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Predstavitev letopisa 2007 / Letopisu na pot 
 

 

Namen letopisa IAS, ki izhaja že od leta 2003, je poskrbeti za strnjene in pregledne podatke o 

dejavnosti Akademije ter referencah, delu in uspehih njenih članov. Ta letopis vključuje sestavine, 

ki so bile pomembne za IAS v letu 2007: 

• kratko predstavitev ciljev, nastanka, organiziranost in delovanje Akademije; 

• popis opravljenega dela in aktivnosti Akademije v letu 2007; 

• načrt dela za leto 2008; 

• akte Akademije: statut, zakon in pravilnik; 

• predstavitev organov; 

• predstavitev članov in častnih članov Akademije; 

• dosežke in nagrade članov; 

• mednarodno povezavo Akademije.  

 

Leto 2007 je bilo za IAS zelo pomembno, Akademija se je namreč uradno konstituirala. IAS je v 

letu 2007 prvič delovala kot avtonomna pravna oseba javnega prava z vsemi pravicami, 

obveznostmi in odgovornostmi, ki jih ima kot nacionalna institucija na področju tehniških ved javne 

raziskovalno-izobraževalne sfere, gospodarstva in tehnološkega razvoja.  

 

Ko govorimo o konstituiranju, mislimo na sprejetje vseh potrebnih dokumentov in izvolitev vseh 

organov Akademije. 

 

Tako smo na osnovi zakona IAS sprejeli statut in pravilnik o volitvah in imenovanju novih članov. 

Uredili smo delovne prostore in vse potrebne formalnosti za delovanje IAS v prihodnje.  

Inženirska akademija Slovenije je prostovoljna organizacija posebnega družbenega pomena, ki 

združuje najbolj eminentne raziskovalce, razvojnike in podjetnike, ki so s svojim delom in vedenjem 

dokazali, da imajo vse potrebne reference in osebnostne lastnosti, da so lahko izvoljeni v IAS.  

Prav to spoznanje je trden temelj za ustvarjalno sodelovanje članov in IAS kot organizacije 

posebnega družbenega pomena pri obravnavi vseh dogajanj na področju uveljavljanja tehniških 

poklicev in tehniško-naravoslovne znanosti v družbi. 

 

Ob koncu predsednikovanja se želim osebno zahvaliti vsem, ki so kakor koli pomagali, da smo 

konstitutivno leto 2007 uspešno in, upam, v zadovoljstvo vseh končali. Pred nami so novi izzivi, in 

tem je sedaj treba posvetiti vso pozornost in skrb. Glede na sestavo sedanjega članstva sem trdno 

prepričan, da bo Akademija svoje poslanstvo in zaupanje v celoti upravičila. 

 

 

 

 

Jože Vižintin 
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INŽENIRSKA AKADEMIJA SLOVENIJE – 
njena vloga in naloge v nacionalnem gospodarstvu 

 

Janez Peklenik 

Univerza v Ljubljani 

 

Skupina slovenskih znanstvenikov s področja tehniških in naravoslovnih znanosti ter uglednih 

inženirjev, članov društva SATENA, je 21. junija 1995 ustanovila IAS – Inženirsko akademijo 

Slovenije z namenom, da se ustvari platforma za politiko in formiranje razvojnih perspektiv 

proizvodnih industrij, znanstvenih in tehnoloških raziskav ter kvalitetnega inženirskega in 

menedžmentskega študija v Sloveniji. Na tej ustanovitveni manifestaciji je bil navzoč tudi prof. dr. 

Gunar Solenius, predsednik Švedske kraljeve akademije tehniških znanosti, prve v svetu.  

 

Z izvolitvijo inženirskih in raziskovalnih kadrov, ki so si omogočili z izrednimi rezultati dela v 

industrijah, znanosti in izobraževanju članstvo v IAS, bo Slovenija potrjevala pomembna priznanja 

za njihovo delo in dosežke pri ustvarjanju gospodarske moči našega naroda in s tem jačala našo 

nacionalno samobitnost. 

 

Odločanje o vitalnih vprašanjih industrijskega razvoja in oblikovanje smernic industrijske politike 

Slovenije mora postati dejavnost kompetentnih strokovnjakov, ki bodo s svojimi prispevki v okviru 

IAS ter v sodelovanju s SAZU in drugimi inženirskimi akademijami v svetu prispevali k realizaciji 

razvoja naših industrij v razmerah agresivne konkurenčnosti na globalnih trgih.  

 

Ena od prvih prioritet IAS je, da s kvalitetnim delovanjem odločujoče prispeva k utrjevanju naše 

industrijske identitete. Proizvodne industrije, ki ustvarjajo nove proizvode in storitve, prinašajo levji 

delež k nacionalni gospodarski moči in s tem odločujoče krepijo življenjski standard naših 

državljanov. Zato bo revitalizacija industrije, ki jo je tranzicija deloma razgradila in razprodala, 

življenjskega pomena za rast naše gospodarske moči in enakopravnosti kot članica EU v 

evropskem prostoru.   

 

Člani IAS bodo s konstruktivnimi predlogi sodelovali pri formiranju prioritetnih smeri znanstvenih in 

tehnoloških raziskav, ki jih bo morala naša vlada v prihodnje obvezno financirati.  

 

Z aktivnim delovanjem bo IAS pospeševala uporabo raziskovalnih rezultatov pri razvoju novih 

inovativnih proizvodov in storitev. Ti bodo omogočili področjem strojništva, elektrotehnike, 

informatike, računalništva, kemijske tehnologije, tekstilstva, gradbeništva, biotehnologije, 

metalurgije, inovativnega menedžmenta in drugih kvalitetno in konkurenčno proizvodnjo inovativnih 

proizvodov.    

 

Izobraževanje inženirskih kadrov je pomembna prioriteta IAS. Sodelovanje pri strukturiranju 

relevantnih študijskih programov na vseh ravneh študija je ena od naših ključnih nalog.  

 

Leta 2000 je bila IAS sprejeta v Svetovno zvezo inženirskih akademij (CAETS) iz Washingtona. S 

tem si je IAS odprla pot za intenzivno sodelovanje s sorodnimi akademijami v svetu.  

 

Vlada Republike Slovenije je leta 2006 predlagala Državnemu zboru Republike Slovenije, da 

sprejme zakon o  IAS – Inženirski akademiji Slovenije, ki ga je tudi sprejel 23. novembra 2006.  

 

 

Ljubljana, 15. 7. 2008 

 



x 

 

DOSEDANJI PREDSEDNIKI IAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

       Akademik profesor doktor Igor Grabec                     Profesor doktor Franc Vodopivec                                    

               Predsednik 2001–2002            Predsednik  2002–2003                                                                   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

      Profesor doktor Jože Vižintin               Profesor doktor Marko Jagodič 

         Predsednik  2003–2004           Predsednik 2004–2005 

                in 2006–2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         Profesorica doktorica Marija Kosec 

                Predsednica  2005–2006 



xi 

 

PREDSEDSTVO IN ČLANI IZVRŠNEGA ODBORA IAS V LETU 2007 
 

 

PREDSEDSTVO 
 

   
 

 Prof. dr. Jože Vižintin                Prof. dr. Marija Kosec        Prof. dr. Peter Glavič 

        predsednik           podpredsednica              podpredsednik  

 

 

 

ČLANI IZVRŠNEGA ODBORA 
 

                  
 

Prof. dr. Ferdinand Gubina   Dr. Jože Kobe  Prof. dr. Borut Mavko  Prof. dr. Boris Žemva 

 
 
 
VODJA PISARNE 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

          Joži Sterle 



xii 

 

KOMISIJA ZA OCENO KANDIDATOV ZA IZVOLITEV V IAS 
 
 
 

                                      

 

 
 

     Prof. dr. Franc Vodopivec             Akad. prof. dr. Igor Grabec                  Dr. Matjaž Lukač 

                 predsednik           član                  član 
 
 

 

                 



1 

 

INŽENIRSKA AKADEMIJA SLOVENIJE 
 

 

PREDSTAVITEV 
 

Ustanovitev Inženirske akademije Slovenije sega v leto 1995. Skupina slovenskih znanstvenikov s 

področja tehniških in naravoslovnih znanosti ter uglednih inženirjev, članov društva SATENA, je 

21. junija 1995 ustanovila IAS – Inženirsko akademijo Slovenije z namenom, da se ustvari 

platforma za politiko in formiranje razvojnih perspektiv proizvodnih industrij, znanstvenih in 

tehnoloških raziskav ter kvalitetnega inženirskega in menedžmentskega študija v Sloveniji. Na tej 

ustanovitveni manifestaciji je bil navzoč tudi prof. dr. Gunar Solenius, predsednik Švedske kraljeve 

akademije tehniških znanosti, prve v svetu.  

 

Akademija je delovala pod okriljem društva Satena enajst let. Po dolgoletnih prizadevanjih vseh 

članov Akademije je Vlada RS predlagala zakon o IAS, Državni zbor pa ga je v decembru 2006 

sprejel. Akademija je postala avtonomna pravna oseba javnega prava z vsemi pravicami, 

obveznostmi in odgovornostmi. V letu 2007 pa se je konstituirala in začela delovati kot pravna 

oseba.  

 

Vsako leto Akademija izvoli nove člane v znanstvenoraziskovalni in razvojno-poslovni razred. Leta 

2007 je imela Akademija skupno 45 članov, od tega 18 rednih, 27 izrednih, in dva častna člana.   

 

 

CILJI  
 

Cilji in naloge IAS so: 

- spodbujanje ustvarjanja vrhunskih tehniških znanj, ki so osnova za tehnološki napredek in 

skladen trajnostni razvoj; 

- uveljavljanje vloge in vpliva tehniške inteligence v družbi na sploh in pri obravnavanju 

gospodarskih vprašanj ter razvoja; 

- ocenjevanje in dajanje mnenj o stanju in razvoju tehniških ved in strok, raziskovanju in 

izobraževanju; 

- obravnavanje temeljnih vprašanj inovativnosti in organiziranosti gospodarstva z vidika 

tehnološkega razvoja; 

- sodelovanje pri oblikovanju raziskovalne, tehnološke in inovacijske politike; 

- predlaganje ukrepov za dvig inovativnosti, za povečanje kakovosti raziskovalno-razvojnega 

dela in za pospeševanje prenosa raziskovalnih dosežkov in inovacij v gospodarstvo; 

- sodelovanje pri pripravi politike in programov izobraževanja za tehniške in inženirske kadre na 

vseh ravneh izobraževanja; 

- razvijanje mednarodnega sodelovanja na področjih svojega delovanja; 

- spodbujanje razvoja in uveljavljanje slovenskega strokovnega izrazja na področju tehniških ved 

in strok; 

- izdajanje periodičnih in občasnih publikacij; 

- organiziranje in podpora organizaciji nacionalnih in mednarodnih posvetov, konferenc, okroglih 

miz in drugih srečanj s področja inženirskih in poslovnih ved ter strok; 

- podeljevanje letnih in občasnih priznanj za izjemne dosežke na področju inženirstva in 

poslovnih aktivnosti, ki spodbujajo uveljavljanje inženirskega dela; 

- druge naloge s ciljem pospeševanja učinkovitosti inženirskega dela in utrjevanja položaja 

inženirjev v družbi. 

 

Za uresničevanje nalog IAS ustanavlja stalna in občasna telesa, v katera vključuje poleg svojih 

članov in članic tudi sodelavce in sodelavke s področij gospodarstva, raziskovalne in razvojne 

dejavnosti in z vseh drugih področij, katerih dejavnost dopolnjuje osnovne naloge IAS. 

 

IAS sodeluje z nacionalnimi in mednarodnimi institucijami, ustanovami in podjetji s področja 

svojega delovanja. 
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DELOVANJE  
 

IAS deluje v dveh razredih, v znanstvenoraziskovalnem in razvojno-poslovnem razredu. Vsak 

razred ima predstojnika, ki ga na predlog članov razreda izvoli skupščina IAS. Skupščina IAS je 

najvišji organ IAS. Na skupščini se izvoli predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in dva 

podpredsednika, tajnik in eden od častnih članov Akademije. Predsednik je voljen za eno leto. Po 

enem letu postane predsednik avtomatično prvi podpredsednik Akademije.  

 

Poleg predsedstva skupščina izvoli tudi izvršni odbor. Člana izvršnega odbora sta po funkciji tudi 

oba predstojnika razredov. Predsedstvo in drugi organi Akademije se volijo vsako leto – vsako leto 

se volijo nov podpredsednik in novi predstavniki, če je prejšnjim potekel mandat. Akademijo vodi in 

predstavlja njen predsednik. 

 

Člani Akademije so avtomatično člani skupščine in imajo pravico biti izvoljeni tudi v projektne 

skupine, ki se ustanovijo v Akademiji.  

 

IAS ima sedaj štiri projektne skupine: 

• skupina za raziskovanje 

• skupina za izobraževanje 

• skupina za okolje in energijo 

• skupina za gospodarstvo – prenos znanj in inovacij  

 

Poleg tega člani Akademije sodelujejo v raznih vladnih in nevladnih organih in organizacijah ter v 

okviru mednarodnih združenj tehniških akademij CAETS in Euro-CASE. 

 

 

MERILA ZA IZVOLITEV NOVIH ČLANOV 

 

V IAS so lahko izvoljeni vrhunski strokovnjaki in strokovnjakinje na osnovi svojih dosežkov s 

področja tehniških ved, tehnološkega razvoja, uvajanja novih tehnologij ter izdelkov in učinkovitega 

razvijanja industrijskih podjetij ter drugih poslovnih subjektov. 

 

Za izvolitev za člana IAS so določeni naslednji minimalni pogoji: 

- za izvolitev v znanstvenoraziskovalni razred je potreben doktorat znanosti iz tehniških ved, 

najmanj 15 let aktivnega raziskovalno-razvojnega dela, najmanj 20 objavljenih del, od česar 

polovica v kakovostnih znanstvenih in strokovnih revijah, ki izhajajo v tujini, najmanj deset 

citatov o znanstvenih in strokovnih objavah;  

    samostojno knjižno delo, razen učbenika, je enakovredno 10 objavljenim delom v   periodiki; 

mentorstvo doktorandom in magistrandom, ki so zaposleni pri raziskovalnem in razvojnem delu 

v industriji in/ali imajo v industrijskih podjetjih pomembna vodstvena mesta, je enakovredno 

dvema objavljenima deloma in enemu citatu; 

- za izvolitev v razvojno-poslovni razred  je potrebna univerzitetna izobrazba ali izobrazba, 

pridobljena po študijskih programih druge stopnje iz tehniških ali naravoslovnih ved, najmanj 5 

objavljenih znanstvenih ali strokovnih del in najmanj 5 inovacij, vključenih v proizvodni program 

podjetij, ali razvoj in/ali vodenje gradnje večje proizvodne naprave ali večjega gradbenega 

objekta, ali univerzitetna izobrazba ali izobrazba, pridobljena po študijskih programih druge 

stopnje, najmanj 10 let dela na vodilnih ali vodstvenih mestih v poslovno uspešnih podjetjih, ki 

imajo učinkovite raziskovalno-razvojne oddelke ali službe in štipendirajo tudi študente tehniških 

fakultet. 

 

Reference kandidatov z univerz in iz javnih raziskovalnih zavodov se vrednoti polovično, če 

kandidat ni edini avtor. 

 

Pri izvolitvi kandidatov iz javnih raziskovalnih zavodov in z univerz v  znanstvenoraziskovalni 

razred imajo prednost tisti, ki so bili najmanj dve leti člani Slovenskega akademijskega 

naravoslovno-tehniškega društva (SATENA). 
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Komisija za oceno kandidatov za izvolitev v IAS predloži na podlagi ocene predloženih referenc 

kandidata v izvolitev v enega od razredov. Novi kandidat  je lahko predložen v izvolitev kot redni 

član le, če ima posebno kakovostne in pomembne reference o svojem delu. 

 

IAS ima redne, izredne, častne in dopisne člane. Člani IAS delujejo v dveh razredih: 

• v znanstvenoraziskovalnem razredu in 

• razvojno-poslovnem razredu  

 

Kandidati za nove redne člane IAS praviloma izhajajo iz vrst izrednih članov IAS. Novi kandidati so 

lahko predlagani za neposredno izvolitev za rednega člana le, če imajo izjemne in pomembne 

delovne reference. 

 

Skupščina IAS voli člane IAS enkrat na leto. Volitve članov IAS so tajne. 

 

Skupščina IAS lahko izvoli za častne člane IAS vrhunske strokovnjake, ki so s svojimi dosežki na 

področju tehniških ved, tehnološkega razvoja in uvajanja novih proizvodov izjemno obogatili 

inženirsko znanost, tehnologijo ali razvoj ali posebno prispevali k napredku in dvigu ugleda IAS v 

Republiki Sloveniji in v svetu. 

 

Znanstveniki ali strokovnjaki, ki niso državljani Republike Slovenije, so lahko izvoljeni za dopisne 

člane IAS, če izpolnjujejo pogoje za rednega člana in imajo posebno pomembne zasluge za 

znanost, stroko ali gospodarski razvoj v Sloveniji. 
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ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IN ORGANI IAS 
 

 

Organizacijska struktura 
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Organi in odbori  
Organi IAS so skupščina, izvršni odbor in predsedstvo. 

 

 

Skupščina 
Skupščino IAS sestavljajo vsi redni in izredni člani IAS. Skupščina razpravlja in sklepa na zboru, ki 

se ga lahko udeležijo vsi člani IAS. 
 
 
Predsedstvo  
Predsedstvo sestavljajo predsednik in dva podpredsednika. Člani predsedstva so izvoljeni za 

triletni mandat in se na položaju predsednika IAS izmenjujejo v enoletnih mandatih. Predsednik 

IAS postane podpredsednik v drugem letu mandata. 

 

 

Izvršni odbor (IO) 
Izvršni odbor ima 9 članov in ga sestavljajo: 

- trije člani predsedstva 

- dva predstojnika razredov in 

- štirje drugi člani 

 

Druge člane izvršnega odbora izvoli volilna skupščina z večino glasov navzočih rednih in izrednih 

članov. Kandidata za člana IO pisno predlagata najmanj dva člana IAS. Mandat izvršnega odbora 

je tri leta. 

 

 

Tajnik 
IAS ima tajnika, ki ga skupščina izvoli za triletni mandat. Kandidata za tajnika IAS predlaga 

predsedstvo IAS. 

 

 

Komisija za oceno kandidatov za izvolitev v IAS 

Komisija za oceno kandidatov za izvolitev v IAS ocenjuje kandidature za nove člane IAS.  

Komisija preuči predloženo popolno dokumentacijo za nove člane IAS in pripravi pisni predlog o 

izvolitvi s povzetkom, v katerem utemelji kandidaturo in predlaga razred uvrstitve.  

 

 

Predstojnik razreda 
IAS ima dva razreda, znanstvenoraziskovalni in razvojno-poslovni razred. Delo v razredu vodi 

predstojnik, ki ga izvoli razred z večino glasov vseh članov razreda. Predstojnik je izvoljen za tri 

leta.  

