
 
 
 

            

Z A P I S N I K 

9. seje izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka, ki je bila v ponedeljek, 4. februarja 

2013 ob 18. uri, v okroglem stolpu na Loškem gradu. 

Seje so se udeležili: mag. Aleksander Igličar, Alojzij Pavel Florjančič, mag. Jože Štukl, Jana 

Mlakar, Jernej Tavčar, mag. Matjaž Čepin, Judita Šega, dr. Milena Alič, Mojca Ferle, člana 

nadzornega odbora mag. Srečko Beričič in Vincencij Demšar; člani častnega razsodišča dr. 

France Megušar, Peter Pipp in Andrej Rant. 

Opravičeno odsotni: Helena Janežič, mag. Tone Košir in dr. Klement Podnar.  

Vabilo na 9. sejo je bilo poslano po e-pošti. 

 

Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnika 8. seje  

2. Predstavitev vsebine Pasijonskih doneskov 2013/8 in informacija o pasijonskih 

dogodkih 2013 (poroča A. P. Florjančič) 

3. Blaznikovi večeri spomladi 2013 (poroča J. Štukl) 

4. Informacija o poteku aktivnosti za postavitev spominskega obeležja Jeji Jamar Legat 

(poroča Helena Janežič) 

5. Priprave na zbor članov (poroča A. Igličar)  

6. Razno 

 

Na začetku seje smo z minuto molka izrazili spoštovanje in zahvalo, za vse njegovo delo v 

društvu, nedavno  preminulemu dolgoletnemu članu in častnemu članu MD Škofja Loka, 

nekdanjemu predsedniku, pobudniku ter dolgoletnemu uredniku Loških razgledov, dr. Branku 

Berčiču. 

K tč. 1: Pregled in sprejem zapisnika 8. seje 

Predsednik A. Igličar je poročal o opravljenem delu in realiziranih sklepih 8. seje ter drugih 

aktivnostih, ki so bile izvedene v času od predhodne seje. 

Na pogrebu pokojnega dr. Berčiča je v imenu Muzejskega društva (zaradi bolezni 

predsednika) spregovoril A. P. Florjančič, za kar se mu je predsednik zahvalil. 



Monografija o akademskem slikarju Ivetu Šubicu, slikarju Poljanske doline, je že iz tiskarne. 

Izšla je v sodelovanju z MD Škofja Loka, Občino Škofja Loka in Založbo Modrijan iz 

Ljubljane. Predstavitev bo v sklopu Blaznikovih večerov 12. 3. 2013 v Sokolskem domu. 

Pisna podpora k pobudi J. A. Omana za prestavitev nagrobnih spomenikov na Mestnem 

pokopališču bo pripravljena v naslednjih dneh. 

Predlog za vpis Škofjeloškega pasijona na Reprezentativni seznam nesnovne kulturne 

dediščine UNESCO je v končni fazi. Zadnjo redakcijo bo opravil J. Štukl. Slovenska verzija 

mora biti pripravljena do 25. 2. 2013. Sledi prevod v angleški jezik in izdelava kratkega 

predstavitvenega filma. 

Predlogi MD Škofja Loka za dopolnitev občinskih proračunov za leti 2013 in 2014  za 

publicistično dejavnost na občini niso bili sprejeti. Postavke so ostale enake. Javni razpis bo 

objavljen v začetku marca. 

Za predlagano kritično izdajo Dalmatinovega Passiona iz l. 1576 je predsednik stopil v stik s 

članom Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar, Viktorjem Žakljem. 

Blaznikovi večeri tečejo in priprava nove številke Loških razgledov  teče po programu. 

Po poročilu o opravljenem delu je bil sprejet naslednji 

sklep 9/1: Sprejme se zapisnik 8. Seje.  

