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Z A P I S N I K  

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

6. marca 2017, ob 18.00 uri v sejni sobi Loškega muzeja. 

 

Seje so se udeležili: mag. Aleksander Igličar, Milena Alič, Judita Šega, Biljana Ristič, mag. 

Jože Štukl, Helena Janežič, Mojca Ferle, Jernej Tavčar, mag. Matjaž Čepin, Marija Lebar; 

člani nadzornega odbora: Anton Bogataj, Vincencij Demšar in Jurij Svoljšak; člani častnega 

razsodišča: Andrej Pipp 

 

Opravičeno odsotni: Jernej Antolin Oman, Blaž Karlin, Saša Nabergoj. 

  

Dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnika 13. seje in 2. korespondenčne seje 

2. Predlog vsebine Loških razgledov 63/2016 (poroča M. Lebar, urednica) 

3. Poročilo o poslovanju društva v letu 2016 (poroča A. Igličar) 

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

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

- evidentiranje kandidatov za organe zbora  

- prenova pravil društva 

- predlog kandidatov za predsednika in člane izvršnega odbora 

6. Razno 

 

 

Tč. 1: Pregled in sprejem zapisnika 13. seje in 2. korespondenčne seje 

 

Zapisnik 13. seje je bil sprejet brez komentarjev. Udeleženci so polemizirali o sklicu 2. 

korespondenčne seje, kjer so glasovali o predlogu, da se novi trg pred Upravno enoto v Škofji 

Loki poimenuje Pasijonski trg. Predsednik MD Aleksander Igličar je ponovno utemeljil 

razloge za sklic, ki je bil odziv na javno povabilo Občine za zbiranje pobud za poimenovanje 

prenovljenega trga pred Upravno enoto in pojasnil vsebino pobude, ki so jo podprli tudi 

kulturno-zgodovinsko društvo Lonka, kaupcinski samostan Škofja Loka, režiser ŠP 2009 

Borut Gartner in Alojzij P. Florjančič, urednik Pasijonskih doneskov. Predsednik je še 

poudaril, da mora biti MD družbeno angažirano društvo, ki se odziva na aktualne družbene 

pobude povezane s poslanstvom društva. Glasovalo je 12 članov IO, 8 jih je predlog podprlo, 

4 so bili proti.  

 

Milena Alič komentira glasovanje, odločitev se ji zdi politična. Jože Štukl je pojasnil 

strokovnost in nestrokovnost utemeljitve. Jerneju Tavčarju se zde korespondenčne seje 

problematične. Vincencij Demšar podpre predsednika v odločitvi naj se MD odziva na tekoče 

dogajanje. 

 

Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: 
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Sklep 14/1: sprejme in potrdi se zapisnik 13. seje. 

Sklep 14/2: sprejme in potrdi se zapisnik 2. korespondenčne seje. 

 

 

Tč. 2 Predlog vsebine Loških razgledov 63/2016 (poroča M. Lebar, urednica) 
Urednica poroča o vsebini letošnjega zbornika in o prispelih člankih ter o tistih, ki jih še čaka 

(zadnji rok je 20. marec). Nosilna tema je 25 letnica osamosvojitve Slovenije (3 prispevki na 

to temo, 1 še čakamo). 

 

Predstavitev 63. številke Loških razgledov bo v sredo, 14. junija v Sokolskem domu. 

 

 

Tč. 3 Poročilo o poslovanju društva v letu 2016 (poroča A. Igličar) 

 

MD je v letu 2016 v vsebinskem in finančnem pogledu uspešno poslovalo. Poročilo je 

pripravila tudi komisija za popis, ki predlaga razvrednotenje zalog starih publikacij v skupni 

vrednost 1.600 EUR.  

 

V letu 2016 je MD spremljanje računovodskega in finančnega poslovanja društva preneslo na 

računovodski servis A&K iz Svetega Duha, ki ga vodi Jocif Alenka, in je že pripravilo 

računovodske izkaze za leto 2016. Dolga leta je računovodsko in finančno poslovanje MD 

izvajala Loški muzej, ki je leta 2016 prešel na zunanji računovodski servis.  

 

Sodelovanje je uspešno steklo, nižji pa bodo tudi stroški. Predsednik predlaga sprejem 

Pogodbe o sodelovanju z računovodskim servisom A&K. Po oceni, naj bi letni stroški znašali 

okrog 1.200 EUR (odvisno od obsega poslovanja),  kar je skoraj pol manj, kakor je za enake 

storitve v preteklosti računal Loški muzej. 

 

Predlog je, da raznos Loških razgledov tistim, ki jih ne dvignejo na predstavitvi, ostane, saj 

pomeni tudi stik s člani. V preteklosti se je že poskušalo z neraznosom, a nismo bili uspešni. 

 

Sklep 14/3: IO predlaga zboru članov, da sprejme Letno poročilo o poslovanju društva v letu 

2016 z računovodskimi izkazi. 

Sklep 14/4: IO sprejme Pogodbo o sodelovanju z računovodskim servisom A&k.. 

