OBČINA ŽELEZNIKI
Češnjica 48, 4228 Železniki, tel.: (04) 500-00-00, faks: (04) 500-00-20, e-mail: uprava@obcina.zelezniki.si

OBČINSKI SVET
OBČINE ŽELEZNIKI

PODELJUJE

PRIZNANJE
ZA ŽIVLJENJSKO DELO PROSTOVOLJCEV
za leto 2019

ALOJZIJU TOLARJU
(rojen 18. aprila 1941, stanujoč Ojstri Vrh 1, Železniki).

U T E M E L J I T E V:
Lojze Tolar je z muzejsko dejavnostjo povezan že od mladih let. Leta 1967 se je pridružil
ekipi ljubiteljskih muzejskih delavcev, ki so bili zbrani v pododboru Železniki, ki je
deloval znotraj Muzejskega društva Škofja Loka. Lojze Tolar je vseskozi aktiven član
muzejskega društva. Leta 1969 je prevzel tajniška dela, med letoma 1970 in 1983 je bil
predsednik društva (sprva predsednik pododbora Železniki Muzejskega društva Škofja
Loka, od leta 1979 pa predsednik samostojnega Muzejskega društva Železniki). Od
takrat, ko je predsedniške posle predal nasledniku, je član bodisi upravnega, bodisi
nadzornega odbora muzejskega društva.
Lojze Tolar je človek, ki se ne postavlja z dosežki in o svojem delovanju, govori z njemu
tako značilno skromnostjo. Pri ravnanju z dediščino ga vodi čut za ohranitev premičnin
in nepremičnin. Ljubiteljski muzejski delavci so delovali kot uigrana in k točno
določenim ciljem osredotočena skupina. V letih njegovega predsedovanja društvu so se
zgodili veliki premiki na muzejskem področju v Železnikih, kar je pomembno še danes.
Za muzejsko dejavnost so pridobili Plavčevo hišo, za galerijsko pa so preuredili
gospodarsko poslopje za njo – Galerijo Muzeja Železniki. Ob otvoritvi Alplesove žage na
Češnjici leta 1967 so pred plavžem in v Plavčevi hiši pripravili razstavo gozdno-lesnega
gospodarstva in s tem začrtali muzejsko usmeritev v Železnikih. Nekoliko kasneje so v
njej postavili muzejske zbirke, ki so še vedno nosilne zbirke. Lojze Tolar je avtor prve
postavitve čipkarske zbirke ter pobudnik in avtor postavitve zbirke škriljne kritine. Za

namen muzejskega prikaza so bile posnete fotografije v pruhu ter objekti s škriljno
kritino iz Selške doline, kar je z vidika evidentiranja dediščine izrednega pomena.
Poleg aktivnega delovanja v Muzejskem društvu Železniki je Lojze Tolar aktiven član
zgodovinske skupine ter skupine pritrkovalcev, ki delujeta v okviru župnije Železniki. Pri
slednji je dejaven od leta 1974, ko je cerkev sv. Antona spet dobila zvonove. Lojze Tolar je
sodeloval pri pripravi nosilnih tramov za zvonove in bil v skupini, ki si je v livarni v
Innsbrucku ogledala ulivanje naročenih zvonov. Od takrat dalje sodeluje pri zvonjenju
kot pritrkovalec.
Lojze Tolar je tudi čebelar, vključen v Čebelarsko društvo Železniki. Bil je dolgoletni član
upravnega odbora Čebelarskega društva Železniki. Dejavno je bil vpet v pripravo
društvenega prapora leta 1999.
Je tudi član Turističnega društva Železniki.
Njegovi prispevki pri varovanju in ohranjanju kulturne dediščine so vidni na vseh
področjih, kjer je dejaven.
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