
 
Z A P I S N I K 

 
15. seje izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka, ki je bila v ponedeljek,  

19. 4. 2010 ob 19. uri v okroglem stolpu Loškega muzeja. 
 
 
Seje so se udeležili: mag. Aleksander Igličar, Vincencij Demšar, mag. Matjaž Čepin, 
Alojzij Pavel Florjančič, Helena Janežič, mag. Tone Košir, dr. Klement Podnar, Judita 
Šega, Jože mag. Štukl in Mojca Ferle; člana nadzornega odbora: mag. Miha Ješe in 
mag. Srečko Beričič.  
 
Opravičeno odsotna Jana Mlakar. 
 
Pri 2. točki dnevnega reda je bil kot poročevalec prisoten tudi Jure Svoljšak. 
 
Vabilo na 15. sejo je bilo poslano po e-pošti.  
 
Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled in sprejem zapisnika 14. seje in zapisnikov 2. in 3. korespondenčne 
seje 

2. Predlog za izdajo faksimila Škofjeloškega rokopisa iz leta 1466 (poroča Jure 
Svoljšak) 

3. Aktivnosti, ki izhajajo iz sklepov zbora članov (poroča mag. A. Igličar) 
4. Predlog predstavitvene zgibanke društva (poroča dr. K. Podnar) 
5. Informacije o izidu 56. številke Loških razgledov (poroča J. Šega) 
6. Informacije o izidu knjige Kamniti most (poroča H. Janežič) 
7. Razno 

  
Predsednik je predlagal, da se seja prične z drugo točko dnevnega reda, kjer je 
poročevalec Jure Svoljšak, ki bo po zaključku te točke lahko zapustil sejo. Predlog je 
bil soglasno sprejet. 
 

K tč. 2: Predlog za izdajo faksimila Škofjeloškega roko pisa iz leta 1466 

Jure Svoljšak je predstavil predlog za izdajo faksimila Škofjeloškega rokopisa iz leta 
1466, v katerem so prvič zapisana imena mesecev v slovenskem jeziku. 
Sofinanciranje je predvideno v občinskem proračunu za leto 2010. V razpravi so bili 
predlagani nekateri možni strokovni sodelavci.  

Soglasno je bil sprejet naslednji 



sklep št.15/1: Podpre se predlog za izdajo Škofjeloškega rokopisa iz leta 1466. Za 
urednika se imenuje Jurija Svoljšaka. 

Predsednik A. Igličar se je J. Svoljšaku tudi zahvalil za dolgoletno uspešno 
sodelovanje kot vodji oddelka za družbene dejavnosti in skrbniku postavke Doneski, 
vodniki, zborniki v občinskem proračunu. 

 

  

K tč. 1: Pregled in sprejem zapisnikov 14. redne in zap isnikov 2. in 3. 
koresponden čne seje 

Predsednik A. Igličar je poročal o realiziranih sklepih 14. seje in drugih aktivnostih, ki 
so bile izvedene v času od predhodne seje. 

Predstavitev knjige Olimpijski venec je bila uspešno izvedena tudi na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani v torek, 23. 3. 2010. 

Odgovora na dopis, poslan županu Občine Škofja Loka v zvezi z nadaljevanjem 
Aleje znamenith Ločanov, nismo prejeli. 

Pasijonski doneski 2010/5 so bili uspešno predstavljeni na Blaznikovem večeru 
združenem z zborom članov za leto 2010. 

Odziv na ponudbo nakupa  knjige Pisana Loka Škofja Loka po znižani ceni za 
potrebe obdarovanj je bil dober. Odzvala sta se Gimnazija Škofja Loka in Planinsko 
društvo Škofja Loka. 

Med ostalimi aktivnostmi je predsednik poročal, da se je skupina za pasijon odločila 
za izdajo fotomonografije o Škofjeloškem pasijonu v letu 2012. Javni natečaj in vabilo 
k sodelovanju za fotografe bo razpisala Občina Škofja Loka, Muzejsko društvo bo 
sodelovalo pri tehnični pripravi knjige.  

Uspešnen in dobro obiskan je bil tudi Blaznikov večer posvečen Lojzetu Malovrhu, ki 
je bil v četrtek, 15. 4. 2010. 

Na Vrhu pri sv. Treh kraljih je bila v petek, 16. 4. 2010, poleg Ledinske kronike 
predstavljena tudi knjiga Nekoč je bilo jezero, ki jo je pred leti izdalo MD Škofja Loka. 
Predstavitve se je polega avtorice dr. Marije Stanonik udeležil tudi odbornik A. P. 
Florjančič. 

