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oddala Republika Slovenija, v njenem imenu 
Ministrstvo za kulturo preko veleposlanika v 
Parizu. Prva vloga je bila vložena konec marca 
2013. Vsak, ki prijavlja element na Unescov 
seznam nesnovne kulturne dediščine, mora 
izpolniti vnaprej opredeljen obrazec z zastavlje-
nimi vprašanji. Pri besedilu, ki ga je v večini prip-
ravil mag. Jože Štukl, sodelavec Loškega muzeja, 
je zelo pomembno, da se izpostavijo pravi pou-
darki. Ocenjevalna strokovna komisija Unesca si 
elementa ne pride ogledat v živo in tako je vloga 
toliko bolj pomembna. Vlogi se doda 10 fotografij 
in sedemminutni film. Izredno pomembne so 
tudi pisne podpore elementu s strani društev, 
organizacij, ustanov in posameznikov, ki sode-
lujejo pri uprizoritvah pasijona. Na ta način se 
odločevalci prepričajo, da je element vpet v širše 
življenje občestva in skupnosti. 

Kaj bi izpostavili kot tisto, kar je bilo pri vložitvi 
vloge najbolj pomembno? Kaj so kriteriji pri taki 
vlogi? 
Po oddaji vloge ima ocenjevalna komisija 

leto in pol časa, da vloge prouči in sporoči svojo 
odločitev. Tako smo konec oktobra 2014 dobili 
odgovor, v katerem je bilo navedeno, da so od 
petih strokovnih kriterijev trije izpolnjeni, dva 

seznam. Poglejva na pot, ki jo je bilo treba 
prehoditi – kakšni so bili koraki?
Po končani uprizoritvi leta 2009 se je sep-

tembra istega leta oblikovala neformalna pasi-
jonska skupina, ki naj bi v letih, ko ni uprizoritev, 
pripravljala aktivnosti, povezane s pasijonom, 
da bi se vedenje in zavedanje o Škofjeloškem 
pasijonu ohranilo. Zanimivo je, da je že ta sku-
pina imela za enega od ciljev vpis pasijona na 
Unescov seznam, a četudi sem bil tudi sam član 
te skupine, na to takrat nisem bil pozoren.

Preden smo lahko prijavili Škofjeloški pasijon 
za vpis na Unescov seznam, je bilo treba narediti 
še nekaj korakov doma, v Sloveniji. Leta 2008 
je bil vzpostavljen register nesnovne kulturne 
dediščine in kot prva enota je bil vanj vpisan 
Škofjeloški pasijon. Leta 2012 je bil Škofjeloški 
pasijon razglašen za nesnovno kulturno dedi-
ščino posebnega državnega pomena. S tem so 
bili izpolnjeni predpogoji za predlog vpisa na 
Unescov seznam. 

Če prav razumem, je želja za vpis prišla z lokalne 
ravni, vendar so se kasneje vsi uradni postopki 
vodili na ravni vlade in države Slovenije.
Da, tako je. Vesel sem, da je bilo sodelovanje 

ves čas zelo dobro. Vlogo je na koncu formalno 

Kdaj ste se prvič srečali s Škofjeloškim pasijonom?
Prvič sem ga od bliže spoznal, ko me je pomoč-

nik režiserja, Borut Gartner, leta 1999 povabil, 
če bi sodeloval pri uprizoritvi Škofjeloškega 
pasijona kot nosač odra. Izvajalci, ki sodelujejo 
v uprizoritvi, so iz različnih vasi in Borut je vodil 
igralsko skupino iz Reteč, ki je pripravila prizor 
Glej, človek. Kljub temu da sem iz sosednje vasi, 
Godešiča, so me povabili zraven. Naj dodam, da 
je bil Borut leta 2009 glavni režiser uprizoritve 
Škofjeloškega pasijona. 

