
 

ZAPISNIK 
14. seje izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka 

14. seje izvršnega odbora, ki je potekala v sredo, 11. marca 2020 v prostorih 
Loškega muzeja, so se udeležili člani izvršnega odbora Mojca Ferle, mag. 
Aleksander Igličar, Helena Janežič, Marija Lebar, Biljana Ristić, Judite Šega, mag. 
Jože Štukl ter član nadzornega odbora Anton Bogataj. 

Opravičili so se Milena Alič, mag. Ambrož Demšar, Blaž Karlin, Štefan Kržišnik in 
Saša Nabergoj. 

Poročilo o dogodkih v preteklem obdobju: 

• 27. februarja 2020 je bila predstavitev Loških razgledov v Poljanah (v Šubičevi hiši).   
Pripravili smo jo v sodelovanju s Kulturnim društvom Ivana Tavčarja. Urednica LR 
Marija Lebar je predstavil pregled člankov iz LR 65, ki se nanašajo na Poljane in 
okolico. Dr. Alojz Demšar pa je predstavil vsebino članka "Zanimivosti iz 
poljanskega urada Loškega gospostva", ki je nastal v soavtorstvu z dr. Petro Leben 
Seljak. 

• Mag. Aleksander je podal neuradno informacijo o rezultatih razpisa za 
sofinanciranje projektov s strani občine Škofja Loka. Občina na bo financirala dveh 
Blaznikovih večerov: predstavitve knjige Andreja Ranta "Prazgodovinski magijski 
znaki in nastanek venetske pisave" ter večera z naslovom "Dr. Milan Komar: Škofja 
Loka - Gorica" z Eriko Jazbar. 

1. Pregled in sprejem zapisnika 13. seje 

Zapisnik je bil soglasno sprejet. 

2. Informacija o vsebini Pasijonskih doneskov 15/2020 (poroča H. Janežič) 

Urednica Helena Janežič je predstavila pripravo Pasijonskih doneskov 15/2020.  

V razdelku "Pasijonske besede" bo objavljen Spev ob veliki noči 2019 klarise s. M. 
Katarine. 



V razdelki "Pasijonski doneski" bodo prispevki dr. Monike Deželak Trojar o 
Schoenlebnovi pridigi na veliki petek, dr. Luke Vidmarja o Valentinu Vodniku kot 
postnem pridigarju. Urše Kocjan o tiskanih pasijonih v NUK, br. Jaroslava Kneževića 
o križani ljubezni kot izviri pasijonskega gibanja, dr. Tomaža Krpiča o elementih 
skupnostnega gledališčav v Škofjeloškem pasijonu (prispevek v angleščini), Alojzija 
Pavla Florjančiča o Škofjeloškem pasijonu v Globasnici leta 1996 ter Kapelskem 
pasijonu v Železni kapli in Ljubljani leta 2017 ter prispevek Jureta Ferlana o Božjih 
grobovih na Škofjeloškem. 

V rubriki "Pasijonski razgledi" bodo prispevki Bernarde Pavlovec Žumer o patru 
Romualdu, Klemena Štiblja o uprizoritvah Škofjeloškega pasijona v letih 1999 in 
2000, Boruta Gartnerja o notranji dinamiki doživljanja Škofjeloškega pasijona, Helene 
Janežič o Jakobu Vrhovcu, novem vodju projekta Škofjeloški pasijon, Jureta Thalerja 
o poti "od Goljata prek Luciferja do Romualda", Andreje Megušar o dogajanju v 
gibanju Pasijonski veter v letu 2019, Mateja Štravsa o pasijonu v Štepanji vasi, 
Marka Grudna o Ribniškem pasijonu, Aleksandra Igličarja in Jaroslava Kneževića o 
ogledu pasijona v belgijskem mestu Schoenberg / St. Vith, Alojzija Pavla Florjančiča 
o skupščini Europassiona, Agate Pavlovec o dnevih Škofjeloškega pasijona, Urške 
Florjančič o pasijonskem večeru v Stari Loki, Anuše Plesničar o pasijonskem 
koncertu v cerkvi na Lontrgu, Uroša Lajovica o oratoriju iz pasijona Andreja 
Schusterja Drabosnika, Alojzija Pavla Florjančiča o Pasijonskem almanahu, Blaža 
Karlina o slovenskem pasijonu v Italiji ter Neže Karlin o romanju po Italiji k patru 
Romualdu, patru Leopoldu Mandiću in patru Piju. 

V rubriki "Pasijonske podobe" pa bo prispevek Damirja Globočnika o slikarju ijn 
grafiku Janezu Oraču. 

3. Informacija o vsebini Loških razgledov 66/2019 (poroča H. Janežič) 

Urednica Marija Lebar je predstavila prispevke za LR 66/2019. Približno 42 
prispevkov (vseh avtorji še niso poslali) bodo kot običajno razporejeni v že 
standardne sklope. Uvodne strani bodo namenjene lani umrlemu Ivanu Omanu, ki so 
mu ob pogrebni slovesnosti spregovorili Borut Pahor, predsednik Republike 
Slovenije, ddr. Anton Stres in vnuk Blaž Podobnik. Svoja razmišljanja pa sta napisala 
tudi sin Janez Oman in Omanov politični sopotnik Lojze Peterle. Avtorji ostalih 
prispevkov so nekateri že znani, drugi novi, vse pa zanima tako naša preteklost 
(Miha Markelj, Tomaž Križnar, Vincencij Demšar, Jože Štukl ... kot sedanjost (Jernej 
Tavčar, Miha Ješe), mojstri obrti (Katarina Sekirnik) in veliki umetniki (Sarival Sosič), 
predstavljajo tiste, ki so v letu 2019 praznovali jubileje (Klemen Karlin, Helena 
Janežič, Biljana Ristić, Tone Košir, Jernej Antolin Oman ...). Predstavitev bo 
predvidoma 18. junija v Sokolskem domu. 

4. Priprave na zbor članov 2020 (poroča mag. A. Igličar) 

Člani MD so januarja prejeli pisno povabilo, da pošljejo predlog kandidatov za novo 
vodstvo. Na povabilo se ni odzval nobeden od članov, zato je kandidate imenoval 
izvršni odbor. Za predsednico se predlaga Heleno Janežič, s katero se je pogovoril 
predsednik Aleksander Igličar in se ji zahvalil za sprejem kandidature. Od starih 
članov izvršnega odbora je Biljana Ristič izrazila željo, da ne bi več sodelovala. 
Izvršni odbor je razpravljal o novih kandidatih. Kot najprimernejšo kandidatko je IO 



izpostavil Elizabeto Eržen Podlipnik, sodelavko loškega arhiva, s katero bo govorila 
Judita Šega. Obstoječe člane nadzornega odbora in častnega razsodišča bo k 
kandidaturi povabil predsednik Igličar. Sprejeto je bilo poročilo popisne komisije, ki 
predlaga razvrednotenje zalog publikacij za 846 EUR. Vsebino računovodskih 
izkazov MD za leto 2019 je pojasnil predsednik mag. Aleksander Igličar. 

5. Program dela v letu 2020 (poroča mag. A. Igličar) 

Program dela društva v letu 2020 je pripravljen za predstavitev na zboru članov (glej 
prilogo). 

6. Informacija o zaključku natečaja »Tole moram povedat« (poroča mag. A. 
Demšar) 

Zaradi odsotnosti mag. Ambroža Demšarja je točka odpadla 

Po zapiskih Helene Janežič in Marije Lebar 
ter spominu mag. Aleksandra Igličarja 
zapisnik sestavil Štefan Kržišnik 


