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ZAPISNIK 

5. seja Strokovnega sveta Javne službe nalog genske banke v živinoreji 

15. januar 2021 ob 08:00 uri 

preko platforme ZOOM 

 

Prisotni člani Strokovnega sveta: Janez Rus, Andrej Kastelic, Janko Mrkun, Anton 

Dolinšek, Anton Simonišek, Damjan Žužek, Danijela Bojkovski, Danilo Potokar, 

France Omahen, Gašper Napotnik, Janez Kastelic, Janez Kunc, Karolina Cerk 

Jamnik, Marjan Janžekovič, Marjeta Ženko, Matjaž Hribar, Primož Klinc, 

Aleksander Ozmec, Pavla Plesničar 

 

Opravičeni: Peter Kozmus; Gašper Sevčnikar  

 

 

Predlagani dnevni red: 

 
1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje 

3. Predstavitev Programa varstva biotske raznovrstnosti v slovenski živinoreji za leto 

2021 

4. Razprava in oblikovanje mnenja na Program varstva biotske raznovrstnosti v 

živinoreji v letu 2021 

5. Razno 

 

Peto sejo Strokovnega sveta Javne službe nalog genske banke v živinoreji je odprl 

predsednik Janko Mrkun. Dva člana Strokovnega sveta sta se opravičila. Predsednik 

je na osnovi prisotnosti članov potrdil sklepčnost Sveta.  

 

Sklep 1: Prisotni člani Strokovnega sveta so se strinjali s predlaganim dnevnim 

redom in dnevni red je bil sprejet.  

 

Sklep 2: Prisotni člani Strokovnega sveta so potrdili zapisnik prejšnje seje. 

 

 

Ad 3) 

Danijela Bojkovski je pozdravila nove člane Strokovnega sveta.  

Sledila je predstavitev Programa varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji za leto 

2021, tako vsebinski kot finančni del, skupaj z izhodišči za pripravo finančnega 

načrta. Poudarila je, da je za izvajanje programa za leto 2021 Javna služba prejela 

večji obseg finančnih sredstev v primerjavi s preteklimi leti in da se bo več sredstev 
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namenilo odvzemu in shranitvi genetskih rezerv, in situ ohranjanju, informatizaciji 

zbirk ter podvojitvi genetskega materiala, del programa pa ostajajo naloge prejšnjega 

rejskega programa za perutnino, ki so se jim v letu 2021 sredstva tudi povišala. 

Danijela Bojkovski je na koncu opozorila na dileme in vprašanja v Programu 2021. 

Povedala je, da je s strani MKGP prišlo obvestilo, da izvajanje naloge de minimis ni 

več mogoča preko Javne službe, ker gre za ukrep, ki ga Javna služba izvaja in 

prikazuje kot materialni strošek. Omenila je potrebo po osvežitvi izračuna podpor in 

kriterijev za izbiro. Skrbnika pogodbe iz MKGP, g. Brgleza je prosila za pojasnitev 

glede izvajanja te naloge za naprej, saj je od tega odvisna končna vsebina programa.   

Klemen Brglez je povedal, da so se pojavile dileme glede statusa teh sredstev in 

izplačil glede na klasifikacijo teh sredstev in skladnosti s finančno računovodskimi 

pravili. Povedal je, da gre pri izplačilu podpor za rejo plemenjakov v živem, po 

njegovem mnenju za eno najpomembnejših nalog celotnega programa. Glede financ 

se na MKGP išče rešitev, da bodo plačila v prihodnje v skladu s pravili finančne 

službe MKGP in zakonodajo. Odgovornost preverjanja načina izplačil in predlog 

rešitve bodo poiskali na MLGP in o tem obvestili Javno službo. Zato predlaga, da se 

naloga ohrani v enaki obliki kot se je izvajala do sedaj. Predlagano je tudi postopno 

povečanje sredstev pri tej nalogi. Ker zadnja leta sredstva niso bila počrpana, je 

predlog, da se sredstva na tej postavki povišajo v letu 2021 iz 17.000 na 20.000€. 

