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Ark-KMETIJE IN Ark-SREDIŠČA 
ZA SLOVENSKE AVTOHTONE 
PASME DOMAČIH ŽIVALI 
 
Biotska pestrost živalskih genskih virov se ne zmanjšuje samo na račun izumiranja živalskih vrst, temveč 
tudi znatno na račun izumiranja samih pasem. V zadnjih dveh stoletjih je tako na globalni ravni izumrlo 
preko 1100 pasem, od tega 100 v zadnjih 15 letih. 

Tudi v Sloveniji je reja avtohtonih pasem domačih živali vedno manj pogosta, zaradi česar je veliko pasem 
bodisi nepovratno izgubljenih bodisi v neposredni nevarnosti pred izumrtjem. Javna služba nalog genske 
banke v živinoreji, katere izvajalec je Oddelek za zootehniko BF UL, kot enega izmed načinov ohranjanja 
in spodbujanja reje slovenskih avtohtonih pasem, podeljuje statusa 'Ark kmetija' in 'Ark središče'. 

Vabimo zainteresirane rejce in druge izvajalce, ki se ukvarjajo s slovenskimi avtohtonimi pasmami, da se 
prijavijo za priznanje Ark-kmetije ali Ark-središča. 

Izvajalec Javne službe nudi strokovno podporo pri razvoju konceptov za predstavitev živali in pri 
odnosih z javnostmi, zagotavlja osnovno potrebno informativno gradivo ter izvaja potrebna 
izobraževanja in svetovanja. Verjamemo, da je avtohtone pasme in njihovo ohranjanje potrebno 
obravnavati kot javno dobro, na dolgi rok pa kot investicijo v prehransko varnost, trajnostni razvoj ter 
kakovost življenja, tako na podeželju kot v mestnem okolju. 

Ark-kmetija je namenjena združevanju dejavnosti kmetovanja in 
ohranjanja slovenskih avtohtonih pasem domačih živali. 

Ark-središče je namenjeno reji slovenskih avtohtonih pasem domačih 
živali, prvenstveno za namene izobraževanja in ozaveščanja javnosti. 

Podeljen status pomeni priznanje avtentičnosti rejnih živali, predvsem pa 
posebne vloge reje pri ohranjanju biotske pestrosti v slovenski živinoreji.  

Pri obeh oblikah je zaželeno trženje živalskih izdelkov, usmeritev v ekološko kmetovanje in sočasno 
ohranjanje avtohtonih rastlinskih sort. Na kmetijah in središčih mora biti v reji vsaj po ena pasma iz več 
skupin domačih živali, ki so vključene v pripadajoč rejski program ali pa izvirajo iz kontroliranih rej, ki se 
nahajajo v izvornem okolju posamezne pasme. 

Na naslednji strani podajamo nekaj primerov rej manjše velikosti, ki jih je mogoče obravnavati kot 
primerne kandidate za Ark-kmetije ali Ark-središča. 
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Ark-KMETIJE 
primeri kandidatov 

 

Primer 1  Primer 2  Primer 3  Primer 4 

         

Usmeritev 

 

plemenske živali, 
meso, med, volna 

 

plemenske živali, 
meso/mleko, jajca 

 

plemenske živali, 
meso, mlečni izdelki, med 

 

plemenske živali, 
meso/mleko, mlečni izdelki, jajca 

         

Živali v reji 

 

2 × cikasto govedo 

30 × jezersko-solčavska ovca 

aktivni čebelnjak 

 

5 × krškopoljski prašič 

10 × drežniška koza 

10 × štajerska kokoš 

 

2 × posavski konj 

10 × istrska pramenka 

aktivni čebelnjak 

 

10 × cikasto govedo 

20 × bovška ovca 

10 × štajerska kokoš 
         

Površina 
 

3,3 do 11,7 ha  1,6 do 6,2 ha  1,8 do 7 ha  6,5 do 23,4 ha 

(glavna usmeritev je reja živali) 

 

Ark-SREDIŠČE 
primeri kandidatov 

 

Primer 1  Primer 2  Primer 3  Primer 4 

         

Usmeritev 

 

turizem, urejanje krajine, 
meso, mleko, med 

 

turizem, urejanje krajine, 
meso, mleko, jajca 

 

turizem, urejanje krajine, 
meso, med, plemenske živali 

 

jahanje, turizem, urejanje krajine, 
meso, med 

         

Živali v reji 

 

1 × posavski konj 

5 × istrska pramenka 

aktivni čebelnjak 

 

1 × cikasto govedo 

5 × drežniška koza 

10 × štajerska kokoš 

 

1 × krškopoljski prašič 

10 × jezersko-solčavska ovca 

aktivni čebelnjak 

 

5 × lipicanski konj 

5 × belokranjska pramenka 

aktivni čebelnjak 
         

Površina 
 

0,9 do 3,5 ha  0,9 do 3,5 ha  1 do 3,7 ha  4,6 do 17,5 ha 

(glavna usmeritev je ozaveščanje, izobraževanje, …) 

Navedene površine se nanašajo na površine, ki so namenjene reji avtohtonih domačih živali pri zagotavljanju obtežbe 0,5 do 1,9 GVŽ/ha. 


