
Z A P I S N I K 
 

5. seje izvršnega odbora MD Škofja Loka, ki je bila v ponedeljek, 15. 9. 2008 ob 
19. uri v okroglem stolpu Loškega muzeja. 

 
 
Seje so se udeležili:  člani izvršnega odbora: mag. Aleksander Igličar, Vincencij 
Demšar, Alojzij Pavel Florjančič, Helena Janežič, mag. Miha Ješe, mag. Tone 
Košir, Jana Mlakar, dr. Klement Podnar, Judita Šega in Mojca Ferle;   
 
Opravičeno odsotna: mag. Matjaž Čepin in Jože mag. Štukl. 
 
Vabilo na 5. sejo IO je bilo posredovano po e-pošti.  
 
Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje 
2. Informacija o izletu za člane društva 
3. Predlog Blaznikovih večerov do konca leta 2008 
4. Informacije o izidu 54. številke Loških razgledov 
5. Razno 

 
 
K tč. 1: Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje 
 
Pregled realiziranih sklepov prejšnje seje: 

- dopis na občino glede preimenovanja Kopališke ulice je pripravljen; 
- prispevek g. Marka Vraničarja oz. odgovor na članek A. P. Florjančiča bo 

objavljen na društveni spletni strani; 
- pod tč. Razno je tekla razprava o ponovni objavi  imenika članov MD v 

Loških razgledih (dalje LR). Predsednik A. Igličar je posredoval mnenje 
Urada informacijske pooblaščenke, kjer je navedeno, da je za javno 
objavo članov potrebno pridobiti njihovo osebno privolitev. Člani IO smo 
ob informaciji soglašali, da se seznama članov MD ne objavi. 

 
Po razpravi je bil soglasno sprejet naslednji  
 
sklep št. 5/1: Potrdi se zapisnik 4. seje IO MD Škofja Loka.  
 
Predsenik  A. Igličar je odprl tudi razpravo glede objave zapisnikov sej IO na 
društveni spletni strani. Po razpravi je bil sprejet naslednji 
 
sklep št. 5/2:  Na društveni spletni strani  se objavi zapisnik, ki je potrjen s strani 
članov IO in dopolnjen z morebitnimi popravki in dopolnili.  



Po e-pošti je bila sklicana 1. korespondenčna seja, ki je imela na dnevnem redu 
izdajo Doneskov  štev. 17. in 18. Predloga izdaj sta bila potrjena z večino glasov. 
Do nasledanje seje se pripravi zapisnik 1. korespondenčne seje. 
 
O izdaji Doneskov o Marijanu Gabrijelčiču  in  programu njihove predstavitve (20. 
9. 2008)  v Desklah in Kanalu ob Soči je poročal njihov urednik A. P. Florjančič. 
Tik pred izdajo je tudi Bibliografija LR (Doneski štev. 18), v teku so zadnje 
korekture, je poročala H. Janežič. 
 
 
K tč. 2: Informacija  o izletu  za člane društva 
 
M. Ferle je predstavila program izleta MD »Po Trubarjevih mladostnih krajih«, 
predvidene stroške ekskurzije in logistiko zbiranja prijav. Po razpravi je bil sprejet 
naslednji 
 
sklep št. 5/3:  Potrdi se program izleta MD Škofja Loka »Po Trubarjevih 
mladostnih krajih«. Morebitno razliko med predvidenimi in dejanskimi stroški 
izleta pokrije MD Škofja Loka.  
 
K tč. 3: Predlog Blaznikovih ve čerov do konca leta 2008 
 
Program  BV je predstavil koordinator večerov Vincencij Demšar. Kot prvi bo na 
sporedu 22. 10. 2008 večer z dr. Brankom Berčičem. V uvodnem delu bo 
predstavljen tudi 18. zvezek Doneskov: Bibliografija LR 1/1954-50/2003.  V 
novembru 2008 bo sledila še predstavitev  54. številke Loških razgledov. Za 
tiskanje vabil  poskrbi T. Košir. 
 
Predlogi za BV v letu 2009 so: 

- tematika loške obvoznice 
- pogovor z dr. Metodom Benedikom 
- predstavitev članov profesorskega ceha. 

Večer  o medvojnem loškem županu V. Žužku je sogovornik odpovedal. 
 
Sprejet je bil  
 
sklep št. 5/4: Program Blaznikovih večerov do konca leta 2008 je potrjen, za 
naslednje leto so predlagani večeri v dogovoru. 
 
K tč. 4: Informacije o izidu 54. številke Loških razgle dov 
 
Urednica J. Šega je poročala, da je večina člankov lektorsko in uredniško 
pripravljenih za tisk. Povzetki so prevedeni v angleščino. Trije prispevki še niso 
dokončno urejeni. Celostna grafična podoba in oblikovanje LR je v dogovoru s 
Studiom Grad. 
 
 
 
 



K tč. 5: Razno 
 

- H. Janežič je člane IO opozorila na oddajo obveznih izvodov v NUK, za 
publikacije, ki so financirane iz javnih sredstev – 16 izvodov od vsake 
izdaje. 

 
- A. P. Florjančič je kratko poročal o razstavi  Škofjeloški pasijon, ki je 

pripravljena na panojih in je bila ponovno postavljena ob odprtju 
Pasijonske pisarne. Na željo režiserja in organizatorjev ponovne 
uprizoritve, da panoje lahko uporabljajo za predstavitvene namene, je bil 
sprejet  

 
sklep št. 5/5: Organizatorji ponovne uprizoritve lahko uporabljajo razstavo na 
panojih za svoje namene. Po končani uprizoritvi  Škofjeloškega pasijona 2009, 
Muzejsko društvo Škofja Loka donira panojsko razstavo bodočemu muzeju o 
škofjeloškem pasijonu, ki se načrtuje v Kapucinskem samostanu. 
 

- predsednik A. Igličar predlaga, da se pripravi seznam spominskih plošč, ki  
so bile odkrite pod okriljem MD. Popis pripravi Vincencij Demšar. 

 
- A. Igličar odpre tudi razpravo o pripravah za zgodovino Škofje Loke po 

letu 1803, kjer je svoje delo Škofja Loka in loško gospostvo zaključil dr. 
Pavle Blaznik. V razpravi je bilo ugotovljeno da gre za velik, finančno in 
vsebinsko zelo zahteven projekt. Sodelovati bi morale vse za to pristojne 
inštutucije, financiranje pa bi moralo biti zagotovljeno iz občinskega 
proračuna. Predlagana je bila organizacijska shema po kateri poteka 
priprava Škofjeloškega pasijona. Vlogo strokovnega sveta bi lahko 
prevzelo Muzejsko društvo. Predsednik o tem opravi razgovore z 
županom, ki je bil eden od pobudnikov. 

 
Ob koncu nas je članica IO in vodja loškega arhiva, J. Šega povabila na razstavo 
Protestantizem na Loškem. 
 
Seja je bila zaključena ob 21. uri. 
 
 
                                                                                              
Zapisala: Mojca Ferle                                                  mag. Aleksander Igličar 
                                                                                               predsednik 
 
 
 

 
 

 
 
 


