
 
 
 

Z A P I S N I K 
3. seje izvršnega odbora, ki je bila v ponedeljek, 5. 5. 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, Jana Mlakar, dr. Klement Podnar, Judita Šega, 
Jože mag. Štukl in Mojca Ferle;   
člani nadzornega odbora:mag. Srečko Beričič, mag. Miha Ješe in Peter Pokorn; 
član častnega razsodišča: dr. Andrej Rant. 
 
Opravičeno odsotna: Helena Janežič in mag. Tone Košir. 
 
Vabilo na 3. 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. Predlog scenarija prireditve ob 70-letnici društva (poroča Tone Košir) 
3. Predlog izdaje doneskov v letu 2008 in 2009 (poroča Alojzij Pavel 

Florjančič) 
4. Predlog za oblikovanje prodajnih cen publikacij (poroča Matjaž Čepin) 
5. Predlog posodobitve spletnih strani (poroča Helena Janežič) 
6. Informacije s seje uredniškega odbora Loških razgledov (poroča Judita 

Šega) 
7. Razno 

• opredelitev do pobude g. France Megušarja za preimenovanje 
Kopališke ulice 

• stališče do pisma g. Marka Vraničarja 
• informacija o Blaznikovih večerih v maju 
• predlog pogodbe za izdajo knjige Pisana Loka Škofja Loka avtorja 

Franceta Steleta 

K tč. 1: Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje 
Pregled realiziranih sklepov prejšnje seje: k sklepu pod 1. tč. je poročal M. Čepin, 
da je pridobil izjavo P. Hawline, da je  v primeru tožbe firme Intercable, plačnik 
vseh stroškov tožbe P. Hawlina. 



M. Čepin je tudi pripravil  osnutek operativnega dogovora o poslovanju med MD 
in LM in ga že oddal v Loški muzej. 
K tč. 3 je P. Pokorn podal svoje videnje priprave fotomonografije priznanih loških 
fotografov. Pripravljen je prevzeti uredništvo, na eni od naslednjih sej bo 
predstavil izhodišča za pripravo fotomonografije. 
P. Pokorn je tudi oddal formalni zahtevek za povrnitev stroškov razstave 
Škofjeloški pasijon v Freisingu, v višini 1.030 EUR netto. 
 
Po razpravi je bil soglasno sprejet naslednji  
 
sklep št. 3/1:  Z gornjimi dopolnitvami se potrdi  zapisnik 2. seje IO MD Škofja 
Loka. 
 

K tč. 2: Predlog scenarija prireditve ob 70-letnici dru štva  

Zaradi opravičene zadržanosti T. Koširja je o pripravi  poročal predsednik A. 
Igličar in predstavil predlog scenarija. Slavnostna akademija bo v četrtek, 29. 5. 
2008 v kapeli na Loškem gradu. Na slovesnost se povabi tudi ministra za kulturo 
RS. Slavnostne nagovore bodo imeli predsednik društva, minister oz. predstavnik 
MiK in župan, glasbeni program pripravijo učenci Glasbene šole Škofja Loka, v 
power pointu se predstavi zgodovino društva, izdajanje Loških razgledov in 
ostalih publikacij. Program bo povezovala Monika Tavčar. Besedila za 
predstavitve pripravi H. Janežič, fotografsko gradivo P. Pokorn. Podelila se bo 
častna listina dr. Francetu Štuklu. Listino bo izdelal Janez Jocif. M. Ferle mu 
posreduje kratko obrazložitev in poskrbi za izdelavo častne listine. Častnim 
članom se podeli knjižno darilo: Pisana Loka Škofja Loka, ki bo izšla ob tej 
priložnosti. Po prireditvi  bo manjša pogostitev, poleg pijače tudi potica. Za 
pogostitev se dogovarja T. Košir. 

Tajnica M. Ferle po e-pošti posreduje listo vabljenih na 70- letnico v pregled in 
dopolnitev članom IO. 

Za udeležbo ministra oz. predstavnika MiK se dogovarja J. Mlakar. Potrebuje 
uradno vabilo za sodelovanje, ki ga bo pripravil predsednik A. Igličar. 

Po razpravi je bil sprejet naslednji 

sklep št. 3/2: Potrdi se program slavnostne akademije ob praznovanju 70-letnice 
društva in datum slavnostne akademije, ki bo v četrtek, 29. 5. 2008 ob 19. uri v 
kapeli na Loškem gradu.  

 
K tč. 3: Predlog izdaje Doneskov v letu 2008 in 2009  

A. P. Florjančič je Predlog izdaje Doneskov za leto 2008 in 2009 posredoval po 
e-pošti že za preteklo sejo. Predlog izdaje Doneskov je sestavni del zapisnika. 
Na seji je podal posamezne obrazložitve.  



V razpravi je bilo predlagano, da se predlog dopolni tudi s projekti, ki so bili že 
vključeni v predlog občinskega proračuna. Uredniki posameznih izdaj so tudi 
njihovi nosilci in poskrbijo za pridobitev predračunov. 

Po razpravi je bil soglasno sprejet naslednji 

sklep št. 3/3: Potrdi se dopolnjeni predlog izdaje Doneskov in Vodnikov za 
obdobje 2008 – 2009. Koordinator A.P. Florjančič z uredniki posameznih 
Doneskov pripravi tudi finančno konstrukcijo za vsako izdajo. Na podlagi 
pripravljenega vsebinskega predloga za vsako publikacijo, ki ji bo dodan tudi 
finančni del, bo IO sprejel odločitev o izdaji posamezne publikacije. 

