
 

 

 

Z A P I S N I K 

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

14. 11. 2011 ob 18. uri v okroglem stolpu Loškega muzeja. 

Seje so se udeleţili: mag. Aleksander Igličar, mag. Tone Košir, mag. Matjaţ Čepin, Alojzij Pavel 

Florjančič, Judita Šega, mag. Joţe Štukl, Jana Mlakar, Jernej Tavčar, Helena Janeţič, člana nadzornega 

odbora mag. Srečko Beričič in Vincencij Demšar ter člana častnega razsodišča Andrej Rant in dr. France 

Megušar.  

Opravičeno odsotni: Mojca Ferle, dr. Klement Podnar, Jernej Antolin Oman  

Vabilo na 4. sejo je bilo poslano po e-pošti.   

Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnika 3. seje 

2. Informacija o pripravi knjiţnih izdaj spomladi 2012: 

 40 let Severjevih nagrad (poroča M. Črtalič) 

 Vodnik po Aleji znamenitih Ločanov (poroča A. P. Florjančič) 

 Pasijonski doneski 7/2012 (poroča A. P. Florjančič) 

 Monografija Iveta Šubica (poroča T. Krpič) 

3. Predlog Blaznikovih večerov spomladi 2012 (poroča J. Štukl) 

4. Razno 

 

K tč. 1: Pregled in sprejem zapisnika 3. seje 

 Predsednik A. Igličar je poročal o opravljenem delu in realiziranih sklepih 2. seje ter drugih aktivnostih, 

ki so bile izvedene v času od predhodne seje. 

Predstavitev nove knjige iz zbirke Vodniki – Slikar Jernej iz Loke in njegova dela na Loškem avtorja 

Dušana Komana je bila zelo uspešno izvedena. Predstavitve na 4 lokacijah (Godešič, Suha, Sp. Bitnje, 

Kriţna Gora) se je skupno udeleţilo med 60-70 ljudi. 

Prav tako je bila uspešno izvedena predstavitev knjige iz zbirke Doneski dr. Franceta Štukla z naslovom 

Po poti kulturne dediščine, ki jo je MD v sodelovanju z Občino Škofja Loka pripravilo 29. septembra 

2011 v Sokolskem domu. Knjiga se dobro prodaja. 

MD je uspešno izvedlo izlet Po poteh Jerneja iz Loke v Benečijo ter Posočje v septembru. 



Predsednik se je za njihovo delo zahvalil Mojci Ferle, Heleni Janeţič in Juditi Šega, ki so bile glavne 

nosilke navedenih aktivnosti.  

Predsednik A. Igličar je nadalje poročal, da je bilo v zvezi z novogradnjo ob vstopu v staro mestno jedro 

na Cankarjevem trgu na pobudo Občine sklicano srečanje zainteresirane javnosti, ki so se ga udeleţili tudi 

odborniki MD (Florjančič, Pokorn, Igličar). Ob tem je ponovno izpostavil, da je potrebno mnenja in 

predloge podati v času razgrnitve načrtov, ne pa šele ob njihovi izvedbi. Hkrati povabi vse navzoče, da se 

naslednji dan, 15. 11. 2011udeleţijo predstavitve vmesne variante bodoče urbanistične ureditve širšega 

območja klavnice, ki so jih na delavnici izdelali študentje Fakultete za arhitekturo iz Ljubljane. 

 Freska na zidu ob Nunskem vrtu je bila sneta in je v postopku restavriranja. 

Na zapisnik je imel pripombo dr. Megušar, ki pravi, da v dosedanjih zapisnikih niso enotno zapisani 

akademski naslovi posameznih odbornikov.  

 Drugih dopolnitev zapisnika 3. seje ni bilo, zato je bil sprejet 

sklep 1/4: Sprejme in potrdi se zapisnik  3. seje. 

 

K tč. 2: Informacija o pripravi knjižnih izdaj spomladi 2012 
Predsednik je uvodoma izpostavil odločitev Občine Škofja Loka, da bo odslej denar za sofinanciranje 

kulturnih dejavnosti dodeljevala preko javnih razpisov, kar bo podaljšalo odločitve o sofinanciranju in 

posledično o izdaji posameznih knjiţnih izdaj, ki jih pripravlja MD. Predsednik meni, da je sofinanciranje 

preko javnih razpisov deloma razumljivo pri enkratnih, letnih knjiţnih izdajah, ne pa pri dolgoletnih 

oziroma ustaljenih izdajah, kot so Loški razgledi in Pasijonski doneski. Rezultati razpisa za leto 2012 naj 

bi bili znani do konca februarja 2012. V naslednjih letih naj bi bili razpisi pripravljeni za dobo dveh let. 

 

Tomaţ Krpič je kot urednik na seji predstavil monografijo o Ivetu Šubicu, ki bi bil v letu 2012 star 90 

let. Glavni zaloţnik obseţne monografije bo zaloţba Modrijan iz Ljubljane, MD pa bo na občini na 

javnem razpisu kandidiral za sredstva kot sozaloţnik. Monografija je vsebinsko  skoraj v celoti ţe 

pripravljena, sestavljena bo iz več delov in bo vsebovala tudi pribliţno 250 reprodukcij. Druţina 

pokojnega slikarja ţe zbira denarna sredstva za natis monografije, odborniki pa so idejo o sodelovanju pri 

monografiji podprli. 

O knjigi 40 let Severjevih nagrad je v odsotnosti avtorja M. Črtaliča poročal A. Igličar.  Izid knjige je bil 

predviden za december 2011, a je zaradi objektivnih osebnih razlogov avtorja prestavljen v čas ob 

kulturnem prazniku  2012. Knjiga bo črno-bela, obsegala bo pribliţno 150 strani.  