Verjetno si takrat niste predstavljali, da se boste 
dobro desetletje in pol kasneje s pasijonom zelo 
intenzivno ukvarjali. 
Gotovo da ne. Kot nosač sem sodeloval še v 

uprizoritvi leta 2000, prvič pa sem si Škofjeloški 
pasijon v celoti in kot gledalec ogledal leta 2009 
in šele takrat me je globoko nagovorila vsa nje-
gova razsežnost, sporočilnost in pomembnost. V 
tistih letih sem že bil vpet v zgodbo pasijona tudi 
na drugačen način, kot predsednik Muzejskega 
društva Škofja Loka. 

V najinem pogovoru bi rad osvetlil ravno izjemen 
uspeh– vpis Škofjeloškega pasijona na Unescov 

mag.  
Aleksander Igličar
Predsednik Muzejskega društva Škofja Loka, mag. Aleksander Igličar, 
je bil član slovenske delegacije, ki je sodelovala na letnem zasedanju 
medvladnega odbora Unesca za nesnovno dediščino konec lanskega leta 
v Adis Abebi, na katerem je bil Škofjeloški pasijon vpisan na Unescov 
reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva (v 
nadaljevanju Unescov seznam). Poleg tega je predavatelj na Ekonomski 
fakulteti v Ljubljani, kamor je prišel leta 2006, po skoraj 15-letnih 
izkušnjah dela v gospodarskem sektorju.

“Škofjeloški pasijon 
prinaša v prvi vrsti 
duhovno sporočilo!”

pa sta pomanjkljiva. V teh pomanjkljivostih smo 
še dodatno prepoznali tiste vsebine, ki zanimajo 
Unesco in na podlagi česar se tudi sprejemajo 
odločitve o vpisu.

Prva pomanjkljivost se je nanašala na vpraša-
nje, zakaj se pasijon ni uprizarjal od leta 1936 do 
leta 1999. Pri nesnovni kulturni dediščini Unesco 
daje velik poudarek na kontinuiteti in še dobro, 
da je dr. Tine Debeljak leta 1936 Škofjeloški pasi-
jon oživil in ga postavil na oder. Zavedati se je 
treba, da je bila zadnja uprizoritev v izvirniku na 
veliki petek s procesijo leta 1767, nakar je cesar 
Franc Jožef to prepovedal in do leta 1936 ni bilo 
nobene celovite uprizoritve. Tako smo v ponovni 
vlogi namenili več pozornosti predstavitvi druž-
benih razmer v Sloveniji v času po letu 1936. 

Drugi kriterij je namenja poudarek avtentič-
nosti elementa. Cilj Unesca in vpisa elementa na 
seznam nesnovne kulturne dediščine ni v pre-
poznavnosti nekega elementa, ampak ohranitvi 
njegove avtentičnosti. Zato jih je zanimalo, kako 
bomo poskrbeli, da se bo avtentičnost pasijona 
ohranila, saj Unesco ne želi, da bi to sedaj postala 
tržna prireditev, ki bi pozabila na vse avtentične 
elemente. 

Tretji poudarek je bil na vpetosti v skupnost 
in medgeneracijskem sodelovanju. Unesco 
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Po končanem praznovanju sem se marca 2007 
odpravil na zbor članov Muzejskega društva z 
zahvalo za sodelovanje in tam prejel povabilo, da 
postanem blagajnik društva. Povabilo sem spre-
jel, čeprav priznam, da sem delovanje društva do 
takrat le bežno poznal. Kmalu po nastopu moje 
funkcije je odstopil predsednik društva. Marca 
2008 sem bil na predlog članov izvršnega odbora 
izvoljen za predsednika društva. 

V tistem času ste tudi začeli bolje spoznavati 
pomembnost in zapuščino Muzejskega društva 
Škofja Loka. Gre za organizacijo, ki ima bogato 
zgodovino in v letošnjem letu praznuje 80-letnico 
ustanovitve. Lahko predstavite nekaj osrednjih 
dejavnosti društva? 
Tudi sam sem šele s svojim aktivnim delova-

