
 
Z A P I S N I K 

 
 

13. seje izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka, ki je bila v ponedeljek, 
18. 1. 2010 ob 18. uri v okroglem stolpu Loškega muzeja. 

 
Seje so se udeležili: mag. Aleksander Igličar, mag. Matjaž Čepin, Vincencij Demšar, 
Alojzij Pavel Florjančič, mag. Tone Košir, Jana Mlakar, Judita Šega, Jože mag. Štukl, 
in dr. Klement Podnar; član nadzornega odbora: mag. Srečko Beričič ter člana 
častnega razsodišča dr. Andrej Rant in dr. France Megušar. 
 
Opravičeno odsotni: Mojca Ferle, Helena Janežič in mag. Miha Ješe. 
 
Vabilo na 13. sejo je bilo poslano po e-pošti.  
 
Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled in sprejem zapisnika 12. seje 
2. Predlog izdaje doneskov Škofjeloški pasijon 2010, predlagatelj A. P. Florjančič 
3. Predlog Blaznikovih večerov za prvo polletje 2010, predlagatelj V. Demšar 
4. Informacije o pripravi 56. številke Loških razgledov, poroča J. Šega 
5. Poročilo o finančnem stanju društva, poroča M. Čepin 
6. Priprave na zbor članov, poroča A. Igličar 
7. Razno 

 
 
K tč. 1: Pregled in sprejem zapisnika 12. seje: 
 
Predsednik A. Igličar je poročal o realiziranih sklepih 12. seje in drugih aktivnostih, ki 
so se zgodile od zadnje seje. 
 
V petek, 15. 1. 2010 je bil sestanek na Gimnaziji Škofja Loka, ki so se ga s strani MD 
udeležili A. Igličar, H. Janežič in J. Šega, s strani Gimnazije pa sta bila prisotna 
ravnatelj Jože Bogataj in profesorica Ivica Krek. Ugotovitev je bila, da je bilo 
dosedanje sodelovanje dobro, ki pa ga bomo v prihodnje še nadgradili, saj želi MD 
doseči večjo prepoznavnost med dijaki in profesorji. Dogovorili smo se za pripravo 
dveh Blaznikovih večerov, pogovor z Alojzom Malovrhom in predstavitev knjige 
Kamniti most, za pripravo prispevkov za LR in za izmenjavo vabil na prireditve. 
 
S Filozofsko fakulteto v Ljubljani smo se dogovorili za predstavitev knjige Olimpijski 
venec, ki bo v začetku marca. Knjigo od decembra prodajajo v njihovi knjigarni.  
 



V zvezi s pobudo dr. Ivana Kejžarja za izdajo knjige Groharjeva Sorica je A. Igličar 
opravil razgovore z MD Železniki in županom Železnikov M. Prevcem, v petek, 15. 1. 
2010 pa se je v Sorici udeležil iniciativnega sestanka za pripravo praznovanja ob 
100-letnici Groharjeve smrti, ki bo leta 2011. Na teh razgovorih je bila predstavljena 
predlagana vsebina knjige, končna odločitev za njeno izdajo pa je odvisna od 
odločitve župana oziroma Občine Železniki, ki naj bi bila glavni financer. Do konca 
januarja bo župan M. Prevc organiziral skupno srečanje s pobudnikom dr. Kejžarjem, 
MD Železniki in MD Škofja Loka.  
 
Ob tej točki se je razvila širša razprava o vlogi MD pri izdaji zbornikov oz. kronik 
krajev na Loškem. Nekateri so jih že izdali (npr. Reteče, Stara Loka, Godešič), drugi 
se pripravljajo.  Na drugi strani bi se morala začeti pripravljati zgodovina Škofje Loke 
po letu 1803, saj je do tega leta obdelana v Blaznikovi knjigi Škofja Loka in loško 
gospostvo. Zaradi vsebinske obsežnosti problematike, jo bomo na eni od naslednjih 
sej obravnavali kot samostojno točko.  
 
