
1 
 

  

Z A P I S N I K  

zbora članov Muzejskega društva Škofja Loka za leto 2015. 

 

Zbor članov (v nadaljevanju ZČ) Muzejskega društva Škofja Loka (v nadaljevanju 
MD) za leto 2015 je potekal v torek, 29. marca 2016, ob 19.00 v Galeriji Franceta 
Miheliča v Kašči na Spodnjem trgu v Škofji Loki. 

Prisotne je uvodoma pozdravil predsednik društva mag. Aleksander Igličar.  

Uvodoma je članica izvršnega odbora  MD, kustosinja Loškega muzeja Biljana 
Ristić, ob 110-letnici ustanovitve Telovadnega društva Sokol (1906–2016) 
predstavila njegov zgodovinski razvoj in delovanje na Loškem. V predavanju je 
orisala ustanavljanje sokolskih društev na Slovenskem, notranjo organizacijo, 
sokolski kroj (nošo), pomembne predstavnike loškega in slovenskega Sokola. 
Sokol je v Škofji Loki deloval do 2. svetovne vojne, ko se je Sokol vključil v 
Osvobodilno fronto slovenskega naroda. Po koncu vojne se je članstvo vključilo v 
novo nastala telovadna društva (npr. Partizan). Loški sokoli so imeli razgibano 
telovadno dejavnost, poudarek je bil na orodni telovadbi in prostih ter sestavljenih 
vajah, ustanovili so celo smučarski odsek, nogometni odsek in strelsko sekcijo. Na 
njihovo delovanje spominja Sokolski dom na Mestnem trgu. Na predavanje se je 
odzval Vincencij Demšar s pobudo, za obdelavo sorodnega orlovskega gibanja na 
Loškem. 

Po zaključenem predavanju se je predsednik mag. Aleksander Igličar 
predavateljici zahvalil za zanimivo predavanje in začel z uradnim delom ZČ. V 
spomin na avgusta preminulega Petra Pippa, dolgoletnega člana in odbornika MD, 
je predsednik navzoče povabil, da z minuto tišine počastijo njegov spomin.  

ZČ je bil sklican 21. marca 2016 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 2015, poročilo predsednika in blagajnika 

3. Poročilo nadzornega odbora za leto 2015 

4. Poročilo verifikacijske komisije 

5. Razprava na poročila in sprejem poročil 

6. Volitve članov nadzornega odbora in častnega razsodišča 
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7. Program dela društva v letu 2016 

8. 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. 

 
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: predsednica dr. Milena Alič, člana Borut Bajželj in 
Anton Bogataj; 

verifikacijska komisija:  Ciril Alič, Biljana Ristić in mag. Jože Štukl; 

zapisnikar:    Jernej Antolin Oman; 

overovatelja zapisnika: Jernej Tavčar, mag. Matjaž Čepin; 

volilna komisija: predsednica Helena Janežič, člana Ivana Stanonik in 
mag. Tone Košir. 

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 2015, 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 2015. Aktivnosti društva je zaznamovala 70. obletnica konca druge 
svetovne vojne in dogajanje po vojni. Tako je MD v sodelovanju s Knjižnico Ivana 
Tavčarja Škofja Loka izdalo ponatis Primorske Prešernove Zdravljice 1944 (prva 
izdaja 2014), pri njenem nastanku je med vojno sodeloval član MD arhitekt Tone 
Mlakar. Izjemno odmevna in obiskana je bila razstava Človek, glej, ki je za nekaj 
časa obudila zapuščen uršulinski samostan. Pri njeni pripravi je sodelovalo tudi 
starološko Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka. Eden izmed spremljevalnih 
dogodkov so bile tudi Pasijonke, pesniški recital pesmi o trpljenju in svobodi, ki je 
poteka la petih pomenljivih lokacij v Škofji Loki in okolici. V okviru razstave je MD 
izdalo ponatis knjige dr. Tineta Debeljaka in Bare Remec Kyrie eleison, Slovenski 
véliki teden, ki je izšla l. 1955 v Argentini. Razstavo smo zaključili z nizom 
dogodkov Človek, glej naprej, osrednji dogodek je bil pogovorni večer Povojni 
poboji na Škofjeloškem 70 let kasneje, ki je bil 9. decembra v Stari Loki. Na 
dogodku je bila predstavljena Škofjeloška deklaracija ob 70-letnici konca druge 

