
 

Z A P I S N I K 

20. seje izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka, ki je bila v ponedeljek, 

7. marca 2011 ob 18. uri v okroglem stolpu Loškega muzeja. 

 

 

Seje so se udeleţili: mag. Aleksander Igličar, mag. Tone Košir, mag. Matjaţ Čepin, Alojzij Pavel 

Florjančič, Helena Janeţič, Joţe mag. Štukl, Mojca Ferle; člana nadzornega odbora mag. Miha 

Ješe in mag. Srečko Beričič; člana častnega razsodišča Peter Pipp in Andrej Rant.  

 

Opravičeno sta bili odsotni: Jana Mlakar in Judita Šega. 

 

Vabilo na 20. sejo je bilo poslano po e-pošti.   

 

Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red: 

 

1. Pregled in sprejem zapisnika 19. seje 

2. Priprave na redni zbor članov 

- pregled in potrditev poročila inventurne komisije 

- seznanitev z letnim poročilom o poslovanju društva (poroča blagajnik M. Čepin) 

- predlog poročila predsednika in blagajnika za leto 2010 

- predlog programa dela in finančnega načrta za leto 2011  

- oblikovanje predloga kandidatov za predsednika in člane izvršnega odbora 

3. Razno 

 

K tč. 1: Pregled in sprejem zapisnika 19. seje 

Predsednik A. Igličar je poročal o realiziranih sklepih 19. seje in drugih aktivnostih, ki so bile 

izvedene v času od predhodne seje.  

Za kulturni praznik je izšel ponatis knjige Lojzeta Zupanca Kamniti most in je ţe v prodaji. V 

aprilu se pripravlja razstava knjiţnih ilustracij Maje Šubic v prostorih NUK-a, maja pa v mali 

razstavni galeriji, v hodniku občine Škofja Loka. 

 

Pasijonski doneski 2011/6 so tik pred izidom. V prvem delu bo predstavljen program in  

prispevki mednarodnega znanstvenega  simpozija Pasijoni v Evropi – bogata dediščina za 

prihodnost, v drugem delu pa Pasijon Frana Saleškega Finţgarja. Predsednik je predstavil tudi 

program simpozija, na katerem bo društvo tudi sicer zelo aktivno sodelovalo. A. P. Florjančič 

pripravlja priloţnostno razstavo Slovenski pasijoni, predsednik društva pa bo moderator okrogle 

mize. A. P. Florjančič je na seji predstavil tudi osnutek zloţenke o imenovani razstavi. 

 

Informacijo o pripravi vodnika o freskantu Jerneju iz Loke je podala Mojca Ferle. Glavni pisec 

teksta bo umetnostni zgodovinar Dušan Koman. Janez Jocif bo v krajšem uvodu predstavil 



povezave Jernejevih fresk s potresom in motivom ribe faronike. Izid je načrtovan  septembra. 

Predstavitev Jernejevega freskantskega opusa bo na Blaznikovem večeru v okviru prireditev 

Leto ribe faronike 2011, 30. marca 2011. A. P. Florjančič je ob tem opozoril, da je bilo ob  

uvodnem dogodku, ki ga pripravlja Loški muzej 10. marca 2011, premalo izpostavljeno, da gre 

za obletnico potresa, in da je to uvodna prireditev Leta ribe faronike 2011.  

 

Narejen je bil prevzem dokumentarnega gradiva muzejskega društva za  Zgodovinski arhiv 

Ljubljana, Enota v Škofji Loki (ZAL). 

 

Zapisnik prejšnje seje se dopolni  z zapisom: A. P. Florjančič je podal informacijo o nameravani 

izdaji doneskov iz osebnega arhiva g. Staneta Pečarja, kot je bilo predlagano na zboru članov 

2010. Arhiv je pregledala delovna skupina (L. Kaluţa, M. Vraničar, h kateri A. P. Florjančič, kot 

njen član ni bil povabljen) in se odločila, da osebni arhiv S. Pečarja ni primeren za objavo in se 

ga prenese v hrambo Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enota v Škofji Loki.  

