Škofja Loka, 20. marec 2021

POROČILO PREDSEDNIKA MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA
O DELOVANJU DRUŠTVA V LETU 2020

Spoštovani člani in članice Muzejskega društva Škofja Loka!
Leto 2020 je bilo po vsem svetu zaradi pandemije COVID19 leto kot ga še nismo
doživeli. Pretežni del leta je bilo zaradi ukrepov za omejitev širjenja coronavirusa
javno družbeno in kulturno življenje praktično ustavljeno.
Leto 2020 pa je bilo pomembno tudi za delovanje Muzejskega društva Škofj a
Loka, saj so člani na rednem letnem zboru 30. junija 2020 za novo predsednico
društva izvolili Heleno Janežič. Zelo sem vesel, da je Helena prejela soglasno
podporo članov in po mojem dolgoletnem vodenju društva prevzela pomembno
poslanstvo. Verjamem, da bo uspešno vodila društvo, ki ima pomembno vlogo v
družbenem in kulturnem življenju na širšem loškem območju. Helena je prva
predsednica društva v njegovem več kot 80-letnem delovanju. Na njeno povabilo
ostajam v izvršnem odboru društva kot blagajnik. Hvaležen sem, da bom še naprej
lahko sodeloval pri delu društva.
Pred zaprtjem javnega življenje v začetku marca smo 27. februarja v Poljanah
skupaj s kulturnim društvom dr. Ivana Tavčar pripravili predstavitev Loških
razgledov 65/2018, na kateri sta sodelovala urednica Marija Lebar in avtor dr.
Alojz Demšar, ki je aktualni predsednik Muzejskega društva Žiri.
Predstavitev novih Pasijonskih doneskov 2020/15, ki jih je skupaj s člani
uredniškega odbora pripravila urednica Helena Janežič, je bila konec marca
izvedena le na daljavo. Veseli smo, da so Pasijonski doneski kljub temu prišli do
bralcev, saj je od naklade 300 izvodov na zalogi ostalo le še nekaj izvodov.
»Poletno okno« v času epidemije nam je omogočilo, da smo 11. junija v
sodelovanju z župnijo Stara Loka in kulturnozgodovinskim društvom Lonka Stara
Loka v Jurjevi dvorani pripravili predstavitev izjemno odmevne obsežne knjige
Slovenski razkol, avtorja zgodovinarja in novinarja dr. Jožeta Možina. Premajhna
dvorana je bilo jasno sporočilo, da je o času druge svetovne vojne, začetku
komunistične revolucije in proti revolucionarnem odporu pri nas kljub več kot 70letnem obdobju, še vedno veliko dejstev zamolčanih in prikritih. Zgodovinarji jih na
novo razkrivajo in šele sedaj lahko postavljajo v drugačen okvir težkega
medvojnega časa.

30. junija 2020, na praznik Občine Škofja Loka, smo v Sokolskem domu združili
dva osrednja dogodka našega društva, redni letni zbor članov in izid nove številke
Loških razgledov 66/2019. Na zboru članov so bili poleg nove predsednice
izvoljeni še člani izvršnega odbora, nadzornega sveta in častnega razsodišča.
Večina odbornikov nadaljuje s svojim delom, kar je dober pokazatelj stalnosti in
pripadnosti društvu. Vsebino nove številke Loških razgledov je pripravila urednica
Marija Lebar.
Ob izteku mojega 12-letnega mandata pogled nazaj razkriva, da so bila to za
delovanje društva zelo plodna in ustvarjalna leta. Menim, da smo dostojno
uresničevali ambiciozne želje ustanoviteljev društva in vseh naših predhodnikov.
Zahvaljujem se vsem odbornikom, urednikom, članom uredniških odborov in
nosilcem posameznih knjižnih izdaj, saj smo uspehe dosegali s skupnim delom in
medsebojnim spoštovanjem ter razumevanjem. Vodilo ustanoviteljev in
dolgoletnega predsednika dr. Pavleta Blaznika »Za našo stvar« naj ostaja naše
vodilo in vrednota tudi v prihodnje.

mag. Aleksander Igličar
predsednik Muzejskega društva Škofja Loka
(do 30. junija 2020)

Spoštovane članice in člani Muzejskega društva Škofja Loka!

V koronskem letu 2020 sem prevzela vodenje Muzejskega društva Škofja Loka, ki
utečeno deluje na družbenem in kulturnem področju na širšem loškem območju že
več kot 80 let. Tudi sama v društvu že več kot desetletje aktivno sodelujem in mesto
predsednice te častitljive ustanove sem prevzela z velikim ponosom. Vsem se
iskreno zahvaljujem za izkazano zaupanje, ki ga bom, upam in želim, s svojim
delovanjem tudi upravičila.
Leto je bilo v znamenju epidemije, ki še vedno ne pojenja. Ta je krojila in še vedno
kroji tudi aktivnosti društva, ki jih zaradi epidemioloških omejitev nismo mogli in jih še
vedno ne moremo v celoti izpeljati.
Jeseni 2020 smo kljub temu uspešno izpeljali izid umetnostnozgodovinskega
vodnika cerkev sv. Miklavža na Godešiču, katerega avtor je umetnostni zgodovinar
dr. Luka Vidmar, zaposlen na ZRC SAZU. Predstavitev, ki je bila zelo dobro
obiskana, smo izvedli 7. oktobra 2020, pred cerkvijo sv. Miklavža na Godešiču.
Veseli me, da smo z izdajo pripomogli k simbolni zaključitvi celovite in dolgoletne

prenove in restavriranja godeške cerkve, ki sta potekala od leta 1991 dalje. Nekaj dni
kasneje so se zaradi epidemije tovrstne dejavnosti po vsej državi spet ustavile.
Zaradi epidemioloških razlogov smo odpovedali in prestavili tudi načrtovan društveni
izlet, ki ga tradicionalno izvedemo v jesenskem času.
V letu 2020 smo načrtovali še slavnostno akademijo v počastitev častnega občana
Ivana Omana, Blaznikov večer o Slovencih, ki živijo na Hrvaškem s poudarkom na
preseljevanju iz širšega loškega območja, Blaznikov večer, posvečen filozofu dr.
Milanu Komarju ter pop-up muzej na temo migracij. Vse omenjene dogodke smo
zaradi epidemije bili primorani odpovedati, njihovo izvedbo pa prestaviti v morda bolj
spodbudno leto 2021.
Naj s spodbudnimi besedami zaključim tudi to poročilo. Razmere se bodo vsekakor
uredile in tudi Muzejsko društvo Škofja Loka bo lahko spet brez omejitev širilo svoje
poslanstvo z organiziranjem dogodkov, predstavitev in tematskih izletov. Upajmo, da
že v drugi polovici leta 2021.

Helena Janežič
predsednica Muzejskega društva Škofja Loka
(od 30. junija 2020 naprej)