 

 

Uredniški odbor  
Uredniški odbor sestavljajo: prof. dr. Jože Vižintin, prof. dr. Marija Kosec in prof. dr. Peter Glavič.  
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MEDNARODNO SODELOVANJE 
 

Inženirska akademija Slovenije je članica mednarodnih združenj tehniških akademij Euro-CASE in 

CAETS.  

 

Euro-CASE je neodvisna nevladna in neprofitna organizacija 21 nacionalnih akademij s sedežem 

v Parizu. Pobudo za ustanovitev evropske tehniške akademije je dala Evropska komisija leta 1990. 

Za mnenje o tem je zaprosila nekatere tehniške akademije pri članicah tedanje Evropske 

skupnosti: angleško Kraljevo tehniško akademijo, svet za uporabne vede Francoske akademije 

znanosti, švedsko Kraljevo akademijo tehniških ved in Dansko akademijo tehniških ved. V 

naslednjih letih so potekala posvetovanja med njimi in odločili so se, da ne ustanovijo evropske 

institucije z lastnim članstvom in dragim sekretariatom, temveč da vzpostavijo mrežo obstoječih 

nacionalnih akademij, v kateri bo imela vsaka evropska država le po eno akademijo. 

 

Poslanstvo Euro-CASE je spremljanje, spodbujanje in vzdrževanje odličnosti na področjih tehnike, 

tehnologije in uporabnih naravoslovnih ved ter razvijanje znanosti, veščin in prakse teh ved za 

blaginjo državljanov Evrope. Poslanstvu sledijo cilji:  

• vzdrževati vodilno vlogo pri pospeševanju odličnosti na teh področjih in z njimi povezanih 

ključnih zadevah za Evropo; 

• zagotavljati pozornost družbenim vplivom tehnoloških sprememb s polnim upoštevanjem 

okolijskih in trajnostnih vidikov; 

• dajati nepristranske, neodvisne in uravnotežene nasvete Evropski komisiji in Evropskemu 

parlamentu ter drugim evropskim institucijam in industriji glede uporabnih ved, tehnologij in 

tehnik, ki se tičejo Evrope in njenih prebivalcev; 

• zavzemati se za večji pomen področja v celotni Evropi ter večati razumevanje in zanimanje 

javnosti zanj; 

• privlačiti mlade Evropejce na poklicno pot uporabnih naravoslovnih ved, tehnologije in 

tehnike, da bi zagotovili prihodnji tehnološki napredek v Evropi; 

• črpati iz izkušenj in najboljših praks akademij članic in razvijati primerna informacijska 

omrežja.  

 

Euro-CASE upravlja odbor, v katerem ima vsaka članica po enega odbornika in namestnika, 

vendar samo en glas. Upravni odbor izvoli izvršilni odbor in finančni odbor, lahko pa imenuje tudi 

različna posvetovalna telesa ali pridobi ustrezne vrhunske strokovnjake. Organizira seminarje, 

delavnice, razprave, okrogle mize, imenuje delovna telesa in sodeluje na konferencah. Pri članicah 

ima na voljo okoli 6000 članov, ki so bili izvoljeni v nacionalne akademije zaradi svoje odličnosti, 

znanja ter svojih prispevkov k tehnološkemu, znanstvenemu, ekonomskemu in družbenemu 

napredku.  

 

V zadnjem desetletju je Euro-CASE usklajevala vrsto evropskih projektov in objavila več poročil o 

različnih evropskih zadevah. Sedaj deluje v njenem okviru 5 platform: energija in okolje, tehniško 

izobraževanje, inovacije, transport in mobilnost ter informacijsko-komunikacijske tehnologije – IKT). 

Euro-CASE je v sodelovanju z Evropsko komisijo podeljevala iz zadnje navedenega področja 

evropsko nagrado za IKT. Finska tehnološka akademija podeljuje najvišje tehnološke nagrade 

(2008 Millenium Technology Prize) za področji biotehnoloških in IT-inovacij v skupni višini več kot 1 

milijon evrov.  

 

Euro-CASE organizira redna letna posvetovanja.  
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CAETS (International Council of Academies of Engineering and Technolgical Sciences, Inc.) je 

mednarodno združenje tehniških akademij z vsega sveta in se sestaja enkrat na leto ter ima cilje, 

kot so spodbujanje inženirskih in tehniških aktivnosti za promocijo trajnostne ekonomske rasti in 

socialne blaginje v svetu, zagotavljanje mednarodne diskusije in komunikacije na področju 

inženirstva o sodobnih temah, spodbujanje razvoja mednarodnega tehniškega izobraževanja in 

dela.  

 

Članice CAETS so: 

• Evropa – Belgija, Češka, Danska, Finska, Francija, Hrvaška, Madžarska, Nemčija, 

Nizozemska, Norveška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Velika Britanija (15) 

• Ameriki – Argentina, Kanada, Mehika, Urugvaj, ZDA (5) 

• Azija – Indija, Japonska, Južna Koreja, Kitajska (4) 

• Avstralija (1) 

 

CAETS  je bil ustanovljen leta 1978. Ustanovne članice so bile akademije iz Avstralije, Mehike, 

Švedske, Velike Britanije in ZDA. Ime CAETS je nastalo leta 1985, sedanje ime International 

CAETS pa ob registraciji leta 2000 v Washingtonu. Sedež je v Alingtonu (Virginija).  

 

CAETS ima poleg akta o ustanovitvi še: 

• interne predpise (bylaws), ki določajo cilje, članstvo v svetu, upravni odbor, izvršilni odbor, 

financiranje idr.; 

• poslovnik (operating procedures), ki ureja sprejem novih članic, letna srečanja, način 

rotacije in finančne zadeve;  

• strategijo delovanja, ki se spreminja vsako leto, sedaj je za obdobje 2008−2012, v kateri so 

vizija, poslanstvo, prednostne dejavnosti.  

 

 
FINANČNA PODPORA IAS  

 

Sredstva za delovanje IAS zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna za: 

- osnovni program dela; 

- izdajateljsko dejavnost in organizacijo strokovnih in znanstvenih posvetovanj; 

- strokovna, administrativna in tehnična dela; 

- materialne in operativne izdatke; 

- članarine in udeležbo na periodičnih sestankih mednarodnih institucij, v katere je IAS  

včlanjena. 

 

IAS pridobiva proračunska sredstva na podlagi finančno ovrednotenega letnega programa, ki ga 

predloži v soglasje Vladi RS.  

 

IAS pridobiva sredstva za delovanje tudi iz drugih virov, npr. iz članarin članov, sredstev 

sponzorjev – industrijskih podjetij in institucij, na podlagi javnih razpisov, iz donacij, volil in daril ali 

na kakšni drugi pravni podlagi. 
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PREGLED AKTIVNOSTI IAS V LETU 2007 
 

 

Akademija vsako leto objavi Letopis, v katerem na kratko poroča o delu v preteklem koledarskem 

letu. Tako je pred nami Letopis za leto 2007.  

 

Leto 2007 je bilo za IAS zelo pomembno in uspešno. V decembru 2006 je Državni zbor RS sprejel 

Zakon o Inženirski akademiji Slovenije. Po zakonu smo najprej pripravili Statut IAS. To je bilo za 

IAS precej zahtevno opravilo, ki smo ga v svoje zadovoljstvo tudi uspešno opravili. V januarju smo 

po sprejetju zakona pripravili ustanovno skupščino IAS. Na njej so člani IAS sprejeli predlog 

statuta, ki smo ga nato poslali vladi v potrditev.  

 

 
 

Člani IAS med konstitutivno skupščino aprila 2007 
Zbornična dvorana Univerze v Ljubljani 

 

 

Vlada RS je statut dokončno potrdila 8. maja 2007. Konstitutivno skupščino smo organizirali 11. 

aprila 2007. Na skupščini smo izvolili novo vodstvo, imenovali predsednika in potrdili tričlansko 

volilno komisijo.  
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Udeleženci konstitutivne skupščine aprila 2007 
Zbornična dvorana Univerze v Ljubljani 

 

 

 

 
 

        

 

Pomenek članov IAS po konstitutivni skupščini aprila 2007 
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Na osnovi sklepa konstitutivne skupščine in glede na višino sredstev, ki jih je za delovanje dodelila 

vlada s proračunom RS, smo najeli pisarniške prostore za delovanje Akademije, najprej na 

Kongresnem trgu 3 in nato Tomšičevi 4 v Ljubljani. Uredili smo tudi vse potrebno za delovanje in 

poslovanje Akademije: davčno številko, matično številko, registracijo IAS in podračun na Upravi za 

javna plačila. Pri registraciji IAS je bilo nekaj zapletov, vendar smo tudi to oviro uspešno premostili. 

IAS se je uspelo registrirati kot organizacija posebnega družbenega pomena. S pridobitvijo 

registracije smo lahko uredili finančno poslovanje IAS. S pomočjo Ministrstva za visoko šolstvo, 

znanost in tehnologijo ter izbranega računovodskega servisa smo pripravili finančni načrt za leto 

2007 po pravilih, ki jih določa zakon za poslovanje takšnih organizacij. Pri tem nam je bilo v veliko 

pomoč tudi Ministrstvo za finance. Vlada je finančni načrt za leto 2007 potrdila 20. avgusta 2007 in 

s tem omogočila nadaljnje poslovanje IAS.  

 

Opravili smo razpis za izdelavo predloga ureditve celostne podobe IAS. Na razpis so se javili trije 

ponudniki. Po dolgotrajnih pogovorih smo izbrali ponudbo oblikovalca Saša Sedlačka, ki je ponudil 

najbolj ugodno rešitev za nov logotip IAS in ureditev videza drugih dokumentov. IAS sedaj že 

posluje z novim logotipom in novo barvno podobo.  

 

 
 

V oktobru 2007 smo pripravili rebalans finančnega načrta in programa dela IAS. Potrdili smo ga na 

izvršnem odboru in dopisni skupščini IAS. To smo morali storiti zato, da bi lahko izvedli investicijo 

za opremo za nove pisarniške prostore. Te smo opremili do konca decembra 2007. Uredili smo 

celotno komunikacijsko povezavo in pripravili osnutek spletne strani IAS, ki jo sedaj stalno 

dopolnjujemo. 

 

V novembru 2007 je izvršni odbor IAS sprejel predlog pravil za volitve novih članov IAS, ki ga je 

nato na dopisni seji v decembru 2007 potrdila še skupščina IAS. Takoj po sprejetju teh pravil smo 

začeli postopek za volitve novih članov v razvojno-poslovni razred IAS. Postopek je začelo 

predsedstvo, vodila pa ga je volilna komisija. Novi člani so bili v razvojno-poslovni razred izvoljeni 

na letni volilni skupščini IAS v aprilu 2008. V decembru 2007 smo pripravili tudi osnutek 

ugotovitvenega sklepa za razvrstitev sedanjih članov IAS v znanstvenoraziskovalni in razvojno-

poslovni razred.  

 

V decembru smo na podlagi razpisa izbrali tudi strokovno sodelavko IAS s polnim delovnim časom. 

Pripravili smo načrt dela in finančni načrt za leto 2008.  

 



11 

 

 
 

Seja IO IAS v sobi tajnika IAS 
 

 

Leto 2007 je bilo za nadaljnje delo zelo pomembno, saj smo Akademijo dokončno konstituirali. 

 

Člani Akademije so v letu 2007 uspešno delovali v različnih odborih in organizacijah. Posebej 

moramo poudariti delovanje vodstva IAS v okviru Odbora za visoko šolstvo in znanost v Državnem 

zboru RS ter pri formiranju komisij za svet za konkurenčnost pri Vladi RS. Vzpostavili smo tudi 

tesne stike z več organizacijami doma in v tujini. Posebej bi radi poudarili vzpostavitev sodelovanja 

z združenjem inženirskih akademij Evrope (Euro-CASE) in združenjem akademij v svetovnem 

merilu (CAETS). 

 

V povzetku bi lahko posebej omenili naslednje naloge, ki smo jih v letu 2007 opravili:  

• Obravnava združenega zakona o visokem šolstvu in znanosti 

• Ponovna včlanitev IAS v mednarodno združenje akademij in evropsko združenje akademij 

– International Academies of Engineering and Technological Science (CAETS) in v 

European Council of Applied Sciences, Technologies and Engineering (Euro-CASE) 

• Vzpostavitev odnosov in sodelovanja s Kraljevo inženirsko akademijo Švedske  

• Ureditev poslovanja IAS 

• Priprava letopisa 2006 

 

Cilji, ki jih nismo v celoti dosegli v letu 2007 in jih bomo skušali doseči v letu 2008, so:  

 

• formiranje razvojno-poslovnega in znanstvenoraziskovalnega razreda; 

• organizacija podelitve listin članom Akademije z mednarodno udeležbo; 

• vzpostavitev delovanja  društva SATENA; 
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NAČRT IN CILJI ZA LETO 2008 
 

 

Program dela IO IAS v letu 2008−−−−2009 
 

Organizacijsko delo: 

• ureditev poslovanja, zlasti finančnega (donacije članov iz razvojno-poslovnega razreda); 

• sestanek in konstituiranje obeh razredov; 

• slavnostna skupščina IAS in podelitev listin;  

• letna skupščina društva SATENA;  

• sprejem novih članov v razvojno-poslovni razred: inženirje, ki so se s svojimi inovacijami in 

poslovnimi odločitvami uveljavili v svetu, in razvojnike iz podjetij z napredno, izvozno 

usmerjeno proizvodnjo; dosegli naj bi povečanje števila članov, najprej v razvojno-               

-poslovnem in nato še v znanstvenoraziskovalnem razredu; predlagali bomo še 1−2 častna 

člana IAS.    

Koliko naj bo članov IAS v vsakem razredu in kakšne pogoje morajo izpolnjevati novi člani? 

Potrebna je mednarodna primerjava z mednarodnim svetom tehniških akademij (CAETS) in 

mednarodnim svetom evropskih tehniških akademij (Euro-CASE) glede organiziranosti in 

kakovosti izvolitev. Pri tem naj bi skrbeli za uravnoteženost po vedah in povečali delež 

žensk.  

 

IAS želimo uveljaviti v slovenskem in mednarodnem prostoru. Zato načrtujemo: 

• aktivno sodelovanje v obeh mednarodnih združenjih: Euro-CASE (14. maja 2008, Pariz) in 

CAETS (27. junija 2008, Delft);  

• sodelovanje s tehniškimi akademijami v Evropi in s SAZU; 

• mednarodne analize in sodelovanje v vladnih in parlamentarnih organih na področjih: 

o izobraževanja, raziskovanja, inovacij (zlasti patentov in zaščite intelektualne 

lastnine), tehnološkega in gospodarskega razvoja; 

o nacionalne strategije, temelječe na znanju, za preboj v gospodarstvo; 

o razvoja proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo; 

o prenosa znanj iz raziskav v razvoj in prodajo proizvodov, tehnologij, storitev; 

o sodelovanja med organizacijami znanja in gospodarstvom, zlasti z industrijo; 

• približati ugled inženirjev in učiteljev v Slovenji finskemu vzoru in učinkovitosti;  

• povečati ugled IAS v Sloveniji in odnose z javnostmi (spletna stran, mediji). 

 

Pri delu bomo spremljali razvoj z analizami in pobudami: 

• v svetu (analize OECD, OZN, CAETS, ZDA, Japonske); 

• v Evropski uniji (analize Evropske komisije – Key Figures in Innovation Scoreboard, 

evropska zakonodaja in direktive), smernice Euro-CASE, podatke EUROSTAT-a, delo 

evropskih tehnoloških platform ter 

• v Sloveniji: 

o z vladnimi agencijami (ARRS, TIA, JAPTI), SURS, UMAR, univerzami in inštituti;  

o z vlado in ministrstvi (za razvoj, za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, za 

gospodarstvo in energetiko, za okolje in prostor, za šolstvo), s svetom za visoko 

šolstvo; 

o z državnim zborom in državnim svetom ter njunimi komisijami; 

o z Zvezo inženirjev in tehnikov Slovenije in Inženirsko zbornico Slovenije; 

o z regionalnimi agencijami, mikro-, majhnimi in srednje velikimi podjetji ter z 

gospodarstvom; 

o s tehnološkimi platformami in tehnološkimi mrežami. 

 

Aktivno bomo spremljali zakonodajne postopke v vladi in parlamentu, zlasti zakon o visokem 

šolstvu in raziskovanju, racionalno in kakovostno mrežo visokega šolstva, razvoj naravoslovno-

tehniškega izobraževanja od osnovne šole do podiplomskega študija in vseživljenjskega učenja, 

vlogo in vpliv tehniške inteligence. 
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Spremljali bomo izvajanje nacionalnih strategij na področjih izobraževanja, raziskovanja, inovacij in 

tehnološkega razvoja ter priprave novih strategij za obdobje 2011−2015, saj je skrajni čas za 

analize in projekcije razvoja zanje.  

 

Če hočemo doseči vsaj začetni zagon teh dejavnosti, bo potrebno:  

• aktivno sodelovanje članov IAS v različnih internih in eksternih komisijah; 

• pripraviti izhodišča za delo projektnih skupin in financiranje iz nacionalnih/evropskih virov 

na področjih energije in okolja. 

 

Do poletja bomo članom poslali ustrezen vprašalnik, septembra 2008 pa bomo organizirali 

ustrezne delavnice. 
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AKTI IAS 
 
 

ZAKON O INŽENIRSKI AKADEMIJI SLOVENIJE (ZIAS) 
 

 

I. Temeljne določbe 

1. člen 

 

Inženirska akademija Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IAS) je nacionalna institucija, ki združuje 

voljene člane iz tehniških ved javne raziskovalne sfere, gospodarstva in tehnološkega razvoja. 

2. člen 

 

(1) IAS je avtonomna pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostjo, ki 

jih določajo zakon ter podzakonski predpisi, ki urejajo javne zavode, ta zakon in statut IAS.  

 

(2) Ustanoviteljica IAS je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada 

Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada). 

3. člen 

 

Naloge IAS so:  

- spodbuja ustvarjanje vrhunskih tehniških znanj, ki so osnova za tehnološki napredek in skladen 

trajnostni razvoj;  

- uveljavlja vlogo in vpliv tehniške inteligence v družbi na sploh in pri obravnavanju gospodarskih 

vprašanj ter razvoja;  

- ocenjuje in daje mnenja o stanju in razvoju tehniških ved in strok, raziskovanju in izobraževanju; 

- obravnava temeljna vprašanja inovativnosti in organiziranosti gospodarstva z vidika tehnološkega 

razvoja; 

- sodeluje pri oblikovanju raziskovalne, tehnološke in inovacijske politike;  

- predlaga ukrepe za dvig inovativnosti, za povečanje kakovosti raziskovalno razvojnega dela in za 

pospeševanje prenosa raziskovalnih dosežkov in inovacij v gospodarstvo;  

- sodeluje v pripravi politike in programov izobraževanja tehniških kadrov na vseh ravneh 

izobraževanja;  

- razvija mednarodno sodelovanje na področjih svojega delovanja;  

- spodbuja razvoj in uveljavljanje slovenskega strokovnega izrazja na področju tehniških ved in 

strok in  

- druge naloge v skladu s statutom. 