Andrej Kastelic je predlagal povečanje zneska za plemenjake krškopoljskega prašiča, 

ker meni, da rejci z negativnem stališčem podpisujejo pogodbe z manjšimi zneski in 

jemljejo to bolj kot provokacijo. Danijela Bojkovski obrazloži, da sredstva za 

plemenjake prašičev niso tako majhna, saj rejci plemenjaka prejmejo 50€, v 

primerjavi z drobnico, ki prejme 12€. Skupaj z vsemi ostalimi oblikami podpore, ki 

jo rejci prejmejo za avtohtone pasme (Gen_PAS), meni da ta znesek nikakor ni 

zanemarljiv. 

 

Ad4) 

Danijela Bojkovski pozove člane Sveta k sodelovanju za pripravo novih izračunov in 

kriterijev za de minimis izplačila. Meni, da je dosedanji izračun, ki temelji na GVŽ 

nepravičen predvsem za nekatere vrste (primer drobnice, ki je prejela 12€). Predlaga, 

da bi bil sistem izplačil na ravni podpor PRP bolj smiseln, oz. pozove predstavnike 

strokovnega Sveta, da skupaj poiščejo ustrezno rešitev.   

Matjaž Hribar namesto plačila na GVŽ predlaga plačilo za test starševstva in pregled 

na BVD (cca. 80,00 €/plemenskega bika). 

 

Sklep 3: V okviru Strokovnega sveta Javne službe nalog genske banke v 

živinoreji se oblikuje ožja delovna skupina za pripravo kriterijev in izračunov 

za podpore de minimis. V skupini so predstavniki rejskih organizacij 

posameznih avtohtonih pasem domačih živali, ki so zajete v podporo de minimis 

in predstavnik Javne službe nalog genske banke v živinoreji (Matjaž Hribar, 

Andrej Kastelic, Marjeta Ženko, Danijela Bojkovski, Metka Žan). Vključi se 

tudi predstavnike slovenskih avtohtonih pasem konj; imena članov bodo 

posredovale rejske organizacije za konje v roku 15-ih dni. 
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Sklep 4: Strokovni svet Javne službe nalog genske banke v živinoreji daje 

pozitivno mnenje k predlogu Programa varstva biotske raznovrstnosti v 

živinoreji za leto 2021. Preoblikuje se način financiranja podpor de minimis.  

 

Ad 5) 

Danijela Bojkovski je povedala, da je bila Javna služba s strani Mreže za podeželje 

konec leta 2020 pozvana k pošiljanju predlogov za rejo slovenskih avtohtonih in 

tradicionalnih pasem, vendar do danes ni bilo z njihove strani še nobenega odgovora. 

Omenila je pojavljanje težav pri rejcih, ki posodijo bika na OC Preska in pri rejcih, ki 

uveljavljajo dodatek za meso, zato je predlagala, da Javna služba in Svet oblikujeta 

in pripravita skupen predlog in ga pošljeta Mreži za podeželje. Nadalje je predlagala, 

da bi predlog za novo programsko obdobje pregledali tudi člani Strokovnega sveta in 

ga potem z morebitnimi korekcijami poslali nazaj na Mrežo za podeželje.   

Marjeta Ženko je povedala, da so na BF poslali predlog o tem, da se prouči ali je 

pasmo ovc JSR možno uvrstiti med slovenske avtohtone pasme domačih živali.  

 

Sklep 5: Danijela Bojkovski in Matjaž Hribar pripravita dopis, ki ga pošljeta 

predstavnikom Strokovnega sveta v pregled in se ga potem pošlje na ustrezen 

naslov. Prav tako se predlogi za Gen_PAS pošljejo čanom strokovnega Sveta v 

pregled in dopolnitve. 

