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 Z A P I S N I K  

zbora članov Muzejskega društva Škofja Loka za leto 2014 

 

Zbor članov (v nadaljevanju ZČ) Muzejskega društva Škofja Loka (v nadaljevanju 
MD) za leto 2014 je potekal v torek, 24. marca 2015, ob 19.00 v Galeriji Franceta 
Miheliča v Kašči na Spodnjem trgu v Škofji Loki. 

Prisotne je uvodoma pozdravil predsednik društva mag. Aleksander Igličar in pojasnil 
potek in namen rednega letnega ZČ. 

Uvodoma je članica IO MD, nekdanja urednica Loških razgledov, vodja škofjeloškega 
Zgodovinskega arhiva Judita Šega predstavila problematiko beguncev iz Galicije. 
Begunci iz Galicije so v naše kraje prišli kmalu po začetku 1. svetovne vojne in tu 
ostali do sredine leta 1915. Nastanili so jih skoraj po celotnem loškem ozemlju, v 
večjih občinah je bilo v vsaki okoli 50 beguncev. Predavateljica je predstavila socialni 
položaj beguncev, izobrazbo, versko prepričanje, skrb države, občin in lokalnega 
prebivalstva za njihove potrebe ter njihovo nadaljnjo pot po odhodi iz loškega 
ozemlja. 

Po zaključenem predavanju je predsednik mag. Aleksander Igličar predavateljici 
zahvalil za zanimivo predavanje in začel z uradnim delom ZČ. Zbor je bil sklican 14. 
marca 2015 z vabilom, ki so ga po pošti prejeli vsi člani, in z objavo na društvenih 
spletnih straneh. 

V sklicu je bil predlagan naslednji dnevni red: 
 

1. Izvolitev delovnega predsedstva in drugih organov zbora  

2. Letno poročilo društva za leto 2014, poročilo predsednika in blagajnika  

3. Poročilo nadzornega odbora za leto 2014 

4. Poročilo verifikacijske komisije 

5. Razprava na poročila in sprejem poročil  

6. Program dela društva v letu 2015 

7. Razno 

Na dnevni red ni bilo danih dodatnih predlogov. Predsednik je dnevni red dal na 
glasovanje. ZČ je soglasno sprejel: 

sklep št. 1: Zbor članov sprejme predlagani dnevni red. 
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K tč. 1.: Izvolitev delovnega predsedstva in drugih organov zbora 

Tajnik MD Jernej Antolin Oman je predlagal kandidate za delovna telesa ZČ v 
sestavi: 

delovno predsedstvo zbora: predsednik Blaž Karlin, članici Marta Gartner in dr. 
Milena Alič; 

verifikacijska komisija:  Mojca Ferle, Biljana Ristić in mag. Jože Štukl; 

zapisnikar:    Jernej Antolin Oman; 

overovateljici zapisnika: Judita Šega in Marija Lebar. 

Zbor je predlagane kandidate soglasno potrdil: 

sklep št. 2: ZČ potrdi predlagane kandidate za delovno predsedstvo in organe zbora 

 
K tč. 2.: Letno poročilo društva za leto 2014, poročilo predsednika in blagajnika 

Poročili sta bili po sklicu ZČ objavljeni na spletnih straneh društva www.mdloka.si in 
na ogled v tajništvu Loškega muzeja. Vsa poročila so sestavni del zapisnika.  

Predsednik društva mag. Aleksander Igličar je v svojem poročilu povzel delovanje 
MD v letu 2014. MD je v letu 2014 izdalo jubilejno, 60. številko, Loških razgledov, 9. 
številko Pasijonskih doneskov in Primorsko Prešernovo Zdravljico, ponatis 
partizanske izdaje iz leta 1944. Društvo je izvedlo dva Blaznikova večera in 
sodelovalo pri organizaciji več odmevnih dogodkov. Jeseni smo naše člane popeljali 
na tradicionalni društveni izlet na avstrijsko Koroško. Zahvalil se je županu in 
občinskim svetnikom za finančno podporo, članom izvršnega odbora, urednici in 
uredniškemu odboru LR za njihovo delo ter vsem članicam in članom MD in 
obiskovalcem prireditev. 

Finančno poslovanje MD je predstavil blagajnik mag. Matjaž Čepin in je razvidno iz 
poročila. 

