
 
 
 

ZAPISNIK 
 

7. seje izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka (IO MD), ki je bila v torek, 
24. aprila 2018 ob 19.30, v prostorih Loškega muzeja v Škofji Loki. 
 
Seje so se udeležili člani IO: mag. Ambrož Demšar, Mojca Ferle, mag. Aleksander 
Igličar, Marija Lebar, Judita Šega in Jernej Tavčar ter član nadzornega odbora Jurij 
Svoljšak. 
 
Opravičili so se dr. Milena Alič, Blaž Karlin, Helena Janežič, Štefan Kržišnik, Biljana 
Ristić, Jože Štukl. mag., in Saša Nabergoj ter Anton Bogataj, član nadzornega 
odbora, in Andrej Rant, predsednik častnega razsodišča. 
 
 
1. Pregled in sprejem zapisnika 6. seje ter pregled dogajanj od prejšnje seje 
 

 Na razpisu Občine Škofja Loka za sofinanciranje kulturnih dejavnosti smo 
prejeli 330 EUR za Blaznikov večer na temo 1. svetovne vojne. 

 Predstavitev Pasijonskih doneskov 2018/13, ki je bila v petek, 9. marca 2018 
v Sokolskem domu je zelo lepo uspela. Hvala urednici Heleni Janežič in 
vsem, ki so sodelovali pri predstavitvi.  

 Razstava Za našo stvar je trenutno na ogled v prostorih Zgodovinskega 
arhiva Ljubljana, enota v Škofji Loki. 

 Štefan Kržišnik se dogovarja za postavitev razstave v Poljanah, Aleksander 
Igličar pa z Mihom Nagličem za postavitev v Žireh.  

 Zbor članov MD je bil uspešno izveden. Hvala vsem, ki so sodelovali pri 
pripravi in izvedbi. 

 Na zboru članov MD je bila izražena pobuda, da bi se v Škofji Loki oblikovala 
strokovna skupina, ki bi pričela zbiranje gradiva za pisanje loške zgodovine po 
letu 1803 in izdajo v knjižni obliki. Mojci Ferle, predstavnici MD v svetu zavoda 
Loški muzej predlagamo, da pobudo poda na seji sveta zavoda LM, saj bi 
morali biti sodelavci LM nosilci tako zahtevnega projekta. Mojca Ferle je 
dodala, da skupaj s sodelavci Mestnega muzeja Ljubljana zaključujejo 
pripravo knjige o zgodovini Ljubljane. 

 Župan mag. Miha Ješe je v ustnem pogovoru omenil, da je Občina že pričela 
s pogovori z Ministrstvom za kulturo, da bi leto 2021 na slovenskem nivoju 
razglasili za pasijonsko leto. Odborniki menijo, da bi bilo dobro, da pobudo 
podpre širši krog loških ustanov in posameznikov. O postavitvi umetnine na 
javnem mestu v Škofji Loki za obeležitev Škofjeloškega pasijona nismo prejeli 
nobene informacije.  

 Na občinskem razpisu za Sofinanciranje pokroviteljstva je Občina za razstavo 
Za našo stvar namenila 850 EUR.  



 Na občinski razpis za Alejo zaslužnih Ločanov so prispeli štirje predlogi. 
Pristojna komisija je največ točk dodelila zdravnici Mariji Bračko, sledijo politik 
Zdravko Krvina, botanik dr. Fran Jesenko in profesor Ivana Dolenec. 
Dokončno odločitev o številu postavljenih obeležij v naslednjih petih letih bo 
sprejel občinski svet.  

 Pavle Hafner, ml., je sporočil, da pri ponatisu knjige očeta Pavleta Hafnerja Ta 
dobra stara kuha ne potrebuje sodelovanja predstavnikov MD, saj bo ponatis 
izvedel v samozaložbi in z drugimi sodelavci.  

 
 
2. Predlog vsebine Loških razgledov 64/2017 
 
Aleksander Igličar je uvodoma povedal, da je bil z Občino uspešno končan izbor 
izvajalcev (lektoriranje, prevod, priprava za tisk in tiskanje) za novo številko Loških 
razgledov (LR). Naša želja je bila, da bi bil izbor izvajalcev izveden za tri leta, a 
župan je vztrajal, da se izvajalci izberejo za vsako številko posebej.  
 
Urednica LR Marija Lebar je podrobneje predstavila predvideno vsebino nove 
številke LR. Osrednja tema je posvečena 80-letnici delovanja Muzejskega društva. 
Člani IO so podali predlog, da se v LR vključijo tudi panoji razstave Za našo stvar.  
 