http://www.mdloka.si/
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svetovne vojne, ki je požela močan aplavz udeležencev. O podpori deklaraciji je 
na seji 30. novembra 2015 razpravljal in glasoval izvršni odbor MD, ki z 
glasovanjem deklaracije ni podprl.  

Marca so izšli jubilejni 10. Pasijonski doneski. Junija 2015 je izšla 61. številka 
Loških razgledov, ki jih je uredila nova urednica Marija Lebar z uredniškim 
odborom.  

MD je organiziralo dva Blaznikova večera, prvi je bil na temo varovanja kulturne 
dediščine z gostoma dr. Andrejem Gasparijem in Jernejem Hudolinom. Večer sta 
pripravila Mirjam Jezeršek in mag. Jože Štukl. Drugi je bil v Šubičevi hiši v 
Poljanah, kjer je mag. Ana Kocjančič predstavila poslikave Jurija Šubica v Atenah.  

Društveni izlet je bil ob 100-letnici začetka soške fronte po severnem Primorskem. 
Organiziral ga je mag. Jože Štukl. Decembra je MD organiziralo glasbeni večer v 
spomin na pokojnega Slavka Avsenika Zvezde na nebu žare.  

Predsednik se je zahvalil 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 v letu 2015 je predstavil blagajnik mag. Matjaž Čepin in 
je razvidno iz poročila. 

 
K tč. 3.: Poročilo nadzornega odbora za leto 2015 

Predsednik nadzornega odbora mag. Srečko Beričič je v poročilu poudaril zgledno 
organizacijo, vodenje in uspešno poslovanje društva v letu 2015. Poročilo NO je 
sestavni del zapisnika. 

 
K tč. 4.: Poročilo verifikacijske komisije 

Pred glasovanjem o poročilih je predsedujoča pozvala člane verifikacijske 
komisije, da podajo poročilo o sklepčnosti zbora. Mag. Jože Štukl je poročal, da je 
na zboru prisotnih 37 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 

Članica mag. Mirjam Jan Blažić je pohvalila vsebino LR v zadnjih desetih letih. 
Izpostavila je, da je MD del civilne družbe in njegovo delovanje ne bi smelo imeti 
politične konotacije, o čemer priča predsednikovo poročilo. Po njeni oceni je 
nesprejemljivo, da je bilo delovanje MD v letu 2015 osredotočeno v pretežni meri 
na tragične povojne dogodke, ki še danes delijo narod. Ta tematika pa je bila 
obravnavana preveč enostransko. Potrebno bi se bilo osredotočiti na obeležitev 
zmage nad fašizmom. Pohvalila je tudi zavrnitev podpore Škofjeloški deklaraciji. 
Izpostavila je prispevek loškega rojaka dr. Ivana Kristana, ki je bila pripravljen za 
objavo v LR. Njegov prispevek je uredniški odbor LR zavrnil zaradi neprimernosti. 
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Zavrnil ga je zunanji recenzent. Mag. Mirjam Jan Blažić se ne strinja z uredniško 
politiko, zato predsednikovega poročila ne bo podprla.  

Član Jože Rant je v odzivu pohvalil delovanje MD in njegova spravna 
prizadevanja, predlaga sodelovanje z ZZB NOB Škofja Loka, meni, da ima društvo 
nalogo, da se sliši tudi dolgo zamolčana stran. 