 

4. člen 

 

Za uresničenje nalog IAS ustanavlja stalna in občasna telesa, v katera vključuje poleg svojih 

članov in članic (v nadaljevanju besedila: člani) tudi sodelavce in sodelavke iz drugih subjektov 

gospodarske in javne sfere. 

5. člen 

 

(1) Statut IAS določa naloge IAS v skladu s tem zakonom, njeno organizacijo, način dela in 

upravljanje IAS.  

 

(2) Statut IAS sprejme skupščina IAS s soglasjem vlade. 

 

(3) Skupščina IAS sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za 

delo in poslovanje IAS. 

 

(4) Delo IAS je javno. Javnost dela IAS je podrobneje urejena v statutu. 
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II. Člani IAS 

6. člen 

 

(1) V IAS so lahko izvoljeni vrhunski strokovnjaki in strokovnjakinje na osnovi svojih dosežkov s 

področja tehniških ved, tehnološkega razvoja in uvajanja novih proizvodov. Izvolitev za člana IAS 

je nacionalno in družbeno priznanje. 

 

(2) IAS ima častne, redne, izredne in dopisne člane.  

 

(3) Pogoje za izvolitev v članstvo, mandat, postopek volitev, prenehanje članstva ter pravice in 

obveznosti članov določa statut IAS. 

 

 

III. Upravljanje in organizacija IAS 

7. člen 

 

(1) Organi IAS so skupščina, izvršni odbor in predsedstvo. IAS ima lahko tudi druge organe, ki se 

jih določi s statutom. 

(2) Izvršni odbor in predsedstvo sta odgovorna za izvajanje odločitev in smernic skupščine IAS. 

8. člen 

 

(1) Člani predsedstva so predsednik oziroma predsednica (v nadaljnjem besedilu: predsednik) in 

dva podpredsednika. Člane predsedstva voli skupščina IAS izmed svojih rednih članov. 

(2) Mandat članov predsedstva traja tri leta. Po preteku mandata so lahko ponovno izvoljeni.  

 

(3) Delovanje predsedstva je podrobneje določeno v statutu IAS. 

9. člen 

 

(1) Predsednik IAS predstavlja in zastopa IAS ter je odgovoren za zakonitost dela IAS. 

 

(2) Predsednik je za svoje delo odgovoren skupščini IAS. 

10. člen 

 

Skupščina IAS je organ upravljanja IAS in jo sestavljajo vsi redni in izredni člani. Pri delu skupščine 

lahko sodelujejo tudi častni in dopisni člani IAS. 

11. člen 

 

(1) Redna letna skupščina IAS: 

- obravnava temeljna vprašanja uresničevanja nalog IAS; 

- sprejema program dela IAS; 

- voli člane IAS; 

- voli in razrešuje organe IAS; 

- sprejema statut IAS; 

- opravlja druge naloge, ki jih določata zakon in statut. 

 

(2) Skupščina IAS sklepa veljavno, če je navzoča večina rednih in izrednih članov. 

 

(3) Za sprejem statuta, izvolitev predsednika, obeh podpredsednikov ter za izvolitev častnih in 

izrednih članov je potrebna večina glasov vseh rednih in izrednih članov. 

(4) Za izvolitev rednih in dopisnih članov je potrebna večina glasov vseh rednih članov. 
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12. člen 

 

V statutu IAS se podrobneje določi naloge posameznih organov, mandate, pogoje za izvolitev ter 

postopek predlaganja za volitve posameznih organov IAS. 

13. člen 

 

Posamezniki, ki sklenejo delovno razmerje v IAS, so javni uslužbenci. Zanje se za določanje plač 

uporabljajo določbe predpisov, ki se uporabljajo za javne uslužbence v javnih zavodih, za urejanje 

delovnih razmerij pa določbe predpisov, ki urejajo delovna razmerja. Zaposleni v IAS opravljajo 

administrativne, strokovne, tehnične in druge naloge v IAS. 

 

 

IV. Sredstva IAS 

14. člen 

 

(1) Finančna sredstva za delovanje IAS zagotavlja Republika Slovenija iz državnega proračuna na 

podlagi finančno ovrednotenega letnega programa dela, katerega sestavni del je tudi kadrovski 

načrt, h kateremu da soglasje vlada. 

(2) Finančna sredstva, ki jih zagotavlja Republika Slovenija, so namenjena za delovanje IAS, in 

sicer za: 

- osnovni program dela; 

- izdajateljsko dejavnost in organizacijo strokovnih in znanstvenih posvetovanj; 

- strokovna, administrativna in tehnična dela; 

- materialne in operativne izdatke; 

- članarine in udeležbo na periodičnih sestankih mednarodnih institucij, v katere je IAS včlanjena. 

 

(3) Sredstva lahko IAS pridobiva tudi iz drugih virov (npr. članarine članov IAS, sredstva 

sponzorjev – industrijskih podjetij in institucij, na podlagi javnih razpisov, donacij, volil, daril).  

 

(4) Člani IAS, razen častnih članov, plačujejo letno članarino. 

 

15. člen 

 

(1) Nadzor nad finančnim poslovanjem IAS opravlja Računsko sodišče Republike Slovenije. 

 

(2) Nadzor nad namensko uporabo proračunskih sredstev opravlja ministrstvo, pristojno za finance 

 

 

V. Prehodna določba 

16. člen 

 

(1) Ustanovna skupščina IAS se mora opraviti najpozneje v dveh mesecih od dneva začetka 

veljavnosti tega zakona. 

 

(2) Ustanovno skupščino IAS skliče skupina slovenskih znanstvenikov s področja tehniških ved in 

naravoslovnih znanosti ter uglednih inženirjev, ki tvori Inženirsko akademijo Slovenije (IAS) in ki je 

bila dne 21. junija 1995 ustanovljena v okviru Slovenskega akademskega naravoslovno - 

tehničnega društva (SATENA). 

 

(3) Člani ustanovne skupščine so vsi, ki so člani Inženirske akademije Slovenije (IAS), 

ustanovljene v okviru Slovenskega akademskega naravoslovno - tehničnega društva (SATENA). 

 

(4) Ustanovna skupščina izvoli začasno predsedstvo, ki pripravi predlog statuta IAS. 
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(5) Skupščina IAS najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona sprejme statut IAS in nato 

izvoli predsedstvo IAS in člane IAS. 

 

(6) Z dnem konstitutivne seje skupščine IAS, ustanovljene s tem zakonom, preneha delovati IAS, ki 

je bila dne 21. junija 1995 ustanovljena v okviru Slovenskega akademskega naravoslovno-

tehničnega društva - SATENA. 

 

 

VI. Končna določba 

17. člen 

 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

 

Številka: 602-04/06-20/1 

Ljubljana, dne 23. novembra 2006 

EPA 1077-IV 

 

 

Predsednik  

Državnega zbora 

Republike Slovenije 

France Cukjati, dr. med. 
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STATUT INŽENIRSKE AKADEMIJE SLOVENIJE  
 

 

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o Inženirski akademiji Slovenije (Uradni list RS, št. 

127/2006) je konstitutivna skupščina Inženirske akademije Slovenije 10. 4. 2007 sprejela:  
 
 
1. Temeljne določbe 
 
Člen 1 

Inženirska akademija Slovenije, skrajšano IAS, angleško Engineering Academy of Slovenia, 

skrajšano EAS, je bila ustanovljena na predlog Vlade Republike Slovenije  z  Zakonom o Inženirski 

akademiji Slovenije (Uradni list RS, št. 127/2006). 

Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije. 

 

Člen 2 

Inženirska akademija Slovenije je osrednja nacionalna institucija za področje inženirskih ved in 

strok. 

 

Člen 3 

IAS je avtonomna pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostjo, ki jih 

določajo zakon o ustanovitvi in drugi zakoni in predpisi, relevantni za njeno upravljanje in 

delovanje. Vlada Republike Slovenije za obveznosti IAS ne odgovarja.  

Sedež IAS je v Ljubljani. 

 

Člen 4 

V IAS so lahko izvoljeni vrhunski strokovnjaki in strokovnjakinje na osnovi svojih dosežkov s 

področja tehniških ved, tehnološkega razvoja, uvajanja novih tehnologij ter izdelkov in učinkovitega 

razvijanja industrijskih podjetij ter drugih poslovnih subjektov. 

 

Člen 5 

Inženirsko akademijo Slovenije predstavlja in zastopa njen predsednik, ki je odgovoren za 

zakonitost dela IAS. 

 

Člen 6 

IAS je pravna oseba, ki je samostojna nosilka pravic, obveznosti in odgovornosti v pravnem 

prometu in ima pravico sklepati pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki jo določata 

Zakon o IAS in Statut IAS.  

Za obveznosti, ki jih IAS sprejema v pravnem prometu, odgovarja z vsem svojim premoženjem.  

 

Člen 7 

IAS je vpisana v sodni register in ima svoj pečat. Okrogel pečat ima v sredini logotip z napisom IAS 

in ob obodu napis Inženirska akademija Slovenije. 

 

Člen 8 

Naloge IAS so: 

- spodbujati ustvarjanje vrhunskih tehniških znanj, ki so osnova za tehnološki napredek in 

skladen trajnostni razvoj; 

- uveljavljati vlogo in vpliv tehniške inteligence v družbi na sploh in pri obravnavanju 

gospodarskih vprašanj ter razvoja; 

- ocenjevati in dajati mnenja o stanju in razvoju tehniških ved in strok, o raziskovanju in 

izobraževanju; 

- obravnavati temeljna vprašanja inovativnosti in organiziranosti gospodarstva z vidika 

tehnološkega razvoja; 

- sodelovati pri oblikovanju raziskovalne, tehnološke in inovacijske politike; 

- predlagati ukrepe za dvig inovativnosti, za povečanje kakovosti raziskovalno-razvojnega dela 

in za pospeševanje prenosa raziskovalnih dosežkov in inovacij v gospodarstvo; 



19 

 

- sodelovati v pripravi politike in programov izobraževanja za tehniške in inženirske kadre na 

vseh ravneh izobraževanja; 

- razvijati mednarodno sodelovanje na področjih svojega delovanja; 

- spodbujati razvoj in uveljavljanje slovenskega strokovnega izrazja na področju tehniških ved in 

strok; 

- izdajati periodične in občasne publikacije; 

- organizirati in podpirati organizacije nacionalnih in mednarodnih posvetov, konferenc, okroglih 

miz in drugih srečanj s področja inženirskih in poslovnih ved ter strok; 

- podeljevati letna in občasna priznanja za izjemne dosežke na področju inženirstva in poslovnih 

aktivnosti, ki spodbujajo uveljavljanje inženirskega dela; 

- izvajati naloge s ciljem pospeševanja učinkovitosti inženirskega dela in utrjevanja položaja 

inženirjev v družbi. 

 

Člen 9 

Za uresničevanje nalog IAS ustanavlja stalna in občasna telesa, v katera vključuje poleg svojih 

članov in članic tudi sodelavce in sodelavke s področij gospodarstva, raziskovalne in razvojne 

dejavnosti in vseh drugih področij, katerih dejavnost dopolnjuje osnovne naloge IAS. 

 

Člen 10 

Delo IAS je javno. IAS obvešča javnost o svojem delu: 

- z letopisom; 

- z izdajanjem znanstvenih in strokovnih del in monografij, periodičnih publikacij, zbornikov 

posvetov in konferenc, z bibliografijami svojih članov in z objavami v javnih medijih; 

- z organizacijo posvetov, konferenc, okroglih miz in drugih srečanj ter javnih predavanj. 

 

Člen 11 

IAS sodeluje z nacionalnimi in mednarodnimi institucijami, ustanovami in s podjetji s področja 

svojega delovanja.  

 

 

2. Člani IAS 
 
Člen 12 

IAS ima redne, izredne, častne in dopisne člane. 

Člani IAS delujejo v dveh razredih: 

- v znanstvenoraziskovalnem razredu in 

- razvojno-poslovnem  razredu. 

Za izvolitev za člana IAS so določeni minimalni pogoji. 

 

Člen 13 

Za izvolitev za člana IAS so določeni naslednji minimalni pogoji: 

- za izvolitev v znanstvenoraziskovalni razred je potreben doktorat znanosti iz tehniških ved, 

najmanj 15 let aktivnega raziskovalno-razvojnega dela, najmanj 20 objavljenih del, od česar 

polovica v kakovostnih znanstvenih in strokovnih revijah, ki izhajajo v tujini, najmanj deset 

citatov o znanstvenih in strokovnih objavah;  

   samostojno knjižno delo, razen učbenika, je enakovredno 10 objavljenim delom v   periodiki; 

mentorstvo doktorandom in magistrandom, ki so zaposleni pri raziskovalnem in razvojnem delu 

v industriji in/ali imajo v industrijskih podjetjih pomembna vodstvena mesta, je enakovredno 

dvema objavljenima deloma in enemu citatu; 

- za izvolitev v razvojno-poslovni razred  je potrebna univerzitetna izobrazba ali izobrazba, 

pridobljena po študijskih programih druge stopnje iz tehniških ali naravoslovnih ved, najmanj 5 

objavljenih znanstvenih ali strokovnih del in najmanj 5 inovacij, vključenih v proizvodni program 

podjetij, ali razvoj in/ali vodenje gradnje večje proizvodne naprave ali večjega gradbenega 

objekta, ali univerzitetna izobrazba ali izobrazba, pridobljena po študijskih programih druge 

stopnje, najmanj 10 let dela na vodilnih ali vodstvenih mestih v poslovno uspešnih podjetjih, ki 

imajo učinkovite raziskovalno-razvojne oddelke ali službe in štipendirajo tudi študente tehniških 

fakultet. 
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Reference kandidatov z univerz in iz javnih raziskovalnih zavodov se vrednoti polovično, če 

kandidat ni edini avtor. 

Pri izvolitvi raziskovalcev in znanstvenikov iz javnih raziskovalnih zavodov in z univerz v  

znanstvenoraziskovalni razred imajo prednost kandidati, ki so bili najmanj dve leti člani 

Slovenskega akademijskega naravoslovno-tehniškega društva (SATENA). 

 

Člen 14 

Volitve članov IAS se opravijo vsako drugo leto, izjemoma vsako leto prva tri leta delovanja po tem 

statutu. 

Za člana IAS je na podlagi pisnega predloga dveh rednih članov IAS izvoljen kandidat, ki izpolnjuje 

pogoje iz 12. člena. 

Za rednega in dopisnega člana je izvoljen kandidat, ki dobi podporo najmanj polovice vseh rednih 

članov IAS, za izrednega in častnega člana pa kandidat, ki dobi podporo najmanj polovice vseh 

rednih in izrednih članov IAS. 

Ko število članov v vsakem razredu preseže petnajst, se lahko predlaga kandidat skupščini IAS v 

izvolitev, potem ko z izvolitvijo soglaša večina vseh članov razreda. 

Pisni predlogi za izvolitev člana morajo biti predloženi  vodstvu IAS najmanj tri mesece pred volilno 

skupščino. 

Komisija za oceno kandidatov za izvolitev v IAS predloži kandidata v izvolitev v enega od razredov 

na podlagi ocene predloženih referenc. Nov kandidat  je lahko predložen v izvolitev kot redni član 

le, če ima posebno kakovostne in pomembne reference o svojem delu. 

Dokler število članov v razvojno-poslovnem razredu ne zraste na 30, ni volitev članov v 

znanstvenoraziskovalni razred. 

 

Člen 15 

Pravice članov IAS so: 

- da volijo nove člane IAS v skladu za Zakonom o Inženirski akademiji Slovenije;  

- da volijo člane organov IAS in so vanje izvoljeni v skladu za Zakonom o Inženirski akademiji 

Slovenije; 

- da izražajo svoja mnenja o vseh zadevah, ki spadajo v dejavnost IAS. 

 

Obveznosti članov so: 

- da se udeležijo letne in volilne skupščine; 

- da pripravljajo lastno gradivo za pripravo Letopisa in drugih publikacij; 

- da v vseh okoljih uveljavljajo ideje in vpliv IAS ter varujejo njen ugled; 

- da aktivno delujejo v razredu; 

- da kritično ocenjujejo delo predsedstva,  izvršnega odbora in drugih teles IAS. 

Člani IAS, razen častni člani, plačujejo letno članarino. 

 

Člen 16 

Delo v razredu vodi predstojnik razreda, ki ga izvoli razred z večino glasov vseh članov razreda. 

Predstojnik je izvoljen za tri leta. 

 
 
3. Upravljanje IAS   
 
Člen 17 

Organi IAS so skupščina, izvršni odbor in predsedstvo. 

Izvršni odbor in predsedstvo sta odgovorna za izvajanje odločitev in smernic skupščine. 

 

Člen 18 

Skupščino IAS sestavljajo vsi redni in izredni člani IAS.  

Skupščina razpravlja in sklepa na zboru, ki se ga lahko udeležijo vsi člani IAS. 

Skupščino sklicuje izvršni odbor, predsedstvo, razred ali najmanj desetina vseh rednih in izrednih 

članov. 

O sklicu skupščine IAS in s predlogom dnevnega reda morajo biti vsi člani seznanjeni najmanj 30 

dni pred dnevom skupščine. 
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Skupščina IAS je sklepčna, če je na njej prisotna večina rednih in izrednih članov. 

Skupščina sprejema sklepe z večino prisotnih rednih in izrednih članov. 

Predlog za spremembo in/ali dopolnitev dnevnega reda je na skupščini sprejet z večino     

navzočih rednih in izrednih članov.  

  Pisni predlog za obravnavo na skupščini predlagajo najmanj trije navzoči člani IAS. 

Za veljavnost sklepov, ki se nanašajo na statut IAS, je potrebno soglasje večine vseh rednih in 

izrednih članov IAS.  

Za sklepe, ki so posebnega pomena za posamičen razred, je potrebno soglasje vseh rednih in 

izrednih članov razreda. 

 

Člen 19 

Redna letna skupščina IAS: 

- obravnava temeljna vprašanja uresničevanja nalog IAS; 

- voli člane IAS; 

- voli in razrešuje organe IAS; 

- sprejema statut in druge akte IAS;  

- razpravlja, spreminja in sprejme dnevni red skupščine; 

- razpravlja o poročilih organov in delovnih teles in jih sprejema; 

- sprejema letni in večletne programe dela IAS; 

- sprejema letno poročilo za preteklo in finančni načrt za tekoče leto; 

- izvoli komisijo za oceno kandidatov za izvolitev v IAS; 

- odloča o pritožbah na odločitve organov IAS; 

- določi letno članarino za redne, izredne in dopisne člane IAS; 

- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin; 

- odloča o sodelovanju in povezavi z drugimi organizacijami v državi in v tujini. 

