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Z A P I S N I K  

4. seje Izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka, ki je bila v ponedeljek, 24. 

novembra 2014, ob 18. 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, Helena Janežič, Blaž Karlin, Marija Lebar, Peter Pipp, Biljana 

Ristić, Judita Šega, mag. Jože Štukl, Jernej Tavčar; člana nadzornega odbora mag. Srečko 

Beričič, Vincencij Demšar in član častnega razsodišča: Anton Bogataj. 

Opravičeno odsotni: Jana Mlakar, dr. France Megušar in Andrej Rant. 

Na seji je bil na povabilo predsednika prisoten tudi Alojzij Pavel Florjančič kot poročevalec 

pri 2. točki dnevnega reda. Po koncu te točke je sejo zapustil. 

Vabilo na 4. sejo je bilo poslano po e-pošti. 

Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnika 3. seje 

2. Predstavitev vsebine Pasijonskih doneskov 2014/10 (poroča A. P. Florjančič) 

3. Predlog uredniške politike Loških razgledov (poroča M. Lebar) 

4. Blaznikovi večeri v pripravi (poroča J. Štukl) 

5. Predlog o sodelovanju z Loškim muzejem (poroča A. Igličar)  

6. Razno 

 

K tč. 1.: Pregled in sprejem zapisnika 3. seje  

Predsednik mag. A. Igličar je poročal o opravljenem delu in realiziranih sklepih 3. seje ter 

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

Pisni odmev Alojzija Pavla Florjančiča na mnenje Marka Vraničarja je bil objavljen na spletni 

strani MD in poslan Marku Vraničarju. Posebnih odzivov na objavo ni bilo. 

Tehnično prenovljena spletna stran MD je vzpostavljena. Zaradi prenosa na nov strežnik, je 

vsebina spletne strani začasno okrnjena. Nekatere povezave ne delujejo več in bodo 

popravljene v kratkem. 

Po poročilih o opravljenem delu sta bila sprejet naslednji sklep: 

sklep 4/1: sprejme in potrdi se zapisnik 3. seje. 
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K tč. 2.: Predstavitev vsebine Pasijonskih doneskov 2014/10 (poroča A. P. Florjančič) 

Urednik PD je na kratko predstavil vsebino 10. številke, ki bo izšla 7. marca 2015. 

Objavljenih bo okoli 20 prispevkov.  

Mag. M. Čepin je zahteval pojasnilo v zvezi z navedbo soizdajatelja Kulturno-zgodovinskega 

društva Lonka Stara Loka. A. P. Florjančič je pojasnil, da je bila Stara Loka v začetku 

uprizarjanj Škofjeloškega pasijona zelo pomembna. Zdi se mu prav, da se Stara Loka bolj 

angažira pri uprizarjanju in aktivnostih v zvezi s Škofjeloškim pasijonom. Predlagal je, da do 

10. številke ostane tako kot je bilo do sedaj. Potem pa bo imenovan nov urednik oz. uredniški 

odbor in bo lahko spremenil. Mag. A. Igličar se je z njim strinjal in dodal, da je nova 

okoliščina to, da je bilo v Stari Loki februarja 2014 na novo ustanovljeno Kulturno-

zgodovinsko društvo Lonka. 

Po razpravi so člani IO sprejeli sklep: 

sklep 4/2: potrdi se predlagana vsebina PD 2014/10. 

 

Mag. A. Igličar je bil v stiku z škofjeloškim županom Mihom Ješetom, ki mu je zagotovil, da 

je sofinanciranje PD zagotovljeno iz postavke za Škofjeloški pasijon. 

V Parizu bo potekala konferenca UNESCA. O vpisu Škofjeloškega pasijona v reprezentativni 

seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva ne bodo razpravljali, saj je potrebno vlogo 

dopolniti. O njej bodo razpravljali na naslednji konferenci predvidoma čez dve leti, če bo 

vloga ustrezno dopolnjena. Konference v Parizu se bosta iz Slovenije udeležili dve 

predstavnici Slovenskega etnografskega muzeja, predstavnik Škofje Loke pa bo mag. A. 

Igličar. 

V zvezi z zavrnitvijo vloge je mag. J. Štukl dodal, da je potrebno dopolniti samo dve točki 

vloge. Večji problem pa je, da uprizoritve ne potekajo vsako leto. 

Navzoče je A. P. Florjančič povabil še na Veiderjev spominski večer, ki bo v petek, 28. 

decembra, v Jurjevi dvorani v Stari Loki. Janez Veider je bil dolgoletni kaplan in župnik v 

Škofji Loki in Stari Loki. Ukvarjal pa se je tudi z umetnostno zgodovino, kasneje tudi 

doktoriral, izdal je prvi samostojen vodič po Crngrobu. Program je osredotočen na Veiderjeva 

leta v prvi svetovni vojni. Večer sta pripravila Ana in Alojzij Pavel Florjančič. 

K tč. 3.: Predlog uredniške politike Loških razgledov (poroča M. Lebar) 

Urednica LR M. Lebar je predstavila predlog uredniške politike LR. Večjih sprememb ni. LR 

bodo v prvi vrsti namenjeni prispevkom iz območja občin Škofja Loka in Gorenja vas-

Poljane. Zaradi varčevanja bo potrebno zmanjšati obseg LR na 380 strani. Člani IO so 

predlagali nekaj manjših vsebinskih sprememb. Predsednik mag. A. Igličar je dal na 

razpolago še tri dni za oddajo predlogov sprememb, nato pa bo uredniški odbor oblikoval 

dokončno besedilo.  

