
 

Z A P I S N I K 

3. seje izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka, ki je bila   

v ponedeljek, 12. 9. 2011 ob 19. uri, v okroglem stolpu na Loškem gradu. 

 

Seje so se udeleţili:  mag. Aleksander Igličar, Alojzij Pavel Florjančič, Helena Janeţič, Jana 

Mlakar, Joţe mag. Štukl, Jernej Tavčar, Mojca Ferle in član častnega razsodišča dr. France 

Megušar.  

Opravičeno so bili odsotni: Judita Šega, Jernej Antolin Oman, mag. Tone Košir, dr. Klement 

Podnar, mag. Srečko Beričič,  mag. Matjaţ Čepin in Andrej Rant.  

Vabilo na 3. sejo je bilo posredovano po e-pošti. Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

 

1. Pregled in sprejem zapisnika 2. seje 

2. Informacija o izidu vodnika Slikar Jernej iz Loke (poroča M. Ferle) 

3. Informacija o izidu knjige dr. Franceta Štukla: Po poti kulturne dediščine (poročata J. 

Šega in A. Igličar) 

4. Potrditev vabila za društveni izlet (poroča Helena Janeţič) 

5. Predlog Blaznikovih večerov jeseni 2011 (poroča J. Štukl) 

6. Razno 

 

Predsednik mag. A. Igličar je predlagal še dodatno točko dnevnega reda:  Načrt knjiţnih izdaj 

v letih 2012 in 2013. 

Soglasno je bil sprejet naslednji 

sklep 1/3: Sprejme se predlagan in dopolnjen dnevni red. 

 

K tč. 1: Pregled in sprejem zapisnika 2. seje 

Predsednik A. Igličar je poročal o opravljenem delu in realiziranih sklepih 2. seje ter drugih 

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

Predstavljena je bila 57. številka LR, distribucija je potekala po ustaljenem redu. Prišlo je do 

kadrovskih sprememb v tajništvu Loškega muzeja. Odšla je poslovna sekretarka Tjaša 

Krţišnik. V času našega mandata je bilo sodelovanje z njo zelo dobro. S septembrom jo je 

nadomestila ga. Alenka Okorn. 

Sklenjen je bil nov dogovor s Studiom Grad za oblikovanje LR in njihovo pripravo za tisk za 

naslednja tri leta.  



V zvezi s postavitvijo obeleţja dr. Kocijančiču je bil v juniju poslan dopis Občini Škofja 

Loka. 

Vse načrtovane prireditve smo uspešno izpeljali. Razstava akvarelov arhitekta Toneta 

Mlakarja je bila odprta 30. 6. in je sovpadla s podelitvijo občinskega zlatega grba našemu 

častnemu članu A. P. Florjančiču. 

Predsednik A. Igličar nas je po e-pošti seznanil s pobudo, da bi ge. Jeji Jamar Legat postavili 

obeleţje na njeni hiši. Večina je pobudo podprla. Obeleţje naj bi bilo postavljeno leta 2014 ob 

100. obletnici njenega rojstva. Pobudo je muzejsko društvo podprlo ţe pred leti.  

V zvezi s to informacijo je bil sprejet naslednji 

 

sklep 2/3: Muzejsko društvo Škofja Loka obnavlja  in podpira pobudo za postavitev obeležja 

Jeji Jamar Legat. 

 

Bilo je več odzivov v zvezi z novogradnjo ob vhodu v staro mestno jedro. A. Igličar je še 

enkrat povzel, da smo se o vlogi Muzejskega društva pri tovrstni problematiki pogovarjali 

pred pribliţno letom dni, ko je bila aktualna problematika preurejanja Kidričeve ceste in 

izgradnje parkirišča na Nunskem vrtu. Tedaj smo zavzeli stališče, da se je vloga Muzejskega 

društva po oblikovanju profesionalnih inštitucij (Zavod za varstvo kulturne dediščine, 

inšpekcijske sluţbe idr.) precej spremenila in društvo ni več glavni skrbnik varovanja 

dediščine. Seveda pa se lahko ob posameznih zadevah oblikuje stališče tako posameznih 

članov društva kot tudi društva. Kratko je predstavil sam potek dosedanjih faz novogradnje. 

Ţupan je predlagal okroglo mizo, kjer se bo predstavil razpis in izbor in  kamor so vabljeni 

vsi, ki jih ta problematika zanima. 

 J. Tavčar pa je  povabil prisotne odbornike na delavnico v zvezi s preureditvijo območja 

mestne klavnice, kjer naj zainteresirani aktivno sodelujejo ţe v fazi priprave projekta. 

Nova je še informacija o freski na nunskem vrtu. Domnevno je avtor poslikave Šubic, 

naslikana okoli leta 1850. Fresko bodo sneli, shranila naj bi se v Loškem muzeju. 

Na občini je bila ukinjena skupina za mednarodno sodelovanje. Določeni so bili skrbniki za 

sodelovanje s posameznimi pobratenimi mesti. Za vzdrţevanje stikov z mestom Tabor na 

Češkem je bil predlagan mag. A. Igličar. S skupino loških gimnazijcev in loških fotografov 

(pripravili so razstavo),  so bili septembra na obisku in na lipo slovensko-češkega prijateljstva 

zavezali trak občine Škofja Loka.  

