
 
 

Z A P I S N I K 
 

17. seje izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka, ki je bila v ponedeljek,   
13. 9. 2010 ob 19. uri v okroglem stolpu Loškega muzeja. 

 
 
Seje so se udeležili: mag. Aleksander Igličar, mag. Tone Košir, Helena Janežič, 
Mojca Ferle, člani nadzornega odbora: mag. Srečko Beričič, mag. Miha Ješe in Peter 
Pokorn in član častnega razsodišča Peter Pipp. 
 
Opravičeno odsotni: mag. Matjaž Čepin, Alojzij Pavel Florjančič, dr. Klement Podnar, 
Judita Šega, Jože mag. Štukl in Jana Mlakar. 
 
Vabilo na 17. sejo je bilo poslano po e-pošti.  
 
 
Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled in sprejem zapisnika 16. seje 
2. Sklep o izdaji ponatisa knjige Kamniti most (poroča H. Janežič) 
3. Dogovor o društvenem izletu v Innichen (poroča P. Pokorn)  
4. Blaznikovi večeri jeseni 2010 (poroča V. Demšar) 
5. Razno 
 

K tč. 1: Pregled in sprejem zapisnika 16. seje 

Med prisotne na 16. seji se vpiše tudi član častnega razsodišča, dr. Andrej Rant. 

Predsednik A. Igličar je poročal o realiziranih sklepih 16. seje in drugih aktivnostih, ki 
so bile izvedene v času od predhodne seje. 

Za ustrezno zaščito in rešitev freske na nunskem vrtu je bil izdelan predračun. 
Trenutno se iščejo možnosti za financiranje iz ene od postavk občinskega proračuna, 
nekaj bi k temu prispevalo tudi MD. 

Predsednik A. Igličar je z referatom  Vključevanje dediščine v sodobno mestno 
življenje – primer Muzejskega društva Škofja Loka sodeloval na mednarodnem 
posvetu v okviru Historiala Škofja Loka 2010. 



Temo za naslednje leto je predlagal J. Jocif, in sicer naj bi bila to 500-letnica hudega 
potresa na Kranjskem. Tudi v Idriji pripravljajo obeležitev te obletnice, kažejo se 
možnosti za sodelovanje. 

Na Blaznikovem večeru je bila uspešno predstavljena 56. številka LR.  Na zalogi je le 
še nekaj izvodov. 

V poletnem času so bili na obisku v Škofji Loki člani Društva slovensko bavarskega 
prijateljstva. Člani našega muzejskega društva so  jim predstavili cerkev v Crngrobu, 
mestno jedro in muzej. Izrazili so željo po tesnejšem sodelovanju z  MD Škofja Loka. 

A. Igličar se je udeležil tudi svečane akadamije ob predstavitvi knjige Milene Alič V 
zavetju sv. Tilna, ki so jo izdali ob 300-letnici župnijske cerkve v Javorjah.  

Navzoči člani so zapisnik potrdili. Dokončna potrditev bo izvedena na naslednji seji. 

 
K tč. 2: Sklep o izdaji ponatisa knjige Kamniti most   

O pripravi razširjene izdaje pripovedk Lojzeta Zupanca Kamniti most je poročala 
urednica Helena Janežič.  

Poleg ponatisa pripovedk bo knjiga vključevala še strokovni del: Zupančevo delo je 
strokovno ovrednotila dr. Marija Stanonik, njegovo življenje je predstavila Mojca 
Ferle, obsežno bibliografijo je zbrala Helena Janežič, Dušan Koman pa je pripravil 
predstavitev ilustratorja Gvidona Birolle. Likovno bo knjigo opremila akademska 
slikarka Maja Šubic. Knjiga bo obsegala okoli 300 strani. 

Predstavitev »knjige desetletja« bo v novembru na Gimnaziji Škofja Loka.   

 

K tč. 3: Dogovor o društvenem izletu v Innichen 

Peter Pokorn je pripravil podroben itinerar izleta na Južno Tirolsko in ga predstavil. 
Izlet v Innichen bo izpeljan 2. oktobra 2010. V nadaljevanju je tekla razprava 
predvsem o organizacijskih zadevah izleta, ki ga bo pripravila ožja skupina v sestavi 
P. Pokorn, M. Ferle in T. Košir. 

 

K tč. 4: Blaznikovi ve čeri jeseni 2010 

Zaradi odsotnosti V. Demšarja je predlog jesenskega programa Blaznikovih večerov 
predstavil predsednik A. Igličar:  

- v oktobru bo večer z arhitektom Tonetom Mlakarjem, ki ga bo vodil A. P. 
Florjančič 



- 11. novembra bo predstavitev nove izdaje v zbirki Doneski: razširjena izdaja 
Lojzeta Zupanca Kamniti most 

- konec novembra ali začetek decembra pa predstavitev kronike Milene Alič V 
zavetju sv. Tilna. 

K tč. 5: Razno 
 

- P. Pokorn je  podal informaciji o praznovanju 25. obletnice Foto kluba Anton 
Ažbe in o fotografski razstavi  Škofjeloškega pasijona v japonskem Kiotu; 

 
- razpravljali smo o pobudi Toneta Koširja, da bi muzejsko društvo po svojih  

močeh sodelovalo pri izdajah domoznanske literature raznih društev in 
posameznikov na območju nekdanjega freisinškega gospostva, predvsem na 
področju promocije. Pogovor je šel v smer, da izdajateljem lahko ponudimo 
predstavitev na Blaznikovem večeru ter obveščanje in prodajo na spletnih 
straneh;   

 
- Peter Pipp je opozoril, da so informacijske table na loških spomenikih kulturne 

dediščine v slabem stanju in potrebne obnove. Pristojnim na Občini pošljemo 
pobudo, da se table obnovijo; 

 
- H. Janežič je še poročala, da je gospod Mihael Glavan pripravljen sodelovati 

pri objavi Škofjeloškega rokopisa, o katerem smo na pobudo Jurija Svoljšaka 
razpravljali na eni od preteklih sej. 

 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 
 
 
Zapisala:  
Mojca Ferle                       
 
                                                                                          mag. Aleksander Igličar 
                                                                                                   predsednik 
 
 


