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Seznam dokumentov Planinskega društva Škofja Loka,
ki se arhivirajo kot muzejska vrednost
1. Lubnik pred in po vojni – slike ferijalcev (3kosi), stara koča (3kosi), umetniški sliki(2
kosa), koča po vojni v v gradnji (5 kosov), nova koča in odborniki (5 kosov), vabilo za
otvoritev 1953 (2 kosa).
2. Mrak Miloš – slike pohodov (5kosov), gradnja skladišča pri Nacetu (2 kosa), Dnevnik
transverzale, slike izletov (21 kosov), slike z Blegoša (17 kosov), slike o Šolmajerju (3
kosi), slike smučarskih tekem (6 kosov – avtor Tone Mlakar), podelitev priznanj (6
kosov), nogometaši Motorja (3 kosi), razne slike (12 kosov), 2 članski izkaznici.
3. Oman Valentin – slike izpred vojne (2 kosa), slike po vojni (12 kosov).
4. Janko Oblak – slike z Lubnika (5 kosov), Blegoš (4 kosi), izleti (14 kosov), Bloudkovi
nagrajenci (1 kos), članska izk. Lubnikarjev (1 kos).
5. Članske izkaznice: Prosenc Milka (1 kos), Lipušček Jože (1 kos), Zadnik Rudi (4 kosi2 poškodovana ), Oblak Janko (5 kosov), Marija Kršmanc (1 kos), Mala planinska
transverzala ( 1 kos).
6. Pohodi v Dražgoše 2001, 2002, 2010 – slike (10 kosov).
7. Ratimir Stefanović – 2 pismi iz leta 2000, pisni odgovor PD Škofja Loka, slike Škofje
Loke iz leta 1934 (24 kosov).
8. Slike PD Škofja Loka - izleti, drugo (19 kosov), 30 let Lubnikarjev (2 kosa), Savo
Šink – ob 80-letnici Čadež Jožeta na Sedmerih jez.( 7 kosov), priznanje PZS Savu
Šinku ( 2 kosa), drugo iz zbirke Šinka (5 kosov); podelitev priznanj PZS 1999 Savu
Šinku in Jožetu Filipiču ( 14 kosov).
9. Gradnja in otvoritev koče na Blegošu 1977 – slike (20 kosov), vabilo za otvoritev (1
kos), obnova 2004 ( 1 kos), pesem o Blegašu (3 kosi).
10. Načrt za dom na Lubniku 1953 – 3 kosi ; zemljevid Triglava ( izdal TK Skala );
zemljevid Loškega pogorja 1936 (avtor Franci Otujac).
11. Upravni odbor PD Škofja Loka 2001 – slike (3 kosi s priloženim tekstom).
12. Zanimivi dokumenti - kopija kupne pogodbe J.Aljaža za vrh Triglava; turistični letak
Škofje Loke iz 30-tih let ; vabilo k otvoritvi koče na Lubniku 1932; obvestilo o nesreči
Martina Potočnika; slika učit.zbora vajeniške šole 1952; pismo predsednika Tita za
PD Škofja Loka 1953; zapisnik sestanka Lubnikarjev 22.8.1976.

13. France Planina – tekst o planinstvu na Škofjeloškem( Jožetu Stanoniku v spomin ob
75-letnici društva); slika iz bolniške postelje, pismo F. Planine Jožetu Stanoniku.
Tone Logonder – knjižica o življenju in delu, nekrolog (napisal A.Pavlovec), pismo
A.Florjančiča o postavitvi kipa T.Logondru, fotografija (1 kos).
14. Janez Dolenc – članki v Planinskem vestniku, 25 strani.
15. Oskrbniki na Lubniku, seznam do 2002; Planinski krožek na OŠ Ivana Groharja.
16. Franc Logonder – Na planine - planinski dnevnik Franca Logondra iz leta 1939;
4 fotografije F.Logondra, 6 planinskih fotografij iz revij, članek o Ratitovcu (leto ?).
17. Dnevnik zapisov PD Škofja Loka od leta 1953 do 1959, kot jih je uredil Lovro
Planina; tekstu so priložene fotografije.
18. Časopisni članki o planinstvu – 59 člankov; zapisi Caca Langerholca v časopisu ( 7
člankov); tekst ob otvoritvi obnovljene koče na Blegošu 1982; 10 let kvarteta Spev;
ob 80-letnici J.Čadeža na Triglav 1985; pismo Blaža Crnice ob 28-letnici telefonske
povezave z Lubnikom, ki jo je tedaj uredila vojska loške kasarne; fotografije (7
kosov).
19. Beležke s seznami izletov in udeležencev PD Škofja Loka, v letih 1967 -1988 (18
beležk).
20. Škatla z gradivi, predvsem fotografijami in kopijami dokumentov, ki so bili
uporabljeni v knjigi ob 100-letnici PD Škofja Loka ; knjiga 100 let PD Škofja Loka.
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