K tč. 4.: Blaznikovi večeri v pripravi (poroča J. Štukl) 

Mag. J. Štukl je poročal, da bo BV o Antoniji Šifrer v četrtek, 4. decembra, v Kašči. O svoji 

mami bo spregovoril njen sin Janez Šifrer v pogovoru z njenim vnukom, Matjažem Erženom. 

BV o varstvu kulturne dediščine bo februarja. Smernice in zakonodajo bosta predstavila 

Jernej Hudolin iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Andrej Gaspari iz Ministrstva za 

kulturo. 
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Mag. A. Igličar je poročal, da v zvezi z BV o tragediji v Cerknem leta 1944 ni sprememb. H. 

Janežič je bila v stiku z Milojko Magajne, vodjo dislocirane enote Mestnega muzeja Idrija v 

Cerknem. BV bo predvidoma konec januarja 2015 v Cerknem ali v Škofji Loki. 

BV s predstavitvijo Pasijonskih doneskov bo 7. marca 2015. Jeseni 2015 bo BV z dr. 

Aleksandro Kornhauser. 

V zvezi z BV o Antoniji Šifrer je P. Pipp dodal še, da se je dopisovala tudi s P. Blaznikom in 

F. Planino. Na večer pa bodo posebej povabljeni tudi Žabničani. 

Dr. M. Alič je poročala, da je bila v stiku z Borisom Oblakom, upraviteljem Kulturnega centra 

slikarjev Šubic. Predlog o predstavitvi raziskav Ane Kocjančič o poslikavah Jurija Šubica v 

Atenah mu je bil všeč. Dodali bi lahko še predstavitev Maruše Gantar o cerkvenem slikarstvu 

Janeza Šubica. Zaradi prenove Kulturnega centra bi bila organizacija predstavitve mogoča 

jeseni 2015. 

J. Tavčar je predlagal BV na temo prve svetovne vojne. 

K tč. 5.: Predlog o sodelovanju z Loškim muzejem (poroča A. Igličar) 

Mag. A. Igličar je poročal, da odziva s strani LM do 3. seje ni bilo. Zato je MD naročilo 

predračun pri računovodskem servisu. Nekateri člani IO so mnenja, da takšna rešitev ni 

najboljša, saj je odprto vprašanje poštnega naslova in opravljanja drugih priložnostnih del. 

S strani direktorice LM Jane Mlakar je prišla ponudba, v kateri je predlagan znesek nižji, kot 

je bil do sedaj. Predsednik mag. A. Igličar, podpredsednica H. Janežič in blagajnik mag. M. 

Čepin predlagajo IO v potrditev novo pogodbo o sodelovanju. Pogodba se sklene za eno leto 

in se samodejno podaljša, če nobeden od deležnikov ne predlaga sprememb. 

Mag. M. Čepin je predlagal, da se pogodba podpiše za več let.  

Po razpravi je bil sprejet naslednji 

sklep 4/3: Muzejsko društvo z Loškim muzejem sklene pogodbo o sodelovanju za dobo enega 

leta z možnostjo podaljšanja. 

K tč. 6.: Razno 

Mag. J. Štukl je povabil na predavanje B. Ristić in mag. J. Štukla o 1. svetovni vojni v okviru 

projekta "Ta veseli dan kulture". Predavanje bo v sredo, 3. decembra, ob 19.00 v Galeriji 

Franceta Miheliča v Kašči. Povabil je še na prireditev Od trte do vina, ki bo v Sokolskem 

domu v petek, 28. novembra, v Sokolskem domu. 

H. Janežič je povabila na javno vodenje po razstavi Vihar sovražen svet pretresa v NUK-u. 3. 

decembra bodo po razstavi vodili vsi sodelujoči avtorji. 

J. Šega je povabila na razstavo Kuge, lakote in vojske – reši nas, o Gospod!, ki bo januarja v 

Sokolskem domu. 

V prihodnjih dneh je bila predvidena organizacija predstavitvenega večera o Mestnem 

pokopališču v Škofji Loki. Občina Škofja Loka, ki je bila mišljena kot organizatorka 

dogodka, je od priprave odstopila. Izdelana je bila študija o možnih rešitvah, avtorji študije so 

Katarina Bobek, Mihael Kelemina in Mateja Kavčič. Predsednik je predlagal, da v primeru 
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neodzivnosti Občine, B. Karlin, član IO in občinski svetnik Občine Škofja Loka, zastavi 

svetniško vprašanje na občinskem svetu. 

V. Demšar je pojasnil, da so odnosi med lastnikom (Župnija Škofja Loka), upravljavcem 

(Akris) in Občino Škofja Loka že od začetka neurejeni. Predlaga, da bi o pokopališču 

pripravili kakšen prispevek za LR. 

Predsednik je navzoče obvestil o digitalizaciji knjig Tineta Debeljaka za portal dLib.si, ki ju je 

izdalo MD. Digitalizirani bosta knjigi Črni Kamnitnik in Olimpijski venec. Digitalizirana bodo 

tudi tri dela Pavleta Blaznika. 

Mag. A. Igličar predlaga, da bo novoletno srečanje članov organov MD, uredniškega odbora 

LR in častnih članov v torek, 9. decembra, v Kašči.  

 

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 

 

Zapisal: 

Jernej Antolin Oman 

mag. Aleksander Igličar 

predsednik

 

 

 

 


