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Z A P I S N I K  

7. seje Izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka, ki je bila v ponedeljek, 11. maja 

2015, ob 19.30 uri v okroglem stolpu na Loškem gradu. 

Seje so se udeležili: mag. Aleksander Igličar, Jernej Antolin Oman, Mojca Ferle, Helena 

Janežič, Blaž Karlin, Marija Lebar, Peter Pipp, Biljana Ristić, Judita Šega, mag. Jože Štukl, 

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

Anton Bogataj. 

Opravičeno odsotna: mag. Matjaž Čepin in dr. Milena Alič. 

Vabilo na 7. sejo je bilo poslano po e-pošti. 

Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnika 6. seje 

2. Predstavitev Loških razgledov 61/2014 (poroča urednica M. Lebar) 

3. Priprava razstave Človek, glej (poroča H. Janežič) 

4. Ponatis knjige T. Debeljak, B. Remec: Kyrie eleison (poroča A. Igličar) 

5. Pasijonke – recital poezije T. Debeljaka in drugih avtorjev (poroča B. Karlin) 

6. Blaznikovi večeri jeseni 2015 (poroča J. Štukl) 

7. Društveni izlet 

8. Razno 

K tč. 1: Pregled in sprejem zapisnika 6. seje  

Predsednik mag. A. Igličar je poročal o opravljenem delu in realiziranih sklepih 6. seje ter 

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

Zbor članov je bil uspešno izveden v torek, 24. marca 2015. Na ZČ so prisotni sprejeli 

poročila za leto 2014 in program dela društva za leto 2015. 

Po poročilu o opravljenem delu je bil soglasno sprejet naslednji: 

sklep 7/1: sprejme in potrdi se zapisnik 6. seje. 

K tč. 2: Predstavitev Loških razgledov 61/2014 (poroča urednica M. Lebar) 

Urednica M. Lebar je poročala, da bo predstavitev LR 10. junija v Sokolskem domu. 

Prispevki so v zaključni fazi, pripravljajo se še zadnje korekture. V tisk bodo šli 20. maja. 
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Obsegali bodo okoli 430 strani, objavljena bo tudi bibliografija za zadnjih 10 številk. Na 

naslovni strani bo objavljena fotografija na temo 1. svetovne vojne. 

Na predstavitvi v Sokolskem domu bo ddr. Marija Stanonik predstavila pogovor s pisateljem 

Vladimirjem Kavčičem. Prebran bo karakteren odlomek iz dela V. Kavčiča. O LR bo izšlo 

poročilo v Gorenjskem glasu, 10. junija bodo LR predstavljeni na Radiu Sora v oddaji 

Aktualno.  

Predsednik mag. A. Igličar je dodal, da bo LR tiskala Littera Picta, oblikoval jih bo Studio 

Grad, izšli bodo v nakladi 650 izvodov. Na predstavitvi se bo pobirala tudi članarina. Za 

pobiranje članarine bodo zadolženi: mag. M. Čepin, mag. J. Štukl, B. Ristić in Anton Bogataj. 

Za dostavo javnim ustanovam po poskrbel Tone Košir, za raznos po domovih pa B. Karlin. 

Pogostitev bo pripravila gostilna Pri Boštjanu s Križne Gore. 

P. Pipp je predlagal, da naj bo na naslovni strani objavljena fotografija, ki bo imela 

škofjeloški motiv iz 1. svetovne vojne.  

Mag. A. Igličar je urednici M. Lebar in vsemu uredniškemu odboru izrekel zahvalo za 

opravljeno delo. 

K tč. 3: Priprava velike razstave ČLOVEK, GLEJ (poroča H. Janežič) 

H. Janežič je poročala, da bo razstava organizirana v spomin konca 2. svetovne vojne in 

povojnim pobojem. Sestavljena bo iz treh tematskih na tri sklopov: razstava likovnih del 

slovenskih umetnikov O čem razmišljaš Antigona, najdeni predmeti iz Barbarinega rova v 

rudniku Huda jama in razstava del članov Združenja umetnikov Škofja Loka Ne da sovražim, 

da ljubim sem na svetu. Razstava bo postavljena v prostorih opuščenega nunskega samostana 

od 15. maja do 21. junija. Častno pokroviteljstvo je prevzel predsednik RS Borut Pahor. 

