
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

12. seje izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka, ki je bila v ponedeljek, 
16. 11. 2009 ob 18. uri v okroglem stolpu Loškega muzeja. 

 
Seje so se udeležili: mag. Aleksander Igličar, mag. Matjaž Čepin, Vincencij Demšar, 
Alojzij Pavel Florjančič, Helena Janežič, Judita Šega, Jože mag. Štukl in Mojca Ferle; 
član nadzornega odbora: mag. Srečko Beričič;  
član častnega razsodišča: dr. France Megušar. 
 
Opravičeno odsotni: mag. Tone Košir, Jana Mlakar in dr. Andrej Rant. 
 
Vabilo na 12. sejo je bilo poslano po e-pošti.  
 
Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled in sprejem zapisnika 10. in 11. seje 
2. Predlog izdaje Doneskov in Vodnikov v letih 2010 in 2011, predlagatelj A. P. 

Florjančič 
3. Predlog vsebin Blaznikovih večerov za leto 2010, predlagatelj V. Demšar 
4. Poročilo o finančnem stanju društva, poroča Matjaž Čepin 
5. Ureditev arhiva društva, poroča A. Igličar 
6. Razno: 

a. ažuriranje članstva in članskih izkaznic 
b. predlog za postavitev spominskega obeležja Gustavu Pircu, 

predlagatelj Stane Rupnik (predlog in utemeljitev sta priložena vabilu) 
 
 
K tč. 1: Pregled in sprejem zapisnikov 10. in 11. seje:  
 
Predsednik A. Igličar je poročal o realiziranih sklepih 10. seje. 
 
Na Gimnazijo Škofja Loka je bila posredovana pobuda o sodelovanju z MD Škofja 
Loka. Pripravlja se tudi nova zgibanka o delovanju MD. Akcijo s skupino vodi H. 
Janežič, podpredsednica društva.  
 
Predsednik A. Igličar se je zahvalil S. Beričiču za organizacijo in izjemno celodnevno 
vodenje društvenega izleta na Idrijsko. 
 
Po razpravi je bil sprejet 



sklep št.12/1:  Potrdi se zapisnik 10. seje. 
 
Pregled sklepov 11. seje: 
Organizirana sta bila kar dva dodatna Blaznikova večera. Na Blaznikovem večeru, 
pripravljenem v sodelovanju s knjižnico je bila predstavljena knjiga iz zbirke Doneski: 
Ivan Oman – glas ljudstva v prelomnem času. Dober odmev je doživel tudi večer 
posvečen dr. Tinetu Debeljaku in njegovemu prevodu Olimpijski venec, ki je prav 
tako izšla v zbirki Doneski. 
 
Izplačilo honorarja študentu za urejanje društvene spletne strani v letu 2005 je bilo 
izvedeno.  Ob izdaji zbornika Ob 100-letnici čebelarstva v Škofji Loki so bile prav tako 
izpolnjene vse obveznosti s strani društva.  
 
M. Čepin je poročal o distribuciji zadnje številke Loških razgledov. 
 
Predsednik A. Igličar je poročal, da je z delom začela Pasijonska skupina, ki bo v 
času do naslednje uprizoritve vzdrževala pasijonsko kondicijo. Koordinacijo vodi LTO 
Blegoš. Muzejsko društvo pri tem aktivno sodeluje z izdajo Pasijonskih doneskov.   
 
Organiziran je bil sestanek z vodstvom Loškega muzeja. Obseg aktivnosti, ki jih za 
MD opravlja Loški muzej se je od leta 2005/06 povečal.  Dogovrjeno je bilo, da MD 
zniža ceno Loških razgledov, ki jih muzej potrebuje za izmenjavo in muzejske 
potrebe. Vzpostavljeno je bilo ažurno knjigovodsko vodenje zalog.  
 
Društvo je bilo vabljeno na praznovanje 60-letnice belokranjskega MD. V imenu 
društva jim je predsednik A. Igličar poslal pozdravno pismo in knjigo Pisana Loka 
Škofja Loka. 
 
Obvestil nas je še, da je začel delovati spletni portal Gorenjci.si.   
 
Zabeležili smo rekorden obisk spletnih strani MD: v oktobru smo imeli 11.000 
obiskovalcev. 
 
Po obravnavi je bil sprejet 
 
sklep št. 12/2: Z gornjimi dopolnitvami in pojasnili se potrdi zapisnik 11. seje. 
 
 
K tč. 2: Predlog izdaje Doneskov in Vodnikov v letih 20 10 in 2011 
 
Predlog je pripravil in predstavil A. P. Florjančič. Za leto 2010 sta načrtovani dve 
izdaji  Doneskov, in sicer: Kamniti most, Lojzeta Zupanca (ponatis in kritična izdaja) 
in Pasijonski doneski 5/2010, s prispevki o uprizoritvi leta 2009.  
 
Za leto 2011 sta v načrtu izdaji Pasijonski doneski 6/2011 (predvidoma ponatis 
Pasijona  1576 Jurija Dalmatina) in v zbirki Vodniki Vodnik po Aleji znamenitih 
Ločanov. 
 



