
 

Z A P I S N I K 

zbora članov Muzejskega društva Škofja Loka za leto 2016 

 

Zbor članov (v nadaljevanju ZČ) Muzejskega društva Škofja Loka (v nadaljevanju MD) za leto 2016 je 

potekal v torek, 28. marca 2017, ob 19.00 uri, v Galeriji Franceta Miheliča, v kašči na Spodnjem trgu v 

Škofji Loki. 

 

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

letnega ZČ, ki je letos tudi volilni. 

 

Pred uradnim delom ZČ je Helena Janežič, sodelavka NUK in podpredsednica društva, predstavila 

bogato literarno zapuščino dr. Tineta Debeljaka, ki je v desetih škatlah januarja 2017 prispela v 

hrambo v slovensko nacionalno knjižnico. Predstavitev dragocene pridobitve je naslovila Zapuščina 

dr. Tineta Debeljaka (ponovno) v Sloveniji. Kratko je orisala Debeljakovo življenjsko pot, bil je 

soustanovitelj Muzejskega društva Škofja Loka leta 1937, po odhodu iz domovine maja 1945 je med 

rojaki nadaljeval delo pisatelja, pesnika, urednika, literarnega kritika in prevajalca ter zapustil izjemen 

opus in obsežno korespondenco s slovenskimi ustvarjalci, živečimi po svetu. Debeljakovi hčerki Metka 

in Jožejka Debeljak, sta del zapuščine uredili in podarili NUK. Predstavila je tudi t.i. škofjeloško mapo 

(del izgubljenega predvojnega arhiva društva Sotočje) in nekaj izbranih dokumentov iz dragocene 

Debeljakove zapuščine. 

 

Po zaključeni predstavitvi je predsednik Aleksander Igličar začel z uradnim delom ZČ in zbranim 

članom prebral predlog dnevnega reda: 

 

1. Izvolitev delovnega predsedstva in drugih organov zbora   

2. Letno poročilo društva za leto 2016, poročilo predsednika in blagajnika   

3. Poročilo nadzornega odbora za leto 2016  

4. Poročilo verifikacijske komisije  

5. Razprava na poročila in sprejem poročil   

6. Predlog sprememb Pravil Muzejskega društva Škofja Loka  

7. Predlog sprememb Pravilnika o finančnem in materialnem poslovanju društva  

8. Predlog sprememb Pravilnika o delu častnega razsodišča  

9. Volitve predsednika društva za mandatno obdobje od 2017 do 2020  

10. Volitve članov izvršnega odbora za mandatno obdobje od 2017 do 2020  

11. Imenovanje častnih članov društva  

12. Program dela društva v letu 2017  

13. Razno 

 



Predsednik je predlagal spremembo dnevnega reda z zamenjavo 11. in 12. točke. Dnevni red s 

predlagano spremembo je zbor članov soglasno sprejel.  

 

Sklep št. 1: Zbor članov sprejme predlagani dnevni red. 

 

K tč. 1: Volitve delovnih teles zbora 

Po sprejetem dnevnem redu je predsednik, zaradi odsotnosti tajnika Jerneja Antolina Omana, prebral 

predloge za kandidate delovnih teles zbora v sestavi: 

 

delovno predsedstvo zbora:  dr. Milena Alič – predsednica in člana: Helena Janežič in Jernej 

Tavčar; 

verifikacijska komisija:   Judita Šega, Saša Nabergoj in Biljana Ristić; 

zapisnikarica:   Mojca Ferle; 

overovatelja zapisnika:  Mirjam Jezeršek in mag. Matjaž Čepin; 

volilna komisija:   Marija Lebar, Anton Bogataj, Vincencij Demšar. 

 

Zbor je predlagane kandidate soglasno potrdil.  

 

Sklep št. 2: Zbor članov potrdi predlagane kandidate za delovno predsedstvo in organe zbora. 

 

Dr. Milena Alič, delovna predsednica zbora, se je zahvalila za zaupanje in prešla na drugo točko 

dnevnega reda. 

