ZAPISNIK
zbora članov Muzejskega društva Škofja Loka za leto 2010
Zbor članov (v nadaljevanju ZČ) Muzejskega društva Škofja Loka (v nadaljevanju MD) za
leto 2010 je potekal v sredo, 23. marca 2011 ob 19. uri v Galeriji Franceta Miheliča, v kašči
na Spodnjem trgu.
Prisotne je uvodoma pozdravil predsednik društva mag. Aleksander Igličar in pojasnil, da se
je iztekel triletni mandat njemu kot predsedniku in članom izvršnega odbora (v nadaljevanju
IO), zato je letošnji ZČ namenjen tudi volitvam.
Za prijeten začetek ZČ je poskrbel mag. Tone Košir s predstavitvijo svoje knjige Ţivljenje na
Lučinskem skozi stoletja. Odmerjen čas je namenil predstavitvi Lučin, avtohtonim druţinam
in domačijam, znamenitim Lučinčanom in zanimivi zgodbi o kamniti glavi – fragmentu kipa
sv. Vida iz stare lučinske cerkve. Knjiga z bogato vsebino in dragocenimi rodoslovnimi
podatki je bila ţe kmalu po izidu razprodana, v pripravi pa je dopolnjen ponatis.
Po zaključeni predstavitvi knjige je predsednik Aleksander Igličar dal besedo Marku
Vraničarju, ki je predstavil Pobudo o zaščitni klavzuli za trg nepremičnin na Primorskem in
prisotne povabil, da s svojim podpisom podprejo prizadevanja Kraševcev.
Nato je predsednik začel z uradnim delom ZČ. ZČ je bil sklican 12. marca 2011 z vabilom, ki
so ga prejeli vsi člani in z objavo na spletnih straneh društva. V sklicu je bil predlagan
naslednji dnevni red:
1. Volitve delovnih teles zbora
2. Obravnava in sprejem letnega poročila društva za leto 2010, poročila predsednika,
blagajnika in nadzornega odbora
3. Volitve predsednika društva in članov izvršnega odbora za mandatno obdobje od 2011
do 2014
4. Nadomestne volitve za člana nadzornega odbora
5. Obravnava in sprejem programa dela društva in finančnega načrta za leto 2011
Na zboru je bil podan predlog dopolnitve dnevnega reda s točko Razno. Soglasno je bil
sprejet
sklep1/1:
Zbor članov sprejme predlagani dnevni red, ki se dopolni s točko Razno.

Točka 1: Volitve delovnih teles zbora
Tajnica društva Mojca Ferle je prebrala predlog kandidatov za delovna telesa zbora, in sicer:
za delovno predsedstvo:
za verifikacijsko komisijo:
za zapisnikarico:
za overovatelja zapisnika:
za volilno komisijo:

mag. Srečko Beričič – predsednik in člana: Andrej Pipp in
Milan Vodnik;
Helena Janeţič, Mojca Ferle in Joţe mag. Štukl;
Mojca Ferle;
mag. Tone Košir in Cene Boţnar;
Peter Pipp – predsednik in člana: Evgen Benedik in Franc
Krajnik.

