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Z A P I S N I K  

3. seje Izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka, ki je bila v ponedeljek, 6. oktobra 

2014, ob 19. uri na Loškem gradu. 

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

Ferle, Helena Janežič, Blaž Karlin, Marija Lebar, Jana Mlakar, Peter Pipp, Biljana Ristić, 

mag. Jože Štukl, Jernej Tavčar; člana nadzornega odbora mag. Srečko Beričič, dr. France 

Megušar in član častnega razsodišča: Anton Bogataj. 

Opravičeno odsotni: mag. Matjaž Čepin, Andrej Rant, Judita Šega. 

Vabilo na 3. sejo je bilo poslano po e-pošti. 

Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnika 2. seje in 1. korespondenčne seje 

2. Imenovanje članov uredniškega odbora Loških razgledov (poroča M. Lebar) 

3. Blaznikovi večeri jeseni 2014 in spomladi 2015 (poroča J. Štukl) 

4. Obravnava pogodbe o sodelovanju z Loškim muzejem (poroča A. Igličar)  

5. Razno 

 

K tč. 1.: Pregled in sprejem zapisnikov 2. seje in 1. korespondenčne seje 

Predsednik mag. A. Igličar se je uvodoma zahvalil Jani Mlakar, direktorici Loškega muzeja, 

za voden ogled razstave Loškega muzeja Več svetlobe!, ki je bil izveden pred pričetkom seje. 

V nadaljevanju je poročal o opravljenem delu in realiziranih sklepih 2. seje in 1. 

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

V nedeljo, 5. oktobra, so potekale lokalne volitve. V škofjeloški občinski svet je bil izvoljen 

tudi član IO Blaž Karlin. Predsednik mu je ob tej priložnosti čestital in mu zaželel uspešno 

delo.  

J. Mlakar je sporočila, da se je pričela obnova fresk v kapeli loškega gradu, ki jo izvaja 

Restavratorski center Ljubljana. Kapela bo zaprta eno leto, pri obnovi sodeluje 12 

restavratorjev.  

A. P. Florjančič je pripravil daljši pisni odmev na mnenje Marka Vraničarja, ki ga je podal na 

zboru članov. Predsednik bo pismo poslal vsem odbornikov, nato bo objavljeno na društveni 

spletni strani. 
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Predlogi MD za občinska priznanja so bili sprejeti, dr. France Štukl je bil imenovan za 

častnega občana, Srednješolski center Škofja Loka je prejel Zlati grb Občine Škofja Loka. Po 

2. seji IO se je pojavil še predlog za podelitev srebrnega grba Loškemu muzeju Škofja Loka. 

Predsednik je sklical 1. korespondenčno sejo IO, na kateri so odborniki predlog podprli. Loški 

muzej se je MD pisno zahvalil za podporo. 

V sredo, 11. junija, je bila v Sokolskem domu predstavitev Loških razgledov 60/2013, ki je 

zelo lepo uspela. Zaključena je tudi distribucija LR, za kar gre zahvala tudi B. Karlinu, ki je 

raznosil 130 LR in T. Zagorc za pošiljanje po pošti. Zaradi neplačevanja LR in članarine so 

bili lani iz članstva izbrisani 4 člani. Društvo ima trenutno 299 članov.  

Uredniški odbor LR je imel 23. septembra prvo sejo po imenovanju M. Lebar za urednico LR. 

Seje se je udeležil tudi predsednik društva mag. A. Igličar. 

Društveni izlet je bil izveden 20. septembra na avstrijsko Koroško (Vetrinj, grad Ojstrovica, 

Breže, Krka, Bilčovs). Izleta se je udeležilo 55 oseb. Predsednik se je zahvalil mag. J. Štuklu 

za pripravo in vodenje izleta.  

B. Karlin se je angažiral za zbiranje pisnih soglasij članov MD za morebitno javno objavo 

seznama članov. Soglasja je zbiral na predstavitvi LR in po domovih ob raznašanju LR.  

Predsednik je še enkrat opomnil Miha Nagliča, predsednika MD Žiri, na srečanje odbornikov 

muzejskih društev iz Škofje Loke, Železnikov in Žirov, ki bi letos moralo biti v Žireh. Če bo 

srečanje organizirano, bi se na poti tja ustavili še v Stari Oselici, kjer je pokopan nedavno 

preminuli pisatelj Vladimir Kavčič. 

5. julija je v Škofji Loki potekalo srečanje izseljencev Dobrodošli doma. Dogodek je bil 

izjemno dobro obiskan. MD je v Sokolskem domu pripravilo razstavo o življenju in delu dr. 

Tineta Debeljaka.  

Po poročilih o opravljenem delu sta bila sprejeta naslednja sklepa: 

sklep 3/1: sprejme in potrdi se zapisnik 2. seje 

in 

sklep 3/2: sprejme in potrdi se zapisnik 1. korespondenčne seje. 

