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Z A P I S N I K  

1. seje Izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka, ki je bila v torek, 

18. aprila 2017, ob 19.00 uri v sejni sobi Loškega muzeja. 

 

Seje so se udeležili: mag. Aleksander Igličar, Judita Šega, mag. Jože Štukl, Helena Janežič, 

Mojca Ferle, Jernej Tavčar, Marija Lebar, Ambrož Demšar, Saša Nabergoj, Blaž Karlin, 

Štefan Kržišnik. 

Član nadzornega odbora: Anton Bogataj. 

Opravičeno odsotni: Milena Alič, Biljana Ristič, Jure Svoljšak in Andrej Rant 

  

Dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnika 14. seje (zadnje seje v prejšnjem mandatu) 

2. Izvolitev podpredsednika, tajnika in blagajnika ter dogovor o zadolžitvah posameznih 

članov izvršnega odbora 

3. Seznanitev s Pravili društva, Pravilnikom o finančnem in računovodskem poslovanju 

in Pravilnikom o delu častnega razsodišča 

4. Izvajanje programa dela društva v letu 2017 

5. Razno 

 

 

 

Tč. 1: Pregled in sprejem zapisnika 14. seje (zadnje seje v prejšnjem mandatu) 

Predsednik mag. Aleksander Igličar pozdravi novoizvoljene člane Izvršnega odbora 

Muzejskega društva (dalje IO MD) in predstavi člane, ki so v odboru že iz prejšnje sestave ter 

so ponovno imenovani in povabi novo imenovana člana Štefana Kržišnika in Ambroža 

Demšarja, da povesta nekaj besed o sebi in kako vidita svoje delovanje pri društvu. 

 

Razloži, da so na seje IO MD vedno vabljeni tudi člani Nadzornega odbora in Častnega 

razsodišča, ki aktivno sodelujejo v razpravah. 

 

Spregovori o delovanju MD: glavna dejavnost je vsakoleten izid publikacij Loški razgledi 

(dalje LR) in Pasijonski doneski (dalje PD). Poslovno je MD tesno povezano z Občino Škofja 

Loka, ki finančno podpira izdajo publikacij. PD so začeli izhajati leta 2006 na pobudo 

njihovega idejnega očeta Alojza Pavla Florjančiča, 2010 začno izhajati pod naslovom PD, leta 

2015 se kot soizdajatelj priključi Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka. MD vsako 

leto pripravi niz Blaznikovih večerov, kjer osvetljujemo različne teme, predstavljamo 

knjige… Vse dogodke posname Jože Rant iz Godešiča, posnetke shranijo v Loškem muzeju. 

 

Imamo svojo spletno stran, kamor aktualne novice o dogajanju vpisuje predvsem Aleksander 

Igličar, stran vzdržuje Blaž Hafner iz Godešiča. Za Facebook profil MD skrbi Blaž Karlin. 

Spletna trgovina je potrebna prenove. 
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Imamo okoli 300 članov, vabila na dogodke pošiljamo približno 160 članom po klasični pošti 

(za kar poskrbi Loški muzej po posebnem dogovoru) in 140 članom po elektronski pošti (za to 

skrbi Blaž Karlin). 

 

Uradni naslov MD je Grajska pot 13, kjer je tudi Loški muzej, ki gosti naša srečanja. Za 

navadno pošto je bila jeseni 2016 urejena preusmeritev na domači naslov predsednika. 

 

Vsi odborniki MD in člani uredniških odborov dobijo brezplačen izvod publikacij MD. 

 

Predsednik Igličar razloži tudi zgodovino MD in Loškega muzeja in njuno povezanost ter 

predstavi umetniško sliko, ki jo je leta 2011 MD odkupilo od avtorice Barbare Demšar. Za 

MD jo hrani Zgodovinski arhiv, enota v Škofji Loki. 

 

Distribucija LR: dosedanje izkušnje so, da cca 1/3 LR razdelimo na sami predstavitvi, cca 1/3 

raznosimo po domovih (v zadnjih letih je to opravljal Blaž Karlin), cca 1/3 razpošljemo po 

pošti. Na naslednji seji bomo odločili o tem, kakšna bo nadalje distribucija LR. Razvije se 

razprava ali MD potrebuje članske izkaznice, kamor bi člani lahko nalepili nalepko kot 

potrdilo o plačilu članarine in s tem izkazali pripadnost. 

