
Uvodna misel:

Ohranjanje planšarstva na planinah je podobno 
ohranjanju goveda cikaste pasme, saj sta bili včasih obe 
dejavnosti neločljivo povezani. Prav to povezanost 
želimo v društvu ponovno spodbuditi.
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6. redni 
letni občni zbor 

Društva za ohranjanje 
cikastega goveda v Sloveniji,

 ki bo v dvo ra ni ga sil ske ga 
doma na Blej ski Do bra vi,

na slo ven ski 
kul tur ni praz nik, 

v pe tek, 8. fe bruar ja 2008, 
ob 10. uri.

Uvodna misel:

Ohranjanje planšarstva na planinah je podobno 
ohranjanju goveda cikaste pasme, saj sta bili včasih obe 
dejavnosti neločljivo povezani. Prav to povezanost 
želimo v društvu ponovno spodbuditi.

BLEJSKA DOBRAVA
Blej ska Do bra va je kraj, ki le ži na te ra si med reko Savo Do lin ko in reko 
Ra dov no ob vznož ju hri ba Vr še ob av to ce sti Hru ši ca  Vrba. Do nje pri
de mo po glav ni ce sti pro ti Ka ra van kam, iz voz Lip ce. Blej ska Do bra va ni v 
ne po sred ni bli ži ni Ble da, am pak le ži nas pro ti me sta Je se ni ce na za hod ni 
stra ni reke Save Do lin ke. Z Blej ske Do bra ve je moč vsto pi ti v so te sko Vint
gar s sli ko vi tim sla pom Šum. Sku paj s Koč no in Lip ca mi tvo ri Kra jev no 
skup nost Blej ska Do bra va, ki spa da v Mest no ob či no Je se ni ce. 

Blej ska Do bra va je na sta la v 1�. sto letju iz, tako pra vi ust no izro či lo, srenj
ske ga pa šni ka. Ime ka že na zgo do vin sko po ve za nost z blej skim gra dom. 
Struk tu ra in šte vi lo do dru ge po lo vi ce 19. sto let ja pre tež no kmeč ke ga 
pre bi vals tva sta se za če la spre mi nja ti, ko so oko liš ke kra je, zla sti Je se ni ce, 
in du stria li zi ra li. Na Blej sko Do bra vo so se pri se lje va li de lav ci je se niš ke 
že le zar ne. V za čet ku 20. sto let ja se je za če la grad nja že lez niš ke pro ge 
Je se ni ce–Bo hinj–Go ri ca. Temu je sle di la po sta vi tev to var ne elek trod, ki 
je bila ka sne je opuš če na. Po dru gi sve tov ni voj ni sta us pe šno de lo va li 
pod jet ji Co kla in Is kra, da nes pa je v teh ob jek tih več za seb nih in me ša
nih pod je tij. V kra ju, ki šte je oko li 1000 pre bi val cev, je ne kaj us pe šnih 
pod jet ni kov in obrt ni kov.

Blej ska Do bra va je zna na po ba roč ni cerk vi sv. Šte fa na, za vet ni ka konj. 
Ni na ključ je, da se je v pre te klih le tih prav tu spon ta no ob li ko va la slo ve
snost bla go slo vi tve konj. Na fa sa di cerk ve je zna me ni ta ploš ča v spo min 
tu po ko pa ni ma se stra ma dr. Fran ce ta Pre šer na, Jeri in Ka tri. Od za čet ka 
60. let je na Blej ski Do bra vi osred nje po ko pa liš če za me sto Je se ni ce.

Kra ja ni smo po no sni tudi na to, da je v nji ho vem kra ju vse do smr ti v 
ča stit lji vi sta ro sti (102 leti) pre bi val Si mon Sod ja, še zad nji Mai strov bo
rec. Po koj ni Si mon Sod ja je rad pri po ve do val o do god kih v le tih 1919 
in 1920. V po ča sti tev teh do god kov je bila 15. fe bruar ja 2007 iz da na 
spo min ska do ku men tar na vi deo ka se ta.

V kra ju de lu je več us pe šnih dru štev: Pro sto volj no ga sil sko druš tvo Blej ska 
Do bra va, Kul tur no druš tvo Vint gar, Šport no druš tvo Par ti zan, Ki no loš ko 
druš tvo Je se ni ce in Ba li nar ski klub Jurč. Zelo de jav no je Pro sto volj no ga
sil sko druš tvo, ki je bilo us ta nov lje no leta 1908, tako da le tos praz nu je 
vi sok ju bi lej  100 let. Leta 1986 je bil na po bu do ga sil cev iz gla so van 
kra jev ni sa mo pris pe vek, s pomoč jo ka te re ga so leta 1995 zgra di li ob jekt, 
v ka te rem je lepa kul tur na dvo ra na, ki je v po nos kra ju. 
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UVODNIK

V S E B I N A 

Znanost ocenjuje starost našega osončja na 
5 milijard let, človeštva pa na 2 milijona 
let. Takratni Homo habilis (spretni človek) 

se pred 1 milijonom let razvije v Homo erectus 
(pokončni človek) in pred 50 tisoč leti v Homo 
sapiens sapiens (sodobni misleči človek). 

Na planetu Zemlja se je klima stalno spreminjala. Ob koncu 
zadnje ledene dobe 10.000 let pr. Kr. se menjavanje toplih in 
hladnih obdobij umiri in Zemlja znova zaživi. Človek, ki je do 
tedaj nabiralec plodov in lovec, kot prvo divjo žival udomači 
psa, kmalu zatem pa tudi govedo in tako postane živinorejec. 
V bližini bivališč prične sejati pražito – danes znani einkorn 
(Triticum monococcum), ki je prapaprednik pire, ta pa pšenice.

S prvim poljedelstvom in živinorejo se prične prva kultura 
(kultivirati tla, rastline, rastišča...). Tako dobimo prvo sodob
no kmetijstvo in prve kmete. Na vseh kontinentih planeta 
Zemlja je naseljen človek – v Evropi beli človek, Afriki črni člo
vek, Aziji rumeni človek in Ameriki rdeči človek. 

Nomadi so živinorejci in se selijo za čredami živali, poljedelci pa 
se ustalijo ob svojih poljih, kjer si gradijo prva bivališča. Tako se 
lov in nabiralništvo prepletata z lastno pridelavo. To je začetek 
nove dobe premišljenega sodelovanja z naravo: pridelava žita, 
stročnic, lanu; gojiti ovce, koze, govedo, prašiče; izum kolesa 
v 4. tisočletju pr. Kr. in razvoj keramične, predilske in tkalske 
obrti. Vse pa je bilo s kmetijstvom tesno povezano. 

Povečuje se število ljudi, zato prihaja do osvajalskih pohodov 
in vojn. V prvotno kmečki družbi se število kmetov zmanjšuje 
na račun obrtnikov, vojakov, trgovcev. V času bakrene, brona
ste in železne dobe človek izumi tudi mnoga kmetijska orodja 
(železni plug, bronasti srp), ki povečajo učinkovitost njegovega 
dela in tako zmore človek obdelati čedalje več.

Zaradi povečane pridelave se zemlja hitreje utrudi, izčrpa. S po
javom industrije in transporta se pojavijo prva gnojila (tomaževa 
žlindra iz železarn, apneni dušik, čilski soliter ...), tako da so 
veleposestniki že pred 100 leti na veliko uporabljali “umetna 
gnojila”. Opazili pa so, da z iste površine ne morejo več pre
hraniti toliko goveda kot prej. V tistem času je antropozof  
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dr. Rudolf Steiner (18611925) utemeljil waldorfsko pedago
giko, evritmijo, antropozofsko medicino in za pomoč so ga 
prosili tudi veleposestniki in vrtnarji v Nemčiji. Za binkošti l. 
1924 jim je tako pripravil kmetijski tečaj, katerega vsebina 
nam, biodinamičnim kmetom, še danes služi kot vodilo za 
delo. Dr. Steiner je ugotovil, da Zemlja umira in da so snovi, 
s katerimi se da pomagati zemlji, rastlinam, živalim in tudi 
človeku, prisotne v njih samih. Kako? Na Zemlji prevladata 
dva minerala: apnenec in kremen, od živali je za oživljanje 
tal najbolj pomembno govedo, iz rastlin, kot so regrat, kami
lica, kopriva, baldrijan, rman, hrastovo lubje in preslica, pa 
se delajo biodinamični pripravki. Da pa vse to deluje, je zelo 
pomemben človek. Npr. ga. Maria Thun že 55 let opravlja 
poizkuse s kulturnimi rastlinami, pleveli v povezavi s kozmo
som in silami, ki prihajajo na Zemljo in vplivajo tudi na vreme 
in podnebne spremembe, tako da te spremembe niso samo 
“delo” človeka, ampak se v njih odraža tudi vpliv vesolja s 
planeti in njihovimi medsebojnimi odnosi. Vsakoletni setveni 
priročnik je preveden tudi v slovenščino in je na voljo pri za
ložbi Ajda (tel. 01 754074�).

Permanentna agrikultura = trajnostno kmetijstvo. Metodo 
je utemeljil Bill Molison v južni polisferi. Gre za prepletanje 
kmetijstva in ekonomije, različnih združb rastlin in živali, ki so 
v soodvisnosti.

Organsko biološka metoda po Müllerju se je razvila v Švici in 
smatra kompostiranje in humus v tleh kot zelo pomembno.

Biološko-dinamična metoda po dr. Steinerju upošteva 
poleg tal (rastišča) tudi dinamiko vesolja in njegove vplive.

Vse naštete metode ekološkega kmetijstva so trajnostne, kar 
pomeni, da je nedopustna uporaba GSO (gensko spremenjenih 
organizmov), sintetičnih gnojil in sintetičnih pesticidov.

Temeljna je misel, kako ohraniti planet Zemljo, zdrave rastli
ne, zdrave in zadovoljne živali ter zdravega, zadovoljnega in 
srečnega človeka. 

Prvotno je vojna industrija izdelala velike množine strupov – 
raznih cidov, ki so jih Američani pričeli uporabljati v kmetijstvu 
za uničevanje škodljivcev (saj vemo, da s povečanim prehranje
vanjem pada odpornost rastlin, živali in tudi človeka).

Še do pred dobrimi 100 leti je bilo človekovo zdravje odvisno 
od kmeta, danes pa je zanj  zdi se  kmet najmanj pomemben; 
pred njim so medicina, farmacija, celo zavarovalništvo (saj vemo 
– dodatno zavarovanje na dodatno zavarovanje). 

No, kemijske in farmacevtske korporacije obvladujejo že večino 
semen kulturnih rastlin (hibridi, GSO rastline), pa tudi pasme 
domačih živali in bliža se čas, ko bomo imeli na planetu Zemlja 
dve pasmi goveda (eno za mleko, drugo za meso), dve sorti 
pšenice, dve sorti koruze itd.

Kljub vsemu pa postajajo ljudje vse bolj ozaveščeni. Celo v 
tretjem svetu ne želijo več vsakršne pomoči (GSO hrane). Tudi 
v Sloveniji se ji upiramo, z izjemo tistih nekaj “strokovnjakov” 
v prestolnici – le kako se bodo “zagovarjali” pred svojimi vnu
ki! Tudi v Sloveniji se površine za ekološko pridelavo hrane 
povečujejo. Leta 2006 je bilo takih površin 26.8�0 ha (4,42 % 
vseh površin) na 1876 kmetijah (2,4 % vseh kmetij), cilj pa je 
do leta 2015 povečati delež kmetij na 15 %, delež površin pa 
na 20 %. Še večje pa je povpraševanje po ekološko pridelani 
hrani, tako da moramo Slovenci kar tri četrtine ekološke hrane 
uvoziti iz drugih držav.

In kaj je sonaravno kmetijstvo? Ko pogledam v leksikon, 
naravno = iz narave vzeto, za so ne piše nič, ampak po logi
ki iz sošolec, sodelavec, sosed = potemtakem iz neke druge 
narave. Katere? A, že razumem, iz integrirane – integrirano 
kmetijstvo – kmetijstvo, kjer uporabljajo umetna gnojila in pesti
cide pod nadzorom – so že bolj ekološki (Lepo vas prosim!) ali 
skoraj ekološki (Kdaj je lovec skoraj ulovil zajca?) in birokratski 
lobi jih jemlje resneje, ker da so resni pridelovalci hrane ... Pa 
še cenejša da je ta hrana ... Ekološko pridelana pa da je predra
ga ... Jaz pa trdim ravno obratno: ekološko pridelana hrana 
je bolj dragocena, kot so dragocena tudi tla in okolje, kjer je 
pridelana. Na vodovarstvenih območjih integrirana pridelava 
ne pride v poštev. Zakaj? Ker je to še zmeraj kemijsko kmetijs
tvo in pušča prevelike negativne posledice v okolju. Ceno teh 
posledic bi morali prišteti tej hrani in hitro bi bila dražja od 
ekološko pridelane.

Zakaj ne bi zdravi uživali zdrave hrane? Zakaj je potrebno naj
prej zboleti, da spoznamo, kaj smo narobe delali? Videvam vse 
več predebelih ljudi, obupanih ljudi, ljudi brez ciljev ... Človek 
je to, kar jé. Veliko hrane iz velikih trgovskih verig je z vseh 
kontinentov – trgovci jo kupijo od najcenejšega ponudnika, 
tako da tisti, ki pridela surovine (pšenica, krompir, jabolka) 
dobi le še do 5 % cene končnega izdelka. Vsa ta živila so mno
gokrat obremenjena z mnogo konzervansi, izboljševalci okusa, 
mnogo Eji (vemo pa, da čisto vsi le niso škodljivi), dolgimi trans
porti (tudi zaradi tega gre mnogo hektarjev najboljše zemlje 
za infrastrukturo: ceste, tovarne, trgovski centri – ekonomisti 
temu rečejo logistika). Lokalno kmetijstvo pa propada z izgubo 
najboljših površin. Obnašamo se, kot da se bomo preselili na 
drug planet, ko bomo tega uničili in zasuli s smetmi raznega 
izvora (od kitajskih igrač do radioaktivnih odpadkov iz jedrske 
elektrarne). 

In spomnim se zgodbe sv. Frančiška Asiškega, ki se je zamislil 
nad vaškim studencem. Vprašajo ga, na kaj je mislil. “Če bi 
ljudje delali samo tako kvalitetne stvari, kot je to vedro, s kate
rim že 100 let vsa vas zajema vodo, bi imeli mnogo manj dela 
in več časa za življenje!” To je bilo pred več kot 400 leti, a za 
danes velja še toliko bolj. Čedalje več moramo delati in to je 
še težje, če nas delo ne osrečuje.

Seveda pa smo za to odgovorni tudi potrošniki – mi trošimo vse 
te dobrine in vse bolj so pomembna vprašanja, kaj delamo, kako 
se prehranjujemo, kako se vozimo, kako se oblačimo, koliko 
odpadkov “ustvarimo” in kam z njimi. Kaj sploh je napredek? 
Ali je za nacionalno ekonomijo pomemben samo BDP (bruto 
domači proizvod), čim več delovnih mest, čim manj socialnih 
nemirov, stavk? Potrošniki odločamo o tem, kakšno hrano bomo 
jedli (kakšen način kmetijstva in ekonomije podpiramo), in po
sledično s kemijskim kmetijstvom onesnažujemo tla, podtalni
co, pitno vodo in zdi se, da žagamo vejo, na kateri sedimo. 
Še je čas za “streznitev”. Ubogi kadilci to zimo obolevajo za 
prehladom in zdi se, da so gostinci dobro živeli samo na račun 
kadilcev. Vendar je tudi kemijsko kmetijstvo zelo nevarno, pa 
ga prepovedujejo le na vodovarstvenih območjih. Kdaj bo na 
škatli konvencionalne hrane tako kot danes na škatlici cigaret 
napisano, da ubija? 

Vse do takrat pa vam želim čim več veselja z našo avtohto
no ciko. Ostanite mi zdravi!

Telica Cika 63058082, potomka bika GALEB, 
Marko Razpet iz Drežnice
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Pokojni Anton KLINKON se je 
rodil leta 192� v Zatolminu. Bil 
je otrok obdobja po prvi svetovni 
vojni, polnega gorja in stisk, ko je 
Primorska trpela še pod težo italijan
ske raznarodovalne politike. Težke 
razmere so se nadaljevale v drugo 
svetovno vojno in naprej. Majhna 
kmetija je rezala tanke rezine vsak
danjega kruha, zato so skrbno obde
lali vsak košček dragocene zemlje, ki 
jim je omogočala preživetje. 

Pokojni Anton je končal italijansko 
osnovno šolo. Pri 19 letih je hudo 
zbolel za tuberkulozo, njena po

sledica je bila tudi astma, ki ga je 
spremljala vse življenje. Delal je v šiviljski zadrugi v Tolminu in v 
podjetju Metalfleks kot točkovni varilec. Vseskozi je kmetoval. 
Navezan je bil na planine Laškaseč, Medrje in Sleme, ki so mu 
predstavljale drugi dom in preživetje.