Urednica LR Marija Lebar je na mnenje mag. Jan Blažić odgovorila, da dr. 
Kristanov prispevek ni dosegal nivoja, ki je zahtevan za objavo v LR. V samem 
besedilo so bile nepravilnosti, ki jih je izpostavil zunanji recenzent dr. Boris Golec, 
izredni profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Dr. Kristan je predlagal soočenje 
z recenzentom, vendar uredniški odbor pri tem ni želel sodelovati.  

Predsednik mag. Aleksander Igličar je izrazil obžalovanje, da župan mag. Miha 
Ješe ni sprejel ponujene pobude MD o skupni spominski slovesnosti o povojnih 
pobojih. Poudaril je, da je bil častni pokrovitelj razstave Človek, glej predsednik 
republike Borut Pahor. Poudaril je, da je uredniški odbor LR avtonomen in 
samostojen, v njegovo delovanje se izvršni odbor ne vtika.  

Član Jože Kranjc, nekdanji predsednik Komisije za raziskovanje povojnih pobojev, 
je poudaril, da se je tudi sam prizadeval za objavo poročila o delovanju komisije v 
LR. Vendar LR ne morejo objaviti nestrokovnih ali političnih prispevkov. Sam je že 
predlagal skupno komemoracijo žrtev pobojev, ki bi se je udeležili predstavniki 
obeh strani.  

Na poročilo blagajnika ni bilo razprave. 

Po razpravi je predsednica ZČ dala na glasovanje naslednja sklepa: 

sklep št. 3: Zbor članov sprejme Poročilo predsednika o delu društva v letu 2015; 

sklep je bil sprejet s 33 glasovi ZA in 4 PROTI; 

sklep št. 4: Zbor članov sprejme Poročilo blagajnika za leto 2015 in računovodske 
izkaze društva za leto 2015; 

sklep je bil sprejet s 37 glasovi ZA in 0 PROTI. 

 

K tč. 6.: Volitve članov nadzornega odbora in častnega razsodišča 

Predsednik mag. Aleksander Igličar se je za opravljeno delo zahvalil dosedanjim 
članom nadzornega odbora (mag. Srečko Beričič, Vincencij Demšar in Peter 
Pokorn) in častnega razsodišča (Andrej Rant, Tone Bogataj, dr. France Megušar). 
Na zadnji seji izvršnega odbora MD je bil sprejet predlog članov za oba odbora, ki 
je sledeč: 

Nadzorni odbor: 

Tone Bogataj, 

Vincencij Demšar, 

Jure Svoljšak 

Častno razsodišče: 

Alojzij Pavel Florjančič 

Andrej Pipp 

Andrej Rant
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K oddaji dodatnih predlogov so bili povabljeni tudi navzoči, dodatnih predlogov ni 
bilo. 

Predsednica ZČ je dala na glasovanje predlog o javnem glasovanju.  

ZČ je z 37 glasovi ZA in 0 PROTI soglasno sprejel sklep: 

sklep št. 5: glasovanje o predlogu članov nadzornega odbora in častnega 
razsodišča je javno. 

Po izglasovanem javnem glasovanju je predsednica dala na glasovanje naslednja 
sklepa: 

sklep št. 6: Zbor članov za člane nadzornega odbora Muzejskega društva Škofja 
Loka imenuje: Toneta Bogataja, Vincencija Demšarja in Jureta Svoljšak; 

sklep je bil sprejet s 36 glasovi ZA in 1 PROTI; 

sklep št. 7: Zbor članov za člane častnega razsodišča Muzejskega društva Škofja 
Loka imenuje: Alojzija Pavla Florjančiča, Andreja Pippa in Andreja Ranta; 

sklep je bil sprejet s 37 glasovi ZA in 0 PROTI. 