 

Zbor članov in volitve na zboru članov so potekali mirno in korektno, dveh kandidatov za IO 

pa sploh ni bilo na zboru (mag. Mirjam Jan Blažič, Matjaž Hafner). 

 

Sklep 1/1: sprejme in potrdi se zapisnik 1. seje. 

 

 

Tč. 2: Izvolitev podpredsednika, tajnika in blagajnika ter dogovor o zadolžitvah 

posameznih članov izvršnega odbora 
 

Predsednik Aleksander Igličar predlaga, da mesto podpredsednice še naprej opravlja Helena 

Janežič. Za tajnika člani IO predlagajo Štefana Kržišnika, za blagajnika pa Ambroža 

Demšarja. Za skrbnico Blaznikovih večerov je še naprej predlagana Biljana Ristić, za 

organizatorja izletov MD pa Jože Štukl. 

 

Sklep 1/2: za podpredsednico MD se imenuje Heleno Janežič, za tajnika Štefan Kržišnik in za 

blagajnika Ambrož Demšar. 

 

 

Tč. 3: Seznanitev s Pravili društva, Pravilnikom o finančnem in računovodskem 

poslovanju in Pravilnikom o delu častnega razsodišča 

 

Prenovljena pravila so bila sprejeta na zboru članov. Z njimi se mora uradno seznaniti IO in 

nato bodo vložena za odobritev na upravni enoti.  

 

Sklep 1/3: IO MD se je seznanil s Pravili društva, Pravilnikom o finančnem in 

računovodskem poslovanju in Pravilnikom o delu častnega razsodišča. 
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Tč. 4 Izvajanje programa dela društva v letu 2017 

 

Blaznikovi večeri v 2017: 

- 11. maj Krekovo zadružništvo v povezavo s sodobnim lastništvom zaposlenih – v 

povezavi s Krekovim letom (dr. Žarko Lazarević, mag. Aleksander Igličar ter Sanela 

Jahić z dokumentarnim filmom o Domelu in Gorenjskem glasu) 

- 27. maj Pasijonke (komorna izvedba skladbe Olivierja  Messiaena Kvartet za konec 

časa ter branje taboriščnih pesmi, pripravljata Helena Janežič in Blaž Karlin) 

- 14. junij predstavitev LR, uvodoma bo dr. Tone Košir spregovoril o Padarskih bukvah 

iz škofjeloškega, podelili bomo  listini za častna člana (mag. Košir, dr. Rant) 

- 13. julij Debeljakov večer v stari Gorici, ponovitev večera na Svetovnem slovenskem 

kongresu 

- Jesen (predvidoma november) – slavnostna akademija ob 80-letnici društva  

 

Predloga za izlet: 

- Razstava v Novem mestu »Jantarno leto« 

- Rezija 

 

Navezava na predlog dr. Ranta, povzame Ambrož Demšar: konec avgusta je primeren čas za 

obisk šol (slavisti, zgodovinarji) in pobuda za sodelovanje – učenci bi lahko snemali filmčke v 

stilu »stara mama pripoveduje«. 

 

Judita Šega pripomni, da bo v Gimnazijo težko prodreti, bolj dovzetni so osnovnošolski 

učitelji. Predlagani učiteljici za kontakt sta Branka Svoljšak in Helena Matičič Hostnik. 

 

 

Tč. 5: Razno 

Marija Lebar izpostavi, da je nemogoče pridobiti fotografije občinskih nagrajencev s strani 

Občine za objavo v LR 63. Problem je izpostavila tudi pri županu, a ni odgovora. Letos bo 

zato v LR objavljena skupinska fotografija nagrajencev,  kar ni primerno, a je edino 

izvedljivo. 

 

Jože Štukl povabi na svoje predavanje v okviru Muzejskega večera: Preseljevanje ljudstev v 

pozni antiki in naselbina Puštal nad Trnjem v luči drobnih najdb, ki bo v sredo, 19. aprila. 

 

 

Predlog za ponatis kuharske knjige P. Hafnerja Ta dobra stara kuhinja. Marija Lebar se za 

avtorske pravice pozanima pri sinu avtorja. 

 

 

Sejo smo zaključili ob 20.30.  

 

Zapisala: 

Helena Janežič 

mag. Aleksander Igličar 

predsednik

 

 


