
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

11. seje izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka, ki je bila v ponedeljek, 7. 
9. 2009 ob 19. uri v okroglem stolpu Loškega muzeja. 

 
Seje so se udeležili: mag. Aleksander Igličar, mag. Tone Košir,  Jana Mlakar in  
Judita Šega,  člani nadzornega odbora mag. Srečko Beričič, mag. Miha Ješe in Peter 
Pokorn. 
 
Opravičeno odsotni: mag. Matjaž Čepin, Helena Janežič, dr. Klement Podnar in 
Mojca Ferle. 
 
Vabilo na 11. sejo je bilo poslano po e-pošti. Izvršni odbor ni bil sklepčen, a so 
navzoči člani vseeno izvedli sejo in odločanje prestavili na naslednjo sejo.  
 
 
Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled in sprejem zapisnika 10. seje 
2. Informacija o izidu 21. knjige v zbirki Doneski: Ivan Oman – glas ljudstva v 

prelomnem času, poroča Aleksander Igličar 
3. Informacija o izidu 20. knjige v zbirki Doneski: Olimpijski venec in Blaznikovem 

večeru, 23. 9. 2009, poročata Helena Janežič in Aleksander Igličar 
4. Informacija o distribuciji 55. številke Loških razgledov, poroča Matjaž Čepin 
5. Poročilo o finančnem stanju društva, poroča Matjaž Čepin 
6. Informacija o pripravah za izlet članov društva, poroča Srečko Beričič 
7. Razno 

 
 
K tč. 1: Pregled in sprejem zapisnika 10. seje: 
 
Predsednik A. Igličar je poročal o realiziranih sklepih prejšnje seje: 
 
Izid Loških razgledov št. 55 (LR 55) 
 

- LR 55 so bili predstavljeni na Blaznikovem večeru 24. 6. 2009 v Sokolskem 
domu, ki se ga je udeležilo več kot 100 oseb.  Predsednik je za uspešno in 
pravočasno delo pohvalil urednico J. Šego in uredniški odbor.  

- Distribucijo LR sta po domovih izvedla študenta, pripravo za pošiljaje po pošti 
pa so izvedli M. Čepin, T. Košir in A. Igličar. 



- Na zalogi je le še nekaj nad 40 izvodov LR 55. 
- Po pošti je bilo vrnjenih cca 20 izvodov. T. Košir je predlagal, da skupaj z M. 

Čepinom pokličeta člane in jih povprašata, kaj je razlog, da jih niso dvignili.  
- Predsednik A. Igličar je predlagal, da se iz kvote LR, ki po pogodbi o 

sofinanciranju pripadajo Občini LR brezplačno razdelijo javnim ustanovam 
(npr. šole, vrtci, center starejših oseb ipd.). Navzoči člani so predlog podprli. 
Seznam prejemnikov pripravi T. Košir. 

- Blagajnik M. Čepin in tajnica M. Ferle, ob sodelovanju A. Igličarja in T. 
Kržišnik, sodelavke Loškega muzeja, pripravijo ažuren seznam članov in 
pripravijo potrebne dopolnitve članskih izkaznic, ki so se članom delile ob 
prejemu LR 55.  

 
Predsednik nadzornega odbora M. Ješe  se je zahvalil urednici J. Šega, uredniškemu 
odbor in članom izvršnega odbora, ki so sodelovali pri pripravi LR 55, da so LR po 
dolgih letih ponovno izšli pred občinskim praznikom.  
 
Ostali sklepi bodo obravnavani pod posameznimi točkami dnevnega reda.  
 
Navzoči člani so zapisnik potrdili. Dokončna potrditev bo izvedena na naslednji seji.  
 
 
K tč. 2: Informacija o izidu 21. knjige v zbirki Donesk i: Ivan Oman – glas 
ljudstva v prelomnem času 
 
Predsednik A. Igličar je poročal, da je v skladu s sklepom na prejšnji seji Muzejsko 
društvo soizdajatelj knjige ob praznovanju 80-letnice častnega občana Ivana Omana 
z naslovom: Ivan Oman – glas ljudstva v prelomnem času. Glavni izdajatelj je Inštitut 
za družbene in gospodarske študije iz Ljubljane. 
 
Glavni avtor in urednik knjige je Aleš Primc. Prispevek Nekaj o poljanskem kmetu je 
pripravil T. Košir.  
 
Knjiga bo predstavljena na slavnostni akademiji, ki jo organizira Občina Škofa Loka v 
sredo, 9. 9. 2009 v Sokolskem domu. Na akademiji bo knjigo poleg urednika Aleša 
Primca predstavil tudi predsednik društva. 
 
 
K tč. 3: Informacija o izidu 20. knjige v zbirki Donesk i: Olimpijski venec in 
Blaznikovem ve čeru, 23. 9. 2009 
 
Besedilo knjige Olimpijski venec poljskega pesnika Kazimierza Wierzynskega 
Olimpijski venec v prevodu dr. Tineta Debeljaka je bila danes oddana v tiskarno. 
Knjigo je uredil polonist dr. Nikolaj Jež, ki je pripravil tudi prispevek o dr. Tinetu 
Debeljaku kot prevajalcu.  
 
