
Prvi~ sva se sre~ala pred {tiridesetimi leti na Institutu
»Jo`ef Stefan«, kjer sem leta 1979 za~el pripravljati
diplomsko delo. Jo`e je bil takrat zaposlen na In{titutu za
elektroniko in vakuumsko tehniko, vendar je pogosto
prihajal na na{ in{titut na obisk k biv{im sodelavcem v
Odseku za elektronsko mikroskopijo, kjer je na za~etku
sedemdesetih let opravljal eksperimentalno delo v okviru
doktorske disertacije. @e ob prvem sre~anju sem opazil,
da je izjemno prijazen in dostopen ~lovek. Vedno je
enako prijazno pozdravil tako sna`ilko kot akademika.
Bil je tudi izjemno pozoren ~lovek. Nikoli, ampak res
nikoli, ni pozabil ~estitati svojim sodelavcem in prija-
teljem za njihove dose`ke ali vo{~iti za rojstne dneve in
druge osebne praznike.

Kasneje, ko se je po vrnitvi iz Indije, kjer je bil
predavatelj na Univerzi v Tirupatiju, zaposlil na In{titutu
»Jo`ef Stefan«, sva za~ela sodelovati na strokovnem
podro~ju pri razvoju superprevodnih tankih plasti. [e
bolj sva se spoprijateljila, ko sva skupaj dolga leta
urejala in oblikovala strokovno revijo Vakuumist. Ker je
bil lektor za slovenski knji`ni jezik, je vseh trideset let
izhajanja tega ~asopisa lektoriral prispevke. Bil je tudi
avtor {tevilnih strokovnih ~lankov. [e tako suhoparen
strokovni tekst je napisal v lepem in so~nem jeziku, da
ga je bilo u`itek brati. Kot izvrsten poznavalec in
ljubitelj slovenskega jezika, si je zelo prizadeval, da bi
nas, mlaj{e sodelavce, nau~il uporabe slovenskega jezika
pri pisanju strokovnih besedil. Njegovo prepri~anje je
bilo, da mora slovenska tehni{ka inteligenca pisati tudi v
sloven{~ini in tako skrbeti za tehni~no izrazoslovje. V
pomo~ nam je sestavil tudi dva slovarja tehni~nih besed,
ki se uporabljajo na podro~ju vakuumske tehnike, fizike
plazme in povr{in ter analitskih tehnik. Lektoriral je na
stotine diplomskih, magistrskih in doktorskih del ter
strokovnih knjig. Vsi vemo, kako mukotrpno in te`ko
delo je to, {e zlasti zato, ker avtorji strokovnih besedil v
veliki ve~ini nismo ravno najbolj ve{~i uporabe sloven-
skega knji`nega jezika. Lektoriranje pa je {e toliko te`je,
~e se strokovno besedilo tematsko ne pokriva s pod-
ro~jem, na katerem si sam strokovnjak.

Jo`e je bil vse do leta 2016 tudi lektor strokovnega
~asopisa »Materiali in tehnologije«, tekstov likovnih
kritikov zgibank za razstave v galeriji In{tituta »Jo`ef
Stefan«, in{titutskih »Novic« in letnih poro~il.

Jo`eta sta krasili {e dve zna~ajski lastnosti: zanes-
ljivost in pedantnost. Karkoli je obljubil, je tudi v dogo-
vorjenem roku naredil, pa tudi, ~e je bila za njim
neprespana no~. Na njegove prispevke ni bilo treba
nikoli ~akati. Zaradi svoje pedantnosti je bil zelo za`elen
organizator doma~ih in mednarodnih konferenc in drugih
strokovnih sre~anj. Tam, kjer je organizacijo prevzel
Jo`e, smo vedeli, da bo vse potekalo brezhibno. Tako je
bilo, ko je bil zadol`en za protokol ob obisku {vedskega
kralja na Institutu »Jo`ef Stefan«, kakor tudi pri
organizaciji vsakoletnih sre~anj Strate{kega Foruma Bled
ali pa pri organizaciji kampanje prof. Vodopivca za ~lana
Dr`avnega sveta.

Jo`e je bil ustanovni ~lan in dolga leta ena od
klju~nih oseb v Dru{tvu za vakuumsko tehniko Slove-
nije, ki letos praznuje 60-letnico delovanja. V okviru
dru{tva je organiziral veliko doma~ih in mednarodnih
znanstvenih in strokovnih sre~anj. Kot predsednik Zveze
dru{tev za vakuumsko tehniko Jugoslavije, je bil 6 let
~lan izvr{ilnega odbora Mednarodne zveze za vakuum-
sko znanost, tehnologijo in aplikacije. Bil je tudi
pobudnik organizacije zdru`enih vakuumskih konferenc
treh dr`av (Jugoslavije, Mad`arske in Avstrije), ki redno
potekajo {e danes, le da so se organizaciji pridru`ile tudi
druge srednjeevropske dr`ave.

