
Priznanja Janez Škrlecu, za povezovanje gospodarstva in znanosti, za 
prenos novih tehnologij in inovacij v podjetništvo. 

 

 

       

 
 Podelitev priznanja na FERI – Univerze v Mariboru, 16.2. 2012 (desno na sliki dekan prof. dr. Borut Žalik in levo dobitnik priznanja 

predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri OZS, Janez Škrlec) foto: mag. Gero Angleitner  

 

18. aprila 2013 je OZS podelila posebno priznanje Janez Škrlecu, predsedniku odbora za znanost in tehnologijo pri OZS.   Priznanje je bilo 

podeljeno za uspešno povezovanje gospodarstva z akademsko in znanstveno sfero in za prenos tehnologij in inovacij . Priznanje je bilo 

Škrlecu podeljeno na 10. Nanotehnološkem dnevu na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Priznanje mu je izročil namestnik generalnega 

sekretarja OZS, Pavel Sedovnik.               

 

 

 



 

 

              

Svečana listina Univerze v Mariboru je bila podeljena Janez Škrlecu, 27. Januarja 2016 v prostorih Univerze v Mariboru. Priznanje je bilo 
podeljeno za izjemno pomoč pri razvoju študijskih programov in za  uspešno povezovanje akademske in znanstvene sfere z gospodarstvom 
ter za prenos novih tehnologij. Priznanje je Janez Škrlecu izročil rektor prof. dr. Igor Tičar. 

 

 

                 

Kemijski inštitut v Ljubljani je dne 9. Junija 2016 podelil Janez Škrlecu posebno priznanje, za zasluge 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.  Priznanje je Janez Škrlecu  ob 70 letnici Kemijskega inštituta, podelil direktor, prof. dr. Gregor 
Anderluh.       

 

 

 



     

 Institut Jožef Stefan je 20. Oktobra 2016 podelil Častno listino, Janez Škrlecu, članu Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije. 
Priznanje je bilo podeljeno na podlagi Sklepa Znanstvenega sveta IJS, za sodelovanje  pri prenosu znanstvenih in tehnoloških dosežkov ter 
znanj, ustvarjenih na institutu v družbeno in gospodarsko zaledje doma in v tujini. Priznanje sta na Institutu Jožef Stefan Janez Škrlecu 
podelila, direktor prof. dr. Jadran Lenarčič in predsednik Znanstvenega sveta Instituta Jožef Stefan, prof. dr. Dragan Mihailovid.                           


