
 

           Škofja Loka, 8. junij 2017 

 

Spoštovani člani in članice Muzejskega društva Škofja Loka,  

 

Muzejsko društvo Škofja Loka (MD) v letu 2017 praznuje 80-letnico delovanja, 

ustanovljeno je bilo 23. julija 1937. Ob visokem jubileju delovanja MD so loške 

kulturne ustanove (Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, Loški muzej Škofja Loka, 

Gimnazija Škofja Loka) in društva (Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka, Kulturno-

zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka) podale pobudo, da se MD podeli Zlati grb 

Občine Škofja Loka za leto 2017. 

Pobudo so podprli častni občani dr. Aleksandra Kornhauser Frazer, Ivan Oman in dr. 

France Štukl  ter državne ustanove Narodna in univerzitetna knjižnica, Arhiv 

Republike Slovenije in Zgodovinski arhiv Ljubljana. 

MD je bilo edini kandidat za prejem Zlatega grba za leto 2017. Člani Komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta občine Škofja Loka 

(Komisija) so z večino glasov odločili, da MD za podelitev Zlatega grba ni 

primerno. Uradne utemeljitve predlagatelji niso prejeli, neuradno pa smo izvedeli, da 

je odločitvi botrovalo dejstvo, da se MD v zadnjih letih preveč ukvarja “s polpreteklo 

zgodovino”. Po mnenju članov Komisije to ni poslanstvo in namen delovanja MD. 

Omenjena so tudi slabo vodenje društva in notranja nesoglasja, kar naj bi vodilo v 

zmanjšanje števila članov MD.  

Začudenje nad politično-ideološko odločitvijo Komisije, ki zanika dolgoletno 

delovanje in pomen MD v loškem in širšem slovenskem prostoru, sta javno izrazila 

častna občana dr. Aleksandra Kornhauser Frazer in Ivan Oman (njuni pismi lahko 

preberete na spletni strani MD www.mdloka.si). 

V izvršnem odboru MD smo tako kot predlagatelji pobude izjemno presenečeni in 

razočarani nad odločitvijo članov Komisije, pri kateri so prevladali politično-

ideološki vidiki in prekrili pomen dolgoletnega delovanja MD (izdajanje Loških 

razgledov od leta 1954, izdajanje Pasijonskih doneskov od leta 2006, 48 knjižnih 

naslovov v zbirkah Doneski in Vodniki, pogovorni Blaznikovi večeri)  

Člani izvršnega odbora MD menimo, da je strokovno ukvarjanje z zgodovino eno 

od osnovnih poslanstev našega društva ne glede na različne poglede na 

zgodovinska dejstva. Zgodovinska krajina je prostor, ki se ves čas dopolnjuje z 

http://www.mdloka.si/


novimi odkritji in vemo, da so bila nekatera dejstva v preteklosti prikrita in 

zamolčana. Zato je naša poklicanost govoriti o vseh vidikih zgodovine še toliko 

večja. Vsakoletni predlog programa delovanja MD pripravi izvršni odbor in ga 

predstavi na zboru članov, kjer le-ti lahko podajo tudi svoje predloge. V zadnjih treh 

mandatih ni bil zavrnjen noben predlog članov. 

Povsem običajno je, da imamo znotraj izvršnega odbora posamezni člani različne 

poglede na zadeve, o katerih se pogovorimo na sejah. Večinoma do skupnega 

sklepa pridemo s konsenzom, včasih pa z glasovanjem, kar je običajna praksa 

demokratičnih ureditev. 

Kandidate za predsednika MD in člane izvršnega odbora lahko predlaga 10 članov 

društva ali izvršni odbor. Na zadnjih treh zborih je edini kandidat za predsednika 

prejel soglasno podporo članov, za člane izvršnega odbora pa so bili izvoljeni 

kandidati, ki so prejeli največje število glasov.  

V MD je trenutno 296 članov, od leta 2014 se je število članov zmanjšalo za 2 člana. 

V tem obdobju je članstvo prenehalo 40 članom (največji vzrok je smrt članov), 

pristopilo pa je 38 novih članov.  

Ob tej priložnosti vas v duhu ustanoviteljev MD, dr. Blaznika, dr. Debeljaka, prof. 

Planine, prof. Dolenca in drugih, ki so skupaj delovali »za našo stvar« vabimo, da za 

članstvo v Muzejskem društvu Škofja Loka nagovorite tudi vaše sorodnike, prijatelje 

in znance.  

 

Prisrčen pozdrav in nasvidenje v sredo, 14. junija 2017 ob 19.30 v Sokolskem domu 

na predstavitvi Loških razgledov 63/2016. 

 

 

Štefan Kržišnik, l.r.      mag. Aleksander Igličar, l.r. 

   tajnik MD        predsednik MD 


