ZAPISNIK
zbora članov Muzejskega društva Škofja Loka za leto 2011
Zbor članov (v nadaljevanju ZČ) Muzejskega društva Škofja Loka (v nadaljevanju MD) za
leto 2011 je potekal v četrtek, 29. marca 2012 ob 19.30 uri v Galeriji Franceta Miheliča, v
kašči na Spodnjem trgu.
Prisotne je uvodoma pozdravil predsednik društva mag. Aleksander Igličar in pojasnil potek
zbora. Mandat je potekel članom nadzornega odbora (v nadaljevanju NO) in častnega
razsodišča (v nadaljevanju ČR), zato bo ena od točk dnevnega reda namenjena tudi volitvam.
Besedo je nato predal dr. Francu Megušarju, ki je pred začetkom zbora predstavil življenje in
delo daljnega sorodnika, gozdarskega strokovnjaka, Franca Megušerja (1794–1880), ki je bil
rojen v Železnikih, deloval pa je na Južnem Tirolskem.
Po zaključenem predavanju je predsednik Aleksander Igličar začel z uradnim delom ZČ. Zbor
je bil sklican 19. marca 2012 z vabilom, ki so ga prejeli vsi člani, in z objavo na spletnih
straneh društva.

V sklicu je bil predlagan naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Izvolitev delovnega predsedstva zbora
Izvolitev organov zbora
Letno poročilo društva za leto 2011, poročilo predsednika in blagajnika
Poročilo nadzornega odbora
Poročilo verifikacijske komisije
Razprava na poročila in sprejem poročil
Volitve članov nadzornega odbora in častnega razsodišča za mandatno obdobje od
2012 do 2016
8. Program dela in finančni načrt za leto 2012
9. Razno
Soglasno je bil sprejet naslednji
sklep 1/1: Zbor članov sprejme predlagani dnevni red.

K tč. 1: Izvolitev delovnega predsedstva zbora
Tajnica društva Mojca Ferle je prebrala predlog kandidatov za delovno predsedstvo, in sicer:
za predsednika: mag. Srečka Beričiča,
za člana: dr. Mileno Alič in Janeza Thalerja;
Zbor je z javnim glasovanjem soglasno potrdil imenovane kandidate. Mag. Srečko Beričič,
delovni predsednik zbora, se je zahvalil za zaupanje in prevzel vodenje ZČ.
K tč. 2: Izvolitev organov zbora
Tajnica Mojca Ferle je prebrala predlog kandidatov za organe zbora. Predlagani kandidati:
za verifikacijsko komisijo:
za zapisnikarico:
za overovatelja zapisnika:
za volilno komisijo:

Judita Šega, Mojca Ferle in Jože Štukl mag.;
Mojca Ferle;
mag. Tone Košir in Ivan Hafner;
Peter Pipp – predsednik in člana: Jernej Antolin Oman in Jernej
Tavčar.

Z javnim glasovanjem so bili soglasno potrjeni vsi imenovani kandidati.
K tč. 3: Letno poročilo društva za leto 2011, poročilo predsednika in blagajnika
Poročili sta bili po sklicu ZČ objavljeni na spletnih straneh društva www.mdloka.si in na
ogled v tajništvu Loškega muzeja. Oba dokumenta sta sestavni del zapisnika.
Predsednik društva, mag. Aleksander Igličar je v poročilu o delovanju društva v letu 2011
povzel vrsto aktivnosti, ki jih je društvo izpeljalo v preteklem letu. Izpostavil je bogato
izdajateljsko dejavnost. Poleg vzorno urejenih Loških razgledov, izdana je bila že 57 številka,
je društvo izdalo 6 številko Pasijonskih doneskov, ki postajajo vseslovenska pasijonska
publikacija. V okviru Leta ribe Faronike 1511–2011 je v zbirki Vodniki izšlo delo Slikar
Jernej iz Loke in njegova dela na Loškem z uspelo predstavitvijo na terenu. V okviru Dni
evropske kulturne dediščine je izšla knjiga našega častnega člana dr. Franceta Štukla Po poti
kulturne dediščine. Izšel je še ponatis Zupančeve zbirke loških pripovedk Kamniti most.
Poleg predstavitve omenjenih knjižnih izdaj so bili pripravljeni še trije samostojni Blaznikovi
večeri. Mag. Aleksander Igličar je ob obisku slovenskih rojakov v Argentini kot prvi
predsednik Muzejskega društva izkazal spoštovanje pokojnemu dr. Tinetu Debeljaku in se
poklonil njegovemu spominu na spominskem večeru v Slovenski hiši.
Bogata je bila v lanskem letu tudi razstavna dejavnost. V sklopu mednarodnega simpozija
Pasijoni v Evropi – bogata dediščina za prihodnost je A. P. Florjančič postavil razstavo
Slovenski pasijoni, Helena Janežič je pripravila dve razstavi ilustracij avtorice Maje Šubic iz
zbirke loških pripovedk Kamniti most. Razstava Vipavski akvareli arh. Toneta Mlakarja je
bila na ogled v galeriji Občine Škofja Loka, Peter Pipp pa je sodeloval pri razstavi Stare
razglednice iz obdobja Groharjevega življenja v Škofji Loki. Uspel je tudi društveni izlet Po