Slavnostni govornik na odprtju bo akademik dr. Kajetan Gantar. Ob razstavi bo potekalo več 

spremljevalnih dogodkov in vodeni ogledi. Organizirana bodo dežurstva prostovoljcev.  

Predsednik je dodal, da je glavni pobudnik razstave Klemen Karlin in jo bodo pripravili štirje 

organizatorji: Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka, Muzejsko društvo Škofja 

Loka, Združenje umetnikov Škofja Loka in civilno-družbena pobuda Resnica in sočutje. Izšel 

bo razstavni katalog na 32 straneh, ki ga bo izdalo Muzejsko društvo. K sodelovanju so bili 

povabljeni medijski pokrovitelji, organizirana bo tiskovna konferenca.  

K tč. 4: Ponatis knjige T. Debeljak, B. Remec: Kyrie eleison, Slovenski veliki teden 

(poroča A. Igličar) 

Mag. A. Igličar je poročal, da je v pripravi izdaja ponatisa knjige Tineta Debeljaka in Bare 

Remec Kyrie eleison, Slovenski veliki teden. Knjiga je izšla l. 1955 v Argentini. Zanimiva je z 

likovnega vidika, saj je poudarek na slikarskih skicah Bare Remec, ki so bile zasnova za 

linoreze, ki so bile objavljene v pesnitvi Velika črna maša za pobite Slovence, ki jo bo na 

pobudo Muzejskega društva ponatisnila založba Družina. Faksimile bodo pripravljene v 

enakem formatu in obliki. Izšlo bo 300 oštevilčenih izvodov, cena bo 15 evrov, faksimile bo 

pripravila založba in tiskarna Salve, Ljubljana. Dodan bo kratek prispevek ddr. M. Stanonik. 

Ob tej priložnosti bo v Slovenijo prišla Debeljakova hčerka Jožejka Debeljak Žakelj. 

H. Janežič je dodala, da bo na koncu objavljen še kratek prispevek o D-fondu, v katerem so v 

NUK-u v nekdanji Jugoslaviji hranili dela emigrantov in literaturo, ki je bila prepovedana od 

oblasti. V ta fond so bila uvščena tudi Debeljakova dela. 
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K tč. 5: Pasijonke – recital poezije T. Debeljaka in drugih avtorjev (poroča B. Karlin) 

B. Karlin je predstavil dogodek Pasijonke. Organizirane bodo od 27. do 31. maja na različnih 

lokacija po Škofji Loki: železniška postaja na Trati, Loški grad, pred rojstno hišo T. 

Debeljaka, v Crngrobu in na pokopališču Lipica, kjer bodo položeni tudi venci v spomin 

žrtvam. Izbrani dnevi so povezani z vračanjem slovenskih domobrancev leta 1945 iz Vetrinja. 

Sodelovali bodo recitatorji, ki bodo brali poezijo T. Debeljaka in oblikovalci pevskega in 

glasbenega programa. 

K tč. 6: Blaznikovi večeri jeseni 2015 (poroča J. Štukl) 

Mag. J. Štukl je poročal, da bo oktobra izveden BV z dr. Aleksandro Kornahuser, pogovor bo 

oblikovala M. Lebar. Novembra je načrtovan BV o povojnih pobojih, na katerem bosta 

sodelovala zgodovinarja Mitja Ferenc in Draško Josipovič. 

K tč. 7: Društveni izlet 

Predsednik je predlagal, da bi bil letošnji društveni izlet organiziran po poteh soške fronte v 

Posočju, s čimer so se strinjali vsi prisotni. Program bo pripravil mag. J. Štukl. 

K tč. 8: Razno 

Mag. S. Beričič je povedal da je v pripravi filatelistična razstava v Sokolskem domu ob 175-

letnici pošte v Škofji Loki. Društvo je prosil za pomoč pri organizaciji. 

A. Bogataj je pohvalil prispevek Padarske bukve, ki je bil objavljen v LR 60/2013. 

  

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 

 

Zapisal: 

Jernej Antolin Oman 

mag. Aleksander Igličar 

predsednik

 