Pokojni Anton je bil dober poznavalec tolminske cike, saj je bilo 
to govedo tod razširjeno že v njegovi mladosti. Znal je povedati, 
da tolminka ni pincgavka. Bila je manjša in zelo mlečna, pomem
bna za planšarstvo, predvsem sirarstvo. Petdeseta leta so prinesla 
križanje s pravo pincgavsko pasmo, katere potomstvo je izgubilo 
prvotno mlečnost. To so bili časi pretapljanja tolminske cike v 
pincgavko in zamenjave cikaste pasme s sivorjavo pasmo. Po 
uvedbi umetnega osemenjevanja se je ta proces še stopnjeval. 
Gospodar Anton pa je z nekaj rejci v Tolminskih Ravnah, Drež
nici in Trenti nadaljeval tradicijo reje tolminske cike. Z velikim 
veseljem je govoril o svoji zadnji kravi, tolminski ciki, ki ji je bilo 
ime Majhna. Bila je manjše rasti, svetlejše barve, zelo plodna 
žival, predvsem pa je dajala veliko mleka. Bila je ena zadnjih 
predstavnic tolminske cikaste pasme. 

Kot dobremu poznavalcu tolminske cike mu ni bilo vseeno, da 
je slovenska pasma odstopila svoje poslanstvo tujim ekonomsko 
donosnejšim pasmam. Verjel pa je, da se bo cika ohranila za 
prihodnje rodove. Zaradi tega upanja je postal pokojni Anton 
Klinkon eden od ustanovnih članov našega društva, v katerem 
je videl znanilca obuditve avtohtone pasme iz svoje mladosti. Z 
veseljem se je udeležil prve državne razstave v Cerknem. Ljube
zen do cike je vcepil tudi sinu, mag. Zoranu Klinkonu. Z njegovo 
strokovno pomočjo ponovno oživljamo avtohtono pasmo, ki v 
novi podobi vztrajno klije iz korenin.

Za požrtvovalno delo pri ustanovitvi Društva za ohranja
nje cikastega goveda v Sloveniji in oživljanju slovenske 
cike se častnima članoma iskreno zahvaljujemo. Njuna 
vloga pri ohranitvi pasme je neizmerna in daje dober 
zgled mlajšim rejcem, ljubiteljem pasme in strokovnja
kom.
Naj pogled na zvonec utrne spomin na preteklo delo in 
na našo prelepo avtohtono kravico!

Andrej Kuhar

ČASTNA ČLANA

ANTON BURJA                     ANTON KLINKON

Anton BURJA se je rodil leta 19�� v 
Potoku v dolini Črne pri Kamniku. Že od 
malega se je navajal na skrb za živali 
in spoznaval njihovo življenje, saj so se 
na domači kmetiji ukvarjali predvsem z 
živinorejo. Po končani osnovni šoli v Stra
njah in nižji gimnaziji v Kamniku se zato 
ni bilo težko odločiti za nadaljevanje 
šolanja na srednji veterinarski šoli v Ljub
ljani. Nikoli ni obžaloval te odločitve. 
Po štirih letih šolanja se je zaposlil kot 
veterinarski tehnik v Kamniku. Z veliko 
zagnanostjo je dan za dnem, najprej s 
kolesom, potem z motornim kolesom 

in nazadnje z avtom, prevozil dobršen del kamniške občine, ki 
je bila takrat precej obsežnejša, in se najprej trudil govedorejce 
prepričati o prednostih umetne reprodukcije, potem pa je skrbel, 
da se je ta živinorejska dejavnost vse bolj vraščala v okolje in da 
se tesna povezanost med kmetovalci in veterinarskim zavodom 
ni prekinila. To pomeni, da zanj dolga leta ni bilo nobene proste 
nedelje, kaj šele sobote.

Za svoje delo je Anton Burja dobil več priznanj, med njimi tudi 
priznanje častnemu članu Govedorejskega društva Kamnik in priz
nanje Kmetijskega zavoda Ljubljana za uspešno delo na področju 
osemenjevanja govejih plemenic, podeljeno na jugoslovanskem 
kongresu za reprodukcijo domačih živali v Portorožu. Leta 1996 
mu je Občina Kamnik podelila zlato plaketo za štiridesetletno delo 
na področju razvoja živinoreje, zlasti selekcije v govedoreji.

Že zelo kmalu je, tudi zaradi svojega dela, postal pozoren na 
izginjanje cikastega goveda. Z obžalovanjem je spoznal, da se tej 
avtohtoni slovenski pasmi ne samo ne daje prednosti, ampak se 
jo celo poskuša izriniti iz našega okolja. Do leta 1960 so namreč 
kmetje na celotnem področju kamniške občine redili govedo te 
pasme, potem pa so se zaradi vse večjih zahtev po kvalitetnem 
mesu in večji količini mleka odločali za zamenjavo cikastega 
goveda z rjavim govedom ali pretapljanje cikastega goveda v 
svetlo lisasto pasmo. Leta 1962 se je na Kamniškem pričelo ose
menjevati samo s plemenjaki rjave in svetlo lisaste pasme. Šele 
na njegovo pobudo in pobudo posameznih ljubiteljev pasme 
cikastega goveda se je spet pričelo osemenjevati s plemenjaki 
te pasme in se tako preprečilo usodno izumrtje slovenske cike.

Da ohranjanje cikastega goveda ne bi bilo prepuščeno samo 
ljubiteljstvu in finančnim zmožnostim posameznih rejcev, je leta 
2001 peščica zanesenjakov, med njimi tudi on, ustanovila Druš
tvo za ohranjanje cikastega goveda v Sloveniji, katerega častni 
član je že od samega začetka. Oktobra 2002 je bil imenovan za 
člana Strokovne komisije, zdajšnje Republiške delovne skupine 
za odbiro in ocenitev bikov cikaste pasme za osemenjevanje in 
pripust. Vseskozi zavzeto sodeluje pri selekciji pasme, od prvega 
do drugega pregleda populacije krav, pri odbiri plemenjakov za 
pleme in še vedno skrbi za načrtno osemenjevanje krav cikaste 
pasme. 

Verjetno ima prav on najdaljši staž pri osemenjevanju govejih 
plemenic v Sloveniji. Odlikujejo ga ne samo zavzeto delo, temveč 
tudi osebnostne lastnosti, kot so požrtvovalnost, preudarnost in 
plemenitost. Je najbolj zvesti član delovne skupine in nesebično 
pomaga pri ponovnem oživljanju cike na Slovenskem.

ospodu Antonu Burju in gospodu Antonu Klinkonu, častnima članoma Društva za ohranjanje cika
stega goveda v Sloveniji, so na 5. rednem občnem zboru v Cerknem podelili priznanje (zvonec) za 
sodelovanje in prispevek pri ohranjanju slovenske cike. Posmrtno priznanje častnemu članu Antonu 
Klinkonu je sprejel njegov sin, mag. Zoran Klinkon.

G

Anton, za njim sin Zoran
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Leto 2007 je bilo drugo leto organiziranega dela 
Priznanih rejskih organizacij (PRO) in že lahko 
ocenimo, kaj dobrega za rejce so prinesle in 

česa ne. Predstavil bom razvoj PRO v Sloveniji, kot 
ga vidimo rejci konj. Verjetno pa tudi ostale »prave« 
rejske organizacije, torej združenja, v katera so pove
zani rejci, niso v nič boljšem položaju.

Z veliko medijsko pozornostjo je pristojno ministrstvo v decembru 
2004 predstavilo sklop pravilnikov s področja konjereje in povabilo 
rejce, da se organiziramo s ciljem postati PRO. Znano je, da je bil 
razvoj PRO v Sloveniji z 2. svetovno vojno prekinjen in da zato pri 
organiziranosti PRO in kvaliteti slovenskih populacij močno zaosta
jamo. V letu 2005 smo se zelo trudili pripraviti vlogo in izpolniti 
zahtevane pogoje. Ugotovili smo tudi, da so slovenski predpisi 
precej strožji od izvornih evropskih direktiv, predvsem zaradi dejs
tva, da so pri »strokovnem prevajanju« inštitucije v dokumente 

vrinile različne nepotrebne dodatne zahteve in tako pristavile svoj 
lonček pri črpanju javnega denarja in denarja rejcev, kar v končni 
fazi zmanjšuje konkurenčnost slovenskih rej. Pričakovali smo, da 
bo ministrstvo ob porodnih težavah pri dohitevanju rejsko razvi
tih držav stalo rejcem ob strani s strokovno in finančno pomočjo. 
Žal po drugem letu delovanja ugotavljamo, da je prav nasprotno. 
Dejstvo, da smo priznani kot rejska organizacija, dejansko ni pri
neslo bistvenih sprememb ne pri financiranju ne pri odločanju. 
Začetni optimizem, da bodo PRO lahko hitreje manjšale občutni 
rejski zaostanek slovenske populacije konj, je tako splahnel. PRO 
so se znašle na razpotju: truditi se za napredek še naprej ali kot 
doslej zaostajati.

Status PRO je rejce močneje motiviral in povezal v njihovem priza
devanju za hitrejši napredek posameznih pasem in gospodarnejšo 
rejo živali, kar je bil vsekakor premik v pravo smer. Rejci smo se 
organizirano začeli ukvarjati s kvaliteto slovenskih populacij. Še 
vedno menimo, praksa v rejsko razvitih državah pa to potrjuje, da 
mora organiziran rejec pod okriljem PRO prevzeti odločilno vlogo 
tako pri pristojnostih kot pri odgovornosti za pasmo, za katero 
izvaja rejski program, strokovne ustanove pa mu morajo zagotav
ljati kvaliteten servis po konkurenčni ceni. Rejec je tisti, ki prvi čuti 

Stane Bergant
predsednik SLOVENSKEGA ZDRUŽENJA REJCEV KONJ 
PASME HAFLINGER, Kokra 42, 4205 Preddvor

PRIZNANE REJSKE ORGANIZACIJE -  
RAZVOJ ALI ODMIRANJE

in nosi posledice negospodarnosti in nekonkurenčnosti svoje reje, 
zato v sistemu ne more biti le objekt, s pomočjo katerega si svoj 
obstoj omogočajo drugi. Še vedno smo trdno prepričani, da brez 
sodelovanja organiziranega rejca rejski napredek ni mogoč. To nam 
kaže praksa preteklih desetletjih, ko smo kljub opevani stroki pride
lali velik rejski zaostanek.

Dobronamerno smo opozarjali na slabosti sistema in predlagali tudi 
različne spremembe. Vendar so ti predlogi prej naleteli na osebne 
zamere predstavnikov ministrstva in pristojnih ustanov, kot pa do
živeli posluh. Sredstva za delovanje PRO in izvajanje posameznih 
nalog iz rejskega programa pa se iz leta v leto zmanjšujejo. 

Razumemo, da so pravila Evropske unije drugačna, kot smo jih poz
nali v preteklih desetletjih, vendar nas moti dejstvo, da ministrstvo 
kljub omejevanju sredstev vsako leto spretno najde formulacijo, ki 
zagotovi denar za plače zaposlenih v strokovnih ustanovah in za 
marsikateri neučinkovit projekt, za PRO, ki so po definiciji nosilke 
rejskega programa, pa po istih formulacijah ni mogoče dobiti niti 
centa. Kljub »visokozveneči« odločbi o priznanju PRO, koncesijskim 
odločbam in raznim sklepom ministrstva so PRO v Izhodiščih za leto 
2008 degradirane na nivo ljubiteljskih društev, ki naj pridobivajo 

sredstva za delovanje iz članarine ter občinskih in 
drugih razpisov. 

Pa ne gre le za denar. Gre za kršitev temeljne vloge 
PRO, kakor jo definira Uredba Evropske unije. Gre 
tudi za veliko nekonsistentnost politike ministrstva. 
V odločbah ministrstva iz januarja 2006 je PRO nalo
ženo, da »pripravlja in izvaja rejski program ter vodi 
rodovniške knjige«. Iz sedanje politike ministrstva 
pa je razvidno, da državi najbolj ustreza, da so rejci 
neorganizirani, brez vsake besede pri odločanju 
in usmerjanju reje, kot čreda ovac, kajti tako je z 
njimi najlažje manipulirati. Na argumentirano vlogo 
PRO v konjereji za člana Sveta za živinorejo, ki bi 
predstavljal »prave rejce« več kot 80% slovenske 
populacije konj, ni ministrstvo niti odgovorilo, ime
novalo pa predstavnika ustanove, ki ima v svetu že 
po zakonu še enega svojega predstavnika. 

PRO se sprašujemo, kako bo na tako politiko gledala 
Evropa in kakšna naj bi bila vloga PRO v sistemu, 
ki se dejansko sploh ne razlikuje od tistega pred 
vstopom Slovenije v Evropsko unijo in ki je pripeljal 
slovenske populacije v velik rejski zaostanek? Tudi 

Hrvaška nas je že močno prehitela.

Slovenija zamuja veliko priložnost, da bi na področju rejskih organi
zacij uvedla prepotrebne reforme in spremembe ter ustvarila pogoje 
za hitrejši napredek kvalitete rej in manjšanje rejskih zaostankov. Ali 
se bomo kot država uspeli kdaj iz izključnega uvoznika plemenskega 
materiala preoblikovati v konkurenčnega ponudnika?

PRO v konjereji smo v decembru 2007 naslovile na ministra za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano odprto pismo, v katerem ga opo
zarjamo na kritičnost trenutka. Priznavamo, da sedanji minister ni v 
celoti kriv za kritično stanje, vendar ga prosimo, da si kljub pomem
bnim nalogam pri predsedovanju Evropski uniji čim prej vzame čas 
za odkrit pogovor z nami 
in da aktivneje poseže v 
politiko in vizijo razvoja 
slovenskih rej ter tako 
pomaga zmanjšati rejske 
zaostanke in spodbudi 
večanje konkurenčnosti 
države Slovenije tudi na 
tem področju.
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V Društvu rejcev za ohranjanje cikastega goveda 
v Sloveniji smo se odločili, da malo pogleda
mo prek meja naše Slovenije in spoznamo, 

kako tam ohranjajo avtohtone pasme goveda. S 
pomočjo Turistične agencije Veronika iz Kamnika 
smo organizirali dvodnevno (27. – 28. april 2007) 
ekskurzijo v Švico, državo, ki ni vključena v Evropsko 
unijo. Zanimanje za udeležbo je bilo zelo veliko (92 
rejcev cikastega goveda in predstavnikov strokovnih 
služb v govedoreji), zato smo se novim spoznanjem 
naproti odpeljali s kar dvema avtobusoma.

V sosednjo Avstrijo smo vstopili na mejnem prehodu Karavanke. Pot 
smo nadaljevali do Spitala, nato pa po Pustariški dolini proti Lienzu. 
Na prelazu Brenner se nam je prilegel postanek z malico. Tirolsko 
smo občudovali v prebujanju in tako preko Arlberga pripotovali 
na državno mejo s kneževino Lichtenstein, ki je hkrati tudi meja 
za vstop v Švico. Lichtenstein je majhna gorska kneževina, velika 
le 160 km2, priljubljena kot središče za zimske športe in davčna 
oaza. Glavno mesto je Vaduz. Po še nekaj kilometrih vožnje smo 
pripotovali v Švico v kanton Appenzell.

Švica
Švicarska konfederacija je po površini dvakrat večja od Slovenije in 
ima približno 7,� milijona prebivalcev. Ta alpska dežela ima močno 
tradicijo politične in vojaške nevtralnosti, vendar tudi tradicijo med
narodnega sodelovanja, saj je v njej sedež številnih mednarodnih 
organizacij. Uradno ime Švice je Confoederatio Helvetica (CH; latin
sko Švicarska konfederacija). Razdeljena je na 26 kantonov: Aargau, 
Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, BaselLandschaft, 
BaselStadt, Bern, Fribourg, Ženeva, Glarus, Graubünden, Jura, Lu
zern, Neuchâtel, Nidwalden, Obwalden, Sankt Gallen, Schaffhausen, 
Schwyz, Solothurn, Thurgau, Ticino, Uri, Valais, Vaud, Zug, Zürich. 
V Švici imajo štiri uradne jezike: nemščino, francoščino, italijanščino 
in retoromanščino. Glavno mesto Švice je Bern, največje mesto pa 
Zürich. Denarna enota je švicarski frank.

Družinska kmetija Manser
V kraju Triebern (kanton Appenzell) smo obiskali družinsko kmetijo 
Manser na nadmorski višini 900 m, kjer so nam postregli z malico. Na 
kmetiji redijo 30 krav in mlado živino avtohtone pasme Hinterwälder, 
2 kravi avtohtone pasme Evol�ner, ovce pasme Spiegelschaf (oča
larke) ter kokoši. Pokazali so nam živino in nov hlev, ki je zgrajen 
večinoma iz lesa. Živali so v prosti reji, z nastilom na ležalnih boksih. 

REPORTAŽA S STROKOVNE EKSKURZIJE 
PO ŠVICI, 28. IN 29. APRILA 2007

Za gradnjo hleva so dobili nekaj brezobrestnega kredita, nekaj so 
primaknili država, kanton in okraj, glavnina pa so bila lastna sredstva. 
Čeprav je območje Appenzella poznano po rjavi pasmi, so se odlo
čili za Hinterwälder, ker so za njihovo kmetijo bolj primerne majhne 
živali. V lasti imajo 25 ha kmetijskih zemljišč in 8 ha gozda. Krave 
redijo kot krave dojilje. V čredi je vedno prisoten plemenski bik za 
naravni pripust. Poleti so živali na celodnevni paši na 8 ha velikem 
planinskem pašniku, pozimi pa v prosti reji v hlevu. Sedanji gospodar 
se je odločil za rejo krav dojilj, ker niso imeli kvot za prirejo mleka, 
ko je kmetijo prevzel. V zimskem času gospodar nameni le polovico 
delovnega časa za delo na kmetiji, preostali čas izdeluje zvonce in 
jermene za zvonce, ki so v Appenzellu tradicionalni. Zaupal nam je, 
da od kmetije dobi le 70 % vseh dohodkov.

