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1. Pomen ohranjanja  genskih virov  

• Zakaj ohranjati genske vire ? 
• Zato, ker so: 

– prilagojene našim talnim in 
podnebnim razmeram 

– dragocen vir za selekcijo živali in 
žlahtnjenje rastlin,  

– pomemben narodov zaklad.  

• Zato ker so naša: 
– Naravna dediščina 
– Kulturna dediščina.  
– Biotska pestrost 
– Osnova za izdelke tradicionalnega 

ugleda 

• Zato ker so sposobne preživeti in 
dobro uspevajo v okolju, kjer so 
nastale. 

• S pridelavo avtohtonih in 
tradicionalnih sort ter prirejo 
avtohtonih in tradicionalnih 
pasem se v največji možni meri 
zagotavlja krajinska pestrost in 
obdelana krajina z največjo 
prilagojenostjo na okolje in 
podnebje in najmanjšo 
obremenitvijo. Te sorte in pasme 
predstavljajo vir zdravih in 
kakovostnih živil živalskega in 
rastlinskega izvora. 

• Z uvajanjem in širjenjem tujih sort 
in pasem se čedalje bolj oži 
genetsko raznovrstnost kmetijskih 
rastlin in živali.  
 
 

Redno  usposabljanje KOPOP_2016 



2. Vpliv KOPOP na ohranjanje biotske 
in genske raznovrstnosti  - KOPOP 

• Ukrep M10 – KOPOP – podpira kmetijstvo v njegovi okoljski 
funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih 
sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v naslednja 
prednostna področja ukrepanja: 
– ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine; 
– ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi; 
– blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. 

• Največji vpliv na ohranjanje biotske in genske raznovrstnosti 
ima pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort rastlin in reja 
avtohtonih in tradicionalnih pasem živali. S tovrstno 
pridelavo in prirejo se v največji možni meri zagotavlja 
krajinska pestrost in obdelana krajina z največjo 
prilagojenostjo na okolje in podnebje in najmanjšo 
obremenitvijo. 
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2. Vpliv KOPOP na ohranjanje biotske in 
genske raznovrstnosti – GEN_SOR in 

GEN_SEME 

• Operacija Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi 
genska erozija, vključuje dve zahtevi (GEN_SOR, 
GEN_SEME). Namenjena je varovanju in ohranjanju izvirnih 
lastnosti in genske variabilnosti avtohtonih in tradicionalnih 
sort kmetijskih rastlin in pomeni spremembo obstoječih 
kmetijskih praks.  

• Avtohtone in tradicionalne sorte predstavljajo pomemben 
narodov zaklad, ki ga je treba ohraniti. Ustrezneje se 
vključujejo v naravno okolje in krajinsko podobo. So 
odpornejše na bolezni in škodljivce.  

• Zanimive so za pridelavo na ekoloških kmetijah, za 
semenarjenje, za pridelavo na zavarovanih območjih, v 
trajnih nasadih, predvsem v travniških sadovnjakih in za 
ozelenitev nekmetijskih zemljišč. 
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2. Vpliv KOPOP na ohranjanje biotske in 
genske raznovrstnosti – GEN_PAS 

• Operacija Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje 
je namenjena ohranjanju lokalnih pasem domačih živali, ki 
jim grozi prenehanje reje, njihove genske raznovrstnosti in 
preprečevanju izgube biološkega materiala, prilagojenega 
določenemu okolju.  

• Lokalne pasme domačih živali vključujejo avtohtone in 
tradicionalne pasme, ki so v reji na določenem območju in 
so prilagojene na klimo, krmo, strukturo in konfiguracijo 
tega območja.  

• So sestavni del naravne in kulturne dediščine, ki so že v 
preteklosti pripomogle k ohranitvi poseljenosti bolj 
odročnih krajev Slovenije, pomembno pa so prispevale tudi 
k ohranjanju obdelanosti kmetijskih površin.  
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3. Pregled avtohtonih pasem - GOVEDO 

Avtohtone pasme 

• cikasto govedo; 
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http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-
lj.si/Publikacije-zootehnika/LokalnePasme.pdf 

http://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/22-slovenske-
avtohtone-in-tradicionalne-pasme-domacih-zivali/file 

http://www.genska-
banka.si/fileadmin/uploads/Zlozenke/Zgib_
Cika_zadnja.pdf 

Pasma mora biti vpisana v izvorno rodovniško knjigo na BF odd. za zootehniko,  
Plemenske  živali morajo biti vključene v kontrolo porekla in proizvodnje. 
Vse živali na KMG morajo biti vpisane v register na MKGP – SIRS (stanje 1. feb.). Št. živali 
vključenih  v GEN_PAS v letu vstopa v operacijo mora biti enako pet let od vstopa v operacijo 
(živali se lahko nadomesti z živalmi druge avtohtone ali tradicionalne pasme te vrste). 