 

K tč. 2: Predstavitev vsebine Pasijonskih doneskov 2013/8 in informacija o pasijonskih 

dogodkih 2013 (poroča A. P. Florjančič) 
 

O aktivnostih je poročal urednik Pasijonskih doneskov, A. P. Florjančič. Pasijonski Doneski 

2013/8 so razdeljeni v tri sklope. Uvodoma je podan Križev pot pesnika Daneta Zajca, sledi 

razmišljanje Silvestra Gaberščka o Tolminskem puntu in Pasijonu, zgodovinar Igor Grdina je 

pripravil prispevek Kakšno vrednost prinaša Škofjeloški pasijon, sledi objava celotnega 

besedila Slovenskega pasijona, ki ga je po vzoru Škofjeloškega pasijona leta 1934 zapisal 

Niko Kuret. Pomen Kuretovega Slovenskega pasijona v svojem prispevku pojasni Alojzij 

Pavel Florjančič. V nadaljevanju so podana razmišljanja, ki so bila v letu 2012 predstavljena 

na srečanju pasijonskih krajev. V posebnem delu so predstavljeni pasijonski dogodki v letu 

2012. Na koncu je prispevek Milene Zlatar o razstavi Tisnikarjev pasijon, na kateri bo 

predstavljen izbor 14 del slikarja Jožeta Tisnikarja na temo pasijona. Ob razstavi bo izdan tudi 

poseben katalog. 

Pred predstavitvijo bo potekalo srečanje slovenskih pasijonskih krajev na temo Punt in 

pasijon (ob 300. letnici tolminskega punta). 15. marca bo sledil še pasijonski večer v Stari 

Loki, s predstavitvijo Pasijona Daneta Zajca. Ob izčrpnem poročilu se predsednik, A. Igličar 

zahvali P. Florjančiču za vloženo delo. 

 

 

 

 



K tč. 3: Blaznikovi večeri (v nadaljevanju BV) spomladi 2013 (poroča J. Štukl) 
 

Prvi BV v letošnjem letu bo  

- posvečen 150. letnici 1. Prešernove proslave na Slovenskem. Prireditev bo potekala v 

slogu nekdanjih besed v Sokolskem domu potekala prava Beseda;  

- 28. februar: predstavitev Pasijonskih doneskov 2013/8;  

- 12. marec: predstavitev monografije  Ive Šubic, slikar Poljanske doline; 

- 20. 3. načrtujemo zbor članov MD Škofja Loka;  

- april: Arheološka obdobja na ozemlju nekdanjega loškega gospostva (mag. J. Štukl); 

- maj: Hieronim Megiser in njegov večjezični slovar (dr. France Megušar); 

- 12. junij: predstavitev 59. številke Loških razgledov; 

- jeseni večer posvečen dr. Pavletu Blazniku in dr. Tinetu Debeljaku, saj letos mineva 

110 let od njunega rojstva. 

 

K tč. 4: Informacija o poteku aktivnosti za postavitev spominskega obeležja Jeji Jamar 

Legat (poroča Helena Janežič) 
 

Zaradi odsotnosti Helene Janežič je kratko poročilo podal predsednik A. Igličar. V začetku 

naslednjega leta bo minilo 100 let od rojstva prof. Jeje Jamar Legat. Ideja o postavitvi 

obeležja je stara že nekaj let. Občina podpira predlog za postavitev obeležja. Prvotni predlog 

besedila je pred leti že pripravil dr. B. Berčič. Posodobila sta ga s  podpredsednico  društva H. 

Janežič.  

 

Občina predvideva sprejetje Pravilnika o postavitvi obeležij pomembnim loškim osebnostim. 

Jernej Tavčar pridobi podrobnejše informacije. 

 

V razpravi nas je J. Mlakar informirala, da je Loški muzej prevzel stanovanje, ki ga je muzeju 

zapustila Jamar Legatova. Stanovanje in oprema je v fazi evidentiranja, v muzeju pripravljajo 

tudi idejne načrte za obnovo in  predstavitev. 

 

Po razpravi je bil sprejet 

 

sklep: 9/4: Vsebinske aktivnosti ob postavitvi obeležja vodi Helena Janežič, organizacijske in 

za sodelovanje z občino pa Jernej Tavčar. 

 

K tč. 5: Priprave na zbor članov (poroča A. Igličar)  
 

Redni zbor članov Muzejskega društva Škofja Loka bo v sredo, 20. marca. Priprava poročil za 

leto 2012 in načrtov za leto 2013 poteka v skladu z dosedanjo prakso.  

 

Za uvodno predavanje je predlagana predstavitev članka tajnice društva M. Ferle: Ljubljana in 

razvoj klekljane čipke na Slovenskem iz  nove monografije Idrijska čipka – z nitjo pisana 

zgodovina. Za predstavitev se M. Ferle dogovori z Mestnim muzejem Idrija. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.10. 

Zapisala: Mojca Ferle                                                          mag. Aleksander Igličar 

                                       predsednik 


