
 

 

Z A P I S N I K 

zbora članov Muzejskega društva Škofja Loka za leto 2013 
 

 

Zbor članov (v nadaljevanju ZČ) Muzejskega društva Škofja Loka (v nadaljevanju MD) za 

leto 2013 je potekal v sredo, 26. 3. 2014 ob 19.30 uri v Galeriji Franceta Miheliča, v kašči na 

Spodnjem trgu. 

 

Prisotne je uvodoma pozdravil predsednik društva mag. Aleksander Igličar in pojasnil namen 

rednega letnega ZČ.   

 

Za zanimiv začetek je poskrbel  dolgoletni član  MD in aktualni predsednik častnega 

razsodišča Andrej Rant, dr. dent. med., ki že nekaj desetletij raziskuje evropsko prazgodovino. V 

predavanju z naslovom Starogrški bog Pan in njegove evropske različice s primerjavo skoraj 

identičnih pustnih običajev in mask Cerkljanskih laufarjev in pustnega festivala v Vijaneri v Španiji 

osvetljuje skupni evropski prazgodovinski izvor kulta Pana, drevesnega božanstva, gospodarja gozda 

in varuha živine. 

 

Po zaključeni predstavitvi  je predsednik Aleksander Igličar začel z uradnim delom ZČ in 

prebral predlog dnevnega reda: 

 

1. Izvolitev delovnega predsedstva in organov zbora  

2. Letno poročilo društva za leto 2013, poročilo predsednika in blagajnika  

3. Poročilo nadzornega odbora  

4. Poročilo verifikacijske komisije 

5. Razprava na poročila in sprejem poročil  

6. Izvolitev predsednika društva 

7. Izvolitev članov izvršnega odbora 

8. Nadomestna izvolitev člana častnega razsodišča 

9. Program dela društva v letu 2014 

10. Razno 

 

Ker ni bilo dopolnitev dnevnega reda, je predsednik predlagani dnevni red dal na glasovanje. 

ZČ je predlog sprejel soglasno.  

 

K tč. 1: Volitve delovnih teles zbora 

 

Po sprejetem dnevnem redu je tajnica MD Mojca Ferle  predlagala kandidate za delovna 

telesa zbora v sestavi: 

 

delovno predsedstvo zbora:  mag. Srečko Beričič – predsednik in člana:Marta Gartner in 

Jernej Antolin Oman; 



verifikacijska komisija:  Helena Janežič in Jože mag. Štukl; 

zapisnikarica:   Mojca Ferle; 

overovatelja zapisnika: dr. Milena Alič in Jernej Tavčar. 

 

Zbor je predlagane kandidate soglasno potrdil. Mag. Srečko Beričič, delovni predsednik 

zbora, se je zahvalil za zaupanje in prešel na drugo točko dnevnega reda. 

 

 

K tč. 2: Obravnava in sprejem letnega poročila društva za leto 2013, poročili 

predsednika in blagajnika  

 

Vsa poročila so bila objavljena na spletnih straneh društva www.mdloka.si in dosegljiva v 

tajništvu Loškega muzeja. Vsa poročila so tudi sestavni del zapisnika. 

 

Predsednik društva, mag. Aleksander Igličar,  je v poročilu povzel, da smo kljub neugodnim 

razmeram  izpolnili vse zastavljene cilje tako na področju publicistične dejavnosti,  

Blaznikovih večerov, bili smo soorganizatorji več odmevnih kulturnih dogodkov. Jeseni smo 

društvene člane  popeljali na že tradicionalni izlet na slovensko Koroško. Zahvalil se je 

županu in občinskih svetnikom za finančno podporo z željo da bi podprli še več naših 

aktivnosti. Ob izteku triletnega mandata se je za prizadevano delo zahvalil tudi vsem članom 

izvršnega odbora MD.  

 

Finančno poslovanje društva je razvidno iz poročila blagajnika mag. Matjaža Čepina. 

 

K tč. 3: Poročilo nadzornega odbora 

Predsednik nadzornega odbora, mag. Srečko Beričič, je v poročilu poudaril zgledno 

organizacijo, vodenje in dobro poslovanje društva v letu 2013. 

 

 

K tč. 4: Poročilo verifikacijske komisije 

Pred glasovanjem o poročilih je predsedujoči pozval člana verifikacijske komisije Jožeta 

Štukla, da poda poročilo o sklepčnosti zbora. Poročal je, da je na zboru prisotnih 48 članov 

društva. V skladu s Pravili MD Škofja Loka, ki zahtevajo prisotnost najmanj 30 članov po 

preteku petnajstih minut od sklica zbora, je verifikacijska komisija  ugotovila, da je ZČ 

sklepčen. 

