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Z A P I S N I K  

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

9. maja 2016, ob 19. uri v okroglem stolpu na Loškem gradu. 

 

Seje so se udeležili: mag. Aleksander Igličar, dr. Milena Alič, Jernej Antolin Oman, Biljana 

Ristič, mag. Matjaž Čepin, Marija Lebar, mag. Jože Štukl; član nadzornega odbora: Anton 

Bogataj in član častnega razsodišča: Andrej Pipp. 

 

Opravičeno odsotni: Blaž Karlin, Mojca Ferle, Helena Janežič, Jernej Tavčar in Saša 

Nabergoj 

 

Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red s spremembo, da se zamenja vrstni 

red 3. in 4. točke dnevnega reda. 

 
1. Pregled in sprejem zapisnika 10. seje 

2. Aktivnosti pred izidom Loških razgledov 62/2015 (poročata M. Lebar in A. Igličar) 

3. (=4) Sodelovanje z Loškim muzejem Škofja Loka (poročata A. Igličar in  S. Nabergoj) 

4. (=3) Predlog vodenja knjigovodstva za društvo (poroča A. Igličar) 

5. Blaznikovi večeri v jeseni 2016 (poroča B. Ristić) 

6. Društveni izlet  

7. Razno 

 

K tč. 1: Pregled in sprejem zapisnika 10. seje  

 

Zbor članov (v nadaljevanju ZČ) je bil uspešno izveden. Prisotni člani so potrdili poročila o 

delovanju društva v letu 2015 in načrt dejavnosti v letu 2016. Na ZČ je članica mag. Mirjam 

Jan Blažič dala pobudo za prenovo društvenih pravil. 

 

Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: 

 

Sklep 11/1: sprejme in potrdi se zapisnik 10. seje. 

 

 

K tč. 2: Aktivnosti pred izidom Loških razgledov 62/2015 (poročata M. Lebar in A. 

Igličar) 
 

Urednica Loških razgledov (v nadaljevanju LR) je poročala, da se je za objavo nabralo veliko 

prispevkov in da vseh ne bo mogoče objaviti. Zagotovo bodo objavljeni tisti, ki se nanašajo na 

obletnice in dogodke v letu 2015. Ostali čakajo na objavo v prihodnjih številkah. Pričakovan 

obseg številke bo okoli 400 str.  

 



2 
 

Urednica se je dotaknila tudi odmevne zavrnitve objave prispevka dr. Ivana Kristana v LR. 

Avtor je prispevek objavil kot prilogo Gorenjskemu glasu. V uvodu je zapisal tudi svoj pogled 

na sodelovanje z uredništvom LR. Urednica je pripravila odgovor na zapise dr. Kristana, ki bo 

objavljen v naslednji številki Loških novic.  

 

Namesto prispevka dr. Kristana bo v LR objavljen prispevek mag. Janeza Kopača o razvoju 

Občine Škofja Loka v letih po 2. svetovni vojni. Povojno dogajanje po obravnaval tudi članek 

dr. Mitje Ferenca o prikritih grobiščih v občini. 

 

Predstavitev LR bo v Sokolskem domu 9. junija 2016. Predlagano je, da bi predstavitev 

združili s soočenjem med dr. Ivanom Kristanom in dr. Borisom Golcem, piscem recenzije, na 

podlagi katere je uredniški odbor LR zavrnil Kristanov prispevek. 

 

A. Pipp je mnenja, da takšno soočenje ne spada na predstavitev LR. 

 

 

K tč. 3: Predlog vodenja knjigovodstva za društvo (poroča A. Igličar)  
 

Predsednik je poročal, da so se zaradi nove davčne zakonodaje spremenile okoliščine v zvezi 

z distribucijo LR. Po novem je tudi MD dolžno imeti davčno blagajno. Loški muzej ukinja 

svoje lastno računovodstvo in bo za svoje delo najel zunanjega izvajalca. Direktorica Saša 

Nabergoj je zagotovila, da bo Loški muzej še vedno sodeloval z MD pri pošiljanju in 

sprejemanju društvene pošte.  