K tč. 2.: Imenovanje članov uredniškega odbora Loških razgledov (poroča M. Lebar) 

Mag. A. Igličar je pojasnil, da mandat članov uredniškega odbora LR traja 3 leta. Člane UO 

LR imenuje IO na predlog urednika LR. 

M. Lebar je poročala, da je UO imel sestanek 23. septembra. Predlaga razširitev UO in za 

novega člana predlaga dr. Matevža Koširja. Dr. M. Košir je sodelavec Arhiva Republike 

Slovenije in aktualni predsednik Zveze zgodovinskih društev Slovenije. Vsi ostali predlagani 

so bili člani UO že v prejšnjem mandatu. 

M. Lebar predlaga IO MD imenovanje naslednjih članov UO LR: Helena Janežič, mag. Anton 

Košir, dr. Matevž Košir, Ivica Krek, Judita Šega in dr. France Štukl 

Soglasno je bil sprejet naslednji 

sklep 3/3: Izvršni odbor Muzejskega društva Škofja Loka v skladu z 51. členom Pravil 

Muzejskega društva Škofja Loka potrdi predlog urednice Loških razgledov Marije Lebar in 
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imenuje sledeče člane uredniškega odbora Loških razgledov: Helena Janežič, mag. Anton 

Košir, dr. Matevž Košir, Ivica Krek, Marija Lebar, Judita Šega in dr. France Štukl. 

Novemu UO LR je predsednik mag. A. Igličar zaželel uspešno delo. 

M. Lebar je na kratko povzela predvideno vsebino 61. številke LR.. Objavljena bo 

bibliografija LR za št. 51–60, ki jo bo pripravila H. Janežič. Ddr. M. Stanonik bo pripravila 

spominski zapis o nedavno umrlem pisatelju Vladimirju Kavčiču, morda se najde še kakšno 

neobjavljeno delo. Zaradi pomanjkanja financ bo potrebno razmisliti tudi o nižanju obsega LR 

in posledično stroškov, rezerve bi se morda našle pri oblikovanju in lektoriranju.  

Dr. F. Magušar je predlagal, da bi se Loški razgledi specializirali za objavljanje prispevkov o 

kulturni zgodovini loškega ozemlja in ne bi več objavljali naravoslovnih in podobnih 

prispevkov. Tako bi se zmanjšal obseg in strošek LR. Smiselno se mu zdi povezovanje z 

Železnimi nitmi in Žirovskim občasnikom. 

M. Lebar je pojasnila, da so v pripravi predlogi za spremembe. V prvi vrsti bi bilo potrebno 

zmanjšati število strani na 400 ali manj. 

B. Karlin in J. Mlakar menita, da je izključevanje določenih področij nesmiselno, potrebno je 

objavljati kvalitetne, strokovne prispevke iz vseh strokovnih področij, ki se nanašajo na 

škofjeloško območje. 

Mag. A. Igličar je poudaril, da uredniško politiko LR sprejema IO, UO LR pa je pri odločanju 

o vsebini posamezne številke LR avtonomen in IO lahko da samo pobudo oz. predlog. 

K tč. 3.: Blaznikovi večeri jeseni 2014 in spomladi 2015 (poroča J. Štukl) 

Predsednik je opozoril na še vedno neizveden BV o tragičnih dogodkih v Cerknem leta 1944. 

V zvezi z vsebino BV je govoril z zgodovinarjem Borisom Mlakarjem, Tomažom Štautom (v 

diplomskem delu Elitne enote na območju današnje Slovenije med drugo svetovno vojno 

govori tudi o Cerknem), dr. Jožetom Bavconom, vnukom preživelega iz usmrtitve v Lajšah 

Jožeta Bavcon, Martino Peljhan (predsednica MD Idrija). Vsi so pripravljeni sodelovati, še 

vedno pa ni izoblikovan vsebinski okvir večera. Sodelovala bi lahko tudi Tone Mlakar in 

Boris Fortič, ki sta januarja 1944 delovala v partizanski tiskarni v cerkljanskih hribih-Mag. S. 

Beričič za sogovornika predlaga Lada Ambrožiča, pisca knjige Novljanovo stoletje. P. Pipp 

meni, da ni primerno, da se o tej tematiki razčiščuje ravno v Škofji Loki. T. Bogataj in J. 

Mlakar opozorita na veliko število povabljenih. Predlagata manjše število kompetentnih 

sogovornikov. H. Janežič izpostavi pomen moderatorja, ki bo sposoben voditi pogovor. BV bi 

bil konec januarja, ob obletnici tragičnih dogodkov v Cerknem leta 1944.  

