
 

 

 

Z A P I S N I K 

6. seje izvršnega odbora MD Škofja Loka, ki je bila v ponedeljek, 10. 11. 2008 ob 18. uri v 
okroglem stolpu Loškega muzeja. 

 

Seje so se udeležili:  

člani izvršnega odbora: mag. Aleksander Igličar, mag. Matjaž Čepin, Vincencij Demšar, 
Alojzij Pavel Florjančič, Helena Janežič, mag. Tone Košir, Jana Mlakar, Judita Šega, Jože 
mag. Štukl in Mojca Ferle;   

član nadzornega odbora: mag. Srečko Beričič in  

Romana Bohinc vodja projekta Škofjeloški pasijon 2009. 

Opravičeno odsoten dr. Klement Podnar.  

 

Vabilo na 6. sejo IO je bilo posredovano po e-pošti.  

 

Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnikov 5. in 1. korespondenčne seje 
2. Informacija o pripravah na izvedbo Škofjeloškega pasijona v letu 2009 in možnem 

vključevanju Muzejskega društva (poroča Romana Bohinc, vodja projektne skupine) 
3. Informacija o izidu 54. številke Loških razgledov (poroča Judita Šega)  
4. Informacija o finančnem stanju društva (poroča Matjaž Čepin) 
5. Predlog izdaj Doneskov in Vodnikov v letu 2009 (predlagatelj Alojzij Pavel 

Florjančič)  
6. Predlog Blaznikovih večerov spomladi 2009 (predlagatelj Vincencij Demšar) 
7. Aktivnosti za pridobivanje novih članov (poroča Aleksander Igličar) 
8. Razno 

 

V. Demšar je opozoril na pomemben dogodek – obnovo stolpa na Loškem gradu. J. Mlakar 
nas je pred naslednjo sejo povabila na ogled in vodstvo po novih najdbah. 



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

Pregled realiziranih sklepov prejšnje seje: 

- realizirana je bila donacija panojske razstave o škofjeloškem pasijonu za muzej v 
Kapucinskem samostanu 

- za Zvezo zgodovinskih društev Slovenije je bilo pripravljeno poročilo o delu MD 
Škofja Loka zadnji dve leti,  

- zavodu O smo izdali pisno podporo, za katero so zaprosili pri organizaciji 
regionalnega stičišča oz. info portala 

- natisnili smo dopise in ovojnice z glavo MD. 

 

Po razpravi je bil soglasno sprejet naslednji  

sklep št. 6/1: Potrdi se zapisnik 5. seje in zapisnik 1. korespondenčne seje IO MD Škofja Loka. 

  

K t č. 2: Informacije o pripravah na izvedbo Škofjeloškega pasijona v letu 2009 in 
možnem vključevanju MD 

Na sejo je bila povabljena Romana Bohinc, vodja projekta  Škofjeloški pasijon 2009, ki je 
predstavila potek priprav in spremljevalnih prireditev ob Škofjeloškem pasijonu.  
Muzejskemu društvu se je zahvalila, da je v času neuprizarjanja vzdrževal pasijonsko 
kondicijo z izdajo tematskih Doneskov in s panojsko razstavo.  Prosila je tudi za nadaljnje 
sodelovanje, predvsem pri promociji Škofjeloškega pasijona. 

V razpravi je bilo izpostavljeno, da mora biti spremljevalni program prireditev usklajen med 
vsemi loškimi organizatorji, dana je bila pobuda za izdajo publikacije Škofjeloški pasijon 
2009, MD bi pripravilo tudi tematski Blaznikov večer. Ponovno je bila dana tudi pobuda, da 
se knjiga Pisana Loka Škofja Loka, ki jo je društvo skupaj z občino Škofja Loka izdalo tudi z 
namenom promocije ob pasijonskih dogajanjih, še bolj uporablja za priložnostne zahvale in 
darila.  

Izpostavljeno je bilo tudi slabo sodelovanje z evropskim združenjem pasijonskih mest 
Europassion, v katerega se je na osnovi pobude MD leta 2007 vključila tudi Škofja Loka.  

Po daljši razpravi je bil sprejet naslednji 

sklep 6/2: S strani MD je za stike s pasijonsko pisarno zadolžen Alojzij Pavel Florjančič. 

 
K t č. 3: Informacija o izidu 54. številke Loških razgledov 

Poročala je urednica LR Judita Šega. Nova številka LR 54/2007 je tik pred izidom. Na račun 
društvene 70-letnice in objavljenih pravilnikov so precej obširni. Studio Grad je oblikoval 
novo tipično stran in naslovnico, z njimi je bila sklenjena pogodba o oblikovanju LR za tri 
leta. Nova 54. številka LR bo predstavljena na Blaznikovem večeru, v četrtek, 20. 11. 2008 ob 
19. uri v Kašči.  

