
 

Z A P I S N I K 

1. konstitutivne seje izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka, ki je bila v 

ponedeljek, 11. aprila 2011 ob 19. uri v okroglem stolpu Loškega gradu. 

 

Seje so se udeleţili: mag. Aleksander Igličar, Jernej Antolin Oman, mag. Matjaţ Čepin, 

Alojzij Pavel Florjančič, Helena Janeţič, mag. Tone Košir, Judita Šega, Joţe mag. Štukl, 

Jernej Tavčar in Mojca Ferle; člani nadzornega odbora: mag. Srečko Beričič, Vincencij 

Demšar, Peter Pokorn in član častnega razsodišča: dr. France Megušar. 

Uvodoma je predsednik pozdravil nova člana izvršnega odbora Jerneja Antolina Omana in 

Jerneja Tavčarja.  

Vabilo na 1. sejo je bilo posredovano po e-pošti. Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji 

dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnika 20. seje (zadnje seje v prejšnjem mandatu) 

2. Razdelitev posameznih funkcij in zadolţitev med člani novega izvršnega odbora 

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

4. Razno 

 

K tč. 1: Pregled in sprejem zapisnika 20. seje 

Predsednik A. Igličar je poročal o realiziranih sklepih 20. seje in drugih aktivnostih, ki so bile 

izvedene v času od predhodne seje.  

Razstava knjiţnih ilustracij Maje Šubic z naslovom Kamniti most v novi preobleki, ki je bila 

aprila na ogled v Plečnikovem hodniku NUK je bila deleţna velikega zanimanja. 

Organizatorka razstave je bila Helena Janeţič. V maju se bo razstava preselila v malo 

razstavno galerijo Občine Škofja Loka. Odprtje razstave bomo pripravili s sodelovanjem 

otroške folklorne skupine Kamniti most iz OŠ Škofja Loka Mesto. 

Muzejsko društvo je na mednarodnem simpoziju Pasijoni v Evropi – bogata dediščina za 

prihodnost, ki je bil od 17. do 19. marca v Škofji Loki imelo pomembno vlogo. Izdali smo 

Pasijonske doneske 2011/6, ki so bili uradni zbornik simpozija in pripravili razstavo 

Slovenski pasijoni. Urednik pasijonskih doneskov in avtor razstave je bil Alojzij Pavel 

Florjančič. 

Zbor članov, 23. marca 2011, je potekal tekoče, za kar gre zahvala vsem pripravljalcem in 

mag. Srečku Beričiču, ki je zbor vodil. 



Na drţavnem tekmovanju zgodovinarjev, ki je bilo 26. 3. 2011 na Gimnaziji Škofja Loka je 

bilo društvo v vlogi donatorja, saj smo nagrajenim šolam podarili starejše izvode Loških 

razgledov. 

V Ţabnici je bila predstavitev zbornika Na robu pojoče ravnine. Član uredniškega odbora je 

bil tudi Peter Pipp, član častnega razsodišča. 

Po poročilih o opravljenem delu je bil sprejet naslednji 

 

sklep 1/1: Sprejme in potrdi se zapisnik 20. seje. 

 

K tč. 2: Razdelitev posameznih funkcij in zadolžitev med člani novega izvršnega odbora 

Predsednik A. Igličar je predstavil dosedanji način dela izvršnega odbora, za katerega je bila 

značilna delitev aktivnosti med posamezne člane, o ključnih zadevah pa smo se pogovarjali in 

odločali na sejah. Glede na dobro prakso je predlagal, da se seje tudi vnaprej sklicujejo po e-

pošti.   

Predlagal je, da bi ponovno izvoljeni člani zadrţali svoje dosedanje funkcije: Helena Janeţič 

kot podpredsednica, Mojca Ferle  bi še naprej ostala tajnica, Matjaţ Čepin blagajnik, Alojzij 

Pavel Florjančič ostane skrbnik za Doneske in Vodnike. Ţelja predsednika je, da si vsebinske 

naloge razdelimo tudi v prihodnje. Za novega skrbnika Blaznikovih večerov predlaga Joţeta 

mag. Štukla, galerijo na spletu naj bi urejala podpredsednica Helena Janeţič. Jernej Tavčar bo 

v pomoč pri organizaciji BV, Jernej A. Oman pri tajniških poslih. 

Urednica Loških razgledov ostaja Judita  Šega, v samem uredniškem odboru je eno mesto še 

nezasedeno in se lahko razmišlja o novem članu.  

