
UTEMELJITEV ZA PODELITEV SREBRNE ZNAČKE DRUŠTVA ZA VARSTVO RASTLIN SLOVENIJE 

DR. MOJCI VIRŠČEK MARN ZA POSEBNE ZASLUGE NA PODROČJU VARSTVA RASTLIN 

 

Dr. Mojca Viršček Marn je svojo profesionalno pot začela že 

daljnega leta 1982, ko se je po zagovoru diplomske naloge z 

naslovom »Možnosti za vrednotenje praktične vrednosti 

križancev ječmena z visokolizinskimi geni” zaposlila na Oddelku 

za agronomijo Biotehniške fakultete. Prizadevanje za dosego 

novih znanj in spoznanj, ki so pripomogle k njenemu boljšemu 

in strokovnejšemu delu, je bilo pri Mojci še posebej izrazito.  

 

Poleg magistrskega študija s področja sadjarstva, ki ga je leta 

1988 sklenila z zagovorom magistrske naloge »Vegetativno 

razmnoževanje "in vitro" Malus domestica. cv. majda v 

primerjavi s cv. zlati delišes”, je leta 1996 uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z 

naslovom »Uporaba genskih označevalcev v žlahtnjenju jablan”. Danes ima dr. Mojca Viršček 

Marn že več kot 36 let izkušenj s področja kmetijskih raziskav in strokovnega dela.  

 

V zadnjih 18 letih dela predvsem na odkrivanju in identifikaciji rastlinskih virusov in viroidov z 

biološkimi, serološkimi in molekularnimi metodami, vključno z novimi tehnikami, kot je na 

primer PCR v realnem času. Je koordinator različnih sistematičnih raziskav in je vključena v 

raziskovalno delo na področju biotske raznovrstnosti in epidemiologije virusov, interakcij med 

virusi in vektorji ter delovanja virusov in viroidov na gostiteljske rastline. Ima izkušnje s 

skupinskim in projektnim vodenjem ter je bila vključena v več slovenskih in mednarodnih 

raziskovalnih projektov. Tako je na primer sodelovala v nekaterih mednarodnih (EUPHRESCO, 

ECONET 2005-2006) projektih, ki so obravnavali problematiko virusa Plum pox in 

pospiviroidov.  

 

Mojca Viršček Marn je članica različnih strokovnih skupin za varstvo rastlin in je tudi članica 

EPPO panela za certificiranje sadnih rastlin.  

 

Dr. Mojca Viršček Marn se od leta 2001, začenši torej s 5. posvetovanjem v Čatežu ob Savi, 

aktivno udeležuje slovenskih posvetovanj o varstvu rastlin in je tudi avtorica ali soavtorica 28 

strokovnih prispevkov, ki so doprinesli k razvoju stroke. Njen bibliografski opus obsega več kot 

340 enot. 

 

Za njeno delo, ki pušča trajne sledi na področju varstva rastlin v Sloveniji in za aktivno 

društveno delovanje prejme dr. Mojca Viršček Marn srebrno značko Društva za varstvo rastlin 

Slovenije. 