 

Gradiva za ZČ so bila objavljena na spletnih straneh društva www.mdloka.si in dosegljiva v tajništvu 

Loškega muzeja. Vsa poročila so tudi sestavni del zapisnika ZČ. 

 

K tč. 2: Obravnava in sprejem letnega poročila društva za leto 2016, poročili predsednika in 

blagajnika  

Predsednik društva, mag. Aleksander Igličar, je v poročilu izpostavil nekaj osrednjih društvenih 

dogodkov. Na prvem mestu sta bila izid in predstavitev 62 številke Loških razgledov. Na predstavitvi 

sta svoja stališča do prispevka Razvoj slovenske državnosti in Občine Škofja Loka pojasnila avtor 

članka dr. Ivan Kristan in recenzent dr. Boris Golec. Skupaj s kulturnozgodovinskim društvom Lonka in 

finančno podporo občine Škofja Loka je bila izdana nova številka Pasijonskih doneskov, osrednja 

slovenska pasijonska publikacija. Pasijonski doneski so odigrali tudi pomembno vlogo pri utemeljitvi 

za vpis Škofjeloškega pasijona na UNESCov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine.  

Na predlog MD in Inštituta za zgodovino medicine je bil v alejo zaslužnih Ločanov postavljen kip 

zobozdravniku dr. Jožetu Rantu.  

Na lanskem zboru članov je zgodovinarka Loškega muzeja Biljana Ristič predstavila zgodovino razvoja 

Telovadnega društva Sokol v Škofji Loki. 

V sodelovanju s kulturno zgodovinskim društvom Lonka je maja potekal drugi pesniški recital 

Pasijonke. Pobudnik in organizator je Blaž Karlin. 

Organiziran je bil tridnevni izlet MD v pobrateno češko mesto Tabor. V kraju Mlada Vožice smo se 

udeležili posaditve lipe slovensko češkega prijateljstva, ki je že 45. tovrstna lipa na Češkem. Posajena 

http://www.mdloka.si/


je bila v spomin na leta 2016 preminulega fotografa Petra Pokorna st. Tudi na zboru članov smo se 

Petru poklonili z minuto molka v zahvalo za njegovo delo in večen spomin.  

Odmevna sta bila dva Blaznikova večera: večer z dr. Aleksandro Kornhauser Frazer in pogovorni večer 

ob 25-letnici slovenske državnosti Škofja Loka in Ločani v osamosvojitveni vojni junija 1991.  

Ob svetovnem dnevu človekovih pravic smo decembra z več ustanovami pripravili mednarodni 

simpozij Človekove pravice in temeljne svoboščine: Za vse čase! Kot spremljevalni dogodek je bila v 

atriju starega župnišča na Mestnem trgu razstava Stop, cenzura! avtorice Helene Janežič. 

Ob koncu svojega poročila je predsednik prisotne na zboru članov seznanil, da je prišlo do 

spremembe pri izvajanju finančnega in računovodskega poslovanja društva, kar je do sedaj opravljal 

Loški muzej, ki je lani prešel na zunanji računovodski servis. Opravljanje računovodskih storitev smo 

prenesli na računovodski servis A&A d.o.o., Alenka Jocif in Jana Kožuh, Sv. Duh, Škofja Loka. 

Ob izteku triletnega mandata se je za prizadevno delo zahvalil vsem članom izvršnega odbora MD. 

Večina jih ponovno kandidira, zapuščata pa izvršni odbor mag. Matjaž Čepin, društveni blagajnik in 

tajnik Jernej A. Oman. Zahvalil se je županu mag. Mihu Ješetu, njegovim sodelavcem in občinskim 

svetnikom za zgledno sodelovanje in finančno podporo pri izdajanju društvenih publikacij. 

 

Finančno poslovanje MD v letu 2016 je razvidno iz priloženega poročila blagajnika mag. Matjaža 

Čepina. Društvo med letom ni imelo nobenih težav na področju finančnega poslovanja in je normalno 

poslovalo. Prenos opravljanja računovodskih storitev na zunanji računovodski servis je bil že omenjen 

v predsednikovem poročilu. 