Ob tragičnem dogodku, ki se je v preteklem tednu zgodil Poljakom, se je predsednik 
v imenu društva vpisal v žalno knjigo na poljskem veleposlaništvu.  

Po obsežnem poročanju je bil sprejet naslednji  

sklep št. 15/2:  Sprejme in potrdi se zapisnik 14. seje. 



Predsednik je kratko poročal tudi o zapisniku 2. korespondenčne seje, ki je bila 
sklicana 15. 3. 2010. Člani izvršnega odbora so zboru članov predlagali, da Alojza 
Pavla Florjančiča imenuje za častnega člana MD Škofja Loka.  

Soglasno je bil sprejet   

sklep št. 15/3: Potrdi se zapisnik 2. korespondenčne seje, ki je priloga tega zapisnika. 

 

Predsednik je obširneje pojasnil okoliščine, ki so pogojevale sklic 3. korespondenčne 
seje – imenovanje predstavnika MD Škofja Loka v svet zavoda Loški muzej Škofja 
Loka. V skladu z odlokom o ustanovitvi Zavoda Loški muzej (v nadaljevanju odlok) 
MD Škofja Loka imenuje enega predstavnika v svet zavoda LM. Mandat sedanjim 
članom sveta se je iztekel 14. 4. 2010. V 14. členu odloka je določeno, da je direktor 
LM dolžan obvestiti predlagatelje za člane sveta najmanj 90 dni pred potekom 
mandata in jih pozvati na dostavo predlogov. MD ni prejelo nobenega obvestila.  

Dosedanja predstavnica MD Škofja Loka v svetu zavoda LM Judita Šega je 24. 3. 
2010 pisno obvestila izršni odbor MD, da so bili člani sveta zavoda LM na seji, ki je 
bila 22. 3. 2010 s strani direktorice LM Jane Mlakar obveščeni o izteku mandata. 
Judita Šega v svojem dopisu sporoča tudi svojo namero, da ne namerava več 
opravljati te funkcije in je za novega predstavnika predlagala Aleksandra Igličarja, 
predsednika društva. 

Predsednik se je o nastali situaciji posvetoval z nekaterimi člani izvršnega odbora, ki 
so vsebinsko podprli predlog za novega kandidata in predlagali, da se izvede 
korespondenčna seja izvršnega odbora in s tem omogoči pravočasno imenovanje 
predstavnika MD v svet zavoda LM. Ker je bil predsednik hkrati kandidat za novega 
predstavnika je za sklic seje pisno pooblastil tajnico Mojco Ferle, ki tehnično sklicuje 
vse seje izvršnega odbora.  

Tajnica Mojca Ferle je povedala , da je na korespondenčni seji, ki je bila sklicana 27. 
3. 2010, glasovalo 7 članov izvršnega odbora in vsi so podprli Aleksandra Igličarja za 
novega predstavnika MD v svetu zavoda LM. Članica izvršnega odbora Jana Mlakar 
je po e-pošti poslala mnenje, da sklic korespondenče seje ni bil izveden v skladu s 
pravili društva. 

Po izvedeni korespondenčni seji je bil 7. 4. 2010 Loškemu muzeju poslan dopis o 
imenovanju novega predstavnika MD v sveta zavoda LM. Direktorica LM Jana Mlakar 
je 8. 4. 2010 poslala pisno obvestilo nadzornemu odboru MD in predsedniku društva, 
da imenovanje predstavnika MD v svet zavoda LM ni bilo izvedeno v skladu z 
veljavnimi pravili društva. Dopis je poslala v vednost tudi županu Igorju Drakslerju in 
sodelavki upravne enote Škofja Loka. 

Po podani kronologiji je predsednik dodal, da veljavna pravila MD v 30. členu 
določajo postopek sklicevanja sej izvršnega odbora in ne opredeljujejo rednih in 
korespondenčnih sej. V 37. členu pravil pa je določeno, kdaj lahko predsednik za 
posamezne zadeve pooblasti posameznega člana izvršnega odbora. Do sedaj sta bili 



izvedeni 2. korespondenčni seji, na kateri ni bilo postopkovnih zadržkov, pri zadnji pa 
so bili. Predsednik je predlagal, da se lahko pripravi Poslovnik o delu izvršnega 
odbora, ki bo podrobneje opredelil sklicevanje sej in delovanje izvršnega odbora. 

