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Življenjepis 

Rojen sem 18.3.1959 (vsota cifer je 9) v kraju Bakar (na sliki) blizu Reke na Hrvaškem. Do 

starosti dveh let sem živel s starši na Reki, do šestega leta v Piranu in zatem smo se preselili v 

Ljubljano. 4. 12. 1982 (vsota cifer je 9) sem spoznal Ireno in 2. 3. 1984 (vsota cifer je 9) sva se 

poročila. Leta 1985 se je rodila hčerka Nina in leta 1988 sin Veno. Leta 2018 je hčerka Nina 

rodila Lolito in sem postal dedek  

 

Daljnega leta 1960 v Bakru 

 
Družinska slika iz leta 1998 

https://irenaroglic.si/irena/


 

Družinska slika 2003 

 
 

Družinska slika 2007 



 

Družinska slika 2013 (30. Obletnica  skupnega življenja) 

 

Družinska slika 2018 



Šolanje 

V Ljubljani sem končal osnovno šolo leta 1973. Leta 1977 sem maturiral na I. gimnaziji v 

Ljubljani - Bežigrad. Leta 1982 diplomiral iz področja računalništva in informatike na Fakulteti 

za elektrotehniko v Ljubljani. Leta 1985 sem magistriral. V letu 1986 sem služil vojaški rok. 

Leta 1990 sem na takratni FER doktoriral. 

Zaposlitev 

Stažist raziskovalec 1982-1984. Asistent 1984-1996. Izredni profesor od 1997. Redni profesor od 

2002. 

Življenjska obdobja 

Študent 

Do konca srednje šole brez večjih ambicij. Ob koncu srednje šole začel kot samouk igrati kitaro, 

igrati namizni tenis v Mladinskem klubu Kajuh in pozneje v športnem društvu FE, začel hoditi 

na delovne akcije in mladinske pohode (npr. tri leta zapored v enem tednu peš iz Ljubljane do 

Reke ali obratno). S kolesom nekajkrat prevozil relacije Lj - Bakar - Lj, Lj-Pula-Lj in Lj-Poreč. 

Na Kredarici bil dvakrat s kitaro, od tega enkrat na Triglavu (slika). Treniral karate do oranžnega 

pasu, zatem nadaljeval z osebnim trenerjem in prijateljem do modrega pasu. V času 1980-1982 

hodil na sestanke po elektrofakultetah po celi takratni Jugoslaviji, udele"zil sem se šestih 

elektrijad, od tega trikrat kot vodja ljubljanske skupine študentov. Ko sem začel prepevati pesem 

``Žabice malene'', so me začeli klicati žabica in sem tudi začel zbirati žabice (imam jih cca. 350 - 

plastične, kamnite, porcelanaste, steklene, lesene, kovinske, plišaste, na kozarcih, majčkah itd. 

(slika)). 

     



»Odrasel« 

Od leta 1982-1985 obdobje spoznavanja življenja v dvoje in spoznavanja raziskovalnega dela. 

Od leta 1985 srečni očka in raziskovalec na področju strojnega učenja. Od leta 1988 prepotoval 

Evropo, del Severne Amerike, košček Južne Amerike (Ekvador in Brazilija), delček  Indije, in 

košček Australije. Od leta 2001 vodim Laboratorij za kognitivno modeliranje. 

 

Spoznavanje mejnih  področij  

 Od leta 1993 vegetarijanec in od leta 1995 se ukvarjam z meditacijo in alternativno medicino 

(tega leta doživel ozdravitev na daljavo - kristaloterapija Barbare Novak). Nekaj časa sem se učil 

na različnih tečajih in delavnicah (začetni (1996) in nadaljevalni tečaj (1997) bioenergetskega 

zdravljenja pri bioenergetiku Slobodanu Stanojeviću, tečaja radiestezije in bioenergije (1997) pri 

radiestezistu Igorju Ziernfeldu, tečaj aspektike pri Franju Trojnarju (1997),  tečaj Reiki 1. in 2. 