 

K tč. 3: Poročilo nadzornega odbora 

Predsednik nadzornega odbora, Vincencij Demšar, je v poročilu poudaril, da je bilo delovanje društva 

v skladu s predpisi in zakoni, društvo je z zaupanimi sredstvi gospodarno ravnalo. Poročilo NO je 

sestavni del zapisnika. 

 

K tč. 4: Poročilo verifikacijske komisije 

Pred glasovanjem o poročilih je predsedujoča pozvala članico verifikacijske komisije Judito Šega, da 

poda poročilo o sklepčnosti zbora. Poročala je, da je na zboru prisotnih 58 članov društva. V skladu s 

Pravili MD Škofja Loka, ki zahtevajo prisotnost najmanj 30 članov po preteku petnajstih minut od 

sklica zbora, je verifikacijska komisija ugotovila, da je ZČ sklepčen. 

 

K tč. 5: Razprava na poročila in sprejem poročil  

Razprave na predstavljena poročila ni bilo. Predsedujoča je zboru članov predlagala, da se o poročilih 

glasuje javno in za vsa tri poročila hkrati. Na glasovanje je dala naslednja sklepa:  

 

sklep št. 3: Zbor članov javno, z dvigom rok, glasuje o poročilih. 

sklep št. 4: Zbor članov sprejme Poročilo predsednika o delu društva za leto 2016, Poročilo blagajnika 

in računovodske izkaze društva za leto 2016 ter Poročilo Nadzornega odbora za leto 2016.  

 

Sklepa sta bila soglasno sprejeta. 

 

K tč. 6: Predlog sprememb pravil Muzejskega društva Škofja Loka 



Predsednik, mag. Aleksander Igličar je pojasnil, da je prenovo pravil predlagala mag. Mirjam Jan 

Blažić na preteklem zboru članov.  

Imenovana je bila delovna skupina v sestavi Vincencij Demšar, Anton Bogataj, Judita Šega, Blaž Karlin 

in Aleksander Igličar, ki je pravila pregledala. Večina popravkov je redakcijskih, glavne vsebinske 

spremembe oz. dopolnitve so naslednje: 

V Pravilih smo dodali, da MD poleg Loških razgledov izdaja tudi Pasijonske doneske, imenovanje 

častnih članov je možno le iz vrst članov društva, razprava na zboru članov je omejena na 10 minut, 

izvršni odbor šteje od 10 do 13 članov vključno s predstavnikoma Loškega muzeja in Zgodovinskega 

arhiva Ljubljana, Enote v Škofji Loki ter vsakokratnim urednikom Loških razgledov. Na novo sta bili 

opredeljeni tudi korespondenčna in izredna seja ter sestajanje članov nadzornega odbora. 

 

K tč. 7: Predlog sprememb Pravilnika o finančnem in materialnem poslovanju društva 

Predsednik mag. Aleksander Igličar je zbor članov seznanil tudi s spremembami Pravilnika o 

finančnem in materialnem poslovanju društva. Spremembe so redakcijske, izrazoslovje je 

posodobljeno in usklajeno z današnjo terminologijo.  

 

K tč. 8: Predlog sprememb Pravilnika o delu častnega razsodišča  

Tudi spremembe Pravilnika častnega razsodišča so le redakcijske narave.  

 

Po končani predstavitvi prenovljenih društvenih dokumentov je delovna predsednica zbora dr. 

Milena Alič prisotne povabila h komentarjem in razpravi. Le-teh ni bilo, zato je zboru članov 

predlagala, da se o pravilnikih glasuje javno in za vse tri hkrati. 

Na glasovanje je dala naslednja sklepa:  

 

sklep št. 5: Zbor članov javno, z dvigom rok, glasuje o pravilnikih. 

sklep št. 6: Zbor članov sprejme prenovljena Pravila Muzejskega društva Škofja loka, Pravilnik o 

finančnem in računovodskem poslovanju in Pravilnik o delu častnega razsodišča.  