3. Pregled avtohtonih pasem - KONJI 

Avtohtone pasme 

• lipicanski konj,  
• posavski konj,  
• slovenski hladnokrvni 

konj; 

Tradicionalne pasme 

• ljutomerski kasač; 
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posavski konj 
ljutomerski kasač 

slovenski hladnokrvni lipicanski konj 

Pasme morajo biti vpisane v izvorno 
rodovniško knjigo na BF odd. za 
zootehniko,  
Plemenske  živali morajo biti vključene v 
kontrolo porekla in proizvodnje. 
Vse živali na KMG morajo biti vpisane v 
register na MKGP – SIRS (stanje 1. feb.). 
Št. živali vključenih  v GEN_PAS v letu 
vstopa v operacijo mora biti enako pet let 
od vstopa v operacijo (živali se lahko 
nadomesti z živalmi druge avtohtone ali 
tradicionalne pasme te vrste). 



3. Pregled avtohtonih pasem - PRAŠIČI 

Avtohtone pasme 

• krškopoljski prašič; 

Tradicionalne pasme 

• slovenska landrace – linja 11,  

• slovenska landrace linja 55,  

• slovenski veliki beli prašič; 
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Pasme morajo biti vpisane v izvorno rodovniško knjigo na BF odd. za zootehniko,  
Plemenske  živali morajo biti vključene v kontrolo porekla in proizvodnje. 
Vse živali na KMG morajo biti vpisane v register na MKGP – SIRS (stanje en dan pred oddajo 
zbirne vloge). Št. živali vključenih  v GEN_PAS v letu vstopa v operacijo mora biti enako pet 
let od vstopa v operacijo (živali se lahko nadomesti z živalmi druge avtohtone ali 
tradicionalne pasme te vrste). 



3. Pregled avtohtonih pasem - OVCE 

Avtohtone pasme 

• oplemenjena jezersko-
solčavska ovca; 

– oplemenjena avtohtona pasma 

– dobra plodnost 

– celoletna poliestričnost 

– dober materinski instinkt 

 

Tradicionalne pasme 
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belokranjska pramenka  bovška ovca 

istrska pramenka 

jezersko-solčavska ovca 

Pasme morajo biti vpisane v izvorno rodovniško knjigo na BF odd. za zootehniko,  
Plemenske  živali morajo biti vključene v kontrolo porekla in proizvodnje. 
Vse živali na KMG morajo biti vpisane v register na MKGP – SIRS (stanje en dan pred oddajo zbirne vloge). Št. 
živali vključenih  v GEN_PAS v letu vstopa v operacijo mora biti enako pet let od vstopa v operacijo (živali se 
lahko nadomesti z živalmi druge avtohtone ali tradicionalne pasme te vrste). 



3. Pregled avtohtonih pasem - KOZE 

Avtohtone pasme 

– slovenska sanska koza,  

– slovenska srnasta koza; 

Tradicionalne pasme 
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slovenska sanska koza 

slovenska srnasta koza 

drežniška koza 

Pasme morajo biti vpisane v izvorno rodovniško knjigo na BF odd. za zootehniko,  
Plemenske  živali morajo biti vključene v kontrolo porekla in proizvodnje. 
Vse živali na KMG morajo biti vpisane v register na MKGP – SIRS (stanje en dan pred oddajo 
zbirne vloge). Št. živali vključenih  v GEN_PAS v letu vstopa v operacijo mora biti enako pet let 
od vstopa v operacijo (živali se lahko nadomesti z živalmi druge avtohtone ali tradicionalne 
pasme te vrste). 



