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Z A P I S N I K  

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

24. oktobra 2016, ob 19. uri v okroglem stolpu na Loškem gradu. 

 

Seje so se udeležili: mag. Aleksander Igličar, Biljana Ristič, mag. Matjaž Čepin, Blaž Karlin, 

Marija Lebar, mag. Jože Štukl, Saša Nabergoj, Helena Janežič, Mojca Ferle, Jernej Tavčar; 

člana nadzornega odbora: Anton Bogataj, Jurij Svoljšak; člani častnega razsodišča: Alojzij 

Pavel Florjančič, Andrej Pipp, Andrej Rant. 

 

Opravičeno odsotni: Milena Alič, Jernej Antolin Oman, Judita Šega 

  

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

red, točko 4 se uvrsti pred točko 2 in 3 dnevnega reda. 

 

1. Pregled in sprejem zapisnika 11. seje 

2. Predlog vsebine Pasijonskih doneskov 12/2017 (poroča A. P. Florjančič, urednik) 

3. Blaznikovi večeri spomladi 2017 (poroča B. Ristić) 

4. Predlog ureditve knjigovodskega in finančnega poslovanja društva (poroča A. Igličar) 

5. Razno 

 

K tč. 1: Pregled in sprejem zapisnika 11. seje  

 

K tč. 1 iz zapisnika 11. seje: Blaž Karlin bo pregledal pravila Muzejskega društva in predlog 

sprememb pripravil do naslednje seje izvršnega odbora. 

 

K tč. 2 iz zapisnika 11. seje: Soočenje dr. Ivana Kristana, avtorja zavrnjenega prispevka v 

aktualni številki Loških razgledov in recenzenta dr. Borisa Golca, ki je bilo izvedeno ob 

predstavitvi 62. številke Loških razgledov 9. junija 2016 je dobro izzvenelo.  

 

K tč. 3 iz zapisnika 11. seje: junija 2016 je bila spremenjena je zakonodaja glede davčnih 

blagajn, Društva, katerih letni prihodki od prodaje ne presegajo 5.000 EUR ne potrebujejo 

avčne blagajne, kar velja tudi za Muzejsko društvo. Distribucija Loških razgledov: okrog 80 

članov je LR dvignilo na predstavitvi, nekaj čez 100 članom so bili LR dostavljeni na dom, 55 

članom so bili LR poslani po pošti z vnaprejšnjim plačilom, od tega jih je 44 plačalo, 9 članov 

se ne odzove. MD ima trenutno 290 članov, 7 je novih v letu 2016. 

 

K tč. 6 iz zapisnika 11. seje: Izlet v pobrateno mesto Tabor je zelo uspel, za kar gre največja 

zahvala glavnim organizatorjem: Mirjam Jezeršek, Jožetu Štuklu in Aleksandru Igličarju. 

Izleta se je udeležilo 45 oseb. 

 

Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: 
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Sklep 12/1: sprejme in potrdi se zapisnik 11. seje. 

 

 

K tč. 2: Predlog vsebine Pasijonskih doneskov 12/2017 (poroča A. P. Florjančič, 

urednik) 

 

Pasijonski doneski (PD) naj bi obsegali 4 vsebinske sklope, 12 tiskovnih pol, vsebina je 

razvidna iz priloge. Konec oktobra bo znana odločitev o poročilu ocenjevalnega odbora o 

vpisu Škofjeloškega pasijona na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Če 

bo prišlo do vpisa, bo temu namenjen ustrezen prostor v PD.  

  

Ker se PD želijo odpreti v mednarodni prostor, bodo prispevki v slovenskem ali angleškem 

jeziku, povzetki pa v angleškem jeziku. 

 

Predstavitev PD bo, kakor je že navada, v postnem času. 

 

K tč. 3: Blaznikovi večeri spomladi 2017 (poroča B. Ristić) 

 

V sodelovanju z lokalnim odborom zveze veteranov vojne za Slovenijo in Loškim muzejem je 

v pripravi Blaznikov večer o vlogi Teritorialne obrambe Škofje Loka pri slovenskem 

osamosvajanju z naslovom Škofja Loka in Ločani v osamosvojitveni vojni junija 1991. 

 

Predlog za januarski Blaznikov večer je predstavitev dr. Frana Jesenka, v marcu bo 

predstavitev Pasijonskih doneskov, v juniju pa Loških razgledov. Ob dejstvu, da je leto 2017 

leto Janeza E. Kreka, je predlog, da bi se večer posvetili njemu. 

 

Saša Nabergoj predlaga, da bi en večer na leto organizirali skupaj z Loškim muzejem. 

 

Leta 2017 je tudi 80 obletnica nastanka Muzejskega društva. 

 

K tč. 4: Predlog ureditve knjigovodskega in finančnega poslovanja društva (poroča A. 

Igličar) 
 

Blagajnik M. Čepin in predsednik A. Igličar sta za ureditev knjigovodskega in finančnega 

poslovanja društva pridobila dve ponudbi. Predlagata, da se sklene dogovor z Računovodski 

servisom A&K iz Svetega duha, ki ga vodi Alenka Kemperle Jocif. Okvirni letni strošek naj 

bi bil okrog 1.500 EUE.  

  

Navadna pošta MD je preusmerjena na domači naslov Sandija Igličarja. 

 

Dogovor z Loškim muzejem, da še naprej: 

- Razpošilja vabila za dejavnosti, ki jih organizira MD (izpis in lepljenje nalepk) 

- Omogoča prostor za sestanke MD 

- Hrani arhiv MD 

- Hrani zaloge publikacij MD 

 

Za leto 2016 plača MD Loškemu muzeju 1.000 EUR za nadomestilo opravljenih storitev, za 

leto 2017 pa 500 EUR.  
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Sklep 12/2: Sprejme se sklep, da finančno in računovodsko poslovanje za društvo opravlja 

Računovodski servis A&K. 

 

 

K tč. 5: Razno 

- Helena Janežič je predstavila predlog za simpozij Človekove pravice in svoboščine: 

ZA VSE ČASE!, ki ga ob 10. decembru svetovnem dnevu človekovih pravic v Škofji 

Loki pripravljajo Študijski center za narodno spravo, Narodna in univerzitetna 

knjižnica, Loški muzej, Muzejsko društvo Škofja Loka in Kulturno-zgodovinski 

društvo Lonka Stara Loka.  

- Aleksander Igličar je predstavil pobudo o organizaciji spominskega večera o dr. Tinetu 

Debeljaku skupaj z Narodno in univerzitetno knjižnico in Svetovnim slovenskim 

kongresom ob pričakovanem prihodu njegove kulturne zapuščine v Slovenijo. Večer 

naj bil izvede v januarju 2017. 

- Predlog o zmanjšanju zamika pri objavi Loških razgledov na portalu Digitalne 

knjižnice Slovenije na 3 leta. 

Sklep 12/3: Loški razgledi se na dlib.si objavljajo s 3 in ne več s 5 letnim zamikom. 

- Predlog o objavi Pasijonskih doneskov na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. 

Sklep 12/4: Pasijonski doneski se objavijo na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. 

- Novoletno srečanje bo v torek, 13. decembra ob 19.00 v Gostilni Starman v Stari Loki. 

 

Sejo smo zaključili ob 21.30.  

 

 

Zapisala: 

Helena Janežič 

mag. Aleksander Igličar 

predsednik

 

 


