
  

Z A P I S N I K  

 

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

13. maja 2013 ob 19. uri, v okroglem stolpu na Loškem gradu. 

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

Štukl, Jana Mlakar, Jernej Tavčar, mag. Matjaž Čepin, Judita Šega, dr. Milena Alič, 

Jernej Antolin Oman, član nadzornega odbora: mag. Srečko Beričič in člani častnega 

razsodišča: dr. France Megušar, Andrej Rant, Peter Pipp. 

Opravičeno odsotni: Mojca Ferle, Helena Janežič, mag. Tone Košir, dr. Klement 

Podnar, Vincencij Demšar, Peter Pokorn. 

Vabilo na 11. sejo je bilo poslano po e-pošti. 

Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnika 10. seje 

2. Razprava o evidentiranju kandidatov za postavitev spominskega obeležja v 

Aleji znanih Ločanov – osnova javni razpis Občine Škofja Loka – razpis je 

objavljen na spletni strani Občine, zaključi se 29. 5. 2013 (poročevalec A. P. 

Florjančič) 

3. Izid, predstavitev in distribucija Loških razgledov (poročata J. Šega in A. 

Igličar) 

4. Izid vodnika Aleja znamenitih Ločanov (poroča A. P. Florjančič) 

5. Blaznikovi večeri do konca leta 2013 (poroča J. Štukl) 

6. Priprave na jesenski društveni izlet 

7. Razno 

 

K tč. 1.: Pregled in sprejem zapisnika 10. seje 

Predsednik A. Igličar je poročal o opravljenem delu in realiziranih sklepih 9. seje ter 

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

Prva izdaja monografije Ive Šubic, slikar Poljanske doline v višini 500 izvodov je bila 

razprodana, zato je založba Modrijan pripravila ponatis. 



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

Mestnem pokopališču z Občine ni bilo odgovora. Na sestanku pri županu bo A. 

Igličar to pobudo ponovno omenil. 

Glede razpisa za financiranje publicistične dejavnosti kroži informacija, da le-tega naj 

ne bi bilo. 

Kritična izdaja Dalmatinovega Passiona , ki naj bi ga pripravi dr. Kozma Ahačič, je 

povezana z razpisom za financiranje publicistične dejavnosti. Predvideni stroški bi bili 

8.000 evrov. Faksimile originala je že objavljen na portalu www.dlib.si, kar zmanjšuje 

potrebo po izidu. 

Glavno pobudo za postavitev obeležja Jeji Jamar Legat je prevzel Loški muzej, ki je v 

zapuščini prejel njeno stanovanje na Mestnem trgu.. 

Zbor članov za leto 2012 je bil uspešno izveden 4. aprila. Člani društva so sprejeli 

vsa predlagana poročila za leto 2012 in načrt dela za leto 2013. Uvodno predavanje 

o razvoju klekljane čipke na Slovenskem je pripravila tajnica društva M. Ferle.  

26. aprila 2013 je bila 110-letnica rojstva dr. Tineta Debeljaka, katero smo v 

Muzejskem društvu obeležili s počastitvijo v Aleji znamenitih Ločanov. Pred 

spominsko obeležje smo položili šopek, za glasbeno popestritev dogodka je poskrbel 

mladi harmonikar Jakob Florjančič, Debeljakovo življenje in delo je predstavil 

predsednik A. Igličar, podpredsednica H. Janežič pa je prebrala Debeljakovo pesem 

o Loki. Debeljakov vnuk Ivan Vombergar je z udeleženci podelil spomine na atka in 

prebral pesem iz njegove zbirke Poljub. 

Po poročilu o opravljenem delu in razpravi je bil sprejet 

sklep 11/1: sprejme se zapisnik 10. seje. 

 

K tč. 2.: Razprava o evidentiranju kandidatov za postavitev spominskega 

obeležja v Aleji znanih Ločanov – osnova javni razpis Občine Škofja Loka – 

razpis je objavljen na spletni strani Občine, zaključi se 29. 5. 2013 (poročevalec 

A. P. Florjančič) 

Predsednik A. Igličar je opozoril na spremembo odloka o Aleji in spremenjen naziv: 

Aleja zaslužnih Ločanov. Javni razpis bo objavljen vsakih 5 let, zanj bo zadolžen 

Odbor za družbene dejavnosti, ki bo pripravil tudi točkovanje kandidatov, poudarek 

pri razpisu je predvsem na stroki in pomenu za loško okolje. Razpis je bil objavljen 

29. aprila, rok za oddajo predlogov je 29. maj. Rok je prekratek za pripravo vse 

potrebne dokumentacije. Komisija bo izbrala eno osebnost za postavitev, ki jo nato 

predlaga občinskemu svetu. 

