UTEMELJITEV ZA PODELITEV SREBRNE ZNAČKE DRUŠTVA ZA VARSTVO RASTLIN
SLOVENIJE IZR. PROF. DR. DUŠANU JURCU ZA POSEBNE ZASLUGE NA PODROČJU
VARSTVA RASTLIN

Prof. dr. Dušan Jurc je predan raziskovalec in vrhunski
strokovnjak s področja varstva gozdov, ki svojega znanja
ne posreduje le v akademsko okolje, ampak tudi
gozdarski in širši strokovni javnosti. Na Gozdarskem
inštitutu Slovenije je postavil temelje za razvoj področja
gozdne fitopatologije in entomologije. Vzpostavil je
Laboratorij za varstvo gozdov, ki je osrednja raziskovalna
infrastruktura s področja varstva gozdov v Sloveniji, ter
Mikoteko in herbarij Gozdarskega inštituta Slovenije.

Prof. dr. Dušan Jurc je diplomiral in magistriral na Oddelku za biologijo na Biotehniški
fakulteti v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. Mirana Vardjana. Doktoriral pa je na
Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti pod
mentorstvom prof. dr. Franca Pohlevna. Od leta 1980 je zaposlen na Gozdarskem
inštitutu Slovenije, kjer je vrsto let vodil Oddelek za varstvo gozdov. Od leta 1995 je
vpet v pedagoški proces na Biotehniški fakulteti pri predmetih Gozdna fitopatologija,
Gozdna mikologija, Uporabne, užitne in strupene samonikle rastline in glive, Patologija
drevesa in Raziskave v gozdni mikologiji: pomen in uporaba gliv.

Prof. dr. Dušan Jurc je vodil raziskave in strokovne naloge, vezane na vse aktualne
probleme s področja zdravja gozdov v Sloveniji ter je kot prvi poročal o številnih novih
najdbah gliv in žuželk v Sloveniji in tudi v Evropi. O vplivu, ki ga za slovenske gozdove
predstavljajo tujerodne vrste, ozavešča strokovno in širšo javnost.

Njegovo znanje je cenjeno tako doma kot v tujini. Je član mednarodnih in domačih
združenj in strokovnih skupin, npr. EPPO Panel on Quarantine Pests for Forestry,
European Mycological Network, European Mycological Association, Strokovna
skupina za analize tveganja na področju zdravja rastlin. Vzpostavil je sodelovanje z

vrhunskimi raziskovalnimi skupinami v tujini, npr. z inštitutom FABI v Južni Afriki, z
Univerzo v Padovi v Italiji, z inštitutom BFW v Avstriji, z Univerzo v Zagrebu in Hrvaškim
gozdarskim inštitutom. Njegov raziskovalni opus je obsežen, zaobjema tako
znanstvene, strokovne in poljudne članke in monografije. Bil je mentor ali somentor
pri 25 diplomskih oziroma magistrskih nalogah ter pri dveh doktorskih disertacijah.

Novi časi prinašajo nova spoznanja, metode in oblike dela, kar je prof. dr. Dušan Jurc
vedno znal mojstrsko vplesti v raziskovalno in strokovno delo svojega kolektiva. Prof.
dr. Dušan Jurc vedno najde prave besede; sodelavce spodbuja in ceni njihovo delo.

Prof. dr. Dušan Jurc je strokovnjak, raziskovalec, mikolog, fitopatolog, botanik, učitelj...
Je izjemen poznavalec narave, ki s svojim širokim znanjem zna prepoznati raziskovalne
in strokovne izzive, jih ustrezno nasloviti in umestiti v širši okvir. Prof. dr. Dušan Jurc
je cenjen in spoštovan sodelavec in kolega, iskriv in zanimiv sogovornik in nenazadnje
– entuziastičen varuh gozdov.

Prof. dr. Dušan Jurc se udeležuje slovenskih posvetovanj o varstvu rastlin od leta 1997,
na skupščini Društva za varstvo rastlin je imel tudi predavanje o kostanjevem raku v
Sloveniji. Svoje sodelavce in kolege s področja varstva gozdov spodbuja k aktivnemu
udejstvovanju na slovenskih posvetovanjih o varstvu rastlin, v letošnjem letu je sekcija
Varstva gozdnega drevja zastopana že z 12 predstavitvami.

Za njegovo delo, ki pušča trajne sledi na področju varstva rastlin v Sloveniji, izr. prof. dr.
Dušan Jurc prejme srebrno značko Društva za varstvo rastlin Slovenije.

