
 
Z A P I S N I K 

 
 

14. seje izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka, ki je bila v ponedeljek,  
1. 3. 2010 ob 18. uri v okroglem stolpu Loškega muzeja. 

 
Seje so se udeležili: mag. Aleksander Igličar, mag. Matjaž Čepin, Alojzij Pavel 
Florjančič, mag. Miha Ješe, mag. Tone Košir, Jože mag. Štukl in Mojca Ferle; član 
nadzornega odbora: mag. Srečko Beričič in član častnega razsodišča dr. France 
Megušar. 
 
Opravičeno odsotni: Helena Janežič, dr. Klement Podnar in Judita Šega. 
 
Vabilo na 14. sejo je bilo poslano po e-pošti.  
 
Začetek tokratne seje smo posvetili nedavno preminulemu častnemu članu Svetku 
Kobalu. Predsednik mag. Aleksander Igličar je kratko orisal njegovo življenjsko pot in 
zasluge pri delovanju MD Škofja Loka. Z minuto molka smo se poklonili njegovemu 
spominu.  
 
V nadaljevanju je bil predlagan in soglasno sprejet naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled in sprejem zapisnika 13. seje 
2. Priprave na zbor članov 
σ seznanitev s poročilom predsednika, blagajnika in popisne komisije 
σ seznanitev s predlogom računovodskih izkazov za leto 2009 
σ obravnava predloga finančnega načrta za leto 2010  
σ predlog za imenovanje nadomestnega člana častnega razsodišča 
σ predlog za člane organov za vodenje zbora  

3. Razno 
  
 
K tč. 1: Pregled in sprejem zapisnika 13. seje: 
 
Predsednik A. Igličar je poročal o realiziranih sklepih 12. seje in drugih aktivnostih, ki 
so se zgodile od zadnje seje. 
 
Predstavitev knjige Olimpijski venec na Filozofski fakulteti v Ljubljani je dogovorjena 
za 23. 3. 2010.  
 
V torek, 9. 3. 2010 je bil na pobudo predsednika MD mag. A. Igličarja sestanek pri 
županu občine Železniki Mihaelu Prevcu o predvideni izdaji knjige Groharjeva Sorica. 



Župan je prisotne seznanil, da občina Železniki izdaje knjige ne bo podprla. Ker naše 
društvo tega projekta ne zmore samo financirati, se aktivnosti za izdajo knjige 
zaključijo. Avtor se bo z uredniškim odborom Železnih niti in Loških razgledov 
dogovoril za objavo posameznih poglavij. 
 
Dopis na Občino Škofja Loka v zvezi z nadaljevanjem Aleje znamenitih Ločanov je bil 
danes oddan na pošto. Objavljen bo tudi na društveni spletni strani. Poročanje 
predsednika je dopolnil še mag. T. Košir, ki je povedal, da je odbor za družbene 
dejavnosti na zadnji seji predlagal, da se v občinskem proračunu za leto 2011 
ponovno namenijo sredstva za postavitev novega obeležja v Aleji. 
 
A.P. Florjančič je poročal, da so Pasijonski doneski 2010/5 že v tiskarni. Predstavitev 
bo 18. 3. 2010 pred zborom članov. 
 
T. Košir,  član uredniškega odbora LR je poročal, da je uredništvo prejelo še zadnji 
članek za letošnje Loške razglede in priprava nove številke poteka po načrtu. 
 
Knjigo Pisana Loka Škofja Loka bomo ponudili občini,  gimnaziji, šolam, glasbeni šoli 
in nekaterim društvom ter drugim ustanovam, da knjigo za potrebe obdarovanj lahko 
kupijo po znižani ceni. 
 
Po razpravi je bil sprejet 
 
sklep št. 14/1:  Potrdi se zapisnik 13. seje. 
 
 
K tč. 2: Priprave na zbor članov  
 
Na zadnji seji je bil sprejet sklep, da bo zbor članov 18. 3. 2010 ob 19. uri v Kašči.  
Poročilo predsednika je bilo posredovano z gradivom za sejo.  Do zbora bo poročilo 
pripravil tudi blagajnik M. Čepin. Popisna komisija je popis zalog opravila v začetku 
novembra in pripravila predlog za prevrednotenje zalog.  
 
Predsednik je predstavil še predlog programa društva za leto 2010. Dopolnil ga je S. 
Beričič in podrobneje predstavil Blaznikov večer, ki bo posvečen 520-letnici odkritja 
živega srebra v Idriji.  
 
Po razpravi so bili sprejeti  naslednji sklepi: 
 
sklep št. 14/2 : Sprejme se  poročilo popisne komisije in potrdi predlagano 
prevrednotenje publikacij na zalogah. 
 
sklep št. 14/3: Sprejme se program dela društva za leto 2010. 
 
sklep št. 14/4: Izvršni odbor pooblašča predsednika, blagajnika in računovodsko 
službo Loškega muzeja, da pripravijo dokončno letno računovodsko poročilo. 
  
 



Zaradi smrti Svetka Kobala, ki je bil član častnega razsodišča, je predsednik za 
nadomestnega člana predlagal Petra Pippa. 
 
Sprejet je bil naslednji  
 
sklep št. 14/5: Sprejme se predlog, da se zboru članov kot kandidata za novega 
člana častnega razsodišča Muzejskega društva Škofja Loka predlaga Petra Pippa.  
 
Sprejet je bil še naslednji  
 
sklep št. 14/6 : Predloge članov za delovna telesa zbora in seznam članov pripravi 
tajnica Mojca Ferle. 
 
 
 K. tč. 3: Razno 
 
Predsednik A . Igličar nas je seznanil, da je med predlogi Skupine za pasijon v sklopu 
aktivnosti za leto 2011 tudi izdaja foto-monografije Škofjeloški pasijon 2009. Prisotni 
so podprli predlog, da Muzejsko društvo ponudi operativno - tehnično podporo pri 
izdaji, ob zagotovilu, da vse ostale aktivnosti in financiranje zagotovi občina Škofja 
Loka. 
 
Ob koncu nas je A. P. Florjančič povabil na predstavitev vodiča Starološki romar in 
vsakemu poklonil en izvod. 
 
Seja je bila zaključena ob 19. uri. 
 
 
Zapisala: 
Mojca Ferle                                 mag. Aleksander Igličar 
                                                                                                        predsednik 


