
  

Z A P I S N I K  

12. seje Izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka, ki je bila v ponedeljek, 16. 

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

Seje so se udeležili: mag. Aleksander Igličar, Helena Janežič, mag. Jože Štukl, Jana Mlakar, 

Jernej Tavčar,  Judita Šega, dr. Milena Alič in Mojca Ferle, član nadzornega odbora: mag. 

Srečko Beričič in člana častnega razsodišča: Andrej Rant in Peter Pipp. 

Opravičeno odsotni:  mag. Tone Košir, dr. Klement Podnar, Alojzij Pavel Florjančič, mag. 

Matjaž Čepin, dr. France Megušar. 

Vabilo na 12. sejo je bilo poslano po e-pošti. 

Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnika 11. seje  

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

3. Društveni izlet (poročata J. Mlakar in J. Štukl) 

4. Informacija o izidu vodnika Aleja znamenitih Ločanov (poroča A. P. Florjančič)  

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

6. Razno 

Na začetku smo se z minuto molka poklonili spominu gospoda Zdravka Krvine, ki je bil v 

letih 1974 do 1979  predsednik Muzejskega društva Škofja Loka. 

 

K tč. 1.: Pregled in sprejem zapisnika 11. seje 

Predsednik A. Igličar je poročal o opravljenem delu in realiziranih sklepih 11. seje ter drugih 

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

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. 



Občina Škofja Loka letos ni objavila razpisa za financiranje publicistične dejavnosti. Izdajo 

zadnje številke Loških razgledov 59/2012 je občina sofinancirala v enaki višini kot v preteklih 

letih. 

Vse aktivnosti za kritično izdajo Dalmatinovega Passiona so ustavljene, delno zaradi financ, 

je pa Passion že objavljen in dostopen na svetovnem spletu. 

Glavno pobudo za postavitev obeležja Jeji Jamar Legat je prevzel Loški muzej. J. Mlakar je 

dodala, da bi radi obnovili stanovanje, a muzej žal nima sredstev.  

Na predvečer 110. obletnice rojstva zgodovinarja dr. Pavleta Blaznika (1903-1984),  

ustanovitelja in dolgoletnega predsednika Muzejskega društva Škofja Loka, se je nekaj 

odbornikov poklonilo njegovemu spominu in pred Blaznikovim obeležjem v Aleji znamenitih 

Ločanov položilo šopek nageljnov. Spomine na dr. Blaznika sta obujala njegova hčerka 

Marija Leskovar in Peter Pipp.  

MD Škofja Loka je  po evidentiranju predlogov  oz. kandidatov za postavitev njihovih 

obeležij v Alejo zaslužnih Ločanov na javni razpis občine Škofja Loka poslalo štiri predloge, 

enega pa podprlo, in sicer za štiri osebnosti: botanika dr. Frana Jesenka, škofa dr. Andreja 

Karlina, zdravnika Viktorja Kocijančiča in zobozdravnika dr. Jožeta Ranta, podprlo pa je 

predlog za filozofa dr. Milana Komarja.   

Predsednik A. Igličar se je vsem nosilcem zahvalil za pripravo vsebinskih predlogov.  

Občinski svet Občine Škofja Loka je na 24. redni seji, ki je bila 20. junija 2013, sprejel sklep, 

da se v naslednjem 5-letnem obdobju v Aleji zaslužnih Ločanov postavita obeležji zdravniku 

dr. Viktorju Kocijančiču in zobozdravniku prof. dr. Jožetu Rantu. 

Predstavitev Loških razgledov je bila v Sokolskem domu. Zaradi odsotnosti predsednika je 

predstavitev vodila tajnica M. Ferle. Predsednik  se je zahvalil tudi ekipi, ki je pobirala 

članarino in izpeljala prodajo Loških razgledov. 

27. maja 2013 je bila izvedena 2. korespondenčna seja izvršnega odbora s predlogom za 

podporo kandidaturi filozofa dr. Milana Komarja za postavitev obeležja v Aleji zaslužnih 

Ločanov. Predlagani sklep je podprlo 9 članov izvršnega odbora. 

Po poročilu o opravljenem delu je bil sprejet 

sklep 12/1: Sprejme se zapisnik 12.  in 2. korespondenčne seje.   