njem v društvu začel podrobno spoznavati, kaj 
je Muzejsko društvo in kako pomembno vlogo 
v loškem družbenem in kulturnem življenju je 
odigralo do danes. Muzejsko društvo je nastalo 
na pobudo loških profesorjev, ki so službovali 
po raznih krajih. To so bili Ivan Dolenec, Pavle 
Blaznik, Lovro Sušnik, Tine Debeljak, France Pla-
nina in drugi, ki so se po letu 1930 v poletnem 
času začeli redno srečevati v rodni Škofji Loki. Iz 
teh letnih srečevanj je bila leta 1936 organizirana 
velika obrtno-podjetniška razstava, ob kateri je 
Tine Debeljak pripravil že prej omenjeno odrsko 
postavitev Škofjeloškega pasijona. Takrat so se 
zavedli, da nihče načrtno ne zbira zgodovinskega 
gradiva o teh krajih, zato so leta 1937 ustanovili 
Muzejsko društvo s ciljem, da se pripravi vse pot-
rebno za ustanovitev muzeja. Zanimivo je, da je 
dr. Blaznik že ob prebiranju ustanovne listine 

Moja želja je, da bi vpis najprej ponotranjili 
vsi sodelavci pri uprizoritvah pasijona skozi 
vsa leta, saj je le-ta najprej nadgradnja njihovih 
izjemnih prizadevanj. Uporabil bi tudi besede 
Marjana Kokalja, režiserja prve uprizoritve Škof-
jeloškega pasijona leta 1999 in 2000, ki jih je izre-
kel pri zahvalni maši, da je ključno vedeti, da gre 
v pasijonu za opis Kristusove zgodbe trpljenja in 
odrešenja. Ta je univerzalna, namenjena vsem 
ljudem in nima nujno sporočilnosti samo nam, 
katolikom. Treba se je zavedati, da Škofjeloški 
pasijon v prvi vrsti prinaša duhovno sporočilo. 
Mnogi ljudje vidijo v njem spektakel, gledali-
ško predstavo, ampak v osnovi je to duhovno 
sporočilo. Rad bi, da bi ga ljudje začutili, saj je 
večno, brezčasno. Hkrati želim, da bi se pred-
vsem igralci z zgodbo poistovetili, jo začutili in 
potem z osebno prepričevalno noto tudi zaigrali. 

Sicer pa je vpis Škofjeloškega pasijona na 
Unescov seznam podrobneje predstavljen v 
publikaciji  Pasijonski doneski 2017/12, ki so izšli 
konec marca.

Vaše bolj konkretno ukvarjanje s Škofjeloškim 
pasijonom se je začelo že nekaj let prej, ko so vas 
povabili, da bi bil blagajnik Muzejskega društva 
Škofja Loka. Že prej ste mi omenili, da ste se 
pri odločitvi za študij odločali med zgodovino 
in ekonomijo. Kljub temu da ste se odločili za 
ekonomijo, ste se k ukvarjanju z zgodovino vrnili 
preko škofjeloškega muzejskega društva. 
Če začnem z odgovorom pri odločitvi za štu-

dij, se mi je takrat res zdelo, da bo največ mož-
nosti za poklic na področju ekonomije. Ljubezen 
do zgodovine pa ni v meni nikoli zamrla in za to 
se lahko zahvalim loški gimnazijski profesorici 
Rozki Tanko, ki me je še dodatno navdušila za 
to vedo. 

Do sodelovanja z Muzejskim društvom je 
prišlo nenačrtovano. V 90. letih sem bil kot član 
uprave družbe Iskraemeco iz Kranja poslovno 
vpet v gospodarski sektor, kar mi je vzelo veliko 
časa. Tako sem opustil širše družbene dejavnosti, 
ker sem večino časa posvetil službi in družini. Po 
letu 2000 je v službi prišlo do velikih sprememb 
in v tistem času so me sovaščani povabili, da bi 
prevzel vodenje praznovanja 1000-letnice vasi 
Godešič leta 2006. Ker so se moje aktivnosti v 
podjetju zmanjšale, se mi je ponujalo kar precej 
prostega časa in sem povabilo sprejel. Organi-
zirali smo ožji odbor in se lotili dela. Za kraj, ki 
ima okrog 700 prebivalcev, smo v jubilejnem letu 
2006 pripravili 70 različnih prireditev. Za to pri-
ložnost so bili v vaški cerkvi svetega Miklavža 
posvečeni novi bronasti zvonovi, bilo je veliko 
kulturnih, družabnih dogodkov, izdali smo tri 
knjige itd. Naj omenim, da je vas Godešič del 
župnije Reteče, v cerkvi svetega Miklavža pa 
sem od leta 2011 tudi ključar.