Predstavitev LR bo v četrtek, 7. junija 2018 v Sokolskem domu. Za gosta urednica 
predlaga dr. Matevža Koširja, ki naj bi predstavil prispevek o sodelovanju dr. 
Blaznika in kranjskega zgodovinarja dr. Josipa Žontarja, ki je Koširjev ded. 
 
Za distribucijo LR bo poskrbel blagajnik Ambrož Demšar. 
 
Aleksander Igličar je spomnil, da avtorske honorarje po novem dogovoru z Občino 
financira MD iz sredstev prodaje LR. Predlagal je, da se določi zgornja vrednostna 
meja za višino neto honorarja, do katere avtorji nadomestilo prejmejo v obliki knjižnih 
izdaj MD. Na neto honorar se namreč obračunajo prispevki in davki ter stroški 
obračuna. Meja naj bi bila med 35 in 50 EUR neto. Končni predlog višine bo 
pripravila urednica Marija Lebar.  
 
Aleksander Igličar tudi predlaga, da se prispevki, ki se nanašajo na delovanje MD ne 
honorirajo, s čimer so se člani IO strinjali. 
 
 
3. Blaznikovi  večeri jeseni 2018 
 
Na zboru članov MD je Vinko Hafner iz Godešiča spomnil na 100-letnico upora v 
Judenburgu. Vodil ga je njegov stric Anton Hafner, ki ima od leta 2006 obeležje v 
Aleji zaslužnih Ločanov. Gre za pomembno obletnico v slovenski vojaški zgodovini. 
 
Judita Šega se je dogovorila z zgodovinarjem mag. Markom Štepcem iz Muzeja za 
novejšo zgodovino Slovenije iz Ljubljane, da bo sodeloval na Blaznikovem večeru 
Leto 1918 – zadnje leto prve svetovne vojne in upor slovenskih vojakov Judenburgu, 
ki bo v četrtek, 24. maja 2018 v Kašči. Na večeru bo sodeloval tudi Vinko Hafner.  
 



Zaradi odsotnosti Biljane Ristič o morebitnih drugih Blaznikovih večerih v jeseni 2018 
nismo govorili. Vabljeni vsi odborniki MD, da Biljani posredujejo predloge. 
 
    
4. Predlogi za društveni izlet 
 
Eden od predlogov za društveni izlet je obisk Slovencev v Dolini Rezije v Italiji. Vsi 
odborniki so vabljeni, da posredujejo predloge. Odločitev bo sprejeta na naslednji 
seji. 
 
 
5. Predlog za prenovo spletne strani  
 
Štefan Kržišnik predlaga, da pričnemo s prenovo spletnih strani MD www.mdloka.si, 
ki je bila vzpostavljena leta 2008. Vsebinsko od tedaj ni bila celovito nadgrajena. 
Navzoči odborniki predlog podpirajo in predlagajo, da naj Štefan do naslednje seje 
pripravi predlog prenove.  
 
 
6. Razno 
 
Tajnik Štefan Kržišnik je predlagal, da novi člani MD ob vstopu v društvo prejmejo 
knjižno nagrado knjigo Za našo stvar. Člani IO so predlog z veseljem podprli in 
predlagajo, da se nagrada podeli vsem novim članom v letošnjem letu. Za izvedbo 
skrbi Štefan.  
 
Letošnji Dnevi evropske kulturne dediščini (DEKD), ki bodo potekali od 22. 
septembra do 6. oktobra nosijo naslov: Naša dediščina: kjer preteklost sreča 
prihodnost. V Škofji Loki priprave koordinira Agata Pavlovec, ki je 7. maja sklicala 
sestanek vse ustanov in organizacij. Člani IO menijo, da bi se v DEKD moralo 
vključiti tudi MD, saj je skrb za ohranjanje kulturne dediščine eno od njegovih 
osnovnih poslanstev. Na srečanje naj bi v imenu MD odšel Ambrož Demšar, ki je že 
pred časom predlagal, da bi MD v sodelovanju s šolami med učenci in dijaki 
spodbudilo negovanje lokalne kulturne dediščine. Vsi odborniki MD so povabljeni, da 
posredujejo predloge, kako naj bi se MD vključilo v DEKD. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.  
 
 
Zapisala: 
 
Mojca Ferle            mag. Aleksander Igličar 
                  predsednik 

http://www.mdloka.si/

