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Z A P I S N I K  
3. seje izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka (v nadaljevanju MD), ki je bila v torek, 
27. junija 2017, ob 19.00 uri v prostorih Zgodovinskega arhiva Ljubljana, enota Škofja Loka. 

 
Seje so se udeležili člani izvršnega odbora dr. Milena Alič, mag. Ambrož Demšar, Mojca Ferle, Štefan 
Kržišnik, mag. Aleksander Igličar, Helena Janežič, Blaž Karlin, Marija Lebar, Judita Šega in Jernej 
Tavčar, člani nadzornega odbora Tone Bogataj, Vincencij Demšar in Jure Svoljšak ter član častnega 
razsodišča Andrej Rant. 
 
Opravičili so se Saša Nabergoj, Biljana Ristić in mag. Jože Štukl. 
 
1. Pregled in sprejem zapisnika 2. seje 
 
Saša Nabergoj, ki je na seji sicer bila odsotna, je po elektronski pošti izrazila željo, da je njeno stališče 
pri točki 6 zapisano bolj natančneje oziroma dopolnjeno. Predlog dopolnitve je bil vključen v zapisnik. 
 
Ob pregledu in sprejemu zapisnika so člani IO tudi poročali o izvedbi dejavnosti MD oziroma 
pripravah nanje. 
 
V sredo, 14. junija 2017, je bila v Sokolskem domu predstavitev 63. številke Loških razgledov. Ob 
predstavitvi je bilo kar nekaj pohval, tako na vsebino kot tudi likovno podobo številke.  
 
Seznanili smo se tudi z informacijo, da naj bi Občina Škofja Loka pričela izdajati novo pasijonsko 
publikacijo. Njen urednik naj bi bil Jože Štukl (sicer tudi član uredniškega odbora Pasijonskih 
doneskov), pri pripravi publikacije pa sta sodelovala tudi Jernej Tavčar in Pavel Florjančič (dosedanji 
urednik in sedaj član uredniškega odbora Pasijonskih doneskov). 
 
V izvršnem odboru MD menimo, da nova publikacija ni potrebna, da bi vse, kar bo v njej, lahko bilo v 
Pasijonskih doneskih, ki izhajajo že 12 let. To mnenje sta županu mag. Mihu Ješetu na srečanju pri 
njem, ki je bilo prav danes, 27. junija 2017, izrazila tudi predsednik mag. Aleksander Igličar ter 
podpredsednica in nova urednica Pasijonskih doneskov Helena Janežič. 
 
Jernej Tavčar je v zvezi z novo pasijonsko publikacijo pojasnil, da je bilo pri informiranju glede 
zasnove veliko nejasnosti – sam je bil denimo v začetku na podlagi prejetih informacij prepričan, da 
bo šlo za enkratno publikacijo in ne za periodično. 
 
Vincencij Demšar je izrazil mnenje, da je neokusno, da so se tisti, ki so člani uredniškega odbora nove 
publikacije, v zavesti tega dejstva pred kratkih pustili še imenovati v UO Pasijonskih doneskov. 
 
Živahno je bilo tudi dogajanje v odzivu na odločitev Občine Škofja Loka, da Muzejskemu društvu ob 
njegovi 80-letnici delovanja ne podeli Zlatega grba. Predsednik mag. Aleksander Igličar in 
podpredsednica Helena Janežič sta na podlagi sklepa IO (2/5) pripravila uradni odgovor MD in ga 
predstavila javnosti. Odgovor je bil poslan lokalnim in nacionalnim medijem, pa tudi predsednikom 
Republike Slovenije, vlade, državnega zbora in državnega sveta. Od medijev je izjavo v celoti objavil 
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Gorenjski Glas. Na TV Slovenija je bil objavljen prispevek v oddaji Poročila, v katerem je izjavo podal 
tudi predsednik mag. Aleksander Igličar. Od predsednikov ustanov slovenske države pa sta se odzvala 
predsednik države Borut Pahor in državnega zbora Milan Brglez. 
 
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, ki je bila prvopodpisana pod pobudo za podelitev Zlatega grba 
Muzejskemu društvu Škofja Loka, je na Komisijo za volitve in imenovanje občinskega sveta poslala 
dopis s prošnjo za utemeljitev odločitve. Vendar je dobila samo odgovor Mateje Pleško, strokovne 
sodelavke občinskega sveta, v katerem je navedeno, kakšen je bil sklep komisije. 
 
V zvezi z nepodelitvijo grba je nastopila tudi nova okoliščina – županova odločitev, da Muzejskemu 

društvu podeli posebno »županovo priznanje«. O tem smo razpravljali pod točko »Razno«. 

