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Z A P I S N I K  

10. seje Izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka, ki je bila v ponedeljek, 
29. februarja 2016, ob 18. uri v okroglem stolpu na Loškem gradu. 

 

Seje so se udeležili: mag. Aleksander Igličar, mag. Matjaž Čepin, Blaž Karlin, Helena Janežič, 
Marija Lebar, Biljana Ristić, mag. Jože Štukl, Jernej Tavčar; člana nadzornega odbora: mag. 
Srečko Beričič in Vincencij Demšar 
 
Opravičeno odsotni: Jernej Antolin Oman, Mojca Ferle, Andrej Rant, dr. Milena Alič, Judita 
Šega, Saša Nabergoj; član častnega razsodišča: Anton Bogataj 
 
Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red brez predlagane 6. točke, ker se je 
zaradi zadržanosti opravičila direktorica Loškega muzeja S. Nabergoj. 
 
1. Pregled in sprejem zapisnika 9. seje 
2. Poročilo o poslovanju društva v letu 2015 (poroča A. Igličar) 
3. Priprave na zbor članov društva (poroča A. Igličar)  
4. Program dela društva v letu 2016 (poroča A. Igličar) 
5. Predlog članov nadzornega odbora in častnega razsodišča za mandatno obdobje 2016 - 

2020 
6. Sodelovanje z Loškim muzejem Škofja Loka (poročata A. Igličar in  S. Nabergoj) 

7. Razno 

 
K tč. 1: Pregled in sprejem zapisnika 9. seje  
 
Predsednik mag. A. Igličar je poročal, da je koncert Zvezde na nebu žare - Z besedo in 
glasbo po poti Slavka Avsenika, v četrtek, 3. decembra 2015, ki ga je v Jurjevi dvorani v Stari 
Loki organiziralo MD, lepo uspel. 
 
Na vprašanje V. Demšarja o Blaznikovih večerih (v nadaljevanju BV) predsednik mag. A. 
Igličar odgovori, da so BV blagovna znamka in da bodo tudi naprej organizirani pod tem 
imenom in v sodelovanju z Loškim muzejem. Loški muzej je prijavil BV kot projekt na 
Ministrstvu za kulturo, finančno ga tam niso podprli. Loški muzej je kljub temu naklonjen 
ideji o BV v skupni organizaciji, pod tem imenom bi potekali tudi nekdanji »muzejski večeri«. 
 
Mag. A. Igličar poroča še o Pasijonskih doneskih 11/2016, ki bodo predstavljeni 11. marca ob 
19.00 v Sokolskem domu. Tokratna vsebina je ponovno zelo bogata, številka je obsežnejša, 
saj ji je priložen tudi gledališki list uprizoritve Škofjeloškega pasijona 2015.  
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Odboru je bil predložen dopis predsednika Kulturno-zgodovinskega društva Lonka Stara 
Loka, ki po ustanovitvi društva februarja 2014, nadaljuje sodelovanje Skupine Lonka pri 
izdajanju Pasijonskih doneskov od leta 2008. V interesu obeh društev je, da se tudi pisno 
uredi njuna vloga pri izdajanju, ki je bila vedno v duhu sodelovanja. Financer Pasijonskih 
doneskov je Občina Škofja Loka iz postavke Škofjeloški pasijon občinskega proračuna. Mag. 
Jože Štukl doda, da bi bilo smiselno občino obvestiti o dogovoru med društvoma. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep 10/1: sprejme in potrdi se zapisnik 9. seje. 
Sklep 10/2: Izvršni odbor sprejme dogovor o sodelovanju med Muzejskim društvom Škofja 
Loka in kulturno-zgodovinskim društvom Lonka Stara Loka pri izdajanju Pasijonskih doneskov. 
 
 

K tč. 2: Poročilo o poslovanju društva v letu 2015 (poroča A. Igličar) 
 
Predsednik mag. A. Igličar poroča, da je MD v letu 2015 izdalo 4 publikacije (Loški razgledi 61, 
Pasijonski doneski 10, ponatis Debeljakove Kyrie Eleison, drugi ponatis partizanske 
Prešernove Zdravljice), organiziralo 5 Blaznikovih večerov ter sodelovalo kot soorganizator 
pri véliki razstavi Človek, glej, pri projektu Pasijonke-pesmi o trpljenju v vojni in miru ter 
večeru Povojni poboji na Škofjeloškem 70 let kasneje.  
 
V septembru je bil uspešno izveden društveni izlet po poteh soške fronte. 
 
Mag A. Igličar poda pregled gibanja in stanja zalog  v letu 2015, izkaz poslovnega izida za leto 
2015 in bilanco stanja 31. 12. 2015. Ob tem poudari, da ga je gospa Olga Vončina, nova  
računovodja Loškega muzeja računovodske izkaze pripravila ažurno in pravočasno, prej 
kakor prejšnja leta.  
 
