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Zg. Medoši, Korte, Izola, maj, 2017 

 

 

Re.:  Življenjepis – skrajšana oblika 

 

 

Prof. dr., dr. h. c. Timi Ećimović (1941) živim v Zg. Medoših v Kortah nad Izolo 

in sem družinski oče, poročen z mr. ph. Marijo Alenčico Djurkin Ećimović, imam 

hčerko mr. ph. Seto Šifrar, in sina dipl. fizik Timoteja, vnuka mr. ph. Jaka Šifrar 

(28), vnuka Dylana (7) in vnukinje Julija (4).  

 

Sem mednarodno priznan znanstvenik, neodvisen raziskovalec in predavatelj. Sem 

ustanovitelj in prvi direktor SEG Inštituta za klimatske spremembe in upokojil sem 

se maja 2004. Imenovan sem bil za doživljenskega častnega predsednika SEG 

Inštituta za klimatske spremembe, to kar sem koncem junija 2013 zavrnil.  
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V svojih raziskavah obravnavam problematiko zaščite človeštva, narave, okolja in 

prostora, družbeno odgovornost podjetij in posameznikov, sistem klimatskih 

sprememb, izhodiščne raziskave narave ter sonaravno trajnostno prihodnost 

človeštva. Z delom na področju zaščite narave, okolja in prostora v lokalnih 

skupnostih sem opravljal pionirsko delo (1986 – 1994) na področju aplikacije 

celostnega programa, danes znanega kot lokalna agenda 21.  

 

Tako sem sooblikoval družbeno tehnologijo trajnostne sonaravne  prihodnosti 

človeštva – od trajnostne sonaravne lokalne skupnosti do trajnostne 

sonaravne prihodnosti svetovne človeške skupnosti.   
 

Za svoje raziskave na področju sistema klimatskih sprememb sem bil nominiran za 

Nobelovo nagrado za leto 2003. Leta 2006 sem zaključil raziskave na področju 

informacijske teorije narave, ki so bile predmet nominacije za Nobelovo nagrado 

leta 2007. V letu 2009 sem zaključil raziskave na področju okoljske teorije narave 

in bil nominiran za Nobelovo nagrado iz fizike za leto 2010.  

 

Maja 2011 sem končal raziskave na področju narave in v knjigi »Principia Nature 

– The Nature and Homo sapiens Global Community« sem poročal o izhodiščih 

narave. Za to delo sem bil nominiran četrtič za Nobelovo nagrado iz fizike v letu 

2012.  

 

V sodelovanju s številnimi znanstveniki sem delal na pospeševanju filozofije, 

znanosti, sistemskega razmišljanja, potrebne celovitosti, poznavanja narave, 

zaščite človeštva, narave, okolja in prostora, kompleksnih problemov, študij 

slučajev, globalne raziskave, mreženje, kompleksnosti, raziskave rojev, množice 

ter trajnostne sonaravne prihodnosti človeštva.  

 

Objavil sem trilogijo »Trajnostna sonaravna prihodnost človeštva«, trilogijo 

»Narava« in trilogijo »Življenje 2017« tretja knjiga »Narava 2017« je bila 

objavljena januarja 2017.  

 

154. knjiga objavljena aprila 2017 – »The Climate Change System 2017« ali 

»Sistem knimatskih spremembe 2017« ter zadnja knjiga je »Univerzalna vzgoja in 

izobraževanje in Trajnostna sonaravna prihodnost človeštva« v nemškem jeziku. 

 

Večina del je bila opravljena v sodelovanju s številnimi znanstveniki iz celega 

sveta. Digitalno knjigo »Antologija 2 - 2001 - 2014« in ekskluzivno pakovanje sva 

objavila leta 2014 skupaj z zaslužnim profesorjem dr.dr. Matjažem Mulejem in 

sodelavci.  

 

 



 

V letu 2015 sem objavil pet knjig z zaključki 50 letnega delovanja na področju 

raziskav. Tretja zaključna antologija »Natura 2015 (Anthology 3)« ali Narava 

2015 in antologija 3, digitalna komunikacija, 211 starni v angleščini je bila 

objavljena 2. decembera 2015  

 

V letu 2016 sem objavil pet znastvenih knjig med katerimi posebej povdarjam 

knjigo v slovenščini »Univerzalna vzgoja in izobraževanje in Filozofija trajnostne 

sonaravne prihodnosti Slovenk in Slovencev«, klasična knjiga na papirju s 

mehkimi platnicami , 50 strani in z bibliofilskim pridihom. 

 

Kot soavtor sem sodeloval pri trilogiji »Nehajte sovražiti svoje otroke in vnuke«, 

Mulej M. in sodelavci, objavljeni leta 2016 v Mariboru ter knjiga v angleškem 

jeziku »Global Peace Sciences« ali »Znanosti svetovnega mira«, Leo Semashko in 

174 znanstvenikov iz sveta (dva iz Slovenije, jaz in zaslužni profesor dr. dr. 

Matjaž Mulej iz Maribora), ISBN 978-81-929087-8-6, knjiga na papirju, mehke 

platnice in 614 strani. 

 

Kot urednik sem sodeloval pri objavi 29. decembra 2015 spletne komikacije ali 

digitalne knjige zaslužnega profesorja doktorja Raoula Weilera iz Belgije z 

raziskavami mreženja in kompleksnosti svetovnega kmetijstva s pogledom na 

zagotavljanje prehrane človeštva 2100.  