Zbor je z javnim glasovanjem soglasno potrdil imenovane kandidate. Mag. Srečko Beričič,
delovni predsednik zbora, se je zahvalil za zaupanje in prevzel vodenje ZČ.
Točka 2: Obravnava in sprejem letnega poročila društva za leto 2010, poročila
predsednika, blagajnika in nadzornega odbora
Vsa poročila so bila po sklicu ZČ objavljena na spletnih straneh društva www.mdloka.si in na
ogled v tajništvu Loškega muzeja, v tiskani obliki pa so bila na voljo tudi na samem zboru.
Vsi dokumenti so sestavni del zapisnika.
Predsednik društva, mag. Aleksander Igličar, je v poročilu povzel vrsto aktivnosti, ki jih je
društvo izpeljalo v preteklem letu. Izpostavil je odlično delo uredniškega odbora Loških
razgledov. Bogata je bila tudi druga izdajateljska dejavnost, med drugim izdaja Pasijonskih
doneskov in dolgo pričakovana zbirka pripovedk Lojzeta Zupanca Kamniti most, ki je bila
razprodana v dveh tednih. Osem Blaznikovih večerov je bilo zelo dobro obiskanih, prav tako
tudi društveni izlet v Innichen. Povzel je tudi aktivnosti, ki jih je društvo izvedlo v zvezi s
pobudami s preteklega ZČ. Za finančno podporo pri izdaji LR in drugih publikacijah se je
zahvalil občinskim svetnikom ter prejšnjemu ţupanu Igorju Drakslerju in sedanjemu mag.
Mihu Ješetu ter njunim sodelavcem. Ob koncu triletnega vodenja društva je pohvalil uigrano
in usklajeno delo celotnega izvršnega odbora.
Trdno finančno poslovanje društva v letu 2010 je razvidno tudi iz poročila blagajnika mag.
Matjaţa Čepina. Za dobro opravljanje računovodskih storitev je pohvalil strokovno sluţbo
Loškega muzeja.
Poročilo nadzornega odbora za leto 2010 je namesto predsednika odbora Miha Ješeta, prebral
član odbora mag. Srečko Beričič. Poslovanje društva je potekalo v skladu s pravili in s sklepi
IO. Uspešno so bili realizirani vsi zastavljeni projekti. Pohvaljeno je bilo uspešno vodenje
Muzejskega društva skozi vse triletno mandatno obdobje.
Po predstavitvi poročil je delovni predsednik odprl razpravo na poročila. Marko Vraničar je
ponovno odprl vprašanje postavitve obeleţja dr. Kocijančiču v Aleji znamenitih Ločanov, ki
je bila podana na enem od prejšnjih ZČ. V odgovoru je predsednik poudaril, da je IO
omenjeni predlog ţe večkrat obravnaval, saj so se vmes spreminjale zunanje okoliščine. V
začetku so sorodniki dr. Kocijančiča nasprotovali temu predlogu, kasneje so svoje mnenje
spremenili. V zvezi z Alejo znamenitih Ločanov, katere pobudnik je bilo MD, je v zadnjih

letih prišlo do zastoja in s tem do kršenja občinskega odloka, ki določa, da mora Občina vsako
leto pripraviti javi razpis za zbiranje predlogov pomembnih osebnosti, katerih obeleţje bi bilo
uvrščeno v Alejo. Na to dejstvo je MD pisno opozorilo prejšnjega in sedanjega ţupana. Zaradi
teh okoliščin, je IO MD sprejel sklep, da se obravnava predloga za uvrstitev dr. Kocijančiča v
Alejo odloţi do objave javnega razpisa, za poročevalca pa je bil določen mag. Tone Košir.
Predsednik je še poudaril, da je glede na zgodovinske okoliščine MD le eden od
predlagateljev, o izbiri pa odloča občinski svet na osnovi predloga strokovne komisije, ki je
praviloma določena ob razpisu. MD je ţupanu poslalo pobudo, da se v strokovno komisijo
določi tudi predstavnik MD.
Več razpravljalcev je pohvalilo delo predsednika in organov društva. Beseda je tekla tudi o
pravkar končanem mednarodnem simpoziju Pasijoni v Evropi – bogata dediščina za
prihodnost, pri katerem je sodelovalo tudi MD, saj so bili Pasijonski doneski uradni zbornik
simpozija, Alojzij Pavel Florjančič pa je pripravil priloţnostno razstavo Slovenski pasijoni.
Po končani razpravi je član verifikacijske komisije Joţe mag. Štukl navzoče seznanil, da je na
zboru prisotnih 47 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.
Delovni predsednik je dal na glasovanje naslednje
sklepe:
sklep 2/1: Zbor članov sprejme Poročilo predsednika o delu društva v letu 2010.
sklep 2/2: Zbor članov sprejme Poročilo blagajnika za leto 2010 in računovodske izkaze
društva za leto 2010.
sklep 2/3: Zbor članov sprejme Poročilo nadzornega odbora za leto 2010.
sklep 2/4: Zbor članov daje razrešnico predsedniku in izvršnemu odboru MD Škofja Loka.
Sklepi so bili soglasno sprejeti.
Točka 3 in točka 4: Volitve predsednika društva in članov izvršnega odbora za
mandatno obdobje od 2011 do 2014 in nadomestne volitve za člana nadzornega odbora
(v nadaljevanju NO)
Tajnica društva, Mojca Ferle je prisotnim pojasnila pravila, po katerih bodo potekale volitve
in predstavila nekatere aktivnosti, ki so bile ţe izvedene v zvezi z volitvami. K predlaganju
kandidatov sta bila 2. 12. 2010 pozvana Loški muzej in Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota v
Škofji Loki. Odgovora na poziv nismo prejeli, kar v skladu s pravili pomeni, da te pravice
zavoda ne bosta uporabila.* Prav tako so bili k predlaganju kandidatov povabljeni vsi člani
društva. Pisno se je odzval le član arh. Tone Mlakar, ki je izrazil podporo dosedanjemu
predsedniku in članom IO.
______
* Naknadno je bilo ugotovljeno, da je Zgodovinski arhiv Ljubljana, dne 21. decembra 2010, obvestil Muzejsko
društvo Škofja Loka, da kot predstavnico arhiva v izvršnem odboru Muzejskega društva Škofja Loka predlaga
Judito Šega.

