
B. Izvedbene aktivnosti
Izbrani in opisani sta bili dve raziskovalni ploskvi za gozdni genetski monitoring za projektni 
pilotni drevesni vrsti, jelko in bukev, v Sloveniji, Nemčiji in Grčiji (dve v vsaki državi). Za obe 
vrsti so že vzpostavljene raziskovalne ploskve in zbrani prvi vzorci za genetske analize. 
Pripravljeni so standardni postopki za opis ploskev, zbiranje vzorcev in fenološka 
opazovanja, začeli so tudi testirati za genetske analize. Zasnovane so bile regije za 
spremljanje sedmih glavnih vrst znotraj projektnega transekta, kar je bilo obravnavano 
v projektni skupini in z nacionalnimi kontaktnimi točkami, rezultati pa so pripravljeni za 

objavo.

O PROJEKTU LIFEGENMON
Cilj projekta LIFEGENMON je podpora dolgoročnemu ohranjanju 
prilagodljivosti dreves na spremembe v okolju z razvojem sistema 
za gozdni genetski monitoring. Projekt sofinancirata finančni instrument 
Evropske unije LIFE (program za okolje in podnebne ukrepe) in Ministrstvo za 
okolje Republike Slovenije. Pri projektu sodeluje šest partnerjev iz treh držav 
– Slovenije, Nemčije in Grčije. Projekt koordinira prof. dr. Hojka Kraigher 
iz Gozdarskega inštituta Slovenije. Začel se je julija 2014 in traja do junija 
2020. Celotni proračun projekta je 5.484.162 evrov. 



GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE
SLOVENIAN FORESTRY INSTITUTE

E. Vodenje projekta
Skupina za vodenje projekta je pripravila navodila za projektno vodenje, matriko tveganj 
projekta in navodila za finančno poročanje na partnerski in projektni ravni. Na začetku 
projekta je bil ustanovljen projektni svetovalni odbor, katerega člani so se prvič srečali 
v Teisendorfu po prvi seji projektnega tehničnega odbora. Dodatna srečanja so bila 
organizirana v Solunu in Ljubljani. Na drugem zasedanju svetovalnega odbora v Solunu v 
Grčiji je bil pripravljen osnutek Začetnega poročila LIFEGENMON, ki ga je Evropska komisija 
pozneje potrdila. Skupina za vodenje projekta daje velik poudarek mreženju - med drugim 
je bil projekt predstavljen na usmerjevalnem odboru EUFORGEN tik pred njegovim začetkom.

D. Komunikacije in diseminacija
Ob koncu leta 2014 so bila predstavljena vizualna podoba projekta LIFEGENMON in osnovna 
projektna komunikacijska orodja. Kmalu zatem je bila objavljena spletna stran www.lifegenmon.
si in hkrati z njo profili na družbenih omrežjih. V prvem letu je spletne stran zabeležila približno 
10 tisoč obiskov. Projekt je bil na prireditvah, ki so bile organizirane ali soorganizirane v okviru 
projekta, predstavljen več kot 1500 otrokom, učiteljem, družinam, gozdarskim strokovnjakom, 
znanstvenikom in drugim. Medijem je bil projekt uradno predstavljen na novinarski konferenci v 

okviru Slovenskega tedna gozdov 2015. Objavljenih je bilo več tiskovin, radijskih, televizijskih in 
spletnih prispevkov o projektu in njegovih temah. Projektna skupina se je predstavila tudi na več 

sejmih z okoljsko in gozdarsko tematiko v Sloveniji, Nemčiji in Grčiji.

C. Spremljanje projekta in njegovih učinkov
Naloga notranjega projektnega monitorja je preverjanje in zagotavljanje vpliva projektnih 
aktivnosti na ciljne skupine projekta in na celotno skupnost. Redno spremlja napredek 
projekta ter preverja, ali so kazalniki, rezultati in cilji doseženi pravočasno in kakovostno. 
Naloga monitorja je tudi spodbujanje razumevanja posameznih vprašanj projektnih in 
zunanjih deležnikov.
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