 
K tč. 3.: Poročilo nadzornega odbora za leto 2014 

Predsednik nadzornega odbora mag. Srečko Beričič je v poročilu poudaril zgledno 
organizacijo, vodenje in uspešno poslovanje društva v letu 2014. Poročilo NO je 
sestavni del zapisnika. 

 
K tč. 4.: Poročilo verifikacijske komisije 

Pred glasovanjem o poročilih je predsedujoči pozval člane verifikacijske komisije, da 
podajo poročilo o sklepčnosti zbora. Mag. Jože Štukl je poročal, da je na zboru 
prisotnih 35 članov društva. V skladu s Pravili MD Škofja Loka, ki zahtevajo 
prisotnost najmanj 30 članov po preteku petnajstih minut od začetka zbora, je 
verifikacijska komisija ugotovila, da je ZČ sklepčen. 

 
K tč. 5.: Razprava na poročila in sprejem poročil 

http://www.mdloka.si/
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Članica mag. Mirjam Jan Blažić je predsednika mag. Aleksandra Igličarja vprašala, 
kje so bila objavljena poročila pred ZČ. Predsednik ji je pojasnil, da je bilo gradivo za 
ZČ objavljeno na spletnih straneh društva in na ogled v tajništvu Loškega muzeja. 

Nato je mag. Mirjam Jan Blažić prebrala svoje mnenje v zvezi s Pasijonskimi doneski 
2015/10. Opozorila je na domnevno nesmotrno porabo javnega denarja, ker PD 
10/2015 po njenem mnenju vsebujejo 20% vsebine, ki tja ne sodi. Predsednika mag. 
Aleksandra Igličarja je pozvala k odstopu. Spomnila je na osnovno poslanstvo 
društva, ki je povezovanje ljudi in ne njihovo deljenje. Sporna se ji zdi politična 
zloraba društva, ki je nastala ob objavi nepasijonskih prispevkov v PD 10/2015. 
Mnenje v pisni obliki je priloga zapisnika. 

Predsednik ji je odgovoril, da se je Izvršni odbor MD z vsebino predhodno seznanil in 
ni imel pripomb. Društvo se povezuje tudi z izseljenci, ki so nekdaj bivali na Loškem 
ali od tu izhajajo.  

Na mnenje se je odzval tudi Alojzij Pavel Florjančič, urednik vseh dosedanjih številk 
Pasijonskih doneskov. Pojasnil je, da mag. Mirjam Jan Blažić verjetno vidi problem v 
objavi umetniškega Križevega pota Staneta Jarma iz Kočevskega roga in verzi iz 
pesnitve Velika črna maša za pobite Slovence dr. Tineta Debeljaka. Meni, da je MD 
dolžno objavljati tudi prispevke, ki se nanašajo na dolgo zamolčano stran 2. svetovne 
vojne in povojne poboje. Poudaril je, da je Tine Debeljak velik loški ustvarjalec, ki ni 
pomemben samo lokalno ampak obče slovensko. Vsekakor se je potrebno ob 70. 
letnici konca 2. svetovne vojne spomniti tudi dogodkov, ki so se zgodili po 9. maju 
1945. Opozoril je še na pomanjkljivo raziskanost tega področja in na izjemno majhno 
število prispevkov v Loških razgledih, ki se dotikajo revolucionarnega nasilja po 
koncu 2. svetovne vojne. Poudaril je, da so povojni dogodki pomenil velik pasijon za 
precejšen del slovenske populacije in da ta tema zato povsem sodi v PD. 

Mag. Mirjam Jan Blažić je pojasnila, da ni proti objavljanju prispevkov, zdi se ji, da ta 
tema ne spada v Pasijonske doneske, ki so namenjeni Škofjeloškemu pasijonu in 
drugim pasijonom. 

Odzval se je tudi Jože Peter Kranjc, nekdanji predsednik škofjeloške komisije za 
evidentiranje in urejanje povojnih grobišč. Povedal je, da mnogi udeleženci 
spominskih komemoracij sprašujejo, če je bilo o tem že kaj napisano. Še vedno ni 
bilo v LR ali Doneskih objavljeno poročilo o delu komisij.  

Oglasila se je tudi Marija Lebar, urednica Loških razgledov in nekdanja direktorica 
Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka. Opozorila je , da se mnenje mag. Mirjam Jan 
Blažić nanaša na letošnje PD, obravnavamo pa poročila za leto 2014. Poudarila je 
pomen Tineta Debeljaka za slovenski prostor in pohvalila požrtvovalno delo urednika 
PD Alojzija Pavla Florjančiča. 