3. Pregled avtohtonih pasem - KOKOŠI 

Avtohtone pasme 

• kokoši:  
– štajerska kokoš; 

 

• http://www.stajerska-
kokos.si/ 

Tradicionalne pasme 
• kokoši:  

– slovenska grahasta kokoš,  

– slovenska srebrna kokoš,  

– slovenska rjava kokoš,  

– slovenska pozno operjena 
kokoš 
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Pasme morajo biti 
vpisane v izvorno 
rodovniško knjigo na BF 
odd. za zootehniko,  
Plemenske  živali morajo 
biti vključene v kontrolo 
porekla in proizvodnje. 
Vse živali na KMG morajo 
biti vpisane v register na 
MKGP – SIRS (stanje en 
dan pred oddajo zbirne 
vloge). Št. živali vključenih  
v GEN_PAS v letu vstopa 
v operacijo mora biti 
enako pet let od vstopa v 
operacijo (živali se lahko 
nadomesti z živalmi druge 
avtohtone ali 
tradicionalne pasme te 
vrste). 



4. Pregled avtohtonih sort –  
ŽITA, KORUZA, KRMNE RASTLINE 

Vrsta Sorta Kje je možno nabaviti / Informacije 

ŽITA     
Ajda (Fagopyrum esculentum (Moench)) Darja Semenarna Ljubljana d.d. 

  Čebelica Kmetijski inštitut Slovenije 

Proso (Panicum miliaceum L.) Sonček Kmetijski inštitut Slovenije 

KORUZA     
Koruza (Zea mays (L.) Lj - 275 t (FAO 280) Biotehniška fakulteta 

    Agrosaat 

  Lj-180 (FAO 100) Biotehniška fakulteta 

KRMNE RASTLINE     
Mnogocvetna ljuljka (Lolium multiflorum Lam.) Draga (KIS Draga) KIS Jable 

    Agrosaat 

Krmna ogrščica (Brassica napus L. var. napus) Starška KIS Jable 

    Agrosaat d.o.o. 

  Daniela Semenarna Ljubljana d.d. 

Strniščna repa (Brassica rapa L. var. rapa) Kranjska okrogla Semenarna Ljubljana d.d. 

    Agrosaat 

  Kranjska podolgovata Semenarna Ljubljana d.d. 

Podzemna koleraba (Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb) Rumena maslena Semenarna Ljubljana d.d. 

Inkarnatka (Trifolium incarnatum L.) Inkara Kmetijski inštitut Slovenije 

    Agrosaat 

Lucerna (Medicago sativa L.) Soča Semenarna Ljubljana d.d. 

  Krima Semenarna Ljubljana d.d. 
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4. Pregled avtohtonih sort – VRTNINE, 
KROMPIR 

Vrsta Sorta 
Čebula (Allium cepa L. var. cepa) Belokranjka 

  Ptujska rdeča 

  Tera 

Česen (Allium sativum L.) Ptujski jesenski 

  Ptujski spomladanski 

Korenje (Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) 

Hayek) 

Ljubljansko rumeno 

Belo zelje (Brassica oleracea L. spp. oleracea 

convar. capitata (L.) Alef. var. capitata f. alba DC.) 

Ljubljansko 

  Varaždinsko 

Radič (Cichorium intybus L. var. foliosum Hegi.) Monivip 

    

  Solkanski 

  

Glavnata solata (Latuca sativa L. convar. sative 

var. capitata L.) 

Dalmatinska ledenka 

  Leda 

  Bistra 

Motovilec (Valerianella locusta) Ljubljanski 

  Žličar 

Preklarji, visoki stročji fižol in visoki fižol za 

zrnje (Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. 

vulgaris) 

Jabelski pisanec 

Jeruzalemski 

  Maslenec rani 

Nizki fižol (Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. 

vulgaris) 

Češnjevec 

Paradižnik (Lycopersicon lycopersicum (L.) 

Karszen ex. Farw.) 

Val 

OLJNICE   
Oljna buča (Cucurbita pepo L. var. oleifera sin. 

var. citrulina (L.) Greb. var. styriaca) 

Slovenska golica 
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VRTNINE iz 

seznama GEN_SOR 

je možno nabaviti v  

Semenarni Ljubljana 

KROMPIR  sorta  možna nabava 

Krompir 

(Solanum 

tuberosum L.) 

  

Kresnik KIS Komenda 

Jana Interseme d.o.o. 

Cvetnik Interseme d.o.o. 