Urednik A. P. Florjančič je poročal, da bo knjiga Pasijonski doneski 7/2012 izšla v začetku marca. V njej 

bo prvič objavljen del besedila Pasijona ubogih avtorja A. Capudra. Predstavitev Doneskov bo zdruţena z 

otvoritvijo razstave M. Metlikoviča v Sokolskem domu.  

Ob tem je A. P. Florjančič poročal, da se je na Občini oblikovala skupina za pripravo gradiv za vpis 

Škofjeloškega pasijona na seznam UNESCO-ve kulturne dediščine sveta, v kateri on zastopa MD.  

Izid Vodnika po Aleji znamenitih Ločanov je prestavljen na jesen 2012, saj je A. P. Florjančič trenutno 

angaţiran pri izdaji Pasijonskih doneskov. 

Predsednik A. Igličar je podal tudi informacijo o digitalizaciji posameznih knjiţnih izdaj. Pokornova 

Loka je ţe digitalizirana in sicer v sklopu digitalizacije revije Dom in svet, kjer je bila črtica 1894 

objavljena. Knjiţnica Ivana Tavčarja bo v sodelovanju z osrednjo območno knjiţnico iz Kranja 

digitalizirala vse tri knjige hiš avtorja dr. Franceta Štukla, Domoznanske spise  

dr. Branka Berčiča in nekatera pomembnejša dela dr. Pavla Blaznika. Vse knjige bodo dostopne na 

portalu Digitalne knjiţnice Slovenije. 

A. Igličar je poročal, da Zaloţba Druţina pripravlja ponatis knjige Milana Komarja Beg iz mrtvila, kar 

bo ţe 4. izdaja v slovenskem jeziku. Komar je mladost preţivel v Škofji Loki in jo imel za svojo. A. 

Igličar predlaga, da bi bilo MD sozaloţnik, in sicer z odkupom 30 izvodov knjig, organizacijo 

predstavitve na Blaznikovem večeru ter spletno prodajo.  

Po zaključenih predstavitvah in razpravi je bil sprejet  



sklep 2/4: Aktivnosti za predlagane knjižne izdaje v letu 2012 se nadaljujejo in prijavijo za sofinanciranje 

na razpisu Občine Škofja Loka. 

sklep 3/4: Sprejme se predlog o sozaložništvu knjige Milana Komarja Pot iz mrtvila. 

 

K tč. 3: Predlog Blaznikovih večerov (BV) spomladi 2012 

Predloge za pomladne BV je podal Joţe Štukl. 

- februarja predstavitev knjige 40 let Severjevih nagrajencev v sodelovanju z občino in JSKD 

- v marcu je načrtovana predstavitev Pasijonskih doneskov 7/2012 

- na marčevskem Zboru članov bi dr. F. Megušar predstavil evropsko znanega naravovarstvenika iz 

Ţeleznikov 

- predlagan je bil še BV na temo arheološkega najdišča Divje babe nad Idrijco  

- A. Rant predlaga predavanje o magijskih simbolih za današnji čas (maj) 

- junija bo na BV predstavljena nova številka Loških razgledov 

- A. Igličar je poročal o pripravah  BV na temo kulturnega molka, za katerega je akademik Zorko 

Simčič ţe dal načelno privolitev za sodelovanje (pripravlja M. Bajţelj).  

 

K tč. 4: Razno: 

- A. Igličar je podal informacijo o sestanku z vodstvom Loškega muzeja (LM) za obnovitev 

dogovora o sodelovanju, na katerem sta bila s strani MD prisotna A. Igličar in M. Čepin. Vodstvo 

LM je predlagalo povišanje cene storitev in izločitev moţnosti plačila teh storitev z izvodi Loških 

razgledov, ki jih je LM zamenjeval s sorodnimi ustanovami. J. Mlakar je povedala, da je LM 

zaradi racionalizacije stroškov zadnjo številko LR 57/2009 poslal v izmenjavo manjšemu številu 

ustanov, kot v predhodnih letih.  

- Na sestanku je bil doseţen dogovor, da cena storitev za obdobje do konca leta 2014 znaša 2.500 

EUR letno (25% povišanje), izločena pa je bila tudi moţnost plačila z izvodi LR. 

- Odborniki menijo, da je potrebno doseči dogovor z Občino o nadaljnjem poteku izmenjave LR, 

saj je le-ta v širšem interesu Občine. Odborniki menijo, da morajo biti publikacije oz. knjige, ki 

prihajajo v zamenjavo za LR, vnesene v javno dostopno knjiţnico (Cobiss). 

 

sklep 4/4: Potrdi se dogovor o sodelovanju med MD in LM do konca leta 2014.  

 

- Prednovoletno srečanje odbornikov, članov častnega razsodišča, nadzornega sveta in uredniškega 

odbora Loških razgledov bo 14.12.  

- A. Igličar je predstavil svoj obisk med rojaki v Argentini, med drugim je pripravil večer o dr. 

Tinetu Debeljaku, na katerem so bili prisotni tudi Debeljakovi otroci Tine ml., Metka in Joţejka. 

Obiskal je tudi Debeljakovo hišo, kjer je njegova bogata knjiţnica, ki vsebuje tudi mnogo 

rokopisov in pisem. Ţelja je, da bi se izvedel popis vsega gradiva.  

 

Seja je bila zaključena ob 19.45. 

 

 

 

   Zapisala: Helena Janeţič      

         mag. Aleksander Igličar 

                                                                                                                          predsednik 

 