 

Člen 20 

Skupščino IAS vodi predsednik IAS. 

Glasovanje na skupščini je praviloma tajno. Večina navzočih rednih in izrednih članov na predlog 

najmanj dveh članov lahko odloči, da je glasovanje o eni ali več točkah dnevnega reda javno. 

Glasovanje o izvolitvi novih članov IAS je tajno. 

 
 
4. Predsedstvo 

 

Člen 21 

Predsedstvo sestavljajo predsednik in dva podpredsednika. Člani predsedstva so izvoljeni za 

triletni mandat in se na položaju predsednika IAS izmenjujejo v enoletnih mandatih. Predsednik 

IAS postane podpredsednik v drugem letu mandata. 

Člane predsedstva izvoli volilna skupščina z večino glasov vseh rednih in izrednih članov IAS. 

Člani lahko izjemoma volijo tudi po pošti. 

Predsedstvo se sestaja po potrebi, vendar najmanj šestkrat na leto. 

 

Člen 22 

Predsedstvo ima naslednje naloge: 

- razpravlja o zadevah za obravnavo in sprejem v  izvršnem odboru in na skupščini IAS; 

- spremlja delovanje IAS in opozarja na dinamiko in kakovost izvrševanja sprejetih nalog in 

projektov; 

- daje pobude in predloge za nove projekte; 

- daje pobude za vključevanje IAS v zadeve javnega pomena, ki so s področja programa dela 

IAS; 

- vzpostavlja stike s pomembnimi osebnostmi s političnega in gospodarskega področja; 

- predlaga kandidata za tajnika IAS. 
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5. Izvršni odbor 
 

Člen 23 

Izvršni odbor ima 9 članov in ga sestavljajo: 

- trije člani predsedstva 

- dva predstojnika razredov in 

- štirje drugi člani 

  Druge člane izvršnega odbora izvoli volilna skupščina z večino glasov navzočih rednih in izrednih 

članov. Kandidata za člana IO pisno predlagata najmanj dva člana IAS. Mandat izvršnega odbora 

je tri leta. 

 

Člen 24 

Izvršni odbor  opravlja naslednje tekoče posle: 

- pripravi predlog dolgoročnega in letnega programa dela; 

- pripravi finančno ovrednoten načrt dela IAS v tekočem letu; 

- pripravi predlog letnega poročila v skladu z zakonom o računovodstvu in s podzakonskimi 

predpisi, izdanimi na njegovi podlagi; 

- pripravi predlog za spremembe aktov IAS; 

- uresničuje sklepe skupščine IAS, vodi in poroča o materialnem poslovanju IAS; 

- imenuje predstavnike IAS v državnih in drugih organih in podjetjih; 

- pripravi izdajo Letopisa in drugih publikacij; 

- seznanja javnost s sklepi, predlogi in stališči IAS; 

- upravlja premoženje IAS; 

- evidentira kandidate za člane organov IAS na podlagi pisnega predloga najmanj dveh članov 

IAS; 

- imenuje skupine za izvrševanje občasnih projektov in nalog; 

- odloča o zaposlovanju delavcev za opravljanje tekočih administrativnih, upravnih in finančnih 

del. 

 

Člen 25 

Izvršni odbor dela in sklepa na sejah. 

Seje sklicuje predsednik IAS,  ki za sejo pripravi tudi predlog dnevnega reda. 

V odsotnosti predsednika lahko sejo skličeta podpredsednika, tretjina članov izvršnega odbora ali 

najmanj deset rednih članov IAS. 

Izvršni odbor sklepa, če sta prisotni najmanj dve tretjini članov, in sprejema sklepe z večino 

navzočih. 

V zelo nujnih primerih lahko sklepe izvršnega odbora sprejmejo člani na korespondenčni seji. 

Seje izvršnega odbora so najmanj štirikrat na leto. 

 

 

6. Tajnik 
 
Člen 26 

IAS ima tajnika, ki ga skupščina izvoli za triletni mandat. Kandidata za tajnika IAS predlaga 

predsedstvo IAS. S tajnikom se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas, to je za čas izvolitve. 

Naloge tajnika so: 

- organizacija in vodenje tekočih administrativnih in upravljavskih del ter drugih del za tekoče 

izvajanje nalog, ki so za IAS določene v zakonu o ustanovitvi, v tem statutu in v programu dela 

IAS; 

- organizira pripravo sej predsedstva, izvršnega odbora in skupščino IAS; 

- spremlja dogajanje na državni, javni in podjetniški  ravni ter obvešča organe in člane IAS o 

zadevah, ki so pomembne za aktivnost IAS in uveljavljanje njene vloge v družbi in državi. 
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7. Sredstva IAS 
 
Člen 27 

Sredstva za delovanje IAS zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna za: 

- osnovni program dela; 

- izdajateljsko dejavnost in organizacijo strokovnih in znanstvenih posvetovanj; 

- strokovna, administrativna in tehnična dela; 

- materialne in operativne izdatke; 

- članarine in udeležbo na periodičnih sestankih mednarodnih institucij, v katere je IAS  

včlanjena. 

IAS pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na podlagi finančno ovrednotenega letnega 

programa, ki ga predloži v soglasje Vladi RS.  

IAS pridobiva sredstva za delovanje tudi iz drugih virov, npr.: članarine članov, sredstva sponzorjev 

– industrijskih podjetij in institucij, na podlagi javnih razpisov, iz donacij, volil in daril ali na kakšni 

drugi pravni podlagi.  

 

Člen 28  

Presežek prihodkov nad odhodki sme IAS uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti IAS. O 

načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog skupščine 

IAS.  

V primeru presežka odhodkov nad prihodki (primanjkljaja) mora predsednik IAS pripraviti analizo 

vzrokov in predlog za odpravo. Na tej podlagi skupščina IAS v soglasju z ustanoviteljem sprejme 

program za odpravo primanjkljaja in odloči o načinu njegovega pokrivanja.  

 

Člen 29 

Nadzor nad finančnim poslovanjem IAS opravlja Računsko sodišče Republike Slovenije. 

Nadzor nad namensko uporabo proračunskih sredstev opravlja ministrstvo, pristojno za finance. 

 

 

8. Končne določbe 
 
Člen 30 

Člani ustanovne skupščine IAS so vsi, ki so člani Inženirske akademije Slovenije, ustanovljene v 

okviru Slovenskega akademijskega naravoslovno-tehniškega društva (SATENA). 

 

Člen 31 

Statut začne veljati, ko ga sprejme skupščina IAS in poda nanj soglasje ustanovitelj. 

 

                                                                               

Ljubljana, dne 10. 4. 2007 

 
                                                                                    

 

                                                  Prof. dr. Peter Glavič,  

                                                                                         predsedujoči skupščine IAS 

 

 

 

 

 

Ustanovitelj je dal soglasje k Statutu IAS 8. maja 2007. 
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PRAVILA O VOLITVAH ČLANOV IAS 
 

 

Preambula 
 

Inženirska akademija Slovenije (IAS) je bila na temeljih IAS, ki je od leta 1995 delovala v sklopu 

Slovenskega naravoslovno-tehniškega društva SATENA, ustanovljena z zakonom o IAS, ki ga je 

sprejel Državni zbor Republike Slovenije 23. novembra 2006. Zakon o IAS je bil razglašen 7. 

decembra 2006.  

 

Na Statut IAS, ki je bil sprejet na konstitutivni skupščini IAS dne 10. 4. 2007, je Vlada Republike 

Slovenije dala soglasje 8. 5. 2007. 

 

Pravila o volitvah članov IAS temeljijo na Zakonu o IAS in Statutu IAS. 

 

 

Člani IAS 
Člen 1 

 

V IAS so lahko izvoljeni vrhunski strokovnjaki in strokovnjakinje na osnovi svojih dosežkov s 

področja tehniških ved, tehnološkega razvoja in uvajanja novih proizvodov. Izvolitev za člane IAS 

je nacionalno in družbeno priznanje.  

 

Članstvo ni časovno omejeno.  

 

Člen 2 

Članstvo  v IAS preneha: 

• z izstopom iz članstva na podlagi izstopne izjave; 

• z izključitvijo na osnovi  sklepa skupščine v primeru hujše kršitve pravil IAS; 

• s smrtjo; 

• s prenehanjem delovanja IAS. 

 

Člen 3 

 

IAS ima redne, izredne, častne in dopisne člane. Člani IAS delujejo v dveh razredih: 

• v znanstvenoraziskovalnem razredu in 

• v razvojno-poslovnem razredu.  

 

Za izvolitev članov IAS so določeni minimalni pogoji. 

 

 

Pogoji za članstvo 
Člen 4 

 

Pogoji za izvolitev rednih in izrednih članov v znanstvenoraziskovalni razred IAS so: 

• doktorat znanosti tehniških ali naravoslovnih ved;  

• najmanj 15 let aktivnega znanstvenoraziskovalnega ali razvojnega dela;  

• najmanj 20 del, objavljenih v periodiki, od česar polovica v kakovostnih znanstvenih in 

strokovnih revijah; 

• najmanj deset citatov znanstvenih in strokovnih objav, brez avtorjevih avtocitatov. 

 

Pogoji za izvolitev rednih in izrednih članov v razvojno-poslovni razred IAS so: 

• univerzitetna izobrazba ali izobrazba, pridobljena po študijskih programih druge stopnje 

tehniških ali naravoslovnih ved;  

• najmanj 5 objavljenih strokovnih ali znanstvenih del; 

• najmanj 5 inovacij, vključenih v proizvodni program podjetij  
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ali 

• univerzitetna izobrazba ali izobrazba, pridobljena po študijskih programih druge stopnje 

tehniških ali naravoslovnih ved;  

• zasnova, razvoj, projektiranje ali vodenje gradnje ali obratovanja večje proizvodne 

naprave ali večjega gradbenega objekta  

ali  

• univerzitetna izobrazba ali izobrazba, pridobljena po študijskih programih druge stopnje 

tehniških ali naravoslovnih ved; 

• najmanj deset let dela na vodilnih ali vodstvenih mestih v poslovno uspešnih podjetjih, 

ki imajo učinkovite raziskovalno-razvojne oddelke ali službe in štipendirajo tudi študente 

tehniških ved. 

 

Člen 5 

 

Reference kandidatov z univerz in iz raziskovalnih zavodov se vrednotijo sorazmerno s številom 

avtorjev. Pri vrednotenju števila citatov se upošteva obseg citiranosti na področju delovanja 

kandidata. 

 

Samostojno knjižno delo, razen učbenika, je enakovredno 10 objavljenim delom v periodiki. 

Mentorstvo doktorandom in magistrandom, ki so zaposleni pri raziskovalno-razvojnem delu v 

gospodarstvu ali imajo v gospodarstvu pomembna vodstvena mesta, je enakovredno dvema 

objavljenima deloma in enemu citatu. 

 

Kandidati za nove redne člane IAS praviloma izhajajo iz vrst izrednih članov IAS. Novi kandidati so 

lahko predlagani za neposredno izvolitev za rednega člana le, če imajo izjemne in pomembne 

delovne reference. 

 

Pri izvolitvi v znanstvenoraziskovalni razred imajo praviloma prednost kandidati, ki so bili najmanj 

dve leti člani Slovenskega akademijskega naravoslovno-tehniškega društva (SATENA). 

 

Člen 6 

 

Skupščina IAS lahko izvoli  za častne člane IAS vrhunske strokovnjake, ki so s svojimi dosežki na  

področju tehniških ved, tehnološkega razvoja in uvajanja novih proizvodov izjemno obogatili 

inženirsko znanost, tehnologijo ali razvoj ali posebno prispevali k napredku in dvigu ugleda IAS v 

Republiki Sloveniji in v svetu. 

 

Člen 7 

 

Znanstveniki ali strokovnjaki, ki niso državljani Republike Slovenije, so lahko izvoljeni za dopisne 

člane IAS, če izpolnjujejo pogoje za rednega člana in imajo posebno pomembne zasluge za 

znanost, stroko ali gospodarski razvoj v Sloveniji. 
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Dokumentacija 
Člen 8 

 

Dokumentacija o kandidatu za izvolitev v znanstvenoraziskovalni razred obsega: 

• življenjepis kandidata s podatki o njegovi izobrazbi, zaposlitvi in delu;  

• pisno izjavo kandidata, da želi postati član enega od razredov IAS ter 

o bibliografijo z naslovi del, ki so bila objavljena v znanstveni ali strokovni periodiki, 

naslovi knjig in monografij; 

o podatke o citiranosti;  

o kopije patentnih listin;  

o kopije člankov, s katerimi dokazuje izpolnjevanje minimalnih pogojev za izvolitev; 

o podatke o mentorstvih;  

o opis pomembnejših znanstvenoraziskovalnih dosežkov s poudarkom na tistih, ki so bili 

doseženi v sodelovanju z gospodarstvom in se uporabljajo ali pa so patentirani; 

o seznam naprav in objektov, ki so bili načrtovani ali zgrajeni pod vodstvom kandidata. 

 

Dokumentacija o kandidatu za izvolitev v poslovno-razvojni razred obsega:  

• življenjepis kandidata s podatki o njegovi izobrazbi, zaposlitvi in delu;  

• pisno izjavo kandidata, da želi postati član enega od razredov IAS, 

 

in 

o bibliografijo; 

o kopijo patentnih listin;  

o opis inovacij, ki so uvedene v tehnološko prakso,  ali 

o opis pomembnejših strokovnih dosežkov s poudarkom na  snovanju, projektiranju, 

gradnjah ali pri obratovanju večjih proizvodnih naprav ali večjih gradbenih objektov 

 

ali 

• življenjepis kandidata s podatki o njegovi izobrazbi, zaposlitvi in delu;  

• pisno izjavo kandidata, da želi postati član enega od razredov IAS, 

 

in 

o bibliografijo; 

o opis dosežkov poslovnega dela v podjetjih, kjer je opravljal ali opravlja raziskovalno- 

-razvojne, vodstvene ali vodilne funkcije. 

 

 
Postopek kandidiranja 

Člen 9 

 

Kandidata za izvolitev novega člana IAS predlagata  dva redna člana IAS. Predlagatelja svoj 

skupni predlog z dokumentacijo o kandidatu predložita vodstvu IAS. Navedeta tudi, v kateri razred 

kandidata predlagata.  

 

Pisni predlogi za izvolitve novih članov morajo biti predloženi v postopek najmanj tri mesece pred 

skupščino IAS. 

 

Člen 10 

 

Predsedstvo IAS zbere predloge za nove člane in vso dokumentacijo  posreduje v strokovno 

obravnavo Komisiji za oceno kandidatov za izvolitev v IAS. 

 

Komisija preveri, ali so predloženi vsi zahtevani dokumenti. Če je potrebno, opozori predlagatelja, 

da dokumentacijo dopolnita.   

 

Komisija preuči predloženo popolno dokumentacijo in pripravi pisni predlog o izvolitvi s povzetkom, 

v katerem utemelji kandidaturo in razred uvrstitve. 
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Člen 11 

 

O svojih sejah komisija vodi zapisnik, v katerega se na zahtevo posameznega člana komisije  

vnesejo pripombe na delo komisije, na sklepe ali na predloge za uvrstitev kandidatov. Komisija 

sprejema veljavne sklepe z večino glasov članov.  

 

Člen 12 

 

Komisija predlog in utemeljitev predloži izvršnemu odboru IAS. Gradivo o izvolitvi hrani arhiv IAS, 

kjer je na vpogled vsem članom IAS s pravico volitev. 

 

Člen 13 

 

Ko število rednih in izrednih članov v posameznem razredu preseže petnajst članov, komisija lahko 

predlaga kandidata v nadaljnji postopek, če z novo izvolitvijo soglaša večina članov tega razreda. 

 

Člen 14 

 

Izvršni odbor (IO) IAS  predlog in utemeljitev komisije preuči, ga sprejme ali pa zahteva dodatne 

utemeljitve in pojasnila. Vse pisne pripombe IO IAS v zvezi s kandidaturo, se hranijo v arhivu IAS. 

 

Člen 15 

 

Dva meseca pred sklicem skupščine predsednik IAS predloži listo kandidatov za nove člane v 

obravnavo vsem članom z ustrezno volilno pravico.  Predsednik zaprosi člane za pisne pripombe 

in zadržke glede kandidatur. Na vse pisne pripombe in zadržke, ki jih predsednik IAS prejme 

mesec dni pred sklicano skupščino, komisija pripravi odgovore ali pojasnila. Pojasnila se 

posredujejo članom, ki so izrazili svoje pripombe ali pomisleke, še pred skupščino.  

 

Člen 16 

 

Podatki, navedeni v členih od 8 do 15, se obravnavajo kot podatki zaupne narave. 

 

 
Volitve članov 

Člen 17 

 

Skupščina IAS voli člane IAS enkrat na leto. Volitve članov IAS so tajne. 

 

Člen 18 

 

Sedem dni pred sklicem predsednik IAS predloži skupščini IAS volilni seznam kandidatov za nove 

člane IAS. Predlogu za izvolitev novih članov priloži tudi utemeljitve za vse kandidate. 

 

Člen 19 

 

Na skupščini lahko pred volitvami javno izrazijo svoje mnenje o kandidaturah ali postopku le člani, 

ki so svoje pomisleke pravočasno pisno posredovali IO IAS.  

 

Člen 20 

 

Za rednega, častnega ali dopisnega člana IAS je izvoljen kandidat, če zanj glasuje najmanj 

polovica vseh rednih članov IAS.  

Za izrednega člana IAS je izvoljen kandidat, ki dobi glasove  najmanj polovice vseh rednih in 

izrednih članov IAS. 
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Člen 21 

 

V zapisniku o skupščini se navede število prisotnih s pravico glasovanja, izrečene pomisleke v 

zvezi s kandidaturo in izide volitev novih članov IAS.  

 

 

Prehodne in končne določbe 
Člen 22 

 

Mandat posameznega člana komisije za oceno kandidatov za izvolitev članov  IAS je 3 leta. Število 

mandatov ni omejeno. Mandati članov, izvoljenih na konstitutivni seji  skupščine, so 1, 2 in 3 leta.  

 

Člen 23 

 

Do prve letne skupščine IAS komisija pripravi predlog za uvrstitev v razrede rednih in izrednih 

članov, ki so bili  člani ustanovne skupščine IAS. 

 

Izvolitev častnih članov IAS potrdi skupščina IAS na podlagi dokumentacije, ki je bila predložena  

pred sprejemom zakona o IAS. 

 

Člen 24 

 

Kot določajo ta pravila za uvrstitev v ustrezni razred IAS, vsi izredni in redni člani ustanovne 

skupščine IAS obnovijo gradivo, ki so ga predložili pri  izvolitvi za člane IAS-SATENA. 

 

Člen 25 

 

Dokler razvojno-poslovni razred ne bo imel 30 članov, ne bo novih volitev v znanstveno- 

raziskovalnem razredu. 