Rejce cikastega goveda je zanimalo predvsem, koliko državnih pod
por dobijo rejci za rejo avtohtonih pasem govedi v Švici. Odgovor 
je bil za vse presenetljiv  v Švici namreč rejci ne dobivajo državnih 
podpor za rejo avtohtonih pasem govedi. Nevladna organizacija 
ProSpecieRara plača le preiskave krvi za bike avtohtonih pasem. 
Kljub temu pa več kot polovico vsega zaslužka od kmetovanja prido
bijo rejci z državnimi podporami. Za vsako odraslo govedo prejme 
rejec 540 €, če ne preseže obtežbe 0,8 GVŽ (glav velike živine) na 
hektar. Sicer pa je največja dovoljena obtežba v Švici 1,1 GVŽ/ha. 
Za živalim prijazno zgrajen hlev dobijo dodatnih 55 €. Za vsako 
govedo, ki je na paši več kot 18 dni na mesec, prejmejo 110 €. Za 
hektar obdelanih površin v hribovskem območju jim pripada pod
pora v višini 660 €, ta pa se poveča za 220 €, če je nagib terena 

18 – 25 %, oziroma za �07 €, če 
je nagib terena več kot �5 %. Ob 
vsem tem je potrebno poudariti, da 
mora kmet za take vsote izplačil redi
ti vsaj 20 odraslih živali. Presenetljiv 
je tudi čas izplačil podpor v kmetijs
tvu. Zahtevke oddajo do 1. maja, 
do konca junija dobijo izplačano 
polovico sredstev, drugo polovico 
pa do konca leta. S prodajo proi
zvodov torej prispevajo k celotnemu 
zaslužku manj kot polovico. Rejci 
z mlečno prirejo prejmejo za liter 
mleka 42 centov, če je to prirejeno 

na ekološki kmetiji, pa še dodatnih 12 centov za liter. Živali odda
jajo v klanje v klavnico, od koder jim vse meso vrnejo, nato pa ga, 
svežega zapakiranega v petkilogramske vreče, prodajo na domu. 
Meso starejših krav uporabljajo za predelavo v salame. Koljejo veči
noma jeseni. Žival, katere meso rejec nameni le za lastno porabo, 
lahko sam zakolje doma. V takem primeru niso potrebni niti urejeni 
živilskosanitarni pogoji niti preiskava na BSE. Za prodajo mesa na 
domu in za klanje za lastno porabo ne potrebujejo nikakršnih te
čajev in seminarjev. Rejcem, ki prodajajo meso, ni potrebno izdati 
strankam ne računa ne dokumentacije o izvoru mesa, voditi pa 
morajo evidenco o prodaji mesa na domu. Prodajajo tudi plemen
ske živali. Visoko breja krava pasme Hinterwälder stane okoli 1500 
€. Vseeno pa so kmetje nezadovoljni, saj jih kontrolorji obiščejo 
tudi petkrat letno. Nadzirajo kvaliteto mleka, zdravje živali, okolju 
in živalim prijazno rejo, zgradbe …

Avtohtona pasma govedi Hinterwälder
Hinterwälder je najmanjša pasma govedi centralne Evrope. Nekoč 
je bila razširjena po vseh alpskih dolinah. Čeprav je v Švici pasma 
izumrla, se je vendarle ohranila v južnih predelih Schwarzwalda 
(Nemčija), od koder so jo ponovno uvozili v osemdesetih letih in jo 
začeli popularizirati s pomočjo fundacije ProSpecieRara. Danes je 
razširjena v gorskih predelih osrednje Švice, v dolini Emmental in na 
višavju Berner. To pasmo redi približno 170 rejcev, celoten stalež v 

Švicarsko podeželje

Mojca Simčič, univ.dipl.inž.zoot.
Biotehniška fakulteta 
Oddelek za zootehniko
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državi pa šteje 1500 krav in se povečuje. V povprečju je na kmetiji 
osem živali te pasme. Rejci so povezani v Švicarsko društvo rejcev 
govedi Hinterwälder. V naravni pripust je vsako leto vključenih 60 do 
70 bikov, za osemenjevanje pa je na razpolago seme velikega števila 
bikov. Poudariti je potrebno, da ohranjajo 14 različnih krvnih linij. 
V mlečno kontrolo, ki velja za boljšo, je vključenih 45 rej z mlečno 
prirejo, katerih krave dosegajo zavidljivih 5.000 – 6.000 litrov mleka 
na laktacijo. Mlečnosti krav ne nameravajo povečevati. Teleta so 
primerna za pitanje, ker imajo fino strukturo mesa in odlično klav
nost. Ta kombinirana pasma je primerna tako za prirejo mleka kot 
tudi za rejo krav dojilj za prirejo telet za zakol ali nadaljnje pitanje. 
Uvedeno imajo tudi kontrolo prirasta telesne mase pri teletih krav 
dojilj, ki pa ni najbolj natančna. Zanimivo je, da imajo odbrane 
bikovske matere tudi v čredah, kjer ni vpeljanih kontrol.

Višina vihra krav je med 116 cm in 122 cm, telesna masa pa med 
�50 in 400 kg. Biki so v vihru visoki v povprečju 122 cm in tehtajo 
600  800 kg. Odstavljena teleta krav dojilj v starosti 9 mesecev teh
tajo 150 – 190 kg. Povprečna mlečnost vseh krav te pasme v Švici 
je 4.000 kg mleka na laktacijo. Govedo je robustne konstitucije, 
lisasto, okrasto rdeče in bele barve, z belo glavo in nogami. Glava 
je izrazita z velikimi očmi in lepo usmerjenimi rogovi v obliki lire. 
Če rogovi ne rastejo v obliki lire, živalim že v mladosti namestijo 
model, ki uravnava usmerjenost rogov. Pasma slovi po zanesljivi 
hoji na strmih pašnikih, dobrem izkoriščanju voluminozne krme, 
odpornosti, dobri plodnosti, lahkih porodih in dolgoživosti. Na 
kmetiji je večina krav starih več kot 15 let.

Rejski cilji za govedo Hinterwälder so:

• dolgoživost, odpornost in zanesljivost hoje po hribovitih predelih,

• dobro izkoriščanje voluminozne krme,

• dobra plodnost in lahke telitve,

• teleta za pitanje z dobro klavnostjo in fino strukturo mesa,

• prireja mleka.

Več informacij o tej pasmi, lahko dobite na 
www.hinterwaeldervieh.ch.

Avtohtona pasma govedi Evol�ner
Pasma je dobila ime po deželi v Švici, od koder prihaja, in je bila 
prvič omenjena leta 1859. Pred leti pa se je stalež živali te pasme 
tako zmanjšal, da je bila že tik pred izumrtjem. 
Imeli so le nekaj primerkov teh živali, ki so jih re
dili v odročnih krajih za samooskrbo z mlekom. 
Od leta 1990 pa se število vztrajno povečuje. To 
pasmo sedaj redi 70 rejcev, stalež pa šteje 120 
krav. Evol�ner je stara robustna pasma, poznana 
po dolgoživosti. Živali so sorazmerno majhne in 
namenjene kombinirani prireji mleka in mesa v 
visokogorju. Zelo primerne so za rejo kot krave 
dojilje. Višina vihra je med 115 in 1�0 cm, telesna 
masa pa med 400 in 700 kg. Čeprav je črna barva 
živali genetsko dominantna, se pogosto pojavljajo 
živali rdečerjave barve z majhnimi belimi lisami po 
trebuhu, hrbtu in na repu. Posebej opazno zname

nje te pasme je bela »zvezda« na čelu. Zaradi značilne obarvanosti 
in oblike trupa ter mirnega značaja je ta pasma zelo privlačna za 
rejo. Živali so zelo prilagojene za hojo po alpskih stezah.

Rejski cilji za govedo Evol�ner so:

• odpornost, zdravje in dolgoživost,

• zanesljivost hoje po planinskih pašnikih in prilagodljivost na 
planinsko pašo,

• dobra prireja mleka in lahka molznost,

• primerna prireja mesa in optimalna klavnost,

• lahki porodi brez pomoči človeka.

Rejci goveda Evol�ner so organizirani v dve društvi rejcev. Več o 
tej pasmi si lahko preberete na www.evolenerzuchtverein.ch.

Po ogledu kmetije smo se ustavili v mestu Appenzell, mestu z ohra
njeno tradicijo trdnega življa, kjer smo si lahko kupili originalne 
zvonce, čokolado in sire ter ugotovili, da je kava v kavarni draga 
stvar. Nato nas je pot vodila prek kantona St. Gallen v bližino jezera 
Zürichersee, kjer smo obiskali drugo kmetijo.

Družinska kmetija Brunner
Družina Brunner ima kmetijo v celoti v najemu. Kmetija se nahaja 
na 600 m nadmorske višine v naselju Wernerzhausen v kantonu 
Zürich. Za švicarske razmere je to srednje velika kmetija (�0 ha). 
Kmetujejo po biološkodinamični metodi DEMETER ter sodelujejo 
v socialnem programu za zaposlovanje prizadetih oseb. Na kmetiji 
redijo 22 krav molznic originalne pasme Brown Swiss, 10 krav 
dojilj avtohtone pasme retoromansko sivo govedo, konje, 
prašiče, ovce, koze, gosi in kokoši. Z jato 500 kokoši nesnic so 
največji proizvajalec jajc po metodi DEMETER v Švici. Kljub tako 
velikem staležu, tudi oni ne bi preživeli brez državnih podpor za 
kmetijstvo. Mlečnost krav Brown Swiss je 6000 kg na laktacijo, 
mlečnost krav retoromanskega sivega goveda pa 4000 kg na lakta
cijo. V povprečju je mlečnost pri obeh pasmah za 2000 kg manjša 
zaradi reje po metodi DEMETER. Za prodano mleko jim plačajo 50 
do 55 centov. Zaradi kvalitetnejšega mesa retoromanskega sivega 
goveda so se odločili pretopiti pasmo Brown Swiss v retoroman

Govedo Hinterwälder na kmetiji 
Manser

Rogovi v obliki lire

Gospodar in krava pasme Evol�ner

Jata kokoši za prirejo jajc po 
metodi DEMETERKrave pasme Brown Swiss na kmetiji Brunner
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sko sivo. V čredi je zato plemenjak retoromanske sive pasme, ker 
osemenjevanje krav ni dovoljeno, zaradi reje po metodi DEMETER. 
Tudi ta rejec je potrdil, da za rejo avtohtone pasme ni državnih 
podpor. Živine zaradi metode DEMETER ne smejo klati na domu, 
ampak v registrirani klavnici. Po razseku, po 5 kg mešanega mesa 
vakuumirajo, opremijo z deklaracijo in prodajo. Cena za kg takega 
mesa je � €. Krave so skupaj s plemenjakom večino časa na paši v 
čredinkah v bližini kmetije, sicer pa imajo še vezano rejo. Do konca 
leta 2011 bodo morali v Švici vse priveze odstraniti. Na tej kmetiji je 
za to odgovoren lastnik in ne najemnik. Last najemnika so le stvari, 
ki se premikajo, torej živina in stroji. Kmetij DEMETER je v Švici le 
štiristo, saj stane licenca okoli štiri tisoč evrov letno.

Retoromansko sivo govedo 
(Rätisches Grauvieh)
Prednik sivega goveda je Torfrind (šotno govedo), ki je v času 
pred Kristusom naseljevalo centralne Alpe. Potomci tega gove
da so se križali z večjim sivo srebrnim govedom iz Italije. Zaradi 
izredno velikega območja in nedostopnosti dolin se je skoraj v 
vsaki dolini razvila različna podpasma oziroma tip sivega gove
da. Pozneje sta nastala dva tipa, in sicer majhno in lažje Albula 
grauvieh ter večje Oberländer. Do konca 19. stoletja je bilo to 
govedo zelo razširjeno na celotnem območju Alp. Od leta 1920 
se je stalež močno manjšal zaradi pasme Brown Swiss, ki je 
boljša za prirejo mleka. Do 20. stoletja se je sivo govedo uspe
lo ohraniti le na Tirolskem. Od tod so leta 1985 švicarski rejci 
s pomočjo ProSpecieRara ponovno uvozili 50 živali, podobnih 
staremu tipu Albula grauvieh, ki so bile manjših telesnih mer. 
Pasmo so začeli naseljevati na kmetije v kantonu Graubünden, 

ki naj bi bil izvorno območje za to pasmo. Te živali so torej ge
netska osnova za današnje retoromansko sivo govedo.

Retoromansko sivo govedo je robustno, zelo prilagodljivo in 
dolgoživo, primerno za kombinirano prirejo mleka in mesa. 
Govedo je skromno in odlično izkorišča voluminozno krmo, 
tudi slabše kakovosti, zato je še posebej uporabno na eksten
zivnih visokogorskih pašnikih. Zelo dobro se obnese na težko 
dostopnih in strmih pašnikih zaradi majhne telesne mase in 
relativno širokih parkljev, ki preprečujejo poškodbe nog. Zaradi 
krotkega temperamenta je pasma vedno bolj priljubljena med 
rejci in stalež se neprestano povečuje. Trenutno je v Švici 4000 
govedi te pasme pri �90 rejcih. Plemenic je 2�62, plemenskih 
bikov za naravni pripust pa 221. Ocenjujejo, da imajo �0 do 
40 različnih linij. Pri starosti treh let vzamejo dobro ocenjene 
bike na testno postajo za odvzem semena. Od vsakega bika do
bijo 1500 doz semena. Petdeset doz semena shranijo v gensko 
banko kot genetsko rezervo.

Klavnost je optimalna, prav tako tudi razmerje med mesom in 
lojem. Meso ima fino strukturo. Mlečnost v standardni laktaciji 
je v povprečju �600 kg. Mlečna kontrola se opravlja samo pri 
rejcih, ki se za to odločijo in jo plačajo sami. Barva te pasme je 

lahko zelo različnih odtenkov, kot so kovinsko siva, srebrno siva, 
temno siva ali sivorumena. Na glavi je med rogovoma značilna 
daljša dlaka, ki je lahko tudi rdečerjavega odtenka. Višina vihra 
je med 116 in 128 cm, telesna masa pa med �50 in 700 kg.

Rejski cilji za retoromansko sivo govedo so:

• odpornost, prilagodljivost na planinsko pašo in zanesljiva 
hoja,

• dolgoživost,

• dobra plodnost in zgodnja zrelost,

• lahki porodi.

Rejci so povezani v Zadrugo rejcev sivega goveda. Več o tej pa
smi si lahko preberete na www.raetischesgrauvieh.ch.

Od tod smo se odpeljali po avtocesti mimo Chura v dolino Vor
derrhein, kjer smo se nastanili v hotelu Laaxerhof v Laaxu. Večerja 
nam je zaradi lakote zelo teknila, čeprav smo se vsi strinjali, da 
se v Sloveniji bolje kuha. Pri večerji se nam je pridružil gospod 
Pfister, ki je rejec retoromanskega sivega goveda in predsednik 
Zadruge rejcev sivega goveda. Po večerji smo mu lahko postavili 
nekaj vprašanj. Sledil je zaslužen počitek. Naslednji dan smo po 
zajtrku nadaljevali pot po dolini navzgor in obiskali dve kmetiji, 
kjer redijo retoromansko sivo govedo.

Družinska kmetija Defos
V kraju Trun (kanton Graubünden) na nadmorski višini 850 m 
in 27 ha kmetuje družina Defos. V lasti imajo 20 krav dojilj in 
plemenskega bika retoromanskega sivega goveda. Pa
sma jih je navdušila, saj je zelo primerna za pašo na hribovitih 
območjih, živali so namreč zelo predvidljive in se na nevarnih 

predelih ne pasejo. S telitvami ni nikakršnih problemov, ker so 
teleta ob rojstvu zelo majhna, pozneje pa dosegajo zelo velike 
priraste. Tudi obiski dragih veterinarjev so zelo redki, pri njih ga 
ni bilo že 6 let. Samo reja krav dojilj kljub državnim podporam 
ne prinaša zadostnega dohodka, zato se ukvarjajo še z vzrejo 
pastirskih psov (border collie). Prodajajo mladiče in izšolane pse 
za pomoč pastirju pri vodenju črede. Mlade pse tudi trenirajo. 
V pesjakih smo našteli 18 psov. Cena pasjega mladiča je okrog 
1100 €, kar je primerljivo s ceno plemenske telice. Povpraševa
nje po telicah te pasme je zelo veliko, ker naj bi v hribovskih 
območjih ta pasma zagotovila največ dohodka. Teleta naj bi do 
odstavitve priraščala okoli 1000 g/dan. Moška teleta pri starosti 
10 mesecev (�00 – �50 kg) prodajo za nadaljnje pitanje. Za 
meso mladega pitanega goveda pa dobijo �,70 € za kilogram. 
Vse plemenske telice obdržijo doma za pleme. V poletnem času 
pasejo živino na planini. Državno podporo dobi lastnik za vsako 
žival, ki se je pasla na planini.

