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ZAPISNIK 

8. seje izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka, ki je bila v ponedeljek, 26. 11. 

2012 ob 18. uri v okroglem stolpu na Loškem gradu 

Seje so se udeležili: mag. Aleksander Igličar, Alojzij Pavel Florjančič, mag. Jože Štukl, Jernej 

Tavčar, mag. Matjaž Čepin, Judita Šega, dr. Milena Alič, dr. Klement Podnar, Jernej Antolin 

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

razsodišča dr. France Megušar, Peter Pipp. 

Opravičeno odsotni: Mojca Ferle, Helena Janežič, Jana Mlakar, mag. Tone Košir; Andrej 

Rant. 

Vabilo na 8. sejo je bilo poslano po e-pošti. 

Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnika 7. seje 

2. Načrt publicistične dejavnosti v letih 2013 in 2014 (poročata A. P. Florjančič in A. 

Igličar) 

3. Blaznikovi večeri spomladi 2013 (poroča J. Štukl) 

4. Vsebinska zasnova Loških razgledov 59/2012 (poroča Judita Šega) 

5. Razno: 

- imenovanje komisije za popis zalog 

- prednovoletno srečanje odbornikov 

 

K tč. 1: Pregled in sprejem zapisnika 7. seje 

Predsednik A. Igličar je poročal o opravljenem delu in realiziranih sklepih 7. seje ter drugih 

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

Dr. Francetu Štuklu je Arhivsko društvo Slovenije podelilo Aškerčevo nagrado za leto 2012. 

Prejel jo je za življenjsko delo na področju zbiranja, varovanja in ohranjanja arhivske 

dediščine ter za večletno delo v društvu. Muzejsko društvo častnemu članu izreka priznanje 

in mu ob tej priliki čestita za prejeto nagrado. 

26. septembra 2012 je bila v Sokolskem domu na Blaznikovem večeru, posvečenem 

akademiku Zorku Simčiču, predstavljena knjiga Milana Komarja Pot iz mrtvila. Pri izdaji je 

sodelovalo tudi Muzejsko društvo. Predstavitev je lepo uspela, dvorana je bila polna. V 

Komarjevi knjigi je objavljenih tudi nekaj njegovih pesmi, iz katerih je razvidno, kako so ga 

oblikovala mladostna leta, ki jih je preživel v Škofji Loki.  
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Pisna podpora pobude gospe Marije Leskovar, ki predlaga, da se v Loškem muzeju postavi 

spominski  kotiček P. Blazniku, F. Planini in T. Debeljaku, je bil poslan vsem naslovnikom. 

Predlog podpira tudi župan mag. Miha Ješe. 

Izid monografije o Ivetu Šubicu se je zamaknil, zaradi dopolnjevanja vsebine. Natisnjena bo 

okoli 20. decembra, predstavitev naj bi bila 10. januarja. 

Pisna podpora k pobudi J. A. Omana za prestavitev starih nagrobnih spomenikov na 

Mestnem pokopališču še ni bila posredovana. Stanje na pokopališču je nespremenjeno, J. A. 

Oman je pobudo poslal še Modestu Erbežniku (ZVKDS). 

Na Občini se je oblikovala strokovna skupina za pripravo dokumentacije za vpis 

Škofjeloškega pasijona na Reprezentativni seznam nesnovne dediščine UNESCO. V Skupini 

so tudi trije odborniki MD, in sicer A. P.Florjančič, A. Igličar in J. Štukl. Poleg teh pa še dr. 

Metod Benedik, Andreja Megušar in predstavnica ministrstva za kulturo. V. Demšar predlaga 

vključitev dr. Matije Ogrina v to skupino. Prevladuje mnenje, da je dr. Ogrin bolj primeren za 

članstvo v strokovnem odboru za uprizoritev ŠP 2015. 

Pri distribuciji Loških razgledov po pošti prihaja do težav. Vrnjenih je bilo 36 izvodov, 

naslovniki so bili pisno pozvani, da naj LR prevzamejo. Odzvali so se samo 4. Nastalo je za 

1000 EUR dodatnih stroškov pri pošiljanju. Ob naslednji številki bo potrebno razmisliti, kako 

rešiti ta problem. 