 

Člen 26 

 

Vsak kandidat jamči s podpisom za resničnost podatkov, ki jih navaja v gradivu kandidature za 

člana IAS. Neresničnost podatkov se obravnava kot hujša kršitev pravil IAS. 

 
Člen 27 

 

Pri članih ustanovne skupščine IAS se kot merilo za izvolitev za člana IAS upošteva tudi aktivnost 

v IAS-SATENA v obdobju pred sprejemom zakona o IAS. 

 

Člen 28 

 

Člani IAS na skupščini volijo s statusom, ki so ga imeli, ko je bil sprejet zakon o IAS.  

 

 Člen 29 

 

Ta pravila stopijo v veljavo, ko jih z navadno večino sprejme skupščina IAS. 

 

 

Ljubljana, dne 3. 12. 2007 

 

 

Prof. dr. Jože Vižintin  

predsednik IAS  
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ČASTNA ČLANA IAS 
 

 

 

   2001 

 

 

 

 

2003 

 

 

 

 

 

Akademik profesor doktor Janez Peklenik,   

rojen 11. 6. 1926, Tržič, doktor tehniških znanosti 1957, habil. 1961, TU 

Aachen, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani 

Joseph F. Sutter 

Njegov oče se je iz Dobrove pri Ljubljani izselil v ZDA že pred prvo 

svetovno vojno. J. F. Sutter se je rodil v ZDA in se tam izšolal za 

inženirja aeronavtike. Zaposlil se je v podjetju Boeing, svetovno 

znanemu proizvajalcu velikih letal, pri njem ostal vso delovno dobo, 

zaradi uspešnosti pri delu napredoval do položaja podpredsednika 

družbe, kar je še danes.  
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REDNI IN IZREDNI ČLANI IAS – 2007 
 

 

Tadej BAJD Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana 

Ivan BRATKO Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana 

Božidar BRUDAR Mednarodni center za trajnostni razvoj, Ljubljana 

Igor EMRI Fakulteta za strojništvo, Ljubljana 

Peter FAJFAR Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana 

Matjaž GAMS Institut ”Jožef Stefan”, Ljubljana 

Vito GARBAJS Adapti, d. o. o., Brezovica 

Peter GLAVIČ Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Maribor; upokojen 

Igor GRABEC Fakulteta za strojništvo, Ljubljana; upokojen 

Marko JAGODIČ Iskratel, d. o. o., Kranj 

Janez GRUM Fakulteta za strojništvo, Ljubljana 

Ferdo GUBINA Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana; upokojen 

Miha JAPELJ Krka, Novo mesto; upokojen 

Anton JEGLIČ Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana 

Janko JELENC Indramat, Škofja Loka 

Stanislava JELER Fakulteta za strojništvo, Maribor 

Jože KOBE  Kemijski inštitut, Ljubljana 

Miloš KOMAC Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo; upokojen 

Marija KOSEC Institut ”Jožef Stefan”, Ljubljana 

Jadran LENARČIČ Institut ”Jožef Stefan”, Ljubljana 

Matjaž LUKAČ Fotona, d. d., Ljubljana 

Drago MATKO Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana 

Borut MAVKO Institut ”Jožef Stefan”, Ljubljana 

Dragan MIHAILOVIĆ Institut ”Jožef Stefan”, Ljubljana 

Bojan MOHAR Fakulteta za matematiko in fiziko, Ljubljana 

Janez MOŽINA Fakulteta za strojništvo, Ljubljana 

Ivan MUNDA upokojen 

Stane PEJOVNIK Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Ljubljana 

Janez PEKLENIK Fakulteta za strojništvo, Ljubljana; upokojen 

Janez PIRŠ Institut ”Jožef Stefan”, Ljubljana 

Tomaž PISANSKI Fakulteta za matematiko in fiziko, Ljubljana 

Igor POLJANŠEK Geoplin, d. o. o., Ljubljana 

Tone PRATNEKAR upokojen, Mežica 

Dušan REPOVŠ Pedagoška fakulteta, Ljubljana 

Konrad STEBLOVNIK Gorenje Velenje 

Stanko STRMČNIK Institut ”Jožef Stefan”, Ljubljana 

Leopold ŠKERGET Fakulteta za strojništvo, Maribor 

Adolf ŠOSTAR Fakulteta za strojništvo, Maribor; upokojen 

Jurij TASIČ Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana 

Miha TOMAŽEVIČ Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij, Ljubljana 

Jože VIŽINTIN Fakulteta za strojništvo, Ljubljana 

Franc VODOPIVEC Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana; upokojen 

Jure ZUPAN Kemijski inštitut, Ljubljana 

Boris ŽEMVA Institut ”Jožef Stefan”, Ljubljana 

Iztok ŽUN Fakulteta za strojništvo, Ljubljana 
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PREDSTAVITEV ČLANOV IAS 
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Tadej BAJD 
Osebni podatki: rojen 19. januarja 1949,  Ljubljana  

Izobrazba: doktorat leta 1979, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani  
Področja dejavnosti: biomedicinska tehnika, robotika  
Zaposlitev/kariera: raziskovalec na Institutu »Jožef Stefan« (1972–77), na 

University of Southern California v ZDA (1981) in Strathclyde University v 

Veliki Britaniji (1984); profesor robotskih predmetov na Fakulteti za 

elektrotehniko v Ljubljani, prodekan (1985–89) in dekan (1999–2003) 
Nagrade in priznanja: več priznanj; 1990, nagrada Sklada Borisa Kidriča; 

naziv Fellow mednarodnega združenja inženirjev elektrotehnike IEEE;  izredni 

član Slovenske akademije znanosti in umetnosti 

Objave in uredništvo: avtor več kot sto člankov v mednarodnih revijah in soavtor znanstvene 

knjige, ki je izšla v ZDA in Južni Koreji; član uredniških odborov pri mednarodnih revijah 

International Journal of Rehabilitation Research, Neuromodulation in Technology and Health Care 

Zaposlen: Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Božidar BRUDAR 
Osebni podatki: rojen 3. marca 1939, Jesenice 

Izobrazba: diplomirani inženir fizike, 1963; profesor fizike, 1968; magister 

fizike, 1973, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo; doktor elektrotehniških 

znanosti, 1977, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani  
Področja dejavnosti: matematično modeliranje tehnoloških procesov v 

metalurgiji, defektoskopija materialov z neporušitvenimi elektromagnetnimi 

metodami, matematična statistika 

Zaposlitev/kariera: 1964−1969, Srednja tehniška šola, Železarski 

izobraževalni center Jesenice, profesor za matematiko in fiziko; 1969−1986, 

raziskovalni oddelek Železarne Jesenice, raziskovalec; 1986–1990, razvojno-raziskovalna enota 

Iskre Kibernetike v Kranju, višji raziskovalec; 1990–1994 predsednik Skupščine občine Jesenice; 

1995–1998 župan na Jesenicah; 1995–2002 predsednik Zveze inženirjev in tehnikov Slovenije; 

podpredsednik Slovenskega društva za neporušitvene preiskave; od 2002 pomočnik direktorja 

Mednarodnega centra za trajnostni razvoj, Ljubljana; član skupine Ve pri Mednarodnem inštitutu za 

varilstvo (IIW); recenzent za Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics; član slovenske 

veje Rimskega kluba od leta 2007 

Nagrade: nagrada Sklada Borisa Kidriča za izume in tehnične izboljšave, 1973; nagrada Sklada 

Borisa Kidriča za matematično-fizikalne vede, 1983; častni občan občine Jesenice, 2003    
Objave in dosežki: izdaja knjige Zbirka nalog iz aritmetike in algebre, 1967, ponatis 1973; merilna 

elektronska naprava za optimalni razrez vročih gredic, Patentna pisarna v Beogradu, 1973; 2 

poglavji s področja elektromagnetnih polj v monografiji Research Techniques in NDT, Academic 

Press, London 1982, 1984; vabljeno predavanje 2004 v Orlandu s področja interpretacije 

eksperimentalnih rezultatov; članki z naslednjih področij: defektoskopija (33), matematična 

statistika (6), metalurgija (20), inženirstvo (12)  

Zaposlen: pomočnik direktorja Mednarodnega centra za trajnostni razvoj v Ljubljani  
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Igor EMRI 
Osebni podatki: rojen 22. maja 1952, Murska Sobota  

Izobrazba: doktorat tehniških znanosti (Univerza v Ljubljani/California Institute 

of Technology, 1981) 

Področja dejavnosti: mehanika časovno odvisnih materialov, linearna in 

nelinearna viskoelastičnost, reologija polimerov, dinamična analiza materialov 

in struktur 
Zaposlitev/kariera: 1983–1990, gostujoči profesor, Institut für 

Werkstofftechnik, GhK Kassel, Nemčija; 1987–1996, gostujoči raziskovalec, 

California Institute of Technology, Pasadena, ZDA; 1988–1995, izr. prof., 

Univerza v Ljubljani; 1990–, gostujoči profesor, University of Erlangen-Nürnberg, Nemčija; 1996–, 

redni profesor in predstojnik katedre na FS Univerze v Ljubljani; 1993–1994, gostujoči profesor, 

University of Waterloo, Kanada; 1995–2000, University of Saratov, Ruska federacija; 1998, Lehigh 

University, Bethlehem, ZDA; 2001–, California Institute of Technology, Pasadena, ZDA; 2003, 

Aoyama Gakuin University, Tokio, Japonska; 2006–, predsednik uprave, Inštitut za sonaravne 

inovativne tehnologije, Slovenija 

Nagrade in priznanja: nagrada Sklada Borisa Kidriča; nagrada Rastko Stojanović; redni član 

Mednarodne inženirske akademije, Moskva; tuji član Ameriške akademije za mehaniko, ZDA; 

Ruske inženirske akademije, Ruske akademije naravoslovnih znanosti; medalja Kapica; navedba v 

“Who’s Who in Polymers and Plastics”; zaslužni inženir Ruske federacije, ambasador znanosti 

Republike Slovenije; redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti; izredni član Institute of 

non-Newtonian Fluid Mechanics, Velika Britanija 

Objave: knjiga in štiri poglavja v knjigah; več kot 100 člankov, 23 patentov (mednarodni, ZDA in 

EU) in več kot 30 vabljenih in plenarnih predavanj na konferencah, univerzah in raziskovalnih 

inštitutih 

Zaposlen: Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, Center za eksperimentalno mehaniko 
 

 

Peter FAJFAR 
Osebni podatki: rojen 27. maja 1943, Ljubljana   

Izobrazba: doktorat leta 1974,  Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in 

geodezijo Univerze v Ljubljani  
Področja dejavnosti: potresno inženirstvo, dinamika gradbenih konstrukcij  
Zaposlitev/kariera: 1967−1968, SGP Grosuplje; od 1968 Fak. za 

gradbeništvo in geodezijo (FAGG/FGG) Univerze v Ljubljani; od 1985 redni 

profesor; 1985–87, dekan FAGG; 1985–87 in od 1996 predstojnik Inštituta za 

konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo FGG;                               

1984−1988, predsednik Zveze društev za potresno inženirstvo Jugoslavije; 

1988–1990, predsednik Slovenskega društva za potresno inženirstvo; 1996–2002, načelnik 

oddelka za tehniške vede  3. razreda (za matematične, fizikalne, kemijske in tehniške vede) SAZU; 

2002–2008, tajnik 3. razreda SAZU;  gostujoči raziskovalec na univerzah v Bochumu (1972/73); 

Berkeleyu (1980), Tokushimi (1993) ter gostujoči profesor na univerzah: Technion, Haifa (1989), 

McMaster, Hamilton (1994), Stanford (1995), Bristol (2006); od 2003 urednik mednarodne revije 

Earthquake Engineering and Structural Dynamics (Wiley); član uredniških odborov 11 

mednarodnih revij 

Nagrade in priznanja: izredni (1989) in redni (1993) član SAZU; častni profesor Inštituta za 

potresno inženirstvo in inženirsko seizmologijo Univerze v Skopju (1987) in Inštituta za arhitekturo 

in inženirstvo v Chongqingu, Kitajska (1988); nagrada Sklada Borisa Kidriča (1988); nagrada 

Republike Slovenije za vrhunske dosežke na področju gradbeništva (1994)    
Objave in drugo: več kot 200 znanstvenih člankov v revijah in kongresnih zbornikih, 4 

monografije, številni projekti in ekspertize, računalniški program EAVEK  
Zaposlen: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani  
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Matjaž GAMS 
Osebni podatki: rojen 23. oktobra 1954, Ljubljana 

Izobrazba: doktorat leta 1989, Programski sistemi, Fakulteta za računalništvo 

in informatiko Univerze v Ljubljani   
Področja dejavnosti: umetna inteligenca, inteligentni sistemi, programska 

oprema, računalništvo in informatika  
Zaposlitev/kariera: 2004−, vodja Odseka za inteligentne sisteme, Institut 

“Jožef Stefan”; 1996–2004, pomočnik vodje Odseka za računalniške sisteme 

IJS; 2005–, član nacionalnega sveta za znanost in tehnologijo; predstavnik v 

IFIP Technical Committee 12; 2008–, predsednik društva ACM Slovenija; 

soustanovitelj in 11 let tajnik društva SATENA in tedanje  IAS; 2005–, podpredsednik konference 

SVIZ za fakultete in inštitute; podpredsednik SVIZ s 40.000 člani; soustanovitelj in predsednik več 

društev, med drugim za kognitivne znanosti, umetne inteligence in ACM Slovenija   

Nagrade: prva nacionalna nagrada za sisteme v pomoč hendikepiranim, nekaj l. nagrad  
Objave in drugo: 66 znanstvenih člankov; 161 referatov na konferencah; 1 znanstvena 

monografija; 1 strokovna monografija; 3 slovarji in leksikoni, 8 poglavij v monografijah; 441 objav; 

685 vnosov v Cobiss; 1 patentna prijava; član uredniških odborov 8 mednarodnih revij; upravni 

urednik revije Informatica; urednik poročil evropske revije AICOM; sedaj član odborov 11 

konferenc; predavanja na 10 fakultetah, večinoma na fakultetah Univerze v Ljubljani, tudi na 

University of Applied Sciences, Nemčija, sedaj na 3 fakultetah   

Zaposlen: Institut »Jožef Stefan«, podjetje Špica, d. o. o.  

 

 

 

 

 

 

 

Peter GLAVIČ 
Osebni podatki: rojen 3. julija 1940, Ljubljana  

Izobrazba: 1964, dipl. inž. kem. teh.; 1967, mag. in 1968, dr. kemijskih 

znanosti, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani; 

1972, dipl. ekon., EPF Univerze v Mariboru  
Področja dejavnosti: kemijska tehnika, procesna sistemska tehnika, okoljska 

tehnika, kemija, ekonomija 
Zaposlitev/kariera: 1964−1966, Institut »Jožef Stefan«, raziskovalec; 

1968−1973, papirnica Sladkogorska, vodja proizvodnje; 1973−1977, TDR 

kemija in metalurgija, vodja kontrole kakovosti; 1977−2007, profesor in od 2008 

zaslužni profesor, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru; 1978−1992, 

tajnik in od 1992 predsednik Sekcije za kemijsko in procesne tehnologije; 1988−1990 prorektor 

Univerze v Mariboru: 1990−1998, član Državnega zbora Republike Slovenije; 1996−, predsednik 

Društva ekonomistov Maribor; 2008−2009, predsednik Inženirske akademije Slovenije 

Nagrade in priznanja: zlata značka Sladkogorske; red dela s srebrnim vencem; srebrna plaketa 

za dosežke na področju inovativne dejavnosti; zaslužni član Zveze inženirjev in tehnikov Slovenije; 

zlata plaketa Univerze v Mariboru; zlata plaketa Zveze ekonomistov Slovenije; zaslužni član 

Mednarodne zveze za čisto in uporabno kemijo, IUPAC    
Objave: 90 znanstvenih člankov, 33 strokovnih in 80 drugih člankov; 167 objavljenih predavanj na 

konferencah; 6 knjig, 17 učbenikov, 4 poglavja v znanstvenih monografijah; 8 vabljenih predavanj; 
71 raziskovalnih poročil; 133 poročil in ekspertiz za industrijo; 1 patent 

Zaposlen: upokojen; zaslužni profesor Univerze v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko 

tehnologijo, Laboratorij za procesno sistemsko tehniko in trajnostni razvoj 
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Igor GRABEC 
Osebni podatki: rojen 17. novembra 1939, Slovenj Gradec 

Izobrazba: dr. fiz. znanosti, Univerza v Ljubljani, 1970  

Zaposlitev/kariera: FE UL; IJS; od 1971 do upokojitve v letu 2008 univ. 

učitelj na Katedri za sinergetiko Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani; 

zaslužni profesor UL; član SAZU, IAS in Mednarodne akademije o 

proizvodnem inženirstvu - CIRP, Honorary Member of the World Inovation 

Foundation 

Pedagoško delo: fizika, naključni pojavi, sinergetika, ultrazvok in akustična 

emisija, kaotična dinamika, nevronske mreže  

Strokovno delo: Analiza akustične emisije v neporušnih preiskavah 

materialov, tlačnih posod in obdelovalnih procesov, nelinearni valovni 

pojavi, kaotični pojavi, obdelovalni procesi, simulacija in uporaba nevronskih mrež, statistični opis 

fizikalnih zakonov 

Nagrade in priznanja: 
1. Kidričeva nagrada za vrhunske dosežke na področju raziskav akustične emisije – 1989 

2. Nagradi Sklada B. Kidriča za delo na področju fizike plazme (1972) in za pomembne 

raziskovalne dosežke na področju AE v mehansko obremenjenih snoveh (1982) 

3. Nagradi sklada B. Kidriča za iznajdbe: Umetno oko za kontrolo žarometov (1974), Detektor AE 

in senzor AE z vgrajenim predojačevalnikom  (1977) 

Objave: 4 knjige, okoli 360 znanstveno in strokovno usmerjenih člankov ter 17 patentov;  

najpomembnejša  knjiga: I. Grabec, W. Sachse: »Synergetics of measurement, prediction and 

control«, Springer Verlag, 1997 

Zaposlen: upokojen, 2007 

 
 
 

 
Janez GRUM 
Osebni podatki: rojen 28. oktobra 1946, Ljubljana 

Izobrazba: doktor znanosti, 1977, Katedra za tehnologijo materialov, Fakulteta 

za strojništvo Univerze v Ljubljani 

Področja dejavnosti: nauk o materialih, toplotna obdelava, tehnika za 

obdelavo površin, preiskave materialov, neporušno preizkušanje, laserska 

obdelava materialov 

Zaposlitev/kariera: 1970–1971, raziskovalni inženir v Oddelku za raziskave in 

razvoj, SATURNUS, Ljubljana, Tovarna embalaže in opreme za vozila; 1971–

1978, asistent za področje gradiv; 1978–1984, docent; 1984–1996, izredni 

profesor; 1989–1991, 1991–1993 in 2001–2003 prodekan za pedagoško delo; od 1993 predstojnik 

katedre za tehnologijo materialov Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani; 1982–1997, 

podpredsednik in od 1997 predsednik Slovenskega društva za neporušne preiskave; 1992–1997 

podpredsednik Slovenskega društva za stereologijo in kvantitativno analizo slike 

Nagrada: Zoisovo priznanje za dosežke v znanosti 

Objave in drugo: 210 znanstvenih člankov v revijah, 315 prispevkov na konferencah, 8 poglavij v 

znanstvenih knjigah, 5 znanstvenih knjig, 190 znanstvenih in industrijskih strokovnih poročil; od 

2005 ustanovitelj in glavni urednik angleške revije Int. Journal of Microstructure and Materials 

Properties; gostujoči urednik za 4 publikacije v reviji Int. Journal of Materials and Product 

Technology; pridruženi urednik v reviji Image Analysis and Stereology; urednik 7 mednarodnih 

zbornikov o neporušnih preiskavah. 

