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POROČILO PREDSEDNIKA MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA  

O DELOVANJU DRUŠTVA V LETU 2018 

 

Spoštovani člani in članice Muzejskega društva Škofja Loka ! 

Po pestrem letu 2017, v katerem smo se spominjali 80-letnice našega delovanja, 

je bilo leto 2018 bolj umirjeno. Veseli smo, da smo razstavo »Za našo stvar«, ki 

prikazuje ustanovitev Muzejskega društva Škofja Loka in njegovo delovanje v 

zadnjem obdobju marca 2018 na ogled postavili v Galeriji Muzeja v Železnikih, 

oktobra pa v Muzeju Žiri, kjer smo se ob odprtju spomnili tudi pokojnega Alfonza 

Zajca, častnega člana Muzejskega društva Žiri in Škofja Loka.  

Junija smo izdali že 64. številko Loških razgledov, ki jo je uredila urednica 

Marija Lebar s sodelavci uredniškega odbora, marca pa Pasijonske doneske 

2018/13, ki jih je prvič uredila urednica Helena Janežič s sodelavcu uredniškega 

odbora.  

Ob 100-letnici konca 1. svetovne vojne smo pripravili Blaznikov večer, na 

katerem smo gostili zgodovinarja Marka Štepca, ki nam je poglobljeno predstavil 

zadnje leto prve svetovne vojne in upor slovenskih vojakov Judenburgu, ki ga je 

vodil Anton Hafner iz Godešiča. 

Na pobudo odbornika Ambroža Demšarja smo ob Dnevih evropske kulturne 

dediščine, ki so potekali pod geslom »Kjer preteklost sreča prihodnost«, za 

osnovnošolce in dijake razpisali nagradni natečaj "TOLE MORAM POVEDAT". 

Odzvalo se je več kot 100 učencev z vseh osnovnih šol s škofjeloškega in obeh 

dolin, ki so zapisali ali posneli stvari, ki so jih imeli starejši "za povedat". S tem 

natečajem smo se vrnili k našim koreninam, k skrbi za ohranjanje »žive« kulturne 

dediščine, ki prevečkrat neslišno odhaja od nas.  

 
V začetku decembra je bilo v Aleji zaslužnih Ločanov odprtje doprsnega 

obeležja biologu in naravovarstveniku prof. dr. Franu Jesenku, ki ga je med 

drugimi predlagalo tudi naše društvo.  

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

Kanalsko dolino in Rezijo v Italiji, kjer smo obiskali naše rojake ki so nas prijazno 

sprejeli. Izlet je vsebinsko pripravil in ga vodil dr. Dejan Valentinčič.  



Vsem odbornikom in članom uredniških odborov se iskreno zahvaljujem za njihovo 

pomembno delo. Zahvaljujem se tudi občinskim svetnikom, županu mag.  Mihu 

Ješetu ter njegovim sodelavcem za finančno podporo pri izdajanju naših publikacij 

ter pripravi dogodkov. Upam in želim, da bo tudi novoizvoljeni župan Tine Radinja 

podpiral naše delovanje. 

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 skrb za ohranjanje bogate 

loške kulturne dediščine. Ponovno vas vabim, da za članstvo v društvu nagovorite 

tudi vaše sorodnike in prijatelje.   

 

mag. Aleksander Igličar 

predsednik Muzejskega društva Škofja Loka 


