Ark kmetije
in ark središča
so prve kmetije v
slovenskem prostoru,
ki pod skupnimi pravili
ohranjajo slovenske
avtohtone pasme
domačih živali v živem
in so obenem odprte
za širšo javnost.
Ark kmetije so namenjene
reji avtohtonih pasem domačih
živali za namen kmetovanja (na
primer vzreja plemenskih živali).
Kmetije lahko redijo tudi druge
pasme domačih živali, vendar morajo slovenske avtohtone pasme
predstavljati najmanj polovico
staleža.

Ark središča redijo slovenske avtohtone pasme
domačih živali z namenom
izobraževanja ter za ozaveščanje javnosti, promocijo in
turizem.

Pravila za podelitev statusov ark kmetija in ark središče
ter drugo elektronsko gradivo in informacije so dostopni na
www.ark.si, opis slovenskih avtohtonih pasem domačih živali
pa na www.program-podezelja.si/sl/knjiznica.
Podeljen status v slovenski ark mreži
pomeni posredno priznanje izvornosti
pasme, predvsem pa posebne vloge teh
rej pri ohranjanju biotske raznovrstnosti
v slovenski živinoreji. Pri obeh statusih
je treba rediti najmanj tri različne slovenske avtohtone pasme domačih živali.
V Ark mreži je zaželeno trženje živalskih
izdelkov in usmeritev v ekološko kmetovanje. Na kmetijah in v središčih mora
biti v reji najmanj po ena pasma iz več
skupin domačih živali, ki so vključene v
pripadajoč rejski program ali izvirajo iz
kontroliranih rej, ki se nahajajo v izvornem okolju posamezne pasme. V prihodnosti nameravamo v mrežo vključiti
tudi avtohtone rastlinske sorte.
Izraz »ark« je mednarodno uveljavljen,
zato dejavnost takih kmetij vsi obiskovalci, tudi tisti iz tujine, povežejo z ohranjanjem avtohtonih pasem domačih
živali oziroma sort kmetijskih rastlin
v živem.

Primeri primernih kandidatov za pridobitev statusa
ark kmetija in ark središče
ARK KMETIJA
primer 1
Usmeritev

Št. živali

Površine*

primer 2

plemenske živali, meso plemenske živali,
ali mleko, med, volna
meso/mleko, jajca
2 × cikasto govedo
5 × krškopoljski prašič
30 × jezersko-solčavska ovca
aktivni čebelnjak
3,3 do 11,7 ha

10 × drežniška koza
10 × štajerska kokoš
1,6 do 6,2 ha

ARK SREDIŠČE
primer 1

primer 2

turizem, urejanje
krajine,
meso, mleko, med
1 × posavski konj

turizem, urejanje
krajine,
meso ali mleko, jajca
1 × cikasto govedo

Št. živali

5 × istrska pramenka

5 × drežniška koza

Površine*

aktivni čebelnjak
0,9 do 3,5 ha

10 × štajerska kokoš
0,9 do 3,5 ha

Usmeritev

*Namenjene za rejo avtohtonih pasem (obtežba od 0,5 do 1,9 GVŽ/ha).
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Spoznajte
slovenske avtohtone pasme
domačih živali

ARK KMETIJE in
ARK SREDIŠČA
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

zloženka vsebuje zemljevid
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ARK KMETIJE
1

Ekološka kmetija
Smrtnik Janez
Zgornje Jezersko

8

Ekološka kmetija
Totter Ciril
Gradac

9

facebook.com/ekokmetijaracecic/

kovk@siol.net

po Sloveniji

2

www.facebook.com/
ekoloskakmetija.totter

Obiščite katero od lokacij slovenske ark mreže
in spoznajte slovenske avtohtone pasme domačih živali
ter prednosti njihove uporabe

3

Turistična kmetija
Na Matkovem
Solčava
www.matk.si

4

Turistična kmetija
Šenkova domačija
Zgornje Jezersko

www.senkovadomacija.si
5

Bojana (Boris) Kete
Ajdovščina
Danijel Krejan
Mislinja

10

Ekološka kmetija
pri Šuštarju
Preddvor

Eko-socialna kmetija
Korenika
Šalovci
http://www.korenika.si/

11

Turistična Eko-kmetija
Mlin Grbac
Kostel
barbara.wec@gmail.com

12

Turistična kmetija
Klemen Petek
Gornji Grad
muscek@siol.net

13

danijel.krejan@gmail.com
7

Ekološka kmetija
Kovačič Urban
Veliki Gaber

kovacic.u@gmail.com

boris.kete@siol.net
6

Ekološka kmetija
Račečič Rok
Šmarješke Toplice

Visokogorska ekološka
kmetija Knez
Solčava
vida.matk@gmail.com

14

Ekološka kmetija Pri Matet
Lukovica
prmatet@gmail.com

http://www.ekosustar.si/
20

ARK SREDIŠČA
15

Biotehniški center Naklo
Naklo

18

Ekološka kmetija Tekavec
Valentin
Stari trg ob Kolpi

19

Kmetija Smolej-Uric
Jesenice

20

www.usen.si

www.bc-naklo.si
16

www.kmetijasmolej.si

Turistična kmetija
Pri Martinovih
Krška vas
www.martinovi.com

val.tekavec@yahoo.com
17

Kmetija Ušen
Šempeter v Savinjski dolini

Petra Sladek
Gabrovka

www.raznolikost.si

