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Aleksandri Orehek v slovo
Dne 8. junija 2017 nas je zapustila naša draga sodelavka in
prijateljica Aleksandra Orehek, ena od prvih sedimentologinj v
Sloveniji. Premagala jo je zahrbtna bolezen.
Klicali smo jo Saša, vsi po vrsti - njeni sošolci, vrstniki, in tudi
mi, mnogo mlajši kolegi, katerim je že kar na začetku dovolila, da
smo jo tikali. Bila je gospa iz ljubljanske meščanske družine, kljub
temu pa vsem svojim sovrstnikom, kasnejšim kolegom in prijateljem
tovarišica v pravem pomenu besede.
Aleksandra Orehek se je rodila 30. junija 1929 v Ljubljani, materi
Alojziji in očetu Jožefu, kot dvojčica s sestro Meto in nekoliko
starejšima bratom Petrom in sestro Asto. Osnovno šolo je končala leta
1941, gimnazijo pa po vojni, v času, ki je v njej pustil trajne posledice.
Leta 1950 se je vpisala na Fakulteto za naravoslovje in tehnologijo
na takratno Ljubljansko montanistiko. Študij je končala lata 1957
z odmevno diplomsko nalogo z naslovom Geološke razmere na
severovzhodnem pobočju Gorjancev in ozemlju kostanjeviškega zaliva na Krškem polju. Naslednje
leto, 1958 se je zaposlila na takratnem Geološkem zavodu Ljubljana, ki se je po letu 1991 preimenoval
najprej v Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko in pozneje v Geološki zavod Slovenije. Že z
diplomsko nalogo je začela svoje dolgoletno delovanje na področju sedimentne geologije in petrologije
ter nadaljevala svojo bogato kariero vse do upokojitve leta 1992.
Saša se je odločila za študij geologije zato, ker je živela z naravo in imela iskreno rada svojo domovino.
Tako je bila vzgojena že v svoji rani mladosti. Čeprav zavedna in ponosna Slovenka, je spoštovala vse
druge narode, narodnosti in kulture, s katerimi se je srečevala. Vedno je s spoštovanjem govorila o
ljudeh, ki jih je srečala v času službovanja v Alžiriji, kjer je sodelovala pri raziskavah za izdelavo
geološke karte merila 1:50.000. Številna prijateljstva je stkala med kolegi iz nekdanje skupne države.
Prepešačila je velik del domovine. Rada je imela svoj poklic in sodelavce. Sprva kot kartirajoča geologinja
in nato dolga leta kot ena vodilnih sedimentologinj pri nas, je bila vključena v vse najpomembnejše
projekte svojega časa. To so bile predvsem raziskave za izdelavo Osnovne geološke karte Jugoslavije v
merilu 1:100.000 za liste ter karte slovenskega ozemlja ter za zelo odmeven in eden redkih povezovalnih
programov Mezozoik Slovenije. Njena posebna strast so bile parageneze težkih mineralov v sedimentih
in sedimentnih kamninah. Raziskovala jih je za raznovrstne študije, predvsem metalogenetske in
hidrogeološke, kot tudi v povezavi z energetskimi surovinami, najpogosteje za premoge ter nafto in plin
v vzhodni Sloveniji ter za ovrednotenje nahajališč nekovinskih mineralnih surovin. Med slednjimi velja
omeniti steklarske peske iz Moravč. S sodelavci je objavila več del o sedimentoloških, mikrofacialnih
in geokemičnih značilnostih jurskih in krednih plasti na območju Dinaridov ter o flišu v jugozahodni
Sloveniji. V arhivu Geološkega zavoda Slovenije se nahajajo njena poročila o raziskavah, tudi tista s
kartiranja v Alžiriji. Sodelovala je pri pripravi tiskanih vodičev za ekskurzije po Sloveniji, katerih so
se udeležili mnogi priznani domači in tuji geologi.
Ob rednem delu se je bila vedno pripravljena posvetiti tudi izobraževanju mladega kadra. Bila je
mentorica in svetovalka številnim mladim kolegom, katere je uvajala v svet petrologije sedimentnih
kamnin Slovenije.
Saša je bila do konca ponosna in aktivna članica Združenja borcev narodnoosvobodilne borbe (NOB)
ter kritična do spreobračanja zgodovine. Svoje mnenje o dogodkih iz zgodovine je vedno povedala jasno
in glasno, ne glede na odziv okolice. Ni je bilo strah ne nasprotovanja, ne zasmehovanja. Trdno je stala
za svojim mišljenjem in obnašanjem, kar smo znali ceniti vsi njeni prijatelji in znanci. Z veseljem je
pomagala pri organizaciji raznovrstnih geoloških srečanj. Pristno in neprisiljeno je združevala svojo
strokovnost in osebno dostopnost ter bila ravno zaradi tega vedno priljubljena in cenjena med kolegi.
V delo je vnašala svežino in vedrino. S svojo neposrednostjo nas je pogosto nasmejala, nemalokrat na
svoj račun. Prenekatero anekdoto je povedala o svoji poklicni poti, simpatijah, družini in predmetih, ki
jih je izgubila na terenu ter jih na nenavaden način vedno znova spet našla. Večkrat je ponovila, kako

338

so se šalili z imeni treh sester: »A-sta Saša in Meta doma?« Pred nekaj leti je izgubila sestro Asto, lani
ji je umrla še sestra dvojčica, Meta, ki ji je bila po mamini smrti glavna opora.
Saša nas je velikokrat zbrala skupaj za razne priložnosti, nas pogostila in napolnila z optimizmom.
Junija nas je poklicala zadnjikrat - za spomin na svetle trenutke - za slovo. Odšla je k svoji dragi
družini.
Vedno se je bomo spominjali po njenih delih, predvsem pa z mislijo nanjo kot poštenega, neposrednega
človeka širokega duha in odprtega srca.
Mirica in Miloš
(Mirka Trajanova in Miloš Markič)
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