
Profesor Branko Roblek – dejaven na številnih področjih 
 
Profesorja Branka Robleka že poldrugo desetletje ni več med nami. Naj se odličnega 
učitelja in mentorja z dvema univerzitetnima diplomama, rojenega v Občini Radovljica, 
na tem mestu spomnimo, tako da njegovo delo ne bi odšlo v pozabo. Branko je bil moj 
kolega na univerzi. 
 

Rojen je bil 9. 1. 1934 v Spodnji Lipnici. Gimnazijo je zaključil v Kranju, naravoslovno 
fakulteto pa na Univerzi v Ljubljani, kjer je iz fizike diplomiral 1959, iz matematike 
1962. Od 1960 je poučeval na osnovni šoli v Gorjah pri Bledu, od 1962 pa na Gimnaziji 
Škofja Loka. Potem je štiri leta delal na Zavodu RS za šolstvo kot pedagoški svetovalec 
za naravoslovje, se 1973 vrnil na Gimnazijo Škofja Loka in tam vse do upokojitve leta 
1992 učil matematiko, fiziko in računalništvo z informatiko. Po neozdravljivi bolezni v 
grlu (rak) je umrl 26. 11. 2000. Pokopan je v Kamni Gorici. 
 
Branko Roblek je torej poučeval več matematično-fizikalnih predmetov in vodil 
astronomski, matematični, fizikalni, računalniški in planinski krožek na šoli. Bil je še 
mentor gimnazijskega športnega društva, predsednik odbojkarskega kluba, planinec, 
alpinist, pesnik, filozof, nepozabni sogovornik z veliko domišljije in duhovit 
pripovedovalec zanimivosti iz znanosti (zvezde, prostor in čas, vesolje), celo izvrsten 
igralec taroka. Plezal je z vrhunskimi alpinisti. Nekajkrat je prehodil slovensko planinsko 
transverzalo. Njegova posebnost so bili nočni vzponi na Triglav, in to v vsakem letnem 
času in vsakem vremenu.  
 

 
 

 Prof. Branko Roblek (1934–2000). 



V različnih revijah objavil preko 40 strokovnih člankov. Bil je soavtor številnih 
priročnikov in učbenikov ter zbirk vaj in nalog iz matematike, fizike in računalništva za 
srednje šole. Pripravil je tudi različne računalniške programe za osnovne in srednje šole. 
O njihovi uporabi je predaval doma in v tujini. 
 

V Društvu matematikov, fizikov in astronomov Slovenije je leta 1970 prejel priznanje za 
uspešno pedagoško delo in hkrati organiziranje in smotrno vodenje krožkov, posebno 
astronomskega. Svoje dijake je pogosto peljal bliže zvezdam, v hribe, od koder so 
opravljali astronomska opazovanja. Celo pozimi. Znal je združevati prijetne trenutke 
planinstva z lepotami na zvezdnem nebu oziroma povezovati teorijo s prakso in s tem 
hkrati povezovati astronomijo z matematiko, fiziko, računalništvom, filozofskimi 
razglabljanji in tudi praktičnim pogledom (orientacija) na vesolje, na naravo. Njegov 
način podajanja astronomskih vsebin se je za takratni čas zdel zares nekaj edinstvenega v 
Sloveniji. Branko je bil tudi recenzent treh astronomskih knjig. Pri recenziji je bil izredno 
natančen in pozoren.  
 

Predvsem pa je bil Branko pošten, trden, delaven in veder človek, ki je kot profesor široko 
razdajal svoje bogato znanje mladim in starejšim. Znal se je približati ljudem, tudi 
preprostim, kakršen je bil tudi sam. Hvale pa ni maral. Zanesljiv kolega, ki ga ne pozabiš.  

 

 
 

Slika, ki so jo narisali dijaki prof. Branka Robleka. Prvi v vrsti na desni strani                  

je Branko, ki vodi svoje dijake na izlet v hribe. Iz arhiva Cirila Velkovrha,  
Brankovega prijatelja in kolega z univerze. – Slika je zelo redek dokument. 

 

 

Marijan Prosen 
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