IO za novega predsednika predlaga mag. Aleksandra Igličarja, za člane IO pa: mag. Matjaţa
Čepina, Mojco Ferle, Alojzija Pavla Florjančiča, Heleno Janeţič, mag. Toneta Koširja, Jano
Mlakar, Jerneja Antolina Omana, dr. Klementa Podnarja, Judito Šega, Joţeta mag. Štukla in
Jerneja Tavčarja. Večina kandidatov je članov sedanjega IO. Ponovni kandidaturi za člana IO
se je odrekel Vincencij Demšar. Predlagana sta dva nova člana: Jernej Antolin Oman in Jernej
Tavčar, ki ju je tajnica kratko predstavila. Jernej A. Oman je študent slovenistike na
Filozofski fakulteti v Ljubljani in velik ljubitelj domoznanstva. Me drugim je oblikoval
zasebno knjiţnico, ki vsebuje več kot 7000 enot in je bila jeseni 2010 uvrščena v sistem
COBISS – bibliografsko bazo podatkov. Jernej Tavčar je sodelavec na Občini, zanimajo ga
zgodovinska in aktualna druţbena ter kulturna dogajanja, v preteklosti je ţe sodeloval z MD.
Zaradi izvolitve mag. Miha Ješeta za ţupana občine Škofja Loka, je le-ta na zadnji seji IO,
7. 3. 2011, odstopil s funkcije predsednika NO. Zaradi tega je IO za nadomestnega člana
predlagal Vincencija Demšarja. Mandat nadomestnega člana traja le do izteka mandata
sedanjim članom, to je do leta 2012.
Delovni predsednik je povabil člane k predlogom dodatnih kandidatov.
Dodatnih kandidatov ni bilo, zaradi tega je mag. Matjaţ Čepin predlagal, da so volitve javne.
ZČ je z dvigom rok soglasno podprl javno glasovanje.
Delovni predsednik je dal na glasovanje
naslednje sklepe:
sklep 3/2: Za predsednika Muzejskega društva Škofja Loka za mandatno obdobje 2011 – 2014
se izvoli mag. Aleksander Igličar.
sklep 3/3: Za člane izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka za mandatno obdobje
2011 – 2014 se izvolijo: mag. Matjaţ Čepin, Mojca Ferle, Alojzij Pavel Florjančič, Helena
Janeţič, mag. Tone Košir, Jana Mlakar, Jernej Antolin Oman, dr. Klement Podnar, Judita
Šega, Joţe mag. Štukl in Jernej Tavčar.
sklep 3/4: Za nadomestnega člana nadzornega odbora Muzejskega društva Škofja Loka do
izteka mandata sedanjemu sestavu nadzornega odbora, to je do leta 2012, se izvoli Vincencij
Demšar.
ZČ je gornje sklepe sprejel z večino glasov.
Točka 5: Obravnava in sprejem programa dela društva in finančnega načrta za leto
2011
Po končanih volitvah se je novo izvoljeni predsednik zahvalil za zaupanje in javno izraţeno
podporo ter predstavil vsebinski program dela društva za leto 2011. Predlog finančnega načrta
je predstavil mag. Matjaţ Čepin. Program in finančni načrt društva sta sestavni del zapisnika.
V odprti razpravi na program so bili podani dodatni predlogi za teme na Blaznikovih večerih
(npr. kulturni molk) in predlogi za društveni izlet (npr. Freising).

Po razpravi je bil soglasno sprejet naslednji
sklep 5/1: Zbor članov sprejme vsebinski in finančni načrt dela društva za leto 2011.
Točka 6: Razno
Pod to točko ni bilo predlogov in razprave.
Uradni del zbora je bil zaključen ob 21.15 uri. Predsednik Aleksander Igličar je ob zaključku
navzoče povabil na druţenje in klepet ob kozarčku.
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