
Z A P I S N I K 

 

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

21. 5. 2012 ob 19. uri v okroglem stolpu na Loškem gradu. 

 

Seje so se udeležili: mag. Aleksander Igličar, mag. Tone Košir, mag. Matjaž Čepin, Alojzij 

Pavel Florjančič, Judita Šega, mag. Jože Štukl, Jernej Tavčar, dr. Milena Alič, dr. Klement 

Podnar in Mojca Ferle; član nadzornega odbora mag. Srečko Beričič in član častnega 

razsodišča dr. France Megušar. 

Opravičeno odsotni: Helena Janežič in Jernej Antolin Oman; Andrej Rant. 

 

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

   

Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red: 

 

1. Pregled in sprejem zapisnika 5. seje in 1. korespondenčne seje 

2. Informacija o zaključku občinskega razpisa za publicistično dejavnost (poroča A. 

Igličar) 

3. Informacija o predstavitvi Loških razgledov 58/2012 (poroča J. Šega) in organiziranju 

dostave LR članom MD (poroča A. Igličar) 

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

5. Finančno poslovanje društva (poroča M. Čepin) 

6. Priprave na društveni izlet (poroča A. Igličar) 

7. Razno 

 

K tč. 1: Pregled in sprejem zapisnika 5. seje in 1. korespondenčne seje 

Predsednik A. Igličar je poročal o opravljenem delu in realiziranih sklepih 5. seje ter drugih 

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

Knjiga Milana Komarja, Pot iz mrtvila bo izšla sredi junija. Predstavitev knjige bo konec 

septembra na Blaznikovem večeru, kjer bo gost pisatelj Zorko Simčič.  

Predstavitev Pasijonskih Doneskov 2012/7 je bila v sklopu dogodkov ob prvem srečanju 

slovenskih pasijonskih mest.  

Pomemben odmev je doživela izdaja knjižice 40 let Severjevih nagrad, urednika Marka 

Črtaliča.  Predstavitev je potekala v sodelovanju z Loškim muzejem, ki je ob tej priložnosti 

pripravil fotografsko razstavo Severjevih igralskih portretov fotografa Vlastje Simončiča.  



Pripravili smo tudi dva Blaznikova večera: 15. marca je arheolog Matija Turk predstavil 

arheološko najdišče Divje babe in neandertalsko piščal, na kopijo piščali pa je zaigral Ljuben 

Dimkaroski.  Predsednik se je zahvali dr. Francetu Megušarju, ki je pred zborom članov 2012 

pripravil uvodno predavanje. Predstavil  je F. Megušerja, rojaka iz Železnikov, ki je kot 

gozdarski strokovnjak deloval na Južnem Tirolskem v 19.stoletju.  

Zbor članov MD je  potekal brez posebnosti.  Predsednik je ponovno izvoljene člane 

nadzornega odbora in častnega razsodišča opomnil na izvolitev predsednikov obeh odborov.  

Na pismo gospe Marije Leskovar, hčerke dr. Blaznika, še nismo odgovorili. Odgovor pripravi  

Pavel A. Florjančič.   

Občina Škofja Loka  je podprla pobudo o postavitvi spominskega obeležja Mariji Jamar 

Legat. Pred leti je dr. Branko Berčič že pripravil tekst za napis na spominski plošči.  

Podpredsednica Helena Janežič se bo glede teksta pozanimala pri dr. Berčiču.  

Pasijonski dnevi so bili lepo izpeljani, prav tako večer posvečen loškemu kiparju  Tonetu 

Logondru.  

Predsednik nas je obvestil tudi o smrti  našega dolgoletnega člana Janeza Dolenca, ki je v 

novembru leta 2011 prejel Murkovo nagrado za življenjsko delo.  

Pred letošnjim zborom članov je bila sklicana 1. korespondenčna seja IO, ki je bila vezana na 

zbor članov in   potrditev poročila popisne komisije. Do navedenega roka se je odzvalo 7 

članov IO, ki so sprejeli poročilo popisne komisije za leto 2011.  

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 zaključku občinskega razpisa za publicistično dejavnost (poroča 

A. Igličar) 

Na občinski razpis smo se prijavili s petimi knjižnimi izdajami. Prejeli smo sklep za 

sofinanciranje Loških razgledov, Pasijonskih  doneskov 2012/7,  brošure 40 let Severjevih 

nagrad in monografije o Ivetu Šubicu. Zavrnjeno pa je bilo sofinanciranje Vodnika po aleji 

znamenitih Ločanov. Naslednji javni razpisi bodo razpisani za obdobje dveh let.  

Ob tem nas je T. Košir seznanil z informacijo, da je Občina Alejo znamenitih Ločanov 

preimenovala v Alejo zaslužnih Ločanov.  

Z rezultatom razpisa smo zadovoljni. Predsednik A. Igličar se je  zahvalil vsem urednikom, ki 

so pripravili vsebinski del prijav, finančno in proceduralno pa jih je izpeljal sam.   

Do sprememb je prišlo pri pripravi Monografije Škofjeloški pasijon: uredništvo je odpovedala 

Romana Bohinc. Za novega urednika je bil predlagan Tomaž Lunder, ki pa bi sprejel le 

uredništvo fotografije, ne pa celotne izdaje. Tako se novega urednika še išče. Muzejsko 

društvo bi lahko prevzelo izdajo monografije, vendar morajo biti ključne odločitve sprejete na 

občini. Monografija naj bi izšla leta 2014, eno leto pred ponovno izvedbo pasijona. 

