
 

 
ZAPISNIK 

2. korespondenčne seje izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka 

Čas trajanja seje: torek, 21. 4. 2020, od 9. ure do srede, 22. 4. 2020 do 9. ure 

Korespondenčno sejo iz naslova aleksander.iglicar@mdloka.si sklical predsednik 
društva mag. Aleksander Igličar in sklic poslal članom izvršnega odbora na njihove e-
naslove. 

 
Dnevni red:  

Ad 1.      Imenovanje predstavnika Muzejskega društva Škofja Loka v svetu 
zavoda Loški muzej Škofja Loka 

Predlog sklepa: Za kandidatko za članico Sveta Zavoda Loški muzej Škofja 
Loka v mandatnem obdobju 2020 do 2025 se imenuje Mojco Ferle. 

Člani izvršnega odbora so glasovali ZA ali PROTI predlaganemu sklepu.  

 
Utemeljitev: 

Kandidatka Mojca Ferle, članica izvršnega odbora društva in zaposlena v Metnem 
muzeju Ljubljana, je bila predstavnica Muzejskega društva Škofja Loka v Svetu 
zavoda Loški muzej Škofja Loka že v mandatnem obdobju 2015 do 2020.  

Mojca Ferle, je bila pripravljena ponovno kandidirati, zaradi tega je bila podan 
predlog. 

Sklic korespondenčne seje je bil potreben zaradi tega, ker je predsednik društva 
vabilo k imenovanju s strani direktorice Loškega muzeja Saše Nabergoj po e-pošti 
prejel v petek, 17. aprila 2020. Mandat članom sveta zavoda pa se izteče 24. aprila 
2020.  

Tako pozno povabilo za imenovanje je kršenje 14. člena Odloka o ustanovitvi 
Loškega muzeja, ki določa:  

14. člen 
Na prvi konstitutivni seji člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika in 
namestnika. 
Mandat članov sveta zavoda traja pet let. Po preteku mandata so lahko ponovno 
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imenovani.  
Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja ter predstavnike uporabnikov in 
zainteresirane javnosti o poteku mandata članom sveta zavoda najmanj 90 dni 
pred potekom in jih pozvati na dostavo predlogov.  
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. 
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.  
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom. 

Direktorica Saša Nabergoj se je spregled opravičila.  

Glasovanja se je udeležilo 10 članov izvršnega odbora. 

ZA predlagani predlog so glasovali naslednji člani: dr. Milena Alič, mag. Ambrož 
Demšar, mag. Aleksander Igličar, Helena Janežič, Blaž Karlin, Marija Lebar, Judita 
Šega in Jernej Tavčar.  

Vzdržana glasova: Mojca Ferle in Saša Nabergoj. 

Niso glasovali: Štefan Kržišnik, Biljana Ristič in mag. Jože Štukl.  

Sklep 2. k /1:  Za predstavnico Muzejskega društva Škofja Loka v 
Svetu Zavoda Loški muzej Škofja Loka v mandatnem obdobju 2020 do 2025 se 
imenuje Mojca Ferle. 

Zapisal: mag. Aleksander Igličar 


