
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

7. seje izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka, ki je bila v ponedeljek, 19. 1. 2009 
ob 18.00 uri v okroglem stolpu Loškega muzeja. 

 
 
Seje so se udeležili: mag. Aleksander Igličar, mag. Matjaž Čepin, Vincencij Demšar, Alojzij 
Pavel Florjančič, Helena Janežič, mag. Tone Košir, Judita Šega in Jože mag. Štukl. 
 
Člana nadzornega odbora: mag. Srečko Beričič in Peter Pokorn. 
 
Opravičeno odsotni: Mojca Ferle, Miha Ješe, Jana Mlakar, Klement Podnar. 
 
Vabilo na 7. sejo IO je bilo poslano po e-pošti. 
 
Pred pričetkom seje smo si ob vodstvu Jožeta mag. Štukla ogledali obnovljen stolp Loškega 
gradu in prehod v nunski samostan ter pri tem najdene ostaline.  
 
Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled in sprejem zapisnika 6. seje 
2. Informacija o pripravah na izid Doneskov št. 19: Škofjeloški pasijon 2009 (poroča A. 

P. Florjančič) in Doneskov št. 20: Olimpijski venec (poroča A. Igličar) 
3. Aktivnosti za pridobivanje novih članov (poroča A. Igličar) 
4. Informacija o distribuciji 54. številke LR (poroča A. Igličar) in pripravah na izid 55. 

številke LR (poroča J. Šega)  
5. Predlog Blaznikovih večerov spomladi 2009 (poroča V. Demšar) 
6. Priprave na zbor članov (poroča A. Igličar) 
7. Razno 

 
 
K t č. 1: Pregled in sprejem zapisnika 6. seje: 
 
Pregled realiziranih sklepov prejšnje seje: 

- Alojzij Pavel Florjančič predlaga izplačilo honorarja študentu Aljoši Hafnerju, ki je 
pripravljal društveno spletno stran za časa njegovega predsedniškega mandata; 
honorar tedaj ni bil izplačan; 

- Predlog  izdaj Doneskov in Vodnikov v letu 2009 in 2010 s finančnim ovrednotenjem 
je bil decembra 2008 posredovan na občino;   

- Družabno prednovoletno srečanje članov IO po »intendantski Rupnikovi liniji« ni bilo 
izvedeno zaradi premajhnega števila prijav; 



- MD je podprlo podpis peticije o vrnitvi krajevne table Stara Loka oz. o njenem 
»neodvzemu«. MD se tudi v medijih navaja kot podpornik te akcije. 

 
Sprejeti so bili naslednji sklepi 
 

sklep št. 7/1: – Aljoši Hafnerju se za izdelavo spletne strani  izplača 100 EUR neto in 
podari knjiga Pisana Loka Škofja Loka. Profesoricama na Gimnaziji Škofja Loka, ki sta 
sodelovali, se prav tako podeli knjiga Pisana Loka Škofja Loka. Knjige preda A. P. 
Florjančič. 
 
sklep št. 7/2: Potrdi se zapisnik 6. seje IO MD Škofja Loka. 

 
 
K t č. 2: Informacija o pripravah na izid Doneskov št. 19: Škofjeloški pasijon 2009 in  
             Doneskov št. 20: Olimpijski venec  
 
Informacijo o Doneskih št. 19 Škofjeloški pasijon 2009 je podal A. P. Florjančič. To bo že 
četrta zaporedna knjižica s tem naslovom, ki naj bi izšla pred prvo letošnjo uprizoritvijo 
pasijona, do 20. 3. 2009. A. Igličar predstavi oceno stroškov izdaje in poroča o problemih 
financiranja s strani občine.  
 
O Doneskih št. 20: Olimpijski venec (prevod dr. Tineta Debeljaka) poroča A. Igličar. Za tisk 
je bil pripravljen že 1945 vendar ni nikoli izšel; prevod najden leta 2003 v rokopisnem 
oddelku NUK, izdaja bo v okviru MD realizirana v letošnjem letu ob 20-letnici Debeljakove 
smrti. Urednik knjige bo dr. Nikolaj Jež, predstojnik Katedre za poljski jezik na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani. 
 
Helena Janežič pridobi informacijo v NUK glede Debeljakove bibliografije in njene izdaje v 
sodelovanju z MD. 
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji 
 
sklep št. 7/3: Izvršni odbor potrdi izdajo Doneskov 19: Škofjeloški pasijon 2009 in Doneskov 
20: K. Wierzyinski: Olimpijski venec v prevodu dr. Tineta Debeljaka. 
 
 
K t č. 3: Aktivnosti za pridobivanje novih članov  
 
Predsednik A. Igličar predlaga oblikovanje tričlanske skupine v sestavi Mojca Ferle, dr. 
Klement Podnar in Helena Janežič (koordinator), ki naj pripravi predloge, kako celovito 
pristopiti k pridobivanju novih članov, še zlasti pri mlajši generaciji. 
 