Predsednik A. Igličar nas je seznanil s predlogom in željo dr. Ivana Kejžarja o izdaji 
njegovega dela Groharjeva Sorica v zbirki Doneski.   
 
V razpravi se je odprlo tudi vprašanje, kaj se dogaja z Alejo znamenitih Ločanov.  
 
Po razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 
sklep št. 12/3: člani IO so soglasno podprli predlog izdaj v zbirki Doneski: v letu 2010 
kritično izdajo Kamniti most, Lojzeta Zupanca in Pasijonski doneski 5/2010, v letu 
2011 pa Pasijonske doneske 6/2011 z izdajo Pasijona 1576 Jurija Dalmatina in v 
zbirki Vodniki Vodnik po Aleji znamenith Ločanov. 
 
sklep št. 12/4: Na občino Škofja Loka se naslovi vprašanje:  kot pobudnika za 
nastanek Aleje znamenitih Ločanov Muzejsko društvo Škofja Loka zanima, kakšni so 
v prihodnosti nameni z Alejo, saj so v letu 2008/2009 aktivnosti z nadaljnjo 
postavitvijo spominskih obeležij zaslužnim loškim rojakom  povsem zastale. 
 
sklep št. 12/5: O izdaji knjige Groharjeva Sorica se pridobi stališče Muzejskega 
društva Železniki. Nato z načrti seznani župana Občine Železniki g. Prevca, saj naj bi 
bila Občina Železniki ena glavnih sofinancerjev. 
 
 
K tč. 3: Predlog vsebin Blaznikovih ve čerov (BV) za leto 2010 
 
Predlog je predstavil Vincencij Demšar, odgovorni za Blaznikove večere. Načrtovanih 
je 8 Blaznikovih večerov. Nekaj večerov bo namenjenih naši publicistični dejavnosti, 
predlagane so bile tudi predstavitve naslednih tem: 520-letnica odkritja živega srebra 
v Idriji; o zgodovini in sedanjem stanju varovanja naravne in kulturne dediščine na 
Loškem; o geodetskih in upravno-občinskih osnovah za razne meje, ulice, hišne 
številke v bližnji preteklosti in danes; o zgodovini loške vojašnice. 
 
Po razpravi o predlaganih vsebinah je bil sprejet naslednji  
 
sklep: št. 12/6:  V letu 2010 bodo v okviru Blaznikovih večerov predstavljene 
naslednje teme: Zgodovina loške vojašnice (januar/februar); predstavitev Doneskov 
(marec); 520-let od odkritja živega srebra v Idriji (maj), predstavitev nove številke 
Loških razgledov (junij); Kamniti most (november). Vincencij Demšar opravi tudi 
razgovore za pripravo BV o zgodovini in sedanjem stanju varovanja naravne in 
kulturne dediščine na Loškem. 
 
 
K tč. 4: Poro čilo o finan čnem stanju društva 
 
Finančno stanje je stabilno, sodelovanje z Loškim muzejem zgledno, je porčal 
blagajnik M. Čepin. 
 
 
 



K tč. 5: Ureditev arhiva društva  
 
S problematiko nas je seznanil predsednik  A. Igličar in predlagal, da se v letu 2010 
začnejo aktivnosti za novo predajo društvenega arhiva, ki se hrani v Loškem muzeju, 
tekoči arhiv pa deloma pri tajnici M. Ferle, predhodnih predsednikih društva in 
aktualnem predsedniku društva, A. Igličarju. 
 
Kakšne so obveznosti društva po novi zakonodaji nam je predstavila J. Šega, 
sezanila nas je tudi s pregledom že predanega gradiva Zgodovinskemu arhivu 
Ljubljana (v nadaljevanju ZAL). Zadnja predaja je bila izvedena v letu 1995. 
  
Ob tej točki nas je predsednik seznanil o obisku pri ge. Zori Blaznik, ki še hrani nekaj 
osebnega arhiva dr. Pavleta Blaznika. 
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji 
 
sklep št. 12/7: Začnejo se aktivnosti za novo predajo arhiva MD Škofja Loka 
Zgodovinskemu arhivu Ljubljana. Imenuje se skupina v sestavi Mojca Ferle, tajnica, 
Judita Šega (vodja ZAL, Enota v Škofji Loki) in Jože Štukl (Loški muzej), ki bo akcijo 
izpeljala. Preda se gradivo do leta 2008 oz. do začetka mandata  sedanjih organov 
društva. 
 
 
K tč. 6: Razno 
 

- o ažuriranju članstva in članskih izkaznicah je poročal blagajnik M. Čepin. 
 

- obravnavana  je bila pobuda Staneta Rupnika, za postavitev spominskega 
obeležja loškemu rojaku Gustavu Pircu. Predlog in utemeljitev sta bila 
posredovana z gradivom za sejo. 

 
Po razpravi je bil sprejet naslednji  
 
sklep št. 12/8: MD Škofja Loka podpira pobudo za postavitev spominskega 
obeležja loškemu rojaku Gustavu Pircu, ni pa nosilec pobude. 
 

 
Seja je bila zaključena ob 20.30. 
 
 
 
Zapisala: 
Mojca Ferle        mag. Aleksander Igličar 
                                                                                                        predsednik 
 
 
 
 