Predsednik je predlagal, da Vodnik po Aleji znamenitih Ločanov izdamo sami. Pavel A. 

Florjančič je dodal, da  je bila tudi aleja projekt MD. Tone Košir je še povedal, da bo takoj po 



sprejetju odloka objavljen razpis za novo obeležje. Po zagotovilu župana naj bi bilo to v 

septembru.  Zagotovljen je tudi denar za 10 spomenik, zato bi tudi z izdajo vodnika še 

počakali. 

Teksti za vodnik se že pripravljajo. Za vsakega znamenitega Ločana v obsegu dveh strani z  

biografskimi podatki in uvodno obrazložitvijo, kako je prišlo do zamisli in aleje. Glede 

preimenovanja Aleje v Alejo zaslužnih Ločanov smo soglašali, da ni primerno,  ker je širše, 

presplošno in  vrednostno nižje. 

Sprejeli smo naslednji 

sklep 7/2: Vodnik po Aleji znamenitih Ločanov izda Muzejsko društvo Škofja Loka do konca 

leta 2012 s tem, da počakamo do jeseni oz. do sprejetja občinskega odloka. 

 

K tč. 3: Informacija o predstavitvi Loških razgledov 58/2012 (poroča J. Šega) in 

organiziranju dostave LR članom MD (poroča A. Igličar) 

O predlogu predstavitve LR je poročala urednica J. Šega. LR so bili oddani v tiskarno Littera 

Picta. So obširnejši kot lani, obsegajo več kot 26 avtorskih pol; sodeluje 43 avtorjev z  41 

prispevki.  Uradna predstavitev LR bo v sredo, 13. junija, ob 19.30. V prvem delu bo 

predstavitev prispevkov  s poudarkom na glavnem sklopu ob 500-letnici potresa, v drugem 

delu bo predstavitev Franje Tavčar, avtorice prispevka M. Ferle. Na naslovnici LR bo kolaž iz 

likovnega dela Paradiž  (Riba Faronika).  

Organizacijo, pobiranje članarine in prodaje LR bo pripravila že vpeljana in uigrana ekipa: 

Matjaž Čepin, Tone Košir in Jože Štukl, raznos LR bodo opravili študenti, v začetku julija 

pripravimo razglede še za poštni expedit. Cena LR in  društvena članarina ostajata enaki kot v 

letu 2011..  Za MD Železniki in Žiri ter avtorske izvode razvozi Tone Košir.   

 

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

Predsednik društva, A. Igličar, nas je seznanil, da je MD glavni organizator koncerta pevskega 

zbora slovenskega doma San Justo iz Buenos Airesa, ki bo 29. maja 2012 v cerkvi v Stari 

Loki. Kontakte in organizacijo vodi predsednik  A. Igličar. Pred koncertom bo na Gimnaziji 

Škofja Loka odprtje  razstave Bara Remec – ilustratorka del Tineta Debeljaka, avtorice 

Helene Janežič. Tiskanih vabil ne bo, denar namenjamo za pogostitev pevcev. Vabilo in 

program sta že na spletni strani.  

Jože Štukl, skrbnik BV, je predstavil predloge za jesenski termin:  

- že omenjeni večer z akademikom Zorkom Simčičem, 

- predstavitev monografije o loškem slikarju Ivetu Šubicu, 

- v oktobru: dr. Dragan Božič: Izpodnebniki. 

Dr. France Megušar je predlagal predstavitev leksikografa in polihistorja Hieronima 

Megiserja v luči novoodkritih dokumentov.  

 

 



K tč. 5: Finančno poslovanje društva (poroča M. Čepin) 

Informacijo o društvenem finančnem stanju je podal blagajnik M. Čepin. Finančno stanje je 

ugodno in stabilno.  

 

K tč. 6: Priprave na društveni izlet (poroča A. Igličar) 

 Predsednik A. Igličar predlaga, da letos organiziramo dvodnevni izlet v Freising. Za 

vzpostavitev kontaktov na Bavarskem se naprosi mag. Mirjam Jan Blažić. Predvidena dneva 

za  izlet sta: petek in sobota, 21. in 22. septembra 2012. 

 

K tč.: 7: Razno 

- Seznanjeni smo bili z informacijo o  izginjanju starih spomenikov na mestnem 

pokopališču in pisno pobudo našega člana J. Antolina Omana, da se spomeniki 

prestavijo na ustrezno mesto. Soglasno smo podprli pobudo in sprejeli naslednji  

sklep 7/3:  Podpiramo pobudo J. Antolina Omana o prestavitvi starih spomenikov na 

mestnem pokopališču in na občino Škofja Loka  pošljemo pisno podporo k pobudi. 

 

- Javna obravnava odloka o razglasitvi Škofjeloškega pasijona za živo mojstrovino 

državnega pomena, bo  v četrtek, 24. maja. Pripravlja ga  Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost, kulturo in šport s Slovenskim etnografskim muzejem in 

Občino Škofja Loka. 

- Vabljeni smo tudi na zbor članov Muzejskega društva Železniki, kjer je prišlo do 

zamenjave urednika Železnih niti. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 

 

Zapisala: Mojca Ferle                                                                 mag. Aleksander Igličar 

                                                                                                               predsednik 

                   

 