Zaposlen: Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani 
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Ferdinand GUBINA 
Osebni podatki: rojen 16. maja 1939, Srebrnik, Bistrica ob Sotli, Slovenija  

Izobrazba: doktor elektrotehničnih znanosti, 1972, Fakulteta za elektrotehniko 

(FE) Univerze v Ljubljani (UL); Fulbrightov štipendist, 1970/71, na Ohio State 

University, Columbus, Ohio, ZDA  

Pedagoško in raziskovalno področje: elektroenergetski sistemi: obratovanje, 

vodenje, zaščita, dinamika in načrtovanje  

Zaposlitev/kariera: Elektroinštitut Milan Vidmar, 1963−1988, Ljubljana, vodja 

Oddelka za vodenje in delovanje elektroenergetskega sistema, 1975–1988; od 

1988 redni profesor Fakultete za elektrotehniko (FE, UL); 1997−2001, 

prodekan FE za raziskovanje; 1992–2000, predsednik slovenske CIGRE, predsednik 

Elektrotehniške zveze Slovenije od 2006; 

Nagrade in priznanja: Prešernova nagrada za študente, nagrada Vratislava Bedjaniča, plaketa 

Jugoslovanske CIGRE, plaketa industrije ISKRA; Distinguished member CIGRE, Pariz; Life Senior 

member, IEEE, N. Y.; plaketa Elektroinštituta Milan Vidmar 

Objave in mentorstvo: 71 znanstvenih člankov, 280 referatov, 2 monografiji, 2 učbenika; soavtor 

4 slovarjev,17 vabljenih predavanj; 157 študij; 5 patentov; mentor 13 doktorandom in 15 študentom 

z Bedjaničevo nagrado 
Zaposlen: profesor v pokoju Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marko JAGODIČ 
Osebni podatki: rojen 10. novembra 1935, Krško   

Izobrazba: doktorat leta 1976, Fakulteta za elektrotehniko (FE) Univerze v 

Ljubljani (UL) 
Področja dejavnosti: mikroelektronika, elektronske komunikacije, analiza in 

načrtovanje komunikacijskih omrežij, teorija strežnih vrst, digitalno 

procesiranje signalov  
Zaposlitev/kariera: 1972−1979, vodja RR oddelka za prenosne sisteme, RR 

inštitut Iskre, Ljubljana; 1979−1983, vodja RR-sektorja za telekomunikacije, 

Iskra Elektrozveze, Ljubljana; 1985−1987,  RR-direktor, Iskra Telematika, Kranj; 1990−1993, RR-

direktor, Iskratel, Kranj; 1986−1994, predsednik sveta Fakultete za elektrotehniko in računalništvo 

Univerze v Ljubljani; od 1987 izredni profesor za telekomunikacije; 2001−2006, predsednik sveta 

za telekomunikacije RS; 1997−2006, predsednik Elektrotehniške zveze Slovenije; 2005, 

predsednik Inženirske akademije Slovenije; od 2007 predsednik Slovenskega društva za 

elektronske komunikacije; 2004−2005, IEEE ComSoc, direktor za področje EAME; od 2005 član 

izvršnega odbora FEANI.   

Nagrade: 1970 in 1981, nagradi Sklada Borisa Kidriča za najboljšo inovacijo; 1992, "ITU Silver 

Medal of Honour"; 1999, zlata plaketa Univerze v Mariboru    

Objave: 6 strokovnih člankov; 33 objavljenih predavanj na konferencah; 10 vabljenih predavanj; 2 

učbenika; 10 raziskovalnih projektov; 21 industrijskih razvojnih projektov; 1 patent  

Zaposlen: RASKOM, podjetje za raziskave, svetovanje in študij komunikacij in sorodnih področij 
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Mihael JAPELJ 
Osebni podatki: rojen 4. avgusta 1935, Ljubljana 

Izobrazba: : doktorat leta 1969, Katedra za organsko kemijo, Fakulteta za 

naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani; podoktorsko izpopolnjevanje 2 

meseca, Gedeon Richter, Budimpešta  
Področja dejavnosti: organska sinteza in kemijska tehnologija, sinteza 

kemoterapevtikov, polsitneznih antibiotikov, ACE-zaviralcev, benzodiazepinov 

in drugo; vodenje razvoja in raziskav v farmacevtski industriji; patenti in 

industrijska lastnina  
Zaposlitev/kariera: 1959–1961, tehnolog v Induplati, Jarše; 1961, vodja 

laboratorija in barvarne v TVI Majšperk; 1962–2004, šef oddelka za kemijo, direktor sektorja za 

razvoj bazične proizvodnje, direktor instituta, pomočnik generalnega direktorja v Krki, tovarni 

zdravil, Novo mesto; 1973, docent, 1979, izredni profesor in 1984, redni profesor za organsko 

kemijsko tehnologijo; 1971–2002, predsednik sveta sklada Krkinih nagrad; 1980–1982, predsednik 

zbora raziskovalcev pri RSS; 2007, predsednik društva Dolenjska akademska pobuda 
Nagrade in priznanja: nagrada Sklada Borisa Kidriča za vrhunske dosežke na področju izumov in 

tehničnih izboljšav, 11 nagrad Sklada Borisa Kidriča za izume in tehnične izboljšave, nagrada 

Občine Novo mesto, Trdinova nagrada, priznanje SZF, zlata plaketa Univerze v Ljubljani, naziv 

častni občan Mestne občine Novo mesto, druge plakete in priznanja  
Objave: 86 patentov (patentnih prijav), 63 znanstvenih člankov; 134 objavljenih predavanj in 

prispevkov na konferencah, kongresih in simpozijih, 10 vabljenih predavanj; 48 raziskovalnih 

poročil.  
Zaposlen:  upokojen, 2004 

 

 

 

 

 

Jože KOBE 
Osebni podatki: rojen 19. marca 1942, Ljubljana 
Izobrazba: Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo 1964, 1967 magisterij, 

1969 doktorat; podoktorsko izpopolnjevanje 1971−1972 na ICN Nucleic Acid 

Researh Institute, Irvine, Kalifornija; gostujoči znanstvenik, 1978−1979 na 

College of Pharmacy, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan in Astra-

Lakemedel, Sodertalje, Švedska, 1983 

Področja dejavnosti: organska kemija in kemija zdravil, heterociklična kemija 

in kemija nukleinskih kislin: sinteza, struktura, asimetrična sinteza, 

supramolekularna kemija vezana na nanotehnologijo; ekspertne ocene 

industrijskih patentov 

Zaposlitev/kariera: ustanovitelj in vodja Laboratorija za organsko kemijo in kemijo zdravil na 

Kemijskem inštitutu, 1992−2001; asistent na Oddelku za kemijo FKKT, 1965−1974; 1976 habilitiran 

za docenta na Katedri za organsko kemijo na FKKT; od 1995 znanstveni svetnik na KI; član 

uredniškega odbora revije Croatica Chemica Acta; član American Chemical Society in Nucleic Acid 

Society; predsednik jugoslovanskega programa Matićeve fundacije na področju antivirusnih spojin 

(1989−1991); nacionalni koordinator in član upravnih odborov COST, akcije  D2, D5, D8 in D20; 

predsednik komisije za naravoslovje in tehnologije pri svetu za visoko šolstvo; član senata za 

habilitacije 

Nagrade in priznanja: Študentska Prešernova nagrada 1964, Fulbrightovi štipendiji 1971 in 1979 

Objave in dosežki: več kot 80 člankov v tujih znanstvenih revijah in 20 patentov, od tega 4 v ZDA 

in 2 v Evropi, večina s področja sinteze antivirusnih spojin in aplikativnih tehnologij. 

Zaposlen: Kemijski inštitut, Ljubljana 
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Marija KOSEC  
Osebni podatki: rojena 5. septembra 1947, Šinkov Turn   

Izobrazba: 1982, doktorat iz kemije, Fakulteta za kemijo in kemijsko 

tehnologijo Univerze v Ljubljani; 1979–1980, delo za doktorat,  Institute für 

Gesteinshüttenkunde der RWTH, Aachen   

Področja dejavnosti: materiali za elektroniko, keramika, feroelektriki, sinteza 

in lastnosti  
Zaposlitev/kariera: od 1971 zaposlena na Institutu »Jožef Stefan« (IJS), od 

2001 vodja Odseka za elektronsko keramiko; 1997–2001, vodja Odseka za 

keramiko, od 2004 vodja centra odličnosti: Materiali za elektroniko naslednje 

generacije ter drugih prihajajočih tehnologij; od 2002 predsednica znanstvenega sveta IJS; od 

1999 profesorica za materiale, UL; od 2004  profesorica in podpredsednica Mednarodne 

podiplomske šole Jožefa Stefana; 1993, gostujoča profesorica, Ecole Polytechnique Federale de 

Lausanne; 2005, gostujoča profesorica, Shizuoka University, Hamamatsu; 1996–2004, 

predsednica  MIDEM Slovenija;  2006–2007, predsednica Inženirske akademije Slovenije. 

Nagrade in priznanja: stalna članica IEEE Ferroelectric Committee, Senior Member IEEE; izredna 

profesorica, Xi’an Jiaotong University, Xi’an; ambasador znanosti Republike Slovenije, Zoisova 

nagrada za vrhunske znanstvene dosežke na področju keramičnih materialov; članica World 

Academy of Ceramics   
Objave: 183 znanstvenih člankov; 113 objavljenih predavanj na konferencah; 5 poglavij v 

znanstvenih monografijah; 4 plenarna predavanja, 103 vabljena predavanja; 112 tehničnih poročil; 
10 patentov  

Zaposlena: Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana 

 

 

 

 

 

Jadran LENARČIČ 
Osebni podatki: rojen 14. julija 1955,  Beograd, Jugoslavija   

Izobrazba: doktorat leta 1986, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani 
Področja dejavnosti: vodenje robotov, robotska kinematika, biorobotika, 

biomehanika, humanoidni roboti 
Zaposlitev/kariera: 1979–1985, asistent na Institutu »Jožef Stefan« (IJS); 

1985–1995, vodja laboratorija za robotika IJS; 1995–2005, vodja Odseka za 

avtomatiko, biokibernetiko in robotiko IJS; 2005–, direktor Instituta »Jožef 

Stefan«; funkcije na IJS: 1989, član sveta IJS; 1990, predsednik sveta IJS; 

1992–1994, član upravnega odbora IJS; 1997–2005, namestnik predsednika 

znanstvenega sveta; funkcije na ministrstvih: nacionalni koordinator, predsednik sveta za tehniko,  

član Nacionalnega znanstvenoraziskovalnega sveta; član strokovnega sveta Znanje za mir; 

funkcije v mednarodnih združenjih: član odbora evropske raziskovalne mreže Euron, član odbora 

združenja evropskih raziskovalnih inštitutov Earto; predavatelj: Univerza v Ljubljani, Univerza v 

Novi Gorici, Univerza v Bologni, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana 

Nagrade in priznanja: nagrada Sklada B. Kidriča za tehnično izboljšavo (1983), nagrada Sklada 

B. Kidriča za znanstveni dosežek (1987); orden dela s srebrnim vencem (1989)   
Objave: 46 znanstvenih člankov; 87 objavljenih predavanj na konferencah; 10 poglavij v 

znanstvenih monografijah; 9 uredniških knjižnih izdaj pri mednarodni založbi, 1 monografija, več 

kot 50 vabljenih predavanj na univerzah v tujini 

Zaposlen: Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana 
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Matjaž LUKAČ  
Osebni podatki: rojen 15. december 1954, Jesenice   

Izobrazba: diploma tehniške fizike (Univerza v Ljubljani, 1979), magister fizike 

(Univerza v Ljubljani, 1985), doktor fizikalnih znanosti (Univerza v Ljubljani, 

1986), Master of Business Administration (International Executive Development 

Centre, Brdo pri Kranju, 1993)   

Področja dejavnosti: fizika laserskih izvorov, interakcija laserske svetlobe z 

organskimi in neorganskimi materiali, laserska medicina, poslovodenje visoko-

tehnoloških podjetij 
Zaposlitev/kariera: 1984–1985, izpopolnjevanje na University of California, 

Oddelek za fiziko, Berkeley, ZDA; 1987–1988, raziskovalec na University of California, Oddelek za 

fiziko, Berkeley, ZDA; 1986–, zunanji raziskovalni sodelavec Instituta »Jožef Stefan« v Ljubljani; 

1990–1994, razvojni inženir v Iskri Elektrooptiki, d. d., odgovoren za razvoj medicinskih, 

industrijskih in vojaških laserjev; 1994–1997, direktor poslovne enote Laserji v Fotoni, d. d., 

področje delovanja laserjev v medicini, industriji in obrambi; 1997–1998, raziskovalec na University 

of California, Berkeley, ZDA; 1997– 2000 član uprave Slovenske razvojne družbe, odgovoren za 

razvojno prestrukturiranje slovenskih podjetij; 2000–, predsednik uprave Fotone, d. d., 

visokotehnološkega podjetja s področja optoelektronike, ki deluje na področju medicine, industrije, 

komunikacij in obrambe. Na pedagoškem področju leta 1986 izvoljen za raziskovalnega sodelavca 

Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. 

Nagrade: 1983, Iskrina nagrada za izredne dosežke; 1985, V. F. Lenzen Memorial Schoolarship 

Award, University of California, Berkeley, ZDA; 1987, Fulbrightova štipendija    

Objave in dosežki: 21 znanstvenih člankov; 24 objavljenih predavanj na konferencah; 11 

raziskovalnih poročil; 10 razvojnih projektov; 5 patentov  

Zaposlen: Fotona, d. d., Ljubljana in Institut »Jožef Stefan« 

 

 

 

Drago MATKO 
Osebni podatki: rojen 8. julija 1947, Trbovlje   

Izobrazba: diploma 1971, magisterij 1973, doktorat 1977,  Fakulteta za 

elektrotehniko Univerze v Ljubljani; podoktorsko izpopolnjevanje na Institutu za 

regulacijsko tehniko v Darmstadtu (ZRN), 1980–82, 1984, 1985 in 1986 

(skupaj 30 mesecev)  
Področja dejavnosti: avtomatika  
Zaposlitev/kariera: 1971–73, mladi raziskovalec; 1973–77, asistent; 1977–82, 

docent; 1982–88, izredni profesor; 1988–, redni profesor na Fakulteti za 

elektrotehniko Univerze v Ljubljani; 1991–1993, prodekan za pedagoško delo 

na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani; 1996–2004, predstojnik katedre 

za avtomatiko; pobudnik in ustanovni član Društva avtomatikov Slovenije; 1992–96, predsednik 

Društva avtomatikov Slovenije; 1995–1996 (9 mesecev) in 2003–2004 (6 mesecev), gostujoči 

raziskovalec na Inštitutu za vesoljske in astronavtične znanosti, Tokio, Japonska; 1996–, gostujoči 

profesor na Univerzah v Gelsesnkirchnu (ZRN), Bahii Blanci (Argentina), Tuzli (Bosna) 

Nagrade: 1972, nagrada sklada Prešernovih  nagrad za študente ljubljanske univerze; 1973, 

nagrada dr. Vratislava Bedjaniča; 1989, nagrada Ministrstva za znanost in tehnologijo; 2000, 

Vidmarjeva nagrada Fakultete za elektrotehniko za pedagoško delo; 2003, Zoisova nagrada za 

znanstvene dosežke  

Objave: bibliografija Cobiss: 418 (7. 1. 2008) zapisov, od tega 50 v rubriki izviren znanstveni 

članek, 114 zapisov iz časov, ko se bibliografija še ni sistematično vodila; 2 knjigi pri založbi 

Prentice Hall 

Zaposlen: Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani  
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Borut MAVKO 
Osebni podatki: rojen 29. februarja 1944, Ljubljana  

Izobrazba: doktorat, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Mariboru, 1979; 

Master of Science Nuclear Engineering Georgia Institute of Technology, Ga., 

ZDA, 1972; magisterij, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, 1971   

Področja izobraževalne in raziskovalne dejavnosti:  jedrska energetika in 

tehnologija, varnostne analize prehodnih pojavov in nesreč, verjetnostne 

ocene tveganj jedrskih naprav  

Zaposlitev/kariera:  Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana: znanstveni sodelavec 

(1967–1983); višji znanstveni sodelavec (1984–1987); znanstveni svetnik 

(1998–); vodja Odseka za reaktorsko tehniko  (1995–);  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 

matematiko in fiziko, predstojnik katedre in redni profesor za jedrsko tehniko  (1986–) 

Strokovno svetovanje in drugo:  Svetovanje podjetjem in vladnim ustanovam doma in v tujini o 

vprašanjih s področja jedrske tehnike in varnosti, svetovalec Mednarodne agencije za atomsko 

energijo in Evropske komisije, predsednik in član mnogih mednarodnih konferenc, član uredniških 

odborov domačih in mednarodnih znanstvenih revij, urednik za Evropo revije Nuclear Engineering 

and Design  

Priznanja:  IAS-SATENA, redni član 1999; WIF – World Innovation Foundation, član, izvoljen 2006; 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti, znanstveni svetnik, izvoljen 2006; European Atomic 

Energy Society, predsednik (2006); Univerza v Ljubljani, zlati znak, 2006 

Objave: 104 znanstveni članki; 200 konferenčnih prispevkov; 17 monografij; 33 vabljenih 

predavanj; 28 raziskovalnih poročil; 222 strokovnih ocen in mnenj 

Zaposlen:  Institut »Jožef Stefan« in Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani  

 

 

 

 

 

Dragan D. MIHAILOVIĆ 
Osebni podatki: rojen 2. marca 1953, Novi Sad, Jugoslavija  

Izobrazba: šolanje v Ljubljani, Washingtonu, Birminghamu in Oxfordu; diploma 

1979, doktorat 1983 na Univerzi v Oxfordu 

Področja dejavnosti:  fotonika, nanotehnologija in uporaba nanomaterialov in 

nanosistemov, posebej anorganskih molekularnih nanožic  

Zaposlitev/kariera:  raziskovalni svetnik na Institutu "Jožef Stefan", vodja 

Odseka za kompleksne snovi; vodja raziskovalne skupine na področju 

eksperimentalnih raziskav novih nanomaterialov in nanosistemov z zanimivimi 

kvantnimi lastnostmi. Pedagoška kariera: asistent za fiziko na Univerzi v 

Oxfordu, 1982; redni profesor na Univerzi v Ljubljani od leta 2002; predavatelj na FMF Univerze v 

