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ZAPISNIK 

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

14. januar 2022 ob 12:00 uri 

preko platforme ZOOM 

 

Prisotni člani Strokovnega sveta: Janko Mrkun, Anton Simonišek, Damjan Žužek, 

Danijela Bojkovski, Danilo Potokar, France Omahen, Marjeta Ženko, Matjaž Hribar, 

Primož Klinc, Pavla Plesničar, Marjan Janžekovič, Klemen Turk (pooblastilo, 

Aleksander Ozmec), Metka Žan, Tina Flisar, Karolina Cerk Jamnik, Nada Jakopič 

(namestnica, Anton Dolinšek), Primož Kokovič (pooblastilo, Gašper Sevčnikar), 

Janez Kastelic, Janez Kunc 

 

 

Opravičeni: Peter Kozmus 

Neopravičeni: Janez Rus, Andrej Kastelic, Gašper Napotnik 

 

Predlagani dnevni red: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje 

3. Predstavitev Programa varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji za leto 2022 

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

živinoreji v letu 2022 

5. Razno 

 

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

predsednik Janko Mrkun. 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) 

Predsednik strokovnega sveta je pozval Danijelo Bojkovski k predstavitvi Programa 

varstva BRŽ za leto 2022. Predstavitev je vključevala tako vsebinski kot finančni 

del, skupaj z izhodišči za pripravo finančnega načrta.  

   17. 01. 2022 
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Po končani predstavitvi Programa je Danijela Bojkovski nadaljevala, da so bile v letu 

2021, v okviru naloge izplačevanja podpor de minimis težave. Le-te naj bi bile 

posledice tega, da so odgovorni za pošiljanje seznama konj pasme posavec in 

slovenski hladnokrvni konj, poslali genski banki seznam rejcev, ki je vključeval tudi 

tiste rejce, ki konj ne redijo več. Nekateri rejci so namreč klicali gensko banko in 

sporočili, da niso več rejci konj, za katere so prejeli pogodbo. V zvezi s tem se je 

oglasil Klemen Turk in povedal, da ni šlo za nepravilnosti oz. napake, ampak za to, 

da so se v skladu s predhodnim dogovorom (selekcijska služba za konjerejo in 

genska banka) pogodbe pošiljale tudi za konje za več let nazaj, saj rejci konj pogodb 

do leta 2021 niso prejeli. Tako je marsikateri rejec prejel pogodbo kljub temu, da ni 

več rejec konj (a je bil v preteklosti), a do podpore de minimis je bil v letu 2021 

upravičen.  

Matjaž Hribar je posredoval mnenje rejcev cikastega goveda, ki bi želeli imeti več 

časa za vračanje pogodb. Zanimalo ga je, koliko rejcev cikastega goveda je vrnilo 

nazaj podpisane pogodbe. Danijela Bojkovski je pojasnila, da je Javna služba delala 

vse, da bi pogodbe čimprej poslala rejcem. Težava je, da smo omejeni na zelo kratek 

rok tudi v Javni službi. Kratki roki so posledica oddaje zahtevka za izplačilo sredstev 

konec novembra, postopki pridobivanja seznamov upravičencev in preverjanja vseh 

upravičencev s strani resornega ministrstva. Poudarila je, da se je upoštevalo čisto 

vse pogodbe, ki so prispele nazaj tudi tiste v mesecu decembru in začetku januarja 

tekočega leta. Metka Žan je dodatno pojasnila stanje poslanih in podpisanih pogodb, 

ki so jih rejci poslali nazaj Javni službi. Matjažu Hribarju bo posredovan seznam 

vseh vrnjenih pogodb s strani rejcev cikastega goveda. Tudi ona je poudarila, da se je 

upoštevalo vse vrnjene pogodbe, tudi tiste, ki so prispele že precej po pretečenem 

roku. 

Primož Kukovica je izpostavil, da evropska zakonodaja ne pozna izraza tradicionalna 

pasma in da bi bilo potrebno uskladiti terminologijo. Za pasmo haflinger je vprašal, 

od kdaj naprej se ji prizna status »avtohtona pasma«, v kolikor bi ji bil le-ta potrjen. 

Danijela Bojkovski je odgovorila, da Javna služba sodeluje pri usklajevanju 

terminologije skupaj z MKGP, vendar ni seznanjena s časovnico, kdaj naj bi se nova 

zakonodaja in pravilniki sprejeli. Glede upoštevanja statusa avtohtona pasma pri 

haflingerju (v primeru, da bi bila pasma priznana kot avtohtona), je povedala, da o 

tem ali je pasma avtohtona ali ne odloča Svet za živinorejo. Kdaj natančno in za 

kakšen primer (SKOP, de minimi) se nato priznanje pasme upošteva pa je odvisno od 

časovnice sprejema oz. priznanja pasme.  

 

Sklep 3: Člani Strokovnega sveta sodelujejo pri pripravi dokumentacije 

povezane z zakonodajo oz. podzakonskimi akti na področju varstva biotske 

raznovrstnosti v živinoreji in sicer na način, da Javna služba nalog genske 

banke v živinoreji ob pozivu MKGP pripravi osnutek, ki ga pošlje članom sveta 

v pregled in mnenje.  

 

Sklep 4: Strokovni svet Javne službe nalog genske banke v živinoreji daje 

pozitivno mnenje k predlogu Programa varstva biotske raznovrstnosti v 

živinoreji za leto 2022.  
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Seja Strokovnega sveta Javne službe nalog genske banke v živinoreji je bila 

zaključena ob 12:48. 

 

 

Zapisala:        Predsednik: 

dr. Metka Žan       prof. dr. Janko Mrkun 

Mag. Danijela Bojkovski 

 

Rodica, 17.01.2022 
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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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