Vesna KIS Komenda 



4. Pregled avtohtonih sort - JABLANA 

• Dolenjska voščenka (sinonim: Sevniška 
voščenka, Dolenjka) 

• Gorenjska voščenka (sinonim: Besniška 
voščenka, Kranjska voščenka) 

• Goriška sevka (sinonim: Tolminka, Brkinka, 
Seuš, Štangerca) 

• Lonjon 
• Majda 
• Bobovec (sinonim: Veliki renski bobovec, Veliki 

bob, Bobovček) 
• Boskopski kosmač (sinonim: Boskop, 

Boskopska lepotica, Lepi boskop) 
• Beličnik (sinonim: Papirovka, Petrovača, 

Klarapfel) 
• Carjevič (sinonim: Rdečelička, Cesarjevič 

rudolf, Rdeči mašancgar, Rdeči mošancelj) 
• Grafenštajnc (sinonim: Poletni kalvil, Cvetlični 

kalvil) 
• Kanadka (sinonim: Kanadska reneta, Pariški 

Rambir) 
• Krivopecelj 
• Londonski peping (sinonim: Londonski 

jedrenjač, Londonski pepinek) 

• Štajerski mošancelj (sinonim: 
Gambovček, Mošancelj, 
Štajerski mašancgar, 
Borsovaška kraljična, 
Borsdorfska reneta, Mašanka, 
Trdika - Koroško, Dunajka - 
Tolminsko) 

• Ovčji nos 
• Pisani kardinal (sinonim: 

Kardinal, Funtača, Prižasti 
kardinal, Plamnata stožerka) 

• Zlata parmena 
• Jonatan 
• Špička 
• Klanferca, sladka jabolka 
• Rožnik, rožinski 
• Vinšca - štrudlovka (Rdeča 

škrbotavka - štrudlovka) 
• Štupanka 
• Damasonski kosmač 
• Harbertova reneta 
• Štajerski pogačar (sinonim: 

Pogačar, Božičnica, Pogačarica) 
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Sadike je možno 
nabaviti: 
Biotehniška fakulteta 
Ljubljana 
Drevesnica Barbo 
Drevesnica Bilje 
Drevesnica Zakotnik 
KGZS LJ Sadna 
drevesnica Studenec 
Kmetijsko gozdarski 
zavod Maribor 
Kozjanski park 
Sadjarstvo Mirosan 
d.d. 
Sadna drevesnica 
Studenec 



4. Pregled avtohtonih sort –  
HRUŠKE, OREH, LESKA 

• Hruška (Pyrus communis L.) 
– Tepka 

– Vinska moštnica (sinonim: 
Vinica) 

– Mlečnica ali bela tepka 

– Kraljica julija (Junijska 
lepotica) 

– Vinogradovka 

– Pituralke (sinonim: Farce, 
Pettorali) 

– Avranška (sinonim: Dobra 
Lujza, Dobra Luisa) 

– Druardova maslenka 
(sinonim: Druardova) 

 

 

• Oreh (Juglans regia L.)  
– Elit  

• Leska (Corylus avellana L.)  
– Istrska dolgoplodna leska 

(sinonim: Istrska 
debeloplodna leska) 

– Istrska okrogloplodna leska 
(sinonim: Istrska okrogla) 
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www.arsktrp.gov.si/fileadmin/.../SOR-
razpolozljivost_26.2.2014.doc 



4. Pregled avtohtonih sort – SLIVA, 
BRESKEV, MARELICA, ČEŠNJA 

• Sliva (Prunus domestica L.) 
– Domača češplja  

 
• Breskev (Prunus persica L.) 

– Veteran  

 
• Marelica (Prunus armeniaca 

L.)  
– Catarji 
– Domači flokarji (sinonim: 

Flokarji, Debeli flokarji) 
– Ogrska 

 

• Češnja (Prunus avium L.)  
– Vipavka  
– Vigred  
– Kozanka  
– Črnacepika    
– Čufarca      
– Divjaka (sinonim:Dujaka)        
– Tarčentka (sinonim: 

Terčentka)      
– Petrovka (sinonim: Petrovka, 

Petrakovka)  
– Francoska  
– Volovsko srce (sinonim: 

Popovka)  
– Napoleonova    
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4. Pregled avtohtonih sort – VINSKA TRTA 

Sorta Kje je možno nabaviti / Informacije 

Maločrn Trsničarska zadruga Vrhpolje 

Pinela Trsničarska zadruga Vrhpolje 

Ranfol Vinotrs d.o.o. Jarkovič 

Rebula Trsničarska zadruga Vrhpolje 

Refošk Trsničarska zadruga Vrhpolje 

Rumeni plavec Vinotrs d.o.o. Jarkovič 

Zelen Trsničarska zadruga Vrhpolje 

Žametovka Vinotrs d.o.o. Jarkovič 

Kraljevina Vinotrs d.o.o. Jarkovič 

Malvazija Trsničarska zadruga Vrhpolje 

Vitovska grganja Trsničarska zadruga Vrhpolje 

Klarnica Trsničarska zadruga Vrhpolje 

Pergolin Trsničarska zadruga Vrhpolje 

Poljšakica Trsničarska zadruga Vrhpolje 

Ranina (Radgonska ranina) P&F Jeruzalem Ormož d.o.o. 

