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Vlasta Knapič je diplomirala leta 1988 na 
Biotehniški fakulteti, Oddelku za agronomijo, z 
zagovorom diplomske naloge z naslovom  
Dinamika razvoja flore travne ruše v eni rastni 
dobi.  
 
Istega leta se je zaposlila kot tehnolog v 
Kmetijskem kombinatu Sevnica. Leta 1990 se je 
zaposlila na Inštitutu za hmeljarstvo in 
pivovarstvo v Žalcu, kjer je opravljala različne 
zadolžitve, od aplikativno fitopatoloških do 
raziskovalnih nalog.  
 
Od 1998 do 1999 je bila na omenjenem inštitutu 
vodja svetovalne službe. V letu 1999 se je zaposlila na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, natančneje, na Fitosanitarni upravi Republike Slovenije, kjer je zaposlena še danes.  
 
Vlasta že od začetka svoje poklicne kariere veliko piše in objavlja, od aplikativnih do izvirnih 
znanstvenih člankov.  
 
V času slovenskega predsedovanja Evropski Uniji je zelo uspešno vodila delovne skupine s 
področja zdravstvenega varstva rastlin, usklajevala in pripravljala gradiva z drugimi državami 
članicami EU. Kot predsedujoča je na svetovnem zasedanju Komiteja za fitosanitarne zadeve v 
okviru Mednarodne konvencije za varstvo rastlin  v Rimu koordinirala in usklajevala stališča EU 
z drugimi državami (Severno in Južno Ameriko, Avstralijo, Azijo in drugimi).  
Na nivoju EU med svojimi kolegi uživa velik ugled kot zelo strokovna in kompetentna 
sogovornica in na ta način seveda daje posebno težo Sloveniji, ki jo tam predstavlja, in skuša 
uveljavljati slovenske interese. 
 
Vlasta je zelo aktivna tudi pri pomoči in prenosu znanja državam JV Balkana, ki se potegujejo za 
članstvo v EU. S tem se utrjuje sodelovanje s temi državami in dolgoročno ustvarja podlage za 
bodoče sodelovanje v EU. Sploh je Vlasta zelo aktivna na vseh področjih varstva rastlin in 
spodbuja in koordinira aktivnosti za pridobitev in vključevanje slovenskih inštitucij, ki delujejo 
na področju varstva rastlin v bilateralne, regionalne in raziskovalne projekte, ki jih financira EU. 
 
Poleg omenjenega strokovnega in raziskovalnega dela jo, vse od začetka, odlikuje aktivno  
članstvo v  Društvu za varstvo rastlin Slovenije. Kot ena izmed glavnih gonilnih sil je bila 
vključena v organizacijo 3. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin leta 1997. Sodelovala je 
tudi pri organizaciji 4. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin 
 
Za svoje delo, ki pušča trajne sledi na področju  varstva rastlin v Sloveniji in za aktivno 
društveno delovanje prejme ga. Vlasta Knapič srebrno značko Društva za varstvo rastlin 
Slovenije. 


