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Vzpostavitev sistema na nacionalnem nivoju 

• Redno in sistematično spremljanje in analiziranje biotske raznovrstnosti

• Zakona o živinoreji (Republika Slovenija 2002) 

Zakon o živinoreji določa, da se monitoring biotske raznovrstnosti v živinoreji opravlja v 
okviru javne službe nalog genske banke v živinoreji

• Pravilnik o biotski raznovrstnosti (Uradni list republike Slovenije (UL RS, 2004)
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Veterinarska fakulteta, UL

Biotehniška fakulteta, UL

Kmetijski inštitut Slovenije

Čebelarska zveza Slovenije

Društvo rejcev govedi za meso Slovenije

Zveza rejcev govedi rjave pasme Slovenije

Zveza društev rejcev govedi lisaste  pasme Slovenije

Zveza društev govedi črnobele pasme v Sloveniji

Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v 
Sloveniji

Društvo rejcev krškopoljskih prašičev

Zveza društev rejcev drobnice Slovenije

Kobilarna Lipica d.o.o.

Združenje rejcev lipicanca Slovenije

Združenje rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme

Slovensko združenje rejcev konj pasme posavec

Slovensko združenje rejcev konj pasme haflinger

Kasaško rejsko združenje Slovenije

Združenje rejcev slovenskih toplokrvnih konj

Mednarodno združenje rejcev bosanskih planinskih 
konj

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Veterinarska fakulteta, UL

Sektor za identifikacijo in registracijo 
ter informacijske sisteme

Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin (MKGP)

Vodenje rodovniških knjig

Nosilci rejskih programov

kopitarji govedo



Ogroženost pasme na podlagi sposobnosti za reprodukcijo



Ogroženost pasme z veliko sposobnostjo reprodukcije



Stopnja ogroženosti Če je 75 % populacije znotraj polmera 
(km)

Stopnja inbridinga
ΔF

1 Kritična 12,5 ≥ 3 %

2 Ogrožena 25 1 – 3 %

3 Ranljiva 50 0,5 – 1 %

4 Neogrožena >50 -

Ogroženost pasme na osnovi geografske razširjenosti in ΔF 



Spremljanje na globalni ravni

• FAO že vrsto let spodbuja vse države k ohranjanju genskih virov, pomembnih za 
kmetijstvo

• Prvi monitoring 1991 

• Informacijski sistem »Domestic Animal Diversity Information System; DAD-IS«  
https://www.fao.org/dad-is/

• Informacije posreduje država preko nacionalnih kontaktnih točk

https://www.fao.org/dad-is/


EFABIS



EFABIS – velikost populacij



DAD-IS- informacije o stanju pasem



EFABIS – indikatorji trajnostnega razvoja



Razvrščanje pasem

Rejski programi
• trenutno potrjenih:  38/46 pasem
• prvi: lipicanski konj (2002)
• večina: 2004-2005
• med zadnjimi potrjenimi: bosanski planinski konj (2017) in mesne pasme pri govedu (2020)



Velikost populacij avtohtonih pasem
geografska
razširjenost ΔF



Velikost populacij tradicionalnih pasem
geografska
razširjenost ΔF



Velikost populacij tujerodnih pasem
geografska
razširjenost ΔF



Spreminjanje staleža avtohtonih pasem



Spreminjanje stalež tradicionalnih pasem po letih 
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Geografska razširjenost



Zbirka genetskega materiala 



Povzetek

• Za ohranitev pasem je ključno sistematično spremljanje pasem

• Naloga se rutinsko izvaja od leta 2003

• V obdobju 2017-2023
• Prenos Registra v podatkovno zbirko -> spletna stran

• Grafična vizualizacija stanja pasem

• Vpetost v NextGen projekt
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