Podan je bil tudi predlog za nekoliko višjo postavko za LR v občinskem proračunu. 

 



Po razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi: 

sklep 6/3: Avtorski honorarji za eno avtorsko polo znašajo za znanstvene članke 140 EUR,  za 
gradivo 80 EUR bruto. 

sklep6/4: Loški razgledi se tiskajo v nakladi 800 izvodov, njihova prodajna cena znaša 20 
EUR, za člane 15 EUR, distribucijski stroški znašajo 3 EUR. Raznos izvedejo  študenti. Za 
organizacijo raznosa je zadolžen Matjaž Čepin.   

 
K t č. 4: informacija o finančnem stanju društva 
 
Kratko finančno poročilo za prvih devet mesecev leta 2008 je podal blagajnik M. Čepin. 
Ugotovljeno je bilo, da se je finančno stanje po daljšem času normaliziralo.  
 
Sprejet je bil naslednji  
sklep št. 6/5: Sprejme se informacija o finančnem stanju MD Škofja Loka za prvih devet 
mesecev 2008.  

Predsednik je predlagal, da se ob raznosu LR članom ponudi nakup knjige Pisana Loka Škofja 
Loka. Sprejet je bil naslednji sklep:  

 sklep št. 6/6: Knjiga Pisana Loka Škofja Loka za člane društva do konca decembra znaša 30 
EUR, plačilo za raznašalce je 5 EUR/izvod.  

Predsednik je predlagal imenovanje inventurne komisije za popis zalog. Sprejet je bil 
naslednji  

sklep št. 6/7: V inventurno komisijo za popis zalog se imenujejo: Matjaž Čepin (predsednik), 
Tone Košir in Jože Štukl, člana. 

T. Košir je opozoril na še eno odprto zadevo, poračun stroškov za organiziranje spletne 
društvene strani v mandatu A. P. Florjančiča. 

Sprejet je bil naslednji  

sklep 6/8: A. P. Florjančič do naslednje seje priskrbi  vse potrebne podatke za poravnavo 
morebitnega dolga.  

 

K t č. 5: Predlog izdaj Doneskov in Vodnikov v letu 2009 

A. P. Florjančič, urednik zbirke Doneski, je pripravil predlog izdaj za naslednji leti, in sicer 

v letu 2009: 

- Lojze Zupanc: Kamniti most (ponatis knjige)  
- K. Wierzyinski: Olimpijski venec v prevodu dr. Tineta Debeljaka 
- Škofjeloški pasijon 2009 

v letu 2010: 

- Mojca Jenko: Jernej iz Loke (magistrsko delo) 
- Vodnik po Aleji znamenitih Ločanov 



Sprejet je bil naslednji  
 
sklep 6/9: Sprejme se predlog izdaj Doneskov in Vodnikov v letih 2009 in 2010.  

 

K t č. 6: Predlog Blaznikovih večerov spomladi 2009 

V. Demšar vodja Blaznikovih večerov je predlagal, da se vabila na BV pošiljajo vsem članom 
v klasični obliki, poleg tega se vabijo tudi občinski svetniki, inštitucije in mediji. Nekaj 
izvodov vabil naj se dostavlja tudi na občino Gorenja vas – Poljane.   

V razpravi je tekla beseda o vsebinah naslednjih Blaznikovih večerov (Škofjeloški pasijon, 
glasbeni instrumenti na srednjeveških freskah, loška obvoznica). 

K t č. 7: Aktivnosti za pridobivanje novih članov 

Točka se obravnava na naslednji seji.  

Predsednik je podal predlog, da se v kategorijo družinskih članov štejejo zakonec in otroci v 
istem gospodinjstvu, ki plačajo članarino v višini 5 EUR, ne prejmejo pa Loških razgledov. 

Predlaga tudi, da častni člani prejemajo publikacije društva brezplačno. 

V razmislek daje tudi predlog o ponovni uvedbi članskih izkaznic. 

Sprejet je bil naslednji 

sklep št. 6/10: Častni člani MD prejmejo vse izdane publikacije brezplačno. 

K t č. 8: Razno 

Za zaključek leta predsednik A. Igličar predlaga, da se člani organov društva udeležimo 
ekskurzije, ki jo poravnamo v lastni režiji. Predlog poti je pripravil M. Čepin, in sicer 
predlaga pot po Rupnikovi liniji – »intendantska smer« v sredo, 10. 12. 2008 v popoldanskem 
času. Za zbiranje prijav poskrbi tajnica, M. Ferle. 

Seja je bila zaključena ob 20.45 uri. 

 

 

Zapisala: Mojca Ferle                                                                    mag. Aleksander Igličar         
                                                                                                                    predsednik  

 


