
UTEMELJITEV ZA PODELITEV SREBRNE ZNAČKE DRUŠTVA ZA VARSTVO RASTLIN 
SLOVENIJE PROF. DR. MARIU LEŠNIKU ZA POSEBNE ZASLUGE NA PODROČJU 
VARSTVA RASTLIN 
 
Izredni profesor dr. Mario Lešnik je sicer Mariborčan, vendar je celotno 
dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje opravil na agronomskem 
oddelku Biotehniške fakultete v Ljubljani. Dodiplomsko izobraževanje 
je zaključil leta 1985, magistrsko nalogo je zagovarjal leta 1996, 
doktorsko nalogo pa 3 leta pozneje, leta 1999. Tako diplomo, ki je bila s 
področja fitopatologije kot tudi magisterij in doktorat, ki sta bila s 
področja preučevanja in zatiranja plevelov, je opravil pod mentorstvom 
akademika zasl. prof. dddr. Jožeta Mačka. 
 
Leta 1990 se je zaposlil na Kmetijskem kombinatu Ptuj, kjer je opravljal 
delo tehnologa za področje varstvo rastlin. Največ se je ukvarjal s 
problematiko varstva poljščin, vrtnin in hmelja. V tem obdobju je bil 
zelo aktiven tudi v razvoju tehnologij v semenski pridelavi in pri delu z namakalnimi sistemi. Od 
leta 1993 dalje je zaposlen na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, na Katedri za 
fitomedicino, kot predavatelj številnih predmetov s področja varstva rastlin. Na mariborski 
kmetijski fakulteti je bil leta 1997 habilitiran v asistenta, leta 2000 v docenta in leta 2005 v 
izrednega profesorja. Z upokojitvijo prof. dr. Stojana Vrabla, dotedanjega predstojnika katedre, je 
današnji nagrajenec leta 2003 postal predstojnik Katedre. Profesor Mario Lešnik opravlja na 
Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede pomembno funkcijo prodekana za gospodarsko 
dejavnost in tudi sicer je zelo aktiven v različnih komisijah. 
 
Njegova bibliografija šteje prek 200 enot, s čimer se uvršča med najbolj aktivne in prepoznavne 
raziskovalce na področju fitomedicine v Sloveniji. Kar je še posebno pomembno, dr. Mario Lešnik 
se ob objavljanju znanstvenih prispevkov v veliki meri posveča tudi reševanju konkretnih 
problemov varstva rastlin v Sloveniji, o čemer pričajo številni članki in prispevki na najrazličnejših 
domačih in tujih posvetovanjih in simpozijih, kjer je sam ali v soavtorstvu objavil kar 43 
prispevkov. Področja njegovih aktivnosti so zelo raznolika, od fitopatologije, do entomologije in 
herbologije, pri čemer se posveča tako determinaciji škodljivih organizmov, preučevanju njihove 
biologije in ekologije kot tudi metodam njihovega zatiranja. K temu spada tudi področje aplikacije 
fitofarmacevtskih sredstev, ki se ji dr. Lešnik v zadnjem obdobju prav tako posveča. Nagrajenec je 
tudi soavtor strokovnih knjig o sadjarstvu in vinogradništvu, izdal pa je tudi univerzitetni učbenik 
Tehnika in ekologija zatiranja plevelov. 
Rezultate svojega dela in bogate izkušnje prof. dr. Mario Lešnik posreduje študentom Fakultete za 
kmetijstvo in biosistemske vede v Hočah, kjer je pod njegovim mentorstvom ali komentorstvom 
doslej magistriralo 8 študentov, diplomiralo pa kar 28. Ne predava pa zgolj študentom. Že vrsto let 
je zelo aktiven tudi pri izvajanju različnih oblik permanentnega izobraževanja pod okriljem 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS za domače kmetijske strokovnjake kot tudi 
pridelovalce s področja varstva rastlin. V okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
RS že vrsto let sodeluje tudi v številnih komisijah in delovnih skupinah s področja varstva rastlin in 
integrirane pridelave sadja, grozdja in poljščin.  
 
Nagrajenec je član Društva za varstvo rastlin Slovenije vse od njegovega nastanka, še posebno 
pomemben pa je bil njegov prispevek pri organizaciji 7. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin 
leta 2005 v Zrečah, kjer je kot predsednik organizacijskega odbora opravil glavnino 
organizacijskega dela. 
 
Za njegovo delo, ki pušča trajne sledi na področju varstva rastlin v Sloveniji in za aktivno 
društveno delovanje prejme prof. dr. Mario Lešnik srebrno značko Društva za varstvo rastlin 
Slovenije. 
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