 

K tč. 2 Informacija o distribuciji Loških razgledov 

 Število članov in s tem prejemnikov Loških razgledov že nekaj let upada. Okoli 100 izvodov 

LR je bilo prodanih na predstavitvi, 120 izvodov so raznosili študentje po domovih, 77 jih je 

bilo poslanih po pošti, za kar je poskrbel Loški muzej. Od teh je bilo 58 prevzetih, 16 članom, 

ki v preteklih letih niso dvignili LR, poslanih po pošti, je bil poslan dopis, ali še želijo ostati 

člani društva. Na podlagi pridobljenih podatkov ob raznašanju in pošiljanju se ažurira seznam 



članov v sodelovanju s poslovno sekretarko Loškega muzeja Tjašo Zagorc in tajnico MD 

Mojco Ferle. 

 

K tč. 3: Društveni izlet 

Program letošnjega društvenega izleta na slovensko Koroško in v Slovenj Gradec so pripravili 

sodelavci Loškega muzeja. Organiziran bo v soboto, 5. oktobra 2013. Predlagajo ogled 

Gornjega Grada, Radmirja in romarske cerkve sv. Frančiška Ksaverija. V nadaljevanju sledi 

obisk Vitanja in KSEVT-a ter Slovenj Gradca z ogledom muzeja ali galerije likovnih 

umetnosti. Predstavitev srednjeveške zgodovine bo pripravil A. Rant.  

 

K tč. 4: Informacija o izidu vodnika  Aleja znamenitih Ločanov 

O pripravi vodnika je v odsotnosti A. P. Florjančiča poročal predsednik A. Igličar, ki je je 

prevzel uredniško delo.  Vodnik bo žepnega formata, s podrobnejšo predstavitvijo osebnosti, 

katerih obeležja so v Aleji, s povzetki tudi v angleškem jeziku. Predstavljene bodo tudi 

kamnine iz katerih so izdelani kamniti podstavki. V nadaljevanju bo govora o  nastanku aleje, 

in pogled avtorja in kiparja Metoda Frlica na nastajanje kiparskih upodobitev. J. Mlakar je 

predlagala, da bi kdo predstavil  tudi umetnika M. Frlica.  

Predstavitev vodnika bo v sredo, 16. oktobra, ob 18.30 uri, v Sokolskem domu. 

Izid vodnika je posvečen  110-letnici rojstva dr. Pavla Blaznika in dr. Tineta Debeljaka, zato 

se bo podpredsednica Helena Janežič na predstavitvi pogovarjala z Blaznikovo hčerko, gospo 

Marijo Leskovar. Za glasbeni del večera bo poskrbel vnuk dr. Tineta Debeljaka, pianist Ivan 

Vombergar. 

Filatelistično društvo Lovro Košir Škofja Loka bo v preddverju Sokolskega doma predstavilo 

filatelistično razstavo z naslovom  Muzejski eksponati in kulturna dediščina. 

 

K tč. 5: Blaznikovi večeri do konca leta 2013 

O predvidenih Blaznikovih večerih v jesenskem času je poročal J. Štukl. 

- 16. 10. bo predstavitev Vodnika po Aleji znamenitih Ločanov (glej tč.4) 

-  v začetku novembra bo na vrsti tema o arheoloških izkopavanjih na loškem ozemlju, ki jo 

bo predstavil J. Štukl  

- konec novembra bo predavanje dr. F. Megušarja o Hieronimu Megiserju 

- za leto 2014: v predpustnem času: dr. A. Rant: Maske - primerjava slovenskih pustnih mask 

z maskami v Španiji in v drugih evropskih državah. 



 

K tč. 6: Razno 

A. Rant je podal pripombe na Kroniko občin Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas-

Poljane, ki je objavljena v Loških razgledih. Opazil je namreč, da v Kroniki ni predstavitve 

njegove nove knjige Zlati klas. Po njegovem mnenju v kroniki, ki jo  piše F. Podnar, ni 

njegovih dogodkov. Urednica Loških razgledov, J. Šega, mu argumentirano odgovarja, da je 

bil njegovim dogodkom v Loških razgledih namenjen prostor, če ne v Kroniki pa na drugih 

mestih, npr. v sklopu dogodkov Muzejskega društva ipd. Pripraviti kroniko je tudi velik 

zalogaj.  F. Podnar vedno pripravi obsežnejše besedilo, kot je potem objavljeno. Predlog 

besedila pred objavo pregledajo trije člani uredniškega odbora.  

 

Seja je bila zaključena ob 20.20. 

 

Zapisala: 

Mojca Ferle 

                                                                                        mag. Aleksander Igličar 

                                                                                    predsednik 