 

K tč. 7.: Program dela društva v letu 2016 

Predsednik mag. Aleksander Igličar je poročal o načrtovanih aktivnostih MD v letu 
2016. Marca so že izšli Pasijonski doneski 11/2016, ki so posvečeni lanski 
uprizoritvi Škofjeloškega pasijona. Uredil jih je Alojzij Pavel Florjančič z uredniškim 
odborom, ki je bil po vzoru LR imenovan v letu 2015. Junija izide 62. številka LR. V 
aprilu bo odkritje obeležja zdravniku dr. Jožetu Rantu v Aleji zaslužnih Ločanov. 
Med predlagatelji obeležja je bilo tudi MD. Konec maja bodo organizirane 
Pasijonke, organizator bo Blaž Karlin, potekale bodo en večer. Jeseni je načrtovan 
Blaznikov večer pogovor s kemičarko, loško rojakinjo dr. Aleksandro Kornahuser. 

Na delovanje MD je vplivala tudi nova zakonodaja v zvezi z davčnim potrjevanjem 
računov. Zato raznašanje LR po domovih ne bo več mogoče. Dosežen je bil 
dogovor z Loškim muzejem, ki namesto MD izda račun, znesek pa kasneje 
prenakaže na račun MD. Loški muzej pripravlja spremembo knjigovodstva in 
prenos knjigovodstva na zunanjega izvajalca. Posledično bo tudi MD moralo 
razmisliti o novem izvajalcu knjigovodskih storitev, trenutno to delo opravlja Loški 
muzej. Z Loškim muzejem je bil dosežen dogovor o sodelovanju pri organizaciji 
Blaznikovih večerov. 

25-letnico osamosvojitve bo obeležila Občina, MD ne bo pripravilo posebnega 
dogodka. 

Po predstavitvi programa dela društva je potekala razprava navzočih. 

Direktorica Loškega muzeja Saša Nabergoj je izrazila zadovoljstvo nad 
dosedanjim sodelovanjem med muzejem in društvom. V prihodnosti si želi še bolj 
trdnega in plodnejšega sodelovanja.  
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Andrej Rant je poudaril pomen Pavleta Blaznika za MD, spomnil je na prvi 
Blaznikov večer leta 1991. Predlagal je Blaznikov večer o denarju, kjer bi 
predstavil njegov razvoj skozi zgodovino. 

Jože Stanonik je predlagal povezavo za organizatorji Jesenkovega popoldneva in 
raziskavo njegovega življenja.  

Alojzij Pavel Florjančič je podprl predlog Jožeta Stanonika. Predlagal je še, da bi 
se Jesenka uvrstilo v Alejo.  

Mag. Mirjam Jan Blažić je dala pobudo za objavo zapisa v spomin pokojnemu 
fotografu Tomažu Lundru v LR 63/2016. Predlagala je še raziskovanje zgodovine 
NOB in objavo izsledkov v LR, v zadnjih desetih letih sta bila objavljena samo 2 

prispevka na to tematiko. Delovanje MD naj temelji na Blaznikovih večerih. 

Vincencij Demšar je opozoril na danes preveč pozabljenega sociologa in politika 
Borisa Ziherla, ki je za Škofjo Loko veliko naredil. 

Blagajnik mag. Matjaž Čepin je predstavil finančni načrt društva za leto 2016.  

Program dela in finančni načrt sta sestavna dela zapisnika. 

Po predstavitvi je predsednica ZČ dala na glasovanje naslednji sklep: 

sklep št. 8: Zbor članov sprejme in potrdi Program dela Muzejskega društva Škofja 
Loka za leto 2016z dopolnitvami in Finančni načrt Muzejskega društva Škofja Loka 
za leto 2016; 

sklep je bil sprejet s 37 glasovi ZA in 0 PROTI. 

 

K tč. 8.: Razno 

Mag. Mirjam Jan Blažić je dala pobudo za pregled in prenovitev Pravil MD. 

Andrej Rant je opozoril na izgubljanje loškega dialekta in dal pobudo, da bi se 
dialekt raziskal. 

Predsednik društva je navzoče povabil na druženje in zaključil uradni del zbora ob 
21.30 uri.  

 

Zapisal: 

Jernej ANTOLIN OMAN 

Predsednica zbora članov: 

dr. Milena ALIČ

      

 

 