 

V novih okoliščinah je potrebno najti rešitev za prodajo LR na predstavitvi, raznosu in 

pošiljanju po pošti. Blagajnik mag. M. Čepin je predlagal plačevanje preko UPN, kjer se 

sredstva nakažejo na društveni račun, obrazec bi bil priložen LR, ali na način prostovoljnih 

prispevkov, za kar ni potrebno imeti davčne blagajne.  

 

Računovodske storitve naj bi opravljal zunanji računovodski servis. 

 

 

Blagajnik in predsednik sta izpostavila tudi pričakovano povečanje stroškov za delovanje 

društva.  

 

Dr. M. Alič je predlagala znižanje stroškov z ukinitvijo pošiljanja vabil po navadni pošti. 

Vabila na društvene dogodke bi članom, ki imajo e-pošto, pošiljali samo po elektronski pošti. 

Potrebno pa bi bilo obnoviti bazo elektronskih naslovov. 

 

M. Lebar je predlagala pobiranje izjav in elektronskih naslovov na predstavitvi LR. 

Predsednik se bo o tej možnosti posvetoval z B. Karlinom. 

 

Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: 

 

Sklep 11/2:  izvršni odbor pooblasti predsednika mag. Aleksandra Igličarja in blagajnika 

mag. Matjaža Čepina za pripravo dogovora z računovodskim servisom. 

 

K tč. 4: Sodelovanje z Loškim muzejem Škofja Loka (poročata A. Igličar in  S. 

Nabergoj) 
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Zaradi upravičene odsotnosti direktorice LM Saše Nabergoj je stanje na kratko predstavil 

samo predsednik MD (gl. še tč. 3). 

 

Ministrstvo za kulturo Loškemu muzeju ni odobrilo sodelovanja z MD pri pripravi 

Blaznikovih večerov. 

 

K tč. 5: Blaznikovi večeri v jeseni 2016 (poroča B. Ristić) 
 

M. Lebar je poročala, da je pogovor z rojakinjo, kemičarko dr. Aleksandro Kornhauser Frazer 

predviden v oktobru.  

 

Predsednik mag. A. Igličar je predstavil pobudo Mateje Hafner Dolenc o organizaciji dogodka 

v okviru Dni evropske kulturne dediščine. Večer o botaniku Franu Jesenku je planiran jeseni. 

 

9. junija bo BV s predstavitvijo LR. A. Bogataj je izpostavil problematiko morebitnega 

soočenja med dr. Golcem in dr. Kristanom. Bolje bi bilo organizirati samostojen večer. 

Potrebno bo poskrbeti, da soočenje ne bo ideološki boj. M. Lebar je poudarila, da je pri takem 

soočenju zelo pomemben moderator, ki zna voditi pogovor.  

 

K tč. 6: Društveni izlet 

 

Predsednik mag. A. Igličar je predstavil dva predloga za društveni izlet. Prva možnost je, da 

se ob 10-letnici pobratenja pripravi izlet v češki Tábor, in sicer v času, ko poteka mednarodni 

zgodovinski festival Táborská setkání. Obisk bi bil tridneven, od 16.–18. septembra. Ogledali 

bi si mesto Tábor, Český Krumlov itd. Število prijav bo omejeno na en avtobus, prednost 

bodo imeli člani MD. Vsebinsko bosta izlet organizirala mag. J. Štukl in J. Tavčar. Druga 

možnost je enodnevni izlet po Sloveniji. 

Sklep 11/3: IO je podprl predlog, da se društveni izlet izvede v pobrateno mesto Tabor.  

K tč. 7: Razno 

 

Sejo smo zaključili ob 21.30.  

 

 

Zapisal: 

Jernej Antolin Oman 

mag. Aleksander Igličar 

predsednik

 

 


