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Z A P I S N I K  

1. seje Izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka, ki je bila v ponedeljek, 14. aprila 

2014, ob 19. uri v okroglem stolpu na Loškem gradu. 

Seje so se udeležili: mag. Aleksander Igličar, dr. Milena Alič, Jernej Antolin Oman, mag. 

Matjaž Čepin, Mojca Ferle, Helena Janežič, Blaž Karlin, Jana Mlakar, Biljana Ristić, Judita 

Šega, mag. Jože Štukl, Jernej Tavčar in člana častnega razsodišča: Anton Bogataj in Peter 

Pipp. 

Opravičeno odsotna: mag. Srečko Beričič, dr. France Megušar. 

Predsednik mag. A. Igličar je uvodoma pozdravil nova člana izvršnega odbora Biljano Ristić 

in Blaža Karlina in novega člana častnega razsodišča Antona Bogataja. 

Predsednik je še na kratko orisal dosedanje delovanje MD. Praviloma je bil dan za seje 

ponedeljek, v kolikor bi odborniki želeli kak drug dan, se lahko spremeni. IO se pri svojem 

delovanju drži Pravil MD in Pravilnika o finančno-materialnem poslovanju društva, 

posebnega poslovnika o delu IO do sedaj ni bilo. Finančno-računovodska in administrativna 

dela za MD v skladu s pogodbo o sodelovanju izvaja Loški muzej. Loški razgledi so osrednja 

publikacija MD. Urednica LR je Judita Šega z uredniškim odborom. Urednica na sejah IO 

poroča o nastajanju LR, sicer pa je uredniški odbor LR avtonomen. Občina sofinancira 

izdajanje Loških razgledov in Pasijonskih doneskov, ki jih ureja A. P. Florjančič. Za druge 

publikacije Občina v zadnjih dveh letih ni prispevala. Delovanje v organih MD je 

prostovoljno, honorirani so samo prispevki za LR (140 evrov za avtorsko polo za znanstveni 

članek). Vabilo na 1. sejo je bilo poslano po e-pošti. 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnika 15. seje (zadnje seje v prejšnjem mandatu) 

2. Razdelitev posameznih funkcij in zadolžitev med člani novoizvoljenega izvršnega 

odbora 

3. Program dela društva v letu 2014 

4. Razno 

Predsednik mag. A. Igličar je predlagal še dodatno točko dnevnega reda: Aktivnosti po zboru 

članov. 

Soglasno je bil sprejet naslednji  

sklep 1/1: Sprejme se predlagan in dopolnjen dnevni red. 
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K tč. 1.: Pregled in sprejem zapisnika 15. seje (zadnje seje v prejšnjem mandatu) 

Predsednik A. Igličar je poročal o opravljenem delu in realiziranih sklepih 15. seje ter drugih 

aktivnostih, ki so bile izvedene v času od predhodne seje. 

V reviji Svobodna misel, glasilu Združenja borcev za vrednote NOB, je bil februarja objavljen 

pogovor z Dušanom Fortičem, vodjem partizanske tiskarne Drago, ki je februarja 1944 izdala 

Primorsko Prešernovo Zdravljico. Ker v pogovoru ni bil omenjen izid faksimila Primorske 

Prešernove Zdravljice, je predsednik mag. A. Igličar za marčevsko številko omenjene revije 

pripravil prispevek o izidu. V organizaciji Združenja protifašistov, borcev za vrednote NOB 

in vojnih veteranov Koper bo 8. maja predstavitev Primorske Prešernove Zdravljice v Kopru. 

Publikacijo bosta predstavila urednik A. P. Florjančič in Dušan Fortič, sodelavec prve izdaje. 

V torek, 1. aprila, je bil v Kašči dobro obiskan pogovor s prejemnikom Prešernove nagrade 

pisateljem Vladimirjem Kavčičem, ki smo ga organizirali skupaj s knjižnico Ivana Tavčarja. 

Pogovor je vodila ddr. Marija Stanonik, ki je bila tudi pobudnica tega dogodka.  

V torek, 8. aprila, je bilo v Sokolskem domu v okviru akcije Loško je ekološko predavanje 

arhitekta Janka Rožiča Škofja Loka in loško, arhitektura med starim in novim. Pobudnica za 

izvedbo tega predavanja, Ines Blaznik, je predavatelju v imenu MD podarila knjigo Pisana 

Loka Škofja Loka. 

