnovne 

kulturne dediščine človeštva, ki se je zgodil 1. decembra 2016 v etiopski 

prestolnici Adis Abeba. Zasedanja medvladnega odbora UNESCA so se v imenu 

Občine Škofja Loka udeležili mag. Jože Štukl, Jernej Tavčar in mag. Aleksander 

Igličar, predsednik in člana izvršnega odbora našega društva, kar odraža aktivno 

vlogo Muzejskega društva pri tem svetovno odmevnem dogodku za naše kraje in 

ljudi, še posebej za vse pasijonce, ki z vsem srcem sodelujejo pri uprizoritvah 

Škofjeloškega pasijona.  

Na predlog našega društva in Inštituta za zgodovino medicine Medicinske 

fakultete Univerze v Ljubljani je bil v petek, 16. aprila 2016 v Aleji zaslužnih 

Ločanov postavljeno obeležje zobozdravniku prof. dr. Jože Rantu, ki je bil 

med soustanovitelji našega društva leta 1937. Obeležje dr. Rantu je, tako kot vsa 

ostala obeležja v Aleji, ustvaril akademski kipar Metod Frlic, sicer član našega 

društva.  

Na lanskem zboru članov je zgodovinarka Biljana Ristić, sodelavka Loškega 

muzeja in članica izvršnega odbora našega društva, ob 110-letnici ustanovitve, 

predstavila zgodovino razvoja Telovadnega društva Sokol v Škofji Loki.  

V sodelovanju s kulturno-zgodovinskim društvom Lonka Stara Loka smo konec 

maja v letnem vrtu Loškega gradu pripravili drugi pesniški recital Pasijonke, ki 

postaja loška stalnica. Recital je bil posvečen 25-letnici samostojne slovenske 

države. Pobudnik in organizator Pasijonk je Blaž Karlin, ki je bil tudi povezovalec 

večera.  

Septembra smo se ob 10-letnici pobratenja med Škofjo Loko in češkim mestom 

Tabor odpravili na tridnevni izlet. V petek 16. septembra smo se v kraju Mlada 

Vožice udeležili posaditve lipe slovensko češkega prijateljstva, ki je že 45. tovrstna 

lipa na Češkem, dve pa rasteta tudi v Sloveniji, v Škofji Loki pred OŠ Škofja Loka 

mesto in pri Češki koči nad Jezerskim. Lipa prijateljstva v Mladih Vožicah je 

posvečena spominu na fotografa Petra Pokorna st., ki se je od nas poslovil konec 

junija. Peter je bil glavni pobudnik ter nosilec sodelovanja med pobratenima 

mestoma in dolgoletni član ter odbornik našega društva. V soboto, 17. septembra 

smo si izletniki ogledali festival Taborska srečanja, s katerim se spominjajo 

taborskega gibanja v 15. stoletju. Na poti domov smo se ustavili v slikovitem 

Češkem Krumlovu, ki je vpisan na UNESCOv seznam kulturne dediščine.  

Jeseni smo pripravili dva odmevna Blaznikova večera. V sredo 18. oktobra je bila 

naša gostja dr. Aleksandra Kornhauser Frazer, znanstvenica na področju 

kemije, častna občanka Občine Škofja Loka in dobitnico številnih  mednarodnih 

nagrad za raziskovalno in strokovno delo. O njeni bogati življenjski poti in spominih 

na rodno Škofjo Loko se je z njo pogovarjala njena sestrična Marija Lebar, 

urednica Loških razgledov.   



V četrtek, 24. novembra smo 2016 smo ob 25-letnici slovenske državnosti v 

sodelovanju z loškim odborom Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Loškim 

muzejem pripravili pogovorni večer Škofja loka in Ločani v osamosvojitveni 

vojni junija 1991. 

Ob 10. decembru svetovnem dnevu človekovih pravic smo v sodelovanju s 

Študijskim centrom za narodno spravo iz Ljubljane, Narodno in univerzitetno 

knjižnico, Loškim muzejem in kulturno-zgodovinskim društvom Lonka Stara Loka 

pripravili mednarodni znanstveni posvet Človekove pravice in temeljne 

svoboščine: ZA VSE ČASE!, ki je potekal 7. in 8. decembra v Kašči. Kot 

spremljevalni dogodek je bila v atriju Starega župnišča na Mestnem trgu na ogled 

razstava STOP, CENZURA!, avtorice Helene Janežič, sodelavke NUK in 

podpredsednice našega društva. V okviru posveta je bila v sredo, 7. decembra 

zvečer, pred praznikom Brezmadežne device Marije, v cerkvi sprave – Nunski 

cerkvi v Škofji Loki sveta maša za žrtve medvojnega in povojnega nasilja na 

Škofjeloškem, ki jo je ob somaševanju duhovnikov dekanije Škofja Loka in bratov 

kapucinov daroval ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore. 

Pred poletjem smo se za izvajanje finančnega in računovodskega poslovanja 

društva dogovorili z računovodskim servisom A&K iz Svetega duha, ki ga 

vodita Alenka Jocif in Jana Kožuh. Veseli smo, da je sodelovanje uspešno steklo, 

kar se kaže tako na strokovnem področju, kot tudi pri znižanju stroškov. Finančno 

in računovodsko poslovanje nam je do sedaj opravljal Loški muzej, ki je lani prešel 

na zunanji računovodski servis. Loški muzej nam odslej nudi prostore za naša 

srečanja, hrani publikacije in pošilja pošto. Pri pošiljanju pošte smo jeseni članom, 

ki so to želeli, vabila in druga sporočila pričeli pošiljati le v elektronski obliki. Od 

nekaj manj kot 300 članov društva, v tej obliki sporočila prejema okrog 140 članov.  

Ob izteku triletnega mandata se za ustvarjalno in prizadevno delo zahvaljujem 

vsem članom izvršnega odbora, še zlasti blagajniku mag. Matjažu Čepinu, ki se 

je odločil, da ne bo več kandidiral. Kot blagajnik je bil z nami devet let in s svojo 

strokovnostjo ter modrostjo veliko pripomogel k stabilnemu finančnemu poslovanju 

društva. Zahvaljujem se tudi vsem drugim odbornikom, članom obeh uredniških 

odborov in nosilcem posameznih prireditev. S svojim delom, velikokrat premalo 

opaženim, z vsem srcem sodelujete pri širjenju vrednot domoljubja in pripadnosti 

rodnim krajem, ki jih moramo še posebej gojiti v sedanjih časih svetovnega 

prepletanja kultur in narodov. Le ob poznavanju svojih korenin ter običajev bomo v 

sebi imeli zdrav ponos, ki hkrati spoštuje druge ljudi, njihove drugače navade ter 

običaje.    

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

sodelavcem za finančno podporo pri izdajanju Loških razgledov in Pasijonskih 

doneskov.  



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

kot bralci Loških razgledov, Pasijonskih doneskov  ter obiskovalci naših prireditev, 

sporočate, da cenite naša prizadevanja in delo. Ponovno vas vabim, da za 

članstvo v društvu nagovorite tudi vaše sorodnike in prijatelje.   

 

 

mag. Aleksander Igličar 

predsednik Muzejskega društva Škofja Loka  

 

 

 

 

 


