
Marijan F. Krajnc 

Prvi slovenski doktor vojaško-tehničnih znanosti 
 

 

Dr. Jurij KOLENC, polkovnik tehnične službe v pokoju, doktor vojaško-tehničnih znanosti, 
univerzitetni diplomirani inženir prometa, redni profesor univerze v Zagrebu, Portorožu in Ljubljani. Bil 
tudi dekan Fakultete za pomorstvo in promet v Portorožu. Nazadnje je predstojnik oddelka za 
tehnologijo pomorstva. 
 
Rojen je bil 1944 v vasi Avče pri Novi Gorici. Po opravljeni prometni vojaški šoli na Reki (1962) je 
končal Vojaško akademijo JLA prometne smeri v Beogradu (1967), kmalu zatem pa še prometno 
fakulteto univerze v Beogradu (1973). Magister tehničnih znanosti na področju znanstvene 
organizacije dela je postal junija 1976 na univerzi v Zagrebu. Specializacijo iz vojaško-transportne 
logistike pa je kot dvoletni izredni študij opravil julija 1985 na Poveljniško-štabni akademiji  v 
Beogradu. Še pred tem, januarja 1985, pa je na Visoki vojaško-tehniški šoli v Zagrebu postal doktor 
vojaško-tehničnih znanosti s področja prometa.  
 
Od 1973 do julija 1991 je opravljal pedagoško in znanstveno-raziskovalno dejavnost na Visoki tehnični 
vojaški šoli v Zagrebu z nazivom asistent in redni profesor. Od septembra 1983 je bil poleg tega 
predstojnik Prometne smeri in Katedre za promet in transport ter Podiplomskega študija iz transportne 
logistike. Julija 1991 je zapustil JLA s činom polkovnika prometne službe. 
 
Zatem je bil (do leta 1995) direktor Inštituta prometnih znanosti Univerze v Zagrebu, nato pa se je z 
nazivom redni profesor univerze v Zagrebu zaposlil na Fakulteti za pomorstvo in promet (v Portorožu) 
Univerze v Ljubljani. Je član mnogih domačih in tujih znanstvenih združenj. Napisal je 4 univerzitetne 
učbenike, 8 skript – priročnikov in objavil doma in v tujini okrog 130 znanstvenih del, strokovnih 
člankov in raziskovalnih projektov. Na Cobissu ima trenutno 336 zadetkov. 
 
18. junija 2010 je prejel Zlato plaketo Univerze v Ljubljani za življenjsko delo in izredne uspehe na 
področju pomorstva in prometa. 
 
Iskrene čestitke! 
 
P.s. 
Primerno predstavitev čakata še dva skoraj neznana polkovnika tehnične službe JLA in doktorja 
vojaško-tehnične znanosti, in sicer: dr. Anton BENČINA, ki je 1977 doktoriral na področju elektronike, 
in dr. Branislav Perme, ki je 1984 doktoriral iz hidromehanike. 
 


