
 

Z A P I S N I K  

10. seje Izvršnega odbora  Muzejskega društva  Škofja Loka, ki je bila v ponedeljek, 

18. marca 2013 ob 18. uri, v okroglem stolpu na Loškem gradu. 

 

Seje so se udeležili: mag. Aleksander Igličar, Helena Janežič, Alojzij Pavel Florjančič, mag. 

Jože Štukl, Jana Mlakar, Jernej Tavčar, mag. Matjaž Čepin,  mag. Tone Košir,  Judita Šega, dr. 

Milena Alič, Mojca Ferle, član nadzornega odbora: Vincencij Demšar in član častnega 

razsodišča: Andrej Pipp. 

Opravičeno odsotni: mag. Srečko Beričič, dr. Klement Podnar, Jernej A. Oman, dr. France 

Megušar. 

Vabilo na 10. sejo je bilo poslano po e-pošti. 

Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnika 9. seje  

2. Obravnava gradiv za zbor članov: 

- poročilo popisne komisije 

- računovodski izkazi za leto 2012 

- poročilo predsednika in blagajnika 

- vsebinski in finančni načrt dela za leto 2013 

3. Razno 

K tč. 1.: Pregled in sprejem zapisnika 9. seje 

Predsednik A. Igličar je poročal o opravljenem delu in realiziranih sklepih 9. seje ter drugih 

aktivnostih, ki so bile izvedene v času od predhodne seje. 

Predstavitev monografije Ive Šubic, slikar Poljanske doline je uspela in napolnila Sokolski 

dom. V dogovoru z Založbo Modrijan člani Izvršnega odbora prejmejo en gratis izvod 

monografije.   

Predsednik A. Igličar je na Občino Škofja Loka poslal pisno podporo k pobudi našega 

odbornika J. A. Omana za ohranitev starih spomenikov na loškem Mestnem pokopališču in 



predlagal, da občina skliče vse pristojne ustanove, ki naj pripravijo ustrezno rešitev. Muzejsko 

društvo je pripravljeno aktivno sodelovati. 

S strani Občine smo prejeli informacijo, da je bil predlog za vpis Škofjeloškega pasijona na 

reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine UNESCO zaključen in oddan na 

Ministrstvo za kulturo.  

Občinski razpis za financiranje publicistične dejavnosti še ni izšel. Imamo le ustno zagotovilo, 

da bo občina financirala izdajo Loških razgledov. 

Za realizacijo kritične izdaje Dalmatinovega Passiona je predsednik  govoril z avtorjem 

Kozmo Ahačičem. Če bo občina zagotovila sofinanciranje, bo Muzejsko društvo sodelovalo 

pri izdaji, sicer ne.   

O predstavitvi Pasijonskih doneskov 2013/8 je poročal urednik A. P. Florjančič. Strokovni 

prispevki so bili recenzirani, kar Doneskom daje še dodatno vrednost (tudi za sofinanciranje). 

Predstavitev je bila v okviru Dni Škofjeloškega pasijona, 28. februarja 2013, v Sokolskem 

domu in združena z odprtjem razstave slikarja Jožeta Tisnikarja Tisnikarjev pasijon. Razstava 

je bila pripravljena v sodelovanju z Umetnostno galerijo Slovenj Gradec.  

Ob razpravi o postavitvi obeležja Jeji Jamar Legat smo bili seznanjeni, da je Občina Škofja 

Loka sprejela pravilnike za postavitev obeležij in umetniških del.  

Pred kratkim je bila z rojstne hiše Gustava Pirca na Mestnem trgu ukradena bronasta 

spominska plošča. Ob tem se zastavlja tudi vprašanje varovanja spominskih obeležij v Aleji 

znamenitih Ločanov. V zvezi s tem smo poslali dopis na Občino. 

Po poročilu o opravljenem delu in razpravi je bil sprejet 

sklep 10/1: Sprejme se zapisnik 10. seje. 

K tč. 2: Obravnava gradiv za zbor članov 

Finančno poslovanje Muzejskega društva Škofja Loka ob računovodskih izkazih za leto 2012 

je pojasnil predsednik A. Igličar.  

O opravljeni inventuri  in popisu zalog publikacij je poročal blagajnik M. Čepin. Popisna 

komisija je predlagala tudi prevrednotenje starejših publikacij, ki ji po nižjih cenah ponudimo 

na zboru članov.  

Predsednik in blagajnik do zbora članov pripravita poročila za leto 2012 in vsebinski in 

finančni načrt dela za leto 2013.  

Blaznikovi večeri predstavljajo za društvo velik strošek. Zlasti razpošiljanje vabil. 

Razpravljali smo o predlogu, da vabimo na večere le člane z območja Škofje Loke, glede na 

tematiko pa še izbrano občinstvo. Druga možnost je razpošiljanje vabil samo po e-pošti. Pod 

vabilom pripišemo, da fizičnega vabila ne pošiljamo več. 



Velik strošek predstavlja tudi razpošiljanje Loških razgledov, še zlasti tistih, ki se neprevzeti 

vračajo nazaj.  

Predsednik A. Igličar na pobudo A. Ranta predlaga, da gospodu Jožetu Rantu, ki že vrsto let 

skrbi za videosnemanje vseh dogodkov muzejskega društva, na zboru članov podelimo 

zahvalno listino. Listino bo izdelal Janez Jocif.  

Predloga za častnega člana letos ni, o predlogih razmišljamo za naslednje leto 

Zbor članov za leto 2012 bo sklican 4. aprila 2013 ob 19. uri v galeriji Franceta Miheliča v 

Kašči na Spodnjem trgu. Uvodno predavanje o razvoju klekljane čipke na Slovenskem bo 

pripravila M. Ferle.  

K tč. 3: Razno 

Urednica Judita Šega je podala kratko poročilo o izdaji 59. številke Loških razgledov. Delo 

poteka po predvidenem programu, prelom bo končan do 10. aprila, predstavitev je predvidena 

v sredo, 12. junija v Sokolskem domu. 

Seja je bila zaključena ob 19. uri. 

 

Zapisala: 

Mojca Ferle                                                                       mag. Aleksander Igličar 

                                                                                                  predsednik  

 

 


