
 
 
 

ZAPISNIK 
 

6. seje izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka (MD), ki je bila v torek, 20. 
februarja 2018 ob 18.00, v prostorih Loškega muzeja v Škofji Loki. 
 
 
Seje so se udeležili člani izvršnega odbora (IO): dr. Milena Alič, mag. Ambrož 
Demšar, Mojca Ferle, mag. Aleksander Igličar, Helena Janežič, Štefan Kržišnik, 
Biljana Ristić, Jože Štukl. mag., in Jernej Tavčar, član nadzornega odbora Jurij 
Svoljšak in član častnega razsodišča Andrej Rant. 
 
Opravičili so se Blaž Karlin, Marija Lebar in Saša Nabergoj. 
 
1. Pregled in sprejem zapisnika 5. seje. 
 

 Na razpis Občine Škofja Loka za sofinanciranje kulturnih dejavnosti, ki je bil 
objavljen že decembra preteklega leta, smo prijavili Blaznikov večer na temo 
1. svetovne vojne. 

 V petek, 9. marca 2018 bodo v Sokolskem domu predstavljeni Pasijonski 
doneski 2018/13. Vsebino nove številke bo predstavila nova urednica Helena 
Janežič, osrednja gosta večera bosta Ivanka Kronawetter Starman in Alojzij 
Pavle Florjančič, ki bosta predstavila prispevka o postnih prtih na avstrijski 
Koroški in v Sloveniji. Glasbeni gostje bodo pevci Glasbene šole Škofja Loka. 
Dogodek je uvodni večer v okviru Dni Škofjeloškega pasijona. 

 V petek, 16. marca 2018, bo v Železniki v Galeriji muzeja odprtje razstave ob 
80-letnici Muzejskega društva Škofja Loka. 

 Dogovarjamo se še za postavitev v Žireh in v Poljanah. 

 Oktobra 2017 smo županu mag. Mihu Ješetu poslali pobudi, da bi Občina 
Ministrstvu za kulturo predlagala razglasitev leta 2021 za pasijonsko leto in da 
bi po vpisu Škofjeloškega pasijona na UNESCOV seznam v Škofji Loki na 
javnem mestu postavili umetnino posvečeno Škofjeloškemu pasijonu. 
Odgovora še nismo prejeli.  Mag. Alekander Igličar se bo v zezvi s tem 
osebno pozanimal pri županu. 
 

 
2. Predlog za postavitev obeležij v Aleji zaslužnih Ločanov 
 
Javni poziv za predlaganje oseb za Alejo zaslužnih občanov, ki ga je objavila Občina 
Škofja Loka, je odprt do ponedeljka, 28. februarja 2018. Člani IO smo so se strinjali, 
da MD predlaga kandidate. 
 
Najprej smo na kratko pregledali naše predloge iz zadnjega razpisa leta 2013. 
Predlagali smo dr. Frana Jesenka, škofa Andreja Karlina, zdravnika Viktorja 



Kocijančiča in zobozdravnika Jožeta Ranta, podprli smo tudi predlog za obeležje 
Milanu Komarju. Postavljeno je bilo obeležje Viktorju Kocijančiču in Jožetu Rantu. V 
Stari Loki je bilo izven občinskega razpisa postavljeno obeležje škofu Andreju 
Karlinu. 
 
Imamo informacijo, da naj bi tokrat Frana Jesenka predlagalo Planinsko društvo 
Škofja Loka. 
 
S strani članov IO so bili podani trije predlogi: biolog in genetik dr. Fran Jesenko, 
profesor Ivan Dolenec in filozof Milan Komar. 
 
Glede Frana Jesenka smo menili, da se je tekom let argumentacija za postavitev 
obeležja še okrepila. 
 
V zvezi s predlogom Ivana Dolenca (ki je v preteklosti tudi že bil predlagan za alejo) 
smo izrekli dve stvari. Na eni strani idejo podpiramo, pri čemer je pri njem potrebno 
biti pozoren ne samo na dosežke (po drugi svetovni vojni zaradi odrinjenosti in 
javnega življenja tudi ni zmogel razviti vseh svojih potencialov), ampak tudi na 
njegovo srčno kulturo. Na drugi strani pa je bilo izraženo mnenje, da se z veliko 
verjetnostjo že vnaprej ve, kakšen bo rezultat, saj vemo, da bo odločitev politična, 
zato se sprašujemo, ali je smiselno podajati predlog. Na koncu smo se odločili, da 
profesorja Ivana Dolenca zaradi njegovih zaslug pri organiziranju srečanj Loškega 
profesorskega ceha in vsemu, kar je iz njih izšlo, predlagamo. To je tudi znamenje 
naše vztrajnosti pri opozarjanju na zgodovinsko pomembnost tega vélikega Ločana 
in njegovo mesto v zgodovini tedanjega časa. 
 
Utemeljitev za Ivana Dolenca bo pripravila Helena Janežič, za Frana Jesenka pa 
pregledamo in dopolnimo predlog, ki smo ga že podali. 
 