Družinska kmetija Pfister
Kmetija (�2 ha) je v lasti predsednika Zadruge rejcev sivega goveda. 
Kmetujejo na 1200 m nadmorske višine v kraju Schlans v kantonu 
Graubünden. Redijo 25 krav in mlado živino retoromanske sive 

Retoromansko sivo govedo Odstavljena teleta retoromanskega sivega goveda
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pasme. Dve tretjini živali je v prosti reji, preostale so še v vezani 
reji. Poleg tega smo na kmetiji videli še avtohtoni pasmi prašičev 
in ovc ter konje. Tudi oni prodajajo odstavljena moška teleta za 
pitanje pri starosti 10 mesecev. Zaslužek od prodaje in državnih 
podpor je za gospodarja premajhen, zato 20 % denarja zasluži 
z delom izven kmetije.

ProSpecieRara
ProSpecieRara je švicarska neprofitna fundacija, ustanovljena leta 
1982. Zavzema se za zaščito ogroženih pasem domačih živali in 
sort rastlin, namenjenih kmetijski proizvodnji. Od začetka njenega 
delovanja se različne vrste živali in sorte rastlin, kot so siva koza, 
volnena svinja, rimska solata, vrsta postrvi, rdeča koruza in še 
veliko drugih, vračajo v hleve, na njive in vrtove.

Posledica Konvencije o biotski raznovrstnosti (Rio, 1992) je bil 
podpis konvencije v Liepzigu. S to konvencijo se je Švica obvezala 
ohranjati živalske in rastlinske genske vire. ProSpecieRara tesno 
sodeluje z državnimi službami in je delno financirana za projekte 
iz zveznega urada za kmetijstvo.

ProSpecieRara je tako z leti postala krovna organizacija. Danes 
tesno sodeluje z različnimi društvi rejcev, aktivnimi rejci in rastlin
skimi pridelovalci. Več kot dva tisoč posameznikov in institucij je 
aktivno vključenih v rejo živali in/ali pridelovanje sadja, zelenjave 
in žit. Potrebno se je zahvaliti mreži partnerjev in številnim dona
torjem, ki še danes vzdržujejo veliko raznolikost pasem in sort.

Sodelavci ProSpecieRara koordinirajo različne aktivnosti iz raz
ličnih krajev. Glavni sedež pa je v Aarau. ProSpecierara je danes 
poznana na nacionalni in mednarodni ravni in velja za pionirja 
pri ohranjanju genetskih virov.

Po ogledu zadnje kmetije smo se odpeljali k sotočju reke Ren, kjer 
smo v gostišču imeli kosilo. Na poti domov smo se ustavili še v 
Vaduzu, glavnem mestu kneževine Lichtenstein, in se sprehodili 
mimo palače do farne cerkve. Od spodaj smo lahko občudovali 
grad na vzpetini nad mestom. Z nekaj vmesnimi postanki smo 
prispeli domov v zgodnjih jutranjih urah.

Skupinska slika udeležencev

V torek, 7. avgusta 2007, ko se nas je na zelo 
zanimivo dvodnevno ekskurzijo odpravilo �9 
članov društva in ljubiteljev slovenske cike, je 

bil sončen in soparen dan. Nameravali smo si ogle
dati zanimiv lesen hlev in sirarno na eni od primor
skih planin, na pot pa smo se odpravili z osebnimi 
avtomobili.

Prvi dan nas je pot od zbirnega mesta v Škofji Loki vodila po Selški 
dolini, mimo Železnikov do Podbrda. Strmi, še vedno »na roko« 
košeni bregovi in senožeti ob cesti, ki se vije po ozki dolini reke 
Selščice, so nam dokazovali, da tod žive delavni Gorenjci, ki spoštu
jejo slovensko zemljo in znoj svojih prednikov. Za njimi prav nič ne 
zaostajajo Primorci  njihov trud na pogosto še strmejših pobočjih 
smo opazovali, ko smo se s sedla na Podrostu spuščali proti Podbr
du, kjer so se nam pridružili še zadnji udeleženci ekskurzije.

Iz Podbrda smo se po ozki in ovinkasti na novo asfaltirani cesti 
naglo vzpenjali proti vasici Bača, ki leži v gornjem delu Baške gra
pe na 800 m nadmorske višine. Pogled na vasico, ki je pripeta na 
strma primorska pobočja Koble, je bil tudi za Gorenjce, vajene 
strmin, nekaj posebnega. Med krošnjami dreves so se pokazale 
značilne primorske gorske domačije in cerkvica sv. Lenarta, zaščit
nika jetnikov in živine.

Domačin Cveto Zgaga, ki dobro pozna zgodovino teh krajev, nam 
je povedal, da je gornji del Baške grape v 1�. stoletju naselil oglejski 
patriarh s priseljenci iz južne Tirolske. Vas Bača je prvič omenjena 
v urbarju leta 1�77  takrat se je imenovala Binchinuel in je imela 
le tri hiše. Ime se je kasneje še nekajkrat spremenilo, današnje pa 
je naselje dobilo po rečici Bača, ki izvira blizu vasi. Ko so leta 1770 
uvedli hišne številke, je bilo na Bači 11 hiš. Največ hiš je štela v devet
najstem stoletju (�9), največ prebivalcev (270) pa leta 1870. Danes 
je na Bači 2� hiš in 22 stalnih, po večini starejših prebivalcev.

Življenje na Bači je bilo vedno težko, a je bila kljub temu obdela
na vsaka ped zemlje. Travo so z derezami na nogah kosili tudi po 
najstrmejših pobočjih prav do vrhov Črne prsti, Koble, Slatnika, 
Soriške planine in Porezna in jo, povezano v butare, na glavah 
nosili v vas. Zaradi strmine tudi vseh njiv niso mogli orati, ampak 
so jih ročno prekopavali. Leta 1992 je v vasi prenehala delovati 
mlekarna, ustanovljena daljnega leta 1912, znana po daleč nao
koli slovečem siru (trapist). Domačini si prizadevajo, da bi sirarno 
spremenili v muzej, v njej pa si že danes lahko ogledamo nekaj 
baške zgodovine. Mnoge zanimive stare predmete hrani tudi 
g. Zgaga v svoji rojstni hiši. Danes gorskih senožeti ni več. Nekateri 

ŽIVLJENJE NA BAŠKIH STRMINAH
Marija Bergant, Kokra

Logotip fundacije ProSpecieRara

STROKOVNA EKSKURZIJA 
V POSOČJE
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domačini redijo koze, v zadnjem času pa poskusno uvajajo novo 
dejavnost  rejo jelenov.

Mogoče bo zgleden primer vrnitve življenja na Bačo, na domačijo, 
kjer živi 8članska družina Marka Kende, vzpodbudil in navdušil še 
koga. Marko se je na domačijo svojega strica priselil 1998. leta. 
Od takrat z veliko mero zagnanosti in ob nepogrešljivi pomoči 
svoje žene dokazuje, da je dober gospodar in da se da uspešno 
kmetovati tudi v tako težkih pogojih. Obnovil je hišo in okolico, 

poseben arhitekturni primer pa predstavlja nov lesen hlev. Ko je 
Marko razmišljal o novem hlevu, je na prvo mesto postavljal funk
cionalnost in nizke stroške gradnje. Tudi strmina je zahtevala pose
ben pristop. Odločil se je, da hlev zgradi pretežno iz materiala, ki 
ga je moč dobiti kar na kmetiji, tj. lesa. Tako je nastal, razen talne 
betonske plošče, popolnoma lesen hlev  stene so iz grobo obdela
ne okroglice, zgornji del, namenjen za hrambo sena, pa je zaprt z 
deskami. Živina je poleti na paši, v hlevu je le pozimi, pa tudi takrat 
ji ta daje le zavetje pred padavinami in vetrom, temperatura pa je 
enaka zunanji. Gospodar nam je povedal, da je zdravje živine zelo 
dobro, pa tudi s telitvami nima težav.

Polni lepih vtisov in novih spoznanj, za katere smo hvaležni prijaz
nim domačinom, smo se proti večeru napotili preko Mosta na Soči 
in Tolmina na planino Kuhinjo.

STROKOVNE EKSKURZIJE

Iz Baške grape nas je pot vodila v Zgornje Posočje, kjer smo se 
ustavili v prelepi gorski vasici Vrsno, ki se ponaša tudi z znanim 
slovenskim pesnikom Simonom Gregorčičem.

Domačin Ivan Gregorčič, rejec cikastega goveda, nas je popeljal 
na gmajno Vrsno tik nad vasjo, ki leži na nadmorski višini okoli 
650 metrov. Tam nam je razkazal svojo čredo, v kateri ima 7 krav 
dojilj, 8 teličkov, tri vole in bika Jelcina v naravnem pripustu.

STROKOVNA EKSKURZIJA 
V POSOČJE 

CIKE V GREGORČIČEVEM 
»PLANINSKEM RAJU«
Rafko Rokavec,
strokovni tajnik društva CK

Plemenski bik JELCIN 851979

Čreda na paši

Vrsno nad Kobaridom

Lesen hlev iz okroglic

Lesena vrata Ležalni boksi

Udeleženci na domačiji Kenda
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Gmajna Vrsno ni v dobrem stanju, saj se počasi, a vztrajno 
zarašča, kar je prav gotovo posledica zmanjšanja števila živali. 
Trenutno je pašnih površin samo še 18 hektarov. Ivan Gregorčič 
nam je povedal, da se je včasih na gmajni paslo okoli 40 glav 
živali, ki so jih vsak dan iz vasi prignali na pašo. Glavnina mlečne 
živali se je pasla na planini Kuhinja pod Krnom, kjer se je vse 
mleko predelovalo v mlečne izdelke. 

Na kmetiji Gregorčič se je, kljub temu da se je v 60. letih 
prejšnjega stoletja začelo zamenjevati ciko za rjavo pasmo, 
vedno ohranila najmanj ena cika v hlevu. Za to je najbolj za
služen Ivanov oče Franc.

Pred približno 12 leti se je Ivan odločil, da bo iz reje postopoma 
izločil vso živino drugih pasem in drobnico ter redil samo cika
sto govedo. V teh letih mu je s potrpežljivostjo in vztrajnostjo 
to tudi uspelo. 

Na kmetiji Gregorčič se ljubezen do reje cik prenaša iz roda v 
rod, v veliko pomoč sta mu namreč tudi sinova Primož in Jure, 
ki bosta kmalu prevzela večino dela na kmetiji, saj bo gospodar 
Ivan premeščen na novo delovno mesto na meji s Hrvaško. 

Društvo za ohranjanje cikastega goveda v Sloveniji je 8. avgu
sta 2007 organiziralo ogled postopka izdelave sira Tolminc 
in albuminske skute na planini Zaslap. Udeležilo se ga je �9 
rejcev in ljubiteljev cikastega goveda iz vseh koncev Slovenije. 
Prikaz predelave mleka je bil nadvse zanimiv in je mnogim 
rejcem ponudil zgled za dopolnilno dejavnost na njihovih 
kmetijah. 

Predelava mleka v mlečne izdelke, predvsem v sire, ima v Zgor
njem Posočju dolgo tradicijo. O tem smo se prepričali na plani
ni Zaslap pod Krnom. Planina leži na prisojni strani Krnskega 
pogorja na nadmorski višini 1�60 m in se razprostira do vrha 
Krna. Celotna površina planine obsega 1�� ha, dejanskih pašnih 
površin pa je 80 ha in še te so večinoma strme in kamnite. Pla
nina Zaslap, druga najvišje ležeča planina v zgornjem Posočju, 
spada v območje Triglavskega narodnega parka. 

Planino Zaslap so v preteklosti uporabljali kmetje iz vasi Smast, 
Ladra, Kamno in Libušnje. Danes pa z njo upravlja le še 5 kmetov 
iz vasi Smast, v paši imajo 21 krav molznic rjave pasme in mlado 
živino. Organizirani so v pašno skupnost in so tudi lastniki plani
ne. Na planini je petnajst hlevov, od teh jih šest še uporabljajo. 
Za oskrbo s pitno vodo imajo svoje zajetje, živina pa se napaja 
tudi iz naravnih zbirališč vode. 

Pred dobrim letom dni je domačija Sovdatovih dala pobudo za 
ponovno oživitev sirarstva na planini. Uresničevanja te pobude so 
se uporabniki planine lotili s skupnimi močmi – s prostovoljnim 
delom in finančnim vložkom. Najzahtevnejša je bila ureditev si
rarne. Letos pa je na planini Zaslap po dolgem času, zadnji sir je 
bil namreč narejen daljnega leta 1979, spet oživelo sirarstvo. 

Ohranjanje planšarstva na planinah je podobno ohranjanju go
veda cikaste pasme, saj sta bili včasih obe dejavnosti neločljivo 
povezani. Prav to povezanost želimo v društvu ponovno spodbu
diti, zato ni naključje, da smo se odločili za strokovno ekskurzi
jo, na kateri bi udeleženci spoznali, kako se na planinah oživlja 
predelava mleka v mlečne izdelke. Pašna sezona na planini traja 
štiri mesece. Za vsako kravo mora biti kmet v pašni sezoni šest 
dni na planini. To predstavlja kar precejšen zalogaj, saj kmetje 
povečini hodijo v službo. Pravijo, da jim planina pravzaprav 
pomeni počitnice. 

STROKOVNA EKSKURZIJA 
V POSOČJE

Tri generacije Gregorčičevih
(oče Franc, sinova Primož in Jure, gospodar Ivan)

Rafko Rokavec,
strokovni tajnik društva CK

Pri hrani so vsi kolegi ...

OŽIVITEV SIRARSTVA 
NA PLANINI ZASLAP
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STROKOVNA EKSKURZIJA 
V POSOČJE

Udeleženci strokovne ekskurzije 
smo se na pot odpravili zgodaj 
zjutraj s planine Kuhinja. Pot 
nas je vodila po prisojni legi 
do planine Zaslap, kjer so nas 
toplo sprejeli Sovdatovi, ki so 
v tistem času opravljali obvez
no delo planšarjev na planini. 
Gospodar Branko, njegova žena 
Tatjana, sinova Andrej in Jure so 
utečena četvorka pri vsakodnev
nih opravilih. Povedali so nam, 
da veliko težavo na vseh plani
nah predstavlja pomanjkanje 
sirarjev. Zato se je sin Andrej, 
čeprav še mladoleten, letos 
odločil, da bo za delo sirarja 
poprijel kar sam. Tako se je ob 
koncih tedna, bilo jih je samo 
pet, sirarskih veščin učil pri si
rarstvu Konec v Volčah pri Tol
minu in pri starosti sirarstva, g. 
Alfonzu Fischioneju iz Tolmina. 
Sicer je Andrej dijak bežigrajske 
gimnazije v Ljubljani. 

SIRARSKI POSTOPEK
Ogledali smo si celoten posto
pek izdelave sira Tolminc, ki 
ga je predstavil sirar Andrej 
ob poglobljeni razlagi posa
meznih encimskih procesov 
pri sirjenju mleka. 

Andrej je v sirarski kotel zlil mleko večerne molže in dodal v še 
mrzlo mleko (ohlajeno na 10° C) lizocim. To je prah, ki ga raz
topimo v vodi, njegova naloga pa je, da zavira razvoj nekaterih 
negativnih bakterij. Mleko večerne molže je začel dogrevati, 
med dogrevanjem pa je dodal še mleko jutranje molže. Mleko 
je med gretjem ves čas mešal s »trnačem« ter hkrati pripravil 
sirišče in bakterijsko kulturo (cepivo). Siriščni encim lahko kupi
mo v obliki prahu, ki ga raztopimo v vodi. Cepivo bakterijske 
kulture raztopimo v toplem mleku (�5° C), da se prah raztopi 
in da bakterije začnejo delovati. Andrej je bakterijsko kulturo 
dodal mleku, ko se je temperatura mleka dvignila nad �0° C. Ko 
pa se je mleko segrelo na �5° C, je Andrej kurišče pod kotlom 
odmaknil in med močnim mešanjem dodal še sirišče. Potem je 
še nekaj minut mešal mleko od spodaj navzgor, da se je sirišče 
lepo porazdelilo po njem, nato pa je mleko umiril in ga pustil 
počivati. Ta postopek se imenuje sesirjanje mleka, začela se 
je namreč oblikovati sirnina po principu koagulacije. Čez prib
ližno pol ure je s prstom preizkusil čvrstost sesirjenega mleka. 
Ko je ugotovil, da je sirna gruda dovolj čvrsta, jo je z lesenim 
sirarskim nožem po dolgem in počez razrezal na pasove. Nož je 
vodil po dnu kotla, na površini pa so nastali kvadrati s stranico 
približno 10 centimetrov. Ko je sirotka, ki se je počasi izločala iz 
»ranjenih« delov grude, postala zelenkasta, je Andrej s posebno 
sirarsko lopatko s površine sirne grude odrezal pet centimetrov 
debele kose in jih obrnjene položil nazaj. Ta postopek se imenuje 
predevanje sirnine, potreben pa je, da se čim manj maščobe 
izgubi v sirotki in čim bolj izenači temperatura sirnine. Nato je 
Andrej začel s prevlačevanjem sirne grude: velike kvadre sir
nine, ki so segali do dna kotla, je s sirarsko lopato razrezal na 
manjše kose. Po končanem prevlačevanju je začel z drobljenjem 
sirne grude. S sirarsko harfo jo je razrezal na sirna zrna, velika 
kot zrno graha, mogoče celo malo manj. Takoj ko je prenehal 
z drobljenjem, je v kotel vstavil električno mešalo in zaviralno 
lopatico, ki je preprečevala, da bi se sirna zrna sprijela ob robu 
kotla. Andrej je vrnil kurišče pod kotel in pričel z dogrevanjem. V 
20 minutah je vsebino kotla segrel na 45° C, potem pa je dogre
vanje prekinil. Pri višji temperaturi se vlaga hitreje izloča iz sirnih 
zrn. Tako je tudi med mešanjem, saj se sirna zrna drgnejo med 

seboj, to pa povzroči krčenje 
in iztiskanje sirotke iz njih. 
Temu postopku rečemo su
šenje sirnega zrna. Po 
približno pol ure je Andrej 
zajel nekaj sirnih zrn v dlan 
in s preprostim preizkusom 
ugotovil, ali se je iz njih iz
ločilo dovolj vlage. Mešati 
je prenehal, ko je ugotovil 
primerno osušenost, trdnost 
in klenost sirnih zrn. Vsebino 
kotla je močno zavrtel in pu
stil, da so se sirna zrna used
la na dno. Počakal je nekaj 
minut. Andrej pravi, da je ta 
čas nadvse pomemben.

