UTEMELJITEV ZA PODELITEV SREBRNE ZNAČKE DRUŠTVA ZA VARSTVO
RASTLIN SLOVENIJE MAG. JOŽETU MIKLAVCU ZA POSEBNE ZASLUGE NA
PODROČJU VARSTVA RASTLIN
Naš spoštovani stanovski kolega mag. Jože Miklavc
deluje na področju varstva rastlin že več kot 20 let, vse od
leta 1995, ko se je zaposlil pri Kmetijsko gozdarskem
zavodu Maribor in postal sodelavec priznanih
strokovnjakov mag. Gustava Matisa in mag. Konrada
Bebra. Dodiplomsko in magistrsko izobraževanje je
opravil na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta
2006 je pod mentorstvom prof. dr. Lee Milevoj
magistriral in zagovarjal nalogo z naslovom »Razširjenost
plenilskih pršic iz družine Phytoseiidae v nasadih jablane
v Podravju in Prekmurju ter prehranske zahteve vrste Typhlodromus pyri Scheuten«. Glede na
to, ga po strokovni specialnosti lahko prištevamo med akarologe, sicer pa je svetovalec
specialist za varstvo rastlin in prognostik.
Takoj ob nastopu službe so mu bile zaupane pomembne naloge svetovanja v varstvu rastlin
pred škodljivimi organizmi, izvajanja preizkušanj fitofarmacevtskih sredstev in napovedovanja
pojava in razvoja škodljivih organizmov. Razvil se je v vrhunskega strokovnjaka za varstvo
rastlin, ki vsakodnevno pomembno prispeva k razvoju stroke in razvoju kmetijskega sektorja.
Je prodoren svetovalec, ki je vsakodnevno na voljo številnim podjetjem in kmetijam za nasvete
glede zatiranja škodljivih organizmov in tudi širše glede učinkov pridelovalne tehnike na
rastline in okolje. Je gonilna sila slovenske napovedovalne službe za varstvo rastlin. V
razmerah, ko napovedovalna služba dobiva zelo omejena sredstva za delovanje, današnji
nagrajenec DVRS z uvajanjem številnih drobnih inovacij skrbi, da lahko kakovostno
spremljamo pojav vedno večjega števila škodljivih organizmov.
Mag. Jože Miklavc je član številnih strokovnih teles in komisij, v katerih je pomembno
doprinesel k razvoju integrirane pridelave različnih vrst in skupin kmetijskih rastlin. Med
takšnimi na primer lahko omenimo razvoj tehnoloških navodil za integrirano pridelavo. Je
nepogrešljiv strokovni partner sodelavcem UVHVVR – Sektorja za zdravje rastlin pri razvoju
zakonodaje v zvezi z varstvom rastlin in zakonodaje v zvezi z obveznim izobraževanjem iz
varstva rastlin.
Mag. Jože Miklavc, ki se od leta 1999 aktivno udeležuje slovenskih posvetovanj o varstvu
rastlin, ki je od leta 2006 član nadzornega odbora DVRS in ki je imel na dosedanjih skupščinah
društva tri odmevna predavanja, je avtor številnih strokovnih in znanstvenih prispevkov, ki so
doprinesli k razvoju stroke. Dolga leta pripravlja različna strokovna usposabljanja. Za
dosedanje delo in prispevek k razvoju stroke na področju varstva rastlin v RS in delo v okviru
stanovskega povezovanja si gotovo 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 mag. Jože Miklavc srebrno značko Društva za varstvo rastlin
Slovenije.

