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Z A P I S N I K  

15. seje Izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka,  

ki je bila v ponedeljek, 3. marca 2014 ob 19. uri, v okroglem stolpu na Loškem gradu. 

 

Seje so se udeležili: mag. Aleksander Igličar, dr. Milena Alič, mag. Matjaž Čepin, mag. Tone 

Košir, mag. Jože Štukl, Jana Mlakar, Jernej Tavčar, Mojca Ferle, Jernej Antolin Oman, člana 

nadzornega odbora: mag. Srečko Beričič, Vincencij Demšar in člana častnega razsodišča: 

Andrej Rant, Peter Pipp. 

Opravičeno odsotni: Judita Šega, Helena Janežič, Alojzij Pavel Florjančič. 

Vabilo na 15. sejo je bilo poslano po e-pošti. 

 

Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnika 14. seje  

2. Informacija o poslovanju društva v letu 2013 (poroča A. Igličar) 

3. Oblikovanje seznama kandidatov za predsednika in člane izvršnega odbora društva za 

mandatno obdobje 2014–2017  

4. Priprave na zbor članov društva 

5. Razno 

 

K tč. 1.: Pregled in sprejem zapisnika 14. seje 

Predsednik A. Igličar je poročal o opravljenem delu in realiziranih sklepih 14. seje ter drugih 

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

V zvezi s pobudo za obeležitev 40-letnice uprizoritve Visoške kronike je z Občine Škofja 

Loka prišla informacija, da je v načrtu teden posvečen Poldetu Polencu, ki naj bi bil 

septembra 2014. 

6. februarja je bil v okviru občinske proslave kulturnega praznika v Sokolskem domu 

predstavljen faksimile Primorska Prešernova Zdravljica 1944. Predstavil jo je idejni vodja in 

urednik knjige A. P. Florjančič skupaj s sodelavcem prve izdaje Tonetom Mlakarjem. En 

izvod knjige je urednik poslal tudi predsedniku Republike Slovenije g. Borutu Pahorju. 

Predsednik je za prejeto knjigo uredniku poslal zahvalni dopis. 
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Mag. S. Beričič je pohvalil zanimivo predstavitev faksimilirane Primorske Prešernove 

Zdravljice in pogovor A. P. Florjančiča s Tonetom Mlakarjem, sodelavcem prve izdaje.  

Opozoril pa je na navedbo v prispevku A. P. Florjančiča Primorska Prešernova Zdravljica iz 

leta 1944  (str. 25, prvi odstavek). Po mnenju mag. Beričiča zapis enostransko obremenjuje 

partizansko vojsko za poboj tečajnikov v Cerknem januarja 1944 s strani nemških vojakov in 

ne spada v tako publikacijo. Poudaril je, da obstaja veliko dokazov tudi za drugačno razlago 

tragičnega dogodka in tudi ti bi morali biti po njegovem mnenju vključeni.  

J. Mlakar, A. Rant, mag. M. Čepin, P. Pipp, V. Demšar in mag. T. Košir so poudarjali potrebo 

po ustreznem navajanju virov, temeljiti in nepristranski raziskavi dogodka ter da bi bilo 

umestno oblikovati uredniški odbor tudi za preostale publikacije MD, ne samo za LR. 

Predsednik je na povedano odgovoril, da bo o tem razpravljal IO v novi sestavi.  

Pobudo članice Ines Blaznik za povabilo arhitekta Janka Rožiča na Blaznikov večer je pod 

svoje okrilje prevzela Občina Škofja Loka v sklopu projekta Loško je ekološko. 

Ddr. Marija Stanonik je predlagala Blaznikov večer z letošnjim Prešernovim nagrajencem 

pisateljem Vladimirjem Kavčičem, ki izhaja iz Podgore v Poljanski dolini. BV bo organiziran 

v torek, 1. aprila, z g. Kavčičem se bo pogovarjala ddr. Marija Stanonik. 

V Stari Loki je bilo 29. januarja ustanovljeno Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka. 

