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Z A P I S N I K  

2. seje izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka (v nadaljevanju MD), ki je bila v torek, 
30. maja 2017, ob 19.00 uri v sejni sobi Loškega muzeja. 

 
Seje so se udeležili člani izvršnega odbora dr. Milena Alič, mag. Ambrož Demšar, Mojca Ferle, Štefan 
Kržišnik, mag. Aleksander Igličar, Helena Janežič, Marija Lebar, Saša Nabergoj, Biljana Ristić in Jernej 
Tavčar ter član nadzornega odbora Vincencij Demšar. 
 
Opravičili so se Blaž Karlin, Andrej Rant in mag. Jože Štukl. 
 
 
1. Pregled in sprejem zapisnika 1. seje 
 
Ob pregledu točke 4 zapisnika (Izvajanje programa dela društva v letu 2017) so člani IO poročali o 
izvedbi dejavnosti oziroma pripravah nanje. 
 
Mag. Aleksander Igličar je poročal o izvedbi Blaznikovega večera »Krekovo zadružništvo v povezavi s 
sodobnim lastništvom zaposlenih«, ki je bil v četrtek, 11. maja 2017, v Miheličevi galeriji v Kašči. 
Predavala sta dr. Žarko Lazarević (Janez Evangelist Krek in izgubljeni Bog) ter mag. Aleksander Igličar 
(Lastništvo zaposlenih – izgubljena priložnost za slovensko lastništvo podjetij). Ob koncu večera pa je 
Sanela Jahić predstavila dokumentari film o lastnišvu zaposlenih v podjetjih Domel in Gorenjski glas. 
Udeležba je bila zelo lepa, kar nekaj ljudi je prišlo od drugod. Člani IO, ki so se večera udeležili, so 
pohvalili vsebino in izvedbo. Posnetek dogodka je dostopen na spletni strani Socialne akademije, 
povezava nanj je urejena tudi na spletni strani društva www.mdloka.si. 
 
Helena Janežič je poročala o izvedbi kulturnega dogodka v okviru projekta Pasijonke, ki smo ga 
pripravili v sodelovanju s Kulturno-zgodovinskim društvom Lonka Stara Loka. V soboto, 27. maja 
2017, je bil v Nunski cerkvi recital taboriščne poezije in koncert komorne glasbe, na katerem je bil 
izveden legendarni Kvartet za konec časov Olivierja Messiaena, ki ga je avtor napisal leta 1940 v 
taborišču v Görlitzu, kjer je bil leto pozneje tudi prvič izveden. Člani IO, ki so se udeležili dogodka, so 
pohvalili zelo skrbno pripravo dogodka, poročali o zelo zbranem poslušanju s strani občinstva in 
izrekli oceno, da je bila lokacija za izvedbo takega dogodka zelo primerna. 
 
Marija Lebar je poročala o dogovorih glede možnosti ponatisa kuharske knjige Pavleta Hafnerja »Ta 
dobra stara kuha«. Sin avtorja je sporočil, da je on nosilec avtorskih pravic in da v letu 2018 pripravlja 
ponatis (ob priliki 100. obletnice očetovega rojstva). Izrazil je odprtost za sodelovanje pri ponatisu. 
 
Saša Nabergoj je ob pregledu dejavnosti dodala, da Loški muzej ob 100-letnici Tavčarjeve povesti 
Visoška kronika pripravlja razširitev Tavčarjeve muzejske zbirke na Visokem. 
 
Sklep 2/1: Sprejme se zapisnik 1. seje. 
 
 
2. Imenovanje uredniškega odbora Loških razgledov 
 

http://www.mdloka.si/
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Marija Lebar, urednica Loških razgledov, je predlagala imenovanje uredniškega odbora v sestavi: 
Helena Janežič, dr. Matevž Košir, Tone Košir, Ivica Krek, Judita Šega in dr. France Štukl. Predlog 
sestave je enak obstoječi zasedbi. 
 
Sklep 2/2: Sprejme se predlog sestave uredniškega odbora Loških razgledov. 
 
 
3. Imenovanje urednice in uredniškega odbora Pasijonskih doneskov 
 
Pobudnik in dosedanji urednik Pasijonskih doneskov Alojzij Pavle Florjančič že dalj časa izražal željo, 
da bi društvo imenovalo novega urednika. Pasijonske doneske izdajamo skupaj s Kulturno-
zgodovinskim društvom Lonka Stara Loka. Mag. Aleksander Igličar je za urednico Pasijonskih 
doneskov predlagal Heleno Janežič, za člane uredniškega odbora pa Alojza Pavleta Florjančiča, Blaža 
Karlina, Hiacinto Klemenčič, mag. Andrejo Megušar, dr. Matija Ogrina in mag. Jožeta Štukla. 
 
Sklep 2/3: Sprejme se predlog za imenovanje urednice in uredniškega odbora Pasijonskih doneskov. 
 
