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Z A P I S N I K  

6. seje Izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka, ki je bila v ponedeljek, 16. marca 

2015, ob 19.00 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, Jana Mlakar, Peter 

Pipp, Biljana Ristić, Judita Šega, mag. Jože Štukl in član častnega razsodišča: Anton Bogataj. 

Opravičeno odsotna: mag. Srečko Beričič in Jernej Tavčar. 

Vabilo na 6. sejo je bilo poslano po e-pošti. 

Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnika 5. seje 

2. Poročilo o poslovanju društva v letu 2014 (poroča mag. A. Igličar) 

3. Program dela društva v letu 2015 (poroča mag. A. Igličar) 

4. Imenovanje predstavnika društva v svet zavoda Loški muzej   

5. Priprava na zbor članov  

6. Razno 

K tč. 1: Pregled in sprejem zapisnika 5. seje  

Predsednik mag. A. Igličar je poročal o opravljenem delu in realiziranih sklepih 5. seje ter 

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

Dopolnjeno vlogo za vpis Škofjeloškega pasijona na seznam nesnovne kulturne dediščine je 

potrebno vložiti do 31. marca. Delo je v zaključni fazi. Pri dopolnitvi sta se najbolj angažirala 

mag. Jože Štukl in Jernej Tavčar. 

V sredo, 4. februarja, je bil uspešno izveden BV o varovanju kulturne dediščine. Pohvala 

organizatorjema mag. J. Štuklu in Mirjam Jezeršek. 

Zbor članov je prestavljen na torek, 24. marca, ker je v četrtek, 26. marca, abonmajski koncert 

v Sokolskem domu. Uvodno predavanje na temo beguncev iz Galicije bo imela J. Šega. 

2., dopolnjena izdaja Primorske Prešernove Zdravljice 1944 je izšla ob Prešernovem dnevu.  

Izšla je tudi 10. številka Pasijonskih doneskov. Predstavitev je bila 6. marca v Sokolskem 

domu. 

Po poročilu o opravljenem delu je bil soglasno sprejet naslednji: 
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sklep 6/1: sprejme in potrdi se zapisnik 5. seje. 

K tč. 2: Poročilo o poslovanju društva v letu 2014 (poroča mag. A. Igličar) 

Finančno poslovanje MD je stabilno in se je zaključilo s pozitivno ničlo. Zaradi slabše 

finančne konstrukcije je bilo zavestno manj BV. MD je več prihodkov dobilo iz prodaje 

publikacij, predvsem zaradi prodaje knjige M. Arnejška Grebeni slovenskih gora. Skupna 

višina prihodkov je bila enaka kot leta 2013. Tudi znesek odhodkov ne odstopa veliko od leta 

poprej. Zaradi povečane prodaje knjig je bilo doseženo tudi precejšnje zmanjšanje zalog. 

Največ je na zalogi Zupančeve knjige Kamniti most. 

Popisna komisija v sestavi predsednik mag. Matjaž Čepin, člana Biljana Ristić in mag. Jože 

Štukl, je opravila popis zalog MD. Večina zaloge se nahaja v Loškem muzeju, nekaj pa še v 

konsignacijski prodaji (Modrijan, Turistično društvo …). Popisna komisija IO predlaga 

oslabitev zalog publikacij (poročilo je priloga zapisnika).  

Vsa poročila o delovanju društva bodo pred ZČ javno objavljena na spletni strani MD in v 

tajništvu Loškega muzeja. 

Po predstavitvi sta bila soglasno sprejeta naslednja sklepa: 

sklep 6/2: Izvršni odbor Muzejskega društva se je seznanil s poročilom o poslovanju društva v 

letu 2014; 

sklep 6/3: Izvršni odbor Muzejskega društva sprejme in potrdi Poročilo popisne komisije 

Muzejskega društva Škofja Loka za leto 2014 in sprejme njen predlog za oslabitev zalog 

publikacij. 

K tč. 3: Program dela društva v letu 2015 (poroča mag. A. Igličar) 

Izšla bo 61. številka LR. Sodelujemo pri ponatisu Debeljakove Velike črne maše za pobite 

Slovence, ki ga bo izdala založba Družina. Predstavitev bo 26. maja v Ljubljani. H. Janežič je 

pripravila življenjepis dr. Tineta Debeljaka, ddr. Marija Stanonik je pesnitev literarno 

obdelala, Jožef Muhovič pa naj bi predstavil delo ilustratorke Bare Remec. Predstavitev v 

Škofji Loki bo jeseni. 

MD pripravlja ponatis Debeljakove pesnitev Kyrie eleyson (1955), potrebno bo še preveriti 

stroške. H. Janežič je dodala, da je v primerjavo z Veliko črno mašo to delo svetlejše. 