Predsednik MD Škofja Loka mag. A. Igličar je na povabilo organizatorjev na začetku 

nagovoril udeležence ustanovnega zbora. Poudaril je, da novo društvo ni konkurenca že 

obstoječim, ampak da gre za obogatitev lokalnega prostora.  

V Aleji zaslužnih Ločanov je bilo 7. februarja odkrito obeležje dr. Viktorju Kocjančiču. Na 

slovesnosti je bilo Muzejsko društvo izpuščeno pri navedbi pobudnikov za postavitev 

obeležja. Ta napaka se je pojavila tudi v novici objavljeni v Gorenjskem glasu. Predsednik 

mag. A. Igličar je poslal dopis z obrazložitvijo in zahtevo za popravek časopisu. Napako so 

popravili v Loškem glasu. 

Formiran je bil svet Zavoda za kulturo Škofja Loka. 28. januarja je potekalo srečanje 

predstavnikov kulturnih društev, izmed katerih so izbrali dva predstavnika v svet Zavoda. 

Izbrana sta bila: predsednik MD Škofja Loka mag. Aleksander Igličar in predsednik Zveze 

kulturnih društev Škofja Loka Marko Črtalič. Direktorica Zavoda je Hermina Krajnc, svet pa 

ima 6 članov: tri imenuje občinski svet, dva društva, eden pa je predstavnik zaposlenih.  

Pobuda ge. Vide Sluga, svakinje pisatelja Lojzeta Zupanca, v zvezi z njegovim grobom na 

Mestnem pokopališču v Škofji Loki je bila poslana Mateji Hafner Dolenc, sodelavki Občine 

Škofja Loka, ki vodi aktivnosti v zvezi z ohranjanjem pomembnih nagrobnikov na Mestnem 

pokopališču.  

Sklep 15/1: Sprejme se zapisnik 14. seje. 

 

K tč. 2.: Informacija o poslovanju društva v letu 2013 (poroča A. Igličar) 

Poslovanje MD je potekalo po pričakovanjih. Prihodki od Občine so se glede na l. 2012 

zmanjšali iz 27.000 evrov na 17.700 evrov. Manj prihodkov je tudi iz naslova prodaje 

publikacij in plačanih članarin. MD je poslovanje zaključilo z 800 evri minusa, kar je 

posledica ponatisa knjige Kamniti most. Ponatis je bil izveden šele proti koncu leta 2013, 

knjiga pa je še vedno v prodaji. 
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Zaradi varčevanja smo zmanjšali število Blaznikovih večerov, saj je za izvedbo enega večera 

potrebnih 300–350 evrov. 

Administrativna dela za MD opravlja Loški muzej, MD plača letno nadomestilo v višini 2.500 

evrov. Po izvolitvi novega vodstva MD bo potrebno pričeti s pogovori z vodstvom LM za 

zmanjšanje nadomestila, ki je povezan tudi z zmanjšanjem obsega aktivnosti MD. 

A. Rant je opozoril, da mora imeti MD Loške razglede za svojo osrednjo publikacijo in ji 

mora posvečati največ pozornosti ter zagotoviti finance. Na Blaznikovih večerih pa bi morali 

obravnavati predvsem zgodovinske teme in predstaviti ljudi, ki jih kmalu ne bo več. 

V. Demšar je predlagal, da bi bilo objavljanje v LR brez honorarja. Dodal je še, da je on sam 

avtor oz. pobudnik Blaznikovih večerov. 

Mag. A. Igličar je pojasnil, da so LR osrednja publikacija MD in da jim društvo namenja 

veliko pozornosti. Trenutno ni predvideno zniževanje sredstev s strani Občine Škofja Loka. 

Včasih je bilo financiranje LR samostojna postavka v proračunu, sedaj pa je vključeno pod 

postavko publicistične dejavnosti. Verjetno bo potrebno zniževanje stroškov LR, najprej z 

manjšim obsegom strani. Honoriranje avtorjev pa bo ostalo dokler Občina financira izdajanje. 

