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Kaj je rejska organizacija?

● Združenje rejcev, da si zagotovijo 
➢ kakovosten plemenski podmladek
➢ strokovno pomoč pri rejskih opravilih
➢ koordinacijo dela med čredami
➢ dogovarjanje s strokovnimi službami
➢ zastopanje interesov pri vladnih službah
➢ skupno nastopanje na trgu in promocija
➢ organizacija razstav ...

● Je interesna, ne samo stanovska organizacija



  

Rejski program

● Predpisuje pravice in dolžnosti rejcev
● Določa naloge strokovne službe
● Določa organe PRO in načina odločanja
● Opisuje metode rejskega dela
● Postavljen mora biti na znanstvenih temeljih,

da dolgoročno omogoča genetski napredek v populaciji



  

Vsebina rejskega programa

● Dogovor rejcev o rejskem delu 
➢  postavljeni cilji pri usmeritvi za prirejo mesa

● Pravila za opravljanje preizkusov
● Načini obdelave podatkov
● Pogoje za promet plemenskih živali
● Dogovor o označevanju in dokumentaciji
● Selekcijske sheme po usmeritvah
● Pravila dobre rejske prakse



  

Kdo je lahko član?

vzreditelji 
plemenskih živali

kupci 
plemenskih živali

hobi rejci -
oskrba družine

vzreditelji
družnih živali

● prostovoljno
● skupni cilji rejcev
● skupni nastopi

➢ pri oblikovanju zahtev 
➢ pri pogajanjih
➢ pri izvajanju projektov

● specifični cilji skupine
➢ določena z usmeritvijo
➢ tržne niše

● podpora med skupinami



  

Kako je financirana?
● Rejci 

➢ članarina, 
➢ prispevki za naročene storitve, 
➢ zaslužki pri skupnih aktivnostih,
➢ donacije ...

● Pomoč države
➢ sofinanciranje javne službe,
➢ sofinanciranje dejavnosti PRO na področju cele države,
➢ (so)financiranje razvojnih projektov,
➢ program razvoja podeželja



  

Kaj lahko PRO naredi?

● Izboljša pogoje za razvoj panoge
● Vzredi kakovosten plemenski podmladek
● Vzdržuje genetsko variabilnost
● Poskrbi za razvoj in svetovanje
● Poglablja znanja pri svojih članih
● Sodeluje pri zakonodaji in razpisih
● Ima dostop do informacij



  

Učinkovitost organizacije

aktivnosti 
posameznega člana

delovanje
strokovnega sveta

delovanje 
upravnega odbora

delovanje
strokovne službe

sodelovanje 
članov v PRO



  

Vloga strokovne službe

● Izvaja zahtevna rejska opravila
➢ preizkušnja živali
➢ genetsko vrednotenje
➢ odbira po genetski vrednosti
➢ spremljanje sprememb in interpretacija

● Prenos znanja iz teorije v prakso
● Razvoj panoge



  

Primer I: počutje živali

● V zakonodaji predpisujemo minimalne zahteve
● Priporočila praviloma višja - nadstandard

➢ nadstandard izboljša produktivnost
➢ razvajanje je potrata – nujno poznavanje potreb
➢ prilagajanje zahteva investicije
➢ zato nadstandardi slabijo konkurenčnost

● Osveščanje porabnikov



  

Primer II: Rejsko delo

● Preprečevanje parjenja v sorodu
● Ohranjanje genetske variabilnosti
● Izvajanje primerjalnih preizkusov
● Načrtovanje oplemenjevanja populacije

➢ ni vsaka tuja žival boljša kot slovenska
➢ kaj hočemo popraviti v naši populaciji
➢ nujno preverjanje kakovosti kupljenih živali 
➢ izvora živali se ne menja tako pogosto kot spodnje perilo

● Genetsko vrednotenje živali med čredami
● Primerjava uspehov med rejami



  

Primer III: Zdravstveno varstvo

● Preventiva in zdravljenje
➢ Vsa potrebna zdravila niso dovoljena v Sloveniji
➢ Oblikovanje liste potrebnih učinkovin, 

ki so potrebna za vzdrževanja zdravja živali
➢ Interventni uvoz s posredništvom vele-drogerij
➢ (Kaskadni sistem)

● Prikaz potreb in vztrajanje



  

Kako postati član?

● Začutiti stanovsko pripadnost
● Biti pripravljen sodelovati in zastopati skupne interese
● Biti pripravljen deliti ideje in prisluhniti drugim
● Izpolnjevati rejske cilje in dobro rejsko prakso
● Biti sodelavec, ne konkurent
● Sprejeti prepričanje, da se reja izplača
● Se udeleževati skupnih dogodkov
● Sprejeti odločitev
● Izpolniti prijavnico