Aleš Murn pripravlja publikacijo o kapeli sv. Bernarda (Arharjeva kapela) ob blagoslovu 

obnovitvenih del. MD bo pri izdaji sodelovalo z nasveti in podporo. Izid je načrtovan v 

avgustu. 

B. Karlin je predstavil projekt, ki bo potekal v maju. Na različnih krajih v Škofji Loki bo 

organizirano branje Velike črne maše. Ti kraji so povezani z dr. Debeljakom in usodo 

domobrancev po vojni (železniška postaja, Debeljakova rojstna hiša, Loški grad, Crngrob, 

Lipica). Mag. A. Igličar je še dodal, da bo projekt organiziran v sodelovanju s Kulturno-

zgodovinskim društvom Lonka Stara Loka. MD pa sodeluje tudi zato, ker je bil dr. Tine 

Debeljak naš ustanovni član. 

Jeseni je načrtovan Blaznikov večer z dr. Aleksandro Kornhauser, ki ga pripravlja M. Lebar. 

Društveni izlet bo jeseni. Tema bo 1. svetovna vojna. J. Šega je prelagala povezavo z dr. 

Markom Štepcem in Fundacijo poti miru v Posočju. 
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MD je skupaj s Kulturno-zgodovinskim društvom Lonka poslalo pobudo županu za obeležitev 

70-letnice konca 2. svetovne vojne. Predlog je bil, da bi skupaj položili venec na grob 

partizanov in pred kostnico v Lipici. Župan je odgovoril, da bo v ta namen organizirana 

razstava v Sokolskem dom. Sodelujejo Združenje borcev za vrednote NOB, Zgodovinski 

arhiv Ljubljana, Loški muzej in Filatelistično društvo Lovro Košir. Razstava bo na ogled od 

16. aprila do 10. maja 2015. J. Šega je pojasnila, da arhiv sodeluje s skicami iz Dachaua 

slikami Milana Lorbka, ki je po letu 1945 živel v Škofji Loki in je bil ljubiteljski risar. J. 

Mlakar je povedala, da bo Loški muzej prispeval fotografsko gradivo o osvobojeni Škofji 

Loki 8. in 9. maja 1945. 

Mag. M. Čepin je spomnil na poboj 106 partizanskih borcev leta 1945, ki so jih Nemci zajeli 

na Poreznu. Ob 70-letnici bo potekala spominska slovesnost v kraju Jesenica pod Poreznom. 

Jeseni bo organiziran tudi Blaznikov večer z zgodovinarji o dogajanju po 2. svetovni vojni. 

Pripravljata ga H. Janežič in A. P. Florjančič. A. Bogataj je predlagal še povezavo s 

škofjeloško Komisijo za evidentiranje prikritih grobišč. 

Dr. M. Alič je dodala, da bo v Poljanah septembra organiziran večer o Šubičevih freskah v 

Atenah.  

K tč. 4: Imenovanje predstavnika društva v svet zavoda Loški muzej 

Mag. A. Igličar je povedal, da je bil v tem mandatu on predstavnik MD v svetu zavoda LM. 

Svet ima 9 članov, 1 člana ima MD. V preteklem mandatu se je zavzemal predvsem za večjo 

vlogo sveta zavoda. Za novo članico je predlagal etnologinjo M. Ferle, zaposleno v Mestnem 

muzeju Ljubljana. Sodelovala je tudi pri vpisu klekljane čipke v register žive kulturne 

dediščine.  

Predlog je bil dan na glasovanje. Soglasno je bil sprejet: 

sklep 6/4: Izvršni odbor Muzejskega društva v svet zavoda Loški muzej imenuje Mojco Ferle. 

Predsednik je M. Ferle zaželel uspešno delo.  

K tč. 5: Priprava na zbor članov 

Predsednik mag. A. Igličar je povedal, da bo ZČ v torek 24. marca ob 19. uri v Galeriji 

Franceta Miheliča v Kašči. Uvodno predavanje bo pripravila J. Šega o beguncih iz Galicije v 

letih 1914 in 1915. Tokratni ZČ ni volilni. 

K tč. 6: Razno 

Mag. J. Štukl je povabil na predstavitev kataloga Škofja Loka, čas pasijona, ki bo v Kašči v 

sredo, 18. marca. Mojca Šifrer Bulovec bo predavala o življenju na Loškem v času pasijona, 

mag. J. Štukl pa o romanjih v bližnje in daljne kraje skozi zgodovino. Izšla bo še brošura o 

bontonu, na voljo pa bo tudi romarska svetinjica. 

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 

 

Zapisal: 

Jernej Antolin Oman 

mag. Aleksander Igličar 

predsednik
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