 

Oba sklepa sta bila soglasna sprejeta. 

 

K tč. 9: Volitve predsednika društva za mandatno obdobje od 2017 do 2020 

Predsedujoča na zboru članov, dr. Milena Alič je prisotne seznanila, da je kandidat za predsednika 

društva eden, to je dosedanji predsednik mag Aleksander Igličar. Predlagala je, da so volitve za 

predsednika javne, kar so člani soglasno potrdili z dvigom rok.  

 

Pred volitvami je prosil za besedo novi/stari kandidat. Pojasnil je, da se njegova želja, da letos pride 

do spremembe, ni uresničila. Opravil je pogovore s šestimi možnimi kandidati, med njimi tudi s 

podpredsednico društva, Heleno Janežič. Vsi povabljeni h kandidaturi so imeli razloge, da 

kandidature ne sprejmejo, zato se je odločil, da sam ponovno kandidira. 

Nato je kratko predstavil svoj program. Muzejsko društvo bo nadaljevalo s svojimi začrtanimi in 

ustaljene usmeritvami, nadaljevalo bo z izdajanjem Loških razgledov, Pasijonskih doneskov in drugih 

publikacij v sodelovanju in s finančno podporo občine Škofja Loka. Tudi Blaznikovi večeri in društveni 

izlet bodo ostali stalnica v delovnem programu.  



MD ne vidi zgolj kot zgodovinskega društva, ampak tudi kot družbeno angažirano društvo, ki se 

odziva na aktualna družbena in kulturna dogajanja povezana s poslanstvom društva. Pri tem je 

pojasnil dva odziva na aktualne dogodke v letu 2016. Eden takih je bil 9. februar, ki ga je skupina 

občinskih svetnikov želela predlagati za občinski praznik Dan spomina. MD se je na predlog odzvalo z 

javno pobudo za razglasitev 10. decembra za spominski dan občine Škofja Loka na žrtve vseh vojn. 

Občinski svet točke ni uvrstil na dnevni red. Pobuda MD vsebinsko presega občinske okvire, zato jo 

bomo skušali uveljaviti na slovenskem nivoju. Drug je bil odziv na javno pobudo za poimenovanje trga 

pred upravno enoto. IO je predlagal poimenovanje Pasijonski trg. Odločitev na občinskem svetu še ni 

bila sprejeta. Podobno se je odločil tudi ob pismu gospe Meri Bizovičar, v katerem je zapisala 

pričevanje svojega moža Toneta o dogodkih, ki so leta 1944 pripeljali do streljanja 50 talcev za 

Kamnitnikom, zato je pismo poslal medijem in bo objavljeno tudi v Loških razgledih. 

Svoj program je zaključil z mislijo misleca in politika Andreja Gosarja, ki jo je zapisal leta 1943, 
predstavljena pa je bila v dokumentarni oddaji na TV SLO: 
 
»Naša vnema za resnico in pravico mora biti brezpogojna, se ne sme ravnati po tem, kaj nam je v prid 

ali kaj v škodo. Biti mora popolnoma neodvisna od kakršnih koli osebnih ali skupinskih, na primer 

rodbinskih, stanovskih, strankarskih in drugih takih kolektivnih interesov in koristi.« 

 

Omenjena misel je bila in bo tudi v prihodnje osnovno vodilo pri njegovem delovanju v MD.  

 

Delovna predsednica je dala na glasovanje naslednji sklep: 

 

sklep št. 7: Za predsednika Muzejskega društva Škofja Loka za mandatno obdobje 2017–2020 se izvoli 

mag. Aleksander Igličar. 

 

Prisotni so z dvigom rok soglasno potrdili mag. Aleksandra Igličarja za predsednika v novem 

mandatnem obdobju. 

 

 K tč. 10: Volitve članov izvršnega odbora za mandatno obdobje od 2017 do 2020  

Na volilni listi je 15 kandidatov za 9 mest v izvršnem odboru. Predsednik mag. Aleksander Igličar je 

pojasnil, da je bil poslan poziv članom društva k podajanju predlogov za nove člane izvršnega odbora. 