J. Mlakar je poudarila, da brez avtorskih prispevkov ni LR.  

P. Pipp je predlagal ponovno uvedbo oglasov loških podjetij. Mag. A. Igličar je odgovoril, da 

je težko dobiti sponzorje, že ob izdaji knjige Pisana Loka Škofja Loka leta 2008 ni bilo odziva 

za sponzorstvo.   

 

K tč. 3.: Oblikovanje seznama kandidatov za predsednika in člane izvršnega odbora 

društva za mandatno obdobje 2014–2017 

Mag. A. Igličar je poročal, da je MD vse člane društva tri mesece pred Zborom članov 

pozvalo k predlaganju kandidatov za predsednika in člane Izvršnega odbora.  

Loški muzej je za svojo predstavnico v Izvršnem odboru MD imenoval Jano Mlakar. 

Zgodovinski arhiv v Ljubljani, enota Škofja Loka pa Judito Šega. 

Po pošti so prišli trije predlogi s strani članov: 

- P. Vindišar je predlagal mag. A. Igličarja za predsednika, 

- Janez Kalan je predlagal J. Šega za urednico LR in M. Ferle za tajnico, 

- Lojze Malovrh je predlagal mag. A. Igličarja za predsednika. 

Predsednikova osebna želja je bila, da bi MD dobilo prvo predsednico, zato je opravil 

pogovore z možnimi kandidatkami. Ker ni nobena sprejela izziva, se je odločil, da bo 

ponovno kandidiral za predsednika. 

Ponovne kandidature za člane IO niso sprejeli : A. P. Florjančič, mag. T. Košir in dr. K. 

Podnar. 

Za nova člana sta bila predlagana Blaž Karlin, ki je zadnja leta skrbel za profil društva na 

družabnem omrežju Facebook in Twitter (predlagal mag. A. Igličar) in Biljana Ristić, 

kustosinja za zgodovino v Loškem muzeju (predlagala J. Mlakar).  
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Lista kandidatov bo objavljena na spletni strani MD. Nov kandidat se lahko priključi tudi na 

Zboru članov. 

Sprejet je naslednji  

 sklep 15/2: izvršni odbor Zboru članov za predsednika predlaga mag. A. Igličarja, za člane 

IO pa: dr. Mileno Alič, Jerneja Antolina Omana, mag. Matjaža Čepina, Mojco Ferle, Heleno 

Janežič, Blaža Karlina, Petra Pippa, Biljano Ristić, Jožeta mag. Štukla in Jerneja Tavčarja. 

 

K tč. 4.: Priprave na zbor članov društva 

Zbor članov bo v sredo, 26. marca 2014, ob 19. uri v Miheličevi galeriji v Kašči na Spodnjem 

trgu v Škofji Loki.  

M. Ferle bo pripravila predlog članov organov, pisala bo tudi zapisnik.  

Sprejeta sta naslednja sklepa: 

sklep 15/3: pripravi se poročilo predsednika in blagajnika za leto 2014.  

sklep 15/4: predloge za delovna telesa zbora pripravi tajnica Mojca Ferle.  

 

K tč. 5.: Razno 

Predsednik mag. A. Igličar je poročal, da je stopil v stik z Vidom Arnejškom,  sinom Milenka 

Arnejška, avtorja knjige Grebeni slovenskih gora, ki jo je MD izdalo leta 2007. Avtorjev sin 

je hranil še nekaj izvodov knjige, tako da je ponovno v prodaji v Loškem muzeju in na spletni 

strani MD. 

Mag. A. Igličar je govoril z MD Žiri v zvezi s srečanjem odbornikov. Iz MD Žiri so sporočili, 

da naj bi bilo skupno srečanje odbornikov muzejskih društev Žiri, Železniki in Škofja Loka 

maja 2014 v Žireh. 

Navzoče je povabil na bližajočo predstavitev 9. številke Pasijonskih doneskov, ki bo 21. 

marca v Sokolskem domu. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri. 

 

Zapisal: 

Jernej Antolin Oman 

mag. Aleksander Igličar 

predsednik

 

 