odločila, da ni nobenih vsebinskih zadržkov, 
naveden je bil zgolj en proceduralni, saj je komi-
sija menila, da iz vloge ni bilo razvidno, kako se 
posodablja slovenski register nesnovne dediš-
čine. Sodelavci na Ministrstvu za kulturo so v 
sodelovanju s sodelavci Slovenskega etnograf-
skega muzeja, ki je skrbnik slovenskega registra, 
hitro pripravili odgovor, ki je bil v sodelovaju 
z Ministrstvom za zunanje zadeve poslan 24 
državam, ki na zasedanju Unesca sprejemajo 
odločitve. Za vodjo delegacije je bila imenovana 
Magdalena Tovornik in ker na ustanovah v 
Ljubljani ni bilo neke posebne volje za odhod 
na zasedanje Unesca v Adis Abebo, se je župan 
Škofje Loke, mag. Miha Ješe, odločil, da gremo 
zraven še trije Škofjeločani: Jože Štukl, Jernej 
Tavčar, sodelavec občine in jaz.

Pot v Adis Abebo je bila torej samo še 
formalnost? 
Ne bom rekel, da je bila samo formalnost. Iz 

izkušenj, ki sem jih pridobil v Parizu, nisem imel 
dobrega občutka. Tam je bilo tričetrt kandidatur, 
ki so imele zadržke, nesprejetih. Kljub temu da 
so za našo vlogo rekli, da gre za proceduralni 
zaplet, je seveda mnogo odvisno od zasedanja 
na licu mesta. 

Na tokratnem zasedanju je bilo 37 kandidatur 
in razpravljanje ter odločanje je trajalo tri dni. 
Odloča se po abecednem redu imen držav, tako 
da smo bili med zadnjimi. Pred nami so imele še 
tri države podoben zadržek kot mi in dve od njih 
sta bili sprejeti, kar nam je vlivalo upanje. In res 
je bilo naše pojasnilo sprejeto kot zadovoljivo in 
tako je 1. decembra 2016 24-članski medvladni 
odbor potrdil vpis Škofjeloškega pasijona na 
Unescov seznam. 

Vaš stik s Škofjeloškim pasijonom se je začel 
s preprosto vlogo nosača. S tem ste mogoče 
simbolno dobili sporočilo, da ga boste pomagali 
nositi tudi na druge načine, vse do vpisa na 
Unescov seznam. Kako se sedaj spominjate teh 
dogodkov? Cilj je bil po vseh teh letih dosežen. 
Ko podoživljam ves potek dogodkov, najprej 

čutim veliko hvaležnost. V postopku sem bil 
tudi tesno povezan s škofjeloškimi kapucini, še 
posebej z bratom Jožkom Smukavcem, ki je bil 
duhovni vodja uprizoritve leta 2015. Prosil sem 
ga blagoslov in molitev za popotnico. Ob vrnitvi 
je bila zahvalna maša v petek, 16. decembra, pri 
loških kapucinih.

Vpis jemljem kot veliko Božjo milost, saj je 
Škofjeloški pasijon prvi pasijon, ki je na sploh 
vpisan na Unescov seznam, in prvi element iz 
Slovenije na tem seznamu. 

Kako bi sedaj ta uspeh – vpis predstavili širši 
Sloveniji?

poudarja močno medgeneracijsko združeva-
nje, prenašanje kulturne dediščine in to smo 
tudi izpostavili, saj je kar nekaj primerov, ko pri 
pasijonu sodelujejo tri generacije iz ene družine; 
v pripravo in izvedbo so vpeti otroci, glasbene 
šole, osnovne šole, pevski zbori itd. 

