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Z A P I S N I K  

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

30. novembra 2015, ob 18. uri v okroglem stolpu na Loškem gradu. 

 

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

Helena Janežič, Marija Lebar, Biljana Ristić, Milena Alič, Judita Šega, mag. Jože Štukl, Saša 

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

razsodišča: Anton Bogataj. 

 

Opravičeno odsotni: Jernej Antolin Oman, Mojca Ferle, Blaž Karlin, Andrej Rant. 

 

Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red:  

 

1. Pregled in sprejem zapisnika 8. seje 

 

2. Sodelovanje z Loškim muzejem Škofja Loka (poročata A. Igličar in  S. Nabergoj) 

 

3. Predstavitev vsebine nove številke Pasijonskih doneskov 2016/11 (poroča A. P. 

Florjančič) 

 

4. Razno.  
 

 

K tč. 1: Pregled in sprejem zapisnika 8. seje  

 

Predsednik mag. A. Igličar je predlagal, da se pod točko »Razno« vključi obravnava osnutka 

Škofjeloške deklaracije ob 70-letnici konca druge svetovne vojne.  

 

Predsednik mag. A. Igličar je navzoče obvestil, da bo v četrtek, 3. decembra 2015 v Jurjevi 

dvorani v Stari Loki društvo organiziralo koncert Zvezde na nebu žare - Z besedo in 

glasbo po poti Slavka Avsenika.      

 

Predsednik mag. A. Igličar je predlagal, da se v uredniški odbor Pasijonskih doneskov vključi 

Hijacinta Klemenčič kot predstavnico PD Sotočja, kar je Izvršni odbor Muzejskega društva 

sprejel.    
 

Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: 

 

sklep 9/1: sprejme in potrdi se zapisnik 8. seje. 
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K tč. 2: Sodelovanje z Loškim muzejem Škofja Loka  

             (poročata A. Igličar in  S. Nabergoj) 

 
Predsednik mag. A. Igličar poroča, da je imel z direktorico Loškega muzeja Škofja Loka, 

Aleksandro Sašo Nabergoj, že nekaj sestankov glede sodelovanja Muzejskega društva Škofja 

Loka in Loškega muzeja Škofja Loka.  

 

 Direktorica Loškega muzeja Škofja Loka Aleksandra Sašo Nabergoj poroča: 

 

- poroča, da je Loški muzej v svoj program dela za leto 2016 vključil dopolnitev stalnih 

zbirk, začel z vnosom knjižnice v bazo Cobiss ter vzpostavil novo muzejsko trgovino. 

Naslednje leto načrtujemo tudi »oživitev« Legatovega stanovanja s postavitvijo 

predstavitve Marije Jamar Legat ter spremljevalnimi dogodki. V letu 2016 bo Loški 

muzej Škofja Loka v sodelovanju z Občino Gorenja vas-Poljane in ZVKD postavil 

novo zbirko o Kalanovih, Tavčarju in stavbni dediščini na Visokem. V prihodnje pa si 

bo prizadeval za vzpostavitev zbirke Loškega pasijona v muzeju.  
- z Muzejskim društvom (oz. gospo Marijo Lebar) je dogovorjeno, da ima Loški muzej 

v Loških razgledih svojo rubriko, katere urednik bo muzej;  

- Loški muzej in Muzejsko društvo bosta sodelovala tudi pri pripravi Blaznikovih 

večerov, pri čemer bo Loški muzej prispeval strokovna predavanja, medtem ko bo 

Muzejsko društvo priredilo zanimive pogovore z znanimi Ločani. Dogovorjeno je, da 

organizacijsko Blaznikove večere prevzame Loški muzej (poskrbi za opremo, tiskanje 

in pošiljanje vabil ter ostalo obveščanje);  

- Saša Nabergoj predlaga, da se pripravi dogovor med Loškim muzejem Škofja Loka in 

Muzejskim društvom, v katerem se točno opredelijo zgoraj navedene dejavnosti, 

naloge, dolžnosti.  

- izdaja biografije Andreja Pavlovca: prijavo na Javno agencijo za knjigo Republike 

Slovenije (v nadaljevanju JAK) prevzame Loški muzej Škofja Loka. Ob tem Marija 

Lebar predlaga, da se v sodelovanje vključi tudi Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja 

Loka. Predlog je bil sprejet;  

- predlog za sodelovanje med Zgodovinskim arhivom Ljubljana – Enota Škofja Loka in 

Loškim muzejem je podala Judita Šega. Gospa Šega je ob tem navzoče obvestila, da 

bo 5. januarja 2015 v Sokolskem domu potekala razstava o Soški fronti, ki jo 

pripravljajo arhivi.  