Sledil je postopek jemanja 
sirne mase iz kotla, ki je pre
cej moderniziran. Andrej in 
oče Branko sta razpela velik 
sirarski prt, navit na sirarsko 
»šino«, in s pomočjo pomič
nega vodila zajela skoraj vso 
sirno maso iz kotla. Sirno 
maso sta dvignila nad kotel 
in jo zapeljala nad sirarsko 
mizo. Ta ima obroče z odtoki 
za izcejanje sirotke iz sirne 
mase. Andrej je sirno maso 
enakomerno poravnal po 
sirarski mizi, da je omogočil 
kasnejši enakomerni razrez. 
Nadvse pomembno je, da se 
sirna masa na modelni mizi 
ne ohladi, zato jo je potreb
no pokriti s sirarskim prtom. 
Sledila je faza oblikovanja 
sira. Andrej je sirno maso 
razrezal na kocke enakih veli
kosti, tako da je kasneje obli
koval 12 hlebcev sira. Vsako 
kocko sirne mase je vstavil 
v okrogel obod (oblikovalo 
za sir), ki je bil pogrnjen s 
sirarskim prtom. V obodih 
je sirnino oblikoval in stiskal, 
kar je pripomoglo k hitrejše
mu spajanju sirnih zrn, do
končnemu oblikovanju sira 
in nastajanju skorje. Polne obode je položil drugega vrh drugega 
in jih postavil pod sirarsko »prešo«. Nato se je lotil obračanja 
sira. Vsak hlebec sira je vzel iz oblikovala in ga obrnjenega polo
žil nazaj ter ponovno vstavil pod »prešo«. Kasneje je Andrej še 
dvakrat obrnil sir v obodih.

ZAHVALA kmetiji Konec iz Volč, še posebno 
gospodarju Antonu, za posredovanje znanja in 
spretnosti, potrebnih za uspešno izvajanje 
postopkov v sirarstvu.

Sovdatovi

ZAHVALA sirarskemu strokovnjaku iz Tolmina 
Alfonzu Fischioneju za razlago posameznih 
postopkov in obilo prepotrebnih informacij.

Sovdatovi

Sirar Andrej z očetom Brankom 
pri jemanju sirne mase iz kotla.

Sirar Andrej pri oblikovanju sira

Sirna masa v sirarskem prtu

OŽIVITEV SIRARSTVA 
NA PLANINI ZASLAP
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POSTOPEK PRIDOBIVANJA 
ALBUMINSKE SKUTE
Potem ko je Andrej vzel sirnino iz kotla, se 
je pričel postopek pridobivanja albuminske 
skute. Andrej je pomaknil kurišče pod kotel in 
pričel segrevati sirotko za skuto. Občasno jo je 
pomešal, pri 75° C pa je sirotki dodal 2,5 % mle
ka. Pri 92° C je med močnim mešanjem dodal 
5 % kisave (glede na količino sirotke). Kisava je 
narejena naravno, s pomočjo mlečnokislinskih 
bakterij, ki vzdržujejo njeno kislost. 

Opazili smo, kako hitro so se zaradi povišane 
kisline iz sirotke oborile beljakovine  skuta. 
Andrej je s posebno navrtano sirarsko lopato 
pobral skuto iz kotla. To ni težko, saj skuta 
plava v plasti na preostali tekočini. Andrej 
nam je povedal, da se kvalitetna skuta ne 
naredi vedno. Izkušnje kažejo, da je skuta 
slabša, če ima le ena krava precej povečano 
število somatskih celic v mleku. Opaža tudi 
vremenski vpliv – problem nastane zlasti, ka
dar ponoči močno treska.

Na koncu pa se je po sirarjevem mnenju začel 
najtežji del sirarstva, to je čiščenje. Tik preden je Andrej zaključil 
čiščenje sirarne, je sir pod »prešo« še enkrat obrnil. Po kosilu je 
obrnil še sir v kleti, ki je bil že v procesu zorenja. 

Prepričali smo se, da je sirarsko delo zelo naporno in tudi od
govorno, saj sirar ni odgovoren le za potek dela, ampak, vsaj 
deloma, tudi za gospodarjev zaslužek. 

Udeleženci strokovne ekskurzije smo si lahko izmenjali mnoge izkuš
nje, ogledali smo si planino in živino. Sovdatovi so nas postregli s 
tradicionalno planšarsko hrano: kuhanim krompirjem, soljeno skuto 
in “skutnico«. Sir smo lahko poskusili in ga nekaj tudi kupili.

Rado Mihalič, novejši rejec 
cik iz Ocizle pri Kozini
Kot rojen Istran in Krašov´c, kajti živim 
»giusto na konfinu«, sem bil radosten 
vabila društva na ekskurzijo v visoko
gorje. 

Si predstavljate! Dva dni preživeti z rejci 
v osrčju kraljestva čudesne CIKE! Včasih 
sem bral o njem, zdaj pa gledal skoraj 
previsno ostenje Krnskega pogorja. Po

slušal klene domačine o zimskih prigodah globokega snega 
in srhljivega mraza. Med prsti mečkal in z usti srkal sveži sok 
bilk med neskončnim številom zeli. In krava tam gori to skrbno 
popase, z občutkom presnavlja ter podari mleka »ta pravega«, 
da valovi v velikem kotlu izkušenega mojstra kot biser Krnske
ga jezera. Tudi čakanje na sirne hlebce je dalo slutiti njihovo 
kakovost, kakršne industrijska proizvodnja ne premore.

Predvsem sem tam gori na planini Zaslap hotel omajati ali 
potrditi pravilnost naše odločitve za spomladi pripeljano ci
kasto čredico na sam Kraški rob, s katerega zre na morje. Tu 
ima srečo, če kdaj pa kdaj vtakne parkeljc na mehko grudo 
med kamenjem. Hvala Bogu, njen korak je še vedno čvrst. 
Prezgodaj, že krajem junija, pride sušno obdobje. Od tedaj so 
sočni pašniki le še sanje vročih poletnih dni. Oktobra zabuči 
kraška burja. Pika, bode globoko pod kožo. V jeseni s suhim 
listjem dobesedno odnaša teličke v zavetrje vrtač, kamor jih 
mati nagonsko skriva. V zimskem obdobju pa same lahkotno 
telijo pod milim nebom. Ob koncu moram priznati, da naša 
cika veliko tega zna in zmore. Do nje smo včasih nerazume
vajoči. Brez dvoma pa majhna slovenska cika postaja »svetov
ljanska« krava.

Udeleženci na planini Zaslap

Zahvaljujemo se Sovdatovim, predvsem pa mlade
mu sirarju Andreju, za strokovni prikaz izdelave sira 
in skute ter za gostoljubnost. Andrejeva spretnost 
v sirarni nas je presenetila, saj je izgledalo, kot da 
to delo opravlja že dlje časa. Upamo, da bo njegov 
zgled utrl pot še kakšni novi mladi moči. S tem je 
dodal nov kamenček k ohranjanju planšarstva in 
kulturne dediščine slovenskih planin.

Jožef Rozman, Nemški Rovt 
v Bohinju
Na poti iz Bače na planino Kuhinja smo se 
ustavili na pašniku nad vasjo Vrsno, na kate
rem pase svojo cikasto čredo gospodar Ivan 
Gregorčič. V čredi so se pasle krave, telice 
in telički, čuval pa jih je bik Jelcin. 

»Tako lepe črede že dolgo nisem videl«. Po
mislil sem na mlada leta, ko so se po naših 
planinah pasle prave cike. Ob opazovanju 
črede sem razmišljal o škodi, ki je bila povzročena z načrtnim opuš
čanjem cikaste pasme.

Upam, da bodo ljubitelji cikastega goveda poskrbeli za poveča
nje čred in za ponovno vrnitev naše domače pasme na planinske 
pašnike.

Angela Grčar, Spodnje  
Palovče pri Kamniku
Ker tudi sama doma delam sir, me je naj
bolj pritegnil celotni postopek izdelave sira. 
Čestitam Andreju za mladostni pogum. 
Slovenskemu planšarstvu je lahko v ponos, 
da mlada moč začenja oživljati to nekoč 
zelo pomembno dejavnost. Menim, da bi 
morala država dodatno finančno spodbu
diti predelavo mleka po planinah. 

Najbolj zabavno pa je bilo dan poprej, ko je plemenski bik odgnal 
fotografa, urednika Zvončka g. Rafka, s pašnika. Nemudoma je 
moral odhiteti!

Ob strokovni ekskurziji v Posočju so povedali:
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Moja stara mama Frančiška Močnik je prišla 
na Sv. Peter leta 1901 kot »mežnarica«. 
Ker stoji domačija na Gori nad Begunjami 

na nadmorski višini 8�9 m, se ji je po domače reklo 
pri Gorjaku. 

Moj spomin na domačijo sega 40 let nazaj. Tu smo živeli oče, 
mati, sestra Anica in jaz. Mama je bila pridna kot mravlja, oče 
pa je bil lovec, vesel in dobrovoljen, najraje pa je bil v gozdu. 
Redili smo dve kravi in osla, da smo z njim tovorili iz trgovine. 
Ker sem bila najmlajša, sem se naučila kositi, seno pa smo z 
rjuhami nosili na skedenj. Za zimo smo naredili kopo iz sena. 
Pasli smo po obronkih gozda, na smučišču v Krpinu in na se
nožeti Gojzdec. Pri telitvah krav je pomagal Toni iz Sankaške 
koče ali pa smo vse potrebno opravili kar sami. Mama je pred 
prvo pašo spomladi živino vedno »požegnala« z blagoslovljeno 
vodo, nato pa še stopila čez prekrižani vejici iz blagoslovljene 
butare »begance« za srečo in zdravje na paši. 

UTRINKI S HRIBČKA 
NAD BEGUNJAMI

Gorjakova domačija pri Sv. Petru nad Begunjami leta 1960, 
v ospredju kravi ciki in gospodar Franc 

Všeč mi je, da v Cika
stem zvončku ome
njate vraže in stare 
običaje, prepričana 
sem namreč, da se v 
njih skrivajo odmevi prvobitnega doživljanja sveta in življenjske 
izkušnje naših prednikov. Pogosto se izkaže, da se napovedi, ki 
temeljijo na vražah, uresničijo. Tako je pred leti nek kmet iz Poljč 
napovedal telitev krave, ki je že precej zamujala: »Takrat bo, ko 
bo polna luna.« In tako se je tudi zgodilo: v nedeljo je nastopila 
polna luna ob 14. uri in točno takrat je krava telila svoje zadnje 
 petnajsto tele. Stara je bila 18 let. 

Ko sem po 28 letih dela v Planiki ostala brez službe, se je sin Marko 
domislil, da bi redila govedo cikaste pasme. Kupila sva dve telici pri 
Kuharjevih pod Kamniškim vrhom. Ena od njiju, Mavla, je med naj
manjšimi cikami v Sloveniji, letos spomladi, šest mesecev po telitvi, 
je tehtala �20 kg, dajala pa je po 7 litrov mleka na dan. Ko je prvič 
telila, sem bila sama doma, zato sem zjutraj ob 4. uri na pomoč po
klicala pastirja Ivana in še nekega kmeta iz Begunj. Ko se je mučila v 
porodnih popadkih, jo je telica Mušnca s sosednjega stojišča lizala 
po glavi. Mislim, da je občutila njene bolečine. Ko se je ulegla, se ji 
je umaknila čisto k steni, da je Mavla lahko stegnila noge. Po težki 
telitvi sem teličko potegnila h kravi, ki je od veselja zamukala, mene 
pa je hotela kar napasti z rogovi, tako se je bala za svojega mladička. 
Telička je bila izredno velika in lepa, tudi zato sem jo obdržala. Ime 
ji je Murka, kličem pa jo Bučka in letos bo prvič telila.

Govedoreja je v okolici Begunj še vedno zelo pomembna kmetijska 
dejavnost zlasti zaradi prostranih pašnikov v Dragi, na Poljški planini 
in na Planinci. Včasih se je živina pasla tudi pri Roblekovem domu 
na Begunjščici na nadmorski višini 1657 m. 

Pred desetletji je pogled s Sv. Petra zaobjel njive z žitom, krompir
jem, peso in repo. Danes pa tam stoji tovarna Elan, kjer izdelujejo 
jadrnice in smuči, in daje kruh devetsto delavcem. Kraj Begunje 
se je razvil v lepe turistične »BEGNE«, znane po Avsenikih, Rudiju 
Finžgarju, Tinetu Muleju in škofu Antonu Bonaventuri Jegliču. Ne
koč je bila v Poljčah dobra kmetijska šola, imeli smo tudi tovarno 
Sukno za predelavo volne. 

Toda čas nezadržno teče. Prinesel nam je celo kloniranje in gensko 
spremenjeno hrano. Upam, da bo naklonjen slovenski ciki.

SONČNICA
Cvet ljubezni,
lep kot mati narava,
čist kot pitna voda izpod Triglava.
Lep kot jutro po dežju,
lep kot ajdovček maja,
lep kot ljubezen najina, ki še traja.
Cvet ljubezni, hrepenenja,
čudovit kot jutranja rosa,
čudovit kot spočetje,
čudovit kot beli medvedek v materinem naročju.
Cvet zvestobe, 
cvet svobode,
cvet Sonca in Zemlje, mladosti in radosti.

Za »korajžo« rejcem cike
spesnila Milka Močnik. 

SINU
Marko rojstni dan slavi,
doma pa je v celem letu le sedem dni.

Mama v Elanu s sesalcem se ubada,
jeseni pa doma bila bi rada,
da po jurčke bi hodila
in zdravilne rožice sušila. 

Vraže skupaj sva zbirala, 
streho za cike sva »spacala«,
da le bolje bi se razumela,
pa oba bila bi bolj vesela. 

Za »vse dobro« sinu Marku Močniku
napisala mama Milka.

Milka Močnik,
Sv. Peter nad Begunjami
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Kadar vas pot zanese iz naše prestolnice proti slikoviti Gorenjski, 
običajno že od daleč lahko uzrete med drugimi planinami tudi 
priljubljeno smučarsko središče Krvavec. 

Pa ste že kdaj pomislili, da se za njim vije prekrasna dolina, ki 
jo je reka Kokra s svojimi hudourniškimi pritoki v dolgih stolet
jih izoblikovala v sotesko, ki mirno počiva v zavetju mogočnega 
Grintovca in Kočne!? Dno doline se le redkokje razširi za več kot 
za rečno strugo in regionalno cesto. 

Domačini so se že v zgodovini prilagodili življenju na teh strmih 
hribovskih pobočjih, tako da so svoje domove postavljali na ne
koliko dvignjene planote, saj so bile te edine ravne površine, ki 
so jih nekoliko lažje obdelovali. Pašnike pa so si morali izboriti s 

krčenjem strmih pobočij gozdov, tako da so se z vztrajnostjo in 
večno borbo za preživetje kalili rodovi, ki tu ostajajo in kljubujejo 
ne samo naravi, temveč tudi nepravični politiki.

Na eni takih planot (na skoraj 1000 m nadmorske višine) stoji 
hiša Suhadolnikovih, nekdaj mogočnih posestnikov, ki jo danes 
poleg gozdov obkroža tudi 12 ha pašnikov. Družinska tragedija 
pred desetimi leti je ogrozila obstoj kmetije, zato so edino zača
sno rešitev našli v najemnikih, a je lansko jesen odšel tudi zadnji 
od njih. Tako je bila kmetija prepuščena zaraščanju, saj mati Ana 
in hči Mateja Štular, ki še živita v hiši, ne zmoreta sami obdelati 
tako velikih površin. Zato se je domačin in rejec cikastega goveda 
Alois Prestor odločil prevzeti pašne površine in je k sodelovanju 
povabil še tri rejce cikastega goveda z jeseniškega in enega z 
grosupeljskega konca Slovenije. Na paši so bile breje krave, kra
ve s teleti in telice, zanje pa je s svojim mirnim karakterjem zelo 
vzorno “skrbel” licencirani bik Klas. Pašne površine smo ogradili 
z električnim pastirjem in jih razdelili v štiri čredinke, tako da smo 
lahko pasli skoraj do konca oktobra. Ogradili smo tudi obronke 
gozdov, da je imela živina ob slabem vremenu ali vročini zavetje. 
Med letošnjo pašno sezono so se na pašniku skotila tri teleta. 
Ves čas smo imeli na voljo velik zidan hlev, a smo ga le redko 
uporabili. Zahvaljujemo se mami Ani, predvsem pa hčerki Mateji 
za stalen buden nadzor nad živino.

