
 
Z A P I S N I K 

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

23. 2. 2009 ob 18.00 uri v okroglem stolpu Loškega muzeja. 
 
 
Seje so se udeležili: mag. Aleksander Igličar, mag. Matjaž Čepin, Alojzij Pavel 
Florjančič, Helena Janežič, dr. Klement Podnar, Judita Šega, Jože mag. Štukl in Mojca 
Ferle. 
 
Člana nadzornega odbora: mag. Srečko Beričič in mag. Miha Ješe. 
 
Opravičeno odsotni: Vincencij Demšar, mag. Tone Košir, Jana Mlakar. 
 
Vabilo na 8. sejo IO je bilo poslano po e-pošti. 
 
Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled in sprejem zapisnika 7. seje 
2. Priprave na zbor članov: 

• predlog poročila predsednika 
• predlog letnega poročila (računovodski izkazi, inventura): pripravi Matjaž 
Čepin 

• predlog poročila blagajnika: pripravi Matjaž Čepin 
• predlog programa dela za leto 2009: pripravi Aleksander Igličar 
• predlog finančnega načrta za leto 2009: pripravi Matjaž Čepin 
• utemeljitev za imenovanje dr. Tineta Debeljaka za častnega člana društva: 

pripravi Helena Janežič 
• predlog organov za zbor članov 

3. Razno 
 
 
K tč. 1: Pregled in sprejem zapisnika 7. seje: 

Pregled realiziranih sklepov prejšnje seje: 

- informacijo o pripravi Doneskov 19: Škofjeloški pasijon 2009 je podal 
njihov urednik A. P. Florjančič. V Doneskih bodo objavljeni novi 
strokovni prispevki o Škofjeloškem pasijonu in predstavljene priprave 
na letošnje uprizoritve. Blaznikov večer s predstavitvijo Doneskov bo 
pred pričetkom zbora članov.  

- informacijo o pripravi Doneskov 20 (prevod Olimpijskega venca) je 
podal predsednik A. Igličar. K sodelovanju pri pripravi bibliografije 



dr. Tineta Debeljaka je bila povabljena sodelavka NUK, ga. Rozina 
Švent. 

- Judita Šega je poročala o pripravah na izdajo 55 številke LR. Njihov 
obseg je povečan za tri avtorske pole. Predlog za 10% zvišanje 
postavke za LR v občinskem proračunu ni bil sprejet je poročal 
predsednik A. Igličar. 

- s predlogom nove članske izkaznice nas je seznanil M. Čepin.  
Redakcijo opravi oblikovalka celostne podobe MD, Beta Koman 
Poljanšek. 

Po podanih informacijah je bil sprejet naslednji 

sklep št. 8/1 : Z gornjimi informacijami se potrdi zapisnik 7. seje. 
 
K tč. 2: Priprave na zbor članov 
 
Predlog poročila predsednika in program društva za leto 2009  sta bila posredovana po e-
pošti. 
 
sklep št. 8/2: Sprejme se predlog poročila predsednika  za leto 2008 in program dela 
društva za leto 2009. 
 
O pripravah računovodskega poročila je poročal blagajnik M. Čepin. Kot predsednik 
inventurne komisije je poročal o njenih ugotovitvah. Inventura publikacij MD Škofja 
Loka in ugotovitve inventurne komisije sta sestavni del zapisnika. 
 
Predlagani in soglasno sprejeti so bili naslednji sklepi: 
 
sklep št. 8/3: Izvršni odbor pooblašča predsednika, blagajnika in računovodsko službo 
Loškega muzeja, da na podlagi podatkov pripravijo računovodsko poročilo. 
 
sklep št.: 8/4: Starejše publikacije MD (Blegoš, Lubnik, Sorica, Sv. Miklavž, 
Domoznanski spisi, Prenova starega mestnega jedra, in Loški razgledi od št. 3 do št. 50) 
se brezplačno razdelijo zainteresiranim organizacijam, institucijam in posameznikom. 
Blagajnik pripravi predlog razdelitve in tekoče obvešča IO o poteku akcije.   
Do 10 izvodov publikacij lahko dvignejo člani IO in razdelijo po lastni presoji.  
V zalogah ostane železna rezerva – po 10 izvodov vsake posamezne publikacije in 
vsakega letnika LR.  
 
M. Ješe se je za opravljeno delo zahvalil blagajniku M. Čepinu. 
 
Utemeljitev za imenovanje dr. Tineta Debeljaka za častnega člana  Muzejskega društva je 
pripravila in predstavila podpredsednica H. Janežič. 
 
 Po razpravi je bil sprejet še naslednji  
 
sklep 8/5: Zbor članov bo v četrtek, 19. 3. 2009 ob 19. uri.  Predloge članov za delovna 
telesa zbora in seznam članov pripravi tajnica Mojca Ferle. 



K tč. 3: Razno 

Predsednik nadzornega odbora,  M. Ješe je predlagal, da se preveri sklep, sprejet na enem 
od občnih zborov, o imenovanju dr. Kocijančiča za Alejo znamenitih Ločanov.  

Seja je bila zaključena ob 20.30. 

 

Zapisala: Mojca Ferle                                                  mag. Aleksander Igličar 

 predsednik                                                                                                           

 


