UTEMELJITEV PODELITVE ČASTNEGA ČLANSTVA DRUŠTVA ZA VARSTVO
RASTLIN SLOVENIJE AKADEMIKU ZASL. PROF. DDDR. JOŽETU MAČKU ZA
POSEBNE ZASLUGE PRI RAZVOJU IN USPEŠNEM DELU DRUŠTVA

Akademik Jože Maček, doktor agronomskih,
zgodovinskih in ekonomskih znanosti, zaslužni
profesor ljubljanske univerze, upokojeni redni
profesor za fitopatologijo, gozdno fitopatologijo
in fitofarmakologijo, dobitnik Zoisove nagrade za
življensko delo na področju fitomedicine in
dobitnik številnih drugih priznanj (vse je
praktično nemogoče navesti), vseh za njegovo
dolgoletno kakovostno delo na področju
fitomedicine in slovenske znanosti nasploh, se je
rodil v Oleščah pri Laškem. Akademik Maček, ki
je njegovo 38-letno pedagoško obdobje preživel
na današnjem Oddelku
za agronomijo
Biotehniške fakultete in ki bo čez nekaj mesecev
dopolnil 80 let, je eden od najprepoznavnješih
slovenskih fitomedicinskih strokovnjakov in med
najzaslužnejšimi za ustanovitev Društva za
varstvo rastlin Slovenije. To je ugledalo luč sveta
31. marca 1994 na skupščini Sekcije za varstvo rastlin v okviru Zveze društev kmetijskih
inženinjev in tehnikov Slovenije. Takrat so bila sprejeta pravila društva, izvoljeni so bili
upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče in po taistih pravilih deluje Društvo za
varstvo rastlin še danes. Profesor Maček, kot so ga in ga še vedno z globokim spoštovanjem
do njegovega prispevka slovenski fitomedicini in znanosti nasploh kličemo sodelavci in
kolegi, je imel pri organizaciji vseh dosedanjih posvetovanj in drugih dejavnosti v okviru
delovanja društva izjemno pomembno vlogo. Med drugim je bil urednik vseh 8. zbornikov
izvlečkov referatov in enakega števila zbornikov predavanj in referatov, ki so bili
predstavljeni na posvetovanjih in v katerih predstavljeni prispevki odslikavajo zgodovino
varstva rastlin v Sloveniji v zadnjih 20 letih. Čeprav se je prof. Maček vseskozi gibal v
najvišjih domačih in tujih znanstvenih krogih, katerih člani velikokrat ne najdejo veliko
stičnih točk s strokovnim delom, s katerim se ukvarja tudi veliko število članov Društva za
varstvo rastlin, slednje ni veljalo za prof. Mačka. Vseskozi se je namreč zavedal in poudarjal,
da je za agronomijo, disciplino, kjer se strovno in znanstveno delo močno prepletata,
predstavljanje rezultatov domačih fitomedicinskih raziskav domačim strokovnjakom tudi
svojevrstna promocija znanosti, obenem pa, da tovrstni dogodki spodbujajo tudi znanstvenoraziskovalno delo članov Društva za varstvo rastlin. Profesor Maček velja za našega najbolj
plodovitega pisca strokovne in znanstvene literature s področja fitomedicine, zaradi njegove
široke izobrazbe in razgledanosti, pri čemer nas je vedno pritegnil njegov kritični pristop pri
reševanju zastavljenih ciljev in spoštovanju idej in predlogov drugih, od česar je imelo veliko
korist tudi Društvo za varstvo rastlin Slovenije, pa mu v njem pripada tudi ena od
najpomembenjših vlog.
Za posebne zasluge pri razvoju in uspešnem delu Društva za varstvo rastlin Slovenije
podeljujemo akad. prof. dr. Jožetu Mačku častno članstvo Društva za varstvo rastlin
Slovenije.

