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Z A P I S N I K  

2. seje Izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka, ki je bila v ponedeljek, 19. maja 

2014, ob 19. uri v okroglem stolpu na Loškem gradu. 

Seje so se udeležili: mag. Aleksander Igličar, dr. Milena Alič, Jernej Antolin Oman, mag. 

Matjaž Čepin, Mojca Ferle, Blaž Karlin, Judita Šega, mag. Jože Štukl, Jernej Tavčar; član 

nadzornega odbora mag. Srečko Beričič in član častnega razsodišča: Anton Bogataj. 

Opravičeno odsotni: Helena Janežič, Jana Mlakar, Peter Pipp, Andrej Rant, Biljana Ristić. 

Na seji je bila na povabilo predsednika prisotna tudi Marija Lebar.  

Vabilo na 2. sejo je bilo poslano po e-pošti. 

Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnika 1. seje 

2. Obravnava pobud za podelitev občinskih nagrad (poroča A. Igličar) 

3. Predstavitev Loških razgledov 60/2013 (poroča J. Šega) 

4. Imenovanje urednice Loških razgledov (poroča A. Igličar) 

5. Pobude za društveni izlet 

6. Razno 

 

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

Predsednik mag. A. Igličar je poročal o opravljenem delu in realiziranih sklepih 1. seje ter 

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

8. maja je bila v Pokrajinskem muzeju Koper uspešno izvedena predstavitev faksimila 

partizanske Primorske Prešernove Zdravljice 1944. Na predstavitvi so sodelovali urednik 

Zdravljice A. P. Florjančič, sodelavca prve izdaje arhitekt Tone Mlakar in Dušan Fortič, 

predsednik MD mag. A. Igličar in generalni sekretar Združenja borcev za vrednote NOB 

Mitja Klavora. Udeležence je uvodoma pozdravil direktor Pokrajinskega muzeja dr. Luka 

Juri. Za revijo Svobodna misel bo mag. A. Igličar pripravil članek o tem dogodku. 

V zvezi s pripravo Blaznikovega večera na temo dogodkov v Cerknem l. 1944 je predsednik 

mag. A. Igličar govoril z Markom Vraničarjem. Vraničar želi, da bi se pogovarjali o 

njegovem celotnem stališču, ki ga je predstavil na zboru članov 26. marca in je bilo 

objavljeno na spletni strani društva. Zbor članov pa je sprejel sklep, da se Blaznikov večer 
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pripravi le ne temo dogodkov v Cerknem. A. Igličar predlaga, da se Blaznikov večer pripravi 

v jesenskem času.  

Na razpisu za sofinanciranje uporabe Sokolskega doma je Občina Škofja Loka MD dodelila 

sofinanciranje v višini 85%. 

Po poročilih o opravljenem delu je bil sprejet naslednji 

sklep 2/1: sprejme in potrdi se zapisnik 1. seje. 

sklep 2/2: Blaznikov večer na temo dogodkov v Cerknem se pripravi v jesenskem času. 

 

K tč. 2.: Obravnava pobud za podelitev občinskih nagrad (poroča A. Igličar) 

Občina Škofja Loka je objavila razpis za podelitev občinskih priznanj za leto 2014. Rok za 

oddajo predlogov je 26. maj. Mag. A. Igličar je predlagal, da bi MD za častnega občana 

predlagalo dr. Franceta Štukla, nekdanjega predsednika in častnega člana MD. Predlagal je, 

da se k podpori povabi nekatere loške ustanove (Zgodovinski arhiv, Loški muzej, Zavod za 

šport, Knjižnica Ivana Tavčarja), ki so povezane z delo dr. Štukla. 

MD bi predlagalo, da se zlati grb podeli Šolskemu centru Škofja Loka, ki v letošnjem letu 

praznuje 125-letnico delovanja. Pobudo je podal g. Boris Čajič.  

Soglasno je bil sprejet naslednji 

sklep 2/3: MD pripravi predlog za imenovanje dr. Franceta Štukla za častnega občana in 

predlogu, da se zlati grb podeli Šolskemu centru Škofja Loka. 

Utemeljitev za častnega občana dr. Franceta Štukla bo pripravila Judita Šega, za Šolski center 

Škofja Loka pa Aleksander Igličar.  

 

K tč. 3.: Predstavitev Loških razgledov 60/2013 (poroča J. Šega) 

Predstavitev 60. številke LR bo v sredo, 11. junija, ob 19. uri v Sokolskem domu, isti dan bo 

tudi predstavitev na Radiu Sora ob 11. uri. LR so v zaključni fazi. Na začetku bodo 

predgovori škofjeloškega župana mag. Mihe Ješeta, predsednika MD mag. A. Igličarja in 

urednice LR J. Šega. Osrednji tematski blok bo na začetku, vseboval bo dnevnik Pavleta 

Blaznika, ker je bila v letu 2013 110-letnica njegovega rojstva. 

LR bo natisnila tiskarna Littera picta v 650 izvodih.  

Mag. A. Igličar je dodal, da bo predstavitev LR popestrila vokalna skupina Nobile iz Reteč. 

Uvodoma bosta zbrane nagovorila župan Škofje Loke mag. Miha Ješe in predsednik MD mag. 

A. Igličar. Nato pa bo LR predstavila urednica J. Šega skupaj z enim od avtorjev, ki bo 

predstavil svoj prispevek. Za prodajo na predstavitvi sta zadolžena mag. J. Štukl in mag. M. 

