
 
Z A P I S N I K 

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

14. 6. 2010 ob 19. uri v okroglem stolpu Loškega muzeja. 
 
 
Seje so se udeležili: mag. Aleksander Igličar, Vincencij Demšar, mag. Matjaž Čepin, 
Alojzij Pavel Florjančič, mag. Tone Košir, Jana Mlakar, Judita Šega in Jože mag. 
Štukl, člana nadzornega odbora mag. Srečko Beričič in Peter Pokorn ter predsednik 
častnega razsodišča Andrej Rant.  
 
Opravičeno odsotni: Helena Janežič, Mojca Ferle in dr. Klement Podnar.  
 
Vabilo na 16. sejo je bilo poslano po e-pošti.  
 
Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled in sprejem zapisnika 15. seje  
2. Dogovor o distribuciji Loških razgledov 56/2009 (poroča A. Igličar)  
3. Priprave na izlet društva v Innichen (poroča T. Košir) 
4. Poročilo o finančnem stanju društva (poroča M. Čepin) 
5. Razno 

  

K tč. 1: Pregled in sprejem zapisnika 15. seje 

Predsednik A. Igličar je poročal o realiziranih sklepih 15. seje in drugih aktivnostih, ki 
so bile izvedene v času od predhodne seje. 

Pisnega odgovora na pismo županu o nadaljevanju Aleje znamenitih Ločanov nismo 
prejeli. Župan je dal odgovor le v medijih in sicer, da naj bi bil razpis za postavitev 
novega obeležja v Aleji znamenitih Ločanov izveden v letu 2011. Glede na vsebino 
odgovora in iztek mandata župana in občinskim svetnikom so člani izvršnega odbora 
menili, da se nadzornemu odboru občine ne pošlje pismo.  

V začetku maja je bila sklicana prva seja sveta Zavoda Loški muzej, v katerem MD 
zastopa A. Igličar. Na začetku seje je A. Igličar opozoril, da MD ni bilo ustrezno 
obveščeno o izteku mandata prejšnje sestave sveta zavoda. Svet zavoda je za 
kandidatko za direktorico Loškega muzeja predlagal dosedanjo direktorico J. Mlakar, 
ki jo je občinski svet že tudi imenoval za direktorico Loškega muzeja.  



Pisna pobuda za zaščito freske na nunskem vrtu, ki jo je na zboru članov podal M. 
Vraničar, in smo jo poslali Občini Škofja Loka in Območni enoti ZVKD RS je naletela 
na hiter odziv, saj se že vodijo postopki, da bi se freska snela in shranila v Loškem 
muzeju. 

V okviru festivala zgodovine HISTORIAL ŠKOFJA LOKA 2010, ki bo potekal od 26. 
do 29. 6. 2010, bo organiziran tudi mednarodni posvet Motivi in vsebine zgodovinskih 
obdobij v sodobni turistični ponudbi mest, na katerem bo A. Igličar, predsednik MD, 
predstavil referat z naslovom Vključevanje dediščine v sodobno mestno življenje – 
primer Muzejskega društva Škofja Loka.  

Srečanje odbornikov MD Škofja Loka, Železniki in Žiri, ki je bilo 28. 5. 2010 v 
Železnikih, so se udeležili T. Košir, A. Rant in A. Igličar. 

V petek, 28. 5. 2010 je bila v Spodnji Idriji predstavitev knjige Nekoč je bilo jezero, ki 
jo je predstavila urednica dr. Marija Stanonik. 

Predsednik je povedal, da je M. Ješe poslal dopolnitev zapisnika 15. seje in sicer, da 
se na 4. strani beseda zahteval zamenja z besedo predlagal. A. Igličar je predlagal, 
da se na 3. strani stavek: MD pisnega obvestila ni prejelo nadomesti s stavkom: MD 
ni prejelo nobenega obvestila. Na 4. strani pa se pred besedo: proceduralni vrine 
beseda ne.  

Po poročanju je bil sprejet naslednji  

sklep št. 16/1:  Sprejme in potrdi se zapisnik 15. seje s predlaganimi dopolnitvami. 

Sklep 16/2: Pismo nadzornemu odboru Občine Škofja Loka v zvezi z Alejo 
znamenitih Ločanov se pošlje po jesenskih lokalnih volitvah. S tem se spremeni sklep 
št. 15/8 iz predhodne seje. 

 

K tč. 2: Dogovor o distribuciji Loških razgledov 56/200 9 

Loške razglede 56/2009 je A. Igličar danes dvignil v tiskarni Littera Picta v Medvodah. 
Predsednik A. Igličar se je zahvalil urednici Juditi Šega in uredniškemu odboru za 
pestro in obsežno novo številko Loških razgledov. Predstavitev bo v sredo, 16. 6. 
2010 ob 19. uri v Sokolskem domu. V drugem delu večera bomo A. P. Florjančiču 
podelili listino o imenovanju za častnega člana društva. 

Distribucijo in prodajo Loških razgledov bo koordiniral blagajnik M. Čepin. Članom se 
bodo LR prodajali na predstavitvenem večeru, nato bodo LR raznašali študentje, 
sledi pošiljanje po pošti. Za razdelitev avtorskih izvodov bo poskrbel T. Košir, ki bo 
izvode LR dostavil tudi Občini Gorenja vas-Poljane, MD Železniki in MD Žiri ter 
javnim institucijam v Škofji Loki. J. Štukl skrbi za razdelitev LR odbornikom in častnim 
članom. M. Čepin poskrbi za konsignacijsko prodajo LR v Loškem muzeju, na LTO in 
TD. Lanski LR se umaknejo iz prodaje. 



Na predstavitvenem večeru se bo pobirala tudi članarina, za kar poskrbi M. Čepin, 
pomagajo pa mu M. Ferle, T. Košir in J. Štukl.  

Prodajna cena LR in članarina je enaka kot lani. Redna prodajna cena LR je 20 EUR, 
za člane 15 EUR, članarina znaša 5 EUR. 

 

K tč. 3: Priprave na izlet društva v Innichen 

Peter Pokorn je predstavil vsebinski predlog društvenega izleta v Innichen. Po 
razpravi sta bila sprejeta sklepa: 

sklep št. 16/3: Društveni izlet naj bi se izvedel v soboto, 25. 9. 2010. 
sklep št. 16/4: Podrobnejši program izleta in ostale organizacijske stvari pripravi 
skupina v sestavi: P. Pokorn (vodja), M. Ferle in T. Košir. 

 

K tč. 4: Poro čilo o finan čnem stanju društva  

Blagajnik M. Čepin je povedal, da je finančno stanje društva stabilno. V naslednjem 
obdobju bodo prihajali računi za Loške razglede ter sredstva od članarine in prodaje 
LR. Pred dopustom bo Občini poslan zahtevek za sofinanciranje LR. 

 
K tč. 5: Razno 
 

- S. Beričič je povabil na mladinsko filatelistično srečanje, ki bo v torek, 15. 6. 
2010. 

- J. Štukl je povabil na odprtje razstave o orožju Kaj jemlješ ti orožje, sin?, ki bo 
bo v torek, 22. 6. 2010. 

- V Demšar je povedal, da se pripravlja iniciativa za postavitev obeležja gospe 
Minki Bevk. V razpravi so bili člani mnenja, da se MD ne pridruži  tej iniciativi.  

 
Seja je bila zaključena ob 20. uri. 
 
 
 
Zapisala: 
Judita Šega                                 mag. Aleksander Igličar 
                                                                                                        predsednik 
 


