
 

Z A P I S N I K 

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

24. 1. 2011 ob 18. uri v okroglem stolpu Loškega muzeja. 

Seje so se udeležili: mag. Aleksander Igličar, mag. Tone Košir, mag. Matjaž Čepin, Alojzij Pavel 
Florjančič, Judita Šega, dr. Klement Podnar, mag. Jože Štukl, Vincencij Demšar, Helena Janežič, 
član nadzornega odbora mag. Srečko Beričič in član častnega razsodišča Peter Pipp.  

Opravičeno odsotni: Mojca Ferle, Jana Mlakar. 

Vabilo na 19. sejo je bilo poslano po e-pošti.   

Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnika 18. seje 
2. Predlog knjižnih izdaj v letu 2011 

Ponatis Kamniti most (poroča H. Janežič) 
Pasijonski doneski 6/2011 (poroča A. P. Florjančič) 
Vodnik Jernej iz Loke (poroča M. Ferle) 

3. Informacija o pripravi LR 57/2010 (poroča J. Šega) 

4. Blaznikovi večeri spomladi 2011 (poroča V. Demšar) 

5. Poročilo o finančnem poslovanju (poroča M. Čepin) 
6. Razno 

Imenovanje inventurne komisije 
Priprave na zbor članov 

 

K t č. 1: Pregled in sprejem zapisnika 18. Seje 

Predsednik A. Igličar je poročal o realiziranih sklepih 18. seje in drugih aktivnostih, ki so bile 
izvedene v času od predhodne seje. 

V skladu z dogovorom o ureditvi obligacijskih razmerij z Loškim muzejem so bili izvedeni vsi 
dogovori. Odprto ostaja edino pošiljanje LR 56/2009, ki naj bi jih v skladu z dosedanjo prakso 
naslovnikom poslal Loški muzej.  



Sklep 19/1: Sprejme in potrdi se zapisnik 18. seje. 

 
K t č. 2: Predlog knjižnih izdaj v letu 2011 
 
MD ima v letu 2011 v načrtu izdajo treh številk Doneskov. 

- O pripravi ponatisa razširjene izdaje pripovedk z loškega Kamniti most, ki je izšla 
novembra 2010 in v dobrem tednu tudi pošla, je poročala urednica Helena Janežič. Izid 
ponatisa je predviden za čas okoli kulturnega praznika, 8. februarja 2011. Stroške izdaje v 
celoti krije MD, knjigo bomo prodajali na običajnih prodajnih mestih in na Zboru članov 
marca 2011.  

Sklep 19/2: Odobri se ponatis knjige Kamniti most. 
- O izidu Pasijonskih doneskov 6/2011 je poročal njihov urednik, Alojzij Pavel Florjančič. 

Nova knjiga iz zbirke pasijonskih doneskov bo predstavljena na Mednarodnem 
znanstvenem simpoziju o pasijonih, ki se bo odvijal med 17. In 19. marcem 2011 v 
Sokolskem domu v Škofji Loki. Poleg običajnega dela, ki prinaša dogodke iz Slovenije in 
od drugod, povezane s pasijoni, bodo v knjigi objavljeni tudi prispevki s simpozija. 

- MD bo sodelovalo tudi pri pripravi monografije z naslovom Škofjeloški pasijon, ki naj bi 
izšel leta 2012. Urednica in nosilka projekta je Romana Bohinc. 

- V letu 2011 se MD pridružuje obeležitvi 500-letnice potresa na Loškem in pripravlja izid 
vodnika z naslovom Freskant Jernej iz Loke. Urednica bo Mojca Ferle, besedilo bosta 
prispevala Dušan Koman in Janez Jocif (riba Faronika). Vodnik naj bi izšel septembra 
2011 v času Dnevov turizma na Loškem. 

 
K t č. 3: Informacija o pripravi LR 57/2010 
O izidu nove, 57. številke Loških razgledov, je poročala njihova urednica Judita Šega. Zbranih je 
že velika večina prispevkov (42), 2/3 urejenih, 1/3 že tudi lektorirana. Lektorica ostaja A. 
Klemenc. T. Košir se bo dogovoril za novo tri letno pogodbo za prelom in oblikovanje s Studiem 
Grad.  
Predstavitev LR 57/2010 bo v torek, 14. junija 2011 v Sokolskem domu. Datum je usklajen z 
županom. 
 
K t č. 4: Blaznikovi večeri spomladi 2011 
O Blaznikovih večerih poroča njihov skrbnik, V. Demšar.  

- Prvi BV bo organiziran že 25. januarja v Kašči, predstavljena bo knjiga Pozdrav z 
Gorenjske, pri kateri je sodelovala tudi članica izvršnega odbora MD, J. Šega.  

- V začetku marca bo V. Demšar pripravil BV kot izziv Ločanom z naslovom »Kam z 
materialno kulturno dediščino?« v sodelovanju z M. Erbežnikom z Zavoda za kulturno 
dediščino in Matejo Hafner Dolenc, vodjo oddelka za okolje in prostor na Občini Škofja 
Loka. 

- V sklopu obletnice potresa bo MD pripravilo dva  BV, vsebino bo pripravil Janez Jocif. 



-  Predlogi za BV pa so še naslednji: pogovor z baronico iz Puštala, pogovor z g. 
Nastranom, bivšim županom, o loški obvoznici  ter z g. Alfonzom Zajcem, znamenitim 
Žirovcem in častnim članom MD. 

 
K t č. 5: Poročilo o finančnem poslovanju 
Blagajnik Matjaž Čepin poroča, da je finančno poslovanje stabilno. 
 
K t č. 6: Razno 

- A. P. Florjančič je podal informacijo o ureditvi osebnega arhiva g. Staneta Pečarja. Na 
zboru članov 2010 je bilo predlagano, da se pregleda arhiv g. S. Pečarja in prouči, ali je 
kaj zanimivo za objavo v Doneskih. Arhiv je pregledala skupina v sestavi A. P. 
Florjančič, V. Kaluža in M. Vraničar in se odločila, da se osebni arhiv  S. Pečarja prenese 
v hrambo Arhiva Ljubljana, enota v Škofji Loki. 

- V inventurno komisijo se imenujejo M. Čepin (predsednik), T. Košir in J. Štukl (člana). 
- Konec marca bomo sklicali redni zbor članov, na katerem bodo izvedene volitve 

predsednika in članov izvršnega odbora. V skladu s pravili društva, vsem članom 
pošljemo pisno povabilo, naj predlagajo kandidate.  
Pred zborom članov bo svojo knjigo Življenje na Lučinskem skozi stoletja predstavil član 
izvršnega odbora MD, mag. T. Košir. 

- J. Šega predlaga, da se nadaljuje s prevzemom arhivskega gradiva, M. Čepin skupaj z 
računovodkinjo LM pregleda blagajniško-finančno dokumentacijo in presodi, kateri 
dokumenti naj se trajno hranijo in prenesejo v Arhiv.  

 
Seja je bila zaključena ob 19.45. 
 
Zapisala: Helena Janežič            mag. Aleksander Igličar 
                                                                                                               predsednik 


