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Z A P I S N I K  

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

23. januarja 2017, ob 18.30 uri v sejni sobi Loškega muzeja. 

 

Seje so se udeležili: mag. Aleksander Igličar, Milena Alič, Biljana Ristič, mag. Jože Štukl, 

Saša Nabergoj, Helena Janežič, Mojca Ferle, Jernej Tavčar; člana nadzornega odbora: Anton 

Bogataj, Vincencij Demšar; člani častnega razsodišča: Alojzij Pavel Florjančič, Andrej Pipp, 

Andrej Rant. 

 

Opravičeno odsotni: mag. Matjaž Čepin, Jernej Antolin Oman, Blaž Karlin, Marija Lebar 

  

Pred začetkom seje je direktorica Loškega muzeja Saša Nabergoj vsem članom razdelila 

darilne vrečke Loškega muzeja s katalogi razstav, ki jih je Loški muzej pripravil v letu 2016. 

 

Ker je bila Marija Lebar zaradi bolezni odsotna, je bila z dnevnega reda umaknjena točka o 

vsebini Loških razgledov 63/2016. Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red: 

 

1. Pregled in sprejem zapisnika 12. seje in 1. korespondenčne seje 

2. Vsebina Pasijonskih doneskov 12/2017 in predlog vsebine večera ob njihovem izidu 

(poroča A. P. Florjančič, urednik) 

3. Blaznikovi večeri v letu 2017 (poroča B. Ristić) 

4. Predlog programa dela društva za leto 2017 (poroča A. Igličar) 

5. Priprave na zbor članov (poroča A. Igličar) 

- prenova pravil društva 

- pričetek postopka za volitve predsednika in članov izvršnega odbora 

- imenovanje popisne komisije 

- evidentiranje kandidatov za organe zbora 

 

6. Razno 
 

 

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

 

K tč. 3: Blaznikov večer Škofja Loka in Ločani v osamosvojitveni vojni junija 1991, ki je 

potekal v Kašči 24. novembra, je bil lepo obiskan. Na večeru se je pojavilo razmišljanje, da bi 

pripravili knjigo o dogajanjih v Škofji Loki v času osamosvojitvene vojne junija 1991. 

 

Prav tako je bil dobro obiskan in odmeven Mednarodni znanstveni posvet ob dnevu 

človekovih pravic Človekove pravice in svoboščine: ZA VSE ČASE!, katerega 

soorganizatorja je bil poleg Študijskega centra za narodno spravo, Narodne in univerzitetne 

knjižnice, Loškega muzeja Škofja Loka, Kulturno-zgodovinskega društva Lonka Stara Loka 

tudi Muzejsko društvo Škofja Loka. Potekal je 8. in 9. decembra 2016 v Kašči. 
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V sredo, 18. januarja je Muzejsko društvo skupaj s Svetovnim slovenskim kongresom ter 

Narodno in univerzitetno knjižnico pripravilo spominski večer, posvečen loškemu rojaku in 

ustanovitelju Muzejskega društva, dr. Tinetu Debeljaku. V teh dneh je v Slovenijo prispela 

njegova literarna zapuščina, ki bo shranjena in na voljo za raziskovalne in študijske namene v 

NUK. Večer je bil izjemno dobro obiskan, tudi medijsko zelo odmeven. 

 

Zapisnik 1. korespondenčne seje, ki je potekala od srede, 4. januarja 2017 od 12. ure do petka, 

6. januarja 2017 do 12. ure. Zaradi praznikov in sklicane seje občinskega sveta (19. 1. 2017) 

je bila seja izvedena v korespondenčni obliki. Na dnevnem redu seje je bilo glasovanje o 

podpori javni pobudi za proglasitev 10. decembra za spominski dan žrtev vseh vojn Občine 

Škofja Loka.  

 

Gradivo za odločanje:  

- besedilo pobude, iz katere je razvidna vsebina pobude in razlogi zanjo 

- zapisnik 11. seje občinskega sveta Občine Škofja Loka z dne 21. januarja 2016 

- pobuda Iniciative za demokratični socializem, ki je bila podana na 18. seji Občinskega 

sveta Občine Škofja Loka 1. decembra 2016 in predstavljena na njihovi spletni strani 

 

Glasovanja se je udeležilo 10 članov izvršnega odbora, za jih je glasovalo 8.   