Vprašanje Občini Škofja Loka o nadaljnjih načrtih za Alejo znamenitih Ločanov zaradi  
decembrskega predprazničnega časa in razpoloženja ni bilo poslano.  
 
V času od zadnje seje sta bili v Škofji Loki aktualni pobudi o ureditvi nunskega vrta in 
predvideno rekonstrukcijo Kidričeve ceste, ki vključuje posek dreves. Ob teh 
dogodkih se je oglasilo kar nekaj članov organov Muzejskega društva in predlagalo, 
da se do teh zadev opredeli tudi MD. Pobuda je potekala preko elektronske pošte. 
Zaradi tega je predsednik A. Igličar člane pozval, da se načelno opredelijo, ali naj se 
MD v prihodnje opredeljuje do podobnih vprašanj. V preteklosti je MD na področju 
ohranjanja in varovanja naravne in kulturne dediščine namreč imelo pomembno 
vlogo in je bilo mesto za izmenjavo mnenj ter oblikovanje strokovnih stališč. 
 
Po daljši razpravi se je izoblikovala naslednje mnenje: Na področju varovanja in 
ohranjanja naravne in kulturne dediščine so bile v preteklih desetletjih vzpostavljene 
pristojne strokovne in inšpekcijske službe, ki so vključene v prostorske spremembe in 
se do njih opredeljujejo. Zaradi tega se vloga MD v teh postopkih spreminja. Člani 
organov MD bodo tudi v prihodnje spremljali problematiko in po potrebi ocenili 
oziroma predlagali, da bi svoje mnenje podalo tudi MD. Seveda morajo biti strokovno 
utemeljene pobude dane pravočasno,  v času javne razprave in ne po že sprejetih 
sklepih oziroma tik pred pričetkom gradbenih del.  
 
G. Stanetu Rupniku, pobudniku za postavitev spominskega obeležja Gustavu Pircu, 
strokovnjaku na področju kmetijstva, je bilo poslano stališče MD, vendar do sedaj 
nismo prejeli nobenega odgovora oziroma informacij o morebitnem nadaljevanju 
aktivnosti. 
 
Po razpravi je bil sprejet 
sklep št. 13/1:  Potrdi se zapisnik 12. seje. 
 
 
 
K tč. 2: Predlog izdaje Pasijonskih doneskov 5/2010 
 



σ Urednik A. P. Florjančič je predstavil zadnji predlog vsebine Pasijonskih 
doneskov 5/2010, ki bodo izšli 18. 3. 2010.  

σ A. Igličar je predstavil finančni vidik izdaje doneskov. V obravnavi (župan I. 
Draksler, režiser B. Gartner, vodja projekta R. Bohinc, A. Križnar-LTO Blegoš, 
A. Megušar-Občina) je bil predlog, da bi knjigo prejeli vsi sodelujoči pri 
uprizoritvi Škofjeloškega pasijona v letu 2009. Predlog ni dobil podpore, zato 
bomo Doneske izdali v običajni nakladi 500 izvodov.  

σ Stroški izdaje knjige naj bi bili v veliki meri pokriti iz proračuna Občine za leto 
2010. 

 
Sprejet je bil  naslednji sklep: 
sklep št. 13/2: Izdajo se Pasijonski doneski 5/2010 s predlagano vsebino in finančno 
oceno.  
 
 
K tč. 3: Predlog Blaznikovih ve čerov za prvo polletje 2010 
 
 
σ V. Demšar je povedal, da se število tem in predlogov za Blaznikove večere 

povečuje, kar je pozitivno, saj pomeni, da so v loškem kulturnem prostoru 
ponovno dosegli veliko odmevnost.  

σ S strani Glasbene šole je prišla pobuda, da bi na BV večeru predstavili 
zbornik, ki so ga izdali ob praznovanju 60-letnice, uredil pa ga je A. P. 
Florjančič. Gospa Antonija Jelenc iz Stare Loke je predlagala, da bi na BV 
predstavili njeno knjigo Pozdravi od blizu in daleč, v kateri so predstavljene 
stare razglednice.  

