
 

Z A P I S N I K 

 

2. seje izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka, ki je bila v ponedeljek, 

6. junija 2011 ob 19. uri v okroglem stolpu Loškega muzeja. 

 

 

Seje so se udeleţili: mag. Aleksander Igličar, mag. Tone Košir, Alojzij Pavel Florjančič, Jana 

Mlakar, Judita Šega, Jernej A. Oman, Jernej Tavčar, Joţe mag. Štukl, Mojca Ferle; člana 

častnega razsodišča Peter Pipp in Andrej Rant.  

 

Opravičeno so bili odsotni: mag. Srečko Beričič, Helena Janeţič in mag. Matjaţ Čepin. 

 

Vabilo na 2. sejo je bilo poslano po e-pošti.   

 

Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red: 

 

 

1. Pregled in sprejem zapisnika 1. seje 

2. Predstavitev 57. številke Loških razgledov in dogovor o razdelitvi članom (poročata J. 

Šega in A. Igličar) 

3. Informacija o pripravi vodnika Freskant Jernej iz Loke (poroča M. Ferle) 

4. Informacija o izdaji knjige dr. Franceta Štukla (poročata J. Šega in A. Igličar) 

5. Predlog za društveni izlet 

6. Razno 

 

 

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

 

Predsednik A. Igličar je poročal o realiziranih sklepih 1. seje in drugih aktivnostih, ki so bile 

izvedene v času od predhodne seje.  

 

Razstava ilustracij »Kamniti most v novi preobleki«  v mali razstavni galeriji, v hodniku 

občine Škofja Loka je lepo uspela. Na odprtju je sodelovala otroška folklorna skupina 

Kamniti most iz OŠ Škofja Loka Mesto pod mentorstvom Andreje Hafner in Nine Hostnik. 

 

Skupnega srečanja odbornikov MD Ţelezniki, Ţiri in Škofja Loka se je 26. maja udeleţilo 19 

odbornikov. Ogledali smo si tri aktualne razstave Moč pogleda –  Ivan Grohar, Kamniti most 

v novi preobleki in  Milijon (ob 20-letnici osamosvojitve Slovenije). Prijetno druţenje smo 

zaključili v Kašči.  

 

V čast Gustavu Pircu se 21. junija pripravlja slovesnost ob odkritju obeleţja na njegovi rojstni 

hiši.  

 

 



Zaključena je digitalizacija knjig Pavla Blaznika Škofja Loka in loško gospostvo in Franceta 

Planine Škofja Loka s Selško in Poljansko dolino. Digitalizacija in postavitev na splet, ki 

omogoča najširši dostop do loške domoznanske literature  je za društvo pomemben doseţek,  

zato bomo z  digitalizacijo nadaljevali. Do naslednje seje je čas za razmislek, kaj se pripravi 

za naslednji sklop digitalizacije (npr. F. Pokorn: Loka, F. Kos: Doneski). 

 

Več o drugih aktivnostih se poroča v samostojnih točkah dnevnega reda.  

 

Po poročilih o opravljenem delu je bil sprejet naslednji 

 

sklep 2/1: Sprejme in potrdi se zapisnik 1. seje. 

 

 

K tč. 2: Predstavitev 57. številke Loških razgledov (LR) in dogovor o razdelitvi članom 

 

O zadnjih pripravah je poročala urednica Judita Šega. Javna predstavitev 57 številke LR bo 

15. junija v Sokolskem domu. Blaznikov večer bo podoben dosedanjim. Urednica bo v uvodu 

kratko predstavila vsebino prispevkov in njihove avtorje. V drugem delu bo dr. Tone Košir 

predstavil zanimivosti iz svojega raziskovanja zdravstva na Loškem. V kulturnem programu 

bo sodelovala  Gimnazija Škofja Loka.  

 

O organizaciji BV, razdelitvi LR članom in članarini je poročal predsednik A. Igličar. 

Predlaga, da distribucijo prevzamejo M. Čepin, J. Štukl in Jernej A. Oman. Za aţuren seznam 

članov poskrbi tajnica M. Ferle.  Sam raznos tudi letos opravijo študenti, v juliju se razgledi 

pošljejo še po pošti.   

