
 
 

Z A P I S N I K 
4. seje izvršnega odbora MD Škofja Loka, ki je bila v sredo, 18. 6. 2008 ob 19. uri v okroglem stolpu Loškega 

muzeja. 
 
 
Seje so se udeležili:  
člani izvršnega odbora: mag. Aleksander Igličar, mag. Matjaž Čepin, Vincencij Demšar, Alojzij Pavel 
Florjančič, mag. Tone Košir, Jana Mlakar, Judita Šega, Jože mag. Štukl in Mojca Ferle;   
član nadzornega odbora:  Peter Pokorn 
 
Opravičeno odsotni: mag. Srečko Beričič, Helena Janežič in dr. Klement Podnar. 
 
Vabilo na 4. 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. Pregled aktivnosti v teku 
3. Razno 

 
V uvodu se je predsednik A. Igličar še enkrat zahvalil vsem sodelujočim pri organizaciji slavnostne akademije 
ob 70-letnici društva. Odmevi so bili pozitivni in prisotni smo soglašali, da  je prireditev lepo uspela. 
 
K t č. 1: Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje 
Pregled realiziranih sklepov prejšnje seje: 
  

• K sklepu 3/13 pod 7. tč. dnevnega reda je J. Štukl predlagal dopolnitev sklepa, ki se tako v celoti glasi:  
 

sklep št. 3/13: Poimenovanje Kopališke ulice se ne spremeni, Muzejsko društvo Škofja Loka pa podpira pobudo, 
da se ena od novih ulic v Škofji Loki  poimenuje po Franu Jesenku. 

 
• akcija podaritve publikacij MD ob 70-letnici je uspela in se še razširila. Tako so bili poleg učencev 

zadnjih razredov devetletke obdarjeni tudi vzgojitelji, profesorji, zdravniki, duhovniki, občinski svetniki 
in župani. Podarjenih je bil 1634 izvodov. Predsednik predlaga, da se tistim, ki so razvozili publikacije, 
potni stroški povrnejo z izvodom knjige Pisana Loka Škofja Loka. Prisotni smo tudi podprli predlog, da 
se na letošnji Venerini poti na stojnici ponudi nekaj brezplačnih izvodov Loških razgledov. Sprejeta sta 
bila   

 
sklep št. 4/1: V zameno za poravnavo potnih stroškov ob razvozu publikacij se za relacijo Žiri in Železniki 
potni stroški povrnejo s 3 izvodi knjige Pisana Loka Škofja Loka, za razvoz po Škofji Loki pa z 1 izvodom  
knjige Pisana Loka Škofja Loka. 
 
sklep št. 4/2: Na Venerini poti (na stojnici Loškega muzeja pred galerijo), se gratis ponudijo starejše 
številke Loških razgledov. 
 

V Gorenjskem glasu (torek, 17. 6. 2008) je bilo objavljeno pismo Matjaža Hafnerja pod naslovom »Kam pelje 
hudičeva brv?« v katerem je zapisanih vrsta netočnosti in neresnic o MD Škofja Loka. Člani IO so sprejeli 
naslednji 
 



sklep št. 4/3: Predsednik mag. Aleksander Igličar pripravi odgovor na objavljeno pismo g. Matjaža Hafnerja in  
ga pošlje v objavo Gorenjskemu glasu.  

 
• G. Marko Vraničar je poslal prispevek oz. odgovor na članek  A. P. Florjančiča Škofjeloški pasijon 

1941 - 1945. Poleg predsednika sta se z odgovorom seznanila še urednica LR J. Šega in T. Košir.  Ker 
članek A. P. Florjančiča ni bil objavljen v LR, načeloma v njih ne more biti objavljen tudi odmev. 
Vsebina odmeva tudi presega vsebino članka. Predlagamo, da se odmev objavi na društveni spetni 
strani. Sprejet je bil 

 
sklep št. 4/4:  Prispevek g. Marka Vraničarja, kot odmev na članek A. P. Florjančiča  Škofjeloški pasijon 
1941 – 1945, ki je bil objavljen v Doneskih Škofjeloški pasijon 2008, se ne objavi v LR, ampak na spletnih 
straneh društva. S člankom se seznani celoten izvršni odbor. Predsednik A. Igličar vsebino sklepa  posreduje 
g. M. Vraničarju in ga pozove, da se v odmevu omeji le na vsebino članka. 

 
Po razpravi je bil soglasno sprejet naslednji  
 
sklep št. 4/5:  Z gornjimi dopolnitvami in sklepi se potrdi  zapisnik 3. seje IO MD Škofja Loka. 
 
K t č. 2: Pregled aktivnosti v teku 

• Predsednik A. Igličar nas je seznanil z informacijo o srečanjih s predsedniki MD Žiri in Železniki. 
 
• Blaznikovi večeri se odvijajo po programu. 

 
• Tiskana izdaja Bibliografije Loških razgledov in ostalih Doneskov –  Priprava Bibliografije je v polnem 

teku, dogovoriti je potrebno še naklado. Koordinator izdaj Doneski A. P. Florjančič nas je seznanil s 
predvidenimi stroški. Kratko nas je seznanil tudi z naslednjimi izdajami: Kamniti most in Olimpijski 
venec, kjer uredništvo še ni dorečeno. Predlaga tudi izdajo dipl. dela Valentina Bogataja o Marijanu 
Gabrijelčiču – ob 10. obletnici njegove smrti. Izdajo naj bi sofinacirala tudi občina Kanal ob Soči.  

 
• Priprava 54. številke Loških razgledov –  poročala je urednica J. Šega. Priprava poteka v skladu s 

pričakovanji in ciljem, da 54. številka izide v začetku novembra. Pripravljenih oz. objavljenih bo 40 
prispevkov. Na osnovi prispelih ponudb je bila izbrana lektorica. Predlagana so bila tudi izhodišča za 
avtorske honorarje, ki naj bi se ločili za znanstvene in poljudnoznanstvene tekste ter za poročila.  
Dokončno odločanje o višini je prestavljeno na naslednjo sejo. 

 
• Predlog izleta MD -  glede na pomembno obletnico – 500 letnico rojstva Primoža Trubarja, za jesenski 

izlet tajnica M. Ferle predlaga obisk Trubarjevih krajev. Za uvod bi si ogledali razstavo, ki jo pripravlja 
ZAL v Škofji Loki in Mestni muzej v Ljubljani, pot bi nadaljevali do Rašice in še nekaterih drugih 
krajev povezanih s Trubarjevim življenjem.  

  

K t č. 7: Razno 

• Ponovno smo razpravljali o objavi imenika članov MD Škofja Loka v 54. številki LR. Za 
pripravo objave sta zadolžena tajnica M. Ferle in T. Košir. 

 

Seja je bila zaključena ob 21 uri. 

 

 

Zapisala: Mojca Ferle                                                                               mag. Aleksander Igličar 

                                                                                                                        predsednik 