 

Večina knjig je v angleščini in se nahajajo na zgodovinski domači stranici 

www.institut-climatechange.si  

 

25. septembra 2011 sem predstavil na mednarodnem srečanju v Xiamenu na 

Kitajskem deklaracijo »Platforma svetovnih mislecev o trajnostni sonaravni 

prihodnosti človeštva«.  

 

Deklaracija je bila v treh mesecih volontersko prevedena v več kot 30 jezikov. 

Deklaracija omogoča delo na uresničevanju trajnostne sonaravne prihodnosti 

človeštva.  

 

28. januarja 2012 je bila objavljena digitalna knjiga v angleščini »Trajnostna 

sonaravna prihodnost človeštva - IV, Xiamen, Kitajska in kasneje«. decembra 

2012 sem objavil digitalno knjigo »Trajnostna sonaravna prihodnost človeštva - V, 

akcijski program«.  

 

Februara 2013 je izšla »Trajnostna sonaravna prihodnost človeštva - VI, svetovno 

upravljanje«.  
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Maja 2013 je izšla digitalna knjižica »Filozofija trajnsotnega razvoja in trajnostne 

sonaravne prihodnosti človeštva, borba za obstanek« in junija dvojezična papirnata 

in digitalna knjižica z istim naslovom v angleškem in bosansko-hercegovskem 

jeziku Evropske Univerze iz Brčkega v BiH. Skupaj sem objavil 155 knjig. 

 

Prof. dr., dr. h. c. Timi Ećimović sem aktivni član Evropske akadenije znanosti in 

umetnosti, Evropske okoljske akademije in častni doktor okoljskih znanosti. 

Objavil in prezentiral sem številne knjige in znanstvene članke.  

 

Leta 2014 sem bil sprejet v Svetovno akademijo unetnosti in znanosti, katero sem 

zvrnil januarja 2015. Predaval sem na številnih mednarodnih konferencah in 

univerzah ter organiziral številne znanstvene konference in razgovore.  

 

Bil sem ustanovitelj in prvi predsednik Svetovnega foruma mislecev. Sem profesor 

in predstojnik katedre za okoljske vede na Ansted univerzi. Od novembra 2012 

sem rektor univerze Svetovnega filozofskega foruma v Atenah, Grčija. Leta 2013 

sem bil imenovan za člana upravnega odbora  HLHC. V Atenah oktobra 2013 sem 

bil imenovan za podpredsednika Svetvnega foruma filozofov.  

 

2016 sem bil imenovan za člana »Univerzalne Svetovne Vlade« - »USE« in 

Vrhovnega sveta. Sem mednarodni konzultanta za trajnostni razvoj in trajnostno 

sonaravno prihodnost človeštva pri svetovni vladi. Leta 2016 sem bil izvoljen za 

predsednika odbora za zaščito človeštva, narave, prostora in okolja pri svetovni 

vladi oziroma Vrhovnem svetu.  

 

Poleg tega sem mednarodni konzultant Združenih narodov in sodeloval sem na 

področjih trajnostnega sonaravnega razvoja, na konferenci 10 let po Riu 2002 v 

Johannesburgu, Južna Afrika, ter z Organizacijo za prehrano Združenih narodov 

(UN FAO). 

 

Uvrščen sem v knjigi “Osebnosti” velikega slovenskega biografskega leksikona. 

ISBN 978 – 961 – 01 – 0504 – 6, 2008, A – L, s. 225 – Ećimović in  v knjigi 

“Global Studies – Encyclopedic Directory”, ali »Globalne studije – 

enciklopedični prikaz«,  v ruščini, I. V. Olyin, I. I. Mazour, in A. N. Chumakov, 

ISBN 978-5-98281-302-2, 2012 – s.. 80, Ećimović.  

 

28. novembra 2012 sem postal laureat in svetovni mirovnik, Gusi mirovniške 

mednarodne nagrade v Manili na Filipinih.  

 

11. oktobra 2012 sem dobil prestižno civilno potrdilo Svetovnega filozofskega 

foruma iz Aten, Grčija “The Citizen of the Earth – XXI” ali državljan sveta 21 

stoletja pod številko 000 000 016. 



 

O7. januarja 2014 sem prejel certifikat št. 000 011, da sem imenovan – an 

ARISTOCRAT of the Earth – XXI – ali aristokrat človeštva 21. stoletja.  

 

20. junija 2014 sem dobil umetniško sliko in potrdilo, da sem postal zaslužni 

krajan Kort in Izole.  

 

17. novembra 2015 sem dobil Slovensko nagrado za družbrno odgovornost, 

Horus 2015, in sicer Posebno priznanje. 

 

29. decembra 2015 sem dobil pismo s katerim so me uvrstili v prestižni ameriški 

»The Maequis Who's Who« v svetu in sicer moj biografski zapis. Zapisali so me  

na strani 558 kot posameznika, ki je demonstriral izjemne dosežke na področju 

raziskav in s tem prispeval ter izboljšal sedanjo družbo. 

 

Julija 2016 so me obvestili, da sem uvrščen med 2.000 izjemnih intelektualcev 

človeštva z izjemnimi dosežki iz področja filozofije v 10. izdaji almanaha IBC 

Cambridge, ZK. Dobil sem tudi diplomo za izjemne prispevke na področju 

filozofije. 

 

2014 sem praznoval 50 let raziskovalnega dela 1964 – 2014, 2016 sem 

praznoval 50 let diplome dr. vet. mad., in 75. rojstni dan. 

 

S soprogo Marijo živiva v eko hiši v Zgornjih Medoših v Kortah nad Izolo.    

 

Zg. Medoši, Korte, maja 2017.  

 

Prof. dr., dr. h. c. Timi Ećimović 