K sodelovanju je povabil vse dosedanje člane izvršnega odbora in nekaj novih. Vsi razen dveh, so 

izrazili pripravljenost za nadaljnje sodelovanje. Tri nove kandidate je predlagalo deset društvenih 

članov. Tako je letos 15 kandidatov na volilni listi in izvršni odbor je odločil, da nove člane izvršnega 

odbora izvoli zbor članov. Predsednik, zaradi službene zadržanosti tajnika Jerneja A. Omana, kratko 

predstavi kandidate za novo mandatno obdobje, ki jih je izvršni odbor potrdil na svoji zadnji seji. Ti so 

po abecednem vrstnem redu: 

 

1. Dr. ALIČ Milena (predlagatelj izvršni odbor)  

2. DEMŠAR Ambrož (predlagatelj izvršni odbor)  

3. FERLE Mojca (predlagatelj izvršni odbor)  

4. GARTNER Marta (predlagatelj izvršni odbor)  

5. HAFNER Matjaž (predlagatelji: 10 članov društva)  

6. Mag. JAN-BLAŽIĆ Mirjam (predlagatelji: 10 članov društva)  

7. JANEŽIČ Helena (predlagatelj izvršni odbor)  



8. JEZERŠEK Mirjam (predlagatelj izvršni odbor)  

9. KARLIN Blaž (predlagatelj izvršni odbor)  

10. KOŠENINA Ines (predlagatelj izvršni odbor)  

11. KRŽIŠNIK Štefan (predlagatelj izvršni odbor)  

12. PIPP Andrej (predlagatelji: 10 članov društva)  

13. RISTIĆ Biljana (predlagatelj izvršni odbor)  

14. ŠTUKL Jože, mag. (predlagatelj izvršni odbor)  

15. TAVČAR Jernej (predlagatelj izvršni odbor)  

 

Pravila društva določajo, da sta člana izvršnega odbora tudi predstavnika Loškega muzeja Škofja Loka 

in Zgodovinskega arhiva Ljubljana, enota v Škofji Loki in vsakokratni urednik Loških razgledov, zato se 

voli 9 članov IO.  

 

Po volitvah in štetju glasov je predsednica volilne komisije Marija Lebar razglasila rezultate volitev za 

člane novega IO. Oddanih je bilo 58 volilnih lističev. Vsi so bili veljavni. Predlagani kandidati so prejeli 

naslednje število glasov:  

1. Jernej Tavčar 47 

2. Helena Janežič 45 

3. Mojca Ferle 44 

4. Dr. Milena Alič 43 

5. Jože Štukl mag. 43 

6. Ambrož Demšar 41 

7. Blaž Karlin 40 

8. Biljana Ristić 36 

9. Štefan Kržišnik 32 

10. Ines Košenina 27 

11. Marta Gartner 26 

12. Mirjam Jezeršek 26 

13. Andrej Pipp 18 

14. Matjaž Hafner 13 

15. Mirjam Jan Blažić 6  

 

Sklep št. 8: Za člane izvršnega odbora za mandatno obdobje 2017–2020 so bili izvoljeni naslednji 

kandidati: dr. Milena Alič, Ambrož Demšar, Mojca Ferle, Helena Janežič, Blaž Karlin, Štefan Kržišnik, 

Biljana Ristić, Jože Štukl mag. in Jernej Tavčar. 

 

Zbor članov je nadaljeval z delom.  

