
UTEMELJITEV ZA PODELITEV SREBRNE ZNAČKE DRUŠTVA ZA VARSTVO RASTLIN SLOVENIJE 

MAG. IRIS ŠKERBOT ZA POSEBNE ZASLUGE NA PODROČJU VARSTVA RASTLIN 

 

Magistra Iris Škerbot, rojena Žičkar, se je rodila 30. maja 1970 v Trbovljah. 

 

Otroštvo je preživela v Velenju, kjer je obiskovala osnovno šolo in 

nato srednjo šolo: Center srednjih šol Velenje smer: naravoslovno 

– matematična tehnologija. Šolanje je nadaljevala na Biotehniški 

fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je na Oddelku za agronomijo v 

Ljubljani 23. novembra 1995 diplomirala na takratni Katedri za 

vinogradništvo z nalogo »Selekcijska naloga pri domačem in 

introduciranem trsnem materialu vinske trte cv. 'chardonnay' 

(Vitis vinifera L. cv. 'chardonnay') v ljutomersko-ormoških 

goricah«.  

 

Od  1. maja 1996 do 30. junija 2004 je bila zaposlena na KGZS - Zavod Celje (prej ZŽV Celje) kot  

terenska kmetijska svetovalka, od 1. julija 2004 naprej pa dela kot svetovalka specialistka za 

varstvo rastlin, kjer je zadnja leta zadolžena tudi za ekološko kmetovanje. 

 

Od prve zaposlitve naprej, kot terenska svetovalka v Mozirju, se današnja nagrajenka sooča z 

velikimi izzivi v kmetijstvu. Kmetom nudi pomoč pri vseh težavah, s katerimi se soočajo. Že od 

začetka pa jo še posebno zanima področje varstva rastlin. Tajo je že na začetku njene poklicne 

poti organizirala številne delavnice, ki so bile tematsko posvečene tudi varstvu rastlin, še 

posebej varstvu rastlin v zavarovanih prostorih. Po tem, ko je  postala svetovalka - specialistka 

za področje varstva rastlin,  pa se je posvetila temu področju še z večjo vnemo.  

 

Svoje delo opravlja vzorno, z izjemno predanostjo in redoljubno. Pri delu se povezuje s 

sodelavci in kolegi iz drugih zavodov, različnih inštitucij, fakultet, industrijo kot tudi s kmeti. 

Poleg svetovanja, organizacije in vodenja izobraževanj uporabnikov FFS, izvaja tudi poskuse. 

Doslej je skupaj s kolegi iz različnih inštitucij pripravila veliko pisnega gradiva iz področja 

varstva rastlin, kot so na primer Tehnološka navodila v ukrepih KOPOP, Talni škodljivci v 

pridelavi poljščin, Populacija ameriškega škržatka na območju celjske regije, Koruzni hrošč 



resno ogroža pridelavo koruze v Sloveniji, Tehnologija pridelave ajde, Varna uporaba 

fitofarmacevtskih sredstev, Kmetovanje in ohranjanje narave… Poleg tega pa redno objavlja 

poljudne  članke v vrsti časopisov in revij ter svetuje na različnih radijskih postajah.  

 

Zelo uspešna je pri prenosu znanja v prakso. Kmetje/uporabniki ji zelo zaupajo, saj jim zna 

prisluhniti in svetovati. Na njo se obrnejo s težavami v vsakem trenutku - tudi 24 ur/dan, kajti 

vedo, da jim bo nesebično pomagala z vsemi nasveti in usmeritvami. Nasvete zna prilagoditi 

vsakomur – tako profesionalcem kot laikom – in to z različnih področij: poljedelstva, 

sadjarstva, vinogradništva in vrtnarstva. Ta širina znanja in izkušenj je njena posebnost.  

 

Njeni nasveti slonijo na principih sodobnega varstva rastlin – so premišljeni in temeljijo na 

bogatem strokovnem znanju in izkušnjah. Pokriva področje integriranega varstva rastlin, kakor 

tudi  ekološko varstvo rastlin, še posebno pa ji je pri srcu biotično varstvo, iz katerega je 30. 

januarja 2015 tudi magistrirala na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani z nalogo 

»Bionomija rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum [Westwood], Homoptera, 

Aleyrodidae) v zavarovanih prostorih in njegovo zatiranje z mehkokožno plenilko Macrolophus 

pygmaeus Rambur (Heteroptera, Miridae) pod mentorstvom prof. dr. Stanislava Trdana, 

čeprav sta raziskovalno idejo zasnovali skupaj s prof. dr. Leo Milevoj, s katero sta bili vedno 

tesno povezani. 

 

Poleg rednega neposrednega svetovalnega dela, izvaja veliko predavanj iz raznih področij 

varstva rastlin ter tečaje za izvajalce ukrepov varstva rastlin (uporabnike FFS). Njena 

predavanja so znana po tem, da so zelo dinamična in zanimiva. Magistra Iris Škerbot je 

vključena tudi v opazovalno napovedovalno službo, kjer redno sodeluje s kolegi z Inštituta za 

hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu. 

  

Današnjo nagrajenko odlikuje toplina, prisrčnost in optimizem. Iz nje vre pozitivna energija 

tudi takrat, ko so zadeve videti nerešljive. Vedno se  potrudi, da najde rešitve…. Včasih dela v 

nemogočih razmerah; tako se poleti, ko je temperatura zraka v njenem delovnem okolju 

krepko prek 30 °C , rada pošali, da ji k sreči ni potrebno v savno ali v fitnes, ali ko jo na delu 

ujame ploha in mora še dokončati vrednotenje na poskusu, da ji ni treba na bazen…. 

 



Iris Škerbot se naših posvetovanj aktivno udeležuje od leta 2009, to je od 9. posvetovanja v 

Novi Gorici, in tako je na zadnjih 5 posvetovanjih samostojno ali v soavtorstvu predstavila 6 

strokovnih prispevkov.   

 

Iris je z njenim pristopom do dela, predanostjo in zavzetostjo vzor mnogim kolegom in 

sodelavcem, še posebno visoko pa postavlja merila za delo javne svetovalne službe. Na kratko 

bi lahko rekli: magistra Iris Škerbot  je posvetila življenje svojemu  poklicu svetovalke s 

poudarkom na varstvu rastlin! 

 

Za dosedanje delo na področju varstva rastlin zasluži Iris Škerbot priznanje s strani stanovskih 

kolegov, ki njeno delo odkrito cenimo. Zato za njeno delo, ki pušča trajne sledi na področju 

varstva rastlin v Sloveniji, prejme mag. Iris Škerbot srebrno značko Društva za varstvo rastlin 

Slovenije. 


