
UTEMELJITEV PODELITVE SREBRNE ZNAČKE DRUŠTVA ZA VARSTVO RASTLIN 
SLOVENIJE ANDREJU HORVATU ZA POSEBNE ZASLUGE NA PODROČJU VARSTVA 
RASTLIN 
 
Andrej Horvat, univerzitetni diplomirani inženir agronomije, se je rodil 
21. septembra 1967. Otroštvo in mladost je preživel na poljedelsko-
vrtnarski kmetiji v Središču ob Dravi, kjer je pridobil veliko veselje do 
kmetijstva. Zato se je vpisal na Srednjo kmetijsko šolo na Ptuju, ki jo je 
končal leta 1986. Nadaljeval je s študijem na Biotehniški fakulteti v 
Ljubljani, na Oddelku za agronomijo, kjer mu je poseben izziv 
predstavljalo področje varstva rastlin. Diplomsko nalogo z naslovom 
Zatiranje plevelov v sladkorni pesi je zagovarjal leta 1993, vlogo mentorja 
pa je opravil akad. prof. dr. Jože Maček, sicer tudi častni član našega 
društva. 
 
Po končanem študiju se je današnji nagrajenec zaposlil v podjetju 
Jeruzalem Ormož kot svetovalec za varstvo rastlin v trgovini Agrar, kjer je 
kmalu postal poslovodja. Čez leto dni je v istem podjetju začel delati na 
področju veleprodaje. Leta 1995 se je zaposlil v podjetju Cartronik, ki je zastopalo hrvaško družbo 
Chromos Agro. Skrbel je za registracije in prodajo fitofarmacevtskih sredstev na območju 
Slovenije. V tem obdobju se je prvič srečal z multinacionalnimi podjetji Dow AgroScience in 
Rhone-Poulenc, katerih pripravke je zastopal. 
 
Leta 1997 se je zaposlil v podjetju Bayer Pharma d.o.o. v zastopstvu za varstvo rastlin. Delal je kot 
predstavnik za prodajo in tehnični del ter sodeloval pri marketinških in registracijskih aktivnostih.  
Po Bayerjevem prevzemu podjetja Aventis je leta 2002 postal vodja Oddelka za marketing za 
območje Slovenije, Makedonije in Albanije, leta 2005 pa je postal regijski vodja Oddelka za 
marketing za območje Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Makedonije in Albanije. Andrej 
Horvat je veliko napravil za prepoznavnost podjetja v regiji, saj je v tem obdobju podjetje Bayer 
postalo prepoznavno kot eden od najmočnejših podjetij na področju varstva rastlin. 
 
Današnji nagrajenec je spoštovan strokovnjak za varstvo rastlin, tako med sodelavci kot tudi v 
ostalih strokovnih krogih. Na dosedanjih posvetih o varstvu rastlin je imel številne aktualne 
predstavitve, sodeloval je pri uvajanju mnogih novih fitofarmacevtskih pripravkov, izobraževal je 
kmetovalce na številnih demonstracijskih poskusih s praktičnimi prikazi uporabe fitofarmacevtskih 
sredstev na njivah, sadovnjakih in vinogradih, sodeloval je pri projektih uvajanja dobre kmetijske 
prakse, napisal je veliko strokovnih člankov in še bi lahko naštevali. 
 
Andrej Horvat spada med odlične poznavalce slovenske in evropske kmetijske politike. Predano se 
zavzema za razumevanje pomena fitofarmacevtske stroke za kmetijstvo in posledično za celotno 
družbo. 
 
Za njegovo delo, ki pušča trajne sledi na področju varstva rastlin v Sloveniji in za aktivno društveno 
delovanje prejme gospod ANDREJ HORVAT srebrno značko Društva za varstvo rastlin 
Slovenije. 
 
 


