
 

 

 

 

 
Po sklepu Občinskega sveta Občine Ig, z dne 9. 3. 2016,  

in na predlog župana Janeza Cimpermana 
PRIZNANJE Občine Ig za leto 2016  

 

prejme 
 

prof. dr. ANTON BRANCELJ 
za pomembne dosežke pri raziskovanju in ohranjanju jame Velika Pasica 

 
Anton Brancelj se je rodil leta 1957 v Iški. Osnovno šolo je obiskoval v Iški vasi in Ljubljani. Po zaključku 
gimnazije se je vpisal na študij biologije na Univerzi v Ljubljani in diplomiral leta 1981. Svojo znanstveno 
kariero je začel z raziskavami biologije in ekologije volka v snežniških gozdovih; za svoje delo je prejel 
študentsko Prešernovo nagrado. 
Še kot dijak je postal član Društva za raziskovanje jam, kjer se je z jamarstvom amatersko ukvarjal do 
zaključka doktorata. Profesionalno se je z jamskim živalstvom začel ukvarjati leta 1983, ko je v okviru 
magistrske naloge preučeval ekologijo in razširjenost rakov v postojnsko-planinskem jamskem sistemu. 
Leta 1991 je uspešno zagovarjal doktorsko delo s področja sekundarne produkcije zooplanktona v 
Blejskem jezeru. Raziskave sladkovodnih ekosistemov je nato razširil tudi na visokogorska jezera v 
Triglavskem narodnem parku. Pomemben preskok v njegovi znanstveni karieri je bila leta 1994 
vključitev v evropske projekte, ki so obravnavali razmere v visokogorskih jezerih v Evropi (WP 4). 
Od leta 1982 je zaposlen na Nacionalnem inštitutu za biologijo v Ljubljani. 
Dr. Anton Brancelj se uspešno uveljavlja kot pedagog in mentor. Na Univerzi v Novi Gorici od leta 1996 
predava predmet »Limnologija« »Ekologija podzemnih vod« in je mentor več študentom na do- in 
podiplomski stopnji ter mladim raziskovalcem s področja ekologije sladkih voda. 
Kot mednarodno priznan specialist za vodne bolhe in ceponožne rake je analiziral vzorce iz slovenskih 
visokogorskih jezer, poleg tega pa je kot gostujoči raziskovalec in predavatelj sodeloval pri raziskovanju 
številnih vzorcev visokogorskih jezer španskih Pirenejev, Rodopov in Rila v Bolgariji ter Tibeta. Raziskave 
je opravljal tudi na Tajskem, Kitajskem, v Mongoliji, na Kamčatki in v Sahari. Rezultati teh raziskav in 
drugi znanstveni prispevki so objavljeni v več kot 500 naslovih, kolikor šteje njegova osebna bibliografija. 
Za strokovno in širšo slovensko javnost je svoje raziskave predstavil v različnih monografijah, med 
katerimi je treba izpostaviti monografijo »Visokogorska jezera v vzhodnem delu Julijskih Alp«, ki je 
prevedena tudi v angleščino. 
Bil je tudi mentor kitajskemu študentu, ki je opravil doktorat o hidrologiji in ekologiji epikrasa v jami 
Velika Pasica, ki leži v bližini naselja Gornji Ig. O Veliki Pasici je dr. Brancelj v letu 2015 izdal znanstveno 
monografijo »Jama Velika Pasica - zgodovina, okolje in življenje v njej«, katere izdajo je podprla tudi 
Občina Ig 
Bibliografija dr. Antona Branclja obsega poleg številnih člankov v mednarodnih znanstvenih revijah tudi 
monografijo z naslovom »Visokogorska jezera v vzhodnem delu Julijskih Alp«. 
 
 
Iskrene čestitke za prejeto priznanje. 

           Janez Cimperman 
                              župan 
      Ig, 18. marec 2016 