Ste leta 2014 vlogo dopolnili?
O odločitvi ocenjevalne skupine smo bili 

obveščeni zgolj mesec dni pred zasedanjem 
Unesca v Parizu. V takih primerih ima država 
možnost, da gre na zasedanje in poskuša prep-
ričati člane o omenjenih zadržkih. Vedeli pa 
smo, da lahko pojasnjujemo samo tisto, kar je 
zapisano v vlogi, saj k dodatni argumentaciji ne 
smeš priložiti nobenih novih gradiv. Sprejeta je 
bila odločitev, da se vlogo umakne, saj smo na 
ta način lahko dopolnjeno vlogo oddali takoj v 
naslednji ciklus, konec marca 2015. V primeru da 
vloge ne bi umaknili in bi bili na samem zaseda-
nju neuspešni, bi morali počakati tri leta, ko bi 
lahko ponovno kandidirali. 

Pomembno je bilo, da smo tistega leta vseeno 
odšli na konferenco v Pariz, saj smo lahko tam 
od blizu spoznali delovanje Unesca. Na zaseda-
nju sem spoznal go. Magdaleno Tovornik, ki je 
bila tam kot predstavnica mednarodnega zdru-
ženja folklornih skupin (CIOFF). Vesela je bila, 
da je končno nekdo prišel na konferenco kot 
uradni predstavnik Slovenije. Najino srečanje 
je bilo kasneje pomembno tudi pri oblikovanju 
delegacije na zasedanje Unesca v Adis Abebo. 

Tako ste oktobra 2016 ponovno pričakovali 
novice iz Pariza o tem, kako je komisija ocenila 
novo, dopolnjeno vlogo. Kakšne so bile novice? 
Na državni praznik, 31. oktobra 2016, je bilo 

poročilo objavljeno. Ocenjevalna komisija je 

Osebna izkaznica
Mag. Aleksander Igličar se je rodil in živi v 
vasi Godešič pri Škofji Loki. Po končani loški 
gimnaziji se je odločil za študij ekonomije, iz 
katerega je tudi magistriral. Zaposlil se je v 
podjetju Iskraemeco Kranj. Leta 2006 se je 
vrnil na fakulteto, kjer je najprej vodil CISEF, 
Center za poslovno izobraževanje in svetova-
nje Ekonomske fakultete, od leta 2009 pa je 
višji predavatelj na Katedri za računovodstvo 
in revizijo.
Aktiven je tudi v kulturnem življenju, saj je že 
od leta 2008 predsednik Muzejskega društva 
Škofja Loka. Bil je tudi eden od sodelavcev, ki 
so pripravljali vpis Škofjeloškega pasijona na 
Unescov reprezentativni seznam nesnovne 
kulturne dediščine človeštva. Poročen je 
z ženo Mileno, zdravnico ginekologinjo, s 
katero imata pet otrok.

1. decembra 
2016 je 
24-članski 
medvladni 
odbor 
potrdil vpis 
Škofjeloškega 
pasijona 
na Unescov 
seznam.

Škofjeloški 
pasijon nima 
tržnega 
izhodišča, 
ampak prinaša 
duhovno, 
literarno, 
povezovalno 
sporočilo, ki je 
univerzalno za 
vse.

Člani delegacije v na 
zasedanju UNESCA takoj 
po vpisu: mag. Jože Štukl, 
Magdalena Tovornik, 
Aleksander in Jernej 
Tavčar.
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društva leta 1937 poudaril, da bo Muzejsko dru-
štvo nepolitično. In leta 1939 je bil ustanovljen 
in odprt Loški muzej, ki ga je Muzejsko društvo 
strokovno usmerjalo vse do sedemdesetih let 
prejšnjega stoletja.

Ob branju teh spominov sem se v polnosti 
zavedal, kako veliko delo je bilo opravljeno in v 
kolikšni meri moramo biti hvaležni tem možem, 
da so ga zasnovali. Največ zaslug za ustanovi-
tev društva imajo dr. Tine Debeljak, zgodovinar 
dr. Pavle Blaznik in geograf France Planina. Vsi 
trije so stanovali na isti ulici v Škofji Loki, pod 
nunsko cerkvijo, zato jih Ločani poznamo kot 
podnunce. 