 

K tč. 11: Program dela društva v letu 2017  

Novi/stari predsednik društva predstavi načrt dela za leto 2017. Nova 63 številka Loških razgledov bo 

predstavljena 14. Junija 2017. Tik pred izidom je nova številka Pasijonskih doneskov, ki bo 

predstavljena v petek, 31. marca. Predsednik kratko predstavi vsebino doneskov 2017/12, v katerih je 

objavljen tudi celoten sklop poteka vpisa Škofjeloškega pasijona na UNESCO-v Reprezentativni 

seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Letošnja številka bo posvečena dvema lani 



preminulima loškima fotografoma Tomažu Lundru in Petru Pokornu st. Muzejsko društvo bo 27. julija 

praznovalo 80 let delovanja. Visok jubilej bomo slavnostno obeležili jeseni, ko bo izdana tudi 

publikacija ob visoki obletnici. Obetajo se zanimivi Blaznikovi večeri, literarna zapuščina dr. Tineta 

Debeljaka in njena vrnitev v Slovenijo je bila sredi januarja predstavljena v prostorih Svetovnega 

slovenskega kongresa v Ljubljani, krajšo ponovitev smo poslušali pred začetkom zbora. Maja bo sledil 

večer posvečen delu Janeza Evangelista Kreka, soočene bodo njegove ideje zadružništva s sodobnimi 

idejami lastništva zaposlenih. Nadaljevali bomo s pesniškim recitalom Pasijonke. V juliju bo Blaznikov 

večer gostoval v Gorici s ponovno predstavitvijo literarne zapuščine dr. Tineta Debeljaka, jeseni bo 

predaval dr. Andrej Rant o novcih grofov Andeških. O cilju letošnjega društvenega izleta še 

razmišljamo.  

Podrobnejši program je sestavni del zapisnika. 

 

Izhodišča za finančni načrt za leto 2017 ne bodo odstopala od finančnega načrta za leto 2016. 

Predstavil jih je blagajnik v odhajanju, mag. Matjaž Čepin. 

 

Po predstavljenem programu za leto 2017 je bilo nekaj predlogov za dopolnitev. Jože Stanonik je 

predlagal, da MD da pobudo za postavitev kipa Frana Jesenka v Alejo znamenitih Ločanov. 

Predsednik mag. Aleksander Igličar je pojasnil, da je MD Frana Jesenka že dvakrat predlagalo za Alejo 

zaslužnih Ločanov. Podan je bil tudi predlog za poimenovanje ulice po dr. Franu Jesenku. Pobude niso 

naletele na pozitiven odziv. 

Podana so bila tudi razmišljanja Ane Florjančič o novi niši s križem iz špitalske cerkve, ki je nekdaj že 

zaključevala prostor na vrhu grabna in A. P. Florjančiča, ki zagovarja sodobno kreacijo križa Arme 

kristi.  

Oglasil se je tudi Andrej Rant, ki je že večkrat opozoril na zbiranje in zapisovanje ustnega izročila v 

sodelovanju s šolami in muzejskimi krožki. Ob koncu zbora mag. Tone Košir pove, da se v knjižni zbirki 

Glasovi pripravlja izdaja zapisanega ustnega izročila iz Poljanske doline. 

 

Ker druge razprave na program ni bilo, je delovna predsednica predlagala javno glasovanje o obeh 

dokumentih, kar je zbor z dvigom rok soglasno potrdil. Soglasno je bil sprejet  

 

sklep št. 9: Zbor članov sprejme Program dela za leto 2017 in Predlog finančnega načrta za leto 2017.  

 

K tč. 12: Imenovanje častnih članov društva 

Predsednik, mag. Aleksander Igličar, je prisotne seznanil, da ima MD Škofja Loka trenutno tri častne 

člane: dr. Franceta Štukla, Alojzija Pavla Florjančiča in Alfonza Zajca iz Žirov. Ob 80-letnici društva 

izvršni odbor predlaga imenovanje dveh novih častnih članov. To sta mag. Tone Košir in Andrej Rant. 

 

Obrazložitev za imenovanje Toneta Koširja za častnega člana MD je pripravila Judita Šega.  

Mag. Tone Košir, dr. med. v pokoju, je osebnost, ki s svojim delom, zanosom in energijo pušča za 

seboj globoko sled na vseh področjih, kjer je bil in je še vedno zelo aktiven. Za svoje dolgoletno 

družbeno pomembno delo mu je škofjeloška občina leta 2003 podelila Zlati grb Občine Škofja Loka.  

