
Z A P I S N I K 

 

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

17. 9. 2012 ob 19. uri v okroglem stolpu na Loškem gradu. 

 

Seje so se udeležili: mag. Aleksander Igličar, mag. Tone Košir,  Alojzij Pavel Florjančič, 

mag. Jože Štukl, Jernej Tavčar, dr. Milena Alič in Mojca Ferle; član nadzornega odbora mag. 

Srečko Beričič. 

 

Opravičeno odsotni: mag. Matjaž Čepin, Helena Janežič, Jernej Antolin Oman, Judita Šega, 

dr. Klement Podnar, Jana Mlakar; Andrej Rant. 

 

Vabilo na 6. sejo je bilo poslano po e-pošti. 

   

Predlagan in soglasno sprejet je bil, s 6. točko dopolnjen,  dnevni red :  

 

1. Pregled in sprejem zapisnika 6. seje  

2. Informacija o distribuciji Loških razgledov 58/2012 (poroča A. Igličar) 

3. Informacija o izletu Muzejskega društva v Freising in München (poroča A. Igličar) 

4. Blaznikovi večeri jeseni 2012 (poroča J. Štukl) 

5. Načrt publicistične dejavnosti do konca leta 2012 in 2013 (poročata A. P. Florjančič in 

A. Igličar) 

6. Praznovanje 150-letnice čitalnice v Škofji Loki (poroča A. P. Florjančič) 

7. Razno 

 

K tč. 1: Pregled in sprejem zapisnika 6. seje 

Predsednik A. Igličar je poročal o opravljenem delu in realiziranih sklepih 6. seje ter drugih 

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

Knjiga Milana Komarja Pot iz mrtvila je izšla v sodelovanju  z MD Škofja Loka, kar je 

zabeleženo v kolofonu knjige . Predstavljena bo na Blaznikovem večeru, posvečenem 

akademiku dr. Zorku Simčiču, ki bo v sredo, 26. septembra 2012 v Sokolskem domu. 

Odgovor na pismo gospe Marije Leskovar je pripravljen.  Poslan bo Loškemu muzeju in vsem 

naslovnikom.  

 Izid in predstavitev monografije o Ivetu Šubicu bosta v novembru.  Za izdajo monografije 

Škofjeloški pasijon je pobudo prevzela Občina oziroma župan mag, Miha Ješe osebno, ki se 

dogovarja s potencialnimi uredniki.  Izdaja Vodnika po Aleji znamenitih Ločanov se zaradi 

zasedenosti avtorja  prestavi na začetek  naslednjega leta.   

Predstavitev Loških razgledov 58/2011 je  lepo uspela. Predstavitev Franje Tavčar, ki jo je 

pripravila avtorica članka Mojca Ferle,  je naletela na lep odmev. 



Koncert zbora San Justo iz Argentine zelo uspel. Cerkev sv. Jurija v Stari Loki je bila  polno 

zasedena, bilo je več kot 450 obiskovalcev. Zbrani prostovoljni prispevki so se namenili za 

stroške njihove turneje.  

Zaradi množice dogodkov in aktivnosti na začetku poletja pisna podpora k pobudi J. A. 

Omana za  prestavitev starih nagrobnih spomenikov na ustrezno mesto Občini Škofja Loka še 

ni bila posredovana.   

Vlada republike Slovenije je julija sprejela Odlok o razglasitvi Škofjeloškega pasijona za živo 

mojstrovino državnega pomena. . S tem je bil postavljen temelj za vpis Škofjeloškega 

pasijona na reprezentativni seznam nesnovne dediščine UNESCO. 

Član izvršnega odbora, Pavel A. Florjančič, je bil imenovan v Slovensko nacionalno komisijo 

za UNESCO. Predsednik A. Igličar mu je čestital k imenovanju.  

V juniju so bili na obisku v Škofji Loki sodelavci ZRC SAZU. Gostila jih je ddr. Marija 

Stanonik, skozi Škofjo Loko sta jih popeljala A. P. Florjančič in Jure Svoljšak. 

Prejeli smo tudi zahvalo in denarno donacijo (1.000 EUR) soproge pokojnega dr. Bernika, 

gospe Marije Bernik, za nekrolog objavljen v zadnji številki Loških razgledov. 

