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Z A P I S N I K  

5. seje Izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka, ki je bila v ponedeljek, 2. februarja 

2015, ob 19.30 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, Marija Lebar, Peter Pipp, Biljana Ristić, mag. 

Jože Štukl; član nadzornega odbora: mag. Srečko Beričič in član častnega razsodišča: Anton 

Bogataj. 

Opravičeno odsotni: Blaž Karlin, dr. France Megušar, Jana Mlakar, Andrej Rant, Judita Šega, 

Jernej Tavčar. 

Vabilo na 5. sejo je bilo poslano po e-pošti. 

Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnika 4. seje 

2. Predvidena vsebina Loških razgledov 61/2014 (poroča M. Lebar) 

3. Priprava na zbor članov (poroča A. Igličar) 

4. Razno 

 

K tč. 1.: Pregled in sprejem zapisnika 4. seje  

Predsednik mag. A. Igličar je poročal o opravljenem delu in realiziranih sklepih 4. seje ter 

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

Konec novembra je v Parizu je potekala medvladnna konferenca UNESCA za nesnovno 

kulturno dediščino. Konference so se iz Slovenije udeležili sodelavki Slovenskega 

etnografskega muzeja dr. Nena Židov in Anja Jerin in predstavnik Občine Škofja Loka mag. 

A. Igličar. Strokovni odbor UNESCA zadolžen za pregled prijave ni predlagal Škofjeloškega 

pasijona za vpis na seznam nesnovne kulturne dediščine. Odbor je predlagal vsebinske 

dopolnitve, predvsem pojasnilo o neizvajanju ŠP med leti 1934 in 1999 ter ukrepe za 

varovanja nesnovne dediščine in zaščite pred preveliko komercializacijo. Popravljeno vlogo 

za vpis je potrebno oddati do konca marca 2015. O dopolnjeni vlogi bo odbor UNESCA 

znova odločal leta 2017. Nosilec skupine za dopolnitev vloge je mag. J. Štukl. 

Na predlog uredniške politike Loških razgledov ni bilo dodatnih pripomb. Uredniški odbor je 

oblikoval dokončno besedilo, ki je objavljeno na društvenih spletnih straneh .  
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Zelo lepo je uspel BV o Antoniji Šifrer. V sredo, 4. februarja, bo BV o varovanju kulturne 

dediščine. Gosta bosta Jernej Hudolin in Andrej Gaspari, pogovor bosta vodila Mirjam 

Jezeršek in mag. J. Štukl 

Sodelovanje na BV o Cerknem je zavrnil zgodovinar dr. Boris Mlakar, ker načrtuje izdajo 

nove knjige v letu 2016, ki bi bila lahko predstavljena tudi v Škofji Loki. Mag. S. Beričič je 

predlagal, da se v pripravo večera vključi tudi Lada Ambrožiča ml., avtorja knjige Novljanovo 

stoletje, ki je zapisana po spominih njegovega očeta, ki cerkljanske dogodke prikaže drugače.  

V zvezi s predlaganim BV večerom o tragediji v Cerknem leta 1944 je izvršni odbor soglasno 

sprejel: 

sklep 5/1: izvedba BV o tragediji v Cerknem leta 1944 se odloži za eno leto. 

Odbor je soglašal, da za enkrat ni potrebe po posebnem večeru na temo prve svetovne vojne, 

ker sta bila v Škofji Loki nedavno predavanje mag. J. Štukla o ognjenem orožju v času 1. 

svetovne vojne in razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana v Sokolskem domu.  

B. Karlin je na škofjeloškem občinskem svetu postavil svetniško vprašanje o reševanju 

problematike Mestnega pokopališča v Škofji Loki. Odgovor Občine je bil, da za urejanje in 

ohranjanje ni narejena finančna konstrukcija. 

Po poročilih o opravljenem delu je bil sprejet naslednji: 

sklep 5/2: sprejme in potrdi se zapisnik 4. seje. 

K tč. 2.: Predvidena vsebina Loških razgledov 61/2014 (poroča M. Lebar) 

Urednica LR M. Lebar je poročala o pripravah na izid 61. številke LR. Večina prispevkov je 

pripravljenih. Osrednji sklop bo posvečen prvi svetovni vojni. LR bodo obsegali okoli 400 

strani.  

Mag. A. Igličar je dodal, da je bilo doseženo znižanje stroškov za oblikovanje in lektoriranje.  

K tč. 3.: Priprava na zbor članov (poroča A. Igličar) 

Zbor članov bo v četrtek, 26. marca 2015. Letošnji ZČ ni volilni. 

Zaradi odsotnosti računovodkinje, finančno poročilo do te seje še ni bilo pripravljeno. 

Obravnavano bo na seji IO pred ZČ. 

Za inventurno komisijo so predlagani: mag. M. Čepin (predsednik), B. Ristić (članica) in 

mag. J. Štukl (član). 

Sprejet je bil naslednji sklep: 

sklep 5/3: za predsednika inventurne komisije se imenuje mag. M. Čepina, za člana pa B. 

Ristić in mag. J. Štukla. 

K tč. 4.: Razno 

Mag. A. Igličar je poročal, da se je srečal z Juretom Žakljem, predsednikom ZZB NOB Škofja 

Loka. J. Žakelj je predlagal sodelovanje pri obeležitvi 70. obletnice konca 2. svetovne vojne 

(npr. knjižna izdaja spominov Marjana Masterla). Po navedenem srečanju je bil svet zavoda 
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Loški muzej, ki za leto 2015 med drugim predvideva izdajo knjige spominov Marjana 

Masterla, s čimer g. Žakelj ni bil seznanjen.  

Mag. Igličar je predlagal , da se, zaradi povpraševanja, izda 2. dopolnjena izdaja Primorske 

Prešernove Zdravljice 1944. Urednik A. P. Florjančič je v arhivu odkril originalno izdajo 

Zdravljice iz leta 1944. Nova izdaja bo identična originalni izdaji, vsebovala bo natančen 

ponatis Zdravljice iz leta 1944. Izšla bo v 250 oštevilčenih izvodih v spomin 70-letnice konca 

2. svetovne vojne, cena izvoda bo 7 evrov. 

Sprejet je bil naslednji sklep: 

sklep 5/4: izda se 2. dopolnjena izdaja knjige Primorska Prešernova Zdravljica v nakladi 250 

izvodov. 

Mag. A. Igličar je povabil na tematski večer Literarni sprehodi po Ljubljani – dr. Tine 

Debeljak, ki bo 24. februarja 2014 ob 19. uri v Slovanski knjižnici v Ljubljani.  

Povabil je še na predstavitev Pasijonskih doneskov 10/2015, ki bo 6. marca 2015. 

Mag. A. Igličar je IO seznanil z informacijo, da 15. aprila 2015 poteče mandat članom sveta 

zavoda Loški muzej. Predstavnik MD v svetu je bil mag. A. Igličar. Po pravilih morajo biti 

organizacije, ki imenujejo predstavnike v svet zavoda LM, o izteku mandata po pošti 

obveščene 90 dni pred potekom mandata, da predstavnika lahko pravočasno imenujejo . 

Predsednik A. Igličar je obvestilo LM o poteku mandata po e-pošti prejel tik pred sejo, zato 

predlaga, da IO o tem razpravlja na naslednji seji.  

 

Seja je bila zaključena ob 20.45 uri. 

 

Zapisal: 

Jernej Antolin Oman 

mag. Aleksander Igličar 

predsednik

 

 

 

 