V tistem času so se tudi dogovorili, da bo 
vsak od njih za tisočletnico Škofje Loke napisal 
pomembno delo in s tem dodal svoj prispevek 
k praznovanju. In leta 1973, ko je bilo praznova-
nje tisočletnice, je Blaznik napisal zgodovinsko 
knjigo Škofja Loka in Loško gospostvo, Pla-
nina je napisal geografsko knjigo Škofja Loka s 
Poljansko in Selško dolino, Tine Debeljak pa je 
kljub temu da je po letu 1945 bival v Argentini, 
v Buenos Airesu izdal spomine Ivana Dolenca. 
Neverjetno je, da so ti možje sredi tridesetih 
let prejšnjega stoletja, ko so bili tudi sami stari 
okrog trideset let, imeli tako zavest ter videnje. 

Kakšno je delovanje Muzejskega društva danes in 
kako vidite njegovo poslanstvo?
Muzejsko društvo Škofja Loka danes skrbi 

za negovanje vrednot domoznanstva in domo-
ljubja. Na začetku je bil osnovni cilj delovanja 
vzpostavitev muzeja. Vesel sem, da je dandanes 
Loški muzej strokovna in profesionalna usta-
nova, prepoznana v širšem slovenskem prostoru. 
Muzejsko društvo pa je ostalo kot društvo čla-
nov, ki jim je blizu domoznanstvo, domoljubje. V 
zadnjih letih imamo okrog 300 članov, ob tem da 
je bilo v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja 
članov okrog 1300. 

Pomembno prelomnico v delovanju društva 
predstavlja leto 1953, ko je v takratnem časo-
pisu Tovariš izšla priloga o Škofji Loki. Takra-
tni odborniki so za potrebe članka zbrali veliko 
gradiva, a so za časopis lahko uporabili zgolj 
manjši  del. Odločili so se, da preostalo gradivo 
izdajo v zborniku Loški razgledi, ki izhajajo še 
danes. Takrat je mladi dr. Branko Berčič, ki je 
zaključeval študij slovenistike, postavil njihov 
koncept, ki velja še danes. Tematski prispevki, 
krajši prispevki, spomini. Loški razgledi so ves 
čas izhajali brez premora in letos pripravljamo 
63. številko. Loški razgledi imajo velik pomen za 
loško področje, skozi zgodovinski vidik in pri-
spevke, ki so bili pripravljeni. Mnogi jih imenu-
jejo loška enciklopedija. Poleg Loških razgledov 
danes redno izhajajo še Pasijonski doneski, ki jih 
ureja Alojzij Pavel Florjančič.  Po letu 2006 so bile 

v povezavi s Škofjeloškim pasijonom priprav-
ljene priložnostne razstave in druge prireditve, 
s katerimi je g. Florjančič, ki je bil predsednik 
Muzejskega društva od leta 1999 do 2006, želel 
ohranjati pasijonsko kondicijo. Z leti se je pasi-
jonskega gradiva pričelo zbirati vedno več in leta 
2010 so se priložnostne publikacije preimeno-
vale v Pasijonske doneske, ki je danes osrednja 
slovenska pasijonska revija in se odpira tudi v 
mednarodni pasijonski prostor. Še zlasti po letu 
2007, ko je bila Škofja Loka vključena v združe-
nje Europassion, ki združuje preko 90 evropskih 
pasijonskih mest. Poleg teh dveh letnih publika-
cij izdaja društvo še knjižne publikacije v zbirkah 
Vodniki in Doneski, v katerih smo do sedaj izdali 
skupaj 48 knjižnih naslovov. Pripravljamo tudi 
tematske Blaznikove večere in med člani zelo 
priljubljene društvene izlete. Delovanje društva 
lahko spremljate na spletnem naslovu www.
mdloka.si, kjer je tudi spletna trgovina s publi-
kacijami, ki so še na zalogi. Delovanje v društvu 
je prostovoljno in zato gre velika zahvala Občini 
Škofja Loka, ki skozi vsa leta finančno podpira 
izdajanje naših zbornikov in knjig. 