Sklep 6/1: Na razpis za postavitev obeležij v Aleji zaslužnih Ločanov predlagamo dr. 
Frana Jesenka in Ivana Dolenca. 
 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
3. Predstavitev vsebine Loških razgledov 64/2017 
 
Točka je zaradi bolezni urednice Marije Lebar prestavljena na naslednjo sejo. 
 
 
4. Poročilo o poslovanju društva v letu 2017 
 
Mag. Aleksander Igličar je podal  poročilo poslovanju društva v letu 2017. 
 

 Leto 2017 smo zaključili z izgubo v višini približno 1.000 EUR, predvsem na 
račun stroškov praznovanja 80-letnice društva, kjer so vključeni izdaja knjige 
Za našo stvar, razstave in izvedbe slavnostne akademije.  Občina je v okviru 
razpisa za sofinanciranje kulturne dejavnosti delno sofinancirala izdajo knjige 
Za našo stvar, župan pa je odobril sofinanciranje uporabe Sokolskega doma.  



 Na zalogi je še 180 izvodov knjige Za našo stvar (celotna izdaja je bila 500 
izvodov). 

 Generalno gledano smo dotacij s strani občine prejeli 1.200 EUR več kot leto 
prej. S prodajo publikacij smo ustvarili približno 6.000 EUR prihodkov. S strani 
članarin smo ustvarili približno 100 EUR prihodkov manj. 

 Člani IO so se seznanili s poročilom o popisu sredstev in publikacij. Zaloge 
publikacij konec leta 2017 vrednostno znašajo približno 4.500 EUR, kar je več 
kot predhodno leto, predvsem zaradi zalog knjige Za našo stvar.  

 
Podrobnejše poročilo bo pripravljeno za zbor članov. 
 
 
5. Predlog programa dela društva za leto 2018 
 
Mag. Aleksander Igličar je na kratko orisal predlog programa dela za leto 2018. 
 
Od stalnih aktivnosti sta predvidena izdaja nove številke Loških razgledov in 
Pasijonskih doneskov. Razstavo o delovanju MD bomo postavili v Železnikih, Žireh 
in Poljanah. Organizirali bomo Blaznikov večer na temo konca 1. svetovne vojne. 
Jeseni bo društveni izlet. V letu 2018 bo delovanje v manjšem obsegu, kot leta 2017, 
ko smo praznovali 80-letnico delovanja.  
 
Dodatni predlogi se bodo lahko oblikovali še na zboru članov. 
 
Dogovarjamo se tudi z g. Pavletom Hafnerjem, ml., o našem sodelovanju pri 
ponatisu knjige njegovega očeta Pavleta Hafnerja Ta dobra stara kuhna.   
 
Aleksander Igličar je podal informacijo o spremembi načina sofinanciranja Loških 
razgledov (LR) s strani Občine. Doslej je občina Škofja Loka LR financirala 
neposredno z nakazilom sredstev društvu, ki je nato sredstva nakazalo izvajalcem 
(lektoriranje, prevodi, oblikovanje in priprava za tisk, tiskanje).  
 
Na predlog župana mag. Miha Ješeta, bo Občina izvajalce financirala neposredno. 
MD bo za vsako storitev pri izvedbi predložilo tri različne ponudnike in predlagalo 
najboljšega izvajalca, ki ga bo potrdila Občina. Poleg tega bo Občina posebej 
naročila 100 izvodov LR. V finančnem smislu naj torej ne bi prišlo do sprememb, kar 
je za Muzejsko društvo najbolj pomembno.  
 
Štefan Kržišnik je opozoril, da je nov način financiranja pomembna simbolna 
sprememba, ki kaže drugačno razmerje v odnosu občinske politike do civilne družbe, 
obenem pa pomeni tudi okrnjeno avtonomijo društva. 
 
 
6. Priprave na zbor članov 
 
Zbor članov bo v torek, 20. marca 2018 v Miheličevi galeriji v Kašči. 
 
V prvem delu zbora članov bosta Marta Keršič in Damjan Hančič iz Študijskega 
centra za narodno spravo predstavila zbornik predavanj Človekove pravice in 
temeljne svoboščine: ZA VSE ČASE!. V njem so objavljeni štirje uvodni nagovori in 



šestnajst znanstvenih in strokovnih prispevkov, ki so bili predstavljeni na simpoziju 
decembra 2016 v Škofji Loki in  obravnavajo kršitve človekovih pravic in 
dostojanstva na območju Slovenije in sosednje Hrvaške. Kar šest prispevkov prinaša 
zanimive raziskave med- in povojnega dogajanja z območja Škofje Loke in okolice. 
 
Mag. Aleksander Igličar je navzočega člana nadzornega odpora spomnil, da se mora 
do zbora članov sestati nadzorni odbor. 
 
Za pripravo predloga članov za organe zbora članov je zadolžen tajnik Štefan 
Kržišnik. 
 
 
7. Razno 
 
Andrej Rant nas je informiral, da je izšla njegova knjiga o magijskih simbolih . o 
katerih je pred leti predavala tudi na Blaznikovem večeru. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.  
 
 
Zapisal: 
 
Štefan Kržišnik          mag. Aleksander Igličar 
tajnik             predsednik 