 

 

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

 

- 31. marca je predstavitev nove številke Pasijonskih doneskov (v fotografskem delu je 

poudarek na delu pokojnih loških fotografov Tomaža Lundra in Petra Pokorna) 

- maj 2017 pripravljamo Blaznikov večer ob Krekovem letu na temo zadružništva in lastništva 

zaposlenih. 

- konec maja 2017 Pasijonke (pripravlja Blaž Karlin) 

- 14. junija je predstavitev nove številke Loških razgledov 

- V letošnjem letu MD praznuje 80-letnico obstoja. Obeležili jo bomo s publikacijo o 

ustanovnih članih Ivanu Dolencu, dr. Tinetu Debeljaku, dr. Pavletu Blazniku in Francetu 

Planini ter njihovim dopisovanjem. Obletnico bi obeležili s slavnostno akademijo. 

- jeseni Blaznikov večer, ki ga pripravlja Tone Košir o padarskih bukvah s škofjeloškega 
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Na občinski razpis za kulturne dejavnosti je MD prijavilo Krekov večer, Pasijonke in 

publikacijo ob 80-letnici z delovnim naslovom »Iz literarne zapuščine dr. Tineta Debeljaka«. 

 

Sklep 14/5: IO predlaga zboru članov, da potrdi program dela. 

 

 

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

 

Zbor članov bo 28. marca ob 19.00 v Galeriji F. Miheliča v Kašči. V uvodnem delu bo Helena 

Janežič predstavila literarno zapuščino dr. T. Debeljaka, ki je januarja 2017 iz Buenos Airesa 

prispela v hrambo v NUK. Zbor bo vodil Blaž Karlin, ostale kandidate predlaga tajnik Jernej 

Antolin Oman.  

Prenova pravil društva (v prilogi): predsednik predstavi spremembe, ki so jih v sodelovanju z 

njim pripravili V. Demšar, A. Bogataj, J. Šega in B. Karlin. Odborniki razpravljajo, koliko je 

zadostno število prisotnih članov, da je zbor sklepčen. Ostajamo pri številu 20. 

Predlogi: v pravila naj bi vključili »prebivalce občin nekdanjega loškega gospostva«; razpravo 

na zboru članov naj bi omejili na 10 minut; izvršni odbor se sestaja po potrebi. 

 

Sklep 14/5: IO predlaga zboru članov, da sprejme dopolnitev Pravil društva, Pravilnika o 

finančnem in računovodskem poslovanju ter Pravilnika o delu častnega razsodišča.. 

 

Predsednik predstavi pogovore z možnimi kandidati za novega predsednika društva, ki jih je 

opravil. Predvsem je nagovarjal ženski del izvršnega odbora (Helena Janežič, Mojca Ferle, 

Judita Šega, Marija Lebar, Milena Alič), a nobena ni sprejela kandidature. Na podlagi tega se 

je aktualni predsednik Aleksander Igličar odločil za ponovno kandidaturo za predsednika MD. 

Izvršni odbor soglasno potrdi kandidaturo Aleksandra Igličarja. 

 

Od obstoječih članov IO ne želita ponovno kandidirati Matjaž Čepin in Jernej Antolin Oman. 

Novi kandidati pa so:  Ambrož Demšar, Marta Gartner,  Mirjam Jezeršek, Ines Košenina in 

Štefan Kržišnik, po pošti pa so s podporo 10 članov prispeli še predlogi za tri kandidate: 

Mirjam Jan Blažič, Matjaž Hafner in Andrej Pipp. 

 

Voli se 9 kandidatov, enega člana v skladu s Pravili društva predlagata Loški muzej in 

Zgodovinski arhiv Ljubljana Enota Škofja Loka. 

 

Obstoječi še živeči častni člani MD so: dr. France Štukl, Alfonz Zajc in Alojzij Pavel 

Florjančič, IO MD se zedini za dva predloga za častna člana ob 80-letnici: Tone Košir in 

Andrej Rant. Utemeljitvi pripravita Judita Šega in Aleksander Igličar. 

 

Sklep 14/6: IO predlaga zboru članov Aleksandra Igličarja za predsednika MD v obdobju 

2017 – 2020.  

Sklep 14/7: IO predlaga zboru članov 15 kandidatov za člane izvršnega odbora MD v 

obdobju 2017 – 2020.  

Sklep 14/8: IO predlaga zboru članov, da za nova častna člana imenuje Toneta Koširja in 

Andreja Ranta.  

 

 

 

Tč. 6: Razno 
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Predsednik MD je povabil na Dneve Škofjeloškega pasijona in predstavil program, kjer 

sodeluje tudi MD, Mojca Ferle pa je navzoče povabila 7. marca v Kaščo na predstavitev 

projekta Klekljanje čipk v Sloveniji, ki kandidira za vpis na UNESCOv seznam nesnovne 

kulturne dediščine človeštva.  

Vincencij Demšar je opozoril na propadanje usnjarne na Spodnjem trgu  in pozval, naj jo kdo 

dokumentira, preden dokončno propade. 

 

Sejo smo zaključili ob 19.30.  

 

 

Zapisala: 

Helena Janežič 

mag. Aleksander Igličar 

predsednik

 

 