Jeseni smo s planinsko pašo zaključili, letos pa se bomo z velikim 
veseljem vrnili, saj je živina prišla domov zdrava in lepo rejena. 
Povabili pa bi tudi druge rejce in ljubitelje slovenske cike, da se 
prihodnje poletje vsaj za en dan podajo po markirani planinski 
poti mimo kmetije Suhadolnik na Zoisovo kočo in naprej na levo 
na Grintovec ali Kočno ali na desno preko Kalškega grebena na 
Krvavec. Mimogrede pa se boste lahko tudi pohvalili, da ste obi
skali najdaljšo vas v Sloveniji, prelepo KOKRO!

Torej se vidimo!

PAŠA NA SUHADOLNIKOVI DOMAČIJI

Čreda pod Suhadolnikovo domačijo

Krava CIKA SI 1973421 s teletom, 
rejec Jože Perovšek iz Šmarje Sapa

Mateja Perko,
Kokra
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DOVŽAN 852238 SI 03192346 CK 100%
Datum rojstva: 31.3.2006
Oče: SI 62525194 MIŠKO
Mati: SI E0369202 VESNA
Rejec: CINDRIČ Ivan, Dovje 38, 4281 Mojstrana

Bik je fine konstitucije z zaželeno neizrazito podgrlino, tanko 
kožo in kratko dlako. Ima nekoliko ozko glavo in smrček. Je 
svetlejše obarvanosti, z manj izrazitimi belimi lisami. Je brat 
bika NAGELJ, skupaj predstavljata novo linijo v populaciji. Je 
nosilec genotipa BB za mlečno beljakovino kappakazein, ki je 
pomembna za dobro sirjenje.

BIKI CIKASTE PASME ZA OSEMENJEVANJE V LETU 2008
Mag. Jože Bergant, dr.vet.med., Osemenjevalni center Preska

Republiška delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov cikaste pasme za osemenjevanje in pripust je odbrala naslednje bike za oseme
njevalno sezono 2008, in sicer:

SATURN 851820 SI 52645451 CK 100%
Datum rojstva: 17.3.2004
Oče: 151255 SLAP SI 22175339
Mati: SI 1614325 CIKA
Rejec: SMUKAVEC Iztok, Podjelje 13, 

4267 Srednja vas v Bohinju

Bik je skladnih telesnih oblik, ima slabo izrazito belo liso in je 
nekoliko svetlejše barve. Oče SLAP se je uporabljal za oseme
njevanje zadnja leta.

GAMS 852230 SI 03004175 CK 63% PZ 25% 

RH 12 %
Datum rojstva: 12.3.2005
Oče: 851786 GALEB SI 92775516
Mati: SI 1836594 RDEČKA
Rejec: GREGORČIČ Ivan, Vrsno 43, 5222 Kobarid

Bik je primernega okvirja, skladnih telesnih oblik in skladnih ob
lik glave z naprej usmerjenimi rogovi. Je temnejše obarvanosti, 
s slabo izrazitimi belimi lisami. Ima popolno poreklo, materin 
oče je bik SOLO (50 % RH).

GALLILEO 852221 SI 23058079 CK 100%
Datum rojstva: 14.8.2005
Oče: 851786 GALEB SI 92775516
Mati: SI 92175772 CIKA
Rejec: KUHAR Andrej, Klemenčevo 4, 1242 Stahovica

Bik je živahnega temperamenta, korektnih nog in ima nekoliko 
daljšo glavo s kratkimi, naprej usmerjenimi rogovi. Je temnejše 
obarvanosti, s primerno hrbtno liso in pasami na stegnih. Bik 
je nova linija v populaciji. Izhaja iz parjenja v sorodstvu, saj je 
njegova mati tudi mati njegovega očeta.

RDEČKA

CIKA

CIKA

RDEČKA

VESNA
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BIKI CIKASTE PASME ZA PRIPUST V LETU 2008

VIKISI32757107

851808
ROJEN:30.12.2003
O:Wick750572
M:Murka1489116
REJEC: MOLE JOŽE, 
ŽAŽAR 3, 1254 HORJUL

SNOPSI62670995

852226
ROJEN:4.4.2005
O:SLAP151255
M:CIKA1614325
REJEC: TURINEK JANEZ, 
JARENINSKI DOL 4A, 2221 JARENINA

LABODSI32965294

151415
ROJEN:10.4.2005
O:MIŠKO62525194
M:MELONA82268286
REJEC: LESJAK FRANC, 
TROBELNO 4, 1240 KAMNIK

GAMSSI03004175

852230
ROJEN:12.3.2005
O:GALEB851786
M:RDEČKA1836594
REJEC: KOROŠEC VINKO, 
KOPRIVNIK 61, 
4264 BOHINJSKA BISTRICA

NAGELJSI22965295

151418
ROJEN:13.4.2005
O:MIŠKO62525194
M:VESNAE0369202
REJEC: KOŠIR KARNIČAR MARIJANA, 
ZGORNJE JEZERSKO 104, 
4206 ZGORNJE JEZERSKO

TUHINJSI42959975

852224
ROJEN:22.4.2005
O:TOB151176
M:GAVTRAŽA1780339
REJEC: CINDRIČ IVAN, 
DOVJE 38, 4281 MOJSTRANA

DOLFESI82965220

852223
ROJEN:6.5.2005
O:DULE851655
M:SRNA92223514
REJEC: PEROVŠEK JOŽE, 
AŠKERČEVA CESTA 2, 
1293 ŠMARJE SAP

BRAMORSI52679153

852222
ROJEN:5.8.2005
O:BRIN851656
M:PISANA62207764
REJEC: PUC MILAN, KOPRIVNA 25, 
2393 ČRNA NA KOROŠKEM

GALLILEOSI23058079

852221
ROJEN:14.8.2005
O:GALEB851786
M:CIKA92175772
REJEC: ČEVKA DOMINIK, 
ZAKAL 14, 1242 STAHOVICA

SNOVIKSI63058075

852219
ROJEN:28.8.2005
O:SLAP151255
M:CIKA1534426
REJEC: ŠTEFANČIČ BLAŽ, 
POTOK 4A, 1336 VAS

GRINTOVCSI53058083

852220
ROJEN:19.8.2005
O:GALEB851786
M:CIKA92562479
REJEC: POVODNIK CILKA, 
PODGORJE OB SEVNIČNI 12/A, 
8292 ZABUKOVJE

GOLOBSI43058084

852217
ROJEN:11.9.2005
O:GALEB851786
M:LISKA1600452
REJEC: SKOČIR EMIL, 
DREŽNICA 43/A, 5222 KOBARID

DRINSI53063960

852215
ROJEN:18.10.2005
O:DULE851655
M:MIKA52777914
REJEC: KLEMEN FRANČIŠEK, 
ZGORNJI TUHINJ 10, 
1219 LAZE V TUHINJU

BORČISI03058071

852214
ROJEN:21.10.2005
O:BRIN851656
M:CIKAE0364859
REJEC: MIHALIČ DANIJEL, 
BEKA 10, 6240 KOZINA

BOHINJSI73073833

852242
ROJEN:8.12.2005
O:BRIN851656
M:ROŽA12520895
REJEC: DEŠMAN ANTON, 
ROBANOV KOT 39, 3335 SOLČAVA
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PUTINSI32685404

852216
ROJEN:2.10.2005
O:PLEM851657
M:RUSA92685408
REJEC: VIDMAR LUKA, 
BELČJI VRH 32, 8343 DRAGATUŠ

DRAGULJSI13064776

852241
ROJEN:27.11.2005
O:DULE851655
M:ROŽA1519446
REJEC: URŠNIK DRAGO, 
SV. DANIJEL 27, 2371 TRBONJE

BLEDSI23075737

852240
ROJEN:30.1.2006
O:BRIN851656
M:JELENA1614335
REJEC: KARO MARJAN, 
OKROG 2, 1221 MOTNIK

DARFURSI13076777

852239
ROJEN:8.2.2006
O:DULE851655
M:MURKA1489116
REJEC: ANTIH MARKO, 
STARO SELO 24, 5222 KOBARID

DOVŽANSI03192346

852238
ROJEN:31.3.2006
O:MIŠKO62525194
M:VESNAE0369202
REJEC: ŠEST ALBIN, 
SREDNJA VAS 44, 
4267 SREDNJA VAS V BOHINJU

STUDORSI43192043

852283
ROJEN:21.4.2006
O:SIMON851815
M:JAGODA1772727
REJEC: LUŠINA FRANC, 
GOSTEČE 8, 4220 ŠKOFJA LOKA

KLASSI93200554

852236
ROJEN:6.3.2006
O:CIKO851962
M:CIKA32175778
REJEC: PRESTOR ALOIS, 
KOKRA 21, 4205 PREDDVOR

ENCIJANSI03272400

852263
ROJEN:11.4.2006
O:LIŠČEK82639460
M:BLANKA1764898
REJEC: NOČ ALOJZIJ, 
JAV. ROVT 9, 4270 JESENICE

SMASTSI73114961

852291
ROJEN:16.4.2006
O:SATURN851820
M:BREZAE0392864
REJEC: DOBRAVEC VENČESLAV, 
DOLJE 55, 5220 TOLMIN

SIRKSI73209995

852277
ROJEN:1.6.2006
O:SATURN851820
M:PISANA1921933
REJEC: KUMER MARKO, 
KOPRIVNA 28, 
2393 ČRNA NA KOROŠKEM

VIKTORSI03217944

852288
ROJEN:5.6.2006
O:VIKI851808
M:ROŽA2040533
REJEC: BRLEC MIHAEL, 
ZGORNJE PALOVČE 3, 1240 KAMNIK

SENIKSI23209990

852285
ROJEN:17.7.2006
O:SATURN851820
M:BELA1906056
REJEC: GABRIČ IVAN,
ŽENJE 7A, 8270 KRŠKO

CIRILSI53129754

852278
ROJEN:11.8.2006
O:COL151263
M:PISANA62207764
REJEC: KOPITAR BOGOMIR, 
PAKA PRI VELENJU 61, 
3320 VELENJE

TIGERSI13136785

852289
ROJEN:21.8.2006
O:TOM851817
M:ROŽA1847491
REJEC: PROSEN ROMAN, 
VISOKO PRI POLJANAH 7, 
4220 ŠKOFJA LOKA

GARFILDSI03287291

852282
ROJEN:30.11.2006
O:GALEB851786
M:MAVRA82837132
REJEC: BOGATAJ MARJAN,
STARA OSELICA 40,
4224 GORENJA VAS
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TOSCSI83192032

852290
ROJEN:3.5.2006
O:TOM851817
M:RDEŠKA1292143
REJEC: GANTAR FRANC, 
ŽIBRŠE 37, 1372 HOTEDRŠICA

KEKECSI83200407

852281
ROJEN:15.6.2006
O:CEKIN851966
M:GAVTRAŽA22859750
REJEC: SLAPNIK FRANČIŠKA,
ROVT POD MENINO 17,
3341 ŠMARTNO OB DRETI

KEBERSI63136034

852280
ROJEN:1.8.2006
O:CENE851958
M:ŠMARNA62361893
REJEC: DROLC ANTON,
ČEŠNJICE V TUHINJU 2,
1219 LAZE V TUHINJU

SIDOLSI33219235

852293
ROJEN:9.8.2006
O:SLAP151255
M:CIKA1534426
REJEC: JERNEJČIČ FRANC,
UNEC 44/A, 1381 RAKEK

ŠMARENSI23220645

852286
ROJEN:7.9.2006
O:ŠVAJC851809
M:BIBA42895891
REJEC: MEDVED MARTINA,
TEPE 14, 1272 POLŠNIK

GROSSI92652831

852292
ROJEN:25.10.2006
O:GALEB851786
M:RDEČKA1764766
REJEC: MIKUŽ SILVESTER,
GOZD 4B, 5273 COL

BIKI CIKASTE PASME V ALTERNATIVNI VZREJI
SI23373059KROF
ROJEN:2.2.2007
O:CMOK851963
M:RIASI02918817
IZVOR: KOŠIR KARNIČAR MARIJANA, 
ZGORNJE JEZERSKO 104, 
4206 ZGORNJE JEZERSKO
VZREJA: GANTAR FRANC, 
ŽIBRŠE 37, 1372 HOTEDRŠICA

SI63322822TIBET
ROJEN:25.2.2007
O:TOM851817
M:TILKASI12933905
IZVOR: KRAMAR MIRAN, 
VELIKA ŠTANGA 15, 
1275 ŠMARTNO PRI LITIJI
VZREJA: GREGORČIČ IVAN, 
VRSNO 43, 5220 KOBARID

SI93325073KRISTAL
ROJEN:1.3.2007
O:CVET851977
M:CIKASI32175778
IZVOR: KUHAR ANDREJ, 
KLEMENČEVO 4, 1242 STAHOVICA
VZREJA: TRATNIK IVAN,
ŠMIKLAVŽ 56, NOVA ŠTIFTA,
3342 GORNJI GRAD

SI43146640ŠMIHEL
ROJEN:2.3.2007
O:ŠVAJC851809
M:CIKASI1614325
IZVOR: SMUKAVEC IZTOK, 
PODJELJE 13, 
4267 SREDNJA VAS V BOHINJU
VZREJA: VRŠNIK ŠTEFAN, 
PODOLŠEVA 23, 3335 SOLČAVA

SI23374696FARAON
ROJEN:25.3.2007
O:FELIKS852229
M:VESNASIE0369202
IZVOR: CINDRIČ IVAN, 
DOVJE 38, 4281 MOJSTRANA
VZREJA: PIRŠ OLGA, 
ZGORNJI TUHINJ 9, 
1219 LAZE V TUHINJU
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SI53325077NANDE
ROJEN:3.3.2007
O:NAGELJ151418
M:CIKASI1241794
IZVOR: MRČUN ANDREJ, 
PLES 1, 1251 MORAVČE
VZREJA: KRIVEC KAREL, 
LOGARSKA DOLINA 23, 
3335 SOLČAVA

SI93373629ŠPIK
ROJEN:27.3.2007
O:ŠVAJC851809
M:KOSTANJASI1613509
IZVOR: SOKLIČ MARIJA, 
PODJELJE 9, 4267 SREDNJA VAS 
VZREJA: MRAK JANEZ, 
STUDENČICE 49, 1215 MEDVODE

SI33340845PLEMIČ
ROJEN:1.4.2007
O:PLAMEN851960
M:VESELKASI1987288
IZVOR: DEŠMAN ANTON, 
ROBANOV KOT 39, 3335 SOLČAVA
VZREJA: KUHAR ANDREJ, 
KLEMENČEVO 4, 1242 STAHOVICA

SI33327466JEŽ
ROJEN:4.4.2007
O:JELEN851956
M:JURASI52838088
IZVOR: DROLC ANTON, 
ČEŠNJICE 2, 1219 LAZE V TUHINJU
VZREJA: ATELŠEK MILOŠ, 
TER 61, 3333 LJUBNO OB SAVINJI

SI23267703STUDENEC
ROJEN:10.4.2007
O:SNOP852226
M:KUHASI32889495
IZVOR: MRAK JANEZ, 
STUDENČICE 49, 1215 MEDVODE
VZREJA: HRIBERNIK FRANC, 
STRMICA 9, 4227 SELCA

SI13267704MARIN
ROJEN:13.4.2007
O:MANDELJ851959
M:EVROPASI02921541
IZVOR: MRAK JANEZ, 
STUDENČICE 49, 1215 MEDVODE
VZREJA: LEVEC AMALIJA, 
ZG. TUHINJ 37, 1219 LAZE V TUHINJU

SI53327464ŠČIT
ROJEN:15.4.2007
O:ŠVAJC851809
M:ROŽASI82936994
IZVOR: BALANTIČ JOŽEFA, 
ŽUPANJE NJIVE 21, 
1242 STAHOVICA
VZREJA: PLESNIK GREGOR, 
LOGARSKA DOLINA 13, 
3335 SOLČAVA

SI43327472ŠVEJK
ROJEN:26.4.2007
O:ŠVAJC851809
M:CVETASI02562454
IZVOR: ČEVKA ALOJZIJ, 
ZAKAL 14, 1242 STAHOVICA
VZREJA: HRIBAR MILAN, 
STUDENCA 2A, 1240 KAMNIK

SI53154646SLAVKO
ROJEN:28.4.2007
O:SATURN851820
M:SRNASI1534427
IZVOR: ŽVAN ANTON, 
BLEJSKA DOBRAVA 65, 
4273 BLEJSKA DOBRAVA
VZREJA: MEŠL JOŽICA, 
LOKOVICA 37, 3325 ŠOŠTANJ

SI03267705SOKOL
ROJEN:29.04.2007
O:SNOP852226
M:MAVRASI72863246
IZVOR: MRAK JANEZ, 
STUDENČICE 49, 
1215 MEDVODE
VZREJA: MRČUN ANDREJ, 
PLES 1, 1251 MORAVČE