Vaš poklic in vaše službovanje sta v veliki meri 
vpeta v ekonomske vode. Prvi del svoje službene 
poti ste bili dejavni v gospodarskem sektorju, zdaj 
ste že dobro desetletje predavatelj na Ekonomski 
fakulteti v Ljubljani.
S študijem sem začel leta 1982, ko so predavali 

še socialistično ekonomijo in podobne predmete. 
Po koncu študija sem se kot štipendist Iskre 
Kibernetika Kranj podal v službo k njim, nakar 
sem se kot mladi raziskovalec vrnil na fakulteto 
in nadaljeval z magistrskim študijem. Čeprav je 
bil med letoma 1988 in 1992 študijski program 
še vedno precej vezan na ekonomijo socializma, 
so mi nekateri profesorji dopustili, da sem štu-
diral vsebine financ in računovodstva tržnega 
sistema. To je bilo zame kasneje zelo pomembno, 
saj so te vsebine po spremembi političnega in 
gospodarskega sistema tudi pri nas prišle v vsak-
danje poslovno življenje. Leta 1992 sem začutil, 
da nisem samo za akademsko sfero in sem odšel 
v gospodarstvo. Dolgoletni direktor Iskraemeca 
Kranj, Niko Bevk, je potreboval mladega ekono-
mista in me je povabil v podjetje. Podjetje Iskra-
emeco, ki proizvaja števce za merjenje električne 
energije, je bilo eno prvih slovenskih multinaci-
onalk, saj je imelo konec devetdesetih let preko 
20 hčerinskih podjetij v tujini. Od leta 1999 dalje 
sem bil član uprave za finance, računovodstvo 
in kontroling. V podjetju sem se veliko ukvarjal 
tudi z lastništvom zaposlenih, ki so bili skupaj 
z upokojenci takrat večinski lastnik podjetja. 
Nekaj let sem bil tudi direktor Zavoda Dezap, ki 
je pospeševalo lastništvo zaposlenih v Sloveniji. 
Leta 2005 sem se zaposlil v Merkurju Naklo, kjer 

sem bil direktor računovodstva, leta 2006 pa sem 
se vrnil na fakulteto.

Ustaviva se na področju ekonomije z vidika 
poučevanja. Kako bi opisali ekonomsko vedo 
in študij danes?

Opažam, da ni dobro, da tako velik deleže 
generacije mladih študira. Številčnost se odraža 
na kvaliteti študija, na zanimanju študentov za 
študij in podobno. Če je delež generacije večji, 
potem vemo, kaj za kakovost študentov pomeni 
Gaussova krivulja. Kot predavatelj sem se dolgo 
ukvarjal s tem, kje lahko še izboljšam predaja-
nje znanja, kako smo lahko še bolj učinkoviti, da 
bi študentom vzbudili zanimanje, s kolegi smo 
pripravili učbenik, ki je za študente berljiv. Pred 
leti pa sem prišel do spoznanja, da kljub temu 
da se trudim, vložim maksimalno energije, je še 
vedno na študentih, da se odločijo, koliko bodo 
vzeli tega, kar jim študij ponuja. 

Izpostavil pa bi, da je danes odprtost študen-
tov bistveno drugačna kot v času mojega študija. 
Več je neposrednih pogovorov med študenti in 
profesorji, možnost študijskih izmenjav s tujino, 
še posebej zato, ker ima naša fakulteta kar tri 
mednarodno priznane študijske akreditacije. 
Sam jih vzpodbujam, da so aktivni tudi izven 
študija, naj se preizkusijo v poslovnih vodah, 
včasih se pošalim, da imajo po toliko in toliko 
predavanjih že dovolj znanja, da lahko odprejo 
računovodski servis, da sem jim na voljo za kak-
šen nasvet in podobno. 

