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ZASLUŽNI PROFESOR − PROFESSOR EMERITUS –  

UNIVERZE V NOVI GORICI 
 

PROF. DR. MIRAN VESELIČ 
 
 
Senat Univerze v Novi Gorici je na seji 13. maja 2020 sklenil, da naziv zaslužnega 
profesorja Univerze v Novi Gorici – professor emeritus – prejme prof. dr. Miran Veselič za 
pomemben prispevek k mednarodnemu ugledu in razvoju Univerze v Novi Gorici ter 
vzorno opravljanje pedagoškega in mentorskega dela.  
 
Prof. dr. Miran Veselič je po diplomskem študiju geologije na Univerzi v Ljubljani, ki ga 
je zaključil leta 1972, nadaljeval študij s področja hidrogeologije na Univerzi Bordeaux I v 
Franciji, kjer je leta 1978 doktoriral in prejel znanstveni naslov »doktor-inženir znanosti na 
področju voda« (Docteur-Ingénieur en Sciences de l'Eau). 
 
Po doktoratu je bil do leta 1993 redno zaposlen na Inštitutu za geologijo, geotehniko in 
geofiziko v Ljubljani kot znanstveni svetnik in vodja projektov za nadzor rudniških voda. 
Od leta 1994 do 2002 je bil direktor Inštituta za rudarstvo, geotehnologijo in okolje – 
IRGO, od leta 2002 do upokojitve leta 2008 pa direktor Agencije za radioaktivne odpadke 
– ARAO. 
 
Njegovo široko strokovno in znanstvenoraziskovalno delovanje, ki je dokumentirano v več 
kot 700 znanstvenih in strokovnih objavah, vključuje med drugim proučevanje regionalnih 
vodnih virov in njihovo zaščito, izkoriščanje geotermalnih virov ter termalnih in 
mineralnih voda, problematiko vplivov na okolje, vključno z metodološkimi podlagami za 
okoljsko zakonodajo na področju prostorskega načrtovanja, problematiko odvodnjavanja 
na mokriščih, na odlagališčih odpadkov in v rudnikih, ter ne nazadnje razvoja merilnih 
tehnik in tehnologij za različne aplikacije v hidrogeologiji. 
 
Prof. dr. Miran Veselič je dolgoletni član Mednarodnega združenja za rudniške vode 
(IMWA), ki mu je tudi predsedoval v letih 1995–1997 in bil imenovan za častnega 
predsednika. Je tudi član Mednarodnega združenja hidrogeologov (IAH), pri katerem je bil 
v letih 2003–2005 izvoljen za generalnega tajnika združenja. Bil pa je tudi soustanovitelj in 
prvi predsednik slovenske izpostave IAH – Društva Slovenski komite Mednarodnega 
združenja hidrogeologov. Poleg članstva in sodelovanja v številnih mednarodnih in 
nacionalnih odborih in delovnih telesih velja izpostaviti še njegovo predsedovanje 
Koordinaciji raziskovalnih institucij Slovenije (KORIS) v letih 2000–2001. 
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Strokovno in pedagoško delo prof. dr. Mirana Veseliča je že 22 let tesno povezano tudi z 
Univerzo v Novi Gorici. V letih 2001–2005 je bil član Senata Fakultete za znanosti o 
okolju. Kot predavatelj in mentor študentom je pomembno prispeval k oblikovanju 
študijskih programov s področja okolja in ustrezni umestitvi pomembnih področij, kot sta 
hidrologija in geologija, v predmetnik na vseh treh stopnjah študija. Obenem pa je z 
bogatimi strokovnimi izkušnjami lahko zagotovil tudi ustrezno povezovanje teh področij s 
problematikami odlaganja radioaktivnih odpadkov, upravljanja okolja, kot tudi 
trajnostnega razvoja. Od leta 2011 kot član Upravnega odbora aktivno sodeluje pri vodenju 
Univerze v Novi Gorici. 
 
Prof. dr. Miran Veselič je tako s svojim mednarodnim ugledom in delovanjem, 
sodelovanjem pri vodenju univerze, kot tudi z vzornim pedagoškim delom pomembno 
prispeval k uveljavitvi in ugledu Univerze v Novi Gorici doma in v svetu. 
 
 
                   
                
 
 
 
 

 
 

  
 

 


