
 

Z A P I S N I K 

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

30. 1. 2012 ob 18. uri v okroglem stolpu Loškega muzeja. 

 

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

Judita Šega, mag. Jože Štukl, Jana Mlakar, Jernej Tavčar, Mojca Ferle, Jernej Antolin Oman, 

Milena Alič kot predstavnica za Poljansko dolino in člana častnega razsodišča Andrej Rant in 

dr. France Megušar.  

Opravičeno odsotni: dr. Klement Podnar, mag. Tone Košir, Helena Janežič, mag. Srečko 

Beričič, Vincencij Demšar 

Vabilo na 5. sejo je bilo poslano po e-pošti. 

 

Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnika 4. seje 

2. Informacija o vsebini in izidu Pasijonskih doneskov 2012/7 (poroča A. P. Florjančič) 

3. Informacija o vsebini in izidu Doneskov 40 let Severjevih nagrad (poroča M. Črtalič) 

4. Informacija o vsebini Loških razgledov 58/2011 (poroča J. Šega) 

5. Blaznikovi večeri spomladi 2012 (poroča J. Štukl) 

6. Priprave na zbor članov (poroča A. Igličar) 

7. Razno: 

 pismo Marije Leskovar 

 odgovor Občine na predlog postavitev obeležja Mariji Jamar Legat 

 informacija o Pasijonskih dogodkih 2012 

 

K tč. 1: Pregled in sprejem zapisnika 4. seje 

Predsednik mag. A. Igličar je predstavil novo pridruženo članico izvršnega odbora dr. Mileno 

Alič, ki bo v IO skrbela za povezavo s Poljansko dolino. Dr. M. Alič je doma iz Javorij, 

zaposlena je v Mercatorju, kjer deluje na področju odličnosti in kakovosti. Leta 2010 je 

pripravila knjigo o javorski župniji V zavetju sv. Tilna. 

Mag. A. Igličar je poročal o ponatisu knjige M. Komarja Beg iz mrtvila , ki naj bi izšla marca. 

Urednik bo dr. Matija Ogrin, knjiga pa bo predstavljena na Blaznikovem večeru, na katerem 

naj bi sodeloval pisatelj Zorko Simčič. 



Mag. Igličar je poročal tudi o uspelem prednovoletnem srečanju odbornikov, članov častnega 

razsodišča, nadzornega sveta in uredniškega odbora Loških razgledov, ki je bilo 14. decembra 

2011 v Kašči.  

sklep 5/ 1: Sprejme in potrdi se zapisnik 4. Seje. 

 

K. tč. 2: Informacija o vsebini in izidu Pasijonskih doneskov 2012/7 (poroča A. P. 

Florjančič) 

O izidu in vsebini Pasijonskih doneskov 2012/7 je poročal A. P. Florjančič. Predstavitev 

Doneskov bo potekala 9. marca in bo združena z odprtjem razstave Passio amoris M. 

Metlikoviča v Sokolskem domu. Razstavo bo predstavil umetnostni zgodovinar mag. Andrej 

Doblehar. Na predstavitvi Doneskov bo sodeloval dr. Andrej Capuder, katerega pesnitev 

Pasijon ubogih bo v odlomkih objavljena v Doneskih, in recitiral nekaj verzov. S pevskim 

vložkom bo sodelovala tudi vokalna skupina His Master's Voice Band in pobratenega mesta 

Tabor na Češkem.  Obenem je opozoril tudi na Dneve Škofjeloškega pasijona, ki bodo 

potekali od 9. marca do 11. aprila. Začeli se bodo s 1. srečanjem slovenskih pasijonskih mest 

ob 17. uri, nadaljevali z odprtjem razstave M. Metlikoviča in predstavitvijo Doneskov. 

 

K. tč. 3: Informacija o vsebini in izidu Doneskov 40 let Severjevih nagrad (poroča M. 

Črtalič) 

O izidu Doneskov 40 let Severjevih nagrad je poročal M. Črtalič, ki je najprej izpostavil 

razloge za zakasnitev izdaje. Sama izdaja se je zakasnila predvsem zaradi na novo odkritega 

gradiva Predvideno je, da bi bila predstavitev knjige 27. marca, ko je svetovni dan gledališča, 

na Loškem gradu. Hkrati bi bilo odprtje fotografske razstave. Razstavljene bi bile fotografije, 

ki prikazujejo S. Severja na odrskih deskah.  M. Črtalič je pokazal nekaj primerkov 

fotografskega materiala, izpostavil pomen Vlastje Simončiča pri fotografiranju gledaliških 

predstav in opozoril na zanemarjen spomenik (Hlapec Jernej umetnika Petra Jovanoviča), ki 

stoji na travniku pred Upravno enoto.   

 

K. tč. 4: Informacija o vsebini Loških razgledov 58/2011 (poroča J. Šega) 

Urednica Judita Šega je poročala, da priprave na izid tečejo po začrtanem terminskem planu. 

