
 
 
 

Z A P I S N I K 
 

9. seje izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka, ki je bila v ponedeljek, 20. 4. 2009 
ob 19. uri v okroglem stolpu Loškega muzeja. 

 
Seje so se udeležili: mag. Aleksander Igličar, Vincencij Demšar, mag. Tone Košir, Jana 
Mlakar, Judita Šega, Jože mag. Štukl in Mojca Ferle. 
 
Opravičeno odsotni: mag. Matjaž Čepin, Alojzij Pavel Florjančič, Helena Janežič, dr. 
Klement Podnar, mag. Srečko Beričič (NO) in mag. Miha Ješe (NO). 
 
 
Vabilo na 9. sejo je bilo poslano po e-pošti. 
 
Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled in sprejem zapisnika 8. seje 
2. Informacija o izidu 55. številke Loških razgledov (poroča Judita Šega) 
3. Informacija o prihodnjih Blaznikovih večerih (poroča Vincencij Demšar) 
4. Predlogi za jesenski izlet članov (poroča Aleksander Igličar) 
5. Informacija o finančnem stanju (poroča Matjaž Čepin) 
6. Razno 

 
K t č. 1: Pregled in sprejem zapisnika 8. seje: 
 
O realiziranih sklepih prejšnje seje je poročal predsednik A. Igličar: 
 

- izšli so Doneski 19: Škofjeloški pasijon, bil je  izveden Blaznikov večer z njihovo 
predstavitvijo; 

 
- nadaljuje se delo pri Doneskih 20. Sodelavka NUK ga. Rozina Švent pripravlja 

bibliografijo objav dr. Tineta Debeljaka, ki jih hrani NUK. Predstavitev Doneskov (23. 
septembra) bo potekala v treh sklopih: predstavitev Debeljaka in podelitev častne 
listine, predstavitev Doneskov dr. Nikolaj Jež in mag. Rozina Švent, Debeljakovo 
obdobje v Argentini bo predstavil M. Vombergar. K sodelovanju so povabljeni tudi 
Veleposlaništvo Republike Poljske,  Društvo slovensko – poljskega prijateljstva in 
Olimpijski komite Slovenije; 

 
- po krajši razpravi o članski izkaznici MD Škofja Loka je bil  

 
sprejet naslednji  



 
sklep št. 9/1: Realizira se oblikovanje in tisk članske izkaznice MD Škofja Loka. 
 

- predsednik  A. Igličar je podal informacijo, da sorodniki ne želijo, da se dr.  
Kocijančiča ponovno predlaga za Alejo znamenitih Ločanov.  

 
- prejeli smo odgovor z občinske Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, ki se ne strinja s preimenovanjem Kopališke ulice; za poimenovaje katere 
od novih ulic je potrebno pripraviti konkretno obrazložitev za poimenovanje le-te. V 
sodelovanju s predlagateljem dr. Francetom Megušarjem pripravi tajnica Mojca Ferle. 

 
- začele so se predstave Škofjeloškega pasijona in spremljevalne prireditve.  V Domu na 

Fari je bila fotografska razstava P. Pokorna. V razpravi je dana pobuda, da se čas do 
začetka predstave dopolni s kakovostnim programom. 

 
Po podanih informacijah je bil sprejet naslednji 
 
sklep št. 9/2: Z gornjimi dopolnitvami se potrdi zapisnik 8. seje. 
 
 
K t č. 2: Informacija o izidu 55. številke Loških razgledov 
 
Loški razgledi 55 so že v Studiu Grad, dela se računalniški prelom, do 26. 5. morajo biti v 
tiskarni. Struktura vsebine je podobna kot v lanski številki, izšli bodo v nakladi 800 izvodov. 
Predstavitev nove številke bo na Blaznikovem večeru 22. junija. Za krajši strokovni uvod oz. 
kulturni program se povabi enega od sodelujočih avtorjev, za kar poskrbi urednica J. Šega. 
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji 
 
sklep št. 9/3: Sprejme se informacija o pripravi Loških razgledov 55. Predstavitev številke bo 
v sklopu Blaznikovega večera, 22. junija 2009. Za distribucijo LR članom je zadolžen 
blagajnik Matjaž Čepin, za distribucijo avtorskih izvodov  poskrbi Tone Košir. 
 
K t č. 3: Informacija o prihodnjih Blaznikovih ve čerih (BV) 
 
Informacijo je podal V. Demšar. Naslednji BV  bodo:  

- v četrtek, 21. 5. 2009 ob 19. uri – dr. M. Benedik: Kapucinski samostan v Škofji Loki 
skozi čas 

- ponedeljek, 22. junija: predstavitev 55. številke Loških razgledov 
- sreda, 23. septembra 2009: predstavitev Doneskov 20: Kazimier Wierzynski: 

Olimpijski venec v prevodu dr. Tineta Debeljaka 
- v jesenskem času predstavitev uršulink in uršulinskega samostana. 
 