 

 Predsednik mag. A. Igličar: 

 

- predlaga, da se dogovor glede »muzejske« rubrike v Loških razgledih predstavi tudi 

uredniškemu odboru Loških razgledov,  

- predlaga, da se nadaljuje izmenjava publikacij (Loških razgledov) ter, da se seznam 

ustanov, s katerimi izmenjava poteka prečisti in dopolni,  

- predlaga, da se do konca leta 2015 sklene dogovor o nadaljnjem izvajanju 

računovodskih in tajniških storitev, ki jih Loški muzej izvaja za Muzejsko društvo,  

- v zvezi z Blaznikovimi večeri se obdrži naslov »Blaznikovi večeri« ter, da se prvi 

Blaznikov večer (pogovor z gospo Aleksandro Kornhauser) izpelje februarja (Biljana 

Ristić bo prevzela organizacijo),  
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- predlaga, da se v Loškem muzeju ustrezno predstavi ustanovitev Loškega muzeja ter 

vloga Muzejskega društva pri ustanovitvi ter da svoje mesto dobi zbirka Škofjeloškega 

pasijona.   

 

 

 Milena Alič: 

 

- pove, da jo pobude in dogovori o sodelovanju z Loškim muzejem zelo veselijo, 

- izrazi mnenje, da bi bili lahko Loški razgledi, zaradi strokovnih člankov, ki 

bodo predstavljeni v »muzejski« rubriki, lahko bolj tržni,  

- glede Blaznikovih večerov pa bi veljalo pritegniti tudi mlajšo publiko.   

 

 

 
K tč. 3: Predstavitev vsebine nove številke Pasijonskih doneskov 2016/11  

             (poroča A. P. Florjančič) 

 

 Alojzij Pavel Florjančič poroča: 

 

- programski del nove številke Pasijonskih doneskov 2016/11 je bil izoblikovan 

spomladi letos, 

- v prihodnji številki (2016/11) bo mednarodni prispevek Jaše Drnovška, ki je 

pisal o pasijonu v času katoliške prenove ter vključuje tudi Škofjeloški pasijon,  

- Hijacinta Klemenčič pripravlja prispevek o kostumografiji Škofjeloškega 

pasijona,  

- številka 2016/11 bo likovno opremljena s Križevim potom umetnika Petra 

Jovanovića, 

- predlaga, da se vsako leto vključi en mednarodni prispevek,  

- predlaga, da se povzetki vseh prispevkov prevedejo v angleški jezik, 

 

 Predsednik mag. A. Igličar: 

 

- predlaga, da za Pasijonske doneske 2016/11 Matej Mohorič Peternelj napiše 

poročilo o uprizoritvi Škofjeloškega pasijona v letu 2015, s čimer so se 

odborniki strinjali.   

 

Odbornica Judita Šega je po tej točki, zaradi vnaprej najavljenih drugih obveznosti,  

zapustila sejo 

 

 
K tč. 3: Razno 

 

- predsednik mag. A. Igličar je navzoče seznanil, da bo 9. decembra 2015 potekal 

pogovorni večer Povojni poboji na Škofjeloškem 70 let kasneje, ki ga Muzejsko 

društvo pripravlja v sodelovanju s Kulturno-zgodovinskim društvom Lonka Stara 

Loka. Na pogovoru bodo sodelovali Mitja Ferenc, Janez Pintar in Bogdan Vidmar, 

koordinator pogovora bo Blaž Karlin. Pogovorni večer bo sestavni del prireditev 
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ČLOVEK, GLEJ NAPREJ, ki bodo organizirane ob zaključku spominskega leta 2015, 

kot odmev na véliko razstavo ČLOVEK, GLEJ.  

 

- predsednik mag. A. Igličar je navzočim razdelil besedilo Škofjeloške deklaracije ob 

70-letnici konca druge svetovne vojne, ki naj bi se sprejela na pogovornem večeru v 

Stari Loki. Predlagal je, da deklaracijo podpre tudi izvršni odbor Muzejskega društva. 

V razpravi so člani izvršnega odbora podali svoja mnenja. Ker so bila le-ta različna, je 

predsednik sprejem deklaracije dal na glasovanje.  

 
Od devetih (9) navzočih članov Izvršnega odbora so trije (3) glasovali ZA, trije (3) 

proti, trije (3) pa so bili vzdržani. Glede na izid glasovanja sklep ni bil sprejet.  

 

 

 
Sejo smo zaključili ob 20.30.  

 

 

Zapisala: 

Biljana Ristić 

mag. Aleksander Igličar 

predsednik

 


