
UTEMELJITEV ZA PODELITEV SREBRNE ZNAČKE DRUŠTVA ZA VARSTVO 

RASTLIN SLOVENIJE MATJAŽU JANČARJU ZA POSEBNE ZASLUGE NA 

PODROČJU VARSTVA RASTLIN 

 

Matjaž Jančar je bil rojen 5. septembra 1959 v Kopru. 

V rodnem mestu je maturiral na splošni gimnaziji ter 

se leta 1978 vpisal na Biotehniško fakulteto v 

Ljubljani. Leta 1983 je na oddelku za agronomijo 

zaključil študij z diplomskim delom pod mentorstvom 

prof. dr. Lojzeta Hrčka »Vpliv različnih vrst podlag na 

čas zorenja in pridelek grozdja pri refošku (Vitis 

vinifera L. cv. Refošk) v koprskem vinorodnem 

okolišu«. Še v istem letu se je kot štipendist zaposlil v 

d.o. Droga Portorož.  Po končanem pripravništvu v 

takratni Kmetijski pospeševalni službi, ki je delovala v 

okviru KZ Agraria Koper in odsluženem vojaškem 

roku je opravljal različna dela; od referenta za 

zemljiško knjižne zadeve, kmetijskega pospeševalca, vodje distribucijskega skladišča in 

komercialista. Leta 1993 se je zaposlil v KGZS Zavod GO pri kmetijski svetovalni službi kot 

specialist za varstvo rastlin. Na tem delovnem mestu je v okviru novoustanovljenega oddelka 

za varstvo rastlin pod vodstvom mag. Gabrijela Seljaka zaposlen še danes.  

 

Matjaž Jančar, ki je poročen, oče dveh otrok in nono leto dni starega vnučka, je na področju 

varstva rastlin največ časa posvetil najpomembnejši sadni vrsti na območju Slovenske Istre, to 

je oljki. Ta je, kar se tiče varstva, v Sloveniji še precej neraziskana in pomeni velik izziv 

prihajajočim rodovom. Veliko izkušenj glede varstva oljk pridobiva v lastnem oljčniku. Pri 

delu na področju varstva gojenih rastlin se današnji nagrajenec prilagaja potrebam 

pridelovalcev rastlin, ki so vezane na specifiko submediteranskih vremenskih in pedoloških 

razmer. Tako veliko tovrstnega dela opravlja na vinski trti, zelenjadnicah ter sadnih rastlinah, 

značilnih za toplejša območja. 

 

Prvi strokovni prispevek glede varstva oljk je Matjaž Jančar objavil na 2. Slovenskem 

posvetovanju o varstvu rastlin leta 1995 v Radencih. Od takrat naprej je član DVRS ter reden 

gost in avtor prispevkov na posvetovanjih o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo. Poleg 

omenjenih prispevkov in številnih nastopov v različnih medijih velja omeniti še avtorstvo v 

poglavju o varstvu oljk v knjigah Oljka in oljčno olje ter Oljka - živilo, zdravilo, lepotilo, ki 

sta izšli pri založbi Kmečki glas. 

 

Pri svojem delu Matjaž Jančar redno sodeluje s strokovnjaki inštitucij, ki delujejo na področju 

varstva rastlin iz cele Slovenije. Življenjsko energijo črpa in obnavlja z delom v oljčniku in 

različnimi športnimi dejavnostmi v naravi. Njegovi najpomembnejši življenjski spoznanji sta 

»Nihče ni nenadomestljiv« in »Živi z naravo in za naravo«. 

 

Za dosedanje delo in prispevek k razvoju stroke na področju varstva rastlin v RS in delo v 

okviru stanovskega povezovanja si Matjaž Jančar zasluži priznanje s strani stanovskih 

kolegov, ki njegov prispevek odkrito cenimo. Zato za njegovo delo, ki pušča trajne sledi na 

področju varstva rastlin v Sloveniji in za aktivno društveno delovanje prejme Matjaž Jančar 

srebrno značko Društva za varstvo rastlin Slovenije. 