SI53330765KLIP
ROJEN:22.5.2007
O:CEKIN851966
M:GAVTRAŽASI22859750
IZVOR: HRIBAR MILAN, 
STUDENCA 2A, 1240 KAMNIK
VZREJA: PODLESNIK LOVRE, 
PRIMOŽ PRI LJUBNEM 41,
3333 LJUBNO OB SAVINJI

SI73327493KOS
ROJEN:18.5.2007
O:CIKO851962
M:JAGODASI1516050
IZVOR: PEROVŠEK JOŽE, 
AŠKERČEVA CESTA 2,
1293 ŠMARJE SAP
VZREJA: KAJZAR ALBIN,
DVOR 5B, 1210 LJUBLJANA ŠENTVID

SI13329745KLOP
ROJEN:28.5.2007
O:CEKIN851966
M:DETOVASI2044279
IZVOR: HRIBAR MILAN,
STUDENCA 2A, 1240 KAMNIK
VZREJA: BIZILJ BOGOMIR JOSIP, 
ŠMARTNO 26,
4207 CERKLJE NA GORENJSKEM

SI33363231ŠARGO
ROJEN:16.6.2007
O:ŠVAJC851809
M:ROŽASI1512541
IZVOR: ZABREZNIK MARIJA,
DOL 32, 3342 GORNJI GRAD
VZREJA: POTOČNIK PETER, 
FLORJAN PRI GORNJEM GRADU 34, 
3342 GORNJI GRAD

SI83378522JOŠT
ROJEN:2.7.2007
O:JELCIN851979
M:RDEČKASI1836594
IZVOR: GREGORČIČ IVAN,
VRSNO 43, 5222 KOBARID
VZREJA: KRMELJ JERNEJ,
SELO NAD POLHOVIM GRADCEM 15, 
1355 POLHOV GRADEC

SI83159318FANT
ROJEN:9.7.2007
O:FELIKS852229
M:CIKASI1987290
IZVOR: NOČ ALOJZIJ,
JAVORNIŠKI ROVT 9,
4270 JESENICE
VZREJA: KAJZAR ALBIN,
DVOR 5B,
1210 LJUBLJANA ŠENTVID
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SI23159314FUNT
ROJEN:16.7.2007
O:FELIKS852229
M:ŠMARNASI62361893
IZVOR: NOČ ALOJZIJ, 
JAV. ROVT 9,4270 JESENICE
VZREJA: KAJZAR ALBIN, 
DVOR 5B, 1210 LJUBLJANA ŠENTVID

SI43320949SKOK
ROJEN:27.7.2007
O:SNOVIK852219
M:LIPASI42207766
IZVOR: ZUPANČIČ MARJAN, 
LEDINA 85, 8290 SEVNICA
VZREJA: ROZMAN JOŽICA,
ČRNA 20, 1242 STAHOVICA

SI03392917ŠUM
ROJEN:3.8.2007
O:ŠVAJC851809
M:RDEŠKASI2095379
IZVOR: BALANTIČ JOŽEFA, 
ŽUPANJE NJIVE 21, 1242 STAHOVICA
VZREJA: DOBRAVEC VENČESLAV, 
DOLJE 55, 5220 TOLMIN

SI43220650METULJ
ROJEN:5.9.2007
O:MANDELJ851959
M:RUBISI82932024
IZVOR: KAJZAR ALBIN, 
DVOR 5B, 1210 LJUBLJANA ŠENTVID
VZREJA: GABRIČ IVAN,
ŽENJE 7A, 8270 KRŠKO

SI93158608MAJ
ROJEN:15.9.2007
O:MANDELJ851959
M:MAVRASI1292105
IZVOR: KOROŠEC JAKOB, 
KOPRIVNIK 63, 4264 BOH. BISTRICA
VZREJA: REPAR IGOR,
KOMANIJA 6, 1356 DOBROVA

SI93160678ŠEST
ROJEN:16.10.2007
O:ŠVAJC851809
M:JAGODASI1772727
IZVOR: ŠEST ALBIN,
SREDNJA VAS 44, 4267 SREDNJA VAS
VZREJA: POVODNIK CILKA, 
PODGORJE OB SEVNIČNI 12a,
8292 ZABUKOVJE

SI83404508SALOMON
ROJEN:14.10.2007
O:SATURN851820
M:JAGODASI1613510
IZVOR: SMUKAVEC VIDA,
PODJELJE 25, 4267 SREDNJA VAS 
VZREJA: NOČ ALOJZIJ,
JAV. ROVT 9, 4270 JESENICE

PRIJATELJSTVO BREZ MEJA
Marjan Bogataj, rejec
Stara Oselica nad Poljansko dolino

Ko je bilo drugo govedo na paši, se je plemenski bikec Garfild spoprijateljil s pujsom 
Pikom – postala sta nerazdružljiva. Po odhodu Garfilda na pašo je Pik od žalosti skoraj 
poginil. Kljub večkratnemu posredovanju veterinarja je potreboval kar dva meseca, da 
se je njegovo življenje vrnilo na pravi tir.

To je res, to ni fotomontaža. Krava Cika, naša avtohtona pasma, je res prava mama. V 
sebi nima nič tipično slovenskega obnašanja. Že od malega naprej prašički sesajo pri 
njej. Če ni »fovšarije«, je za vse dovolj. Mogoče je k temu prispevalo okolje. Cika s svojim 
teletom, svinja s šestimi prašički, 
račke, nekaj kokoši in petelin se 
od spomladi pasejo na travniku ob 
robu gozda. Čez dan so na travni
ku, če je prevroče pa se skrijejo v 
gozd ali pa se valjajo, predvsem 
prašiči, v manjšem »bajerju«. Zve
čer dobijo še malo priboljška, nato 
pa na lesenem hlevu med drevesi 
prenočijo. Pravi raj za živali! Jese
ni se jim je za dva dni pridružil 
tudi labod, ki ga je oče našel na 
bližnji njivi.

Sliki posneti pri mojem očetu Ivanu Resniku v Žejah pri Komendi.

KRAVICA IN 
PRAŠIČKI
Irena Podgoršek
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RODOVNIŠKA KNJIGA JE VELIKO VEČ, 
KOT LE SPREMLJANJE PREMIKOV ŽIVALI

V rodovniško knjigo vpisujemo podatke o 
plemenskih živalih ter njihovih prednikih 
in potomcih.

Poleg podatkov o poreklu rodovniška knjiga vsebuje še podatke o: 
• lastnostih prireje, 
• lastnostih plodnosti, 
• pasmi in pasemskih lastnostih, 
• lastnostih zunanjosti,
• napovedih plemenskih vrednosti,
• genskih in drugih testih
• ter drugih lastnostih.

Podatke pridobimo na osnovi spremljanja podatkov plodnosti, te
stiranj in ocenjevanj posameznih živali ter njihovih potomcev. 

Pri odbiri živali za pleme so nam podatki rodovniške knjige v ve
liko pomoč pri preprečevanju parjenja v sorodu, prepoznavanju 
in izločanju živali, ki so nosilke dednih napak, in načrtni odbiri 
plemenic in plemenjakov, katerih dobre lastnosti želimo prene
sti na potomstvo. To je še posebej pomembno pri majhnih in 
ogroženih populacijah, kot je populacija cikastega goveda.

Vse govedo, vpisano v rodovniško knjigo, mora biti označeno 
po predpisu o označevanju goveda. Označitev in vpis živali v 
centralni register goveda (CRG) pri Službi za identifikacijo in 
registracijo (SIR) na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano (MKGP) pa še ne pomeni, da so živali vpisane tudi v 
rodovniško knjigo in da imajo preverjeno poreklo. Vpis v CRG 
pri SIR je namenjen predvsem spremljanju premikov in izloči
tev goveda. 

Na osnovi pogodb s priznanima rejskima organizacijama, MKGP 
in izvajalci strokovnih nalog v govedoreji se rodovniške knjige 
za posamezne pasme vodi v centralni podatkovni zbirki Gove
do (CPZ Govedo) na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Za vpis 
in potrditev porekla pa so zadolženi območni zavodi KGZS. 
Podrobnejši pogoji za potrditev porekla in vpis v rodovniško 
knjigo so določeni v slovenskih in evropskih predpisih, pravilih 
ICAR in rejskih programih za posamezne pasme. 

Poreklo lahko potrdimo le v rejah, v katerih spremljamo lastnosti 
plodnosti: telitve, osemenitve in pripuste. Potrditev porekla opra

vi kontrolor oziroma druga oseba, usposobljena za potrditev 
porekla. Najprej preveri podatke o materi in njenih potomcih 
ter ugotovi, če je tele glede na starost in pasemske značilnosti 
lahko potomec določene krave. Nato preveri uradne zapise o 
osemenitvah in pripustu krave ter dobo brejosti. Poreklo je veljav
no, če tele ustreza pasemskim značilnostim staršev in če dolžina 
brejosti ne odstopa več kot 6 % od povprečne brejosti pasme. 
Pri prezgodnji telitvi ogled živali opravi pooblaščena oseba, ki 
lahko potrdi poreklo pri brejosti od 240 dni naprej. V primeru 
odstopanj od navedenih meja ali ob drugih nejasnostih je za 
priznavanje porekla potrebna dodatna laboratorijska potrditev 
porekla (določanje krvnih skupin ali drugih molekularno genet
skih lastnosti). Tudi pri dvojni osemenitvi z različnima bikoma 
je za potrditev porekla potrebna dodatna potrditev, sicer je oče 
živali neznan. V primeru haremskega pripusta moramo sproti 
voditi evidenco prihodov in odhodov plemenic in plemenjakov 
v čredo, v kateri se izvaja haremski pripust. Glede na datum te
litve in povprečno dobo brejosti izračunamo predvideni datum 
obrejitve plemenice. Če plemenica 18 dni pred tem datumom 
ali po njem ni mogla priti v stik z drugim plemenjakom, poreklo 
po očetovi strani lahko potrdimo, v nasprotnem primeru pa ga 
lahko potrdimo le na osnovi laboratorijske potrditve porekla.

Na osnovi podatkov rodovniške knjige izdajamo različne zoo
tehniške dokumente, ki so rejcem v pomoč pri vodenju črede. 
Zootehniški dokumenti pa morajo spremljati tudi plemenske 
živali, seme, zarodke in jajčne celice v prometu. Potni list, ki 
ga dobite ob registraciji in premiku živali, je namenjen 
spremljanju premikov živali in ne zagotavlja potrjenega 
porekla ter ne zadostuje kot dokument za spremljanje 
plemenskega materiala v prometu.
Vsem rejcem, ki vzrejate plemenske živali, priporočamo, da 
skrbno vodite in shranjujete rejsko dokumentacijo (potrdila o 
osemenitvah, pripustih, evidenco plemenskih živali v haremskem 
pripustu, potrdila o telitvi in označitvi živali in drugo zooteh
niško dokumentacijo) ter za označevanje pooblastite območne 
zavode KGZS. Če označujete sami oziroma za to pooblastite 
veterinarsko službo, morate posebej poskrbeti še za vpis v CPZ 
Govedo, kjer se vodijo potrjena porekla, in vpis v rodovniško 
knjigo. To storite tako, da se o tem dogovorite s pristojnim 
območnim zavodom KGZS.

JELENA 43072440
Spol: Ž

Rojena: 7.9.2005

Pasma: CK ~ CK 100%

Oče: DULE 851655  92488249

Mati: MAVRA 1292105

Rejec: Korošec Jakob,

Koprivnik v Bohinju 6�, 4264 Bohinjska Bistrica

KIKA 03194991
Spol: Ž

Rojena: 25.4.2006

Pasma: CK ~ CK 7�% PZ 27%

Oče: TOM 851817  728�809�

Mati: KUHA �2889495

Rejec: Mrak Janez,

Studenčice 49, 1215 Medvode

Tomaž Perpar,
univ. dipl. inž. zoot.,  
Kmetijski inštitut Slovenije
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Domače govedo spada v: 

• razred sesalcev (MAMMALIA)

• red parkljarjev (ARTIODACTYLA)

• podred prežvekovalcev (RUMINANTIO)

• red goveda (BOVINAE)

• vrsto pravega goveda (TAURINA)

PRAVO GOVEDO

Ta ima dva prednika:

• BOS PRIMIGENIUS (evropsko dolgorožno govedo)

• BOS BRACHYCEROS (evropsko kratkorožno govedo)

Izumrli evropski tur kot tipično evropsko dolgorožno govedo je 
nazadnje živel na Poljskem še okrog leta 1672. Ohranjeni sta le 
dve okostji. V Evropo je prišlo govedo primigenega tipa iz Egipta 
preko Španije in se razširila po kontinentu, brahicerno govedo pa 
je prišlo iz Azije preko Balkana in Alp. Na osnovi izvora je nastala 
temeljna delitev goveda na skupine, glavno merilo za razvrščanje 
po posameznih skupinah pa je oblika glave. Najpogosteje se po 
izvoru govedo razvršča v naslednje skupine: 

• PRIMIGENA – PASEMSKA SKUPINA (DOLGOROŽNO GOVEDO): 
glava velika, težka, dolga, ozka. Čelo ravno, rogovi dolgi, 
težki, razdalja med rogovi velika. Živali so sorazmerno visoke 
in težke.

• BRAHICERNA – PASEMSKA SKUPINA (KRATKOROŽNO GOVEDO): 
lobanja majhna, lahka, čelni greben močno izražen. Rogovi tanki 
in kratki. Telo bolj vitko in manjše s tankimi kostmi. 

• PASEMSKA SKUPINA BREZROŽNEGA GOVEDA: 
nastala je v stadiju udomačevanja kot mutacija. Izvira tako iz 
primigenega kot brahicernega goveda. 

Pred približno 200 leti se je začelo opisovanje pasem. Te so se 
začele formirati iz posameznih tipov, zato je prav, da jih ome
nimo. Tip je odraz talnih, klimatskih vzrejnih in krmnih razmer 
določenega področja, upoštevajoč tudi ekonomske pogoje. 
Veliko današnjih pasem je razdeljenih v nekaj osnovnih tipov 
glede na proizvodnjo, to ustreza tudi današnji veliki dinamič
nosti pasem. 

• DELOVNI TIP GOVEDA: Ta tip najbolj izgublja pomen. Zanj 
je značilna močnejša konstitucija, vendar ne preglobok trup 
z močno razvitimi nogami in parklji. Temperament je miren. 
Prototip delovnega goveda je stepsko oziroma podolsko gove
do italijanske pasme primigenega tipa, istrsko in deloma tudi 
pincgavsko govedo.

ZOOLOŠKA IN PASEMSKA  
RAZDELITEV GOVEDA (1)

• MLEČNI TIP GOVEDA: 
Ta razvojno izhaja večino
ma iz brahicernega tipa, 
saj so vse te pasme pravi
loma mlečne, od primige
nih pa le tiste, za katere je 
ugotovljeno, da je genetsko 
sodelovalo tudi brahicerno 
govedo. To govedo je než
ne in suhe zgradbe, prsi so 
globoke in ozke. Je manjše 
in lažje od drugih tipov. Zanj je značilna trikotna oblika, glava 
je majhna in suha, vrat dolg in tanek, vime pa obsežno in lepo 
oblikovano. Značilni predstavnik tega tipa je govedo Jersey.

• PITOVNI TIP GOVEDA: Ta 
se je formiral najkasneje s 
pomočjo selekcije, izvaja
ne v Angliji, kjer so zredili 
več znanih mesnih pasem. 
Značilnost živali tega tipa je 
zgodnja zrelost, hitra rast, 
dobro izkoriščanje krme in 
dobra razporeditev maščob
nega tkiva med mišičnimi 
vlakni (sočno meso). Zuna
nja oblika telesa je kratek pravokotnik. Glava je majhna in kratka. 
Kratka sta tudi vrat in trup ter noge in rep. Prsi so široke, prav 
tako križ, dobro so razvita stegna. Vime je komaj zaznavno.

• KOMBINIRANI TIP GOVEDA: Različne pasme goveda tega 
tipa so nastale kot kombinacije treh osnovnih tipov. Tako ločimo 
različne kombinirane tipe:

 DELOVNO MLEČNI TIP (BUŠA),

 DELOVNO PITOVNI TIP (MARIJADVORSKO GOVEDO),

 MLEČNO MESNI TIP (SIVORJAVO GOVEDO) in

 MESNO MLEČNI TIP (SVETLOLISASTO GOVEDO).

Razdelitve pasem se je lotevalo več avtorjev na različne načine. Prvi 
opisovalci so pasme razdelili precej togo v primitivne, prehodne in 
plemenite ali kulturne. Takšna razdelitev pa zaradi dinamičnosti, 
spreminjanja in prehajanja pasem iz ene v drugo ni ustrezna. Ista 
pasma je lahko v nekem področju še primitivna, v drugem pa že 
kulturna in intenzivna. Verjetno je le najpreglednejša razdelitev po 
izvoru, čeprav je včasih težko ugotoviti, kateri izvorni skupini kakšna 
pasma pripada. V nekaterih je namreč prisoten tako primigen kot 
tudi brahiceren izvor. V naslednjih številkah Cikastega zvončka bom 
v treh delih predstavil tri skupine pasem (glede na izvor), in sicer 
dolgorožno govedo, kratkorožno govedo in brezrožno govedo.