 

Predsednik MD je povedal, da se je MD prvič prijavilo na razpis občine za kulturne dejavnosti za leto 

2017. Odobrenih smo dobili 1636 EUR, in sicer za štiri projekte: Blaznikov večer o dr. Franu Jesenku, 

Blaznikov večer o dr. J. E. Kreku in sodobnem lastništvu zaposlenih, Pasijonke ter publikacijo ob 80-

letnici MD. 

 
Sklep 3/1: Sprejme se zapisnik 2. seje. 
 
2. Praznovanje 80-letnice Muzejskega društva 
 
Helena Janežič je poročala o pripravah na publikacijo ob 80-letnici MD, ki je bilo ustanovljeno 23. 
julija 1937. Publikacija bo temeljila na bogati pisni korespondenci med ustanovnimi člani MD oziroma 
tedanjega »profesorskega ceha« (Helena jo je članom IO na seji tudi pokazala). Publikacija želi 
prikazati predvsem odnose med ustanovnimi člani in posledično vzdušje, iz katerega je v času pred 
osmimi desetletji vzklilo delo društva in njegova bogata dejavnost v letih pred drugo svetovno vojno. 
Publikacija bo nosila naslov »Za našo stvar«, ki najbolje ponazarja prizadevanje širokega kroga 
različnih pozameznikov za skupno vrednoto domoznanskega in tudi širše družbeno-kulturnega dela. 
 
V mesecu novembu bo v Sokolskem domu organizirana slavnostna akademija ob 80-letnici MD. 
 
Andrej Rant je podal informacijo, da ima doma nekaj fotografij, povezanih z delovanjem MD, in 
spodbudil, da se jih pregleda in vključi v gradivo za pripravo publikacije. 
 

Pri razpravi ob tej točki smo se ustavili tudi ob priznanjih, ki jih je v preteklosti dobilo MD. Judita Šega 

je pokazala nekaj gradiva, ki ga v zvezi s tem hrani Zgodovinski arhiv. Člani IO so predlagali, da bi vsa 

priznanja bila razstavljena ob 80-letnici, predstavljeno bi pa bilo tudi dejstvo aktualne zavrnitve 

podelitve Zlatega grba s strani občine Škofja Loka. Prav tako naj se priznanja omenijo v publikaciji. 

 

Člani IO so opozorili, da bi bilo potrebno pridobiti kontakte članov zveze zgodovinskih društev, da bi 

jih lahko povabili na praznovanje 80-letnice. 

 

Sklep 3/2: IO podpira predstavljeni koncept praznovanja 80-letnice MD. 
 
3. Letni izlet Muzejskega društva 
 
Ker Jože Štukl, ki je v preteklih letih skupaj z Mirjam Jezeršek pripravil program izleta MD, ni bil 
navzoč na seji, je o pripravah na kratko poročal mag. Aleksander Igličar. 
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Izlet bo v soboto, 23. septembra 2017. Osrednji namen izleta je obisk razstave Jantar – dragulji 
Baltika v okviru Jantarjevega leta 2017 v Dolenjskem muzeju v Novem mestu. Radi bi obiskali tudi 
nekaj točk, povezanih z nekdanjo posestvo freisinških škofov na Dolenjskem. Poleg tega bomo skušali 
izlet zaokrožiti z ogledom še katere od kulturno-zgodovinskih znamenitosti. Za vsebinsko zasnovo 
izleta bo zaprosil Jožeta Štukla. 
 
4. Razno 
 
a) Županovo priznanje 
 
S strani župana Občine Škofja Loka smo dobili uradno povabilo na proslavo ob občinskem prazniku, 
obenem pa tudi ustno odločitev župana, da MD podeli županovo priznanje. 
 
Predsednik Aleksander Igličar je prosil IO, da do tega zavzame stališče. Sam se je pri razpravi in 
glasovanju o tem izločil in zapustil prostor, v katerem je potekala seja. Svojo odločitev je utemeljil s 
tem, da po osebnih in javno izrečenih stališčih podžupana Tineta Radinje – da slabo in 
nedemokratično vodi društvo ter da ob sebi zbira samo ljudi, ki mislijo enako kot on – ne želi v 
ničemer vplivati na razpravo in odločitev. 
 
Vodenje seje je prevzela podpredsednica MD Helena Janežič. V razpravi so vsi člani IO, ki so v njej 

sodelovali, menili, da po zadnjih dogodkih ne bi bilo primerno, da MD priznanje sprejme. Odločitev 

komisije občinskega sveta je bila jasna, prav tako županova drža potem, ko je odločitev komisije 

postala javna. Občinska oblast mora pred javnostjo prevzeti odgovornost za svojo odločitev. 