Na Blaznikovih večerih se organizira prodaja naših publikacij. Za to poskrbita J. Štukl in T. 
Košir. V razpravi je T. Košir podal pobudo za vzpostavitev info točke, kjer bi se terminsko 
usklajevale prireditve v občini. 
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji  
 



sklep št. 9/4: Sprejme se informacija o pripravi prihodnjih Blaznikovih večerov. 
 
K t č. 4: Predlogi za jesenski izlet 
 
Danih je bilo več predlogov za jesenski izlet: 

- ogled razstave ob 200-letnici  Ilirskih provinc in nekaterih krajev, kjer so ohranjeni 
spomini na Napoleona 

- Oberamergau (ogled mesta) in Freising; mogoče v naslednjem letu ogled pasijona v 
Oberamergauu. 

 
K t č. 5: Informacija o finančnem stanju 
 
Ob odsotnosti blagajnika mag. M. Čepina je poročal predsednik mag. A. Igličar, da je 
finančno stanje ugodno in stabilno 
 
K t č. 6: Razno 
 

- ob tednu vseživljenjskega učenja Ljudska univerza Škofja Loka vabil  k sodelovanju. 
MD bo v sklop prireditev prijavilo BV. V soboto, 16. maja, je v načrtu stojnica na 
Mestnem trgu, kjer se ponuja in prodaja naše publikacije. 

 
- kipi v Aleji znamenitih Ločanov: med vsemi kipi je kot kulturni spomenik razglašen 

samo en spomenik. Oblikovala se je pobuda, da se za kulturni spomenik razglasijo vsi 
kipi v Aleji; nosilec je Alojzij Pavel Florjančič. 

 
- predsednik A. Igličar je poročal, da je na občnem zboru Turističnega društva dal 

pobudo za skupen sestanek odbornikov Turističnega, Planinskega in Muzejskega 
društva. 

 
- pobuda o skupnem srečanju MD Škofja Loka, Železniki in Žiri še ni bila realizirana. 

Srečanje naj bi organiziral predsednik MD Žiri, Miha Naglič. 
 
- o popisu spominskih plošč, ki jih je postavilo Muzejsko društvo, je poročal V. 

Demšar. Za spominsko ploščo na Jesenkovi rojstni hiši ni ugotovil, kdo jo je uredil; na 
Spodnjem trgu, plošča na rojstni hiši Franceta Planine; v Blaževi ulici sta plošči v 
spomin dr. Pavletu Blazniku in Francetu Planini; na Kapucinski cerkvi spominska 
plošča patru Romualdu Marušiču; spominska plošča je tudi v Selcih na Krekovem 
domu, ni pa znano, kdo jo je postavil in kdo zanjo skrbi. Skušamo doseči dogovor, da 
Muzejska društva prevzamejo skrb za spominske plošče na svojem območju. T. Košir 
je v razpravi omenil, da so še zaslužne osebe, ki bi si zaslužile spominsko ploščo, 
podan je bil tudi predlog, da se sorodnikom zaslužnih mož ob obletnicah izkaže 
pozornost. 

 
- po e-pošti je bil posredovano vabilo za podporo k predlogu za imenovanje Nika 

Kavčiča za častnega občana Škofje Loke. Predlog je pripravilo več loških organizacij 
in posameznikov.  

 
Z večino glasov je bil sprejet  

 



sklep št. 9/5 : Muzejsko društvo Škofja Loka podpira pobudo za imenovanje Nika Kavčiča 
za častnega občana občine Škofja Loka, zaradi njegovega prispevka pri 
- organiziranju in financiranju študijskega obiska dr. Pavleta Blaznika v Munchenskih 

arhivih v petdesetih letih prejšnjega stoletja, 
- selitvi kaznjencev iz Loškega gradu in namenitvi izpraznjenih prostorov muzejski 

dejavnosti v petdesetih letih prejšnjega stoletja, 
- zagotavljanju sofinanciranja obnove Kašče s strani Ljubljanske banke v devetdesetih 

letih prejšnjega stoletja 
 
 

- V razpravi je bila dana tudi pobuda, da se Loški muzej ob 70-letnici predlaga za zlati 
grb občine Škofja Loka.  

 
Soglasno je bil sprejet 
 
sklep št. 9/6: Muzejsko društvo Škofja Loka ob 70-letnici Loški muzej predlaga za zlati 
grb občine Škofja Loka.  

 
 
Seja je bila zaključena ob 21. uri. 
 
 
 
Zapisala: 
Mojca Ferle                                                                                mag. Aleksander Igličar 
                                                                                                        predsednik 
 
 
 
 