stopnje pri Barbari Novak (2000), 60 urni tečaj kineziološke diagnostike in zdravljenja z 

esencami pri Minnie Hein (2000), 22 urni tečaj Umetnost življenja pri Andreju Trampužu 

(2000), v letih 2001 in 2002 sem se udeležil enotedenskega indijanskega tabora, kjer sem šel 

skozi vrsto ritualov indijanske savne in dvakrat hoje po žerjavici, v letih 2001 in 2002 sem hodil 

na 30-urno serijo predavanj Velika učenja vzhoda in zahoda v okviru Nove Akropole, leta 2003 

sem se udeležil štiridnevnega plesa petih ritmov,  leta 2003 enotedenskega nadaljevalnega tečaja 

Umetnosti življenja v Bad Antogast v Nemčiji). 

 

Aktivnosti na mejnih področjih 

Sčasoma sem postal tudi sam aktiven na »mejnih področjih«: 

- V letih 1998-2006 smo  raziskovali subtilne energije Kirlianovo kamero; 

- v Sloveniji sem v letih 2000, 2003 in 2007  organiziral tri znanstvene konference (MERITVE 

ENERGIJSKIH (BIO)POLJ - MEDNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCA, Kamnik, 

Slovenija, 13-14. oktober 2007; Mind - body studies: 6th International Conference on Cognitive 

Science, Ljubljana, Slovenia, 13-17. October 2003; NEW SCIENCE OF CONSCIOUSNESS - 

3rd Int. Conf. on Cognitive Science - Ljubljana, 17.-19. oktober 2000); 

- V letih 2000 in 2001 sem v Ljubljani organiziral 2 okrogli mizi o psihični energiji; 

- Leta 2003 sem na Inštitutu Jožef Stefan  organiziral enodnevno znanstveno konferenco o 

Obsmrtnih doživetjih; 

- Leta 2004 sem na Inštitutu Jožef Stefan  organiziral enodnevno znanstveno konferenco o 

Odprtem dialogu zdravnikov o integrativni medicini; 

- V letih 2005 in 2006 sem pomagal organizirati na Inštitutu Jožef Stefan enodnevni znanstveni 

konferenci »Znanstveno o verovanju«; 

- Leta 2000 sem v Ljubljani organiziral tečaj biosinergije zdravilke Minnie Hein iz Peruja  in čez 

dve leti pomagal pri organizaciji še enega njenega tečaja; 

- V letih 1996 – 2004 sem vsak torek vodil meditacije manjše skupine (skozi čas je udeležba 

nihala od 5-20 udeležencev); 

http://lkm.fri.uni-lj.si/


- V letih 2000 in 2001 sem se udeležil dveh kongresov KONAZ (društvo slovenskih zdravilcev) 

in deloval kot član etične komisije; 

- Bil sem med soustanovitelji Iniciativnega odbora za odprt dialog zdravnikov o integrativni 

medicini INTA in sem v društvu aktivno deloval; 

- Večkrat sem o raziskavah subtilnih energij, o duhovnosti  in o alternativni/komplementarni 

medicini govoril na TV (16X), radiu (9X), in na številnih predavanjih v Sloveniji in po svetu 

(75X). 

- Za časopise in poljudne revije sem imel 54 intervjujev. 

- Za časopise in poljudne revije sem napisal cca 70 poljudnih člankov. 

- Od leta 1997 do leta 2017 sem približno enkrat tedensko pošiljal pošto OM na mailing listo 

(cca 450 naslovov). 

 

Relacija med znanostjo in duhovnostjo ter duhovna modrost 

Kasneje pa me je začela zanimati relacija med znanostjo in duhovnostjo ter duhovna modrost.  

Leta 2007 (vsota cifer je 9) so izšli: 

- knjiga Igor Kononenko in Matjaž Kukar: Machine Learning and Data Mining pri znanstveni 

založbi Horwood. 