Predsednik MD mag. Aleksander Igličar je izrazil hvaležnost Alojziju Pavlu Florjančiču za obsežno in 
pomembno delo pri izdajanju Pasijonskih doneskov, ki so imeli pomembno mesto tudi pri pripravi 
vloge za vpis Škofjeloškega pasijona na UNESCOV reprezentativni seznam nesnovne kulturne 
dediščine človeštva. Izrazil je tudi veselje, da Pavle ostaja v uredniškem odboru. 
 
 
4. Izid Loških razgledov 63/2016 in distribucija članom MD 
 
Marija Lebar je poročala, da je nova številka Loških razgledov v tisku. Obseg je večji, kot je bilo 
prvotno predvideno (430 strani). Nekaj dilem je bilo glede naslovnice. Ker iz gradiva, ki je bilo na 
voljo, ni bilo mogoe uresničiti ideje, da bi bil na naslovnici motiv v povezavi z loško obvoznico, so se v 
uredniškem odboru odločili za detajl s starega loškega rotovža. 
 
Predstavitev nove številke bo v sredo, 14. junija 2017, v Sokolskem domu. V okviru dogodka bosta 
podeljeni listini za nova častna člana Muzejskega društva – Tonetu Koširju in Andreju Rantu. Tone 
Košir bo nato imel še predavanje Zanimivosti pri raziskovanju rokopisnih padarskih bukev na Loškem. 
 
Lani smo tiskali LR v 600 izvodih, od tega je na voljo še manj kot 10 izvodov. Občini smo lani dali 140 
izvodov, za letos pa so sporočili, da jih bo dovolj 100. Letošnja naklada bo 650 izvodov. 
 
V zvezi s financiranjem Loških razgledov (v proračunu občine je predvideno 14.500 EUR) je mag. 
Aleksander Igličar poročal, da je župan mag. Miha Ješe izrazil željo po pogovoru z njim, in sicer na 
temo višine oziroma načina sofinanciranja s strani občine.  
 
Mag. Aleksander Igličar je ob tej točki opozoril, da je potrebno z Loškim muzejem urediti izmenjavo 
Loških razgledov s sorodnimi slovenskimi ustanovami, ki je v zadnjih letih zamrlo. 
 
Mag. Ambrož Demšar bo prevzel skrb za distribucijo nove številke Loških razgledov. Predvideva se 
1/3 razdelitve na prireditvi, 1/3 raznosa po domovih in 1/3 pošiljanja po pošti (za slednja dva načina 
bo cena zaradi dodatnih stroškov 20 EUR namesto 15 EUR). 
 
Ker je Saša Nabergoj izrazila zadržke do predlagane možnosti dviga Loških razgledov za člane MD na 
prodajnem mestu v Loškem muzeju, je mag. Aleksander Igličar predlagal, da se dogovorimo z 
možnostjo za dvig v prostorih Turističnega društva Škofja Loka. 
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5. Letni izlet Muzejskega društva 
 
Ker je bil poročevalec pri tej točki mag. Jože Štukl odsoten, je mag. Aleksander Igličar podal samo 
osnovno informacijo o načrtovanem izletu. 23. septembra 2017 bomo obiskali razstavo Jantar – 
dragulji Baltika v okviru Jantarjevega leta 2017 v Dolenjskem muzeju v Novem mestu. 
 
 
6. Razprava o okoliščinah pobude za podelitev zlatega grba občine Škofja Loka za leto 2017 
Muzejskemu društvu Škofja Loka in njene zavrnitve 
 
Mag. Aleksander Igličar je na kratko orisal dogajanje v zvezi s zavrnitvijo podelitve priznanja zlatega 
grba občine Škofja Loka za leto 2017 Muzejskemu društvu. 
 
Ob 80. obletnici delovanja so MD za nagrado predlagale loške kulturne in izobraževalne ustanove: 
prvopodpisana Knjižnica Ivana Tavčarja, Loški Muzej in Gimnazija Škofja Loka ter društvi Prosvetno 
društvo Sotočje in Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka. Pobudo so podprli častni občani 
dr. Aleksandra Kornhauser Frazer, Ivan Oman in dr. France Štukl ter državne ustanove Narodna in 
univerzitetna knjižnica, Arhiv Slovenije in Zgodovinski arhiv Ljubljana. 
 
V sredo, 17. maja 2017, je bila seja komisije občinskega sveta za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. Člani komisije iz vrst list oziroma strank Miha Ješe in prijatelji Loke, Združena levica, 
Socialni demokrati in Stranka modernega centra so predlog zavrnili (kljub temu da sta med njimi celo 
dve članici Muzejskega društva), predlog pa so podprli člani komisije iz strank Slovenska demokratska 
stranka, Nova Slovenija in Slovenska ljudska stranka. 
 
