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Z A P I S N I K  

8. seje Izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka, ki je bila v ponedeljek, 19. oktobra 

2015, ob 19.30 uri v okroglem stolpu na Loškem gradu. 

 

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

Florjančič, Helena Janežič, Blaž Karlin, Marija Lebar, Biljana Ristić, Judita Šega, mag. Jože 

Štukl, Jernej Tavčar; član nadzornega odbora: mag. Srečko Beričič in člana častnega 

razsodišča: Anton Bogataj in Andrej Rant. 

Opravičeno odsotna: Jernej Antolin Oman in dr. Milena Alič. 

Pred začetkom seje smo se z minuto molka poklonili spominu preminulega odbornika Petra 

Pippa. Na povabilo dr. Pavla Blaznika je v Izvršni odbor MD prvič vstopil že leta 1972. 

Vseskozi je bil dejaven društveni član. Let 2010 je postal ponovno aktiven v odborih društva. 

S fotoaparatom je spremljal loško dogajanje in ustvaril bogato fototeko. 

Vabilo na 8. sejo je bilo poslano po e-pošti. 

Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red z dopolnitvijo 3. točke. Direktorica 

Loškega muzeja Saša Nabergoj se je zaradi zadržanosti opravičila, zato se točka prestavi na 

naslednjo sejo in nadomesti z informacijo o pripravi nove številke Loških razgledov (poroča 

Marija Lebar). 

Dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnika 7. seje 

2. Imenovanje uredniškega odbora Pasijonskih doneskov (poroča A. P. Florjančič) 

3. Predstavitev vsebine Loških razgledov 62/2015 (poroča M. Lebar)  

4. Blaznikovi večeri jeseni 2015 in spomladi 2016 (poroča J. Štukl) 

5. Načrt publicistične dejavnosti v letu 2016 

6. Razno 
 

K tč. 1: Pregled in sprejem zapisnika 7. seje  

Predsednik mag. A. Igličar je poročal o opravljenem delu in realiziranih sklepih 7. seje ter 

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

Predstavitev Loških razgledov in njihova distribucija je potekala nemoteno. Raznos članom je 

opravil Blaž Karlin, letos je bilo vrnjenih malo izvodov, ki so bili poslani po pošti. Loške 

razglede je prejelo okoli 300 članov.  

Velika razstava ČLOVEK, GLEJ s spremljevalnimi dogodki, koncertom in Pasijonkami je 

doživela širši odmev in številne pohvale. 
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Društveni izlet Po poteh Soške fronte je uspel. Hvala Jožetu Štuklu za vodenje izleta. 

Po poročilu o opravljenem delu je bil soglasno sprejet naslednji: 

sklep 8/1: sprejme in potrdi se zapisnik 6. seje. 

K tč. 2: Imenovanje uredniškega odbora Pasijonskih doneskov (poroča A. P. Florjančič) 

 

Predsednik mag. Igličar je kratko predstavil nastanek in razvoj Pasijonskih doneskov, ki ga je 

dopolnil urednik Alojzij P. Florjančič, idejni oče in glavni ustvarjalec te serijske publikacije. 

Pokazala se je potreba po internacionalizaciji Pasijonskih doneskov, članki naj se opremijo s 

povzetki v angleškem jeziku, vključijo se tudi tematski članki iz tujine.  

A. P. Florjančič predlaga uredniški odbor v sestavi: A. P. Florjančič, kot glavni urednik, Blaž 

Karlin (KZD Lonka Stara Loka), Andreja Megušar (Občina Škofja Loka), dr. Matija Ogrin 

(ZRC SAZU), mag. Jože Štukl (Loški muzej) in član imenovan s strani PD Sotočje (oseba še 

ni določena). 

Predsednik mag. Igličar še pove, da je bil Jože Štukl s strani Občine imenovan za uradnega 

predstavnika v združenju Europassion in se je že udeležil srečanja na Nizozemskem. 