 

 

K tč. 5: Razprava na poročila in sprejem poročil  
V razpravi na poročila je župan mag. Miha Ješe pohvalil delovanje MD  in zgledno 

sodelovanje z občino, v letnem proračunu bodo še naprej namenjena sredstva za Loške 

razglede. Na koncu je poudaril, da so odlični rezultati plod prostovoljnega dela vseh 

odbornikov društva in uredniškega odbora Loških razgledov.  

 

V nadaljevanju se je oglasil član MD Marko Vraničar, podpredsednik Združenja borcev za 

vrednote NOB Škofja Loka, ki je imel pripombe na delovanje društva v preteklih letih 

(dogajanje od leta 2002 naprej v zvezi s postavitvijo obeležja zdravniku Viktorju Kocijančiču 

v Aleji zaslužnih Ločanov; zavrnitev njegovega prispevka na to temo s strani uredniškega 

odbora Loških razgledov; domnevno netočen zapis urednika Alojzija Pavla Florjančiča o 

tragediji v Cerknem leta 1944, ki je bil objavljen v faksimilu Primorske Prešernove 

http://www.mdloka.si/


Zdravljice). Svoje mnenje je prebral na ZČ, v pisni obliki pa so priloga zapisnika ZČ. Svoje 

mnenje ja zaključil s predlogom, da naj izvršni odbor MD prouči navedene aktivnosti ter 

netočne zapise in svoje stališče v roku treh mesecev posreduje članom društva.   

 

V zvezi s polpreteklo zgodovino se je oglasil tudi Jože Kranjc  z vprašanjem, zakaj v Loških 

razgledih ni bil objavljen njegov prispevek o odkrivanju povojnih grobišč na Loškem.  

 

Predsednik društva Aleksander Igličar je odgovoril, da dogajanj, v katera ni bil vključen, ne 

bo komentiral, pojasnil pa je zaplet ob odkritju obeležja zdravniku Viktorju Kocijančiču v 

Aleji zaslužnih Ločanov, ki je bilo v 7. 2. 2014. Povezovalec programa Marko Črtalič je kot 

predlagatelja za postavitev obeležja navedel  Zvezo združenj za vrednote NOB in Zdravstveni 

dom Škofja Loka, MD pa ni omenil. Predsednik MD, ki je bil na odkritju, nedoslednosti ni 

želel izpostavljati. Kasneje pa je bila nedoslednost zapisana v časopisu Gorenjski glas 11. 2. 

2014, zato je pisal uredništvu in prosil za popravek, ki je bil objavljen v Loškem glasu 25. 2. 

2014.  

 

Ni se strinjal s predlogom Marka Vraničarja, da bi navedene stvari proučil izvršni odbor, 

ampak je predlagal, da se v zvezi z domnevno neustreznimi navedbami o tragediji v Cerknem 

leta 1944 v roku treh mesecev priprav Blaznikov večer, na katerega se povabi kompetentne 

zgodovinarje.  

 

Po razpravi je predsednik zbora  najprej dal na glasovanje naslednje sklepe:  

 

sklep št. 1: Zbor članov  sprejme Poročilo predsednika  o delu društva  v letu 2013.  

 

sklep št. 2: Zbor članov sprejme  Poročilo blagajnika  za leto 2013  in računovodske izkaze 

društva za leto 2013.  

 

sklep št. 3: Zbor članov sprejme Poročilo nadzornega odbora za leto 2013. 

 

Sklepi so bili soglasno sprejeti.  

 

Nato je predsednik zbora najprej dal na glasovanje predlog Marka Vraničarja, ki ni dobil 

zadostne podpore. Z večino glasov pa so člani sprejeli predlog predsednika društva in sprejeli 

sklep 

 

sklep št. 4: MD v roku treh mesecev pripravi Blaznikov večer o tragediji v Cerknem 27. 1. in 

3. 2. 1944. 

  

 

K tč. 6 in 7: Volitve predsednika in članov izvršnega odbora 

Tajnica društva, Mojca Ferle je prisotnim pojasnila pravila, po katerih bodo potekale volitve 

in predstavila nekatere aktivnosti, ki so bile že izvedene v zvezi z volitvami. Vsi člani društva 

so bili januarja pisno povabljeni k predlaganju kandidatov. Član Lojze Malovrh je poslal 

pisnopodporo obstoječemu predsedniku, dva člana pa sta jo poslal po e-pošti.  

 

Pravila društva določajo, da sta člana izvršnega odbora tudi predstavnik Loškega muzeja 

Škofja Loka in Zgodovinskega arhiva Ljubljana, enota Škofja Loka. Loški muzej je za 

predstavnico že  imenoval direktorico Jano Mlakar, Zgodovinski arhiv pa vodjo Judito Šega.  