 

K tč. 4: Predlog za oblikovanje prodajnih cen publikaci j 

Predlog je pripravil blagajnik M. Čepin. Po pregledu popisa zalog je bilo 
ugotovljeno, da je v Loškem muzeju več kot 7000 izvodov  LR. Predlaga tudi 
spremembe cen nekaterih LR, Vodnikov in Doneskov, ki se jih potem ponudi v 
konsignacijsko prodajo  Planinskemu in Turističnemu društvu. Predlaga tudi 
prodajo publikacij ob prireditvi za 70-letnico MD. 

V razpravi je M. Ješe predlagal, da škofjeloškim srednješolcem ob zaključku 
šolanja podarimo promocijski izvod LR  

Po razpravi so bilo soglasno sprejeti  

sklep št. 3/4: Potrdi se spremembe cen Loških razgledov do vključno št. 50/2003 
– izvod 2 EUR, LR 51, 52, 53 –  8 EUR, Vodnika Blegoš in Ratitovec po 3 EUR, 
Vodnik Crngrob 5 EUR, Donesek Umorjeni škof 5 EUR. Ostale cene ostanejo 
nespremenjene. 

sklep št. 3/5: V konsignacijsko prodajo se PD Škofja Loka, Turističnemu društvu 
in starološki knjižnici  ponudijo vodniki Blegoš, Lubnik, Sorica  in Grebeni 
slovenskih gora. Nosilec je M. Čepin. 

sklep št. 3/6:Ob slavnostni akademiji 70-letnice MD se organizira prodaja 
publikacij MD.Zadolžena M. Čepin in J. Štukl. 

sklep št. 3/7: Članarina za leto 2008 se pobira skupaj z razpošiljanjem in plačilom 
za Loške razglede 

. 

K tč. 5: Predlog posodobitve spletnih strani  

O prenovi spletnih strani je poročal predsednik A. Igličar. Ožja skupina za 
prenovo spletne strani je pripravila predlog. Vsebina ostaja podobna kot že 
doslej, spremenila se bo organiziranost, na spletno stran se doda prijavnica za 



nove člane in spletna trgovina društvenih publikacij. Posamezne vsebine za splet 
naj bi pripravili posamezni člani IO. Zadolžitve je predsednik podal ustno in jih bo 
naknadno posredoval po e-pošti. 

Od pridobljenih predračunov je bil najugodnejši ponudnik družba e-soft. Grafično 
bo spletno stran oblikovala Beta Poljanšek Koman, kar je del dogovora o 
oblikovanju celostne grafične podobe MD. Spletna stran naj bi bila prenovljena 
do praznovanja 70-letnice MD. 

Po razpravi so bili sprejeti 

sklep št. 3/8: Potrdi se predlog posodobitve društvenih spletnih strani. 
Prenovljene spletne strani bodo vzpostavljene do praznovanja 70-letnice. Nosilec 
projekta prenove je Klement Podnar. 

sklep št. 3/9: Potrdi se izvajalec prenove – podjetje e-soft, ki je najugodnejši 
ponudnik.  Grafično spletno stran oblikuje Beta Poljanšek Koman. 

 

K tč. 6: Informacije s seje uredniškega odbora Loških r azgledov  

Nova urednica J. Šega je članom IO predstavila vsebino 54. številke Loških 
razgledov in naloge uredniškega odbora. Vsebinsko bistvene razlike ne bo, enaki 
ostajajo osnovni razdelki: Razprave, Gradivo, Leposlovje. Dodana bo 
predstavitev občinskih nagrajencev in prenovljena kronika dogodkov v občini. LR 
bodo izšli jeseni. 

sklep št. 3/10: Potrdi se predlog vsebine Loških razgledov. št. 54/2007. 

sklep št. 3/11: Urednica LR,  J. Šega, do naslednje seje pripravi predlog 
uredniške politike in pripravi predlog za določitev višine  avtorskih honorarjev. 

 

K tč. 7: Razno 

• Predsednik A. Igličar nas je seznanil s finančno oceno prodaje 
knjige  Pisana Loka Škofja Loka in predlogom avtorske pogodbe z 
avtorjem Francetom Steletom. 

sklep št. 3/12: Prodajna cena knjige Pisana Loka Škofja Loka bo do 
konca junija znašala 30 EUR, po 1. 7. 2008 pa 35 EUR. Predsednik A. 
Igličar je zadolžen za promocijo in prodajo knjige. 

• opredelitev do pobude g. Franca Megušarja za preimenovanje 
Kopališke ulice; 



 Po razpravi o pobudi za preimenovanje Kopališke ulice je bil s 6 
glasovi za sprejet naslednji  

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. 

• stališče do pisma g. Marka Vraničarja; 

V razpravi smo podprli pobudo, da se v jeseni pripravi Blaznikov večer.  

S 6 glasovi za in 1 vzdržanim glasom je bil sprejet naslednji 

sklep št. 3/14: G. Marku Vraničarju se pisno sporoči, naj v roku 14 dni 
pripravi prispevek  za objavo vezan na vsebino članka Škofjeloški 
pasijon 1941 – 1945, avtorja A. P. Florjančiča. 

• informacija o Blaznikovih večerih v maju; vabila za oba večera so 
že natisnjena. Na sporedu sta dva BV: 8. 5. je BV posvečen 
pogovoru s Svetkom Kobalom: Svetko Kobal – od predsednika 
mestne občine Škofja Loka  do jugoslovanskega finančnega 
strokovnjaka, sledi mu BV  dr. Andreja Ranta z naslovom Karni in 
Veneti v Britaniji in Alpah, ki bo 22. 5. 2008. 

 

Seja je bila zaključena ob 22.30 uri. 

Zapisala: Mojca Ferle                                                        mag. Aleksander Igličar 
                                                                                                      predsednik 

 