Razpravljalo se je še o predlogu ponovne uvedbe članske izkaznice. Z uvedbo bi imeli 
imetniki 10% popust za publikacije MD in prost vstop v Loški muzej. 
 
Sprejeti so bili naslednji sklepi:  
 



sklep št. 7/4: Izvršni odbor potrdi tričlansko skupino v sestavi Mojca Ferle, dr. Klement 
Podnar, Helena Janežič (koordinatorka) za pridobivanje novih članov. Skupina naj predlog 
pripravi predvidoma do srede aprila 2009. 
 
sklep št. 7/5: Mag. Matjaž Čepin pripravi predlog za izdajo članske izkaznice. 
 
 
K t č. 4: Informacija o distribuciji 54. številke LR in pripravah na izid 55. številke LR  
 
Informacijo o distribuciji je podal A. Igličar in se zahvalil Tonetu in Milči Košir, ki sta 
sodelovala pri pripravi za pošiljanje LR po pošti. Za simbolno zahvalo jima je predsednik 
podaril 3 izvode knjige Pisana Loka Škofja Loka.  54. številka LR je praktično pošla, saj je na 
zalogi ostalo okrog 60 izvodov. Finančno je potrebno urediti odnos z MD Železniki in Žiri, za 
kar je zadolžen blagajnik M. Čepin. 
 
Judita Šega je  poročala o pripravi 55. številke in kratko predstavila avtorje in njihove 
prispevke. 55. številka LR naj bi letos po dolgih letih izšla sredi junija, pred občinskim 
praznikom. 
 
Tekla je razprava tudi o objavah v naslednjih številkah. P. Pokorn bo pripravil prispevek o 
mednarodni fotografski razstavi LUMEN in o Foto društvu Anton Ažbe, ki bo leta 2010 
praznovalo 50-letnico.  
 
Ponovno je tekla razprava o seznamu loških veljakov in možnosti tiskane izdaje v sodelovanju 
z MD. A. Igličar je posredoval informacijo, da gorenjske knjižnice na spletnih straneh 
pripravljajo portal o znamenitih Gorenjcih, kjer bodo seveda vključeni tudi Ločani. 
 
Sprejet je bil naslednji 
 
sklep št. 7/6: Sprejme se informacija o distribuciji Loških razgledov št. 54 in informacija o 
pripravi nove številke LR 55/2009.  
 
 
K t č. 5: Predlog Blaznikovih večerov spomladi 2009 
 
Za naslednji BV je predvidena predstavitev knjige o Marijanu Gabrijelčiču.  V. Demšar je 
predstavil še nekatere predloge za naslednje BV, in sicer: o  prenovi Loškega gradu z 
arhitektom Likarjem; z dr. Benedikom o kapucinih; Soška fronta in strategija vojskovanja; v 
juniju predstavitev nove številke LR. 

 
Sprejet je bil naslednji 
 
sklep 7/7: Naslednji Blaznikov večer z naslovom GAMA - MARIJAN GABRIJELČIČ (1940 - 
1998) se organizira 4. 2. 2009.  

 
 
 
 
 



K t č. 6: Priprave na zbor članov 

O pripravah na zbor članov (ZČ) je poročal predsednik A. Igličar. ZČ naj bi bil v četrtek 19. 
3. 2009. Pripravijo se poročila predsednika in blagajniško poročilo. ZČ naj bi bil združen s 
predstavitvijo Doneskov 19 – Škofjeloški pasijon 2009. Predsednik A. Igličar je tudi 
predlagal, da se ob 20-letnici smrti dr. Tineta Debeljaka, soustanovitelja Muzejskega društva 
Škofja Loka, imenuje za častnega člana MD Škofja Loka.  

Soglasno je bil sprejet naslednji 

sklep 7/8: Dr. Tineta Debeljaka se posthumno imenuje za častnega člana MD Škofja Loka. 
Utemeljitev do naslednje seje pripravi Helena Janežič. 

  
K t č. 7: Razno 
 

- P. Pokorn predlaga, da se fotografa Avgusta Bertholda predstavi kot Ločana v eni od 
naslednjih številk LR.  

 
- V. Demšar je predlagal, da se obnovi napis na Jesenkovi hiši v Kopališki ulici. A. 

Igličar je omenil, da je bil na 5. seji IO sprejet predlog, da V. Demšar pripravi popis 
vseh spominskih obeležij, ki jih je postavilo MD, s ciljem njihovega rednega 
vzdrževanja. 

 
 
Zapisala: Helena Janežič                                                               mag. Aleksander Igličar 
                                                                                                                 predsednik    
 