Izlet MD v Freising in München je uspel. Zaradi velikega povpraševanja so bila mesta hitro 

zasedena. Zaradi lažje izvedbe je število mest omejeno. Prihodnjič se lahko organizira izlet 

po Sloveniji, z višjim številom mest. Pri izvedbi izleta se je zelo angažirala ga. Mirjam Jan 

Blažič. V Münchnu nas je pričakal g. Marjan Kumer, predsednik društva bavarsko-

slovenskega prijateljstva, ter ga. Alenka Valena. V Freisingu pa organizatorka našega obiska 

ga. Monica Zauner, pridružili pa so se ji tudi g. Rupert Widmann, direktor občinske uprave, 

ter dolgoletni župan Freisinga g. Dieter Thalhammer. 

V četrtek 8. novembra 2012 je bil v Kašči Blaznikov večer Izpodnebniki (meteoriti) na 

Slovenskem z Draganom Božičem. To je bil eden izmed redkih naravoslovnih Blaznikovih 

večerov. A. Igličar predlaga, da bi vsaj enkrat letno izvedli Blaznikov večer z naravoslovno 

tematiko. 

V petek, 23. novembra 2012 je bila v Kristalni dvorani Sokolskega doma slavnostna 

akademija Béseda v Loki, ki jo je organizirala Knjižnica Ivana Tavčarja. Član izvršnega 

odbora, A. P. Florjančič, je uredil priložnostno brošuro Béseda v Loki, član nadzornega 

odbora, mag. Srečko Beričič, pa je pripravil priložnostno filatelistično razstavo. Brošura je 

izšla kot 28. zv. Doneskov, Muzejsko društvo je zanjo prispevalo 300 EUR. A. P. Florjančič je 

opozoril na 3. bésedo škofjeloške Čitalnice 11. februarja 1863. Takrat se je zgodila prva 

Prešernova proslava na Slovenskem, dogodek je bil zabeležen v časopisu Naprej. 11. 

februarja 2013 bo spominski dan v Stari Loki. 

Po poročilih o opravljenem delu je bil sprejet naslednji 

sklep 8/1: Sprejme in potrdi se zapisnik 7. seje. 
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K tč. 2: Načrt publicistične dejavnosti v letih 2013 in 2014 (poročata A. P. Florjančič in 

A. Igličar) 

Predsednik A. Igličar je predstavil novosti na področju financiranja publicistične dejavnosti s 

strani Občine Škofja Loka. V pripravi je proračun občine za leti 2013 in 2014.  Za 

publicistično dejavnost je v l. 2013 namenjenih 30.000 EUR, l. 2014 pa 20.000 EUR. Loški 

razgledi naj bi bili financirani enako kot do zdaj v višini 15.000 EUR. Pasijonski doneski se 

bodo financirali iz postavke za Škofjeloški pasijon (l. 2013: 20.000 EUR, l. 2014: 50.000 

EUR).  

Po 1. marcu 2013 bo izšel vodnik po Aleji znamenitih Ločanov, za l. 2014 je v načrtu 

fotomonografija Škofjeloški pasijon. Trenutne aktivnosti za izdajo (izbor urednika, izbor 

fotografov) vodi župan. 

Preko župana mag. M. Ješeta so nekateri prebivalci Puštala posredovali pobudo za izdajo 

knjige o Puštalu, a konkretnih stikov še ni bilo. 

V l. 2012 in 2013 je precej okroglih obletnic v povezavi z Ivanom Tavčarjem (120 let nakupa 

Visokega, 160 let kozolca na Visokem …). Predsednik A. Igličar je predlagal izdajo 

fotomonografije Franceta Steleta Med gorami z odlomki iz Tavčarjevih del. Knjigo bi izdali v 

sodelovanju z Občino Gorenja vas-Poljane. 

A. P. Florjančič je poročal, da bo 8. zv. Pasijonskih doneskov izšel 1. marca. Na ta dan bo 

predstavitev knjige, odprtje Tisnikarjeve razstave in 3. srečanje slovenskih pasijonskih krajev. 