V razpravi se je najprej oglasil predsednik nadzornega odbora Miha Ješe. Menil je, 
da pri sklicu korespondenčne seje pravila MD niso bila kršena. Dodal je le, da bi 
morali biti člani izvršnega odbora glede na 37. člen pred sejo obveščeni o 
pooblastilu, da bo sejo sklicala tajnica. Ješe je menil, da ni zadržkov, da bi sejo 
sklical predsednik, ki je bil hkrati tudi kandidat. Svetoval je, da v izogib morebitnim 
dodatnim zapletom, člani izvršnega odbora na današnji seji sprejemejo ugotovitveni 
sklep o imenovanju predstavnika MD v sveta zavoda LM.  

M. Ješe je še predlagal, da predstavnik MD v svetu zavoda LM na prvi naslednji seji 
sveta zavoda LM opozori, da MD ni bilo pisno obveščeno o izteku mandata sveta 
zavoda in pozvano k predlaganju predstavnika. 

Predsednik je pojasnil, da je bila v sklicu navedena informacija, da je za sklic seje 
predsednik pooblastil tajnico.  

Tone Košir je v razpravi menil, da bi v izogib podobnim situacijam veljalo pripraviti 
pravilnik o delovanju izvršnega odbora, kjer bi določili tudi način sklicevanja 
korespondenčnih sej. Nekateri drugi člani (M. Čepin, V. Demšar, K. Podnar) so 
menili, da to ni potrebno, saj glede na naravo in vsebino našega delovanja morajo 
prevladati razumski in ne proceduralni vidiki. Ker se naš mandat izteka, naj o 
potrebnosti pravilnika o delu izvršnega odbora razmišlja prihodnja sestava izvršnega 
odbora. 

Po razpravi sta bila soglasno sprejeta 

sklep št. 15/4: Potrdi se zapisnik 3. korespondenčne seje, ki je priloga tega zapisnika. 

sklep št. 15/5: Za predstavnika MD Škofja Loka v svetu zavoda LM se imenuje mag. 
Aleksandra Igličarja. 

 

K tč. 3: Aktivnosti, ki izhajajo iz sklepov zbora članov 

Zapisnik zbora članov za leto 2010 je bil potrjen in je že objavljen na društveni spletni 
strani.  

Na zboru članov je bilo danih nekja pobud, ki jih mora izvesti izvršni odbor.  

Glede zaščite freske na obzidju nunskega vrta je bil soglasno sprejet naslednji  

sklep št. 15/6: Pobuda o ustrezni zaščiti freske na obzidju nunskega vrta se v pisni 
obliki posreduje Občini Škofja Loka, Mateji Hafner Dolenc, vodji Oddelka za okolje in 
prostor ter Modestu Erbežniku, strokovnemu delavcu na Območni enoti Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije.  



V zvezi s predlogom za postavitev obeležja Viktorju Kocijančiču v alejo znamenitih 
Ločanov nas je Tone Košir seznanil z informacijo, da so sorodniki res umaknili svojo 
prepoved  k postavitvi obeležja. Ko bodo dani pogoji za nadaljevanje aleje (občinski 
javni razpis), bo MD postopek predloga vodilo naprej.  

Soglasno sta bila sprejeta naslednja sklepa 

sklep št.15/7: Postopek predlaganja dr. Kocijančiča za Alejo znamenitih Ločanov se 
bo vodil naprej, ko bodo s strani Občine Škofja Loka dani ustrezni pogoji. Aktivnosti 
spremlja Tone Košir, ki bo pripravil tudi pisno utemeljitev predloga. 

sklep št. 15/8: Ker s strani župana ni bilo pisnega odgovora na naše vprašanje o 
prihodnosti Aleje znamenitih Ločanov, se na problematiko opozori nadzorni odbor 
občinskega sveta, saj je kršen veljavni občinski odlok o Aleji znamenitih Ločanov. 

Na zboru članov je bila dana pobuda o nadaljevanju digitalizacije domoznanske 
literature. H. Janežič je predstavila idejo “e-paket zgodovine”, ki ga pripravlja 
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka. V tem sklopu je predlagala digitalizacijo 30 
naslovov starejše domoznanske literature, ki bo na spletu dostopna vsem 
uporabnikom.  

Sprejet je bil naslednji 

sklep št.: 15/9: Aktivnosti za digitalizacijo domoznanske literature vodi Helena 
Janežič. 

