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Posvet – Dan drežniške koze





Predstavitev dela 
Javne službe nalog genske banke v živinoreji



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/


• Na osnovi velikosti populacije je večina lokalnih pasem ogroženih
• Avtohtone pasme domačih živali so zakladnica genov, nekatere med njimi imajo edinstvene 

značilnosti

Zakaj ohranjamo?



DOLGOROČNI in LETNI PROGRAM DELA

• Sledi mednarodnim smernicam in FAO globalnemu načrtu ohranjanja.

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



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)



OBLIKE OHRANJANJA ŽIVALSKIH GENSKIH VIROV  (SPP3)



POLITIKE, INŠTITUCIJE IN ZMOGLJIVOSTI (SPP4)



Strokovni posveti 2017 - 2023



Ozaveščanje preko spletne strani 



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 na sejmu AGRA



Prispevki v medijih



HVALA ZA 
POZORNOST!!



➢ Vodenje registra pasem
➢ Študije pasemskih značilnosti – genetska variabilnosti v

dolžini repa pri JSR; povezava s plodnostjo
➢ Zbiranje biološkega materiala – JS, RO, DK, KP, CK,

avtohtone pasme konj, štajerska kokoš
➢ Genetska karakterizacija – avtohtone pasme ovc, DK,

avtentičnost in genetska struktura populacij avtohtonih
pasem konj

➢ Dopolnjevanje podatkov o poreklu – določanje očetovstva
v nepopolnih rodovnikih pri DK

SPREMLJANJE STANJA IN KARAKTERIZACIJA PASEM (SPP1)


