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Mladost in začetek študija

23.1.1920 rojen v Slovenskih Konjicah

1930 - 1938 gimnazija v Mariboru in Celju

1938 - 1941 študij na elektrostrojnem oddelku 
Tehniške fakultete Univerze v Ljubljani



Študij in vojna

1941 – 1942 pogojno vpisan na Tehniško visoko šolo
v Gradcu

1942 izključen iz Tehniške visoke šole v Gradcu

1942 – 1943 mobiliziran na delo v letalsko tovarno na 
Dunaju

1943 – 1945 prisilno mobiliziran v nemško vojsko

1945 –1947 delal v industriji gradbenega materiala



Dokončanje študija, začetek akademske kariere
in industrijske izkušnje

1947 – 1950 študij in diploma na Tehniški fakulteti 
Univerze v Ljubljani

1950 –1952 konstruktor v Centralnem konstrukcijskem 
biroju Ministrstva za težko industrijo
SFRJ v Ljubljani

1952 asistent na Katedri za tehnologijo
Tehniške fakultete

1952 – 1953 specializacija v tovarni obdelovalnih strojev 
Waldrich / ZRN

1956 – 1957 vpis na VTŠ Aachen in specializacija v 
tovarni obdelovalnih strojev Schiess /ZRN



Univerzitetni učitelj

1961 docent za Tehniko preoblikovanja in 
Teorijo plastičnega preoblikovanja na 
Fakulteti za strojništvo





Prva generacija absolventov
(druge stopnje) - tehnologov



Aktivna sodelava

pri gradnji

nove stavbe

Fakultete za strojništvo





Znanstveno-raziskovalno delo v tujini

1967 – 1974 občasni znanstveni sodelavec na
Institutu za preoblikovalno tehniko
Univerze v Stuttgartu / ZRN

1975 doktorat na Institutu za preoblikovalno 
tehniko Univerze v Stuttgartu / ZRN



Fakulteta za strojništvo - 1
Institut za preoblikovanje - 2

Stuttgart

1

2





















»Zrela« leta

1976 izredni profesor na Fakulteti za strojništvo 
Univerze v Ljubljani

1982 redni profesor na Fakulteti za strojništvo 
Univerze v Ljubljani

1989 upokojitev



Objave v tujini



Objave v tujini



Objave v tujini



Objave v tujini



Objave v tujini



Razširjanje
novih znanj



Razširjanje
novih znanj



Razširjanje
novih znanj



Začetek novih in trajnih navezav



I generacija: Lange – Gologranc

II generacija: Geiger – Kuzman

III generacija: Hinsel – Pepelnjak



Nove vezi:

II a:             Geiger – Grabec

III a:               ?? – Govekar

????

????











Še na mnoga leta,

spoštovani učitelj !

LABORATORIJ ZA PREOBLIKOVANJE

FORMING LABORATORY


