UTEMELJITEV ZA IMENOVANJE ANDREJA RANTA
ZA ČASTNEGA ČLANA MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA

ŽIVLJENJEPIS
Andrej Rant je bil rojen leta 1947 v Ljubljani. Po končanem študiju stomatologije na Medicinski
fakulteti v Ljubljani, je Andrej 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. Poleg
poklicnega delovanja je bil ves čas aktiven v literarnem ustvarjanju, prosti čas pa posvečal
raziskovanju v numizmatiki in antropološkim in etnološkim študijam prazgodovinskih kultur
evropskih staroselcev. Njegova bibliografija obsega okoli 230 enot.
POKLICNO DELOVANJE
Kot stomatolog je ves čas skrbel za zobozdravstveno varstvo otok in odraslih z motnjami v razvoju,
deset let tudi za slušno in govorno prizadete otroke in sedemnajst let za slepe in slabovidne otroke.
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 ustanovitve Zobozdravstvene zbirke v Muzeju novejše zgodovine v
Celju. Deloval je kot član v številnih stanovskih društvih in organizacijah. Leta 2015 ga je Zdravniška
zbornica Slovenije imenovala za častnega člana.
DELOVANJE V MUZEJSKEM DRUŠTVU ŠKOFJA LOKA in ŠIRŠE NA LOŠKEM
Po svojem očetu je podedoval ljubezen do loških krajev ter ljudi in se že leta 1967 včlanil v Muzejsko
društvo Škofja Loka. V letih 1999 do 2001 in od leta 2004 do leta 2006 je bil član nadzornega odbora,
od leta 2001 do leta 2004 ter od leta 2006 dalje je član častnega razsodišča, ki mu predseduje od leta
2008. Z velikim veseljem se redno udeležuje srečanj izvršnega odbora, kjer s svojimi pobudami
prispeva k boljšemu delovanju društva. Že nekaj let izpostavlja, da mora društvo načrtno vključevati
mlajše člane, začenši z gimnazijci in jih s tem vzgajati v domoljubju ter zdravem ponosu na rodne
kraje in ljudi. S svojim bogatim poznavanjem zgodovine izjemno popestri društvene izlete.
V Loških razgledih (LR) je objavil pet prispevkov iz področja numizmatike, geologije ter zgodovine. V
53. in 56 številki LR so bile objavljene njegove pesmi, v 58. številki pa sta skupaj z zdravnikom
Tonetom Koširjem predstavila življenje in delo očeta dr. Jožeta Ranta, ki je leta 2016 z doprsnim
portretom dobil mesto v Aleji zaslužnih Ločanov.
Leta 1991 je pripravil prvi Blaznikov večer s predavanjem Srednjeveško denarstvo na Slovenskem,
nekaj let kasneje pa predavanje z diapozitivi Keltsko denarstvo. Maja 2008 je pripravil Blaznikov
večer, na katerem je predstavil svojo obsežno znanstveno monografijo Karni in Veneti v Britaniji in v
Alpah, kjer je z multidisciplinarnim pristopom in primerjavami na področju arheologije, etnologije in

jezikoslovja odkril mnoga nova spoznanja v prazgodovini Evrope. Aprila 2012 je pripravil Blaznikov
večer Prazgodovinski magijski simboli in njihova kontinuiteta.
Ob tisočletnici Godešiča je kot Godešan po duši in srcu napisal pesem Godeški zvon, ki je objavljena
kot uvodna pesem v zborniku Godešič skozi tisočletje 1006 do 2006. V okviru praznovanja je pripravil
samostojni pesniški večer. Od leta 1965 je dejaven član Lovske družine (LD) Sorško polje. Leta 1997
je LD Sorško polje na njegov predlog in pod njegovim vodstvom izvedlo prvo vzgojno akcijo čiščenja
lovišča skupaj z učenci šestih okoliških šol in s tem dala vzgled ostalim lovskim družinam, kar je
preraslo v širše okoljevarstvene akcije. Za zasluge na lovskem področju je prejel Plaketo lovske zveze
Gorenjske in srebrni ter zlati znak »Za zasluge«.
USTVARJANJE POEZIJE
Andrej Rant piše pesmi neprekinjeno od leta 1965. Ustvarja klasično poezijo, obogateno z notranjimi
rimami. Njegov obseg poezije je zelo širok – od tankočutnih lirskih pesmi do balad in močnih verzov
epske širine. Posamezne pesmi je objavljal v raznih revijah, v letih 2010 do 2014 neprekinjeno
objavljal po štiri pesmi v vsaki številki zdravniške revije Isis. Izdal je pet pesniških zbirk: Telohi (1984),
Zornice (1998 – izdala Mohorjeva družba v Celovcu), Izpovedi (2006), Zlati klas (2012) in Utrinki duše
(2014), ki jo je izdal ob 50. letnici pesniškega ustvarjanja in pomeni njegovo najboljše delo.
DELOVANJE NA PODROČJU NUMIZMATIKE
Andrej Rant je od leta 1958 član Numizmatičnega društva Slovenije (NDS), 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, od tega deset v tujih publikacijah. Udeležil se
je vseh mednarodnih numizmatičnih kongresov (INC) med leti 1985 in 2009. Od leta 1977 je stalni
sodni izvedenec za numizmatiko pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Med vojno junija 1991 je bil s
strani Banke Slovenije kot izjemen poznavalec numizmatike povabljen, da predlaga čim več imen za
novo slovensko valuto. Njegov predlog 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.
DRUGO DRUŽBENO DELOVANJE
Andrej Rant je 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. Dvanajst let je aktivno deloval pri projektu Korenine
slovenskega naroda in sodeloval s številnimi referati na konferencah in v Zbornikih.
Za svoje obsežno družbeno delovanje je leta 2016 prejel Plaketo mesta Ljubljane.