- knjiga Igor Kononenko in Irena Roglič Kononenko: Učitelji modrosti v samozaložbi Irene 

Roglič Kononenko 

- zbornik mednarodne znanstvene konference Igor Kononenko (editor): Measuring Energy 

Fields pri Zavodu Naravni zdravilni gaj Tunjice. 

 

Leta 2009 je izšlo poglavje v knjigi:  

KONONENKO, Igor. Natural and machine learning, intelligence and consciousness. V: 

ŽEROVNIK, Eva (ur.), MARKIČ, Olga (ur.), ULE, Andrej (ur.). Philosophical insights about 

modern science, (Scientific revolutions series). New York: Nova Science Publishers, 2009, str. 

239-258. 

 

Leta 2010 je izšel angleški prevod knjige Učitelji modrosti: 

Igor Kononenko in Irena Roglič Kononenko: Teachers of Wisdom, RoseDog Books, Pittsburgh, 

Pennsylvania, USA, 2010 

 

Narava in nabiralništvo 

Sicer pa je moja učiteljica in zdraviteljica Narava. Z ženo nabirava zelišča za čaje (okoli 50 

zelišč) za čajno mešanico 39, sirupe (bezeg, melisa, ozkolistni troptec, smrekovi vršički) in hrano 

(regrat, čemaž, riga, morski koprc, komarček, trpotec, gozdni sadeži…). Od leta 2000 nabirava 

tudi gobe, predvsem v Bohinju (zdaj že 20 različnih vrst, največ turkov, marel, maslenk, golobic, 

tintnic in sirovk, seveda tudi jurčke ). 

slo/povzetki/ucitelji.pdf
slo/povzetki/ucitelji.pdf
slo/povzetki/teachers.pdf
slo/povzetki/teachers.pdf
slo/cajnamesanica39.pdf
slo/gobe.pdf


 Leta 2009 sva z Ireno začela pripravljati Bachove kapljice. Treba je bilo najti 37 različnih 

divjerastočih ratlin v neokrnjeni naravi ob sončnem dnevu v času cvetenja, kar je bil velik, tudi 

botanični izziv in čudovita izkušnja. Večino sva jih našla v Sloveniji, nekaj na Hrvaškem ter v 

Italiji, Nemčiji in Angliji.   Rezultat je tu in vsaka rožica ima svojo zgodbo.  

 

Kitara in pisanje pesmi 

Za vsak Bachov cvet je Latvijka Anastasia Geng priredila ples in včasih zaplešem plese v krogu 

za Bachove cvetove  s skupino, ki jo vodi Irena. Za vsako melodijo Bachovega plesa sem napisal 

besedilo pesmi v slovenščini in priredil melodijo za igranje na kitaro. Leta 2014 je v založbi 

Inštituta za Bachovo cvetno terapijo izšla pesmarica: Igor in Irena Kononenko: 39 pesmi in 

plesov za Bachove cvetove, kjer sta priložena tudi dva CDja, na katerih z Ireno pojeva vseh 39 

pesmi, ob moji kitari in petju pa tudi redno (vsakih 14 dni) plešemo v krogu. 

Na FRI smo ustanovili bando FRIdom, ki občasno nastopa na raznih dogodkih FRI, kot je dan 

FRI (moja pesem: FRI- žabice)  in Piškot.(moja pesem: WHILE true na FRI bom študiru) in je 

izdala tudi že dva albuma, en single in en double… 

https://irenaroglic.si/bachove-kapljice/
https://irenaroglic.si/wp-content/uploads/2018/11/Po-sledeh-Edwarda-Bacha01.pdf
https://irenaroglic.si/dnevnik-priprave/
http://www.youtube.com/watch?v=ySO6PQVr72M&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ySO6PQVr72M&feature=youtu.be
https://irenaroglic.si/irena/
https://irenaroglic.si/knjige/
https://irenaroglic.si/knjige/
http://www.youtube.com/watch?v=ySO6PQVr72M&feature=youtu.be
http://www.fridom.si/
https://www.youtube.com/watch?v=jxRs8mc1HZU
https://youtu.be/qozTkCHexH8