Po razpravi je predsednik zbora dal na glasovanje naslednje sklepe: 

sklep št. 3: Zbor članov sprejme Poročilo predsednika o delu društva v letu 2014; 

sklep št. 4: Zbor članov sprejme Poročilo blagajnika za leto 2014 in računovodske 
izkaze društva za leto 2014; 

sklep št. 5: Zbor članov sprejme Poročilo nadzornega odbora za leto 2014. 
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Sklepi so bili sprejeti z večino glasov (ZA 34, PROTI 1). 

Predsednik ZČ Blaž Karlin se je v imenu MD zahvalil nekdanji urednici LR Juditi 
Šega in uredniku PD Alojziju Pavlu Florjančiču za opravljeno delo. 

 
K tč. 6.: Program dela društva v letu 2015 

Predsednik mag. Aleksander Igličar je uvodoma povedal, da je MD skupaj s Kulturno-
zgodovinskim društvom Lonka Stara Loka mag. Mihu Ješetu, županu Občine Škofja 
Loka poslalo pobudo, da se ob 70-letnici konca druge svetovne vojne na pokopališču 
Lipica pripravi spominska slovesnost, v okviru katere naj bi se župan poklonil vsem 
žrtvam vojne in položil venec na obeležje padlih partizanov in pred kostnico žrtev 
povojnih pobojev. Župan pobude ni sprejel.  

Predsednik se je na temo obeležitve 70-letnice konca 2. svetovne vojne konec 
januarja srečal tudi z mag. Juretom Žakljem, predsednikom Združenja borcev za 
vrednote NOB Škofja Loka. Združenje želi ob tej priložnosti v knjižni obliki izdati 
spomine Marjana Masterla in razmišljali so, da bi izšli v okviru zbirke MD Doneski. Po 
srečanju se je izkazalo, da knjižno izdajo Masterlovih spominov pripravlja Loški 
muzej Škofja Loka in zaradi tega sodelovanje MD ni potrebno. Ob 2. izdaji 
partizanske primorske Prešernove Zdravljice, ki smo jo februarja 2015 izdali skupaj s 
Knjižnico Ivana Tavčarja, posvečena pa je bila 70-letnici konca 2. svetovne vojne, 
smo k sodelovanju povabili tudi Združenje, ki pa je vabilo odklonilo. 

V nadaljevanju je , predsednik predstavil program dela MD za leto 2015, ki je bil del 
gradiva za ZČ. V letu 2015 sta že bili izdani Pasijonski doneski 2015/10  in dopolnjen 
ponatis Primorske Prešernove Zdravljice. Izšla bo 61. številka LR. Društvo bo 
sodelovalo pri izdaji Debeljakove Velike črne maše za pobite Slovence (založnik 
Družina) in zbornika o kapeli sv. Bernarda na Sv. Petra Hribu. V načrtu je še ponatis 
pesnitve Kyrie Eleison, ki jo je Tine Debeljak objavil leta 1955. Blaznikov večer o 
varstvu kulturne dediščine je bil izveden v začetku februarja, načrtovana sta še BV: 
pogovor z ugledno kemičarko, loško rojakinjo Aleksandro Kornhauser in večer 
posvečen koncu 2. svetovne vojne in povojnim pobojem na Loškem. Društvo bo 
sodelovalo pri projektu Pasijonke, vodja projekta je Blaž Karlin. Tradicionalni 
društveni izlet v Posočje bo organiziran jeseni, posvečen bo 100-letnici začetka 
Soške fronte. 

Blagajnik mag. Matjaž Čepin je predstavil finančni načrt društva za leto 2015.  

Program dela in finančni načrt sta sestavna dela zapisnika. 

Po predstavitvi je predsednik ZČ dal na glasovanje naslednji sklep: 

sklep št. 6: Zbor članov sprejme in potrdi Program dela Muzejskega društva Škofja 
Loka za leto 2015 in Finančni načrt Muzejskega društva Škofja Loka za leto 2015. 

Sklep je bil sprejet z večino glasov (ZA 34, VZDRŽAN 1). 

 
K tč. 7.: Razno 

Pod to točko ni bilo razprave. 
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Predsednik društva je navzoče povabil na druženje in zaključil uradni del zbora ob 
21.00 uri.  

 

Zapisal: 

Jernej ANTOLIN OMAN 

Predsednik zbora članov: 

Blaž KARLIN

 

 

    

 