Mag. Aleksander Igličar se je po seji za pojasnilo obrnil tudi na župana mag. Miha Ješeta, ki pa se je 
vsebinski opredelitvi izmikal, obenem pa formalno izgovarjal na dejstvo, da občinski svet predloga, ki 
ga je komisija zavrnila, po obstoječem pravilniku ne more obravnavati. 
 
Od razlogov, zaradi katerih so člani komisije večinsko zavrnili predlog, je bilo doslej mogoče izvedeti: 

 Član komisije iz vrst Združene levice je izrekel glavni očitek – da se MD v zadnjem času preveč 
ukvarja s polpreteklo zgodovino in da to presega njegovo poslanstvo. 

 Podžupan Tine Radinja, predsednik komisije iz vrst liste Miha Ješe in prijatelji Loke pa je za 
Gorenjski glas navedel še dva razloga: da obstajajo notranja nesoglasja glede vodenja MD in 
da se posledično zmanjšuje članstvo. 

 
Mag. Aleksander Igličar je v razpravi uvodoma zavrnil navedene očitke in ocenil, da je prvi izrazito 
ideološke narave. Zavrnil je tudi očitka Tineta Radinje in to dokazal z aktualnimi številkami o članstvu 
(trenutno število članov MD je 294, od leta 2014 izpisanih 40 – večina zaradi smrti, novih članov 38) 
in dejstvom, da je bila lani ob dilemah glede nekaterih usmeritev in dejavnosti MD opravljena znotraj 
IO odprta razprava in v dveh primerih izvedeno tudi glasovanje, ki je na eni strani dokazalo na 
demokratično naravo delovanja društva, na drugi pa tudi večinsko voljo članov IO. 
 
V razpravi v nadaljevanju so člani IO večinsko izrazili osebno presenečenje, razočaranje in deloma 
tudi ogorčenost ob odločitvi občinske politike. Iz odločitve svetnikov je po njihovem mnenju razbrati 
ideološko ozkost, nepoznavanje pomena delovanja MD ter odtujenost delu civilne družbe. Odločitev 
ne pomeni samo pritiska politike na iskanje resnice v zvezi z dogodki med drugo svetovno vojno in po 
njej, ampak pomeni tudi nevarno sejanje razdora in zapiranje odprtega prostora, kjer so v stik doslej 
prihajali ljudje različnih svetovnonazorskih pogledov, pa tudi družinskih izkušenj iz tragičnega 
obdobja slovenske polpretekle zgodovine – prav MD je bilo v preteklih letih dragocen prostor tega 
srečevanja. Še posebej preseneča zavrnitev, ker je MD tudi v zvezi z dejavnostmi, nanašajočimi se na 
polpreteklo obdobje slovenske zgodovine, skrbelo za odprt prostor (denimo ponatis Primorske 
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partizanske Prešernove Zdravljice, Blaznikov večer z dr. Aleksandro Kornhauser Frazer, Blaznikov 
večer, posvečen dr. Franu Jesenku). Da bi MD težko očitali ozkost in nepluralnost, dokazuje tudi eno 
od glasovanj v IO v lanskem letu (3 za, 3 proti, 3 vzdržani v primeru odločanja o sprejemu Škofjeloške 
deklaracije bob 70. obletnici konca druge svetovne vojne novembra 2015). 
 
Z večinsko izraženim mnenjem se ni strinjala Saša Nabergoj, ki je izrazila mnenje, da so določene 
akcije MD v preteklosti presegle polje domoznanstva in prešle v polje politike in idelogije ter s tem 
izrazila razumevanje za odločitev komisije občinskega sveta. 
 
Aleksander Igličar je v zvezi s tem izpostavil, da je lansko leto glede teh vprašanj tekla odprta razprava 
znotraj IO, ki je potem po demokratični poti (glasovanje) zavzel tudi stališče in večinsko potrdil 
dosedanjo usmeritev. 
 

Sklep 2/4: Muzejsko društvo prvopodpisano pod pobudo, Knjižnico Škofja Loka, spodbudi, da občino 

prosi za utemeljitev odločitve. 

 

Sklep 2/5: IO zavzame stališče v pisni obliki in ga predstavi javnosti. 

 

 

6. Razno 
 

 MD se je prijavilo na občinski razpis za sofinanciranje uporabe Sokolskega doma, rezultati še 
niso znani. 

 MD se je prijavilo na občinski razpis za kulturne dejavnosti, rezultati še niso znani. 

 Mag. Ambrož Demšar je poročal o pobudi za povabilo osnovnošolcem in srednjšolcem za delo 
na področju domoznanstva in sodelovanje z MD. 

 Vincencij Demšar je sporočil, da se je zaradi osebnih okoliščin (sorodstvena vez z novim 
blagajnikom) odpovedal predsedovanju nadzornemu odboru. Novi predsednik NO je Tone 
Bogataj. 

 
 
 

Zapisal:          

Štefan Kržišnik        mag. Aleksander Igličar 

   tajnik            predsednik 


