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Štrukljeva vas
• vas v občini Cerknica

• 685 m nadmorske višine

• 34 prebivalcev

• 13 hiš



Ivo Lah pred domačo hišo



Spominska plošča
• spominska plošča na rojstni hiši

• leto 2005

• 50-letnica objave Lahovih števil



Šolanje

• Leta 1903 je začel obiskovati dvorazredno 
ljudsko šolo pri Sv. Vidu nad Cerknico.

• Nadaljeval je petrazredno šolo v Marijanišču v 
Ljubljani.

• Obiskoval je Klasično gimnazijo v Ljubljani.

• Leta 1915 je maturiral z odliko.



Spričevalo iz leta 1910



Ivo Lah kot vojak

• V letih 1915–1918 je bil poročnik avstrijske 
vojske. 

• Tudi v vojnem času se je rad ukvarjal s 
številkami in naredil zanimive zapiske.







Prostovoljec za severno mejo

• Po končani vojni se je za 6 mesecev pridružil 
legiji koroških prostovoljcev. 

• Imel je 100 % popust za vozovnico potniškega 
prometa v Ljubljani. 





Študij

• Leta 1918 je na Dunaju študiral matematiko in 
fiziko, opravil je le prvi semester. 

• Študij je nadaljeval v Zagrebu in ga leta 1922 
zaključil.

• 1925 je v Zagrebu opravil izpit za profesorja 
matematike in fizike.

• Hkrati je v letih 1921–1925 študiral tudi na 
Visoki šoli za trgovino in promet v Zagrebu.



Indeks predavanj iz leta 1921



Podpis Iva Laha



Lahov potni list

 

 

 

 



Službovanje

• 1921 je bil asistent matematike na 
Gospodarsko-gozdarski fakulteti v Zagrebu.

• 1921–1950 je bil zaposlen pri Socialnem 
zavarovanju v Ljubljani, Zagrebu in Beogradu.

• 1950–1956 je bil višji svetnik na zavodu za 
statistiko v Beogradu.

• Do leta 1975 je sodeloval  z Zavodom za 
socialno in pokojninsko zavarovanje Slovenije.

• Bil je sodni izvedenec za socialno zavarovanje. 



Aktuar

• Aktuar je bil v srednjem veku pisarniški 
uradnik oz. sodni pisar.

• Danes je to naziv za zavarovalniškega 
strokovnjaka za preračunavanje rentabilnosti 
zavarovanj in premij.

• Aktuar mora dobro poznati matematična, 
statistična in informacijska orodja.



Ivo Lah kot aktuar

• 1933–1941 je bil član in odbornik Združenja 
aktuarjev Jugoslavije.

• 1934 se je udeležil 10. mednarodnega 
kongresa aktuarjev v Rimu.

• 1937 se je udeležil 11. mednarodnega 
kongresa aktuarjev v Parizu.

• 1937–1941 je bil urednik revije Glasnik, 
udruženja aktuarjev Kraljevine Jugoslavije.





Dela
• Prvi v Jugoslaviji je sestavil uporabne tabele na 

temeljih statistik umrljivosti, invalidnosti in 
strukture družin za različne starosti 
zavarovancev.

• Na podlagi svojih znanstvenih študij je postal 
dopisnik mednarodnih inštitutov v Švici, 
Belgiji, Italiji, Nemčiji, Franciji in na 
Portugalskem.

• Objavil  je 119 del v domačem in tujih jezikih. 



Lahova najbolj znana dela

• Natančna rešitev problema obrestne mere 
(1947)

• Računske osnovice životnog osiguranja (1947), 
ki so izšle v hrvaškem, ruskem in francoskem 
jeziku

• Spoznanja na področju zavarovalniške 
matematike (1955)



Nekaj naslovnic Lahovih del



Lahova ponazoritev zaposlitev po 
panogah za leto 1941



Lahova ponazoritev veroizpovedi  
med Slovenci za leto 1941



Tabele za finančno matematiko



Lahova števila

• Ivo Lah je najbolj znan po Lahovih številih 
(številsko zaporedje v kombinatoriki), ki jih je 
odkril leta 1955.

• Nepredznačena Lahova števila predstavljajo 
število načinov, da množico n elementov 
razporedimo v k nepraznih podmnožic, ki 
so linearno urejene.



Lahova števila

𝐿 𝑛, 𝑘 =
𝑛 − 1
𝑘 − 1

𝑛!

𝑘!



Zanimivosti

• Že kot fantič je verjel predvsem v številke, s 
katerimi se je nadvse rad igral.

• Imel je veselje do matematike kot natančne 
vede, ki omogoča samostojno reševanje 
problemov in absolutno kontrolo pravilnosti 
dobljenih rezultatov.

• Govoril je 6 tujih jezikov.



HVALA ZA POZORNOST

Vse, kar vemo, 

je kapljica,

vse, česar ne vemo, 

je morje. 

(Newton)


