UTEMELJITEV ZA PODELITEV SREBRNE ZNAČKE DRUŠTVA ZA VARSTVO RASTLIN
SLOVENIJE ga. RENATI FRAS-PETERLIN

Renata Fras-Peterlin je diplomirala leta 1981na
Biotehniški fakulteti, Oddelku za agronomijo
agronomije v Ljubljani, kar je jasno opredelilo njeno
nadaljno poklicno pot.
Njena celotna poklicna kariera je tesno povezana s
kmetijstvom, predvsem pa z varstvom rastlin.
Zaposlila se je leta 1982 na Gospodarski zbornici na
združenje za kmetijstvo, kjer je kot mlada
diplomantka že takoj imela možnost, da se seznani s
kompleksnostjo kmetijstva tako na ravni pridelave kot
na ravni mehanizmov odločanja vezanih, na agrarno
politiko in zakonodajo.
Leta 1986 se je zaposlila na Republiškem kmetijskem inšpektoratu kot inšpektor za varstvo
rastlin. Renato prav področje varstva rastlin poklicno najbolj izpolnjevalo.
Kot inšpektorica za varstvo rastlin, je Renata pridobila neprecenljive izkušnje na področju
zakonodaje, prav tako pa je imela priložnost podrobno spoznati vse dobre in slabe prakse
ponudnikov in uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev.
Leta 1988 se je Renata zaposlila v podjetju Agrotehnika, kot direktorica sektorja za agrokemijo.
Takratne politične in ekonomske razmere so bile velik izziv, in Renate se spominjamo kot tiste,
ki je vložila ves trud in znanje za nemoteno kmetijsko oskrbo tudi v tistih časih.
Osamosvojitev Slovenije je pomenila tudi osamosvojitev Renate. Njena smelost jo je popeljala v
podjetniške vode in leta 1991 je odprla lastno podjetje Demetra, ki se je ukvarjalo z zastopanjem
in prodajo fitofarmacevtskih sredstev. Renata je s strani poslovnih partnerjev prepoznana kot
izjemno zanesljiva, ki ga odlikuje tudi nesebična kakovostna strokovna podpora s področja
varstva rastlin.
GIZ fitofarmacije je leta 2003 Renato zaradi njenih dolgoletnih izkušenj in širokega poznavanja
področja varstva rastlin povabilo, da prevzame tajništvo in kasneje mesto prokurista GIZ.
Njeni glavni dosežki v tej vlogi so vzpostavitev konstruktivnega dialoga med industrijo ter
deležniki kot so ministrstva, evropski poslanci, kmetijska zbornica, zadružna zveza in ostali.
Aktivno sodeluje pri oblikovanju zakonodaje s področja varstva rastlin, intenzivno sodeluje pri
uvajanju in izvajanju sistemov za odstranjevanje prazne embalaže FFS in odpadnih FFS. Izjemno
pomembna je Renatina vloga v ECPA (European Crop Protection Agency), kjer predstavlja GIZ
fitofarmacije in s tem omogoča prepoznavanje problemov s področja varstva rastlin v Sloveniji
na evropski ravni.
Renatino široko poznavanje področja varstva rastlin je izjemno dragoceno in pomembno in
celostno zaokrožuje kompetentnost na področju varstva rastlin.
Za svoje delo, ki pušča trajne sledi na področju fitomedicine v Sloveniji in za aktivno
društveno delovanje prejme ga. Renata Fras-Peterlin srebrno značko Društva za varstvo
rastlin Slovenije.