Po izčrpnem poročanju o številnih aktivnostih je bil soglasno sprejet 

sklep 7/1: Sprejme in potrdi se zapisnik 6. seje in 1. korespondenčne seje. 

 

K tč. 2: Informacija o distribuciji Loških razgledov 58/2012 (poroča A. Igličar) 

 

Pri distribuciji prihaja do nekaterih težav, zlasti vračanja izvodov, ki jih pošiljamo našim 

članom po pošti. Letos je bilo vrnjenih 36 izvodov,  kar predstavlja velik  strošek za društvo.  

Zadnje 58. številke Loških razgledov je na zalogi  še 66 izvodov,  javnim ustanovam jih je 

dostavil, tako kot že nekaj let zapovrstjo, Tone Košir. Poročilo je že pripravljeno. Ob pregledu 

seznama članov MD je predsednik A. Igličar opazil, da nekateri odborniki ne poravnavajo 

društvene članarine in jih opomnil, naj to storijo. 

 

Do motenj prihaja tudi v Loškem muzeju, kjer so se od lanskega avgusta zamenjale že 4 

poslovne sekretarke, ki niso tekoče seznanjene z dogovorjenimi nalogami  v sklenjeni 

pogodbi med Muzejskim društvom Škofja Loka in Loškim muzejem.  

 

Na Muzejsko društvo prihajajo tudi publikacije za izmenjavo, ki jih Loški muzej avtomatsko 

uvršča v svojo knjižnico, ustanovam v zameno pa ne pošilja LR . Več ustanov je sporočilo, da 

jim manjkajo izvodi zadnjih treh let. Predsednik A. Igličar bo opravil ponoven razgovor z 

direktorico Jano Mlakar. 

 

K tč. 3: Informacija o izletu Muzejskega društva v Freising in München (poroča A. 

Igličar) 

Izlet je tik pred končno izvedbo. Na prejšnji seji smo potrdili obisk Freisinga in Münchna. 

Veliko dela pri organizaciji je opravila Mirjam Jan Blažić. V letu 2010 je MD že gostilo 

društvo slovensko bavarskega prijateljstva, ki bodo v Münchnu naši gostitelji.  Predviden je 

tri urni ogled Münchna, obisk Ažbetovega spomenika in groba s položitvijo venca in nato 



nadaljujemo pot v Freising. Po sprejeti odločitvi, da imajo odborniki možnost predprijave,  je 

ostalo še 25 prostih mest. J. Štukla se naprosi, da pripravi kratek pregled zgodovinskih 

povezav med Freisingom in Škofjo Loko. 

 

 

K tč. 4: Blaznikovi večeri jeseni 2012 (poroča J. Štukl) 

- 26. 9. 20012 se pripravlja pogovorni večer z akademikom Zorkom Simčičem. Pogovor 

bosta vodila predsednik Aleksander Igličar in direktor Družine,  Tone Rode. Pogovor 

bo tekel o dr. Milanu Komarju in Simčičevem zadnjem romanu  Poslednji deseti 

bratje. 

- v novembru bo gost na Blaznikovem večeru dr. Dragan Božič s temo izpodnebniki 

(meteoriti) na Slovenskem. 

- Kdaj bo predstavitev monografije o Ivetu Šubicu še ni znano. 

 

K tč. 5: Načrt publicistične dejavnosti do konca leta 2012 in 2013 (poročata A. P. 

Florjančič in A. Igličar) 

Točka se prestavi na naslednjo sejo. 

 

K tč. 6: Praznovanje 150-letnice čitalnice v Škofji Loki (poroča A. P. Florjančič) 

Glavni organizator praznovanja je Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka in nas vabi k 

sodelovanju. Čitalnica v Škofji Loki je bila prva na Gorenjskem in sedma na Slovenskem.   

28. novembra bo pripravljen večer – beseda v Sokolskem domu.  Pri pripravi praznovanja 

sodeluje tudi muzejsko društvo oz. A. P. Florjančič, ki bo pripravil razstavo.   

 

K tč. 7: Razno  

Tekoče zadeve: s predsednikom Aleksandrom Igličarjem smo nazdravili ob njegovem 

minulem 50-letnem jubileju. 

 

Seja je bila zaključena ob  20. uri. 

 

Zapisala: Mojca Ferle                                                                 mag. Aleksander Igličar 

                                                                                                               predsednik 

                   

 

 


