
  

ZAPISNIK 

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

novembra 2013 ob 18. uri, v okroglem stolpu na Loškem gradu. 

Seje so se udeležili: mag. Aleksander Igličar, mag. Matjaž Čepin, Jernej Tavčar, mag. Tone 

Košir, Alojzij Pavel Florjančič, Jana Mlakar, mag. Jože Štukl, Helena Janežič, Jernej Antolin 

Oman, člana nadzornega odbora: mag. Srečko Beričič, Vincencij Demšar in člana častnega 

razsodišča: France Megušar, Peter Pipp. 

Opravičeno odsotni: Mojca Ferle, Judita Šega, dr. Milena Alič. 

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 za drugi ponatis knjige Kamniti most (poroča A. Igličar) 

3. Program knjižnih izdaj v letih 2014 in 2015 (poročata A. P. Florjančič in A. Igličar) 

4. Razno 

 

K tč. 1.: Pregled in sprejem zapisnika 12. seje 

Predsednik A. Igličar je poročal o opravljenem delu in realiziranih sklepih 12. seje ter drugih 

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

V zvezi s pobudo J. Antolina Omana za ohranitev starih spomenikov na škofjeloškem 

Mestnem pokopališču z Občine ni še nikakršnih informacij. V planu je sestanek z županom na 

to temo. G. Matej Nastran, župnijski upravitelj, je po elektronski pošti na poizvedbo J. A. 

Omana pojasnil, da je Župnija Škofja Loka z upravljavcem pokopališča sklenila pogodbo o 

ureditvi duhovniških grobov. Prosi tudi za strokovno in finančno pomoč ter seznam 

pomembnih obeležij. 

Loški muzej je v svoj načrt dejavnosti za leto 2014 vključil raziskavo meščanskega življenja 

konec 19. stol., začetek 20. stol. Ob tej priliki bo predvidoma decembra 2014 v Groharjevi 



galeriji pripravljena tematska razstava in obenem postavljeno spominsko obeležje na hiši Jeje 

Jamar Legat (Kaibetova hiša – Mestni trg 5). 

Društveni izlet na slovensko Koroško in v Slovenj Gradec je bil uspešno izveden 5. oktobra 

2013. Udeležilo se ga je 42 ljudi. Posebna zahvala gre Loškemu muzeju in mag. J. Štuklu za 

pripravo strokovnega dela izleta. 

Vodnik po Aleji znamenitih Ločanov je bil predstavljen 16. oktobra 2013 v Sokolskem domu 

na Blaznikovem večeru. Predstavitve se je udeležilo veliko sorodnikov osebnosti, ki imajo v 

Aleji postavljena obeležja. V prvem delu večera se je Helena Janežič pogovarjala z go. Marijo 

Leskovar, hčerko dr. Pavleta Blaznika. Cena vodnika je 5€, izdajo je v celoti financiralo MD. 

Naslednji Blaznikov večer bo v sredo 20. novembra 2013. Mag. J. Štukl bo predaval o 

arheoloških izkopavanjih na loškem ozemlju. V sredini januarja je načrtovano predavanje dr. 

F. Megušarja o Hieronimu Megiserju. 

sklep 13/1: sprejme se zapisnik 12. seje. 

K. tč. 2.: Predlog za drugi ponatis knjige Kamniti most (poroča A. Igličar) 

Prva izdaja knjige je izšla novembra 2010 v 500 izv., ki so bili razprodani prej kot v enem 

mesecu. Februarja 2011 je izšel prvi ponatis v 500 izv., ki je tudi že pošel. Zanimanje za 

knjigo zelo povečujejo različne dejavnosti v zvezi z njeno tematiko. Drugi ponatis bi izšel v 

enaki obliki do decembra. Predstavljeni so bili stroški tiska za 500 ali 700 izvodov.V. Demšar 

je opozoril, da v knjigi manjka podatek o usodi Lojzeta Zupanca v letih takoj po vojni, ko ni 

smel objavljati, zaradi kršitve kulturnega molka. Želi, da se ta podatek doda v knjigo.  

J. Mlakar je opozorila še na povpraševanje po knjigi M. Arnejška Grebeni slovenskih gora. 

Predlagala je tudi morebiten ponatis te knjige. 

Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet: 

sklep 13/2: knjiga Kamniti most gre v drugi ponatis v nakladi 700 izv. 

