Priznanja za uspešno delo

Janez Škrlec,

promotor znanosti in sodelovanja
V lanskem letu, ko je pobudnik za ustanovitev našega Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS
in njegov prvi predsednik Janez Škrlec predal krmilo odbora naslednji generaciji, so se njegovega
vizionarskega razmišljanja in neomajne volje do dela spomnili tudi številni partnerji s področja
znanstveno raziskovalne sfere in mu za deset in več let sodelovanja podelili svoja priznanja. Na
področju znanosti in sodelovanja z industrijo, obrtjo in podjetništvom pa še vedno ostaja aktiven in kot
član Sveta za znanost in tehnologijo RS naprej deluje z istim poslanstvom.

S

svojimi prizadevanji je odprl vrata
številnim povezavam med industrijo, predvsem mikro in malimi podjetji,
za prihodnost katerih se najbolj zavzema, ter številnimi centri znanj od srednjih šol, fakultet, inštitutov do centrov
odličnosti in različnih raziskovalnih
interesnih skupin. Številne čestitke je
prejel že ob nedavni obletnici delovanja
odbora. Takrat so mu izraze podpore
namenili tudi z najvišjih državnih ravni,
med drugimi ministrica dr. Maja Makovec Brenčič z Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport RS, minister Zdravko
Počivalšek z Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo RS in prof. dr. Tamara Lah Turnšek, predsednica Sveta za
znanost in tehnologijo RS, katerega član
je tudi sam. Pohvale niso izostale tudi
v domači stanovski organizaciji, kjer je
Branko Meh, predsednik OZS posebej
pohvalil dobro delovanje odbora in njegov doprinos pri povezovanju obrtnikov,
podjetnikov in centrov znanj.
Univerza v Mariboru mu je svojo Svečano listino podelila že januarja
na svoji slovesni akademiji v prostorih
Univerze v Mariboru. Priznanje, ki ga
je prejel iz rok rektorja prof. dr. Igorja
Tičarja, so mu podelili za izjemno pomoč pri razvoju študijskih programov in
za uspešno povezovanje akademske in
znanstvene sfere z gospodarstvom ter
za prenos novih tehnologij.
Kemijski inštitut v Ljubljani mu je
junija podelil posebno priznanje za za-

sluge in neprecenljiv prispevek pri predstavitvah Kemijskega inštituta na sejmih, konferencah in drugih strokovnih
dogodkih, ter o poročanju o številnih
odkritjih, prebojnih raziskovalnih uspehih Kemijskega inštituta. Ob 70-letnici
Kemijskega inštituta mu ga je podelil
njegov direktor prof. dr. Gregor Anderluh.
Institut Jožef Stefan mu je na podlagi Sklepa Znanstvenega sveta IJS oktobra podelil Častno listino za sodelovanje
pri prenosu znanstvenih in tehnoloških
dosežkov ter znanj, ustvarjenih na institutu v družbeno in gospodarsko zaledje
doma in v tujini. Priznanje sta mu na
slavnostni seji podelila direktor prof. dr.
Jadran Lenarčič in predsednik Znanstvenega sveta Instituta IJS prof. dr. Dragan
Mihailović.
Fakulteta za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani pa mu je decembra ob
Dnevu Univerze v Ljubljani podelila posebno priznanje za celovito in uspešno
sodelovanje ter povezovanje, skupne
strokovne dogodke, za področje razvoja, raziskav, izobraževanja, ter prenosa
znanj, novih tehnologij ter dosežkov v
gospodarstvo. Priznanje je prejel iz rok
dekana prof. dr. Igorja Papiča.
Anton Šijanec

Utrinek s podelitve Svečane listine Univerze v
Mariboru, ki jo je Janez Škrlec prejel za izjemno
pomoč pri razvoju študijskih programov in za
uspešno povezovanje akademske in znanstvene sfere
z gospodarstvom ter za prenos novih tehnologij.

Priznanje sta na Institutu Jožef Stefan Janez
Škrlecu podelila direktor prof. dr. Jadran Lenarčič
in predsednik Znanstvenega sveta Instituta Jožef
Stefan, prof. dr. Dragan Mihailović.

januar 2017

93

