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Ozaveščanje in mednarodno 
sodelovanje 



➢ Zmogljivosti upravljanja ŽGV – posvet, redno usposabljanje

➢ Spletna stran JSGBŽ – objavljanje in posodabljanje

informacij in novic, dodajanje novih podstrani

➢ Vzgoja in izobraževanje – izobraževanje, promocija

➢ Ozaveščanje javnosti – objava prispevkov, poročil, AGRA

➢ Mednarodno sodelovanje – FAO, ERFP, EAAP, DAGENE, SAVE

Ozaveščanje in mednarodno sodelovanje (SPP4)



Strokovni posveti 2017 - 2023



Ozaveščanje preko spletne strani 
Izbira ponudnikov 2017 
Oblikovanje celostne grafična podobe
Moderen dizajn, nova orodja
Prenos starih vsebin

Popravki in dodajanje novih vsebin, 
testiranje
2018 – objava nove spletne strani
Ureditev posameznih modulov



Ozaveščanje preko družbenih omrežij



Ozaveščanje preko sodelovanja z različnimi deležniki



Sodelovanje z različnimi deležniki



Sodelovanje na festivalu znanstvenega in dokumentarnega 
filma



Ozaveščanje preko različnih dogodkov

Predstavitve ark kmetij na 
sejmu narava zdravje , 

sodelovanje ZSPM 

Posvet Javne službe 
kmetijskega svetovanja 

Posvet Demonstracijske 
kmetije v Sloveniji



Razni promocijski materiali



Promocijski materiali za otroke



Ozaveščanje potrošnika – Od nekdaj naše, Merkator



Ozaveščanje na sejmu AGRA



AGRA ozaveščanje preko delavnic in dogodkov



AGRA skozi čas



Prispevki v medijih



➢ ERFP – European Regional Focal Point for Animal Genetic

Resources – Evropska kontaktna točka

➢ UN FAO – komisija in medvladna tehnična skupina za ŽGV

EAAP – European Federation of Animal science

➢ ASD – Animal Science Days

➢ SAVE DAGENE

Mednarodno sodelovanje 



ERFP - Evropska kontaktna točka  



ERFP - Evropska kontaktna točka  

Aktivno sodelovanje v delovnih skupinah za:

➢ Ex situ ohranjanje

➢ In situ ohranjanje – vodja delovne skupine

➢ Spremljanje stanja in dokumentiranje pasem

➢ Razvoj programskega orodja za dokumentacijo vzorcev

shranjenih v genski banki

➢ Član upravnega odbora organizacije



ERFP - Evropska kontaktna točka  

• Pomembne diskusije in smernice med EU in sosednjimi 
državami

• Smernice implementiramo tudi na nacionalnem nivoju
• ERFP sodeluje z različnimi oddelki na EU komisiji pri 

sooblikovanje in implementaciji nekaterih izjem pri 
ohranjanju ŽGV

• Izvaja presoje izvajanja ukrepov v posameznih državah 
(npr. PRP)

• Sodelovanje z sosednjimi državami pri ohranjanju 
čezmejnih pasem – smernice in ukrepi



•Kot člani ERFP smo sodelovali v projektu, katerega osnovni 
cilj je bil priprava Strategije za genske vire.

•V okviru ERFP smo pripravili in vodili skupino, ki je pripravila 
Strategijo za živalske genske vire za Evropo:

ERFP



Strategija za živalske genske vire



• EUGENA – združuje genske banke pod okriljem Evropskega 
programa za živalske genske vire (ERFP), s ciljem podpreti ex situ 
ohranjanje v Evropi

• Smo aktivni člani ERFP delovna skupina ex situ, kjer sodelujemo v 
različnih delovnih nalogah in izmenjujemo izkušnje

Mednarodno sodelovanje 



Presoja genske banke v luči mednarodnega sodelovanja
• Kot člani ERFP in partnerji projekta smo sodelovali v presoji genskih 

bank v Evropi.

• Obiskali smo 2 največji evropski genski banki za živalske genske vire v 
Parizu in Wageningenu.

• Presojevalci so ob obisku genske banke v Sloveniji pripravili nekaj 
priporočil/pohval:

• Med redkimi državami je shranjevanje genetskih rezerv urejeno z zakonodajo

• Za omejena sredstva, ki so na voljo imamo pohvalno zbirko

• Struktura genske banke in odločitev o rabi materiala je kompleksna

• Priporočajo razvoj QMS/ISO

• Okrepiti zaščito in dostop do zbirke

• Pomanjkanje prostora in podvojitev zbirke je nujna

• Okrepiti zaščito zaposlenih: alarmni sistem, oksimeter

• Uporaba standardnih obrazcev ob prenosu lastništva

• Uporaba materiala in razvoj informacijskega sistema



• FAO – imenovan nacionalni koordinator 

• Član FAO komisije za kmetijstvo in prehrano 

• Član medvladne tehnične skupine za ŽGV

• Sprejemanje smernic in tehnična navodil na globalnem nivoju.

FAO - Organizacija za prehrano in kmetijstvo pri OZN



EAAP – Evropsko združenje za živinorejo

➢ Sekcija posvečena ohranjanju ŽGV



DAGENE - Mednarodno združenje za ohranjanje pasem v Podonavski 
regiji



HVALA ZA 
POZORNOST!!



Poglavja dolgoročnega programa dela:

• Kaj so po vašem mnenju ključne prioritete za poglavje (1,2,3,4)? 
• Navedite aktivnosti za katere menite, da bi morale biti vključene v 

posamezno poglavje dolgoročnega programa?
• Vsaka skupina dela na določenem poglavju 20 minut, nato se zamenja.
• 1 aktivnost na 1 listek

Delavnica


