
UTEMELJITEV PODELITVE SREBRNE ZNAČKE DRUŠTVA ZA VARSTVO RASTLIN 

SLOVENIJE DR. MLADENU ŠIMALI ZA POSEBNE ZASLUGE NA PODROČJU 

VARSTVA RASTLIN 

Mladen Šimala je Zagrebčan, kjer se je rodil 16. novembra 1963. 

Osnovno in srednjo šolo je obiskoval v Zagrebu, diplomiral pa je 

leta 1989 na Fakulteti kmetijskih znanosti na področju varstva 

rastlin.  

Takoj po zaključku študija se je zaposlil na Inštitutu za varstvo 

rastlin, ki je tedaj deloval v okviru Fakultete kmetijskih znanosti v 

Zagrebu, do danes pa je nekajkrat spremenil organizacijsko 

sestavo. Mladen Šimala je imel čast in privilegij, da je bil 

magistrand legendarnega hrvaškega akademika Milana 

Maceljskega, pod mentorstvom katerega je magistriral leta 1994 

na Agronomski fakulteti v Zagrebu. Doktoriral je leta 2008 na Kmetijski fakulteti v Osijeku, 

njegova mentorica je bila prof. dr. Marija Ivezić. Od leta 2009 ima Mladen Šimala naziv 

znanstvenega sodelavca. Od samega začetka njegove kariere deluje na področju entomologije 

in fitofarmacije v poljedelstvu, vrtnarstvu in okrasnem vrtnarstvu. 

Mladen Šimala je agronom širokega znanja in izkušenj. Od njegovega prihoda na današnji 

Zavod za varstvo rastlin je 17 let aktivno sodeloval pri raziskavah učinkovitosti insekticidov, 

akaricidov in nematicidov v poljščinah, vrtninah in okrasnih rastlinah. V tistem obdobju 

pridobljene izkušnje danes učinkovito uporablja pri ocenjevanju dokumentacije na področju 

učinkovitosti FFS v postopkih njihove registracije. V zadnjih 15 letih je na področju 

karantenskih škodljivih organizmov koordiniral 8 programov posebnega nadzora, pri še 15 

programih pa je bil sodelavec. Poleg tega je aktiven tudi na področju prognoze pojava 

škodljivih organizmov. Mladen Šimala veliko časa namenja osveščanju pridelovalcev hrane in 

okrasnih rastlin o možnostih uporabe naravnih sovražnikov pri zatiranju škodljivcev v 

rastlinjakih in v tej zvezi je bil dolgoletni predavatelj na tečajih usposabljanja prodajalcev 

fitofarmacevtskih sredstev. Prav tako že več let aktivno sodeluje pri usposabljanju 

fitosanitarnih inšpektorjev, kmetijskih svetovalcev in kmetov. 

Poleg vseh navedenih obveznosti, ki jih Mladen Šimala opravlja že vrsto let, ima tudi dve 

veliki profesionalni ljubezni. To sta favnistika in entomološka diagnostika, s katerima se 

ukvarja s posebnim entuaziazmom. Tako je med večletnimi favnističnimi preučevanji odkril 

za Hrvaško številne nove vrste žuželk, od tega 24 vrst ščitkarjev, 5 vrst resarjev, 4 vrste bolšic 

in dve vrsti pršic.  

Delo na Zavodu za varstvo rastlin zahteva od zaposlenih kontinuirano izobraževanje in tako je 

tudi Mladen opravil številne specializacije, med katerimi naj omenim specializacijo na 

področju diagnostike plenilcev in parazitoidov škodljivcev v rastlinjakih pri podjetju Koppert 

na Nizozemskem in specializacijo na področju diagnostike ščitkarjev, resarjev, listnih zavrtalk 

in bolšic v Wageningenu, Padovi in Novi Gorici.        

Mladen Šimala, ki je avtor 38 znanstvenih in 44 strokovnih člankov, 6 knjig, 2 priročnikov in 

večjega števila poljudnih člankov, je doslej aktivno sodeloval na številnih študijskih obiskih 

in delavnicah, strokovnih in znanstvenih srečanjih, tako doma kot v tujini. Slovenskih 



posvetovanj o varstvu rastlin se Mladen Šimala aktivno udeležuje od leta 2003 in je tuji 

udeleženec z največjim številom prispevkov na naših posvetovanjih.  

Mladen Šimala, ki je član hrvaškega entomološkega društva in hrvaškega društva za varstvo 

rastlin, je trenutno vodja Laboratorija za zoologijo, pred tem pa je bil tudi vodja Oddelka za 

diagnostiko in predstojnik Zavoda za varstvo rastlin.  

Mladen Šimala, oče hčerk Iris in Elene in dedek vnuka Lea, je vrhunski strokovnjak. Je 

skromen, nevsiljiv, samodiscipliniran, kar vse se zrcali v upoštevanju rokov in brezhibni 

organizaciji. Naj na tem mestu povem, da so Mladen in njegovi sodelavci vedno med prvimi, 

ki se prijavijo na udeležbo na naših posvetovanjih, nam pošljejo izvlečke in polne prispevke 

za objavo v zbornikih. Njegova širina znanja, strokovni entuzijazem, velikodušnost v 

izmenjavi in prenosu znanja in iskušenj ter pripravljenost na sodelovanje so v veliki meri 

vplivale na razvoj področja varstva rastlin v nam sosednji Hrvaški in širše. Pred natanko 

mesecem dni je Mladen Šimala za njegovo izjemno uspešno delo na področju varstva rastlin 

na 61. seminarju Hrvaškega društva za varstvo rastlin v Opatiji prejel tudi zlato plaketo. 

Mladenu Šimali, ki že vrsto let izjemno uspešno sodeluje pri strokovnem in raziskovalnem 

delu tudi s slovenskimi strokovnjaki, za njegovo delo, ki pušča trajne sledi na področju 

varstva rastlin v Sloveniji Društvo za varstvo rastlin Slovenije podeljuje srebrno značko 

Društva za varstvo rastlin Slovenije. 