Šipon P&F Jeruzalem Ormož d.o.o. 
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Savinjski golding Inštitut za hmeljarstvo in 
pivovarstvo Slovenije, Žalec 

Hmelj (Humulus lupulus L.) 

Vinska trta 
(Vitis vinifera L. ssp. Vinifera) 



5. Vključevanje SOR v kolobar, EK  
leto Kolobarni člen   GEN_SOR 

1.leto glavni posevek Koruza/buče/krompir  Lj-180, Lj-275 t/ Slovenska 
golica/ Bistra,Kresnik 

  POZ_ZEL Pšenica/ ječmen  Gorolka, Reska/ Gorenjski 
ječmen 

2.leto glavni posevek Pšenica/ ječmen   

  POZ_ZEL Inkarnatka (semenska) Inkara  

3.leto glavni posevek ajda/proso/koruza Čebelica, Črna gorenjska, 
Darja/sonček/ Lj-180, Lj-
275 t 

  POZ_ZEL Rž/ tritikala/ pira   

4.leto glavni posevek Rž/ tritikala/ pira   

  POZ_ZEL krmna ogrščica Daniela, starška 
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5. Vključevanje GEN_SOR v travniške 
sadovnjake KRA_VTSA 

• Ohranjanje kulturne 
krajine in podeželja 

• Pomemben habitat 

• Ohranjanje rastlinskih in 
živalskih vrst in  

• Ohranjanje pestrosti 
starih sort 

• Preprečevanje erozije 
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5. Operacija KRA_VTSA 
Ukrepi v travniških sadovnjakih 

• Obvezna negovana ledina 
• Pašno – košna raba 
• Zapolnjevanje praznih mest z novimi 

drevesi 
• Opraviti oživitveno rez v 1. ali drugem 

letu obveznosti 
• Zagotoviti nego dreves 
• Čiščenje vseh suhih vej z velikostjo 

štrcljev 5 do 10 cm 
• Osvetlitveno izrezovanje vsake druge 

veje v območjih senčenja z velikostjo 
štrcljev 10 do 30 cm 

• Izrezovanje vseh izrojenih -povešenih 
vej na štrclje velikosti 10-20 cm 

• Ohranjanje maksimalnega rodnega 
volumna na vejah, ki ostajajo v krošnji 
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5. Vključevanje avtohtonih in 
tradicionalnih sort na ZO in v ozelenitev 

nekmetijskih zemljišč 
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6. Oskrba s semeni, pridelovanje semena 
(tehnologija in zakonodaja) 

• Pridelava semenskega materiala avtohtonih in 
tradicionalnih sort kmetijskih rastlin (Zahteva 
GEN_SEME) 

• KMG, ki uveljavlja plačilo za pridelavo semenskega 
materiala avtohtonih in tradicionalnih sort, mora: 
– pridobiti potrdilo izvajalca preizkušanja sort, imenovanega 

v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih 
rastlin, ki dokazuje sortno pristnost semenskega posevka ; 

– biti vpisano v register dobaviteljev semenskega materiala 
kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: SEME-register), v 
skladu s predpisom, ki ureja semenski material kmetijskih 
rastlin. 
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6. Oskrba s semeni, pridelovanje semena 
(tehnologija in zakonodaja) 

Potrjevanje semena Za vpis v SEME register morajo fizične in pravne 
osebe izpolnjevati določene pogoje.  
Sprotni podatki o fizičnih in pravnih osebah, 
vpisanih v SEME register so dostopni na spletni 
strani: 
http://spletni2.furs.gov.si/FSR/Isk_SR.asp 

• Semensko blago mora biti: 

• Sortno pristno in čisto 

• Zdravo in brez tujih primesi 
– Pregledano na polju 

– Pregledano v laboratoriju 
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6. Oskrba s semeni, pridelovanje semena 
(tehnologija in zakonodaja) 
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http://www.uvhvvr.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/rastlinski
_semenski_material/ostali_dokumenti/uradno_sprejete_metode  