 

Po poročilih o opravljenem delu je bil sprejet naslednji 

 

sklep 20/1: Sprejme in potrdi se zapisnik 19. seje. 

 

 

K tč. 2: Priprave na redni zbor članov 

 

O opravljeni inventuri je poročal blagajnik M. Čepin, ki je tudi predlagal prevrednotenje starejših 

društvenih publikacij. Predstavil je tudi računovodsko poročilo za leto 2010. 

 

Predsednik se je za natančno delo zahvalil inventurni komisiji. Sprejeti so bili naslednji sklepi: 

 

sklep 20/2: Sprejme in potrdi se poročilo inventurne komisije. 

 

sklep 20/3: Doneski – letniki od 2007 in 2008 se podarijo, letnika 2009, 2010 se prodajata po 

simbolni ceni.  

 

sklep 20/4: Na Državnem tekmovanju zgodovinarjev, ki bo potekalo 26. marca  na Gimnaziji 

Škofja Loka, se vsaki udeleženi šoli podari izvod Loških razgledov. 

 

Zbor članov bo potekal 23. marca 2011 ob 19. uri v Kašči. Za uvod bo mag. Tone Košir 

predstavil svojo knjigo Ţivljenje na Lučinskem skozi stoletja. Za delovnega predsednika zbora se 

naprosi mag. Srečka Beričiča. 

 

Letošnji zbor je volilni. Voli se predsednik in nov izvršni odbor.  Predsednik A. Igličar je 

poročal, da je bilo 25. 1. 2011 poslano povabilo vsem članom MD, da predlagajo kandidate za 

predsednika in izvršni odbor društva. Pisno se je odzval le član Tone Mlakar, ki je izrazil 

podporo sedanjemu predsedniku in članom IO in predlagal, da ponovno kandidiramo. 

 

Vincencij Demšar se je ponovni kandidaturi za člana IO odrekel. Svojo odstopno izjavo je zaradi 

moţnega navzkriţja interesov podal tudi dosedanji predsednik nadzornega odbora Miha Ješe, ki 



je bil jeseni izvoljen za ţupana občine Škofja Loka. Pohvalil je dobro delo odbora. Ob tem je kot 

ţupan  predlagal, da bi bilo lahko muzejsko društvo izdajatelj tudi drugih edicij s področja 

domoznanstva.  

 

Po razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi: 

 

sklep 20/5: Pripravi se poročilo predsednika in blagajnika za leto 2010. 

 

sklep 20/6: Izvršni odbor  zboru članov za predsednika predlaga mag. A. Igličarja, za člane IO 

pa: mag. Matjaža Čepina, Mojco Ferle, Alojzija Pavla Florjančiča, Heleno Janežič, mag. Toneta 

Koširja, Jano Mlakar, dr. Klementa Podnarja, Judito Šega in Jožeta mag. Štukla. 

 

sklep 20/7: Izvršni odbor pooblasti  predsednika društva A. Igličarja, da do zbora članov 

pripravi predloge za morebitne nove kandidate. 

 

sklep20/8: Predloge za delovna telesa zbora pripravi tajnica Mojca Ferle. 

 

K tč. 3: Razno 

 

- M. Ješe je predlagal, da enega od jesenskih Blaznikovih večerov posvetimo slikarju Ivanu 

Groharju ob 100. obletnici smrti. 

- P. Pipp nas je obvestil, da bo 25. 3. na OŠ Ţabnica predstavitev zbornika Na robu pojoče 

ravnine : zbornik vasi Ţabnica, Bitnje, Šutna, Dorfarje in Forme. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.00. 

 

Zapisala: Mojca Ferle                  mag. Aleksander Igličar 

                                                                                                               predsednik 

 