A. P. Florjančič je podal predlog za kritično izdajo Dalmatinovega Passiona iz l. 1576, ki je 

prvi tiskan slovenski pasijon. Za avtorja je predlagan dr. Kozma Ahačič, ki je to delo 

pripravljen sprejeti. Predviden izid bi bil l. 2014, v l. 2013 pa bi bilo potrebno zagotoviti 1.700 

EUR za avtorski honorar. Mag. M. Čepin predlog podpira, a opozarja, da bi bilo potrebno 

pridobiti sozaložnike oz. sofinancerje. 

A. P. Florjančič opozori tudi na zastoj pri izdaji fotomonografije Škofjeloški pasijon, ker ni 

denarja in urednika. Predsednik A. Igličar poroča, da je bila sprva za urednico predvidena ga. 

Romana Bohinc, a je ponudbo zavrnila. Ključna odločitev je na občini, župan naj bi poiskal 

urednika.  Fotomonografijo bi bilo potrebno izdati v več jezikih, zato je proračunska postavka 

50.000 EUR za Škofjeloški pasijon l. 2014 prenizka. 

Po razpravi je bil sprejet naslednji 

sklep 8/2: A. P. Florjančič in A. Igličar bosta pripravila predlog dopolnitve proračunov Občine 

Škofja Loka za leti 2013 in 2014 in preverila možnosti za sofinanciranje. 

 

K tč. 3: Blaznikovi večeri spomladi 2013 (poroča J. Štukl) 

Predlagan je Blaznikov večer o kulturnem molku (pogovor z akademikom Zorkom Simčičem). 

Predsednik A. Igličar predlaga pogovor s še živečimi bivšimi loškimi župani. Opozori tudi na 

110 let rojstva P. Blaznika in T. Debeljaka. V soorganizaciji z Občino Gorenja vas Poljane bi 

lahko pripravili Blaznikov večer o Ivanu Tavčarju (v Šubičevi hiši ali na Visokem). 
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Mag. M. Čepin predlaga temo arheološka najdišča loškega gospostva. 

Mag. J. Štukl predlaga: poselitev loškega ozemlja od paleolitika do nastanka loškega 

gospostva. 

Dr. F. Megušar predlaga: dilema okrog daljnosežnosti ekologije in zlorabe tega pojma. 

 

K tč. 4: Vsebinska zasnova Loških razgledov 59/2012 (poroča Judita Šega) 

Prvi sestanek uredniškega odbora je bil sredi oktobra. Pregledali so že napisane članke, v 

grobem je vsebina že znana. Gradiva za LR je dovolj. 

Predsednik A. Igličar poda predlog o izdaji jubilejne 60. št. v l. 2013. Vsebovala bi izbor 

najboljših člankov. 

J. Štukl poda predlog za zmanjšanje »zlate« zaloge LR iz 10 na 5 izvodov zaradi 

pomanjkanja prostora. Soglasno je sprejet naslednji 

sklep 8/3: Število izvodov LR, ki se hrani trajno, se zmanjša iz 10 na 5 izvodov.  

 

K tč. 5: Razno 

- imenovanje komisije za popis zalog 

Na predlog predsednika A. Igličarja je odbor soglasno sprejel naslednji 

sklep 8/4: V komisijo za popis zalog se imenujejo mag. Jože Štukl, mag. Matjaž Čepin in 

Tone Košir. 

- prednovoletno srečanje odbornikov 

Prednovoletno srečanje odbornikov, članov častnega razsodišča, nadzornega sveta in 

uredniškega  odbora Loških razgledov bo 11. decembra 2012. 

- zbiranje starih št. Loških razgledov 

J. A. Oman je poročal o zbiranju starih št. LR, nekaj odziva je bilo. Odbor soglasno sprejme 

naslednji 

sklep 8/5: Za vse podarjene publikacije se naredi seznam, naprej se jih ponudi Muzejskemu 

društvu in odbornikom. 

- imenovanje predsednika nadzornega odbora 

Vincencij Demšar, član nadzornega odbora je spomnil, da nadzorni odbor še vedno nima 

uradnega predsednika. Za to funkcijo je predlagal dosedanjega predsednika Srečka Beričiča, 

ki se je s predlogom strinjal.  

 

Seja je bila zaključena ob 19. 45.
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Zapisal: Jernej Antolin Oman mag. Aleksander Igličar 

predsednik 

 

 

 

 

 

 