Čepin. Za pogostitev bo poskrbela Gostilna pri Boštjanu. Cena LR bo 20 evrov, za člane MD 

15 evrov. Člani MD bodo lahko poravnali tudi društveno članarino v višini 5 evrov. Z Občine 

Škofja Loka so sporočili, da bodo LR podarili najboljšim učencem. 

J. Šega je še opozorila na potrebno digitalizacijo novejših številk LR za portal www.dlib.si. 

Trenutno so na portalu dostopni LR do vključno št. 54/2007. 

http://www.dlib.si/
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K tč. 4.: Imenovanje urednice Loških razgledov (poroča A. Igličar) 

Mag. A. Igličar je povedal, da je dosedanja urednica LR J. Šega že lani omenila željo po 

prenehanju uredniške funkcije. Poudaril je, da je J. Šega v dveh zaporednih triletnih mandatih 

opravila zelo pomembno delo in pohvalil utečeno delovanje uredniškega odbora. 

J. Šega je povedala, da je uredila 7 številk LR. Sedaj pa zaradi prevelikega števila drugih 

obveznosti ne more več kakovostno delati. Za posamezno številko je potrebno od oktobra do 

marca opraviti okrog 300 ur dela. Za svojo naslednico je predlagala Marijo Lebar, članico 

uredniškega odbora LR in nekdanjo direktorico Knjižnice Ivana Tavčarja. J. Šega pa bo še 

naprej ostala članica uredniškega odbora LR. 

Marija Lebar se je zahvalila za ponujeno uredniško mesto in obljubila nadaljevanje dobro 

utečenega delovanja.  

Soglasno je bil sprejet naslednji 

sklep 2/4: IO MD imenuje Marijo Lebar za urednico Loških razgledov. 

Mag. A. Igličar se je zahvalil dosedanji urednici J. Šega za izjemno dobro opravljeno delo, 

novi urednici pa čestital za imenovanje in ji zaželel uspešno delo ter predlagal, da bi novo 

urednico predstavili ob predstavitvi LR, 11. junija, v Sokolskem domu. Dodal je še, da bo 

potrebno s Studiem Grad skleniti novo pogodbo za oblikovanje LR. V prihodnji pa bi bilo 

dobro v pogodbi omeniti morebitno znižanje stroškov v primeru zmanjšanja sofinanciranja s 

strani Občine. Ob morebitnem krčenju sredstev bo potrebno razmisliti tudi o zmanjšanju 

obsega, vendar ne na račun velikosti pisave, saj so se odborniki strinjali, da je večina bralcev 

LR starejših. 

 

K tč. 5.: Pobude za društveni izlet 

A. Rant je predlagal obisk avstrijske Koroške: Breže, Krko, Milštatsko jezero. 

A. Bogataj in mag. M. Čepin sta predlagala izlet v povezavi s 100. obletnico začetka prve 

svetovne vojne.  

Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji: 

sklep: 2/5: društveni izlet MD za leto 2014 se izvede na avstrijsko Koroško, program pripravi 

mag. J. Štukl. 

 

K tč. 6.: Razno 

Mag. S. Beričič je odbornike povabil na filatelistično razstavo ob 65-letnici Filatelističnega 

društva Lovro Košir in 60-letnici košarke v Škofji Loki, ki bo 6. junija v Sokolskem domu. 

Izšel bo spominski zbornik, mogoče pa bo dobiti še dotiskano dopisnico in spominski žig. 

J. Šega je povabila na bližnjo razstavo Kranjska v prvem letu vélike vojne, ki jo pripravlja 

Zgodovinski arhiv Ljubljana. V pripravi je 28 panojev, razstava bo sprva v Ljubljani, nato pa 

bo potovala po Sloveniji. Prišla bo tudi v Škofjo Loko, vendar verjetno ne v celoti, zaradi 

omejitev s prostorom. 
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Mag. A. Igličar je povedal, da je predsednik MD Žiri Miha Naglič predlagal, da bi bilo 

srečanje odbornikov MD Škofja Loka, Žiri in Železniki prvi teden v juniju v Žireh.  

Opozoril je še na srečanje s Slovenci iz zamejstva in sveta Dobrodošli doma, ki bo 5. julija v 

Škofji Loki. Organizatorja dogodka sta Vladni urad za Slovence v zamejstvu in Občina Škofja 

Loka. Predlaga, da MD ob tem dogodki pripravi priložnostno razstavo o življenju in delu dr. 

Tineta Debeljaka. 

Založba Družina je MD po ugodni ceni ponudila v odkup 160 knjig T. Debeljaka Črni 

Kamnitnik iz leta 2003.  

V zvezi z objavo seznama članov MD je B. Karlin na Uradu informacijske pooblaščenke 

dobil informacijo, da morajo člani dati pisno soglasje k objavi. 

Mag. M. Čepin je predlagal, da bi na vsakoletnem Zboru članov MD podelilo priznanja 

zaslužnim članom. Predsednik mag. A. Igličar je predlog podprl, spomnil pa je na podelitev 

zahvalne listine za dolgoletno skrbno videosnemanje prireditev MD Jožetu Rantu na ZČ leta 

2013. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.15 uri. 

 

Zapisal: 

Jernej Antolin Oman 

mag. Aleksander Igličar 

predsednik

 

 