Podelitev priznanja bi izkazala dvojno moralo nosilcev oblasti (na eni strani ostra, neupravičena 

kritika trenutnega delovanja in upravljanja društva, na drugi strani podeljevanje »tolažilne nagrade« 

za pomiritev duhov in všečnost v javnosti). 

 

Član častnega razsodišča Andrej Rant pa je bil mnenja, naj MD nagrado sprejme, s tem izkaže 

spoštovanje in priznanje vsem, ki so v osmih desetletjih oblikovali njegovo delo, a obenem ob 

podelitvi prebere tudi lastno izjavo v zvezi z aktualno problematiko priznanj. 

 

V razpravi je bila izrečena tudi kritika načina ocenjevanja delovanja civilne družbe s strani podžupana 

Tineta Radinje. 

 

Na koncu so navzoči člani IO glasovali in soglasno sprejeli naslednji sklep: 

 

Sklep 3/3: Muzejsko društvo se županu zahvali za odločitev ter sporoči, da priznanja ne more sprejeti 

in to na kratko obrazloži. Sklep je bil sprejet z 9 glasovi za, 0 proti, 0 vzdržanimi. 

 

b) Gradivo Muzejskega društva v Loškem muzeju 
 
Judita Šega je poročala, da jo je Biljana Ristić obvestila, da je v Loškem muzeju še nekaj gradiva MD, ki 
bi ga bilo potrebno zaradi prostorskih potreb odstraniti oziroma mu najti drugo primerno lokacijo. 
Gre za kartoteke članstva, razne zapisnike, delovodnike, brošure, večje število izvodov drame Ivana 
Mraka »Ivan Grohar: Slovenska tragedija v dveh delih«, večje število klišejev za Loške razglede ter 
računovodsko dokumentacijo. 
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Sklep 3/4: Imenuje se tričlanska komisija v sestavi Judita Šega, Aleksander Igličar in Štefan Kržišnik, ki 
naj gradivo pregleda ter odloči, kaj lahko gre v uničenje, za ostalo pa poskrbi za primerno hrambo. 
 
c) Popis funkcij 

Andrej Rant je predlagal, da bi se ob 80-letnici MD naredil tudi popis vseh članov, ki so v MD 

opravljali posamezne funkcije. 

 

č) Leto Škofjeloškega pasijona in mesto za mozaik Škofjeloškega pasijona 

Leta 2021 bo 300-letnica Škofejeloškega pasijona. Helena Janežič je predstavila pobudo, da bi na 

Ministrstvo za kulturo poslali pobudo o razglasitvi leta 2021 za leto Škofjeloškega pasijona. Župan 

mag. Miha Ješe idejo podpira, zdi se mu pa primerno, da prvo pobuda poda Muzejsko društvo. 

 

Člani IO so ob tem predlagali, da se v Škofji Loki poišče tudi primerno mesto za javno obeležitev 

Škofjeloškega pasijona. Jure Svoljšak je predstavil preteklo dogajanje v zvezi s pobudo, da bi mozaik 

pripravil umetnik Marko Rupnik. Umetnik je izrazil pripravljenost, loški kapucini pa niso sprejeli 

pobude, da bi bil mozaik na zunanji steni njihove cerkve. Člani IO MD menijo, da bi mesto Škofja Loka 

po vpisu Škofjeloškega pasijona na UNESCO-v seznam moralo to javno obeležiti. 

 

Sklep 3/5: Muzejsko društvo daje pobudo za razglasitev leta 2021 za leto Škofjelškega pasijona in 

spodbuja Občino, da se s to pobudo obrne na Ministrstvo za kulturo. 

 

Sklep 3/6: Muzejsko društvo podpira oblikovanje odbora, ki bi v kontekstu praznovanje 300-letnice 

Škofjeloškega pasijona poskrbel za uresničevanje ideje o mozaiku Škofjeloškega pasijona na enem od 

javnih prostorov v mestu Škofja Loka. 

 

d) Možnosti sodelovanja z dijaki 

Milena Alič poroča o možnosti pridobitve sredstev za dijaške in študentske inovativne projekte na 

področju kulturne dediščine. MD bi lahko spodbudilo katerega od mladih k projektnemu delu v 

povezavi s kulturno dediščino. 

 

e) Poroke na Loškem gradu 

Vinko Demšar je izpostavil problem padanja števila porok na Loškem gradu, kar je posledica zaprtosti 

kapele. Zaveda se, da je to stvar Občine in Loškega muzeja, a je vseeno opozoril na to. 

 

f) Smrt člana Franceta Megušarja 

Andrej Rant je IO obvestil o smrti našega člana, Franceta Megušarja, dolgoletnega člana častnega 

razsodišča. Poklonili smo se mu z minuto molka. 

 

 

Zapisal:          

Štefan Kržišnik        mag. Aleksander Igličar 

   tajnik            predsednik 