Februarja bo šlo besedilo v lektoriranje, predstavitev bo junija. Osrednji del Loških razgledov 

bo posvečen ribi faroniki, ki jo povezujemo s potresom. Lani smo obeležili 550. obletnico 

potresa v Škofji Loki, zato se bodo trije osrednji prispevki dotaknili tem: pregled obdobja 

(pripravil dr. M. Košir), potresi, motiv ribe faronike in sv. Krištofa.  J. Šega je še izpostavila 

nediscipliniranost avtorjev in neupoštevanje napotkov za pisanje prispevkov, saj so mnogi 

avtorji poslali preobsežne prispevke.  

 

K. tč. 5: Blaznikovi večeri spomladi 2012 (poroča J. Štukl) 

Jože Štukl je poročal o nameravanih BV. 9. marca bo potekala predstavitev Pasijonskih 

doneskov 2012/7, 29. marca (skupno z zborom članov) bo dr. F. Megušar predstavil F. 

Megušarja (1794-1880), ki se je rodil v Železnikih, deloval pa na Južnem Tirolskem. Maja bo 

A. Rant pripravil predavanje Prazgodovinski simboli in kontinuiteta, junija pa bodo na BV 

predstavljeni Loški razgledi. 



K. tč. 6: Priprave na zbor članov (poroča A. Igličar) 

Mag. A. Igličar je sporočil, da bo letošnji zbor članov 29. marca v Galeriji Franceta Miheliča 

v Kašči. Pred pričetkom zbora bo Blaznikov večer s predstavitvijo F. Megušerja iz 

Železnikov. Predsednik je tajnico M. Ferle imenoval, da pripravi predloge za delovna telesa 

zbora. Na zboru članov se izvolijo člani nadzornega odbora in častnega razsodišča. 

Letos bo potekel 4 letni mandat članom nadzornega odbora in častnega razsodišča.  A. Igličar 

predlaga, da povpraša obstoječe člane, če so pripravljeni ponovno kandidirati. 

Mag. Igličar predlaga, da se v komisijo za popis imenuje Matjaža Čepina (predsednik), 

Tonete Koširja in Jožeta Štukla. 

Sklep 5/2: V komisijo za popis zalog se imenuje M. Čepin (predsednik), T. Košir in J. Štukl. 

Sklep 5/3: Pooblasti se predsednika A. Igličarja, da sedanje člane nadzornega odbora in 

častnega razsodišča povabi, da ponovno kandidirajo. 

 

K. tč.: 7: Razno 

Predsednik mag. A. Igličar je člane izvršnega odbora seznanil s pismom, ki ga je Marija 

Leskovar, hčerka dr. Pavleta Blaznika, poslala Loškemu muzeju, v vednost pa tudi 

Muzejskemu društvu. V pismu predlaga postavitev spominskega kotička v Loškem muzeju 

trem zaslužnim možem (F. Planini, P. Blazniku in T. Debeljaku), ki so bistveno pripomogli k 

ustanovitvi Muzejskega društva in nastanku Loškega muzeja. Izvršni odbor je sprejel 

sklep 5/4: A. P. Florjančič pripravi pisni predlog mnenja Muzejskega društva.  

Mag. A. Igličar je izvršni odbor seznanil z odgovorom Občine na predlog postavitve obeležja 

Mariji Jamar Legat. Občina postavitev spominske plošče na Kajbetovi hiši na Mestnem trgu 

podpira, najbolj primerno bi bilo leta 2014, ko je 100-letnica rojstva. Oblika in velikost plošče 

pa mora zadostiti pogojem, ki veljajo za staro mestno jedro in kulturni spomenik. 

A. P. Florjančič je podal informacijo o pasijonskih dogodkih 2012. Združevali bodo 

pasijonski večer, glasovo prejo z nadškofom A. Stresom, razstavo T. Paulusa Pasijon iz 

ozadja in izvedbo Močnikove kantate Pasijon po Janezu. 

A. P. Florjančič je poročal o pripravah na  spominski večer T. Logondra, ki bo 14. februarja 

na Gimnaziji Škofja Loka. Letos obeležujemo 25. obletnico smrti in  80. obletnico rojstva. 

Sodelovanje je potrdil A. Rant. 

M. Ferle je izvršni odbor obvestila, da je prof. Janez Dolenc, rojak iz Četene Ravni,  prejel 

Murkovo nagrado za leto 2011, ki jo podeljuje Slovensko etnološko društvo za izjemne 

etnološke znanstvene in raziskovalne dosežke zaokrožene v življenjskem delu posameznikov. 

Predsednik mag. A. Igličar je prisotne seznanil, da se je Muzejsko društvo Škofja Loka z 

novim letom na pobudo člana Blaža Karlina vključilo tudi na družabni omrežji Facebook in 

Twitter. 

Seja je bila zaključena ob 19.40. 

 

Zapisal: Jernej Antolin Oman 

mag. Aleksander Igličar 

predsednik  