Mag. J. Štukl je podal dva predloga za BV: 

- predstavitev Trubarjeve Cerkovne ordninge, delo bi predstavil Kozma Ahačič, 

organizirali bi v sodelovanju s Knjižnico Ivana Tavčarja; 

- predstavitev zakonodaje o varstvu kulturne dediščine, kjer bi pojasnili kdo je za kaj 

pristojen, povabili bi Modesta Kržišnika iz ZVKDS in arheologa Andreja Gasparija. 

Dr. F. Megušar predlaga BV o urejanju starega mestnega jedra Škofje Loke.  

P. Pipp je na pobudo A. P. Florjančiča predlagal BV z Janezom Šifrerjem, ki bi predstavil 

svojo mamo Antonijo, Gregorčevo mamo, ki je prva začela zbirati gradivo o preteklosti 

Žabnice in okoliških vasi. 
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B. Karlin je predlagal BV o Šubičevih freskah v Atenah, o njih je pisala Ana Kocjančič v LR 

49/2002. Mag. A. Igličar je predlaga, da se o tem večeru Milena Alič poveže s Kulturnim 

centrom slikarjev Šubic v Poljanah. 

M. Lebar je predlagala pogovor z dr. Aleksandro Kornhauser, rojeno v Škofji Loki l. 1926, 

slovensko kemičarko in pedagoginjo. 

K tč. 4.: Obravnava pogodbe o sodelovanju z Loškim muzejem (poroča A. Igličar) 

Mag. A. Igličar je pojasnil, da ima MD sklenjeno pogodbo o sodelovanju z Loškim muzejem. 

Pogodba je bila sklenjena za tri leta in se konča konec tega leta. Nanaša se na računovodske in 

preostale storitve, ki jih za MD opravlja LM. Prva pogodba je bila sklenjena l. 2008 v višini 

1800 evrov letno, l. 2011 se je znesek zvišal na 2600 evrov letno, zaradi povečanja obsega 

dejavnosti. Zaradi zmanjšanja delovanja MD, ki se odraža tudi v realizirani izgubi leta 2013, 

je MD LM predlagalo, da se za naslednje obdobje cene storitev znižajo. Prvi dopis je bil LM 

poslan konec maja, do srečanja med vodstvom LM in MD (predsednik, blagajnik) pa je prišlo 

konec avgusta. Na srečanju je bilo dogovorjeno, da LM do konca septembra sporoči, če je in 

koliko pripravljen znižati ceno svojih storitev. Sredi septembra je predsednik MD vodstvu LM 

poslal predlog postopnega zniževanja. Do današnje seje LM ni poslal svojega stališča.  

J. Mlakar, direktorica LM, je odgovorila, da odnosi med LM in MD dolgo niso bili urejeni in 

je bilo vse pomešano. LM je javna ustanova. Vse pristojnosti in dejavnosti LM so določene z 

zakonom. Predlaga, da do konca l. 2014 velja stari dogovor, s 1. 1. 2015 pa bo začel veljati 

nov. Poudari, da večje znižanje stroškov ni možno, saj LM za MD opravi veliko dela. 

Mag. A. Igličar je J. Mlakar opomnil, zakaj LM ni poslal nobenega stališča in predlagal, da 

odgovor pričakuje v roku 10 dni. Če LM ne bo pripravljen znižati stroškov storitev, bo MD 

poiskalo druge možnosti. Navzoči so se strinjali, da bi bilo glede na zgodovinsko sodelovanje 

med LM in MD, pričakovati, da bo dogovor dosežen.  

V razpravi se je odprlo tudi vprašanja lastništva muzealij, ki so jih v začetni fazi delovanja 

LM pridobili odborniki LM, danes pa so del muzealij LM. Za te muzealije ni bil nikoli urejen 

pravni prenos oziroma urejena medsebojna razmerja med LM in MD.  

Dr. F. Megušar je predlagal osamosvojitev društva in zvišanje članarine, da bi bili 

samozadostni. 

Po razpravi je bil sprejet naslednji: 

sklep 3/4: IO pričakuje, da bo LM stališče o stroški storitev, ki jih opravlja za MD, poslal v 

roku 10 dni.  

K tč. 5.: Razno 

H. Janežič je navzoče povabila na razstavo Vihar sovražen svet pretresa o prvi svetovni vojni 

v NUK-u. Na razstavi je predstavljeno gradivo, ki ga hrani NUK. Razstava bo na ogled do 10. 

januarja 2015. 

Mag. A. Igličar je povedal, da je spletna stran MD zaradi tehničnih težav 3 mesece delovala v 

omejenem obsegu. Prenova spletnih strani je bila dogovorjena s ponudnikom Priklopi.me. 

Prenovljene spletne strani naj bi pričele delovati v roku 10 dni.  

V Škofji Loki je bila konec septembra odprta knjigarna Modrijan, ki bo v prodajo vzela tudi 

publikacije MD. 
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Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 

 

Zapisal: 

Jernej Antolin Oman 

mag. Aleksander Igličar 

predsednik

 

 

 

 


