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Z A P I S N I K  

 
5. seja izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka (v nadaljevanju MD) je bila v ponedeljek, 

15. januarja 2018, ob 19.00 uri v sejni sobi Loškega muzeja na Loškem gradu. 
 
Seje so se udeležili člani izvršnega odbora mag. Aleksander Igličar, Helena Janežič, Marija Lebar, 
Biljana Ristič, mag. Jože Štukl in Jernej Tavčar ter člana nadzornega odbora Vincencij Demšar in Jure 
Svoljšak. 
 
Opravičili so se Saša Nabergoj, Judita Šega, Štefan Kržišnik, Blaž Karlin in Andrej Rant. 
 
 
V uvodu seje smo z minuto molka izkazali spoštovanje našemu častnemu članu, Alfonzu Zajcu (1. 1. 

1932 – 26. 12. 2017), ki je bil za častnega člana imenovan leta 1993. Je eden najbolj zaslužnih za 

ustanovitev in delovanje Muzejskega društva v Žireh, bil je njegov prvi predsednik. 

 

Člana Muzejskega društva Škofja Loka Alojzij Pavel Florjančič in Aleksander Igličar sta ga obiskala še 

tri tedne pred smrtjo. 

 

Vincencij Demšar je povedal, da bo za njegov arhiv skrbela njegova starejši hči, ki je slavistka. 

 

Alfonza Zajca smo na Blaznikovih večerih gostili ob njegovi 80-letnici. 

 

Nekrolog za Loške razglede bo napisal Miha Naglič. 

 

1. Pregled in sprejem zapisnika 4. seje 

 

 Zapisnik bo poslan naknadno. 

 Predhodno sejo smo imeli 26. septembra 2017. Po njej smo 21. novembra 2017 uspešno 

izvedli akademijo ob 80-letnici delovanja MD. S strani udeležencev je bilo izrečenih veliko 

pohval. 

 Aleksander Igličar in direktorica Loškega muzeja Saša Nabergoj sta sklenila Dogovor o 

medsebojnem sodelovanju (glej prilogo). Cena storitev s strani Loškega muzeja je 400 EUR 

letno. 

 

2. Predlog programa dela za leto 2018 (poročata A. Igličar in B. Ristić) 

 

 Občina je sredi decembra objavila razpis za kulturne programe, ki se izteče prihodnji teden 

(19. januarja). Prijavljamo Pasijonske doneske in Loške razglede. Priprave za izid revij tečejo. 

 Ponatis Dobre stare kuhinje Pavleta Hafnerja. Gospod Hafner je sprejel sodelovanje, prav 

tako je župan izrazil željo, da bi bila to knjiga, ki bi jo uporabili za reprezentanco in bi njen 
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natis zato podprla tudi občina. Naklada bi bila 3.000. MD bi sodelovalo z izkušnjami na 

področju založništva, urednica bi bila Marija Lebar. Zanimivost: v družinski zapuščini so se 

našli na roko napisani recepti babice Ane Hafner, ki bodo objavljeni v knjigi, prav tako bo v 

njej še življenjepis Pavleta Hafnerja. 

 Blaznikovi večeri. Predstavitev Pasijonskih doneskov bo 7. ali 9. marca. Letos ni nekih večjih 

obletnic, je pa 230 let od Prešernove Zdravljice, 100-letnica Države SHS, konca 1. svetovne 

vojne – 11.11., Borojević, ki je gradil ceste tudi na Loškem ...), strip Meksikajnarji (prednik J. 

Svoljšaka, Franconov iz Binklja, je bil med vojaki Maksimiljana …). Predlog: predstavitev, kaj 

hranijo arhivi v Muenchnu, to, kar hodijo iz loškega zgodovinskega arhiva popisovat. 

 Razstava MD ob 80-letnici je na panojih, ki so mobilni: v Železnikih bo odprtje sredi marca; 

dogovarjamo se s Poljanami in z Žirmi. 

 

3. Predvidena vsebina Pasijonskih doneskov 13/2018 (poroča H. Janežič) 

 

Priprave na izid so v teku, prispevki še prihajajo, številka ne bo tako obsežna kakor prejšnja, bo pa 

prinašala par zanimivih avtorskih prispevkov. 

 

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

 

Zbor naj bi bil 20. marca. Ideja je, da bi predstavili zbornik Za vse čase (Marta Keršič in Damjan Hančič 
– ŠCNR), ki je izšel po istoimenskem posvetu ob dnevu človekovih pravic decembra 2016 v Škofji Loki 
(20 do 25 minut). 
 
Imenovati je treba popisno komisijo: Ambrož Demšar predsednik, Biljana Ristić in Štefan Kržišnik sta v 
komisiji. 
 
5. Razno 
 

 V Škofji Loki je ustanovljena civilna iniciativa VAL – varujmo Loko. Kot MD bi se morali na take 
iniciative odzivati, do sedaj ni bilo pisne pobude za to. 

 V začetku oktobra smo županu Občine Škofja Loka poslali pobudo, da bi bilo leto 2021 leto 
Škofjeloškega pasijona na vseslovenski ravni in da bi se naredila v Škofji Loki javna obeležitev 
Škofjeloškega pasijona. V četrtek, 18. januarja, bo na srečanju, ki ga je sklicala Agata 
Pavlovec, koordinatorica pasijona, Aleksander Igličar vprašal, kako je s temi pobudami, ker 
uradnega odgovora od župana nismo prejeli. 

 Knjigo Za našo stvar smo poslali vsem štirim predsednikom (države, vlade, državnega zbora, 
državnega sveta) ter vsem, ki so podprli kandidaturo za zlati grb, osnovnim in srednjim šolam, 
županu in njegovim sodelavcem ter občinskim svetnikom Občine Škofja Loka. 

 V začetku oktobra smo županu Občine Škofja Loka poslali pobudo, da bi se v Škofji Loki 
postavilo umetniško obeležje Škofjeloškemu pasijonu. Odgovora še nismo prejeli.  

 

Sejo smo zaključili ob 20.20. 

 
 
 

Zapisala:          

Helena Janežič        mag. Aleksander Igličar 

   podpredsednica          predsednik 


