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Prof. dr. Jože Rant
oče slovenskega
zobozdravstva

OdkriTje dOPrSnega kiPa
V PeTek, 15. aPrila 2016, Ob 18. Uri

Prof. dr. Jože Rant
(1896 Godešič - 1972 Ljubljana)

oče slovenskega zobozdravstva
V petek, 15. aprila 2016 ob 18. uri, vas
vljudno vabimo v Alejo zaslužnih Ločanov
(Šolska ulica v Škofji Loki), kjer bo ob
120-letnici njegovega rojstva odkritje
spomenika prof. dr. Jožetu Rantu, pionirju
in graditelju modernega zobozdravstva v
Sloveniji.
Avtor doprsnega kipa je akademski kipar Metod Frlic.
Ob 19. uri pa vabljeni v Malo galerijo Občine Škofja
Loka na odprtje razstav »Prof. dr. Jože Rant - oče
slovenskega zobozdravstva« in »Prof. dr. Jože
Rant - znanost in tehnika na znamkah«, ki bo na
ogled v Vhodni dvorani Sokolskega doma.
Slavnostni govorniki bodo:
• prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. med.,
predstojnica Inštituta za zgodovino medicine,
• mag. Aleksander Igličar, predsednik Muzejskega
društva Škofja Loka,
• mag. Miha Ješe, župan Občine Škofja Loka in
• dr. Andrej Rant
Kulturni program:
Veteranska tamburaška skupina Bisernica in
Suha špaga ter smučarji in kolesarji po starem
iz Društva Rovtarji

Mala galerija Občine Škofja Loka

Prof. dr. Jože Rant
oče slovenskega zobozdravstva
Ob odkritju kipa prof. dr. Jožetu Rantu v Aleji zaslužnih Ločanov bo v Mali galeriji Občine Škofja Loka na ogled razstava s prikazom Rantovega življenja in delovanja. Predstavlja
njegovo dejavnost na zdravstvenem področju od časov, ko
je v Škofji Loki deloval kot zasebni zdravnik, pa do mednarodno priznanega stomatologa, profesorja, ustanovitelja
Stomatološke klinike, Društva zobozdravstvenih delavcev
Slovenije ter Zobozdravstvenega vestnika. Prof. dr. Jože
Rant je polagal temelje za razvoj modernega zobozdravstva pri nas in je za svoje delo prejel številna priznanja in
nagrade, med drugim Kidričevo nagrado. Bil je prvi čeljustni kirurg in profesor ortodontije. Izredno pa je bil dejaven tudi na drugih področjih kot ustanovitelj prenekaterih
društev, med drugim Muzejskega društva Škofja Loka. Kot
velik naravovarstvenik se je boril za ohranjanje okolja, bil je
lovec, kinolog … Poleg vsega naštetega pa je bil tudi velik
humanist. Na vseh področjih se je vse življenje trudil pomagati ljudem in družbi.
Dr. Jože Rant se je držal načela: »Ne kar mora, to kar
zmore, človek storiti je dolžan.«
Vhodna dvorana Sokolskega doma

Prof. dr. Jože Rant
znanost in tehnika na znamkah
Filatelistično zbirko, posvečeno prof. dr. Jožetu Rantu, pionirju stomatološke znanosti v Sloveniji, je pripravilo Filatelistično društvo Lovro Košir Škofja Loka. Različni filatelistični materiali (144 razstavnih listov) med drugim prikazujejo
dosežke še drugih naših veleumov z različnih področij: javne električne razsvetljave, radia, televizije, jedrske energije,
odkritij s področja kemije, medicine ...
Izdani bodo priložnostni poštni žig, osebna poštna znamka
in spominska razglednica, posvečeni prof. dr. Jožetu Rantu.
Pošta Slovenije bo sodelovala z izpostavljenim poštnim
okencem, ki bo v Vhodni dvorani od 18. ure naprej.