Vsa na{teta dela je Jo`e opravljal poleg svojega
strokovnega dela, bolj ali manj volontersko. Kot vrhun-
ski strokovnjak za podro~je vakuumske tehnike je bil
vodja razvoja {tevilnih vakuumskih naprav, ki se je v
ve~ini primerov kon~al s proizvodnjo kon~nih izdelkov.
To so bile razli~ne vakuumske ~rpalke, vakuumski
merilniki in razli~ni vakuumski sistemi za potrebe
industrije in raziskovalnih laboratorijev. S {e posebej
velikim veseljem je sodeloval pri razvoju in organizaciji
proizvodnje medicinskih naprav (vakuumski aspiratorji,
inhalatorji, naprave za odvzemanje materinega mleka).
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Bil je organizator centrov po Sloveniji, kjer so si matere
prezgodaj rojenih otrok lahko izposojale aparate za
odvzemanje materinega mleka. Eden njegovih zadnjih
ve~jih projektov je bila vakuumska naprava za impreg-
nacijo okostja mamuta za Prirodoslovni muzej Slovenije.

Pravzaprav je zanimivo, da je v sebi zdru`eval dve na
videz tako zelo razli~ni podro~ji: ljubezen do tehnike ter
do slovenskega jezika in leposlovja. Slednje niti ni
presenetljivo, saj je bil po materini strani bli`nji sorodnik
enega najve~jih slovenskih jezikoslovcev 19. stoletja,
prof. Stanislava [krabca. Po o~etu, ki je delal na
`eleznici, pa je o~itno podedoval ljubezen do tehnike.

Sprostitev je vedno iskal v naravi. Bil je velik
ljubitelj planin, ki jih je prehodil po dolgem in po~ez,

najpogosteje po brezpotjih. Ob svoji sedemdesetletnici
se je povzpel celo na Mont Blanc.

^lovek sre~a v `ivljenju veliko ljudi. Mnogi od njih
so dobri, prijazni, so~utni in dostopni. Veliko pa je tudi
sebi~nih in neprijaznih ljudi. Med prve je nedvoumno
sodil na{ Jo`e: nikoli vzvi{en ali nadut, vedno prijazen,
dostopen ~lovek; ~lovek, ki je povezoval ljudi okrog
sebe; ~lovek, ki je bil vedno pripravljen nesebi~no
pomagati. Zaradi izjemne ~love{ke topline in vsega
dobrega, kar je naredil v `ivljenju, smo ga ob~udovali in
ga imeli radi. In zato ga bomo tudi pogre{ali.

Peter Panjan

Dr. Jo`e Gasperi~ (1932-2019)

Jo`e Gasperi~ se je rodil v Ljubljani 7. marca 1932.
Po kon~ani klasi~ni in realni gimnaziji, se je vpisal na
{tudij elektrotehnike na Univerzi v Ljubljani, kjer je leta
1958 diplomiral. Leta 1957 se je zaposlil na In{titutu za
elektroniko in vakuumsko tehniko (IEVT) pri prof.
Du{anu Lasi~u, ustanovitelju tega in{tituta. @e kot
{tudent je bil demonstrator za elektroniko, v letih od
1959 do 1964 pa predavatelj vakuumske tehnike na
Tehni~ni srednji elektrotehni{ki {oli v Ljubljani.
Magistrsko delo s podro~ja elektrooptike je zagovarjal
1964. Doktoriral je leta 1972 na temo kermetnih tankih
plasti. V letih od 1980 do 1985 je bil vodja Oddelka za
vakuumsko tehniko na IEVT. Leta 1986 je bil gostujo~i
profesor na Univerzi Sri Venkateswara (Tirupati, Indija),
naslednje leto pa gostujo~i znanstvenik na Indian
Institute of Science (Bangalore, Indija). Po vrnitvi v
Ljubljano leta 1988, se je zaradi `e takrat neurejenih

razmer na IEVT, zaposlil na Institutu »Jo`ef Stefan«. V
letih od 1978 do 1989 je bil docent na podro~ju mikro-
elektronskih tehnologij na Fakulteti za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani. V letih od 1989 do 1995 je bil
izredni profesor na Univerzi v Ljubljani in Mariboru,
kasneje pa znanstveni svetnik na istih univerzah. Ve~
desetletij je predaval osnove vakuumske tehnike na
te~ajih, ki jih organizira Dru{tvo za vakuumsko tehniko
Slovenije. Bil je urednik, lektor in soavtor u~benikov
»Osnove vakuumske tehnike« (1984) in »Vakuumska
tehnika za srednje{olske predavatelje« (1993), soavtor
u~benika »Netesnost sistemov in naprav« (1997) in avtor
u~benika »Nasveti za uporabnike vakuumske tehnike«
(2002). S svojim izjemnim strokovnim znanjem je veliko
sodeloval s slovensko industrijo, kjer je bila njegova
pomo~ nepogre{ljiva.




