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Davorin Koren, Javni zavod Triglavski narodni park



Avtohtone pasme in gorska območja

• Živinoreja v gorskih območjih na splošno (človek, območje, živali);

• Navezava celotne živinorejske panoge na planinsko pašništvo;

• Avtohtone pasme in njihov pomen gorska območja; (predstavitev in primer tradicionalne reje
Drežniške koze)



Gorska območja znotraj SKP=OMD

.

• Gorsko območje v Sloveniji zavzema kar 72 % površine države, v njem pa se nahaja kar
55 % vseh kmetijskih zemljišč v državi. 

• V Sloveniji se 75,3 % kmetijskih zemljišč v uporabi nahaja znotraj območij z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost

“Tveganje za opustitev rabe kmetijskih zemljišč je na strmih legah višje, zato bi bilo potrebno
kmetijskim gospodarstvom, ki kmetujejo na strmih zemljiščih dodatno nadomestiti izpad dohodka in 
višje stroške zaradi težjih pogojev kmetovanja, ki jih le delno nadomestimo v okviru ukrepa OMD”



Za človeka
neprehodna

gorska območja
nad gozdno mejo

Visokogorski planinski
pašniki brez dovoznih

poti

Planine z dovozom

Senožeti, vaški pašniki, strmi travniki

Travinje v neposredni bližini vasi (pašno-kosni sitem)

Večkosni intenzivni travniki, njive, sadovnjaki, vrtvi….

Gorska območja



Živinoreja v gorskih območjih

1. Območje -”gorsko” v pravem pomenu besede (strmina, talno število, osvetljenost);

2. Živina - avtohtone pasme ali pasme prilagojene reji v gorskem svetu; 

3. Človek (dejavost živinoreje ne samo zvaja ampak tudi živi)



Avtohtone pasme in planinsko pašništvo

Reja avtohtonih pasem na območju Julijskih alp je neposredno
povezana s planinskim pašništvom.



Živinorejski krog-živinorejsko leto
(Večstopenejska planinska paša-DEDI)

Vhlevitev

prezimitev

Vaški pašniki v 
neposredni bližini

vasi

Nizke planine-
predplanine

Visokogorske
planine

Nizke planine-
predplanine

Vaški pašniki-
pašno-kosni

ravniki



Planine

Razdelitev planin glede na: 

• planina kot geografski pojem:“gremo v planine”;“grem v planino”;

• vrsto dejavnosti: osnovna kmetijska dejavnost (prireja mleka in/ali mesa), 
predelava mleka, turistična dejavnost-planšarija;

• vrsto živali (kravja, kozja, ovčja)

• organizacijsko obliko (planina, pašna skupnost, agrarna skupnost)

• stopnjo v živinorejskem krogu (visokogorske planine, predplanine)

• vrsto KOP-OP ukrepov (planinska paša s pastirjem, planinska paša po čredinkah)



Izzivi (problemi) planinskega pašništva širšega, 
sistemskega in družbenega pomena

Izzivi:

• sobivaje z velikimi zvermi;

• lastniška struktura kmetijskih in gozdnih zemljišč (npr. denacionalizacijski
postopki,…);

• neusklajenost zakonodaje



CIKA
(Rejski programi in prilagojnost reje)

DREŽNIŠKA KOZA
(Tradicionani način reje) 

BOVŠKA OVCA
(Skupaj z bovškim sirom blagovna znamk celotnega območja)

AVTOHTONE PASME JULIJSKIH ALP













Pomen avtohtonih pasem za gorska območja

• Ohranjanje genskih virov;
• Prireja zdrave in kakovostne hrane z visoko dodano vrednostjo (bovški sir, kozlički, 

kulinarika…);
• Ohranjanje habitatnih tipov (biotska pestrost);
• Ohranjanje kulturne dediščine in tardicionalnih načinov rabe kmetijskih zemljišč;
• Povezave z drugimi panogami npr. turizem;
• Socialni vidik, pri rejcih na izvornem območju posamezne pasme;
• Identiteta območja (wca z bca)











Hvala za pozornost!