K. tč. 3.: Program knjižnih izdaj v letih 2014 in 2015 (poročata A. P. Florjančič in A. 

Igličar) 

Predsednik mag. A. Igličar je izpostavil obsežno društveno publicistično dejavnost v preteklih 

letih, kar je posledica prizadevnih avtorjev in sofinanciranja s strani Občine Škofja Loka. Za 

naslednji dve leti so z Občine sporočili, da bodo ohranili sofinanciranje Loških razgledov in 

Pasijonskih doneskov, ostale izdatke pa so črtali zaradi velikih stroškov komunalne ureditve. 

Zato bo v prihodnjih dveh letih manj izdaj ali pa se morajo sredstva pridobiti iz drugih virov.   

A. Igličar je predstavil dva predloga: 

- Izdaja dramatizacije Tavčarjeve Visoške kronike Poldeta Polenca. Igra je bila v Škofji 

Loki uprizorjena v letih 1963 in 1973. Pobudnika za izdajo sta Matjaž Hafner in Jure 

Svoljšak. 



- Januarja 2016 bo minilo 10 let od smrti Franca Ranta iz Reteč, ki je pisal pesmi ob 

posebnih priložnostih. Marija Stanonik hrani dva fascikla njegovih pesmi, ki jih je 

Franc Rant za časa življenja izročil učiteljici Zdenki Primožič, ter jih je pripravljena 

pripraviti za tisk. 

P. Pipp je opozoril še na pesmi Petra Hafnerja-Molčka, obenem bi lahko v izdajo vključili še 

spomin na oba pokojna sinova, slikarja Janeza in matematika Petra. 

A. P. Florjančič je poročal, da so v načrtu Pasijonski doneski za prihodnji dve leti (št. 9 in 10). 

Za izdajo je predlagal : 

- Faksimile Prešernove Zdravljice, ki je bila objavljena v partizanskem glasilu 

Triglavski odmevi l. 1944, ilustriral jo je Dore Klemenčič. K sodelovanju bi povabili 

sodelavca takratne izdaje Toneta Mlakarja in šefa agitpropa IX. korpusa Dušana 

Fortiča.  

- Ob 70-letnici konca druge svetovne vojne bi lahko l. 2015 izdali razpravo Simona 

Lorberja o dekaniji Škofja Loka med 2. sv. vojno. Razprava je nastala ob študiju v 

Rimu. Izvorno je napisana v italijanščini, zato bi avtor potreboval eno leto za prevod v 

slovenščino. Delo je zastavljeno kot umetnostno-zgodovinska topografija. 

V. Demšar je predlagal izdajo starih razglednic Škofje Loke. Izdajo bi lahko pripravil P. Pipp 

v sodelovanju z drugimi zbiratelji starih razglednic. Glede izdaj pesmi ljudskih pesnikov, je 

opozoril na morebitne šaljive ali žaljive pesmi, ki bi še danes lahko koga prizadele.  

Odborniki so vzeli na znanje vse predloge. Skupna ugotovitev je, da je izdajanje 

domoznanskih publikacij eno od osrednjih poslanstev društva, njihova realizacija pa bo 

odvisna od pridobitve finančnih virov in morebitnih sozaložnikov. 

K. tč. 4.: Razno 

Predsednik mag. A. Igličar je predlagal, da bi bilo novoletno druženje odbornikov v sredo 11. 

decembra. Lokacija bo objavljena naknadno.  

Občina Škofja Loka je objavila poziv za oddajo predlogov za poimenovanje nove soseske nad 

Kidričevo cesto (del Kamnitnika) v Škofji Loki, na katerega bi se lahko društvo lahko 

odzvalo. V razpravi odborniki niso imeli enotnega mnenja o poimenovanju. T. Košir je 

opozoril, da je veliko ljudi, ki širše niso poznani in si zaslužijo poimenovanje ulice ali 

mestnega predela. Dr. F. Megušar je izrazil nasprotovanje poimenovanju ulic in sosesk po 

osebah.  

Dogovorjeno je bilo, da bo T. Košir povzel razpravo, nato pa bo A. Igličar zapisano po e-pošti 

v razpravo poslal vsem odbornikom. 

V. Demšar je omenil, da je pravkar izšel zbornik Železne niti X. in predlagal, da bi bila 

predstavitev zbornika tudi v Škofji Loki.   

 



Seja je bila zaključena ob 19.10 uri. 

 

Zapisal: 

Jernej Antolin Oman 

mag. Aleksander Igličar 

predsednik 

 

 


