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Pregled dela 
Program varstva biotske raznovrstnosti v 

živinoreji za obdobje (2017-2022) 



MEDNARODNI IN NACIONALNI PRAVNI OKVIRJI

• Konvencija o biološki raznovrstnosti (podpis 
2007)

• Zakon o živinoreji (2002)

• Pravilnik o biotski raznovrstnosti (2004&2014)

• FAO - NC kontaktna točka (2000)-> BF, Zoot.

• Nacionalni program za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti v slovenski živinoreji:

• ŽGV: domače živali za prehrano in 
kmetijstvo

• Domače živali so last rejcev

• Poudarek na avtohtonih pasmah

Source: cbd.int

https://www.cbd.int/ibd/2008/youth/cbd/


Za veliko pasem nimamo 
podatkov

• Na osnovi velikosti populacije je večina lokalnih pasem ogroženih: nekatere med njimi imajo 
edinstvene značilnosti

• Efektivna populacija (Ne) je pogosto nizka ne samo za lokalne ampak tudi za moderne pasme

Zakaj ohranjamo?



DOLGOROČNI PROGRAM DELA

• Sledi FAO globalnemu načrtu ohranjanja.

• Vključuje štiri strateška prednostna področja:
• Karakterizacija.
• Uporaba.
• Ohranjanje.
• Krepitev zmogljivosti.



Letni program dela

Sledi smernicam dolgoročnega programa 

dela in aktualnim vsebinam FAO komisije.

Vključuje štiri strateška prednostna področja:

• Karakterizacija
• Uporaba
• Ohranjanje
• Krepitev zmogljivosti

Skupni cilj:
• populacije avtohtonih pasem
• rejcev - in situ ohranjanju
• ex situ ohranjanje



CILJI IN USMERITVE PROGRAMA BRŽ ZA OBDOBJE 2017-2023

• Ohranjanje vseh pasem, s poudarkom na avtohtonih pasmah

• Ohranjanje v izvornem okolju (oz. izven)

• Delovanje genskih bank

• Izpolnjevanje mednarodnih obveznosti

• Vzgoja in usposabljanje

• Ozaveščanje

• Povezovanje



SPREMLJANJE STANJA IN KARAKTERIZACIJA PASEM (SPP1)



TRAJNOSTNA RABA IN RAZVOJ (SPP2)



Ohranjanje

in vivo – žive živali

In situ

Tradicionalni proizvodni sistem, na 
območju nastanka pasme

Ex situ

Izven tradicionalnih proizvodnih sistemov ali izvornega 
okolja

(živalski vrt, raziskovalni inštitut, demonstracijske 
kmetije ali posestva)

in vitro – kriokonzervacija
Seme
Oocite
Embriji

Somatske celice

OBLIKE OHRANJANJA ŽIVALSKIH GENSKIH VIROV  (SPP3)



POLITIKE, INŠTITUCIJE IN ZMOGLJIVOSTI (SPP4)



HVALA ZA 
POZORNOST!!