poteh Jerneja iz Loke v Beneški Sloveniji in Posočju. Predsednik je še poudaril dober obisk
naših spletnih strani. Lani si jih je ogledalo okoli 125.000 obiskovalcev, povprečno 350 na
dan. Povzel je tudi aktivnosti, ki jih je društvo izvedlo v zvezi s pobudami s preteklega zbora
članov.
Za finančno podporo pri izdaji LR in drugih publikacijah se je zahvalil županu mag. Mihu
Ješetu, njegovim sodelavcem in občinskim svetnikom z željo, da bo tako tudi v spremenjenih
okoliščinah sofinanciranja. Ob koncu se je zahvalil vsem odbornikom in članom uredniškega
odbora Loških razgledov za nesebično prostovoljno, a strokovno delo.
Dobro finančno poslovanje društva v letu 2011 je razvidno iz poročila blagajnika mag.
Matjaža Čepina. Za dobro opravljanje računovodskih storitev se je zahvalil strokovni službi
Loškega muzeja.
K tč. 4: Poročilo nadzornega odbora in častnega razsodišča
Poročilo nadzornega odbora za leto 2011 je podal predsednik odbora, mag. Srečko Beričič.
Delovanje Muzejskega društva Škofja Loka je bilo v letu 2011 dobro organizirano in vodeno,
poslovanje je bilo v skladu s predpisi, dokumentacija pregledna in lepo urejena. Pohvaljeno
je bilo uspešno vodenje Muzejskega društva.
Poročilo je sestavni del zapisnika.
Predsednik častnega razsodišča Andrej Rant, je poročal da tudi v letu 2011 častno razsodišče
ni imelo dela.
Po predstavitvi poročil je član verifikacijske komisije Jože Štukl, mag., navzoče seznanil, da
je na zboru prisotnih 50 članov. V skladu s Pravili MD Škofja Loka, ki zahtevajo prisotnost
najmanj 30 članov po preteku petnajstih minut od začetka zbora, je verifikacijska komisija
ugotovila, da je ZČ sklepčen.
Nato je delovni predsednik, mag. Srečko Beričič odprl razpravo na poročila. Dana so bila
nekatera pojasnila glede poročila blagajnika.
Po končani razpravi je delovni predsednik dal na glasovanje naslednje
sklepe:
sklep 2/1: Zbor članov sprejme Poročilo predsednika o delu društva v letu 2011.
sklep 2/2: Zbor članov sprejme Poročilo blagajnika za leto 2011 in računovodske izkaze
društva za leto 2011.
sklep 2/3: Zbor članov sprejme Poročilo nadzornega odbora za leto 2010.
Sklepi so bili soglasno sprejeti.
K tč. 7: Volitve članov nadzornega odbora in častnega razsodišča za mandatno obdobje
od 2012 do 2016

Predsednik društva mag. Aleksander Igličar je podal predlog izvršnega odbora, da se ponovno
izvolijo dosedanji člani nadzornega odbora in častnega razsodišča.
V NO so ponovno predlagani: mag. Srečko Beričič, Vincencij Demšar in Peter Pokorn. Za
častno razsodišče pa dr. France Megušar, Peter Pipp in Andrej Rant.
Delovni predsednik je povabil člane k predlogom dodatnih kandidatov. Dodatnih predlogov
ni bilo.
Člani zbora so z javnim glasovanjem soglasno sprejeli naslednja sklepa:
sklep 7/1: V nadzorni odbor za mandatno obdobje 2012 – 2016 se izvoli mag. Srečko Beričič,
Vincencij Demšar in Peter Pokorn.
sklep 7/2: V častno razsodišče se za mandatno obdobje 2012 – 2016 izvoli dr. France
Megušar, Peter Pipp in Andrej Rant.
K tč. 8: Program dela in finančni načrt za leto 2012
Po končanih volitvah je predsednik predstavil vsebinski program dela društva za leto 2012
(dokument je sestavni del zapisnika). Predlog finančnega načrta je predstavil mag. Matjaž
Čepin.
V odprti razpravi na program je navzoče pozdravil župan mag. Miha Ješe, ki se je
odbornikom zahvalil za uspešno delo. Na kratko je razložil nov način sofinanciranja
izdajateljske dejavnosti z javnim razpisom. Predstavil je pobude in aktivnosti, v katere bi se
lahko vključilo tudi Muzejsko društvo. Knjižne izdaje MD Škofja Loka bodo namenjene za
občinska protokolarna darila (v letu 2012 monografija o Ivetu Šubicu, leta 2013
fotomonografija Škofjeloški pasijon...), zato bodo izšle v višji nakladi in bolj luksuzni
izvedbi. Loški razgledi so stalnica tudi za naprej. V nadaljevanju je predstavil še nekatere
dogodke, kjer pričakuje sodelovanje MD Škofja Loka.
Po razpravi je bil soglasno sprejet naslednji
sklep 8/1: Zbor članov sprejme vsebinski in finančni načrt dela društva za leto 2012.
K tč. 9: Razno
Pod točko Razno je arhitekt Tone Mlakar podal pobudo, da bi se ob 60-letnici izhajanja
Loških razgledov pripravila jubilejna izdaja, ki bi vsebovala izbor prispevkov iz vseh številk
Loških razgledov.
Vincencij Demšar je pohvalil sodelovanje z MD Železniki in Žiri in predlagal, da izmenjava
društvenih publikacij poteka tudi naprej.
Andrej Rant je podprl sodelovanje z loškimi osnovnimi šolami in gimnazijo Škofja Loka, ki
se tudi že uspešno izvaja.

Uradni del zbora je bil zaključen ob 21.15 uri. Predsednik mag. Aleksander Igličar je ob
zaključku navzoče povabil na druženje in klepet ob kozarčku.

Zapisala:

Predsednik zbora članov:

Mojca FERLE

mag. Srečko BERIČIČ
Overovatelja:
Ivan HAFNER
mag. Tone KOŠIR