Poklicno obdobje njegovega življenja je posvetil zdravniški stroki, skrbi za paciente in prenašanju 

bogatega znanja in izkušenj na svoje strokovne sodelavce. Že v tem obdobju je veliko časa namenil 

pisanju strokovnih člankov s preventivno vsebino, ki jih je objavljal v različnih medicinskih revijah in 



zbornikih. Z upokojitvijo se je raziskovalnemu delu posvetil v še večji meri. Napisal je knjige Petdeset 

let Zdravstvenega doma Škofja Loka (2002), Babištvo na Loškem (2003), Rdeči križ, stoletnica 

prostovoljne dobrodelnosti na Loškem (2005) in pet knjig, v katerih se je posvetil raziskovanju 

zgodovine rojstnega kraja in okoliških vasi: Suhi dol in Suhodovci (2004, 2005), Korenine našega 

drevesa – Mihov rod z Dolgih Njiv (2007), Življenje na Lučinskem skozi stoletja (2010) in skupaj s 

soavtorjema še Dediščina župnije Šentjošt (2013). Celotna bibliografija Toneta Koširja presega 400 

enot.  

Tone Košir je že vrsto let tudi član Muzejskega društva Škofja Loka. Od marca 2006 do marca 2014 je 

bil član izvršnega odbora, od oktobra 2007 do marca 2008 tudi začasni predsednik. To funkcijo je kot 

najstarejši član izvršnega odbora prevzel v najtežjem obdobju društvenega delovanja, ko je po 

odstopu takratnega predsednika in za njim še podpredsednika društvo padlo v globoko krizo. Z 

modrostjo, preudarnimi odločitvami in izredno voljo, je pomagal prebroditi težave in mu ponovno 

zagotoviti trdne temelje za nadaljnje delovanje. Leta 2007 se je pridružil uredniškemu odboru Loških 

razgledov, kjer aktivno sodeluje še danes, obema urednicama pa je v veliko pomoč.  

V Loških razgledih je objavil 17 prispevkov o loških rojakih zdravnikih in zobozdravnikih. Tem je sledila 

analiza bolniških listov Okrajne bolniške blagajne v Škofji Loki in nato kronološki pregledi razvoja 

zdravstvene službe v Škofji Loki in obeh dolinah. Leta 2011 je bil gost na predstavitvi 57. številke 

Loških razgledov in takrat je naštete teme in svoje raziskovalno delo v obliki kratkega predavanja 

predstavil javnosti. Zadnja leta so njegove raziskovalne pozornosti in strokovne obravnave deležne 

stare rokopisne padarske bukve.  

 

Obrazložitev za imenovanje Andreja Ranta za častnega člana MD je pripravil mag. Aleksander Igličar. 

Andrej Rant je po končanem študiju stomatologije vse do upokojitve leta 2008 delal kot stomatolog v 

Zdravstvenem domu v Ljubljani. Opravil je podiplomski študij iz otroškega in preventivnega 

zobozdravstva v Ljubljani in ob delu opravil tri letnike študija arheologije, ki ga zaradi drugih 

obveznosti ni dokončal. Ves čas je literarno ustvarjal, posvečal se je tudi raziskovanju v numizmatiki 

ter antropološkim in etnološkim študijam prazgodovinskih kultur evropskih staroselcev. Njegova 

bibliografija obsega okoli 230 enot.  

Kot stomatolog je ves čas skrbel za zobozdravstveno varstvo otok in odraslih z motnjami v razvoju, 

slušno in govorno prizadetih otrok, slepih in slabovidnih otrok. Pri Slovenskem zdravniškem društvu 

je ustanovil Sekcijo za zobozdravstvo oseb z motnjami v razvoju. Enajst let je deloval kot član odbora 

mednarodne organizacije za oralno zdravje otrok IADH in se redno udeleževal njihovih mednarodnih 

kongresov po svetu. Za svoje strokovno delovanje je prejel Schwabovo priznanje. Bil je pobudnik in 

soustvarjalec Zobozdravstvene zbirke v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Deloval je v številnih 

stanovskih organizacijah. Leta 2015 ga je Zdravniška zbornica Slovenije imenovala za svojega 

častnega člana.  