σ Z Glasbeno šolo smo se dogovorili, da predstavitev zbornika pripravijo sami, 
predstavitev knjige Pozdravi od blizu in daleč pa bo v Sredine večere uvrstila 
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka. 

 
V nadaljevanju je V. Demšar predstavil predlog BV za prvo polletje 2010, in sicer: 
σ četrtek, 28. 1. 2010: Loška kasarna v preteklosti in prihodnosti 
σ četrtek, 18. 3. 2010: Predstavitev Pasijonskih doneskov 5/2010 
σ sredi aprila 2010: Pogovor z Alojzem Malovrhom, v sodelovanju z Gimnazijo 

Škofja Loka 
σ ponedeljek, 24. 5. 2010: 520-letnica odkritja živega srebra v Idriji, v 

sodelovanju s Filatelističnim društvom Lovro Košir 
σ sredi junija 2010: Predstavitev 56. številke Loških razgledov 

 
Po razpravi je bil sprejet naslednji  
sklep: št. 13/3:  V prvem polletju 2010 izvedemo predlagane Blaznikove večere. 
 
 
K tč. 4: Informacije o pripravi 56. številke Loških raz gledov 
 
Urednica J. Šega je predstavila vsebino nove 56. številke Loških razgledov. Večina 
prispevkov je že napisanih in tudi že lektoriranih, zato ni večje bojazni, da LR ne bi 
izšli sredi junija.  
 



 
K tč. 5: Poro čilo o finan čnem stanju društva 
 
Blagajnik M. Čepin je poročal, da je finančno stanje društva stabilno. 
 
 
 
K tč. 6: Priprave na zbor članov 
 
σ Predsednik A. Igličar je predlagal, da bi bil redni letni zbor članov v četrtek, 18. 

3. 2009 po predstavitvi Pasijonskih doneskov 5/2010.  
σ Blagajnik M. Čepin pripravi pregled knjig, ki jih imamo na konsignacijski 

prodaji. 
σ Pričakujemo, da bo računovodkinja Loškega muzeja I. Jaklič računovodske 

izkaze za leto 2009 pripravila najkasneje do konca februarja.  
σ Predsednik in blagajnik naj svoje poročilo pripravita do naslednje seje, ki bo v 

začetku marca.  
 
Sklep 13/4:Redni letni zbor članov bo v četrtek, 18. 3. 2009 v Kašči. 
Sklep 13/5: V komisijo za popis zalog se imenujejo: M. Čepin (predsednik) in člana T. 
Košir ter J. Štukl. 
 
 
K. tč. 7: Razno 
 
T. Košir je omenil, da smo se ob izdaji knjige Pisana Loka Škofja Loka avtorja F. 
Steleta (marec 2008) dogovorili, da pričnemo pripravljati knjigo Škofje Loke s 
fotografijami preteklih in sedanjih loških fotografov. Knjiga Pisana Loka Škofja Loka je 
naletela na zelo dober sprejem in je zelo primerna za priložnostna darila, tako pri MD 
kot pri drugih loških ustanovah, a bo čez nekaj časa pošla. Za nosilca je bil tedaj 
imenovan P. Pokorn, a žal navzoči člani niso imeli informacij o morebitnih izvedenih 
aktivnostih. 
 
V razpravi se je oblikovalo mnenje, da bi lahko knjigo pripravili v sodelovanju z 
Loškim muzejem, zato bo J. Mlakar do ene od naslednjih sej pripravila podrobnejši 
predlog.  
 
A. Igličar je predlagal, da bi knjigo Pisana Loka Škofja Loka ustanovam in društvom, 
s katerimi MD bolj tesno sodeluje, za namene podaritve ponudili po nižji prodajni 
ceni. Predlog so podprli vsi navzoči, zato A. Igličar priprave seznam ustanov oz. 
društev, ki jim bomo ponudili to možnost. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.40. 
 
 
Zapisala: 
Judita Šega        mag. Aleksander Igličar 
                                                                                                        predsednik 