V svet Zavoda za kulturo Škofja Loka je Občina Škofja Loka imenovala: mag. Mirjam Jan 

Blažič, Jano Mlakar in Klemna Štiblja. 

V sredo, 26. marca, je potekal Zbor članov MD, na katerem so bili izvoljeni predlagani 

kandidati s strani IO MD. 

Vseh 29 dodatnih izvodov knjige Milenka Arnejška Grebeni slovenskih gora, ki jih je 

prispeval avtorjev sin Vid Arnejšek, je bilo hitro razprodanih. Zanimalo ga je, kakšne so 

možnosti za novo izdajo. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, MD ne more biti nosilec 

ponovne izdaje. 

Mag. M. Čepin je opozoril na navedbo sozaložnika v Pasijonskih doneskih (PD). V PD je kot 

sozaložnik navedeno tudi Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka. V prihodnje naj 

se IO prej obvesti. 

Župan mag. Miha Ješe je predsednika po izidu PD opozoril, da v njih ni občinskega grba. 

Predsednik mu je odgovoril, da je Občina Škofja Loka navedena v kolofonu kot financer, kar 

je običajna praksa tudi v Loških razgledih. 

Po poročilih o opravljenem delu je bil sprejet naslednji 

sklep 1/2: sprejme in potrdi se zapisnik 15. seje. 

K tč. 2.: Razdelitev posameznih funkcij in zadolžitev med člani novoizvoljenega 

izvršnega odbora 

Predsednik mag. A. Igličar je na kratko predstavil dosedanje delovanje izvršnega odbora in 

dosedanjo zadolžitev posameznih odbornikov. Predlagal je, da delo nadaljujemo po ustaljenih 

postopkih. 
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Predlagal je, da bi ponovno izvoljeni člani zadržali svoje dosedanje funkcije: Helena Janežič 

kot podpredsednica, Mojca Ferle bi še naprej ostala tajnica, mag. Matjaž Čepin blagajnik, 

mag. Jože Štukl skrbnik Blaznikovih večerov. Za urejanje spletnih strani in profilov društva 

na Facebooku in Twitterju je predlagal novega člana IO Blaža Karlina, za povezavo z Občino 

Škofja Loka Jerneja Tavčarja, z Občino Gorenja vas-Poljane dr. Mileno Alič.  

M. Ferle je izrazila željo, da ne bi bila več tajnica MD, za naslednika je predlagala J. Antolina 

Omana, ki je že v prejšnjem mandatu pomagal pri pisanju zapisnika. 

V prihodnje pa bo potrebno najti še novega urednika Doneskov in Vodnikov, ker A. P. 

Florjančič ni več član IO. Mag. M. Čepin je predlagal, da bi se urednika ali uredniški odbor 

izbralo glede na predvideno tematiko publikacije. 

Mag. J. Štukl je vse odbornike prosil za pomoč pri načrtovanju BV in za nove predloge. 

Mag. A. Igličar je P. Pippa prosil za fotografiranje prireditev MD. 

Po razpravi je bil soglasno sprejet naslednji 

sklep 1/3: Za opravljanje funkcij v izvršnem odboru se imenujejo naslednji člani:  

Helena Janežič imenovana za podpredsednico  

Jernej Antolin Oman imenovan za tajnika  

mag. Matjaž Čepin imenovan za blagajnika  

mag. Jože Štukl imenovan za skrbnika Blaznikovih večerov.  

Blaž Karlin imenovan za skrbnika društvenih spletnih aplikacij 

Jernej Tavčar imenovan za skrbnika stikov z Občino Škofja Loka 

dr. Milena Alič imenovana za skrbnico stikov z Občino Gorenja vas-Poljane 

Peter Pipp imenovan za skrbnika foto dokumentacije dogodkov MD 

 

K tč. 3.: Aktivnosti po zboru članov 

Predsednik mag. A. Igličar je pohvalil lepo izveden Zbor članov MD. Spomnil je na mnenje 

člana Marka Vraničarja, ki je uradna priloga zapisnika ZČ in bo skupaj z zapisnikom 

objavljena na spletni strani društva. Urednica Loških razgledov J. Šega, ki se ni mogla 

udeležiti ZČ, je pojasnila, da je bil Vraničarjev prispevek za LR oddan po roku za oddajo 

prispevkov. G. Vraničar je obljubil prispevek na temo Aleje znamenitih Ločanov in dr. 