Po razpravi o primernem datumu podelitve listine novemu častnemu članu A. P. 
Florjančiču je bil sprejet  

sklep št.: 15/10: Častna listina se podeli na Blaznikovem večeru, posvečenem 520-
letnici odkritja živega srebra v Idriji, 24. maja 2010. 

Razprava je tekla tudi o društvenem izletu za leto 2010. Na eni preteklih sej je bil dan 
predlog za izlet v Innichen.  S predlaganim mestom je imel stike Peter Pokorn. T. 
Košir  od P. Pokorna pridobi ustrezne informacije in ga poprosi, da bi prevzel 
vsebinsko pripravo izleta.   

 

K tč. 4: Predlog predstavitvene zgibanke društva 

 Klement Podnar je predstavil vsebinsko zasnovo predstavitvene publikacije o 
društvu. Po predstavitvi je bil sprejet  

sklep št.: 15/11: Potrdi se predlog predstavitvene zgibanke, ki naj se izda do izida 
letošnjih Loških razgledov.  

 



K tč. 5: Informacije o izidu 56. številke Loških razgle dov 

Urednica Judita Šega je poročala, da priprava 56. številke Loških razgledov poteka v 
skladu z načrtom. Izšli bodo v obsegu 470 strani, prispevke je napisalo 43 avtorjev.  

Sprejet je bil  

sklep št. 15/12: Loški razgledi 56/2009  bodo izšli v nakladi 800 izvodov, enako kot v 
lanskem letu. Enaka ostaja tudi cena, in sicer 15 EUR za člane in 20 EUR za 
nečlane.  
 
 
K tč. 6: Informacije o izidu knjige Kamniti most 

Priprave na ponatis Zupančeve knjige Kamniti most je predstavila Helena Janežič.  
Ponatis bo v prvem delu obsegal ponatis pripovedk, drugi del bo vključeval strokovno 
kritično oceno dr. Marije Stanonik, strokovno oceno avtorja ilustracij Gvidona Birolle, 
ki jo je napisal Dušan Koman. Predstavitev avtorja Lojzeta Zupanca bo prispevala 
Mojca Ferle, obsežno Zupančevo bibliografijo pa bo zbrala urednica knjige Helena 
Janežič. Grafično bo knjigo opremila Maja Šubic. Knjiga naj bi izšla v začetku oktobra 
na večeru, ki ga bomo pripravili skupaj z Gimnazijo Škofja Loka. 

Sprejet je bil  

sklep št. 15/13: Nadaljuje naj se s pripravo kritične izdaje knjige Lojzeta Zupanca 
Kamniti most, ki bo izšla v nakladi 500 izvodov. 

 

K tč. 7: Razno 
 

- predsednik nas je seznanil z informacijo, da bo namesto prireditve Venerina 
pot, odslej dogodek poimenovan Srednjeveški dnevi. Potekali bodo od 26. do 
29. 6. 2010. Organiziran bo tudi strokovni simpozij z naslovom Vsebine 
zgodovinskih obdobij v sodobni ponudbi mest. Organizatorji nas vabijo v 
programski odbor.  S strani MD bo v programskem odboru sodeloval A. P. 
Florjančič; 

 
- srečanje MD Železniki, Žiri in Škofja Loka bo v Železnikih 28. 4. 2010 ob 

19.00; M. Ferle pošlje vabilo vsem odbornikom. 
 

- podan je bil predlog, da se pripravi Blaznikov večer, posvečen Ločanu Tonetu 
Mlakarju. Na enem od Blaznikovih večerov bo predstavljena tudi knjiga o 
razglednicah na Gorenjskem, ki jo je izdal Gorenjski muzej Kranj. Eden od 
možnih datumov je 23. september; pripravo vodi Judita Šega. 

 
- pred izdajo LR 56/2009, ko se pobira članarina za leto 2010 je potrebno urediti 

stanje društvenih članskih izkaznic. Nosilca: Matjaž Čepin in Mojca Ferle. 
 



- J. Šega je povedala, da se mora v postopku odbiranja arhivskega gradiva 
znotraj Zgodovinskega arhiva imenovati tričlanska komisija, v kateri je eden s 
strani predlagatelja aarhivsekga gradiva. Ker smo na eni od predhodnih sej 
sprejeli sklep, da se pregleda arhiv MD in ustrezna dokumentacija preda 
zgodovinskemu arhivu je Judita Šega predlgala, da imenujemo predstavnika v 
komisijo.   

 
          Sprejet je bil naslednji 

 
sklep št. 15/14: V komisijo za odbiranje arhivskega gradiva  MD  se imenuje A. 
P. Florjančič. 

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