Več o drugih aktivnostih se poroča v samostojnih točkah dnevnega reda. 

Po poročilih o opravljenem delu je bil sprejet naslednji 

 

sklep 3/3: Sprejme in potrdi se zapisnik  2. seje. 

 

K tč. 2: Informacija o izidu vodnika Slikar Jernej iz Loke 

 

O izidu vodnika Slikar Jernej iz Loke je poročala urednica M. Ferle. Vodnik bo izšel v 

načrtovanem obsegu na 72 straneh, s 67 fotografijami in zemljevidom z označenimi 

lokacijami, kjer je Jernej slikal. V juliju in avgustu je potekalo oblikovanje (Jana Jocif).  31. 8. 



je bil vodnik oddan v tiskarno, opravljene so bile še zadnje korekture. Vodnik bo izšel v 1000 

izvodih. Večino zunanjih stroškov bo  pokrila Občina.  Prodajna cena vodnika bo 5 EUR. 

Predstavitev pripravljamo na terenu, in sicer 22. septembra. Obiskali bomo 4 najbolj dostopne 

cerkve na Godešiču, Suhi, Sp. Bitnjah in na Kriţni gori. 

 

 

K tč. 3. Informacija o izidu knjige dr. Franceta Štukla: Po poti kulturne dediščine  

 

O izidu knjige Po poti kulturne dediščine je poročal A. Igličar. V juniju je avtor dr. F. Štukl 

oddal tekst,  uredniško delo je prevzela Judita Šega. Soizdajatelja knjige bosta Zgodovinski 

arhiv Ljubljana in Muzejsko društvo Škofja Loka. Izid knjige je bil predviden ţe ob 200-

letnici ţupnije Škofja Loka. Knjiga bo obsegala 208 strani, formata A4, predstavljena bo 28. 

septembra v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine v Sokolskem domu. Z Občino je 

potrebno dogovoriti še finančne zadeve, predlagana je prodajna cena 25 EUR. 

 

K tč. 4: Potrditev vabila za društveni izlet 

  

O organizaciji društvenega izleta je poročala H. Janeţič, ki je zaradi dela pri izdaji vodnika 

prevzela organizacijo namesto M. Ferle. S pripravljalno skupino D. Komanom in M. Ferle je 

bila na terenu in si ogledala celotno predlagano pot v Benečiji in Posočju. Vsebinsko je pot 

pripravljena, organizacijsko se predlaga, da se izlet MD izvede po ţe ustaljeni praksi. Stroške 

prevoza članom MD krije društvo. Zaradi zadreg pri prijavah v lanskem letu, se bodo letos 

zbirale prijave le na blagajni Loškega muzeja.  

 

Po poročanju je bil sprejet  

 

sklep 4/3: Potrdi se predlagan izlet Po poteh Jerneja iz Loke v Beneški Sloveniji in Posočju. 

Izlet bo v soboto, 24. septembra 2011. 

 

K tč. 5: Predlog Blaznikovih večerov jeseni 2011  

 

Predloge je predstavil J. Štukl. V mesecu oktobru je predlagana predstavitev zbornika Na robu 

pojoče ravnine, v mesecu novembru pa je predviden Blaznikov večer v okviru Groharjevega 

leta: predstavitev fotografa Avgusta Bertholda. 

 

K tč. 6: Načrt knjižnih izdaj v letih 2012 in 2013 

 

O predlogu knjiţnih izdaj je poročal predsednik A. Igličar. Poleg rednih številk Loških 

razgledov, načrtujemo izdajo naslednjih knjiţnih izdaj: 

 

LETO 2012: 

- Monografija o slikarju Ivetu Šubicu.  Pripravila bi se v sklopu posebnih knjiţnih izdaj. 

Ideja je bila dana ţe pred leti, a je obstala  na mrtvi točki.  

 

V  zbirki Doneski:   

- 40-let Severjevih nagrad. Za glavnega nosilca izdaje je predlagan Marko Črtalič. 

- Pasijonski doneski 7/12: urednik A. P. Florjančič. 

 

 



V zbirki Vodniki:  

- Po aleji znamenitih Ločanov; glavni nosilec naloge je A. P. Florjančič. Vodnik bi se 

predstavil  na Zboru članov naslednje leto.  

 

- Digitalizacija domoznanske literature: predlaga se digitalizacija Pokornove Loke in 

Berčičevi Domoznanski spisi.  

 

LETO 2013: 

- Fotomonografija Škofjeloški pasijon; urednica Romana Bohinc 

 

- Doneski: Pasijonski doneski 8/2013, urednik A. P. Florjančič. 

 

Ob načrtu predlaganih knjiţnih izdaj nas je predsednik A. Igličar seznanil z namero, da se na 

občini tudi za področje kulture razmišlja o sistemu javnih razpisov. 

 

K tč. 7: Razno 

 

Zaključena je bila letošnja slikarska kolonija Iveta Šubica v Poljanah. Predsednik A. Igličar je 

dal v razmislek idejo, da Muzejsko društvo odkupi kakšno umetniško delo. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.30. 

 

 

Zapisala: Mojca Ferle                                                            mag. Aleksander Igličar 

                                                                                                        predsednik       

 


