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Temeljno poslanstvo univerze je izobraževanje
visoko usposobljenega, motiviranega in inovativnega
kadra, ki bo v praksi kos strokovnim in znanstvenim
izzivom. To je mogo~e le v primeru, da so u~itelji, ki
so zadolženi za tak prenos znanja, tudi sami aktivni
na raziskovalnem podro~ju. V dana{nji družbi, ki se
je zna{la v globoki krizi, se na to pogosto pozablja.
^eprav je politika polna besed o družbi temelje~i na
znanju, je podpora vzpostavljanju in vzdrževanja
znanja {ibka. Ob odsotnosti {ir{e družbene podpore
mora znanost vložiti {e ve~ naporov v poudarjanje
svojega pomena, tudi tako, da izpostavi svoje
pretekle dosežke. Pri tem geologija ni izjema. S tem
namenom in v zahvalo za opravljeno delo smo ob
okroglih življenjskih jubilejih na{ih profesorjev v
tednu Univerze v Ljubljani na Oddelku za geologijo
organiziral Slavnostno akademijo. V leto{njem letu
so okrogle obletnice slavili univerzitetni profesorji
prof. dr. Valerija Osterc, akademik prof. dr. Mario
Pleni~ar, izr. prof. dr. Vida Pohar in prof. dr. Jernej
Pav{i~.
Ob tej priložnosti je iz{la tudi redna {tevilka
revije RMZ – Geomateriali in okolje posve~ena
slavljencem. V reviji so na kratko orisane njihove
življenske poti in znanstveno raziskovalni
dosežki. Vsakemu od njih je posve~en tudi sklop
znanstvenih ~lankov, ki so jih prispevali njihovi
u~enci, doktorandi in diplomanti.
Prireditev je z uvodnim nagovorom odprl
predstojnik Oddelka za geologijo izr. prof. dr.
Mihael Bren~i~. Sledil je nagovor direktorja

Geolo{kega zavoda Slovenije dr. Milo{a Bavca.
V simpozijskem delu slavnostne akademije je
bilo predstavljeno pedago{ko in znanstveno
raziskovalno delo slavljencev ter podan kratek
povzetek prispevkov iz {tevilke RMZ posve~ene
slavljencem. Doc. dr. Luka Gale je orisal
znanstveno raziskovalne in pedago{ke dosežke
izr. prof. dr. Vide Poharjeve na podro~ju kvartarne
geologije, predvsem paleontologije vreten~arjev
in paleolitskih orodij. Prof. dr. Bo{tjan Roži~ je
orisal delo prof. dr. Jerneja Pav{i~a na podro~ju
paleontologije terciarnih mikrofosilov in njegovo
bogato uredni{ko in publicisti~no delo, kjer
njegovo poljudnoznanstveno pisanje predstavlja
nezanemarljiv delež. Prof. dr. Valerija Osterc
je v Sloveniji orala ledino na podro~ju tehni~ne
mineralogije, kar je uspe{no uvedla tudi v {tudij
geologije. O njenem uspe{nem parakti~nem delu
pri~ajo {tevilna strokovna poro~ila in ~lanki, ki
so prispevali pomemben delež k razvoju slovenske
industrije. Njeno delo je predstavil doc. dr. Uro{
Herlec. Akademik prof. dr. Mario Pleni~ar je eden
najpomembnej{ih avtorjev osnovnih geolo{kih
kart na obmo~ju Slovenije. Poleg tega je v {ir{em
prostoru zelo pomemben njegov pripevek k
paleontologiji rudistov. Njegovo delo je predstavil
dr. Vasja Mikuž. Med predstavitvami in med
prijetnim družabnim sre~anjem, ki je sledilo
akademiji, smo se spomnili prenekatere anekdote
iz kariere slavljencev in {tudijskih let njihovih
u~encev.
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Dru{tvo {tudentov geologije je samostojno,
prostovoljno, nepridobitno združenje s sedežem
na Privozu 11, 1000 Ljubljana. Z izvajanjem
razli~nih ob{tudijskih dejavnosti {irimo znanje
pridobljeno v rednem {tudijskem programu.
Prav tako si prizadevamo k vzpostavitvi vezi
med {tudenti in geolo{kimi strokovnjaki ter
strokovnjaki drugih znanosti, ki so pomembne
in se povezujejo z geologijo. Upravni odbor
dru{tva sestavljajo: predsednica Anja Kocjan~i~,
podpredsednica Klara Nagode, tajnica Neža
Lapajne in blagajni~arka Teja Polen{ek; v dru{tvu
aktivno sodelujejo tudi drugi {tudentje geologije.
Dru{tvo {tudentov geologije je bilo ustanovljeno
z namenom:
• medgeneracijskega povezovanja {tudentov ter
ljubiteljev geologije;

• povezovanja in sodelovanja s strokovnjaki
geologije in sorodnih strok;
• organizacije geolo{kih taborov;
• organizacije strokovnih ekskurzij v Sloveniji in
tujini;
• organizacije izobraževalnih delavnic, okroglih
miz in predavanj;
• sodelovanja z javnimi in zasebnimi ustanovami,
organizacijami ter dru{tvi.
V dru{tvo se lahko v~lanijo {tudentje geologije
in sorodnih strok, strokovnjaki, raziskovalci ter
ljubitelji stroke ob predložitvi pristopne izjave in
pla~ane ~lanarine, ki zna{a 10 EUR na leto. Dru{tvo
obve{~a ~lane prek sestankov, elektronske po{te,
plakatov in objav v sredstvih javnega obve{~anja,
na spletni strani in prek poro~il ter zapisnikov
organov dru{tva.