Kaj danes razmišljajo vaši študentje, ko zaključijo 
študij? 
Zadnjih nekaj let se stvari spreminjajo. Mis-

lim, da prihaja v zavest vseh, tudi študentov, 
spoznanje, da je treba v življenju tudi delati, 
da življenje ni samo zabava. Ni več poudarek 
samo na imeti se fajn, ampak da sta uspeh in 
sreča odvisna od znanja in prizadevnosti posa-
meznika. Med študenti vidim, da iščejo rešitve, 
se poskušajo tudi sami z idejami znajti na trgu 
dela, saj za razliko od zaključevanja mojega štu-
dija službe večine študentov ne čakajo. Tisti, ki 
se tega zavedajo, so aktivni tako pri študiju kot 
izven njega ter si tako povečujejo priložnosti 
želene zaposlitve. 

Hkrati opažam, da je zadnja leta vedno večje 
zanimanje za študij računovodstva, ki je moje 
osnovno strokovno področje. Pred leti je bil med 
študenti najbolj zanimiv študij trženja, mene-
džmenta, mednarodnega poslovanja, računovod-
stvo pa je bilo daleč zadaj. Vesel sem, da se je 
to spremenilo in da računovodstvo na splošno 
v gospodarstvu in tudi med študenti pridobiva 
pravi pomen. Mogoče sva k temu nekaj prispe-
vala tudi s kolegom dr. Markom Hočevarjem, ko 
sva že leta 1997 napisala knjigo Računovodstvo 

za managerje, katere posodobljena izdaja je izšla 
leta 2011. Še danes mi kakšen gospodarstvenik ali 
podjetnik, ki se mu predstavim, omeni, da je pred 
leti bral zanimivo knjigo o računovodstvu in ga 
seveda z veseljem poučim, da sem njen soavtor.

Računovodstvo je področje, s katerega bi vsak 
posameznik moral imeti nekaj osnovnega 
znanja in sprašujem se, zakaj nam teh osnov ne 
predstavijo že v rednem učnem procesu recimo 
srednje šole. Kako bi računovodstvo predstavili 
običajnemu bralcu? 
Zdi se mi zelo narobe, in to pravim tudi kot 

oče petih otrok, da mladi, ko končajo svoj štu-
dij, nimajo osnovnega poznavanja vsakdanjih 
osebnih in podjetniških financ. Mnogi ne znajo 
ločiti, kaj je davek na dodano vrednost, doho-
dnina, davek na dobiček, kaj je depozit, kaj 
osnovni kapital, kaj so prispevki za socialno ali 
pokojninsko zavarovanje, ko dobijo prvo plačo, 
mnogi ne vedo, kaj na plačnem listu sploh piše. 
Menim, da bi v srednji šoli moral obstajati pred-
met o osnovnem finančnem poslovanju, kjer bi 
se mladi srečali z osnovnimi pojmi financ, hkrati 
pa bi jim lahko predstavili tudi nekaj podjetni-
škega vidika, da se jih vzpodbudi k lastnemu 
uresničevanju podjetniških idej in kar je v zvezi 
s tem treba vedeti. 

Sprašujem se, ali je to, da mladih ne izob-
razijo v tej smeri, zavestna odločitev politike. 
Zdrav razum pravi, da bi tovrstno izobraževa-
nje moralo biti izvedeno. Ob tem pozdravljam 
iniciativo časopis Moje finance, ki se je pred leti 
v sodelovanju s srednjimi in osnovnimi šolami 
lotil izobraževanja učiteljev, ki sedaj ponujajo 
tovrstni predmet kot dodatne izbirne vsebine.

Matej Erjavec 
[matej.erjavec@ognjisce.si]

Vesel sem, da 
je dandanes 
Loški muzej 
strokovna in 
profesionalna 
ustanova, 
prepoznana 
v širšem 
slovenskem 
prostoru.

Družina Igličar ob birmi 
sina Mateja, maja 2014. 
Žena Milena, Matej, 
Vida in Martin (spredaj), 
Aleksander, Ema in 
Veronika (zadaj). 

Predavatelj na Ekonomski 
fakulteti, april 2017. 

Fo
to

: F
ra

nc
e 

St
el

e

Fo
to

: J
ož

e 
To

m
ši

č