Kocjančičem. V zapisu je šlo bolj za obračunavanje z domnevnimi nasprotniki, saj je bilo v 

zapisu zelo malo zapisanega o dr. Kocjančiču. Prispevek so prebrali vsi člani uredniškega 

odbora in soglasno menili, da ni primeren za objavo v LR.  

Članica uredniškega odbora LR H. Janežič je dodal, da je prispevek M. Vraničarja primeren 

za npr. pisma bralcev, ne pa za objavo v LR.  

P. Pipp je opozoril še na to, da mnogi udeleženci ZČ niso prav dobro vedeli o čem glasujejo, 

saj M. Vraničarja marsikdo ni slišal in razumel. 
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Mag. A. Igličar je spomnil na sklep ZČ, da bo MD v roku treh mesecev pripravilo Blaznikov 

večer o tragediji v Cerknem 27. 1. in 3. 2. 1944. Kot kompetentnega zgodovinarja je predlagal 

Borisa Mlakarja, avtorja knjige Tragedija v Cerknem pozimi 1944 (Gorica : Goriška 

Mohorjeva družba, 2000). J. Mlakar in A. Bogataj sta izpostavila premišljeno izbiro 

morebitnega moderatorja na BV, ki bi znal umiriti strasti. Mag. M. Čepin je predlagal, da naj 

se predsednik predhodno posvetuje z M. Vraničarjem. P. Pipp je predlagal odlog BV na jesen, 

vendar je potrebno upoštevati sklep ZČ. Predsednik je predlagal, da naj bi bil BV nekje med 

26. in 30. majem in da se bo pogovoril z M. Vraničarjem. 

 

K tč. 4.: Program dela društva v letu 2014 

Predsednik mag. A. Igličar je na kratko predstavil aktivnosti v naslednjih mesecih : 

 konec maja naj bi bil BV na temo dogodkov v Cerknem l. 1944; 

 11. junija bo v Sokolskem domu predstavitev 60. številke Loških razgledov. 

MD je oddalo vlogo za sofinanciranje uporabe Sokolskega doma iz občinskega proračuna. 

Predloge za BV bo pripravil mag. J. Štukl. 

P. Pipp je predlagal izdajo publikacije v zbirki Doneski, v kateri bi predstavili priprave na 

vzpostavitev muzejske zbirke O zgodovini športa na Loškem. Predviden obseg bi bil okrog 30 

str., format A5. Glavni pobudnik in založnik bi bil Zavod za šport. J. Mlakar je opozorila, da 

gradivo za muzejsko zbirko o loškem športu zbira tako Odbor za »Muzej športa« kot tudi 

Loški muzej, ki pa imata različne kriterije. Ne zdi se ji smiselno objavljati nekaj, kar ne bi 

bilo dodelano. Zanima jo tudi namen takšne publikacije. P. Pipp je pojasnil, da bi publikacija 

vsebovala pregled dosedanjega dela za Muzej športa. Lahko bi jo pripravili tudi skupaj z 

Loškim muzejem. Pri nastajanju publikacije sodelujejo Marjan Luževič, France Podnar, Ivan 

Križnar in Peter Pipp. Mag. A. Igličar je poudaril, da MD pri izdaji finančno ne more 

sodelovati, lahko pa pomaga z izkušnjami in sodeluje pri promociji. Člani IO so predlagali, 

naj P. Pipp do naslednje seje pripravi pisni predlog. 

Predsednik je spomnil še na jesenski izlet društva in povabil člane IO, naj do naslednje seje 

razmislijo o predlogih. 

 

K tč. 5.: Razno 

Dr. Milena Alič je opozorila na intervju, ki ga je z A. P. Florjančičem imel novinar Marko 

Radmilovič (http://radioprvi.rtvslo.si/prispevek/14786). Predsednik je dodal še informacijo o 

intervjuju z A. P. Florjančičem, ki je bil objavljen v časopisu Dnevnik 

(http://www.dnevnik.si/ljudje/alojzij-pavel-florjancic). Oba intervjuja sta dostopna tudi na 

spletni strani društva. 

Predsednik je najavil izid fotomonografije Škofjeloški pasijon 2009 avtorja Zvoneta Pelka, ki 

bo v torek, 22. aprila 2014 na Občini. Izdajatelj monografije je Občina Škofja Loka, njen 

urednik pa je A. P. Florjančič.

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 

Zapisal: 

Jernej Antolin Oman 

 

mag. Aleksander Igličar 

         predsednik

http://radioprvi.rtvslo.si/prispevek/14786
http://www.dnevnik.si/ljudje/alojzij-pavel-florjancic
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