
 

Z A P I S N I K 

18. seje Izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka, ki je bila v ponedeljek,  

15. 11. 2010 ob 18. uri, v okroglem stolpu na Loškem gradu. 

 

Seje so se udeležili: mag. Aleksander Igličar, Vincencij Demšar, mag. Tone Košir, Helena 
Janežič, Jana Mlakar, Judita Šega, Jože mag. Štukl, Mojca Ferle; člani nadzornega odbora: 
mag. Srečko Beričič, mag. Miha Ješe in član častnega razsodišča dr. Andrej Rant.  

Opravičeno sta bila odsotna: mag. Matjaž Čepin in dr. Klement Podnar. 

Vabilo za 18. sejo je bilo poslano po e-pošti. 

 

Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnikov 16. in 17. seje 

2. Predlog dogovora o ureditvi obligacijskih razmerij z Loškim muzejem Škofja Loka za 
leto 2010 (poroča A. Igličar) 

3. Predlog izdaje knjig v letu 2010 in 2011 (poroča A. P. Florjančič) 

4. Predlog Blaznikovih večerov spomladi 2011 (poroča V. Demšar) 

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

6. Razno 

 

K tč 1: Pregled in sprejem zapisnikov 16. in 17. Seje 

Predsednik A. Igličar je poročal o realiziranih sklepih 16. in 17. seje in drugih aktivnostih, ki 
so bile izvedene v času od predhodnih sej. 

Novemu županu občine Škofja Loka, mag. Mihu Ješetu je bil poslan dopis, v katerem smo mu 
čestitali za izvolitev in ga opomnili na tri še odprte zadeve: freska na nunskem vrtu, mnenje o 
nadaljevanju aleje znamenitih Ločanov in obnova označb spomenikov kulturnega pomena.  



Priprave na Historial Loka 2011 že potekajo. Posvečen naj bi bil obeležitvi potresa 1511. S 
strani občine je bil poslan dopis na 30 ustanov, ki bi lahko sodelovale pri obeležitvi dogodka. 
Nekaj dogovorov je že bilo, ključne odločitve še čakajo.  Muzejsko društvo bo sodelovalo z  
izdajo vodnika Po poteh Jerneja iz Loke (pobudnik J. Jocif).  

Pripravlja se zadnji BV v tem letu (2. 12.). Predstavljena bo knjiga o župniji Javorje  V 
zavetju sv. Tilna, avtorice Milene Alič.  
Velik uspeh je doživela izdaja Kamnitega mostu. Zahvala gre H. Janežič in celi ekipi, prav 
tako zahvala Jožetu Štuklu za organizacijo prodaje. Na zalogi je še okoli 80 izvodov, 
zanimanje pa še zelo veliko. Večer je bil pripravljen v sodelovanju z gimnazijo. V dvorani je 
bilo okoli 180 obiskovalcev. Zaradi velikega zanimanja se že razmišlja o ponatisu knjige, 
mogoče v skrajšani verziji.   
Društveni izlet v Innichen v glavni organizaciji P. Pokorna je dobro uspel in bil med 
udeleženci lepo sprejet. Predsednik se je P. Pokornu zahvalil za odlično pripravo in vodenje 
izleta. 
Jesenski Blaznikov večer z arhitektom Tonetom Mlakarjem je vodil A.P. Florjančič in je bil 
dobro obiskan; okoli 120 ljudi. 
Ob koncu prve točke se nam je pridružil M. Ješe. Čestitali smo mu za izvolitev na župansko 
mesto.  Ob koncu  razprave je poudaril, da bo po novem letu vzpostavljena služba na občini, 
ki bo spremljala, zbirala in usklajevala vse dogodke, da bi bilo čim manj  prekrivanj.   
Po koncu razprave je bil sprejet 
sklep 18/1: Sprejmeta in potrdita se zapisnika 16. in 17. seje. 

 

K tč. 2: Predlog dogovora o ureditvi obligacijskih razmerij z Loškim muzejem Škofja 
Loka za leto 2010 (poroča A. Igličar) 

Predsednik A. Igličar je poročal, da je bil v letu 2008 sklenjen dogovor o medsebojnem 
sodelovanju in o ureditvi zadev med MD in Loškim muzejem.  Predlaga, da se za leto 2010 
sprejme dodatek k dogovoru, ki ureja medsebojna razmerja v letu 2010.  Besedilo dodatka so 
člani prejeli z gradivom po e-pošti. 
V razpravi so bila pojasnjena odprta obligacijska razmerja v letu 2010.  
Soglasno je bil sprejet 
sklep 18/2:  Sprejme se dogovor o ureditvi obligacijskih razmerij med Muzejskim društvom 
Škofja Loka in Loškim muzejem Škofja Loka za leto 2010. 
 