Knjigi je dodano tudi obsežno Gradivo za bibliografijo Tineta Debeljaka, ki jo je 
pripravila dr. Rozina Švent. Vsebinsko gre torej za dve knjigi v eni. 
 



Pri izdaji knjige bo kot soizdajatelj sodelovala Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 
sodelovali pa so tudi Veleposlaništvo Republike Poljske, društvo slovensko-poljskega 
prijateljstva, Zavod za šport Škofja Loka in družba KRKA, d.d. 
 
Knjiga bo predstavljena na Blaznikovem večeru Dr. Tine Debeljak (1903 – 1989), 
soustanovitelj Muzejskega društva Škofja Loka, ki bo v sredo, 23. 9. 2009 v 
Sokolskem domu. Vsebino večera pripravlja A. Igličar. Iz Argentine prihajata 
Debeljakovi hčeri Meta Debeljak Vombergar in Jožejka Debeljak Žakelj, ki bosta 
prevzeli listino o posthumnem imenovanju dr. Tineta Debeljaka za častnega člana 
društva. 
 
V okviru Blaznikovega večera bo pripravljena tudi fotografska razstava fotografskega 
mojstra Marka Vombergarja (Debeljakovega vnuka) z naslovom Slovenci v Argentini 
danes. Navzoči člani so menili, da mora biti vsaj za otvoritev razstava postavljena v 
preddverju Sokolskega doma. J. Mlakar, direktorica Loškega muzeja, je za postavitev 
razstave ponudila pomoč tehničnega sodelavca Loškega muzeja. Na Občini se 
dogovori A. Igličar. 
 
Po večeru se pripravi pogostitev. T. Košir pridobi najugodnejšega ponudnika. 
 
Za prodajo knjig na večeru so zadolženi M. Čepin, T. Košir in J. Štukl. 
 
 
K tč. 4: Informacija o distribuciji 55. številke Loških  razgledov 
 
Zaradi opravičene odsotnosti M. Čepina je informacijo o distribuciji LR 55 že podal A. 
Igličar pri pregledu realiziranih sklepov prejšnje seje, ki je bila podana na začetku 
seje.  
 
 
K tč. 5: Poro čilo o finan čnem stanju društva 
 
Ob odsotnosti blagajnika M. Čepina je osnovno informacijo o finančnem stanju podal 
A. Igličar. Finančna situacija je v splošnem stabilna. Na TRR je trenutno okrog 3.000 
EUR. Že več kot pol leta čakamo na izplačilo finančnih zahtevkov s strani Občine 
Škofja Loka, kar otežuje sprotno poravnavanje obveznosti.  
 
 
K tč. 6:  Informacija o pripravah za izlet članov društva 
 
Srečko Beričič je pripravil predlog vsebine izleta Muzejskega društva v Idrijo, na 
katerega so navzoči člani dali nekaj dopolnitev in sprejeli sklep, da bo izlet v soboto, 
17. 10. 2009. 
 
S. Beričiču pri organizaciji izleta pomaga tajnica M. Ferle. 
 
 
 
 



K tč. 6:  Razno 
 

- Igličar je navzoče seznanil s pobudo Staneta Rupnika, za postavitev 
spominskega obeležja loškemu rojaku Gustavu Pircu, pomembnemu 
strokovnemu in organizacijskemu  delavcu na področju kmetijstva. Letos 
namreč mineva 150 let od njegove rojstva. Po krajši razpravi so člani 
predlagali, da se točka uvrsti na dnevi red naslednje seje. 

 
- Ob tem je A. Igličar spomnil, da je IO že pred časom sprejel sklep, da V. 

Demšar pripravi popis vseh spominskih obeležij, ki jih je postavilo 
Muzejsko društvo. 

 
- T. Košir je vprašal, ali je bilo realizirano izplačilo honorarja študentu, ki je  

leta 2005 delal pri postavitvi spletnih strani. A. Igličar bo pridobil podatek 
pri T. Kržišnik, sodelavki Loškega muzeja, ki izvaja plačila. 

 
- T. Košir je vprašal, ali so bile ob izdaji zbornika Ob 100-letnici čebelarstva 

v Škofji Loki izpolnjene vse obveznosti s strani društva. A. P. Florjančič, 
takratni predsednik in urednik zbornika je dejal, da pogodba o izdaji 
zbornika ni bila podpisana. Meni, da so bile s strani društva vse obveznosti 
poravnane. Svoje uredniško delo je opravil brezplačno.  

 
 

 
Seja je bila zaključena ob 21.00. 
 
 
 
Zapisala: 
Judita Šega        mag. Aleksander Igličar 
                                                                                                        predsednik 
 
 
 