 

 

Seja Strokovnega sveta Javne službe nalog genske banke v živinoreji je bila 

zaključena ob 10:00. 

 

 

 

Zapisala:        Predsednik: 

dr. Metka Žan       prof. dr. Janko Mrkun 

Mag. Danijela Bojkovski 

 

 

Rodica, 19.01.2021 
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Člani Strokovnega sveta: 

1. Aleksander Ozmec, Združenje rejcev lipicanca Slovenije, Tibolci 54 ,2272 

Gorišnica info@lipicanci.si; sandi.ozmec@gmail.com 

2. Andrej Kastelic, Društvo rejcev krškopoljskih prašičev, KGZS-Zavod NM, 

Šmihelska 14, 8000 Novo mesto, andrej.kastelic@kgzs-zavodnm.si 

3. Anton Dolinšek, Mednarodno združenje rejcev bosanskih planinskih konj, 

Rtiče 1, 1414 Podkum; (nameščanje Nada Jakopič Strnišnik); 

info@bosnianhorse.com; anton@planido.eu 

4. Anton Simonišek, Slovensko združenje rejcev konj pasme posavec, Kočarija 

15a, 8311 Kostanjevica na Krki; anton.simonisek@gmail.com 

5. Damjan Žužek, Društvo rejcev govedi za meso Slovenije, Hacquetova 17, 

1000 Ljubljana; zuzek.damjan@gmail.com 

6. Danijela Bojkovski, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za 

zootehniko, Jamnikarjeva 101, Ljubljana; danijela.bojkovski@bf.uni-lj.si 

7. Danilo Potokar, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska 6, 

1000 Ljubljana; danilo.potokar@kgzs.si 

8. France Omahen, Združenje rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme, 

Velika Dobrava 10, 1294 Višnja Gora; france.omahen@gmail.com 

9. Gašper Napotnik, Društvo rejcev govedi črno-bele pasme v Sloveniji, 

Groblje 3, 1230 Domžale; napotnik.kmetija@gmail.com; 

dolinar.marko@siol.net 

10. Gašper Sevčnikar, Slovensko združenje rejcev konj pasme haflinger, Cesta v 

Mestni log 47, 1000 Ljubljana; gasper.sevcnikar2@gmail.com 

11. Janez Kastelic, Slovensko združenje quarter konja, Spodnja Lipnica 36b, 

4246 Kamna Gorica, jankastelic@gmail.com 

12. Janez Kunc, KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, Osemenjevalni 

center Preska, Cesta v Bonovec 1, 1215 Medvode; janez.kunc@lj.kgzs.si 

13. Janez Rus, Javni zavod Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana; 

janez.rus@lipica.org 

14. Janko Mrkun, Združenje rejcev slovenskih toplokrvnih konj, Cesta v Mestni 

log 47, 1000 Ljubljana; janko.mrkun@vf.uni-lj.si 

15. Karolina Cerk Jamnik, Kasaško rejsko združenje, Cesta I. slovenskega 

tabora 16, 9240 Ljutomer; zdruzenje.krzs@gmail.com; 

karolina.jamnik.cerk@vf.uni-lj.si 

16. Marjan Janžekovič, Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, 

Pivola 10, 2311 Hoče; marjan.janzekovic@uni-mb.si 

17. Marjeta Ženko, Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, Groblje 3, 1230 

Domžale; marjeta.zenko@ce.kgzs.si 

18. Matjaž Hribar, Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji, 

Cesta v Bonovec 1, 1215 Medvode; matjaz.hribar@lj.kgzs.si 

19. Pavla Plesničar, Zveza rejcev govedi rjave pasme, Hacquetova 17, 1000 

Ljubljana; pavla.plesnicar@go.kgzs.si 

20. Peter Kozmus, Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 1225 

Lukovica; peter.kozmus@czs.si 

21. Primož Klinc, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 

1000 Ljubljana; primoz.klinc@vf.uni-lj.si 
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