 

LR bodo izšli v nakladi 750 izvodov (50 manj kot preteklo leto).  Cena LR ostaja enaka kot 

lansko leto: 15 EUR za člane in članarina 5 EUR,  cena LR v prosti prodaji 20 EUR, raznos 

LR opravijo  študentje. Razdelitev za MD Ţiri in Ţelezniki bo potekala enako kot doslej.  

 

Občina Škofja Loka  ima 15. junija podelitev za najboljše učence v osnovni šoli. Njihovim 

mentorjem bo podeljena ţe nova številka LR.  

 

Razprava je tekla tudi o izmenjavi LR, ki jo opravlja Loški muzej in ne poteka v skladu z 

dogovorom in po seznamu, ki  je bil potrjen in predloţen s strani muzejskega društva. Loški 

muzej LR izmenjuje po lastni presoji. Inštitucije, ki so LR prejemale od prve številke (od l. 

1954) javljajo, da za leto 2009 LR (še) niso prejele.  Prav tako bi morala biti izvedena  

razdelitev za leto 2010 po sprejetem programu. Potekajo razgovori, da z letom 2011 prevzame 

razdelitev občina.  

 

Potekel je dogovor s studiom Grad, ki skrbi za oblikovanje LR in pripravo za tisk. 

Sodelovanje je vzorno,  zato predsednik predlaga, da ponovno sklenemo  dogovor za tri leta.  

 

Po razpravi je bil sprejet naslednji 

 

sklep 2/2: Izvršni odbor pooblašča predsednika, da sklene dogovor s Studiom Grad za 

oblikovanje LR  in njihovo  pripravo za tisk. 

 

 

 



 

K tč. 3: Informacija o pripravi vodnika freskant Jernej iz Loke 

 

O pripravi je poročala urednica Mojca Ferle. Tekst za vodnik je avtor ţe oddal urednici. 

Narejena je tudi ţe lektura in prevod povzetkov, kot je bilo sklenjeno na pretekli seji. S tem se 

je povečal obseg vodnika. Za oblikovanje sta prišli dve ponudbi, izbrana je bila ugodnejša. 

Trenutno poteka urejanje in zbiranje fotografskega gradiva, ki se bo v tem tednu oddalo 

oblikovalki.  

 

Po poročilu je bil sprejet naslednji  

 

sklep 2/3: Vodnik Slikar Jernej iz Loke gre v dokončno izvedbo. 

 

K tč. 4: Informacija o izdaji knjige dr. Franceta Štukla 

 

V pripravi je še ena domoznanska knjiga. Dr. France Štukl  pripravlja knjigo o  kulturni 

dediščini na Loškem.  Gradivo zbira in pripravlja ţe dlje časa.  Za uredniško delo je bila 

naprošena Judita Šega, ki se je z  zanimivo  vsebino ţe seznanila. Tekst obsega okrog 200 

strani.  Za tehničnega urednika predlaga dr. Toneta Koširja. Knjiga bo predstavljena v okviru  

Dnevov evropske kulturne dediščine. Dr. Štukl je naš častni član in njegova knjiga bi lahko 

izšla kot 25. številka Doneskov. 

 

Po razpravi je bil sprejet naslednji 

 

sklep 2/4: MD Škofja Loka pristopi k sodelovanju pri izdaji knjige dr. Franceta Štukla, 

Kulturna dediščina na Loškem. 

 

 

K tč 5: Predlog za društveni izlet 

 

O letošnjem društvenem izletu smo ţe razpravljali. Med več predlogi je ob letošnji izdaji 

vodnika favorit izlet Po poteh Jerneja iz Loke. Predlagan je datum 24. 9. 2011, potrebno je 

pravočasno rezervirati avtobus.  

 

Ker je bil lansko leto avtobus v nekaj urah polno zaseden, bodo letos imeli prednost člani 

MD. Poleg ogleda cerkva s freskami Jerneja iz Loke, se v program vključi tudi ogled 

dediščine 1. svetovne vojne. 

