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POROČILO PREDSEDNIKA MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA  

O DELOVANJU DRUŠTVA V LETU 2017 

 

Spoštovani člani in članice Muzejskega društva Škofja Loka ! 

Leto 2017 je bilo za delovanje Muzejskega društva Škofja Loka zelo pomembno in 

odmevno, saj smo se spominjali 80-letnice našega delovanja. Muzejsko društvo 

Škofja Loka je bilo namreč ustanovljeno 23. julija 1937, ko so ustanovni člani za 

predsednika imenovali dr. Pavleta Blaznika, ki je društvo vodil vse do leta 1974.  

Ob visokem jubileju smo 20. novembra 2017 v Sokolskem domu pripravili 

slavnostno akademijo in priložnostno razstavo, ki smo jo nadgradili z izdajo 

knjige ZA NAŠO STVAR, ki govori o začetkih delovanja »Loškega profesorskega 

ceha«, v katerem so se loški profesorji prvič zbrali leta 1930. Njihovo srečevanje je 

pripeljalo do ustanovitve našega društva in leta 1939 do ustanovitve Loškega 

muzeja. V knjigi je podrobneje predstavljeno življenje in delo enajstih članov ceha, 

ki so bili na prvem srečanju. Knjigo je uredila Helena Janežič, poleg nje pa so 

prispevke pripravili še Štefan Kržišnik, Mojca Ferle, Judita Šega in Jernej Tavčar.  

Ob praznovanju pomembnega jubileja so loške in slovenske kulturne ustanove ter 

trije častni občani Občane Škofja Loka, dr. Aleksandra Kornhauser Frazer, Ivan 

Oman in dr. France Štukl predlagali, da bi Muzejskemu društvu Škofja Loka 

podelili Zlati grb Občine Škofja Loka. A večina občinskih svetnikov v Komisiji za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je menila, da Muzejsko društvo Škofja 

Loka za prejem priznanja ni primerno, ker se v zadnjih letih preveč ukvarja »s 

polpreteklo zgodovino«, kar po njihovem mnenju ni osnovno poslanstvo društvo. 

Ker je bilo Muzejsko društvo edini kandidat za Zlati grb, le-ta v letu 2017 ni bil 

podeljen, kar se ni zgodilo že zelo dolgo.  

Politično-ideološka odločitev občinskih svetnikov, ki zanika dolgoletno delovanje 

društva, njegovih članov in odbornikov, je v javnosti močno odmevala. Nekateri so 

svoje začudenje in lahko rečem tudi zgražanje izrazili javno v medijih, veliko ljudi 

mi je to povedalo v osebnem pogovoru. Res je žalostno, da kratkoročni politični 

pogledi občinskih svetnikov v celoti prekrijejo pomembno delovanje našega 

društva. A taka je naša politična realnost, nekatere še vedno izjemno moti, da pri 

delovanju društva odpiramo tudi zgodovinska dejstva, ki jih še vedno želijo prikriti 

in zanikati, kot da se niso zgodila.   



Poleg praznovanja 80-letnice našega delovanja smo junija izdali 63. številko 

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

odbora, marca pa Pasijonske doneske 2017/12, ki jih je ponovno uredil Alojzij 

Pavel Florjančič s sodelavci in avtorji prispevkov. Osrednja vsebina Pasijonskih 

doneskov je bila namenjena vpisu Škofjeloškega pasijona na UNESCOV 

reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, ki se je zgodil 1. 

decembra 2016 v Adis Abebi v Etiopiji.  

Na lanskem zboru članov smo za nova častna člana društva imenovali 

upokojenega zdravnika Toneta Koširja in upokojenega zobozdravnika 

Andreja Ranta, ki sta častne listine prejela na predstavitvi Loških razgledov. 

Konec decembra pa nas je zapustil častni član Alfonz Zajec iz Žirov. 

Predlagam, da mu v zahvalo in spoštovanje za vse njegovo delo v našem društvu, 

še posebej pa za njegovo delovanje v Muzejskem društvu Žiri, izkažemo 

pozornost z minuto molka.  

V letu 2017 smo pripravili osem Blaznikovih in drugih večerov. Poleg večerov v 

Škofji Loki smo ob priložnosti prihoda kulturne dediščine dr. Tineta Debeljaka iz 

Buenos Airesa v Slovenijo, januarja pripravili tematski večer v prostorih 

Svetovnega slovenskega kongresa v Ljubljani, julija pa Večer pod kostanji v 

italijanski Gorici, ko je bila z nami tudi Jožejka Debeljak Žakelj, hčerka dr. Tineta 

Debeljaka, ki je bila na daljšem obisku v Sloveniji, saj z družino živi na severu 

Argentine v mestu Tucuman. Ena najbolj zaslužnih za prihod kulturne dediščine 

dr. Debeljaka v Slovenijo je naša podpredsednica Helena Janežič, sodelavka 

NUK-a, ki je v hrambo prevzel Debeljakovo obsežno gradivo. 

Naše medosebne povezave so nov zagon dobile tudi ob septembrskem izletu v 

Novo mesto, Klevevž in Brestanico, ki sta ga vodila Jože Štukl in Mirjam 

Jezeršek.  

Lani je bil za nov triletni mandat izvoljen prenovljen izvršni odbor, ki se je z vso 

vnemo lotil svojega pomembnega poslanstva in reševanja izzivov, ki se pojavljajo 

pri njegovem delu. Vsem odbornikom in članom uredniških odborov se iskreno 

zahvaljujem za vse vaše obsežno in pomembno delo. Zahvaljujem se tudi 

občinskim svetnikom, županu mag.  Mihu Ješetu ter njegovim sodelavcem za 

finančno podporo pri izdajanju naših publikacij ter pripravi Blaznikovih večerov.  

Hvala tudi vsem 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.   

Naj nam vsem Bog nakloni moči, da bomo še dolgo delovali »ZA NAŠO STVAR«.  

mag. Aleksander Igličar 

predsednik Muzejskega društva Škofja Loka 