 
K tč. 3: Predlog izdaje knjig v letu 2010 in 2011 
Zaradi odsotnosti A. P. Florjančiča je poročal predsednik A. Igličar. V letu 2011 so 
predvidene naslednje izdaje: 

-  Pasijonski doneski (urednik A. P. Florjančič);  
-  Škofjeloški rokopis  - izdaja faksimila s strokovno oceno (urednik J. Svoljšak) 
- v okviru Historiala Škofja Loka 2011 je predvidena izdaja vodnika Po poteh Jerneja iz 

Loke, s predstavitvijo slikarja in njegovih poslikav na loškem ozemlju. Vodnik naj bi 



bil poljuden, namenjen najširši javnosti. Za urednico se predlaga Mojco Ferle.  
Vzporedno z izdajo naj bi bila zasnovana tudi tematska učna pot v sodelovanju s TD 
Škofja Loka in Razvojno agencijo Sora. 

- digitalizacija Loških razgledov in drugih loških domoznanskih knjig. Okvirni predlog 
pripravi nosilka akcije H. Janežič. 

- M. Ješe je na seji podal predlog za izdajo publikacije ob 40-letnici podeljevanja 
Severjevih nagrad za gledališke dosežke. V njej bi bili predstavljeni vsi dosedanji 
nagrajenci. Publikacija bi lahko izšla v okviru Doneskov. Za urednika se predlaga 
Marko Črtalič.  

- še vedno je v načrtu tudi izdaja Vodnika po aleji znamenitih Ločanov, ki  zaradi 
množice projektov ni bila realizirana v preteklih letih. Urednik ostaja A. P. Florjančič.   

V letu 2012 so predvidene naslednje izdaje:  
- Pasijonski doneski 7/12 (urednik A. P. Florjančič); 
- Monografija Škofjeloški pasijon (urednica Romana Bohinc). Izdaja knjige je usklajena 

s Skupino za pasijon in Občino Škofja Loka. 
Po razpravi je bil sprejet naslednji sklep: 
sklep št. 18/3: Potrjuje se predlagani načrt izdaje knjig v letih 2011 in 2012. Predlog se 
posreduje v obravnavo Občini za pripravo proračuna za leto 2011 in 2012. Dokončni sklepi o 
izdaji posameznih knjig bodo sprejeti po sprejemu občinskega proračuna. 
 
K tč. 4: Predlog Blaznikovih večerov spomladi 2011 (poroča V. demšar) 
V. Demšar je podal informacijo o temah za BV v naslednjem letu:  
- kulturna dediščina na Loškem,  
- predstavitev knjige Pozdrav z Gorenjske, 
-  v marcu predstavitev Pasijonskih doneskov.  
Za nadaljevanje je bilo predlaganih še več tem: pogovor z baronico iz Puštalskega gradu 
(pogovor bi lahko vodila Desanka Eržen), pogovor z nekdanjim loškim županom Nastranom, 
ob 80-letnici pogovor s častnim članom MD Alfonzem Zajcem iz Žirov. 
 
K tč. 5: Poročilo o finančnem poslovanju (poroča M. Čepin) 
Zaradi odsotnosti blagajnika M. Čepina je poročal predsednik A. Igličar.  Finančno stanje 
društva je stabilno. Trenutno so neporavnane obveznosti v zvezi z izdajo Kamnitega mostu. 
 
K tč. 6: Razno 
Informacije je podal predsednik A. Igličar: 

- - podan je bil predlog, da se del vsebin društvene spletne strani prevede v angleški 
jezik. Predlog je bil sprejet. 

- - prisotne je seznanil z začetkom projekta Rokodelska dediščina v čezmejnem 
prostoru, včeraj, danes in jutri, ki jo vodi Razvojna agencija Sora; 

- - na bližnje novoletno srečanje ob zaključku uspešnega leta se povabi vse člane 
odborov in častne člane; 

- - predsenik nas je seznanil, da se v letu 2011 izteka triletni mandat predsedniku in 
članom izvršnega odbora. Članom je predlagal v razmislek, da se vsi člani izvršnega 
odbora odločijo za ponovno kandidaturo.  



- - Judita Šega je poročala o pregledu in popisu gradiva oz. arhiva MD, ki se še hrani v 
Loškem muzeju. Komisija (J. Šega, M. Ferle, A. P. Florjančič) je ob popisu ugotovila, 
da še obstajajo vrzeli in da se z akcijo iskanja, popisa in prevzema nadaljuje. 

 
Seja je bila zaključena ob 19.45. 

 
 
Zapisala:  
Mojca Ferle                                                               mag. Aleksander Igličar 
                                                                                            predsednik 