Ljubljani ter na smeri Nanoznanosti in Nanotehnologije na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa 

Stefana; prodekan na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana (2004–) 

Nagrade in priznanje: nagrada Sklada Borisa Kidriča (1988), Fulbrightova štipendija (1989/90),  

Zoisova nagrada za vrhunske znanstvene dosežke (2002); vodja najboljše programske skupine v 

Sloveniji na področju fizike (2005) 

Objave: več kot 500 del, od tega več kot  200 člankov v revijah z SCI; dva članka v Science in 

enega v Nature; več kot 2500 citatov; 6 patentov, od tega 3 mednarodni 

Zaposlen: Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana 
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Bojan MOHAR 
Osebni podatki: rojen 21. septembra 1956,  Novo mesto 

Izobrazba: doktor matematičnih znanosti (UL, 1986)  

Področje dela: raziskovalno delo na področju matematike, posebej teorije 

grafov, kombinatorika, teoretično računalništvo, teorija algoritmov, matematična 

kemija 

Zaposlitev/kariera: redni profesor na FMF UL, na IMFM v Ljubljani in na 

Simon Fraser University (SFU) v Kanadi, nosilec raziskovalne stolice (Canada 

Research Chair) za teorijo grafov; gostujoči profesor oz. raziskovalec za 

obdobja od enega meseca do enega leta na SFU (Kanada), Ohio State 

University (ZDA), Georgia Institute of Technology (ZDA), na Tehniški univerzi Ilmenau (Nemčija), 

EHESS (Francija) in McGill University (Kanada) 

Nagrade: nagrada Sklada Borisa Kidriča za vrhunske znanstvene dosežke (1990), Fulbrightova 

štipendija (1988), Canada Research Chair, Tier I (2005), NSERC Discovery Accelerator 

Supplement (2008) 

Objave: avtor ali soavtor 182 znanstvenih člankov, soavtor dveh monografij,  avtor še okrog 100 

drugih znanstvenih ali strokovnih publikacij; vabljeni plenarni predavatelj na več kot 60 

mednarodnih konferencah; vabljena predavanja na mnogih tujih univerzah in inštitutih  

Drugo: član uredniških odborov revij Journal of Combinatorial Theory B, MATCH, Ars 

Mathematica Contemporanea, Linear and Multilinear Algebra, glavni urednik revije Journal of 

Graph Theory in pomožni glavni urednik revije Discrete Mathematics; organizacija 13 mednarodnih 

znanstvenih konferenc; član ali predsednik programskih odborov raznih mednarodnih znanstvenih 

srečanj; član IO IAS in SATENA (2002–05), dekan FMF UL (2003–05); član Board of Advisors, 

Centre for Operations Research and Decision Sciences, SFU; podpredsednik SIAM Activity Group 

in Discrete Mathematics (2008) 

Zaposlen: Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani 

 

 
Janez MOŽINA 
Osebni podatki: rojen 30. septembra 1945, Ljubljana   

Izobrazba: diploma, 1969; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovje in 

tehnologijo, Oddelek za fiziko; magisterij, 1976, Univerza v Ljubljani, Fakulteta 

za naravoslovje in tehnologijo, Oddelek za fiziko; doktorat, 1980, Univerza v 

Ljubljani, Fakulteta za strojništvo  

Področja dejavnosti: uporabna fizika, akustična emisija, optoakustika, 

optodinamika, laserska tehnika 

Zaposlitev/kariera: Institut »Jožef Stefan«(1969); Inštitut za matematiko, fiziko 

in mehaniko (1970–72); Biotehniška fakulteta (1972–73); Fakulteta za 

strojništvo (1973–2004); prodekan Fakultete za strojništvo (1987–1991 in 2001–2004); prorektor 

Univerze v Ljubljani (1991–1993); državni sekretar Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in 

tehnologijo (2004–2006) 

Nagrade:  1998 Zoisovo priznanje za dosežke na področju znanosti  

Objave: 88 znanstvenih člankov;  75 objavljenih predavanj na konferencah; mentor 12 

doktorandom; 50 raziskovalnih poročil; 7 patentov  

Zaposlen: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, redni profesor za področji Fizika in 

Laserska tehnika, predstojnik Katedre za optodinamiko in lasersko tehniko  
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Stane PEJOVNIK                                 
Osebni podatki: rojen 4. maja 1946, Dolenja vas, Prebold   

Izobrazba: doktorat leta 1978, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 

(FKKT) Univerze v Ljubljani  

Področja dejavnosti: kemija, znanost in inženirstvo materialov, Li-ionske 

baterije, keramika 
Zaposlitev/kariera: redni profesor za materiale (1989) in dekan (od 2005) na 

UL FKKT; državni sekretar za visoko šolstvo (2000–2003); direktor, Kemijski 

inštitut, Ljubljana (1982–1999); raziskovalec na Institutu »Jožef Stefan« in UL 

FKKT (1970–1982); gostujoči profesor North Carolina State University, 

Raleigh, ZDA, (1987); Technische Universität Graz, Gradec, Avstrija, (1992); predsednik Sveta za 

znanost in tehnologijo R Slovenije (1999–2000); nacionalni koordinator za materiale pri Ministrstvu 

za šolstvo, znanost in šport (2003–2005); član mednarodnih uredniškega odborov: Image Analysis 

and Stereology (prej Acta Stereologica) (2001–2003), Acta Chimica Slovenica (1995–), Informacije 

MIDEM (1999–), Nova proizvodnja (1992–1995), Materiali in tehnologije (prej: Kovine, zlitine in 

tehnologije) (1995–1999) 

Nagrade: Prešernova nagrada za študente, 1969; nagrada Sklada Borisa Kidriča (SBK) za izume 

in tehnične izboljšave, 1977; nagrada (SBK) za izjemne raziskovalne dosežke na področju 

sintranja v prisotnosti tekoče faze, 1991; ambasador Republike Slovenije v znanosti, 1994; dopisni 

član Mednarodne inženirske akademije, Moskva, 1995; redni član Svetovne akademije umetnosti 

in znanosti, 2005– 

Objave: 86 znanstvenih člankov; 115 objavljenih predavanj na konferencah; urednik 6 knjig, 6 

patentov, mentor 28 doktorandom in magistrandom ter mentor 58 diplomatom. 

Zaposlen: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 

 
 

 
Janez PEKLENIK  
Osebni podatki: Častni član in ustanovitelj IAS, rojen 11. junija 1926, Tržič  

Izobrazba: nižja gimnazija, 1941; orodjarski vajenec, 1941/43; višja 

gimnazija,1946; študij strojništva 1954 z odlično diplomo; doktorska disertacija, 

1957, TH Aachen, habilitacija, 1961 TH Aachen; industr. praksa: 

Heidenreich&Harbeck/De, 1950; Gildemeister/De, 1952 

Področja dejavnosti: obdelovalni sistemi, proizvodna kibernetika, merilna 

tehnologija, mehatronika 

Zaposlitev/kariera: UL-FS asistent, 1953/55, raziskovalec TH Aachen 

1955/61, docent-TH Aachen 1961/64, redni profesor na University of 

Birmingham/UK in University of Illinois/USA, 1964/76, na Univerzi v Ljubljani/FS 1962/96, dekan 

FS 1973/75, rektor Univerze v Ljubljani 1987/89 

Nagrade in priznanja: Prešernova nagrada za študente 1950 in 1952; CIRP/F. W. Taylor Medal, 

1959; nagrada B. Kidriča, 1974; Okoshi Medal 1974; SME/F. W. Taylor Research Medal, 1980; 

Georg Schlisinger Award, 1988; ambasador Republike Slovenije v znanosti, 1992; državna nagrada 

Republike Slovenije za znanstvene raziskave, 1996; zlati doktorat tehniške univerze v Aachnu, 2008 

Objave, mentorstvo in drugo: 312 znanstvenih in strokovnih objav na področjih teorije brušenja, 

odrezavanja, tehničnih površin, mehatronike, obdelovalnih sistemov, izobraževanja kreativnih, 

mladih študentov na do- in podiplomskem študiju; mentorstvo: diplomiranih inženirjev 226, 

magistrov znanosti 86, doktorjev znanosti 34, od teh 4 na University of Birmingham; patenti, izdani 

v Nemčiji, Veliki Britaniji, ZDA, Franciji in Jugoslaviji 16 

Redni član akademij: CIRP The International Academy for Production Engineering, od 1966; 

SAZU, od 1970; Academia Europaea, od 1989; SME/USA, od 1986; Intern. Academy of 

Engineering/Ru, od 1998; Honorary Professor University of Birmingham, od 1976 in Nanjing 

University of Aeronautics & Astronautics/China, od 1983; vabljeni profesor univerz v Pittsburghu, 

Berlinu, Nanjing-u, Tokiu; vabljeni predavatelj na vodilnih univerzah v svetu; ustanovitelj in urednik 

CIRP Journal of Manufacturing Systems, 1968; sourednik Journal of Manufacturing Systems, 

Detroit, od 1981; član uredništva znanstvenih žurnalov od 1962  

Zaposlen: upokojen, 1996   
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Janez PIRŠ 
Osebni podatki: rojen 8. avgusta  1945,  Ljubljana  

Izobrazba: univ. dipl. inž. fizike (1969), doktor fizike (1975), Univerza v 

Ljubljani; podoktorsko izpopolnjevanje (1975–1977), Liquid Crystal Institute at 

Kent State University, Kent, OH, ZDA 

Področja dejavnosti: fizika tekočih kristalov: aplikativne raziskave modulacije 

svetlobe s tekočekristalnimi svetlobnimi preklopniki; fazni prehodi v tekočih 

kristalih; jedrska magnetna resonanca  

Zaposlitev/kariera: Institut »Jožef Stefan« (IJS) 1969–: znanstveni svetnik 

IJS, Ljubljana; (od 1989) vodja Naravoslovno-tehnološkega centra, ki deluje v 

okviru  Odseka za fiziko trdne snovi na IJS, Ljubljana; ustanovitelj podjetja in član upravnega 

odbora »spin-off«-podjetja IJS, Balder, d. o. o., Ljubljana; ustanovitelj podjetja in član upravnega 

odbora »spin-off«-podjetja IJS, Redlab, d. o. o., Ljubljana; član Inženirske akademije Slovenije; 

član Institute of Physics; član Society for Information Displays; član International Liquid Crystal 

Society 

Nagrade: slovenske državne nagrade za patente:  1981, 1984, 1986, 1990, 1993, 2001 

Objave: 41 publikacij v mednarodnih recenziranih znanstvenih revijah (SCI 460), 37 predavanj na 

mednarodnih znanstvenih in strokovnih kongresih, 38 patentov (večinoma s področja aplikacije 

tekočih kristalov), od tega v zadnjih letih 4 podeljeni in vzdrževani mednarodni patenti (EP, US); 96 

poročil in strokovnih ekspertiz za industrijo in vojsko; postavitev tovarne LCD-prikazalnikov (1981), 

razvoj in postavitev proizvodnje prvega osciloskopa z LCD-prikazom v svetu; razvoj in postavitev 

proizvodnje prvega prenosnega OTDR-analizatorja optičnih kablov z LCD-prikazom v svetu; razvoj 

in postavitev proizvodnje optičnih dajalnikov pomikov  

Zaposlen: Institut »Jožef Stefan« – Odsek za fiziko trdne snovi, Ljubljana 

 

 

 

 

Dušan REPOVŠ 
Osebni podatki: rojen 30. novembra 1954, Ljubljana  

Izobrazba: doktorat, 1983, Florida State University, Tallahassee, Florida, ZDA  
Področja dejavnosti: splošna, algebraična, geometrijska in diferencialna 

topologija, predvsem topologija 3-dimenzionalnih in 4-dimenzionalnih 

mnogoterosti, uporaba topologije 
Zaposlitev/kariera:  1983−1987, docent, Univerza v Ljubljani; 1988−1992 

izredni profesor, Univerza v Ljubljani; 1993–, redni profesor za topologijo in 

geometrijo, Univerza v Ljubljani; 1983–, vodja Slovenske skupine za topologijo 

in geometrijo, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Ljubljana; 1990–, 

predstojnik katedre za geometrijo in topologijo, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani.  

Nagrade in priznanja:  1978, Fulbrightova štipendija, 1995, ambasador Republike Slovenije v 

znanosti; 1997 nagrada Republike Slovenije za znanstvenoraziskovalno delo (sedaj Zoisova 

nagrada); 1998 izvoljen v  New York Academy of Sciences; 2004 izvoljen v European Academy of 

Sciences; 2006 član najboljše programske skupine v Sloveniji, izbrane od Agencije Republike 

Slovenije za raziskovalno dejavnost 
Objave in drugo: 1 znanstvena monografija (Kluwer); 192 znanstvenoraziskovalnih člankov; 89 

vabljenih predavanj na mednarodnih konferencah in kongresih; 378 vabljenih predavanj na tujih 

univerzah in inštitutih; član uredniškega odbora revije Mediterranean Journal of Mathematics 

(Birkhauser). 

Zaposlen: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko ter Inštitut za matematiko, fiziko 

in mehaniko, Ljubljana 
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Konrad STEBLOVNIK 
Osebni podatki: rojen 22. decembra 1951, Celje   

Izobrazba: doktorat leta 2007, Inštitut za računalništvo, Fakulteta za 

elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru  
Področja dejavnosti: industrijska elektronika, vgrajeni sistemi, računalništvo 

in mikroračunalništvo 
Zaposlitev/kariera: 1975−1981, Gorenje Velenje, razvojni inženir – TV in 

računalniška periferna oprema; 1981−1985, Gorenje Velenje, vodja razvoja – 

mikroračunalniški sistemi; 1985–1989 Iskra Delta, Ljubljana, vodja razvoja – 

računalniška periferna oprema; 1989–1993 Gorenje, projektni vodja – digitalna 

TV; 1993–2000, Elektronika, Velenje, vodja razvoja – barvni TV; 2000– Gorenje Velenje, vodja 

razvoja, elektronika za belo tehniko in inteligentni dom 

Nagrade: dve nagradi Sklada Borisa Kidriča za izume in tehnične izboljšave; inovator Gorenja 

2003 

Objave: 5 znanstvenih in strokovnih člankov; 8 konferenčnih prispevkov; 7 znanstvenih poročil; 2 

patenta  

Zaposlen: Gorenje, d. d, Velenje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanko STRMČNIK 
Osebni podatki: rojen 29. januarja 1949, Vitanje, Slovenske Konjice   

Izobrazba: doktorat leta 1979, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v 

Ljubljani;  izpopolnjevanje na Tehniški univerzi v Darmstadtu   
Področja dejavnosti: avtomatika, vodenje industrijskih procesov, matematično 

modeliranje, identifikacija, netehniški vidiki uvajanja sistemov za vodenje, 

prenos tehnologije  
Zaposlitev/kariera: Od leta 1973 zaposlen na Institutu “Jožef Stefan”, 

ustanovitelj in vodja Odseka za računalniško avtomatizacijo in regulacije 

(1986–2002), ki se je leta 2003 preimenoval v Odsek za sisteme in vodenje; 

svetovalec direktorja za področje elektronike in informacijskih tehnologij (1992–1994), svetovalec 

direktorja za aplikativne raziskave in razvoj (1994–1996), predsednik Komisije za aplikativno 

dejavnost (1995–2000), nacionalni koordinator raziskovalnega polja “Sistemi in kibernetika” (1992–

1996), predsednik Sveta za tehniko I (1992–1993), podpredsednik Sveta za tehniške vede in 

tehnološki razvoj (1993–1996), član Sveta za znanost in tehnologijo pri Vladi Republike Slovenije 

(2003–2004), predsednik Društva avtomatikov (2002–2006). Od leta 2001 znanstveni svetnik, od 

leta 1988 izr. profesor; predavatelj na Fakulteti za elektrotehniko, UL in Poslovno-tehniški fakulteti 

UNG. 

Nagrade: Prešernova nagrada za študente; Bedjaničeva nagrada za diplomsko delo; nagrada 

Sklada Borisa Kidriča za izume in tehnične izboljšave; nagrada Sklada Borisa Kidriča za 

raziskovalne dosežke; nagrada Republike Slovenije za tehnološke dosežke 

Objave:  51 znanstvenih člankov; 18 strokovnih in poljudnih člankov, 174 objavljenih predavanj na 

konferencah; 12 poglavij v znanstvenih monografijah; več kot 40 raziskovalnih projektov, več kot 

25 aplikativnih projektov  

Zaposlen: Institut »Jožef Stefan«, Odsek za sisteme in vodenje, Ljubljana  
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Leopold ŠKERGET 
Osebni podatki: rojen 14. novembra 1951,  Maribor  

Izobrazba: univ. diplomirani inženir strojništva, 1975: Univerza v Ljubljani, 

Fakulteta za strojništvo; magister tehniških znanosti s področja strojništva, 

1981: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo; doktor tehniških znanosti s 

področja strojništva, 1984, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo   

Področja dejavnosti: procesno strojništvo, transportni pojavi, dinamika 

tekočin, računalniška dinamika tekočin  
Zaposlitev/kariera: Institut »Jožef Stefan« (raziskovalni asistent 1975–1982); 

Univerza Erlangen-Nürnberg, Nemčija, 1986–1989; Alexander von 

Humboldtova štipendija; Turboinštitut (znanstveni svetnik, 1998–2002); prodekan za raziskovalno 

dejavnost Tehniške fakultete, 1993–1994. Od leta 1995 predstojnik Katedre in Inštituta za 

energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru; 1998–

2006 prodekan za raziskovalno dejavnost Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru; nacionalni 

koordinator za področje mehanike; nacionalni koordinator za področje procesnega inženirstva; 

vodja raziskovalnega programa Energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo; 2004–2008 glavni 

urednik revije International Journal of Dynamics of Fluids, Research India Publications 

Nagrade: 2008 – The Eminent Scientist Medal of Wessex Institute; 2004 – zlata plaketa Univerze 

v Mariboru; 2001 – Zoisova nagrada za vrhunske znanstvene dosežke na področju procesnega in 

okoljskega inženirstva; 1988 – nagrada Sklada Borisa Kidriča za pomembne raziskovalne dosežke 

na področju razvoja metode robnih elementov za probleme prenosa toplote in gibalne količine v 

tekočinah 
Objave: 105 znanstvenih člankov; 222 objavljenih predavanj na konferencah; 9 poglavij v 

znanstvenih monografijah; 16 vabljenih predavanj; 60 raziskovalnih poročil; 9 poročil in ekspertiz 

za industrijo 

Zaposlen: Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1995–) 

 

 
Adolf ŠOSTAR 
Osebni podatki: rojen 1. marca 1934,  Ljubljana   

Izobrazba: doktorat leta 1975, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani; 

