
UTEMELJITEV PODELITVE SREBRNE ZNAČKE DRUŠTVA ZA VARSTVO RASTLIN 
SLOVENIJE DR. IVANU ŽEŽLINI ZA POSEBNE ZASLUGE NA PODROČJU 
VARSTVA RASTLIN 
 
Dr. Ivan Žežlina je Kraševec, ki je celotno dodiplomsko in 
podiplomsko izobraževanje opravil na Biotehniški fakulteti v 
Ljubljani. Na Oddelku za agronomijo je leta 1990 diplomiral na 
višješolskem študiju, a se je odločil za nadaljevanje dodiplomskega 
izobraževanja, ki ga je leta 1993 končal z zagovorom diplome 
univerzitetnega študija. Leta 1996 se je vpisal na magistrski 
podiplomski študij, ki ga je končal leta 2000 z magistrsko nalogo, v 
kateri je predstavil poskus zatiranja medečega škržatka s plenilsko-
parazitoidno osico Neodryinus typhlocybae, ki je še vedno edini 
zgled vnosa naravnega sovražnika v Slovenijo v okviru klasičnega 
biotičnega varstva. Tako na dodiplomskem kot na podiplomskem 
magistrskem študiju je bila mentorica dr. Žežline nekdanja 
predsednica Društva za varstvo rastlin Slovenije in prejemnica 
zlate značke društva prof. dr. Lea Milevoj. Želja po novem znanju 
pa je letošnjega nagrajenca društva gnala naprej in tako se je vpisal na doktorski študij, ki ga 
je uspešno zaključil leta 2007. Mentorsko delo pri disertaciji z naslovom »Mehanizmi 
vibracijskega sporazumevanja in vrednotenje genetske raznolikosti med različnimi 
populacijami medečega škržata« je opravil prof. dr. Andrej Čokl. 
 
Dr. Ivan Žežlina je vso njegovo dosedanje delovno obdobje preživel na nekdanjem Kmetijsko 
veterinarskem zavodu, današnjem Kmetijsko gozdarskem zavodu v Novi Gorici. Na omenjeni 
inštituciji je leta 1993 nastopil pripravniški staž, po enoletnem nabiranju strokovnih izkušenj 
pa se je v njej zaposlil kot analitik-enolog v agrokemičnem laboratoriju, kjer je veliko časa 
namenjal tudi zaščiti geografskega porekla vin za Primorsko. Od leta 1996 do leta 1998 je bil 
svetovalec za varstvo rastlin, od tedaj pa vse do danes pa opravlja dela specialista za varstvo 
rastlin. Današnji nagrajenec se že od začetka zaveda velikega pomena sodelovanja s 
strokovnjaki iz tujine in pomena izpopolnjevanja v tujini, zato je tudi sam precej časa namenil 
tovrstnemu plemenitenju znanja na področju varstva rastlin. Tako je doslej gostoval na 
entomološkem inštitutu v Padovi, na entomološkem inštitutu v Pisi in na naravoslovnem 
muzeju v Berlinu.     
 
Rezultate svojega dela in bogate strokovne izkušnje današnji nagrajenec posreduje študentom 
Visoke šole za vinogradništvo Univerze v Novi Gorici, kjer je nosilec predmeta Varstvo 
vinske trte in integrirana pridelava grozdja. Ne predava pa zgolj študentom, ampak je že vrsto 
let aktiven pri izvajanju različnih oblik permanentnega izobraževanja pod okriljem 
Ministrstva za kmetijstvo in okolje za domače kmetijske strokovnjake kot tudi pridelovalce s 
področja varstva rastlin. V okviru omenjenega ministrstva sodeluje tudi v strokovni skupini za 
pripravo in revizijo strokovnih navodil za integrirano pridelavo sadja.  
 
Strokovno delo dr. Žežline je vezano na preizkušanje in ugotavljanje učinkovitosti 
registriranih in novih aktivnih snovi v varstvu rastlin, na preizkušanje tehnoloških in drugih 
ukrepov za zmanjševanje gospodarskega pomena škodljivih organizmov, na preučevanje 
bionomije v Sloveniji novih in stalno zastopanih škodljivcev in povzročiteljev bolezni, na 
prognozo škodljivih organizmov in na številne druge aktivnosti. Tako je od leta 2010 tudi 
nosilec posebnega nadzora paradižnikovega molja v Sloveniji.       
 
Čeprav je primarno delo dr. Žežline strokovno delo, se že od začetka zelo intenzivno 
vključuje v raziskovalno delo domačih raziskovalnih inštitucij, zlasti prek dela v projektih 
CRP. Rezultat tega je njegova zelo bogata bibliografija, ki šteje prek 120 enot. Glavnino 



predstavljajo strokovni članki (največ v žal že nekdanji pomembni strokovni reviji Sad) in 
številni prispevki z domačih in tujih strokovnih in znanstvenih srečanj. Na posvetovanjih 
našega društva je doslej kot avtor ali soavtor predstavil 11 prispevkov z entomološko ali 
fitopatološko tematiko, največji odziv med raziskovalci pa ima 5 člankov v revijah z 
dejavnikom vpliva, ki jih je dr. Žežlina objavil v uglednih znanstvenih revijah v tujini.  
 
Nagrajenec je član številnih domačih strokovnih društev in seveda tudi dolgoletni član 
Društva za varstvo rastlin Slovenije, zlasti globoko sled v delovanju našega društva pa pušča 
od leta 2006, ko je prevzel dela tajnika. Zelo pomemben je bil njegov prispevek pri 
organizaciji 9. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin leta 2009 v Novi Gorici, 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 dr. Ivan Žežlina srebrno značko Društva za varstvo 
rastlin Slovenije.  
 
 


