
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

10. seje izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka, ki je bila v ponedeljek, 8. 
6. 2009 ob 19. uri v okroglem stolpu Loškega muzeja. 

 
Seje so se udeležili: mag. Aleksander Igličar, mag. Matjaž Čepin, Alojzij Pavel 
Florjančič, Helena Janežič, mag. Tone Košir, Jana Mlakar, dr. Klement Podnar, 
Judita Šega, Jože mag. Štukl in Mojca Ferle; člana nadzornega odbora mag. Srečko 
Beričič in Peter Pokorn ter člana častnega razsodišča dr. France Megušar in Andrej 
Rant. 
 
Vabilo na 10. sejo je bilo poslano po e-pošti. 
 
Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled in sprejem zapisnika 9. seje 
2. Informacija o izidu 55. številke Loških razgledov (poroča Judita Šega) 
3. Poročilo skupine za pridobivanje novih čanov (poroča Helena Janežič) 
4. Predlogi za jesenski izlet članov 
5. Razno 

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

- Doneski 19: Škofjeloški pasijon so že skoraj pošli; 
 
- nadaljuje se delo pri Doneskih 20: Olimpijski venec, sodelovanje je potrdilo 

Veleposlaništvo Republike Poljske, prav tako Občina Škofja Loka in tovarna 
zdravil Krka, Olimpijski komite  Slovenije pa je sodelovanje zavrnil; 

 
- oblikovalka Beta Poljanšek Koman je pripravila dva predloga za člansko 

izkaznico; po krajši razpravi je bil sprejet  
 
sklep štev. 10/1: Dokončen izbor izkaznice opravijo A. Igličar, H. Janežič in M. 
Ferle. Na izkaznico se doda priporočilo: Prosimo uprave muzejev in galerij, da 
odobre nosilcu izkaznice vse olajšave, do katerih ima pravico. 
 



- letošnji program Blaznikovih večerov bo dopolnila predstavitev 
znanstvenokritične izdaje Škofjeloškega pasijona, avtorja dr. Matije Ogrina; 

 
- blagajnik, M. Čepin je poročal o tekočem finančnem stanju društva; 

 
- srečanje predstavnikov muzejskih društev Škofja Loka, Železniki in Žiri je bilo 

izvedeno v Žireh; 
 

- predlogi za letošnje občinske nagrajence so bili posredovani na občino; P. 
Pokorn se je zahvalil za podporo; 

 
- predsednik A. Igličar je pojasnil odgovor Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja glede poimenovanja ulice po dr. Franu Jesenku.  Pobudi 
ni bilo predloženo celotno gradivo, ki ga je pripravil dr. France Megušar. 
Njegova pobuda je bila, da se preimenuje Kopališka ulica, kar pa je komisija 
zavrnila. 

 
Po podanih informacijah je bil sprejet naslednji 
 
sklep štev. 10/2: Z gornjimi dopolnitvami se potrdi zapisnik 9. seje. 
 
K tč. 2: Informacija o izidu 55. številke Loških razgle dov 
 
Loški razgledi štev. 55 so že v tiskarni. Urednica J. Šega je predstavila novo vsebino 
nekoliko povečanega obsega letošnje številke. Na predstavitvi v okviru Blaznikovih 
večerov kot gosta večera predlaga dr. Jurija Šilca, s predstavitvijo prispevka o rodbini 
Stanonik na Loškem. 
 
Po razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 
sklep štev. 10/3: Sprejme se informacija o pripravi Loških razgledov 55. Predstavitev 
številke bo v sklopu Blaznikovega večera, 24. junija 2009 ob 19. uri, v prenovljenih 
prostorih Sokolskega doma.  
sklep štev. 10/4: Naklada 55. številke Loških razgledov je enaka kot v lanskem letu – 
800 izvodov. Enaka ostaja tudi cena, in sicer 15 EUR  za člane in 20 EUR za 
nečlane. 
sklep štev. 10/5: Raznos in razpošiljanje organizira blagajnik Matjaž Čepin. 
 
K tč. 3: Poro čilo skupine za pridobivanje novih članov 
 
Izhodišča za razpravo o pridobivanju novih članov je pripravil Klement Podnar. 
Opozoril je predvsem na to, da moramo imeti najprej jasne cilje in šele nato lahko 
določimo orodja za dosego le teh. Pridobivanje mladih članov je zelo zahtevna 
naloga, tu je ključno vključevanje profesorjev oz. mentorjev osnovnih in srednjih šol. 
Vsaka ciljna skupina (upokojenci, delovno aktivni, študenti, dijaki) zahteva svoj 
pristop. 
 
Po daljši razpravi in izmenjavi mnenj sta bila sprejeta  
 



sklep štev. 10/6: Skupina pripravi predlog aktivnosti za povečanje prepoznavnosti 
društva med loškimi srednješolci. 
sklep štev. 10/7: Skupina pripravi  zgibanko o delovanju Muzejskega društva Škofja 
Loka. Čas realizacije je jesen 2009. 
 
 
K tč. 4: Predlogi za jesenski izlet 

Poleg predloga, da se odpravimo po sledeh Napoleona in Ilirskih provinc je bilo 
predlaganih še nekaj destinacij: Innichen, Devin, Štalenska gora, izlet v Idrijo. 
Informacijo o izletu v Oberamergau v  organizaciji Loškega muzeja je podala J. 
Mlakar. MD je soglašalo s pobudo,  da sodelavci Loškega muzeja pripravijo predlog  
dvodnevnega izleta v mesto Oberamergau z ogledom pasijona spomladi 2010.  

Po razpravi je bil soglasno sprejet 

sklep štev. 10/8: MD Škofja Loka konec septembra organizira izlet na Idrijsko, z 
ogledom Mestnega muzeja Idrija in s srečanjem  z  MD Idrija. Nosilec organizacije 
izleta je Srečko Beričič. 

K tč. 5: Razno  
 

- Predsednik A. Igličar nas je seznanil z namero Inštituta za gospodarske in 
družbene študije iz Ljubljane, da ob 80-letnici Ivana Omana izda knjigo Ivan 
Oman – glas ljudstva v prelomnem času. 

 
Z večino glasov je bil sprejet naslednji  
 
sklep štev. 10/9: Muzejsko društvo v sklopu zbirke Doneski pristopi k soizdaji knjige 
Ivan Oman – glas ljudstva v prelomnem času. 

- na mednarodni konferenci Management naravne in kulturne dediščine, ki jo 
organizira Občina Škofja Loka bo  sodelovala tudi urednica Loških razgledov, 
Judita Šega z referatom: Pomen Muzejskega društva in Zgodovinskega arhiva 
pri skrbi za kulturno dediščino na Loškem;  

- S. Beričič, predsednik filatelističnega društva nas je kratko seznanil s 
praznovanjem 60-letnice Filatelističnega društva Lovro Košir. Priznanje bo 
prejelo tudi MD Škofja Loka. 

Seja je bila zaključena ob 21.45. 
 
 
 
Zapisala: 
Mojca Ferle                                                                               mag. Aleksander Igličar 
                                                                                                        predsednik 
 
 
 


