UTEMELJITEV ZA PODELITEV SREBRNE ZNAČKE DRUŠTVA ZA VARSTVO RASTLIN SLOVENIJE
DOC. DR. MATEJU VIDRIHU ZA POSEBNE ZASLUGE NA PODROČJU VARSTVA RASTLIN

Doc. dr. Matej Vidrih, letošnji dobitnik srebrne značke Društva
za varstvo rastlin Slovenije, se je rodil leta 1972 v Ljubljani.
Veselje do dela z ljudmi in narave je kazal že od malih nog, tako
da njegova odločitev za vpis na takratno Srednjo pedagoško
šolo (danes Gimnazijo Ledina), ko je še mislil, da bo postal
učitelj in leta 1991 na Biotehniško fakulteto Univerze v
Ljubljani, ko je uvidel, da ga najbolj zanima kmetijstvo, za
vsakogar, ki ga je poznal ni bila presenečenje.

Matej se je leta 1999 zaposlil na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani, na
tedanji Katedri za pridelovanje krme in pašništvo. Od vsega začetka je vključen v pedagoško in
raziskovalno delo na področju pašništva in travništva, od leta 2005, torej tri leta pred
ustanovitvijo Katedre za fitomedicino, kmetijsko tehniko, poljedelstvo, pašništvo in travništvo,
pa aktivno deluje tudi pri strokovnem in raziskovalnem delu na področju varstva rastlin. Ta
aktivnost se med drugim izpričuje tudi v 40 znanstvenih člankih, v katerih se današnji
nagrajenec pojavlja kot avtor ali soavtor. Njegova komunikativnost in ekonomsko znanje sta
nam na katedri in Društvu za varstvo rastlin Slovenije v veliko pomoč pri organizaciji različnih
srečanj, tečajev in simpozijev, pa tudi pri mednarodnem sodelovanju, katerega pomena se
doc. Vidrih dobro zaveda.

Matej Vidrih je aktiven član Društva za varstvo rastlin Slovenije od leta 2010, ko je od
dotedanjega blagajnika društva in prav tako že nagrajenca naše stanovske organizacije,
prevzel odgovorno mesto blagajnika. Matej je eden od naših najbolj aktivnih članov, saj vsi, ki
ste ali smo sodelovali na skupščinah našega društva in posvetovanjih po letu 2010, torej v
Podčetrtku, na Bledu, Ptuju in v Rimskih Toplicah dobro poznamo njegov altruizem pri
organizaciji in izvedbi teh srečanj. Velja pa omeniti, da se doc. Vidrih na zadnjih petih
posvetovanjih ni pojavljal le v vlogi organizatorja, ampak da je kot avtor ali soavtor predstavil
tudi 15 strokovnih prispevkov.

Delo društvenega blagajnika je danes bistveno drugačno kot pred leti, saj se je tudi na področju
delovanja društev zakonodaja precej spremenila. Bodisi, da se je spremenila v smeri še večjega
zbiranja podatkov in različnih potrdil ali želje države, da si za cesarja, v smislu davkov seveda,
vzame še več in zato zahteva celega človeka z dobrim poznavanjem davčne in finančne
zakonodaje. Z dobro voljo, trdim delom in stalno prisotno željo po spoznavanju novega je
Matej tej nalogi kos. Številna blagajniška in druga društvena dela postori, kadar je potrebno,
tudi v krajšem času. Marsikdo v današnjem času ne razume, da lahko tudi volunterske
dejavnosti človeka osrečujejo. Nerazumevajoči seveda ne poznajo pomena obstoja takšnih
društev, Matej na srečo ga.

S svojim delom v Društvu za varstvo rastlin Slovenije je doc. dr. Matej Vidrih zgled vsem nam,
ki bomo v teh dneh sodelovali na že 14. slovenskem posvetovanju o varstvu rastlin z
mednarodno udeležbo, vsem drugim fitomedicinskim ali kmetijskim strokovnjakom pri nas,
zato mu Društvo za varstvo rastlin Slovenije za posebne zasluge na področju varstva rastlin
podeljuje srebrno značko.