Po poročilu je bil soglasno sprejet naslednji:  

sklep 8/2: Oblikuje se uredniški odbor Pasijonskih doneskov v sestavi: A. P. Florjančič, 

glavni urednik, Blaž Karlin (KZD Lonka Stara Loka), Andreja Megušar (Občina Škofja 

Loka), dr. Matija Ogrin (ZRC SAZU) in mag. Jože Štukl (Loški muzej) in redni član PD 

Sotočje. 

K tč. 3: Priprava nove številke Loških razgledov 62/2015 (poroča urednica Marija 

Lebar) 

Urednica M. Lebar je poročala, da je za novo številko Loških razgledov prejela dovolj 

prispevkov in na kratko predstavila vsebino razdelka Razgledi: Med drugimi avtorji bo dr. F. 

Križnar pisal o Jakobu Volčiču, dr. S. Južnič prispevek o jezuitih v Škofji Loki, dr. T. Košir 

piše o Pirčevih padarskih bukvah, dr. Ivan Kristan o razvoju slovenske državnosti s 

poudarkom na Škofjo Loko. Tudi ostali prispevki bodo sledili zastavljenemu vsebinskemu 

konceptu.   

K tč. 4: Blaznikovi večeri jeseni 2015 in spomladi 2016 (poroča J. Štukl) 

J. Štukl je poročal, da je oktobra načrtovan pogovor z dr. Aleksandro Kornhauser prestavljen 

na pomlad (februar). Decembra je načrtovan BV o povojnih pobojih, na katerem bosta 

sodelovala zgodovinarja Mitja Ferenc in Draško Josipovič, moderator bo Blaž Karlin. V 

primeru pomanjkanja idej za BV je Andrej Rant ponudil numizmatično predavanje.  

Predsednik A. Igličar je predlagal, da skrbnica za Blaznikove večere postane Biljana Ristić, 

ker je Jože Štukl postal član uredniškega odbora Pasijonskih doneskov. Člani so se s 

predlogom strinjali. 

K tč. 5: Načrt publicistične dejavnosti v letu 2016 

Mag. Igličar nas je obvestil o odkritju (ddr. Marije Stanonik) dveh pisem dr. Tineta Debeljaka 

Srečku Kosovelu. V Tomaju hranijo njegovo korespondenco, kjer je teh pisem še več. 

Naslednje leto bo 90. obletnica Kosovelove smrti, kar bi bila priložnost za morebitno objavo. 
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Ohranjena je tudi korespondenca med dr. T. Debeljakom, prof. F. Planino in dr. P. 

Blaznikom. Priložnost za objavo je bližajoča se 80-letnica Muzejskega društva Škofja Loka. 

K tč. 6: Razno 

- 20. oktobra bo dolgo pričakovano odprtje loške obvoznice. O loški obvoznici je pisal 

Marijan Masterl v prvi številki Loških razgledov že leta 1954 (Cestno omrežje in 

prometno vozlišče v Škofji Loki).  

- H. Janežič je razdelila zgibanko, v kateri je avtorica besedila, izdala jo je Knjižnica 

Ivana Tavčarja ob 100-letnici smrti hotaveljskega rojaka, jezikoslovca Luke Pintarja. 

Ob tej obletnici je Turistično društvo Slajka na njegovi rojstni hiši odkrilo spominsko 

obeležje. 

- mag. S. Beričič je kratko predstavil praznovanje filatelističnega društva Lovro Košir 

ob 175. obletnici delovanja pošte v Škofji Loki. 

- A. P. Florjančič nas je povabil na prestavitev Zbornika župnije Sv. Jurija Stara Loka, v 

soboto, 14. novembra ob 19.00 uri. 

Sejo smo zaključili z ogledom obnovljenih fresk v kapeli Škofjeloškega gradu. 

 

 

Zapisala: 

Mojca Ferle 

mag. Aleksander Igličar 

predsednik

 