Inštitut za proizvodno tehnologijo Tehniške univerze v Gradcu; postdoktorsko 

izobraževanje (C. Zeiss)  
Področja dejavnosti: proizvodne tehnologije, tehnološke meritve, 

menedžment kakovosti 
Zaposlitev/kariera: 1956/57, Götaverken, 1959–1965, Tovarna avtomobilov 

Maribor – vodja eksperimentalnega oddelka orodne centrale; 1965–1966 

predstojnik delavnic STŠ; 1968–1970 predstojnik dopolnilne dejavnosti VTŠ; 

1963–2001 vodja laboratorija za tehnološke meritve; 1975–1979 predstojnik oddelka za strojništvo 

Visoke tehniške šole, od leta 1981 redni profesor za strojništvo in tehnološke meritve; 1979–1983 

dekan VTŠ; 1984–1985 prorektor Univerze v Mariboru; 1984–1995, znanstveno-strokovni 

sodelavec podjetja KOMEG – Zeiss; 1991–2001, predstojnik Inštituta za proizvodno strojništvo; 

1992–1996 gostujoči profesor na TU Graz – IFT; 1995–2001, dekan Fakultete za strojništvo 

Univerze v Mariboru;  2002 –, predstojnik Inštituta za prenos znanja in tehnologij CIMRŠ – UM 

Nagrade in priznanja: zlati znak Univerze v Mariboru, državno odlikovanje red dela s srebrnim 

vencem, nagrade ZIT – SFRJ, C. Zeissovo priznanje za dosežke na področju KMT    
Mentorstvo in objave: mentor 7 doktorandom na UM, komentor 4 na TU Graz in 8 magistrandom; 

12 znanstvenih člankov, 8 vabljenih predavanj, 62 objavljenih predavanj na konferencah, 103 

raziskovalnih poročil 
Zaposlen: upokojen, 2001;  zaslužni profesor Univerze v Mariboru 
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Jurij Franc TASIČ 
Osebni podatki: rojen 23. aprila 1948, Brežice  

Izobrazba: diploma, 1971, magisterij, 1973, doktorat, 1977 na Katedri za 

avtomatiko Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani 

Gostujoči profesor in raziskovalec: 14 mesecev na University of 

Westminster, London; trimesečno izpopolnjevanje na Loughborough University 

of Technology  

Področja dejavnosti: obdelava signalov in slik, paralelni algoritmi in 

arhitekture, teorija sistemov, računalniške arhitekture in komunikacijski sistemi, 

multimedijski sistemi, interaktivni uporabniku prilagojeni sistemi, razpoznavanje 

objektov, telemedicina, komunikacije po močnostnih vodih 

Zaposlitev/kariera: 1980–1992, član znanstvenega sveta IJS, 1989–, redni profesor; 1992–1996, 

osnovanje Laboratorija za obdelavo signalov, slik in videa ter razširitev raziskav na področje obdelave 

multimedijskih vsebin v realnem času; 1996–2003, tajnik IAS; predstojnik katedre za telekomunikacije 

na Fakulteti za elektrotehniko; 2004−2008 podpredsednik Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije; 

predsednik Senata za akreditacije, sedaj podpredsednik; svetovalec direktorja Instituta »Jožef Stefan«; 

član odbora za razvoj Univerze v Ljubljani; organizator delovnih srečanj s področja informacijsko-

komunikacijskih tehnologij v okviru letne šole Univerze v Tuzli; predavatelj v okviru podiplomskega 

študija na isti univerzi; 1996–, vabljeni predavatelj na univerzah v Madridu, Londonu, Parizu, Beogradu; 

1980–2008, mentor 19 doktorandom, komentor 2 doktoradoma, mentor okoli stotim diplomantom in 

magistrandom 

Nagrade: Zoisova nagrada za patente  

Objave: 46 znanstvenih člankov; 230 člankov na mednarodnih konferencah; 2 poglavji v  tujih 

znanstvenih knjigah; večkratni vabljeni predavatelj v tujini; urednik dveh knjig, izdanih v tujini, avtor treh 

domačih učbenikov, avtor več kot osmih industrijskih proizvodov ter avtor treh patentov.  
Zaposlen: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko ter Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana  

 

 
Miha TOMAŽEVIČ 
Osebni podatki: rojen 19. septembra 1942,  Ljubljana  

Izobrazba: doktor tehniških znanosti, 1985, Univerza v Ljubljani; 1981−1982, 

podiplomsko izpopolnjevanje na Disaster Prevention Research Institute, 

Univerza v Kyotu, Japonska 
Področja dejavnosti: gradbeništvo, potresno inženirstvo, zidane konstrukcije, 

varstvo arhitekturne kulturne dediščine  

Zaposlitev/kariera: 1967−, Zavod za gradbeništvo Slovenije (nekdanji Zavod 

za raziskavo materiala in konstrukcij); 1996−2005, direktor; svetovalec 

direktorja, vodja odseka za potresno inženirstvo 

Nagrade in priznanja: 1986, nagrada Sklada Borisa Kidriča; 1993, srebrna medalja civilne 

zaščite, Republika Slovenija; 1993, Outstanding Paper Award, The Masonry Society, ZDA; 2001, 

priznanje Province Udine; 2005, Farzad Naeim Prize; Earthquake Engineering Research Institute, 

ZDA; 2005, Scalzi Research Award, The Masonry Society, ZDA  
Objave in drugo: več kot 370 znanstvenih in strokovnih člankov, med njimi več kot 50 člankov, 

objavljenih v tujih revijah, 20 objavljenih vabljenih predavanj na mednarodnih konferencah in 6 

knjig; 25 zaključenih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov, več kot 90 predavanj in 

seminarjev na tujih univerzah in raziskovalnih inštitutih; gostujoči profesor na univerzah v Trentu, 

Padovi, Brescii, Trstu in na milanski politehniki v Italiji,  Universidad de Chile, v Santiagu v Čilu, 

Tehniški univerzi v Dresdnu, Nemčija, Indijskem inštitutu za tehnologijo v Roorkeeju v Indiji. 

Zaposlen: Zavod za gradbeništvo Slovenije  
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Jože VIŽINTIN 
Osebni podatki: rojen 3. avgusta 1943, Zalošče, Nova Gorica   

Izobrazba: doktorat leta 1978, Katedra za konstruiranje, Fakulteta za 

strojništvo, Univerza v Ljubljani; postdoktorsko izpopolnjevanje 4 mesece 

(BAM, NIST)  
Področja dejavnosti: tribologija, tehnična diagnostika, inženiring površin, 

mehanska gonila  
Zaposlitev/kariera: 1965−1966, Avtopromet Gorica; 1980−1987, direktor 

Zavoda za raziskavo materialov in konstrukcij, Ljubljana; 1994–, predstojnik 

Centra za tribologijo in tehnično diagnostiko, Fakulteta za strojništvo (FS), 

Univerza v Ljubljani (UL); 1995–, redni profesor za tribologijo, mehanske pogone in gonila, FS, UL; 

1996–, predstojnik Katedre za konstruiranje in delovne stroje, FS, UL; 1997−2001, prorektor UL; 

1986–, predsednik Slovenskega društva za tribologijo; 2003−2004 in 2007−2008, predsednik 

Inženirske akademije Slovenije; 2007−2008, v. d. direktorja Inovacijsko-razvojnega inštituta UL 

Nagrade in priznanje: AGMA, Technical Division Award; nagrada Fakultete za strojništvo za 

raziskovalno delo; Zoisovo priznanje za dosežke na področju znanosti; nagrada Ameriškega 

združenja strojnih inženirjev – ASME; Zoisova nagrada za vrhunske in znanstvene dosežke na 

področju strojništva; nagrada Fellow STLE za posebne dosežke na področju tribologije; zlata 

plaketa Univerze v Ljubljani    
Objave: 92 znanstvenih člankov; 115 objavljenih predavanj na konferencah; 7 poglavij v 

znanstvenih monografijah; 21 vabljenih predavanj; 80 raziskovalnih poročil; 88 poročil in ekspertiz 

za industrijo; 8 patentov  

Zaposlen: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Center za tribologijo in tehnično 

diagnostiko 

 
 
 

 
Franc VODOPIVEC 
Osebni podatki: rojen 8. oktobra 1931, Rakitnik, Postojna  

Izobrazba: univ. dipl. inž., Fakulteta za rudarstvo in metalurgijo Ljubljana 1956; 

doktorat Univerze v Parizu, 1962; izpopolnjevanje 1960–1962 Institut de 

Recherches de la Sidérurgie, St. Germain-en-Laye, Francija 

Področje raziskovanja: kovine in zlitine: razvoj metodike, strjevanje, fazne 

premene in rast zrn, vroča in hladna deformacija ter rekristalizacija, trdo- in 

mehkomagnetne zlitine, deformacija z lezenjem, ekspertne analize industrijskih 

poškodb  

Zaposlitev/kariera: ustanovitelj in vodja laboratorija za metalografijo, vodja 

oddelka za tehnologijo, 1992–1977 direktor Inštituta za kovinske materiale in tehnologije (prej 

Metalurškega inštituta), Ljubljana; 1987 habilitiran za rednega profesorja za fizikalno metalurgijo 

Univerze v Ljubljani; 1992– glavni urednik revije Materiali in tehnologije; član uredniškega odbora 

revije Metalurgija; 2002–2003 predsednik Inženirske akademije Slovenije; član The World 

Innovation Forum, predsednik Slovenskega društva za materiale 

Nagrade in priznanja: 1977, nagrada Sklada Borisa Kidriča, 1984; Kidričeva nagrada za tehniške 

vede, 1987; medalja za prispevek k razvoju Slovenskih železarn, 2003, Zoisova nagrada za 

življenjsko delo 
Objave: 162 znanstvenih člankov v periodiki, 62 razvojnih in strokovnih člankov, 172 prispevkov na 

nacionalnih in mednarodnih konferencah, knjiga KOVINE IN ZLITINE, kristalna mreža, 

mikrostruktura, procesi, sestava in lastnosti, 75 člankov o raziskovalni in tehnološki politiki 

Zaposlen: upokojen,  1997 
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Jure ZUPAN 
Osebni podatki: rojen 16. marca 1943, Ljubljana   

Izobrazba: doktorat leta 1972, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 

Univerza v Ljubljani; znanstveno izpopolnjevanje na ETH v Zürichu (1975), na 

NIH/EPA Bethesda, Maryland (1978) 
Področja dejavnosti: kemometrija, statistika, nevronske mreže, povezava 

med strukturami spojin in njihovimi lastnostmi, grupiranje velikega števila 

kompleksnih podatkov, jezikoslovni problemi (pregibnost slovenskih besed), 

raziskave konteksta besedil  
Zaposlitev/kariera: 1963–1973, IJS, asistent na Odseku za keramiko; 1974–, 

Kemijski inštitut (KI); 1993, vodja Laboratorija ze kemometrijo na KI; 1996–, znanstveni svetnik KI; 

član Sveta za znanost in tehnologijo (SZT), 1990–1993 in 1998–2000; predsednik Nacionalnega 

znanstveno-raziskovalnega sveta (NZRS), 1998–2000, in njegov podpredsednik, 2001–2003; 

1998–, tajnik Častnega razsodišča na znanstvenoraziskovalnem področju; minister za visoko 

šolstvo, znanost in tehnologijo RS, 2004–2007; gostujoči profesor na Arizona State University, 

Tempe (1982), FABI, Vrije Universiteit Brussels (1988), TU Munich, Department of Chemistry 

(1990–1992: 3 mesece/leto), University Rovira i Virgili, Tarragona (1995) 

Objave in drugo: več kot 180 člankov v domačih in tujih znanstvenih revijah in časopisih, avtor 

petih in urednik dveh znanstvenih monografij, urednik in sourednik dveh zbornikov s konferenc. 

Knjiga o nevronskih mrežah je bila prevedena tudi v japonščino (1994) in kitajščino (2000). Citiran 

v bibliografskih bazah z več kot 2000 SCI-citati, organizator in član programskih odborov 

precejšnjega števila konferenc, član uredniških odborov petih revij in član uredniškega odbora ACS 

Book Series on Computers in Chemistry (1992–). 

Zaposlen: Kemijski inštitut, Ljubljana 

 

 

 

 

Boris ŽEMVA 
Osebni podatki: rojen 8. junija 1940,  Ljubljana  

Izobrazba: 1971, doktorat znanosti na področju kemije na Fakulteti za kemijo in 

kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (UL); 1972–1973 postdoktorsko 

izobraževanje na University of California, Berkeley, ZDA; 1983, diploma iz 

ekonomije na Univerzi v Mariboru 
Področja dejavnosti: anorganska kemija fluora, kemija žlahtnih plinov, kemija 

koordinacijskih spojin s centralno kovino v visokih oksidacijskih stanjih, 

visokoenergijski oksidanti 

Zaposlitev/kariera: 1965–, raziskovalec na Institutu »Jožef Stefan« (IJS); 

1983–2006, vodja Odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo; 1985–, redni profesor za 

anorgansko kemijo na UL; 1983–2006, član znanstvenega sveta IJS;  1996–, član Inženirske 

akademije Slovenije; 1983–, član Odbora za izbiro svetovnih simpozijev o kemiji fluora; 1995 

predsednik 11. evropskega simpozija o kemiji fluora na Bledu; 2004–, redni profesor na 

Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana; 2006 predsednik 5. mednarodnega simpozija o 

anorganskih materialih v Ljubljani; član upravnega odbora IJS 

Nagrade in priznanja: 1972 in 1978, Fulbrightova nagrada za kritje stroškov potovanja; 1989, 

nagrada Sklada Borisa Kidriča za odlične dosežke v znanosti; 1993, Miller Research Professor, 

University of California, Berkeley, ZDA; 1997, gostujoči profesor v ICMCB, Francija; 1999, 

Humboldt Research Award, Nemčija; 2001, ambasador Republike Slovenije v znanosti; 2006, 

nagrada ameriškega kemijskega društva (ACS) za kreativno delo na področju kemije fluora 

Objave: 139 znanstvenih člankov; 26 vabljenih predavanj na simpozijih; 71 vabljenih predavanj na 

univerzah in inštitutih, 4 poglavja v znanstvenih knjigah, mednarodni patent s podjetjem BASF, 

Nemčija; sinteza binarnih fluoridov: AgF3, NiF4, NiF3, CuF3 
Zaposlen: Institut  “Jožef Stefan”, Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, Ljubljana 
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Iztok ŽUN 
Osebni podatki: rojen 13. oktobra 1946,  Ljubljana  

Izobrazba: diploma, 1972, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani; 

doktorat znanosti s področja strojništva, 1976, Univerza v Ljubljani; študijski 

obisk 1974/1975: Thayer School of Engineering, Dartmouth College, ZDA 

Področja dejavnosti: kompleksna dinamika fluidov: dvofazni tok; 

termodinamika: kompleksni sistemi 

Zaposlitev/kariera: profesor za termodinamiko in mehaniko fluidov, Univerza v 

Ljubljani, Fakulteta za strojništvo: 1987–, predstojnik katedre, vodja LFDT, 

1987–; gostujoči znanstvenik, univerza v Kyotu, Japonska; 1986 in 1998, 

gostujoči profesor, univerza v Kyotu, Japonska; 1995, gostujoči profesor, Universite Claude 

Bernard Lyon, France, 1991; gostujoči znanstvenik, Universidade de Aveiro, Centre for Mechanical 

Technology and Automation, 2000 

Nagrade in priznanja: Rastko Stojanović, 1981; Zoisovo priznanje, 1999; nagrada JSMF, 2003 

(Japonsko združenje za večfazne tokove)  

Objave in drugo: več kot 130 člankov v revijah in recenziranih zbornikih; več kot 60 vabljenih 

predavanj na inštitutih, univerzah in v industriji  v  EU, na Japonskem in v ZDA; več kot 210 čistih 

citatov (brez avtocitatov) po Web of Science, h = 10; aplikacije (glavne): GCMMS – Slovenski 

transmisijski sistem za zemeljski plin (GEOPLIN), GORENJE, BRINOX.  

Zaposlen: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo   
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INŽENIRSKE AKADEMIJE PO SVETU 
 

 

Inženirske akademije po svetu, ki so vključene v združenji Euro-CASE ali/in CAETS 

 

 

Argentina  National Academy of Engineering – Argentina  

Avstralija  Academy of Technological Sciences and Engineering – ATSE  

Belgija   Royal Belgian Academy Council of Applied Sciences – BACAS 

Češka   Engineering Academy of the Czech Republic - EA CR 

Danska  Danish Academy of Technical Sciences – ATV 

Finska   Finnish Academies of Technology - FACTE 

Francija  National Academy of Technologies of France – NATF 

Hrvaška  Croatian Academy of Engineering, HATZ 

Indija   Indian National Academy of Engineering  

Irska   The Irish Academy of Engineering - IAE 

Japonska  The Engineering Academy – EAJ 

Kanada   Academy of Engineering – CAE  

Kitajska  Chinese Academy of Engineering 

Koreja   The National Academy of Engineering of Korea 

Madžarska  Hungarian Academy of Engineering 

Mehika  Academy of Engineering - AI 

Nemčija  German Academy of Science and Engineering – ACATECH  

Nizozemska  Netherlands Academy of Technology and Innovation - NATI 

Norveška  Norwegian Academy of Technological Sciences - NTVA 

Portugalska   Portuguese Academy of Engineering 

Romunija   Romanian Academy of Technical Sciences - ASTR 

Španija  Real Academia de Ingeniería – RAI 

Švedska   Royal Swedish Academy of Engineering Sciences - IVA 

Švica   Swiss Academy of Engineering Sciences – SATW 

Urugvaj  National Academy of Engineering – Uruguay 

Velika Britanija The Royal Academy of Engineering – RAEng  

ZDA   National Academy of Engineering – NAE  
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NAGRADE ČLANOV IAS V LETU 2007 
 
 
- Prof. dr. Janez Peklenik, 

odlikovan z »Zlatim doktoratom« na Tehniški univerzi v Aachnu ob petdesetletnici doktorske 

disertacije  

 
 
 

- Prof. dr. Miha Japelj 

podelitev naziva častnega meščana; Mestna občina Novo mesto  
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- Prof. dr. Jože Vižintin  

zlata plaketa Univerze v Ljubljani 
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- Prof. dr. Marija Kosec  

izredna profesorica Univerze Xi'an Jaotong, Kitajska  
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INŽENIRSKA AKADEMIJA SLOVENIJE 
 

 

 

 

Vodja pisarne IAS: 

Irena Lengar 

Tomšičeva ulica 4 

SI-1000 Ljubljana, Slovenija 

Tel.: +386 1 425 4418 

Faks: +386 1 425 4417 

irena.lengar@ias.si 

 

 

 

Poštni naslovi članov predsedstva IAS: 

Predsednik   predsednik@ias.si 

  Tajnik IAS   tajnik@ias.si 

  Splošno   info@ias.si  

 

 

 

 

Spletna stran:  

www.ias.si 

 




