
ZAPISNIK 

seje Nadzornega odbora Muzejskega društva Škofja Loka z dne 18. maja 2021 

Prisotni so bili člani Nadzornega odbora: Anton Bogataj, Vincencij Demšar in Jurij Svoljšak. 
Ostali prisotni: bivši predsednik (do 30. 6. 2020) Muzejskega društva g. Aleksander Igličar in 
sedanja predsednica (od 1. 7. 2020 dalje) ga. Helena Janežič.  

Dnevni red: 
1. Konstituiranje Nadzornega odbora Muzejskega društva na podlagi volitev 30. 6. 2020. 
2. Pregled finančnega poslovanja Muzejskega društva v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 

2020.  
3. Razno. 

K tč. 1:  
Predsednica Muzejskega društva ga. Janežič je vodila sejo do konstituiranja Nadzornega 
odbora. Za predsednika Nadzornega odbora je bil soglasno izbran Anton Bogataj, ki je v 
nadaljevanju vodil sejo. 
K tč. 2: člani Nadzornega odbora smo pregledali:  

 Izkaz poslovnega izida. Predstavil ga je in pojasnil posamezne postavke predsednik 
Muzejskega društva g. Aleksander Igličar, 

 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020. Predstavil jo je in pojasnil posamezne postavke 
predsednik Muzejskega društva g. Aleksander Igličar, 

 Poročilo blagajnika Muzejskega društva Škofja Loka za leto 2020. Predstavil ga je 
blagajnik g. Aleksander Igličar, ki posle blagajnika prevzel 1. 7. 2020. 

Nadzorni odbor Muzejskega društva je po pregledu dokumentacije ugotovil, da je poslovanje 
Muzejskega društva v letu 2019 potekalo v skladu s predpisi in zakoni ter po standardih stroke. 
Na postavljena vprašanja je poročevalec podal zadovoljujoča pojasnila.  
Pri finančnem poslovanju ni bilo likvidnostnih težav in ugotavljamo, da je društvo  z zaupanimi 
sredstvi ravnalo gospodarno. Finančno stanje na dan 31. 12. 2020 omogoča normalno 
poslovanje društva v letu 2021. 
Na osnovi teh ugotovitev predlagamo Zboru članstva Muzejskega društva Škofja Loka, da 
sprejme in potrdi finančno poročilo za leto 2020. 
 
K tč. 3: 
Člani Nadzornega odbora smo bili vabljeni na seje Izvršnega odbora društva in smo tekoče 
spremljali delo ter poslovanje društva.  
 
Predsednik Nadzornega odbora: Anton Bogataj 
 
Član Nadzornega odbora: Vincencij Demšar 
 
Član Nadzornega odbora: Jurij Svoljšak 
 