Po razpravi je bil soglasno sprejet naslednji 

 

sklep 1 /2:  Za opravljanje funkcij v izvršnem odboru se imenujejo naslednji člani:  

Helena Janežič imenovana za podpredsednico 

Mojca Ferle imenovana za tajnico 

Matjaž Čepin imenovan za blagajnika 

Alojzij Pavel Florjančič imenovan za skrbnika zbirk Doneski  in Vodniki 

Jože Štukl imenovan za skrbnika Blaznikovih večerov. 

 

Do spremembe je prišlo v sestavi nadzornega odbora, ki ga je zapustil dosedanji predsednik 

mag. Miha Ješe. Člani nadzornega odbora so za novega predsednika imenovali mag. Srečka 

Beričiča.   

 

K tč. 3: Informacije o pripravi vodnika Freskant Jernej iz Loke 

V okviru prireditev Leto ribe Faronike 2011 je bil 30. marca zelo dobro obiskan BV Freskant 

Jernej iz Loke. Tudi izdaja Vodnika sodi v sklop teh dogodkov. Informacijo o pripravi 

vodnika o freskantu Jerneju iz Loke je podala Mojca Ferle. Glavni pisec teksta bo umetnostni 

zgodovinar Dušan Koman. Pregledane in na novo dokumentirane so bile vse Jernejeve 

lokacije na Loškem. S terenskim delom so nastali določeni potni stroški.  Trenutno se zbirajo 

ponudbe za oblikovanje in tiskanje vodnika. Izid je načrtovan  septembra v nakladi 1000 



izvodov. V razpravi je bil podprt predlog, da se povzetki vsebin prevedejo v angleški jezik. 

Izdajo vodnika bo sofinancirala Občina Škofja Loka. 

Sprejet je bil 

 

sklep 2/3: V zbirki Vodniki se izda vodnik Slikar Jernej iz Loke, avtorja Dušana Komana in 

v uredništvu Mojce Ferle.  

 

K tč. 4: Razno 

- Predsednik A. Igličar je podal informacijo, da smo letos organizatorji srečanja 

odbornikov MD Ţelezniki, Ţiri in Škofja Loka. Druţenje bomo začeli na gradu 

(simbolno ob 500-letnici potresa) in si ogledali razstavo portretov Ivana Groharja v 

Loškem muzeju, nato nadaljevali z ogledom razstave ob 20-letnici plebiscita in 

ogledom knjiţnih ilustracij Kamnitega mostu. Druţenje bi zaključili v Kašči. Srečanje 

bo konec maja ali začetek junija. 

 

- Podpredsednik Zdruţenja za vrednote NOB g. Marko Vraničar je poslal pobudo za 

srečanje, na katerem bi se pogovorili o skupnem predlogu za uvrstitev obeleţja 

zdravniku Kocijančiču v Alejo znamenitih Ločanov. Pismo je prevzel Tone Košir, ki 

bo organiziral sestanek in na Občini pridobil informacije o načrtih za nadaljevanje 

Aleje znamenitih Ločanov, kjer je bilo zadnje obeleţje postavljeno leta 2006.  

 

- Prispela je tudi pisna pobuda dr. Velimirja Vulikića za uvrstitev dr. Joţeta Ranta 

(očeta slovenskega zobozdravstva) v Alejo znamenitih Ločanov. 

 

- Tem za naslednje Blaznikove večere je še veliko (gospa baronica iz Puštalskega gradu, 

častni član MD Alfonz Zajec, Gustav Pirc, meteoriti, jama Divje babe in arheološka 

odkritja...).  

 

- Pobudo za večer, namenjen Gustavu Pircu, je ţe pred časom podal g. Stane Rupnik. 

Glede na to, da je Pirčevo delo na področju kmetijstva vezano na celotno slovensko 

ozemlje, se je v razpravi oblikovalo mnenje, da se zbrano gradivo objavi v Loških 

razgledih. 

 

Dana je bila tudi pobuda, da se za tehnično podporo na Blaznikovih večerih iz sredstev 

društva nabavi računalniška oprema. Predlog pripravi Joţe Štukl. 

 

- Informacijo o pripravi Loških razgledov je podala urednica Judita Šega. Dela potekajo 

po načrtu in se zaključujejo, računalniški prelom je ţe narejen. Letošnji obseg LR  bo 

420 strani, javna predstavitev bo v sredo 15. junija v Sokolskem domu. Potekla je tudi 

triletna pogodba z oblikovalci Studio-m Grad in jo je potrebno pripraviti na novo. 

 

Sejo smo zaključili ob 20.45. 

 

Zapisala: Mojca Ferle                                                                                 Predsednik: 

                                                                                                           mag. Aleksander Igličar 