Poslovni model MD se z leti spreminja, največji posamični strošek je nadomestilo za 
opravljanje finančnih in računovodskih storitev Loškemu muzeju. Ponovno je bila 
izpostavljena višina plačevanje storitev Loškemu muzeju, ki se je uvedlo v času, ko je bila 
direktorica muzeja Jana Mlakar. Prejšnji dogovor med MD in Loškim muzejem je potekel 
novembra 2015, MD in LM sta v postopku dogovarjanja, kako medsebojno sodelovanje 
urediti v prihodnje. Odprto ostaja tudi vprašanje zamenjevanja Loških razgledov z 
institucijami, ki se je v času J. Mlakarjeve ustavilo. 
 
Član NO Vincencij Demšar je izpostavil, da bi se moralo pri sodelovanju med MD in LM 
izhajati tudi iz zgodovinskih okoliščin ustanovitve in dolgoletnega sodelovanje MD in LM ter 
dejstva, da so začetne muzealije, ki so del zbirke LM, pridobivali člani MD.  
 
Sklep 10/3: Člani so sprejeli finančno poročilo društva za leto 2015. 
Sklep 10/4: Na zboru članov MD se starejše publikacije razdajo za prostovoljne prispevke. 
 
 

K tč. 3: Program dela društva v letu 2016 (poroča A. Igličar)  
 



3 
 

Muzejsko društvo načrtuje predstavitev Pasijonskih doneskov 2016/11 12. marca v 
Sokolskem domu, predstavitev nove številke Loških razgledov 62/2015 9. junija prav tako v 
Sokolskem domu.  
 
Na zboru članov bo kustosinja Loškega muzeja in članica izvršnega odbora MD, Biljana Ristič, 
predavala o Sokolih na Loškem. 
 
15. aprila bo v Aleji zaslužnih Ločanov odkritje kipa dr. Jožetu Rantu, MD je sopredlagatelj 
skupaj z Inštitutom za zgodovino medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Mag. 
Srečko Beričič doda, da bodo filatelisti ob tej priložnost pripravili filatelistično razstavo, izdali 
poseben žig in razglednico, verjetno tudi priložnostno znamko. 
 
27. maja nadaljujemo z lani zastavljenim projektom Pasijonke, organizator bo Blaž Karlin. 
 
Blaznikov večer – pogovor z dr. Aleksandro Kornhauser, ki naj bi bil v februarju, se bo odvil v 
septembru, ko bo gospa praznovala 90-letnico. 
 
Blaznikovi večeri naj bi se odvijali pod enakim imenom v sodelovanju z Loškim muzejem tudi 
v bodoče, pod to »blagovno znamko« naj bi se odvijali tudi nekdanji »muzejski večeri«. Loški 
muzej načrtuje serijo večerov z Ločankami (Urška Bizjak, Dora Plestenjak, dr. Štefka Križnar, 
gojenke iz šole uršulink…). 
 
Predlog je, da bi v knjižni obliki izdali zbirko Molčkovih pesmi, opremljenih s fotografijami 
pokojnega Petra Pippa. Pokojni Peter Pipp je imel tudi veliko zbirko fotografij o nastajanju 
loške obvoznice.  
 
V decembru bo v Škofji Loki ob svetovnem dnevu človekovih pravic organiziran simpozij pod 
naslovom Za vse čase, pri katerem bo sodelovalo tudi MD. 
 
K tč. 4: Priprave na zbor članov društva (poroča A. Igličar) 
 
Zbor članov društva bo 30. marca 2016. Kandidate za člane organov zbora bo pripravila tajnik 
Jernej Antolin Oman. 
 
K tč. 5: Predlog članov nadzornega odbora in častnega razsodišča za mandatno obdobje 
2016 - 2020 
 
Predsednik je opravil razgovore z dosedanjim člani nadzornega odbora in častnega 
razsodišča ter novimi kandidati. Za člane nadzornega odbora predlaga Antona Bogataja, 
Vincencija Demšarja in Jurija Svoljšaka, za člane častnega razsodišča pa: Alojzija Pavla 
Florjančiča, Andreja Pippa in  Andreja Ranta.   
 
Sklep 10/5: IO MD zboru članov predlaga, da za člane nadzornega odbora za mandatno 
obdobje 2016 – 2020 izvoli Antona Bogataja, Vincencija Demšarja in Jurija Svoljšaka, za člane 
častnega razsodišča pa: Alojzija Pavla Florjančiča, Andreja Pippa in  Andreja Ranta.   
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K tč. 6: Sodelovanje z Loškim muzejem Škofja Loka (poročata A. Igličar in  S. Nabergoj) 
 
Točke zaradi upravičene odsotnosti direktorice Loškega muzeja Saše Nabergoj ni bila 

obravnavana. 

Sejo smo zaključili ob 19.30.  

 

 

Zapisala: 

Helena Janežič 

mag. Aleksander Igličar 

predsednik

 