Po svojem očetu je podedoval ljubezen do loških krajev in ljudi. Leta 1967 je postal član MD Škofja 

Loka. Vrsto let je bil član nadzornega odbora, v zadnjem času je član častnega razsodišča, ki mu 

predseduje od leta 2008. S svojim bogatim poznavanjem zgodovine rad popestri društvene izlete. V 

Loških razgledih je objavil prispevke s področja numizmatike, geologije in zgodovine ter več pesmi. V 

58. številki sta skupaj z dr. Tonetom Koširjem predstavila življenje in delo njegovega očeta dr. Jožeta 

Ranta, ki je leta 2016 z doprsnim portretom dobil mesto v Aleji zaslužnih Ločanov. Svoje raziskave s 

področja denarstva in prazgodovine Evrope je predstavil na več Blaznikovih večerih. Kot Godešan je v 

zborniku Godešič skozi tisočletje napisal uvodno pesem, Godeški zvon. Več kot petdeset let je 



dejaven član Lovske družine Sorško polje. Za zasluge na lovskem področju je prejel Plaketo lovske 

zveze Gorenjske in srebrni ter zlati znak »Za zasluge«. 

Andrej Rant piše klasično poezijo, obogateno z notranjimi rimami neprekinjeno od leta 1965. Izdal je 

pet pesniških zbirk, zadnjo Utrinki duše (2014), je izdal ob 50. letnici pesniškega ustvarjanja in pomeni 

njegovo najboljše delo.  

Od leta 1958 je član Numizmatičnega društva Slovenije, v katerem je bil dvanajst let predsednik, 

deset let podpredsednik in šest let urednik Numizmatičnega vestnika. Napisal je okoli šestdeset 

znanstvenih člankov s področja numizmatike, več tudi v tujih publikacijah. Udeležil se je večine 

mednarodnih numizmatičnih kongresov do leta 2009. Od leta 1977 je stalni sodni izvedenec za 

numizmatiko pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Med vojno, junija 1991, ga je Banka Slovenije, 

povabila k predlaganju imena za novo slovensko valuto. Njegov TOLAR je bil sprejet. Za zasluge na 

področju numizmatike je prejel srebrno in zlato plaketo NDS, leta 1996 pa je bil imenovan za 

častnega člana. Je tudi ustanovni član Slovenskega bibliofilskega društva, član Društva klasikov in član 

Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva. Vse od ustanovitve leta 1991 je aktivni član Slovenske 

konference Svetovnega slovenskega kongresa (SKSSK) in član Sveta Konference. Leta 2012 je 

ustanovil literarno sekcijo Slovenska beseda. Aktivno je deloval pri projektu Korenine slovenskega 

naroda, sodeloval s številnimi referati na konferencah in v Zbornikih. Za svoje obsežno družbeno 

delovanje je leta 2016 prejel Plaketo mesta Ljubljane. 

 

Prisotni so z aplavzom potrdili, da se Tone Košir in Andrej Rant imenujeta za častna člana MD. Listina 

jima bo slavnostno podeljena na predstavitvi nove številke Loških razgledov. 

 

K tč. 13: Razno 

Vincencij Demšar je opozoril, da Mestni trg vse bolj sameva. Daje pobudo, da se s pomočjo sponzorja 

Mestni trg ob nedeljah popoldan oživi z nastopi glasbenikov.  

Drugih pobud ni bilo. 

 

Za konec novi častni član MD Andrej Rant iz svoje pesniške zbirke prebere elegijo Veštrskemu polju. S 

povabilom, da nazdravimo novemu/staremu vodstvu društva, je predsednik ob 21.30 uri zaključil z 

uradnim delom zbora. 

 

 

Zapisala:                                                                                                Predsednica zbora članov: 

Mojca FERLE                                                                                         dr. Milena ALIČ 

                                                     Overovatelja: 

                                                    Mirjam JEZERŠEK 

     Mag. Matjaž ČEPIN  