• Za namene izvajanja zahteve GEN_SEME posreduje Uprava 
Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
ministrstvu najpozneje do 23. februarja tekočega leta seznam KMG, 
ki so vpisani v SEME-register. Uprava posreduje ministrstvu podatke 
o: 

• številki KMG-MID in 
• vrstah oziroma skupinah kmetijskih rastlin, ki so vpisane v SEME-

register 
• Za leto 2016 posreduje uprava ministrstvu seznam: 

– KMG, ki so že vpisani v SEME-register, najpozneje do 23. februarja 
2016 in 

– vseh ostalih KMG, vpisanih v SEME-register po 23. februarju 2016, 
najpozneje do 30. aprila 2016. 
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7. Rastlinske genske banke  SRGB (pomen 
SRGB in vrste rastlin, ki jih hranijo)  

• Genska banka na Kmetijskem inštitutu 
Slovenije deluje v okviru Nacionalnega 
programa Slovenska rastlinska genska banka 
(SRGB).  

• Nacionalni koordinator programa SRGB in 
vodja Genske banke na Kmetijskem inštitutu 
Slovenije je izr. prof. dr. Vladimir Meglič 

• SRGB sodeluje in deluje skupaj z  
– Oddelkom za agronomijo Biotehniške 

fakultete Univerze v Ljubljani,  
– Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo 

Slovenije v Žalcu in  
– Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede 

Univerze v Mariboru in z nevladnimi 
organizacijami.  

– Na mednarodni ravni med drugim sodeluje pri 
delu ECPGR FA (European Cooperative 
Programme for Plant Genetic Resources used 
for Food and Agriculture), ki si prizadeva na 
evropski in regionalni ravni dolgoročno 
ohranjati genske vire kmetijskih 
rastlin ter spodbujati njihovo 
nadaljnjo uporabo.  

 

• V Genski banki na Kmetijskem inštitutu 
Slovenije hranijo več kot 3200 genskih virov 
kmetijskih rastlin, ki so bili zbrani na 
področju Slovenije v zadnjih 25 letih.  

• Genski viri so razdeljeni po naslednjih 
zbirkah:  

• poljščine (krompir, koruza, pšenica ...),  
• zrnate stročnice (fižol, bob ...),  
• krmne rastline (trave, detelje, zeli ...),  
• zelenjadnice (solata, zelje ...),  
• vinska trta in sadne vrste.  
• slovenske sorte, ki so bile vzgojene na 

Kmetijskem inštitutu Slovenije po 2. svetovni 
vojni.  

• Vsako leto posamezne zbirke dopolnijo z 
novimi genskimi viri. 
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http://www.kis.si/Predstavitev_GB  

http://www.kis.si/Predstavitev_GB


8. Naloge genske banke v živinoreji   

• Pravilnik o ohranjanju biotske raznovrstnosti v 
živinoreji (Uradni list RS, št. 90/04, z vsemi 
spremembami):  

• Za vsako pasmo se enkrat letno oceni stopnjo 
ogroženosti. Za ocenjevanje se uporablja 
število čistopasemskih plemenic, vpisanih v 
rodovniško knjigo. 

Redno  usposabljanje KOPOP_2016 



9. Dodana vrednost končnih izdelkov 
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J&B restavracija Ljubljana:  … brusketa s popečenim 
paradižnikom sorte val, v stroku pečenim česnom ptujski 
jesenski ter čebulno marmelado iz čebule sorte ptujska 
rdeča, skuhane v rdečem vinu.  

• Avtohtone vinske sorte 
vinorodnega okoliša 
Vipavska dolina 

Avtohtone sorte in pasme so naša izvirna lokalna in 
nacionalna kulinarična in turistična ponudba. 



10. Primeri dobrih praks  doma in v tujini 

• Kozjansko jabolko 
http://kozjanski-park.si/  

 

• Ptujski lük - Zaščitena 
geografska označba 
(ZGO) 

• Slovenske avtohtone 
pasme domačih živali 
za kmetijstvo in 
prehrano  

• Biotehniška fakulteta 

https://www.youtube.com
/watch?v=yflQd4nN1D0  
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10. Primeri dobrih praks  doma in v tujini 

• http://www.ages.at/slk/
informationen-zur-
biodiversitaet  

• https://www.nabu.de/n
atur-und-
landschaft/landnutzung
/streuobst/sorten/  

• www.steiermark.com/d
e/poi/kulinarisches-
ausflugsziel-steirische-
apfelstrasse  
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http://www.kgzs-ms.si 
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