UTEMELJITEV PODELITEV SREBRNE ZNAČKE DRUŠTVA ZA VARSTVO RASTLIN
SLOVENIJE VASJI HAFNERJU ZA POSEBNE ZASLUGE NA PODROČJU VARSTVA
RASTLIN
Vasja Hafner, univerzitetni diplomirani inženir agronomije, se je rodil 30.
julija 1959 v Celju. Otroštvo je preživel deloma v Ljubnem ob Savinji,
deloma pa v Lukovici pri Domžalah. Po končani bežigrajski gimnaziji se je
leta 1978 vpisal na študij agronomije - smer poljedelstvo na Biotehniški
fakulteti in ga končal leta 1983.
Njegovo prvo delovno mesto je nastopil po odsluženi vojaščini leta 1985 v
Agroemoni – kot glavni tehnolog za poljedelstvo. Leta 1988 je nadaljeval
svojo poklicno pot v Ljubljanskih mlekarnah kot vodja kmetijske
tehnologije in vodja obratov Brest in nato Gmajnice. Leta 1992 je prišel v
sedanje podjetje Syngenta d.o.o. - takrat imenovano Ciba-Geigy. Sprva je
bil zadolžen za področje trženja, v letu 2005 pa je prevzel vodenje podjetja. Podjetje je pod
njegovim vodstvom uspešno napredovalo tako na slovenskem trgu, kakor tudi na trgih nekdanje
Jugoslavije. Njegovi sodelavci še posebno cenijo njegov izrazit čut za zaposlene, kakor tudi
njegovo komunikativnost, delavnost in timski pristop k delu. Znana pa je tudi njegova velika
predanost svoji družini.
Vasja Hafner je v krogu svojih kolegov in sodelavcev visoko spoštovan strokovnjak za varstvo
rastlin. Spada med odlične poznavalce tako slovenske kot tudi evropske kmetijske politike. Predano
se zavzema za razumevanje pomena fitofarmacevtske stroke v kmetijstvu in posledično za celotno
družbo. Je eden od pobudnikov rabe fitofarmacevtskih sredstev na trajnosten način. V okviru
podjetja Syngenta so pod njegovim vodstvom že pred leti pristopili k izobraževanju uporabnikov
fitofarmacevtskih sredstev – predvsem z namenom varovanja vodnih virov, ustreznega načina
aplikacije, uporabe ustreznih dozatorjev in šob.
Današnji nagrajenec je bil aktiven udeleženec vseh dosedanjih posvetovanj, prav tako je kot član
organizacijskih odborov pomagal pri njihovi izvedbi. V obdobju 2002-2006 je opravljal naloge
tajnika Društva za varstvo rastlin Slovenije.
Za njegovo delo, ki pušča trajne sledi na področju varstva rastlin v Sloveniji in za aktivno
društveno delovanje prejme gospod Vasja Hafner srebrno značko Društva za varstvo rastlin
Slovenije.