 

Po razpravi je bil sprejet naslednji 

 

sklep 2/5: Letošnji izlet Muzejskega društva bo organiziran po poteh freskanta Jerneja iz 

Loke. Program izleta  se pripravi do začetka septembra. 

 

 

K tč. 6: Razno 

 

- Občinski odbor borcev za vrednote NOB nas je seznanil, da potekajo aktivnosti za 

postavitev obeleţja zdravniku dr. Kocijančiču v Aleji znamenitih Ločanov. Ker so bile 

ob javnem razpisu letu 2004 ugotovljene pomembne proceduralne napake, predlagajo, 



da se obeleţje postavi brez ponovnega javnega razpisa. V zvezi s problematiko sta se z 

M. Vraničarjem sestala T. Košir in A. Igličar. 

- V razpravi je A. P. Florjančič ponovno opozoril na neizvajanje občinskega odloka, ki 

določa, da občine vsako leto pripravi javni razpisa za zbiranje osebnosti, ki se ji 

postavi obeleţje. Zaradi tega je bilo zadnje obeleţje postavljeno leta 2006 in v Alejo 

niso bile uvrščene osebnosti, katerih pomembne obletnice smo praznovali v zadnjih 

letih (prof. Jesenko, škof Karlin idr.). Na nerešeno problematiko smo v preteklosti 

pisno in javno večkrat opozorili ţupna in pristojne občinske sodelavce. 

- Ostali odborniki so se strinjali, da je problematika Aleje kompleksna in odvisna tudi 

od celovite ureditve Kapucinskega predmestja, ki pa se odlaga iz leta v leto. MD je 

pripravljeno, da se aktivno vključi v reševanje nastale situacije. 

V proračunu Občine Škofja Loka je po nekaj letih ponovno predvidena postavka za Alejo 

v višini 3.000 EUR. 

 

Sprejet je bil 

 

sklep 2/6: Izvršni odbor MD ponovno vsebinsko podpira uvrstitev obeležja zdravniku 

Kocijančiču v Alejo znamenitih Ločanov (enaka podpora je bila dana že leta 2004). 

Proceduralne zaplete naj rešuje Občina Škofja Loka kot nosilec javnega razpisa. 

 

- 17. junija bo v  Ţeleznikih dr. Marija Stanonik predstavila knjigi Nekoč je bilo jezero 

in Kamniti most. Večer organizira MD Ţelezniki. 

 

- A. Pavel Florjančič je poročal o razstavi akvarelov v Vipavi, ki jih je v letih 1944 do 

1946 naslikal  Ločan, arhitekt Tone Mlakar. Razstava se seli še na Ptuj. Muzejsko 

društvo podpira pobudo, da se razstava  pripravi tudi v Škofji Loki. 

 

- A. Pavel Florjančič odbornike MD vabi v Uršna sela, njegov rojstni kraj, kjer bo 

predstavitev domoznanskega zbornika z naslovom »Uršna sela vas sprejemajo 

vesela«, katerega avtor je A. P. Florjančič.. 

 

- Umrl je naš častni član dr. Anton Ramovš. A.  Pavel Florjančič je kratko povzel 

njegovo ţivljenje in delo.  Bil je zasluţni profesor Univerze v Ljubljani in 

mednarodno priznani strokovnjak.  Po njegovi zaslugi je loško območje najbolj 

geološko obdelana pokrajina na Slovenskem. Svojo zapuščino je zapustil Loki 

(Knjiţnici Ivana Tavčarja svojo knjiţnico, ZAL-u svojo  strokovno korespondenco.  

Bil je tudi častni član občine Ţelezniki. Objavljal  je tudi v LR (od 1 do 40. številke je 

bil redni vsakoletni avtor, poleg dr. Blaznika in prof. Planine in bil urednik prvih 

vodnikov po loškem ozemlju.  Z minuto molka smo počastili njegov spomin in se mu 

zahvalili za vse njegovo delo. 

 

Sejo smo zaključili ob 20.40. 

 

 

 

 

Zapisala: Mojca Ferle                                                                mag. Aleksander Igličar 

                                                                                                   predsednik 

 

 



 


