UTEMELJITEV ZA PODELITEV ZLATE ZNAČKE DRUŠTVA ZA VARSTVO RASTLIN
SLOVENIJE PROF. DR. LEI MILEVOJ ZA ŽIVLJENJSKO DELO NA PODROČJU
VARSTVA RASTLIN

Univerzitetna profesorica dr. Lea Milevoj je bila rojena
v Matenji vasi pri Postojni v kmečki družini. Osnovno
šolo je obiskovala v Prestranku, Gimnazijo pa v
Postojni, kjer je maturirala. Dodiplomsko in
podiplomsko
izobraževanje
je
opravila
na
agronomskem oddelku Biotehniške fakultete v
Ljubljani. Za mnoge, ki danes cenjeno prof. dr. Leo
Milevoj poznajo zlasti kot eno od najprepoznavnejših
domačih avtoritet s področja kmetijske entomologije,
bo zanimiv podatek, da sta bila tako njeno magistrsko
delo kot tudi doktorska disertacija s področja
fitopatologije.
Današnja nagrajenka se je takoj po diplomi zaposlila
na takratni Katedri za varstvo rastlin. Leta 1974 je
postala asistentka za področje varstvo rastlin, leta 1988
docentka in leta 1994 izredna profesorica (obakrat za
področje varstvo rastlin in entomologija). V naziv
redne profesorice za področje fitomedicine je bila
današnja nagrajenka izvoljena leta 1999. Z upokojitvijo
njenega mentorja in dotedanjega predstojnika katedre,
akad. zasl. prof. dr. Jožeta Mačka, je leta 1997 postala predstojnica tedanje Katedre za
entomologijo in fitopatologijo (danes Katedra za fitomedicino, kmetijsko tehniko,
poljedelstvo, pašništvo in travništvo).
Bibliografija prof. dr. Lee Milevoj šteje prek 600 enot, s čimer se uvršča med najbolj aktivne
in prepoznavne raziskovalce na področju fitomedicine v Sloveniji. Kot avtorica ali soavtorica
se pojavlja v 58 izvirnih znanstvenih člankih, 86 strokovnih člankih, njena velika raziskovalna
aktivnost pa se kaže tudi v 77 prispevkih, objavljenih v zbornikih predavanj iz posvetovanj in
simpozijev doma in v tujini. Vseskozi je aktivno sodelovala pri različnih oblikah
permanentnega izobraževanja za domače kmetijske strokovnjake. Od začetka delovanja
Društva za varstvo rastlin Slovenije je bila med njegovimi najbolj aktivnimi člani, v obdobju
1998-2002 je bila tudi predsednica društva. Obdobje pod njenim vodenjem lahko s polnim
prepričanjem imenujemo za zlato obdobje našega društva, saj so se tedaj odvijale resnično
številne bogato obiskane društvene dejavnosti. Današnja nagrajenka je bila aktivna tudi v
različnih komisijah na Biotehniški fakulteti in Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano RS, še vedno pa je članica uredniških odborov različnih znanstvenih in strokovnih
revij, poleg tega je članica mnogih domačih in mednarodnih strokovnih društev.
Prof. dr. Lea Milevoj se je že od vsega začetka zavedala velikega pomena mednarodnega
sodelovanja v znanstveno-raziskovalnem in strokovnem delu, zato je v skoraj štiridesetletni
poklicni karieri navezala kontakte s številnimi uglednimi strokovnjaki iz področja varstva
rastlin. Mnogi med njimi so predavali dodiplomskim in podiplomskim študentom na
Biotehniški fakulteti ali gostili slovenske študente in raziskovalce. Pod njenim mentorstvom
sta doktorirala dva kandidata, magistriralo jih je deset in diplomiralo kar 92.
Čeprav je bilo njeno dosedanje raziskovalno delo vezano na različna področja varstva rastlin,
pa je največji ugled doma in v tujini pridobila na področju biotičnega varstva rastlin pred
škodljivci. Prof. dr. Lea Milevoj je njeno izjemno pedagoško in raziskovalno delo vseskozi
uspešno usklajevala z zglednim družinskim življenjem in je bila tudi s tem vzor številnim
sodelavcem in kolegom.
Za življenjsko delo na področju varstva rastlin v Sloveniji prejme prof. dr. Lea Milevoj
zlato značko Društva za varstvo rastlin Slovenije.