 

Izvršni odbor MD Škofja Loka je na svoji 15. seji  3. marca 2014, potrdil kandidate za 

predsednika in člane izvršnega odbora in ZČ predlaga za mandatno obdobje 2014 – 2017 

naslednje kandidate: mag. Aleksander Igličar, kandidat za predsednika in kandidati za člane 

izvršnega odbora: dr. Milena Alič, mag. Matjaž Čepin, Mojca Ferle, Helena Janežič, Blaž 

Karlin, Jernej Antolin Oman, Peter Pipp, Biljana Ristić, Jože Štukl, mag., Jernej Tavčar. 

 

Predlagana sta bila dva nova člana: Biljana Ristić in Blaž Karlin, ki ju je tajnica na kratko 

predstavila. Biljana Ristić univ. dipl. zgodovinarka in kustodinja za zgodovino v Loškem 

muzeju, Blaž Karlin absolvent prava in skrbnik tweeterja in facebooka MD.  

 

Delovni predsednik je  povabil člane k predlogom dodatnih kandidatov.  Le-teh ni bilo, zato je 

delovni predsednik predlagal, da so volitve javne, ki so ga člani soglasno podrli z dvigom rok. 

 

Delovni predsednik je dal na glasovanje  naslednje sklepe: 

 

sklep št. 5: Za predsednika Muzejskega društva Škofja Loka za mandatno obdobje 2014 – 

2017 se izvoli mag. Aleksander Igličar. 
 

sklep št. 6: Za člane izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka za mandatno obdobje 

2014 – 2017 se izvolijo: dr. Milena Alič, mag. Matjaž Čepin, Mojca Ferle, Helena Janežič,  

Blaž Karlin, Jernej Antolin Oman, Peter Pipp, Biljana Ristić, Jože Štukl, mag. in Jernej 

Tavčar. 

 

ZČ je predlagane sklepe sprejel soglasno. 

 

 

k tč 8: Nadomestna izvolitev člana častnega razsodišča 

 

Zaradi izvolitve dosedanjega člana častnega razsodišča Petra Pippa v IO, , so bile potrebne 

nadomestne volitve novega člana. Andrej Rant, predsednik častnega razsodišča je izmed 

prisotnih za novega člana častnega razsodišča predlagal Antona Bogataja. 

 

Ker ni bilo drugih predlogov, je delovni predsednik dal na glasovanje 

 

sklep št. 7: Za nadomestnega člana častnega razsodišča Muzejskega društva Škofja Loka do 

izteka mandata sedanjemu sestavu, to je do leta 2016,  se izvoli Anton Bogataj. 

 

ZČ je predlagani sklep sprejel soglasno. 

 

 

K tč. 9: Program dela društva v letu 2014 
Po končanih volitvah se je novo izvoljeni predsednik mag. Aleksander Igličar zahvalil za 

ponovno zaupanje in javno izraženo podporo ter predstavil nekaj svojih razmišljanj. Društvo 

bo nadaljevalo v preteklih letih zastavljeno delo, še naprej bo povezovalec loške kulture in 

institucij, ki jo soustvarjajo. Delovanje bo še naprej ljubiteljsko in visoko strokovno. V 

nadaljevanju je predstavil še aktivnosti, ki so tik pred izvedbo (Blaznikov večer z letošnjim 

Prešernovim nagrajencem Vladimirjem Kavčičem in izid jubilejne 60. številke Loških 

razgledov).  



K tč. 10: Razno 
Dr.  Andrej Rant je predlagal da se organizira dan muzejskih društev. Vincencij Demšar je 

vprašal, kako je poskrbljeno za arheološki nadzor ob gradbenih delih, ki potekajo v mestnem 

jedru ob Jakobovi cerkvi in v Stari Loki. Župan Miha Ješe je pojasnil, da potek del v mestnem 

jedru stalno spremlja po pogodbi določena arheologinja, kamniti vodnjak, ki je bil odkrit v 

Stari Loki pa bo po zaključku del prikazan v skladu z usmeritvami Zavoda za varstvo kulturne 

dediščine. Županov odgovor je dopolnil Jože Štukl, kustos za arheologijo v Loškem muzeju, 

ki je izpostavil, da gradbena dela v mestnem jedru večinoma potekajo po trasah, ki so bili 

prekopane že v preteklosti, zaradi tega ni bilo najdenih arheološko pomembnih stvari.  

 

 

S povabilom, da nazdravimo novemu/staremu vodstvu društva, je predsednik društva ob 21. 

uri zaključil uradni del zbora. 

 

 

Zapisala:                                                                                        Predsednik zbora članov: 

 

Mojca FERLE                                                                               mag. Srečko Beričič 

                                                   

 

                                                    Overovatelja: 

 

                                                   dr. Milena ALIČ  

 

                                                   Jernej TAVČAR 

                                                    


