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Spoštovana gospa Saša Nabergoj, direktorica Loškega muzeja! 

 

Muzejsko društvo Škofja Loka je že več kot 83 let tesno vpeto v loško kulturno dogajanje. 

Glavni namen društva je bil že od njegovih začetkov ustanovitev mestnega muzeja v Škofji Loki, 

kar je izpolnil in od tedaj z Loškim muzejem tudi vseskozi aktivno sodeluje. Hkrati skrbi za 

pospeševanje domoznanstva na ozemlju nekdanjega Loškega gospostva ter ohranjanje 

njegove bogate kulturne in naravne dediščine.  

Eno svojih pomembnih nalog vidi Muzejsko društvo tudi v spodbujanju raziskovalne dejavnosti 

na področju domoznanstva. Spremlja in sodeluje pri predstavitvah tovrstnih raziskav in 

sodeluje z Loškim muzejem pri preučevanju zgodovinskih, etnoloških in drugih dogodkov ter 

pri zbiranju in preučevanju za ohranitev pomembnih predmetov oziroma knjig in arhivalij.  

Člani Muzejskega društva in njegovih organov z zanimanjem sledimo delu Loškega muzeja in 

pozdravljamo prenovo zbirk, ki jo je Loški muzej izvedel v zadnjih letih. Na nedavnem ogledu, 

ki smo ga pod vodstvom kustosa Loškega muzeja mag. Jožeta Štukla izvedli člani izvršnega 

odbora Muzejskega društva, smo se z navdušenjem sprehodili skozi nazorne prikaze življenja 

na Škofjeloškem. Menimo, da je muzejska zbirka odličen prikaz naše bogate kulturne dediščine 

in razgibane zgodovine. Z eno izjemo. Neprijetno nas je namreč presenetil prikaz polpretekle 

zgodovine na Škofjeloškem, ki je predstavljena v zbirki z naslovom Zbirka novejše zgodovine. 

Ta je sicer izvrsten odraz časa in uradnega »pravovernega« zgodovinskega pogleda iz obdobja, 

ko je nastala (80. leta preteklega stoletja), nikakor pa ne odslikava resničnih dejstev, podprtih 

z mnogimi raziskavami, objavami in podatki, ki so tudi zaradi demokratičnih sprememb, ki jih 

je Slovenija doživela pred 30. leti, danes na voljo za preučevanje in raziskovanje. Loški grad, 

kjer domuje Loški muzej, je v letih druge svetovne vojne in po njej videl še drugačno zgodovino, 

kakor je prikazana v trenutni zbirki. Menimo, da bi predstavitev zaslužila tudi dogajanja, ki so 

vodila do samostojne Slovenije, saj se novejša zgodovina nikakor ni ustavila leta 1945 oziroma 

1988.    



Loškemu muzeju zato ob zavedanju, da je avtonomna in kompetentna ustanova, ki pripravlja 

načrt dela skladno s svojim poslanstvom, dajemo pobudo za prenovo Zbirke novejše 

zgodovine in postavljamo vprašanje, kdaj se namerava te prenove lotiti. Mogoče je 

priložnost že ob pripravi programa za naslednje leto in vključitev prenove zbirke novejše 

zgodovine v strateški dokument za obdobje 2021–2025. 

Hkrati na Loški muzej naslavljamo pobudo, da se med prijatelje Loškega muzeja - ta institucija 

naj bi zaživela v obliki Kluba prijateljev LM – najprej uvrsti člane Muzejskega društva. Kot 

soustanovitelji muzeja predstavljamo prav člani društva najbolj osnovno bazo »prijateljev« in 

podpornikov vašega pomembnega dela. 

Pismo pobude pošiljamo gospe Saši Nabergoj, direktorici Loškega muzeja s klasično pošto, 

županu Občine Škofja Loka pa po elektronski pošti. Gospo Nabergoj prosimo, da s pobudo 

seznani tudi člane sveta zavoda Loškega muzeja.  

 

          

S prijaznimi pozdravi,  

          Helena Janežič 

predsednica Muzejskega društva Škofja Loka 