A. P. Florjančič opozori na to, da Aleja ni več v domeni MD, ampak je postala 

predvsem stvar Občine. Dobro bi bilo, če bi postavili vsako leto eno obeležje in ne 

http://www.dlib.si/


enega na pet let, saj se pojavljajo razne obletnice (škof A. Karlin 80 let smrti, zdravnik 

V. Kocjančič 70 let smrti). 

Predsednik A. Igličar predlaga, da MD imenuje nekaj kandidatov, oz. da podporo k 

imenovanju.  

V razpravi je bilo omenjenih več kandidatov, na koncu pa je bil soglasno sprejet  

sklep 11/2: MD predlaga, da se v Alejo zaslužnih Ločanov postavijo obeležja 

zobozdravniku dr. Jožetu Rantu, botaniku dr. Franu Jesenku, zdravniku Viktorju 

Kocijančiču in škofu dr. Andreju. Karlinu.  

Potrebno dokumentacijo za razpis bodo pripravili: A. Rant (za dr. J. Ranta), Jernej 

Tavčar in A. Igličar (za dr. F. Jesenka), T. Košir (za V. Kocjančiča), za dr. A. Karlina 

je dokumentacija že pripravljena (A. P. Florjančič). 

 

K. tč. 3.: Izid, predstavitev in distribucija Loških razgledov (poročata J. Šega in 

A. Igličar) 

J. Šega poroča, da so LR končani in gredo v nekaj dneh v tisk. LR bodo imeli 451 

str., objavljenih bo 50 prispevkov, ki jih je napisalo 48 avtorjev, natisnjeni bodo v 700 

izvodih v tiskarni Littera picta. Predstavitev bo 12. junija v Sokolskem domu in 11. 

junija na Radiu Sora v oddaji Aktualno. Mag. Matija Križnar bo za predstavitev v 

Sokolskem domu pripravil predavanje v zvezi s člankom Bakrova orudenja v 

Bodoveljski grapi. 

A. Igličar predlaga za prodajo na predstavitvi utečeno ekipo (J. Štukl, T. Košir, M. 

Čepin). Neprevzete izvode bodo po bližnjih krajih raznosili študenti, ostali se pošljejo 

po pošti. Lani je bilo okrog 160 poslanih in 100 prevzetih na predstavitvi. Nekateri 

naročniki niso LR prevzeli že dve leti, tem se pošlje pisno obvestilo. 

 

K. tč. 4.: Izid vodnika Aleja znamenitih Ločanov (poroča A. P. Florjančič) 

Predstavitev vodnika bo 16. oktobra 2013 v Sokolskem domu. Vodnik obsega 

predstavitev devetih osebnosti, pomen podstavkov, prispevek kiparja Metoda Frlica 

in zgodovino Aleje. Knjižica bo izšla v formatu zbirke Vodniki.  

 

K. tč. 5.: Blaznikovi večeri do konca leta 2013 (poroča J. Štukl) 

V mesecu maju je predvidena predstavitev poselitve loškega območja. 12. junija 

bodo predstavljeni Loški razgledi. V septembru je predvideno predavanje dr. F. 

Megušarja o Hieronymusu Megiserju. 



 

 

K. tč. 6.: Priprave na jesenski društveni izlet 

Predsednik A. Igličar predlaga dve možni lokaciji: freisinške posesti na Dolenjskem in 

Slovenj Gradec.  

Po krajši razpravi in glasovanju odbor sprejme 

sklep 11/3: društveni izlet se izvede na slovensko Koroško (Slovenj Gradec). 

Za pripravo sta zadolžena J. Štukl in J. Mlakar. Predviden termin je sobota, 28. 

september. Izlet bo trajal en dan, organizirana pa bosta dva avtobusa (če bo zadosti 

prijav).   

 

K. tč. 7.: Razno 

Ni bilo razprave. 

Seja je bila zaključena ob 20. uri. 

 

Zapisal: 

Jernej Antolin Oman 

mag. Aleksander Igličar 

predsednik 