 

Predsednik A. Igličar je navzoče seznanil, da so svetniki Občinskega sveta Občine Škofja 

Loka na seji 19. 1. 2017 to točko umaknili iz dnevnega reda.  

 

 

Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: 

 

Sklep 13/1: sprejme in potrdi se zapisnik 12. seje in 1. korespondenčne seje. 

 

 

1. K tč. 2: Vsebina Pasijonskih doneskov 12/2017 in predlog vsebine večera ob 

njihovem izidu (poroča A. P. Florjančič, urednik) 

 

Pasijonski doneski (PD) naj bi obsegali 4 vsebinske sklope, 14 tiskovnih pol, približno 260 

strani. Novost je poročilo o vpisu Škofjeloškega pasijona na UNESCO-v seznam nesnovne 

kulturne dediščine človeštva. Avtorji prispevka bodo mag. Aleksander Igličar, Jernej Tavčar 

in mag. Jože Štukl. 

 

Poleg tega prispevka sta še dva nova in sicer Mojca Ferle bo pisala o križu in čipki, J. 

Cerkvenik pa o pasijonu na znamkah. 

 

Predstavitev PD bo 6. aprila 2017, v okviru Dnevov Škofjeloškega pasijona, ki jih koordinira 

Občina Škofja Loka. 

 

 

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

 

Načrtujemo Blaznikov večer, posvečen botaniku dr. Franu Jesenku in sicer 13. februarja. Po 

strokovni plati bo dr. Jesenka predstavila dr. Darja Ačko Kocijan, po športni plati pa Matjaž 

Hafner. 
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Prvi teden v marcu sodelujemo na Dnevih Škofjeloškega pasijona. 

 

Predstavitev Pasijonskih doneskov 6. aprila 2017. 

 

Med 8. in 12. majem bo v okviru Krekovega leta organiziran Krekov večer o zadružništvu.  

 

V juniju predstavljamo novo številko Loških razgledov. 

 

V jeseni (okt., nov…) bo A. Rant predstavil kovanec grofov Andeških. 

 

Leta 2017 je tudi 80 obletnica nastanka Muzejskega društva, za konec leta načrtujemo 

publikacijo, še zbiramo ideje. 

 

 

K tč. 5: Predlog programa dela društva za leto 2017 (poroča A. Igličar) 

 

Vsebina je bila preložena na naslednjo sejo IO. Andrej Rant je poslal pobudo, da bi MD 

pričelo s sistematičnim vključevanjem in delom z mladimi. V ta namen bi morali tesneje 

sodelovati z loški gimnazijo.  

 

K tč. 6: Priprave na zbor članov (poroča A. Igličar) 

 

Po elektronski pošti so vsi člani izvršnega odbora MD dobili predlog prenove pravil, ki sta jih 

pripravila A. Igličar in B. Karlin in bodo podrobneje obravnavani na naslednji seji IO. 

Posamezni člani IO naj svoje dopolnitve posredujejo predsedniku v roku sedmih dni.   

 

Predlog in pobude članov IO bo proučila skupina v sestavi: V. Demšar, T. Bogataj in A. 

Igličar.  

 

Pričenja se postopek za volitve predsednika in članov IO. Aktualni predsednik povabi člane 

IO da kandidirajo tudi v novem mandatu in da predlagajo nove kandidate. Člani MD bodo v 

skladu s pravili društva seznanjeni s potekom mandata in povabljeni, da predlagajo kandidate.  

 

V popisno komisijo so imenovani M. Čepin, Jože Štukl in B. Ristić. 

 

Zbor članov bo v torek, 28. marca 2017. 

 

Predsednik je podal pobudo, da bi ob 80-letnici društva imenovali nove častne člane. Društvo 

ima trenutno 3 častne člane: A. P. Florjančič, dr. F. Štukl in A. Zajec.  

 

K tč. 7: Razno 

Sejo smo zaključili ob 20.30.  

Zapisala: 

Helena Janežič 

mag. Aleksander Igličar 

predsednik

 


