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Osnovni podatki o projektni nalogi 

JN male vrednosti (14.12.2018), podpis pogodbe: 21.6. 2019 

• Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  

• Izvajalec plačila: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja (Storitev je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za 

razvoj   podeželja (EKSRP) v višini 75 %). 

• Program razvoja podeželja RS 2014 – 2020, Podukrep M10.2 
– Podpora za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih 
virov v kmetijstvu (Proračun RS, NRP 2330-15-0011 Površinski ukrepi 

PRP 14-20) 

Izvajalec: Kmetijski inštitut Slovenije 

• Podizvajalec: Biotehniška fakulteta UL 

 

        



Rastlinski genski viri (RGV) 

kakršenkoli genski material rastlinskega izvora, ki ima 
dejansko ali potencialno vrednost za prehrano in 

kmetijstvo 

 
 

 Foto: J. Verbič 



Avtohtoni genski viri  

RGV, ki izvirajo iz Republike Slovenije, vključno z 
lokalnimi sortami, populacijami kmetijskih rastlin in 

samoniklimi vrstami 
 

 S svojo genetsko raznolikostjo in prilagodljivostjo       
danim talnim in podnebnim razmeram predstavljajo  
dragocen vir za žlahtnjenje novih sort, hkrati pa so 

pomemben nacionalni zaklad države ali naroda, ki ga je 
potrebno ohraniti tudi za prihodnje rodove. 

 

Ur.l. RS 62/17. Pravilnik o merilih, postopkih in metodah za ohranjanje in trajnostno rabo RGV 



Ohranjanje rastlinskih genskih virov 

• ex situ: ohranjanje RGV zunaj njihovega naravnega 
habitata (v obliki semena, in vitro, in vivo, kolekcij-
skega nasada, idr.) - v genskih bankah  



Ohranjanje rastlinskih genskih virov 

• in situ: ohranjanje RGV v njihovem 
naravnem okolju, 

• v primeru gojenih vrst rastlin pa 
ohranjanje  v pridelovalnem okolju, 
v katerem so razvili svoje posebne 

lastnosti (kmetije, naravni  travniški 
sadovnjaki, idr.). 

 

 Foto: G. Osterc 



Cilji projektne naloge (1/2) 

Pregled in inventarizacija (popis) stanja rastlinskih 
genskih virov in situ na kmetijskem gospodarstvu, tako 
za gojene rastline kot divje sorodnike gojenih rastlin in 
samonikle rastline, ki imajo potencialno vrednost za 
kmetijstvo in prehrano 
 

 

 Foto: J. Verbič 



 slovenskih območij in kmetij, ki še pridelujejo stare 
redke vrste oziroma opuščene lokalne sorte in 
lokalne populacije kmetijskih rastlin (poljščine, 
krmne rastline, vrtnine, zdravilne in aromatične 
rastline, sadne rastline, vinska trta);  
 

 

1. vzpostavitev evidence:  

 Foto: J. Verbič 



 vrst, lokalnih sort in populacij z opisi, stanjem, 
dokumentacijo njihove tradicionalne uporabe in 
načinom gojenja, ki so se pridelovale v preteklosti 
(poljščine, krmne rastline, vrtnine, zdravilne in aromatične rastline, sadne 
rastline, vinska trta) 

2. vzpostavitev evidence:  

 Foto: J. Verbič 



Cilji projektne naloge (2/2) 

Razvoj in vzpostavitev monitoringa in opozorilnih 
sistemov pred izgubo RGV, pomembnih za prehrano in 
kmetijstvo:  
 

 vzpostavitev enoletnega pilotnega monitoringa: 

• lokalnih, zlasti opuščenih sort ter populacij sadnih 
rastlin (jablana, hruška) na ravni države in  

• vsega avtohtonega genskega materiala oziroma 
RGV na dveh območjih.  

 



Vsebinski načrt izvedbe – 1. faza  

Na podlagi javno dostopnih podatkov, ki izhajajo iz dejavnosti 

ministrstev, JSKS in drugih javnih služb, znanstveno raziskovalnih institucij, 
univerz, botaničnih vrtov, upravljanja zavarovanih območij, dejavnosti skupin 
in organizacij pridelovalcev oz. njihovih združenj ter druge strokovne javnosti 
in nevladnih organizacij in vseh drugih razpoložljivih virov:  

 analizirati trenutno stanje in evidentirati vsa 
slovenska območja pridelave in KMG ter ostale 
fizične in pravne osebe, ki hranijo oziroma so ali še 
pridelujejo stare redke vrste oziroma lokalne sorte, 
zlasti opuščene in populacije poljščin, krmnih rastlin, 
vrtnin, zdravilnih in aromatičnih rastlin, sadnih 
rastlin in vinske trte;  
 

 



Vsebinski načrt izvedbe – 1. faza  

 priprava preglednega seznama vrst, lokalnih sort in populacij 
kmetijskih rastlin z opisi po posameznih skupinah kmetijskih 
rastlin (poljščine, krmne rastline, vrtnine, zdravilne in aromatične rastline, 

sadne vrste, vinska trta), ki so se na kmetijah pridelovale v preteklosti in se 
opustile oziroma se manj uporabljajo v kmetijski pridelavi in dokumentacija 
njihove tradicionalne rabe in gojenja ter območij pridelave; 

 izdelava dveh modelov monitoringa RGV na KMG in 
opozorilnih sistemov pred izgubo RGV in sicer: 

– model monitoringa lokalnih, zlasti opuščenih sort ter populacij dveh rastlinskih 
vrst (jablane in hruške) na ravni države  

– model monitoringa vsega avtohtonega genskega materiala oziroma RGV za 
prehrano in kmetijstvo na KMG na manjšem območju (na primer vas, občina); 

 

 



Vsebinski načrt izvedbe – 2. faza  

• izvedba enoletnega pilotnega monitoringa lokalnih, 
zlasti opuščenih sort in populacij jablane in hruške 
na ravni države glede na rezultate 1. faze; 
 

• izvedba enoletnega pilotnega monitoringa vsega 
avtohtonega genskega materiala oziroma RGV za 
prehrano in kmetijstvo na KMG na najmanj dveh 
različnih območjih pridelave glede na rezultate 1. 
faze 



Pridobivanje podatkov 

• Spletna anketa: dostopna na 
www.kis.si/staresorte 

• Anketa v papirni obliki: za 
distribucijo ob izpolnjevanju 
subvencijskih vlog, idr.  

 

Informacije bomo uporabili izključno za namene 
projektne naloge ob upoštevanju Zakona o varstvu 
osebnih podatkov. 

 Foto: J. Verbič 

http://www.kis.si/staresorte


Spletna anketa 

www.kis.si/staresorte 

http://www.kis.si/staresorte


Spletna anketa 

www.kis.si/staresorte 

http://www.kis.si/staresorte




Kontaktne osebe za podrobnejše informacije 

Dr. Jelka Šuštar Vozlič, KIS:  

• jelka.vozlic@kis.si, tel: 01/2805 188 

Dr. Zlata Luthar, BF: 

• zlata.luthar@bf.uni-lj.si, tel: 01/3203 269 

Dr. Gregor Osterc, BF: 

• gregor.osterc@bf.uni-lj.si, tel. 01/3203 145 

 

Spletna povezava: www.kis.si/staresorte 
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Hvala za pozornost! 
Foto: J. Verbič 