Viri:
• Dolfe Cizej (1964) GOVEDOREJSKA SKRIPTA (Povzetek o pasmah 

govedi)

• Dolfe Cizej (1967) GOVEDOREJA (Priročnik za študij in prakso)

Krava bohinjka - 
BRAHICERNI IZVOR

Krava pincgavka - 
PRIMIGENI IZVOR

Marjan Zupančič,
rejec iz Ledine pri Sevnici

Krava pasme Jersey

Krava pasme Charolais

Krava sivorjave pasme Krava svetlolisaste pasme
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Pričujoči članek je kratek povzetek treh diplom
skih nalog študentov takratne Fakultete za 
agronomijo, gozdarstvo in veterino, ki je pred

hodnica Biotehniške fakultete v Ljubljani. Diplomske 
naloge so bile narejene na takratni Katedri za živino
rejo v letu 1958.

Pozimi leta 1956 sta dve skupini študentov Fakultete za agronomijo, 
gozdarstvo in veterino v Ljubljani (mlekarska in živinorejska) izmerili 
vse govedo v Bohinju in podatke o telesnih merah zabeležili z na
menom nadaljnjih obdelav. Hkrati so spoznali tudi rejske razmere 
v hlevih in krmljenje ter napajanje v zimskem času. Govedo so me
rili v vaseh: Stara Fužina, Studor, Srednja vas v Bohinju, Češnjica, 
Bohinjska Bistrica, Brod – Žlan, Kamnje, Savica, Polje, Ribčev Laz, 
Lepence in Laški Rovt. Zajeli so govedo vseh starosti, in sicer: mla
do živino, bike, vole in 929 krav (Urbas, 1958). Največ krav (207) 
je bilo izmerjenih v Stari Fužini, sledijo Češnjica (157), Srednja vas 
v Bohinju (141) in Studor s 100 kravami. Po ostalih vaseh je bilo 
manj kot sto krav v vasi. V vseh vaseh je bilo največ krav (71 %) 
starih do sedem let.

Urbas (1958) je v nalogi prikazala in obdelala podatke za nasled
nje lastnosti zunanjosti pri bohinjskih kravah: višina vihra, kolčna 
širina, širina prsi, globina prsi, obseg prsi, dolžina trupa in obseg 
goleni (preglednica 1).

Preglednica 1: Povprečne telesne mere (cm) za krave bohinjke 
(Urbas, 1958)

Telesna mera Starost krav
2 - 4 leta

(325 krav)
5 – 16 let 

(603 krave)
Višina vihra (cm) 114,5 116,1
Dolžina trupa (cm) 147,2 152,6
Širina prsi (cm) 32,0 32,4
Globina prsi (cm) 57,4 59,2
Obseg prsi (cm) 159,0 163,2
Kolčna širina (cm) 36,8 38,1
Obseg goleni (cm) 17,0 16,9

Urbas (1958) navaja, da je bila med kravami zelo velika razno
likost v višini vihra, glede na starost. Tako je bilo največ krav v 
starosti dveh let visokih 114 cm, pri treh in štirih letih jih je največ 
merilo 116–117 cm in pri petih letih 115 cm. Nekatere krave so 
bile zelo majhne glede na ostalo populacijo, saj so merile manj 
kot meter v višino. V populaciji krav so bile tudi take, ki so imele 
višino vihra več kot 125 cm, celo do 141 cm. Največ krav pa je 
bilo velikih 117 cm. Iz vseh meritev višine vihra je avtorica nalo
ge sklepala, da krave rastejo do četrtega leta starosti. Rast pa 
naj bi bila najizrazitejša do drugega leta. Od vseh telesnih mer 
glede na starost krav je bila najmanj spremenljiva širina prsi, z 
�2 cm v povprečju. Kot enega izmed mogočih vzrokov za majh
no višino vihra starih krav navajajo tudi slabo krmljenje živine v 
mladosti, tako količinsko kot tudi glede na kakovost krme. Piše, 
da je bohinjka manjša pasma govedi s poudarjeno brachycerno 
osnovo, saj je glavni namen prireja mleka. Verjetno je tudi, da so 
manjši tip živali zahtevale pašne razmere v planinah. Po ustnem 
izročilu naj bi se več nesreč v planinah zgodilo večjim živalim. 
Veliko odpornost bohinjskega goveda je avtorica pripisala načinu 

BOHINJSKO GOVEDO
Mojca Simčič, univ. dipl. inž. zoot.
Biotehniška fakulteta

Oddelek za zootehniko

reje pozimi. V diplomskih nalogah Urbas (1958) in Polc (1958) 
opisujeta hleve v Bohinju kot neurejene, vlažne, zatohle, temne 
in »zabite«. Voda, ki so jo živali pile, pa je bila ledeno mrzla. 
Gnoja naj rejci ne bi sproti odstranjevali iz hlevov, zato je bilo v 
hlevskem zraku veliko amoniaka. Z analizo je Urbas (1958) želela 
ugotoviti tudi, ali so se živali po bohinjskih vaseh razlikovale v to
likšni meri, da bi lahko govorili o različnih tipih bohinjke. Vendar 
je to domnevo ovrgla. V zaključku je poudarjeno, da je bohinjka 
naša avtohtona pasma goveda, ki je prilagojena na specifične 
pogoje reje v Bohinju. Po videzu so bile živali med seboj neize
načene, saj so bili v čredah prisotni tudi križanci s pincgavsko 
pasmo (Urbas, 1958).

Urh (1958) je v obdelavo podatkov o telesnih merah krav bo
hinjk vključila še dolžino in širino glave, dolžino in razmik rogov, 
dolžino vratu ter dolžino in obseg repa. Poseben poudarek te 
naloge je bila oblika glave. Brachycerno (kratkorožno) govedo 
ima precej kratko glavo, ki je široka nad očmi. Posebnost tega 
goveda je tudi oblika rogov, ki so kratki in navznoter zaokroženi. 
Urh (1958) navaja, da je pri razvoju bohinjskega goveda v veliki 
meri sodelovalo brachycerno govedo. Pri bohinjskem govedu 
(preglednica 2) je bila glava v povprečju dolga 46,�1 cm in širo
ka 20,44 cm. Razmik rogov ob konicah je bil v povprečju 41,84 
cm. Avtorica naloge je ugotovila tudi, da naj bi glava prenehala 
rasti v dolžino pri starosti štirih let. Krave bohinjke so v tistem 
času imele zelo izenačene in veliko krajše glave (46,�1 cm), kot 
je bilo tedanje povprečje za pincgavsko pasmo na Salzburškem 
in Tirolskem v Avstriji (52,40 cm). Rogovi živali rastejo v dolžino 
vse življenje. Razmik rogov ob temenu pa se od četrtega leta 
starosti, ko je dosegel 14,1 cm, ni več spreminjal. Velika neize
načenost oblike rogov pri bohinjskih kravah se je pokazala z 
merjenjem razmika rogov na konicah. Vzrok za veliko neizena
čenost rogov je avtorica iskala v mehki roževini v mladosti, ki je 
neodporna na poškodbe in udarce, neprimernih jaslih in v vplivu 
plemenskih bikov. Poseben poudarek so namenili tudi dolžini 
vratu, ki naj bi bil kratek, kot znak zgodnje zrelosti. Pomembna 
je bila tudi nagubanost kože na vratu. Zelo tanko nagubana ko
ža na vratu naj bi pomenila »finost« in dobro proizvodnost. Pri 
meritvah repa so ugotovili, da je imela bohinjka visoko nasajen 
in precej grob rep.

Preglednica 2: Nekatere telesne mere (cm) krav bohinjk 
(Urh, 1958)

Telesna mera Povprečje pri kravah 
(cm)

Dolžina glave 46,31
Širina glave 20,44
Dolžina rogov 22,07
Razmik rogov ob temenu 13,95
Razmik rogov med konicama 41,84
Dolžina vratu 46,14
Dolžina repa 83,61
Obseg repa ob nasadišču 19,21

Polc (1958) je v svoji diplomski nalogi obdelal telesne mere pri bo
hinjskih volih in bikih ter jih poskušal primerjati s kravami. Bikov 
je bilo v Bohinju takrat le 14. Trije so bili stari eno leto, šest bikov 
starih dve leti in pet bikov starih tri leta. Starejših bikov kmetje niso 
redili, ker bi postali pretežki. Tako število bikov je bilo premajhno za 
kakršne koli sklepe. Mogoča je bila le slaba primerjava bohinjskih 
bikov z biki avstrijske pincgavske pasme.

Povprečna višina vihra (preglednica �) pri dveletnem biku je bila 
115,� cm, pri triletnem pa 121,6 cm, kar je več kot so v vihru 
merile krave pri isti starosti. Okvir vsega goveda je bil pravokoten, 
saj je bila dolžina trupa pri vseh živalih večja od višine vihra. Tele
sne mere bikov iz Bohinja je Polc (1958) primerjal z merami bika 
Preisa, uvoženega iz Avstrije leta 1955. Pincgavski bik je imel vse 
izmerjene lastnosti absolutno večje od vseh bohinjskih bikov. Ko 
pa je dolžino trupa preračunal relativno glede na višino vihra, je 
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ugotovil, da so bohinjski biki relativno daljši od pincgavskih bikov. 
Poudaril je tudi zelo izenačene dolžine glave med bohinjskimi biki. 
Koroški biki naj bi imeli, v primerjavi z bohinjskimi biki, krajše glave 
(Polc, 1958).

Preglednica �: Povprečne telesne mere (cm) bohinjskih bikov 
leta 1956 (Polc, 1958)

Starost bikov 1 leto 2 leti 3 leta
Višina vihra 105,6 115,3 121,6
Višina križa - 123,0 124,5
Širina prsi - 37,6 40,7
Globina prsi - 58,0 64,2
Obseg prsi 137,6 167,5 174,2
Dolžina trupa 127,3 148,0 155,0
Obseg goleni - 17,4 19,0
Razmik rogov 
ob temenu

- 17,3 18,0

Razmik rogov 
med konicama

- 48,6 43,7

Dolžina rogov - 17,8 19,2
Širina glave - 22,1 21,7
Dolžina glave - 46,0 48,7

Vole so kmetje uporabljali za delo v gozdovih in na njivah. V pre
teklosti je bilo poznano tudi pitanje, vendar v manjši meri. Voli 
so bili veliki, v primerjavi s kravami pravi orjaki. Bohinjci so imeli 
tudi volovsko planino Lopučnica, kamor so v pašni sezoni odgnali 
vole, ki jih niso potrebovali za delo doma. V letu 1956 so kmetje v 
Bohinju redili 67 volov, vendar se je že takrat število volov iz leta v 
leto zmanjševalo. Skupina študentov je volom izmerila višino vihra, 
dolžino trupa in obseg prsi. Nekaterim volom so izmerili še razmik 
rogov ob temenu in razmik rogov med konicama rogov ter širino 
in dolžino glave (Polc, 1958).

Čreda volov iz Bohinja je bila po videzu zelo raznolika. Ob pregledu 
telesnih mer vseh volov je Polc (1958) ugotovil, da so voli v vaseh 
Stara Fužina, Srednja vas v Bohinju in Češnjica opazno manjši in 
krajši glede na povprečje vseh volov. Vendar teh razlik ni mogel 
potrditi zaradi premajhnega števila volov. Rast volov naj bi se kon
čala pri starosti sedmih let. V povprečju so bili v vihru visoki 128,7 
cm (preglednica 4). Trup volov je meril 157,7 cm, obseg prsi pa 
179,5 cm. Tudi razmik rogov ob temenu in med konicama je bil 
pri volih različno velik. Med obema izmerjenima razmikoma niso 
našli nobene povezave. Obstajala pa je povezava med razmikom 
rogov med konicama in dolžino rogov. Vsi dolgi rogovi so bili širše 
razmaknjeni med konicama. Glava volov naj bi v širino nehala rasti 

pri dveh, v dolžino pa pri šestih letih. Ko so telesne mere volov za 
višino vihra, obseg prsi in dolžino trupa primerjali s telesnimi mera
mi krav, so ugotovili, da se razlike med kravami in voli povečujejo s 
povečevanjem starosti. Voli so imeli znatno daljše rogove kot krave 
in biki pri enaki starosti (Polc, 1958).

Preglednica 4: Povprečne telesne mere (cm) bohinjskih volov 
leta 1956 (Polc, 1958)

Telesna mera Število 
volov

Pov-
prečje 
(cm)

Višina vihra 56 128,7
Dolžina trupa 56 157,7
Obseg prsi 56 179,5
Razmik rogov ob temenu 24 16,7
Razmik rogov med konicama 24 54,0
Dolžina rogov 18 29,8
Širina glave 24 23,0
Dolžina glave 24 50,7

Prodaja plemenskih bikov na sejmu v Naklem je v tistih letih poteka
la zelo dobro. Polc (1958) kot razlog za to navaja, da so slovenski 
rejci vedeli oziroma slutili kolikšno vrednost ima bohinjsko govedo, 
ki je bilo zdravo, utrjeno in imelo dobre sposobnosti prireje. Kljub 
temu pa so se rejci pritoževali nad velikim deležem jalovih krav. 
Vzrok za to so strokovnjaki iskali v nezadostni količini krme na pla
ninski paši ali v hlevu v dolini, neugodne razmere v hlevih (slabi, 
temni in nezračni) ter premrzla voda za pitje. Tudi prehrana govedi 
v Bohinju ni bila zadostna, saj obrok sena, ki so ga pokladali živini, 
ni zadoščal niti za osnovne vzdrževalne potrebe.

Kljub »trdim« rejskim razmeram pa so bili prav Bohinjci med prvimi 
v Sloveniji, ki so začeli z načrtnim selekcijskim delom, ustanavljanjem 
živinorejskih društev, prirejanjem licenciranj in živinorejskih razstav 
ter pospeševanjem živinoreje. Nedvomno si zaslužijo zahvalo za 
ohranitev naše edine avtohtone pasme govedi, ki jo danes imenu
jemo cikasto govedo ali preprosto cika.

Viri
Polc, F. (1958) Značilnejše telesne mere volov in bikov v Bohinju in 
primerjava teh mer s kravami. Diplomska naloga. Str. �9.

Urbas, J. (1958) Značilnejše telesne mere krav v Bohinju. 
Diplomska naloga. Str. 20.

Urh, Z. (1958) Mere glave, vratu in repa krav v Bohinju. 
Diplomska naloga. Str. �0.

Uskovnica (Urh, 1958)

Planinski stan na Dednem polju (Urh, 1958)
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Vsakodnevno življenje se v Železnikih po hudem neurju, ki se je 
razdivjalo 18. septembra 2007 in je terjalo štiri smrtne žrtve, vrača 
na stara pota. Poplavljenih je bilo več kot �50 hiš in objektov, med 
njimi tudi zdravstveni dom, pobesnele vode, ki so na več mestih 
prestopile bregove, pa so odnesle preko 150 avtomobilov. Ogromno 
škode so poplave povzročile tudi vsem večjim podjetjem: Domel, 
Tehtnica, Niko, Dom oprema in Alples. V najbolj prizadetih naseljih 
v Železnikih, Racovnik, Trnje, Na plavžu in Jesenovec, so domačini, 
pripadniki slovenske vojske, civilne zaščite, gasilskih društev in še 
drugi prostovoljci čistili poplavljene hiše, odnašali mulj in reševali, 
kar se je rešiti dalo. 

Hudo je bilo tudi v vaseh Zali Log in Davča, ki sta bili zaradi uničenih 
cest in mostov odrezani od sveta. Do teh vasi je lahko prišla le 
slovenska vojska s helikopterji in tako vaščane oskrbela s hrano 
in pijačo. Najbolj problematična je bila Davča, kajti ceste do tja 
praktično ni bilo. Nekatere samotne kmetije so bile popolnoma 
odrezane, plazovi so zasuli lokalne ceste. 

Pomoč je bila učinkovita, prihajala je iz vseh krajev Slovenije in 
tudi iz tujine. Tako danes večina prizadetih občanov že stanuje v 
toplih in urejenih domovih. Kljub temu pa se vsi prebivalci Želez
nikov in prizadetih območij sprašujejo, kako urediti strugo reke 
Sore in njene pritoke, da bodo Železniki v prihodnje varni pred 
poplavami.

18. julija 2007 je vaščane Češnjic v Tuhinju sredi noči prebudil po
žar. Ljudje so ga v paniki že pred prihodom gasilcev sami pričeli 
gasiti, a za Drolčevo domačijo je bilo že prepozno. Pred dnevi je 
gospodar Tone prignal s planine tri visoko breje krave, da bi se 
otelile v domačem hlevu in da bi jim vsaj nekaj dni lahko posvečal 
več pozornosti, a požar jih je popeljal v tragični konec. Po izgubi 
treh krav in tudi treh teličkov je na planini ostalo še 14 glav goveda 
cikaste pasme. Ob tem velja omeniti, da Drolčeva reja cikastega 
goveda spada med izvorne, saj so med redkimi v Sloveniji do danes 
ohranili čisto rejo tega goveda.

Ko je na pogorišču zavladala žalost, so nekateri vaščani bodrili obu
panega Toneta, češ da mu bodo pomagali zgraditi nov hlev, drugi 
pa so modrovali, ali se v teh časih sploh še splača tolikšen napor. 

Ko je na jesen prišla preostala živina s planinske paše, je žalostno 
strmela v pogorišče. Gospodar Tone se je odločil, da jim bo zgradil 
nov hlev. Vaščani so z njim odšli v gozd, kjer so nasekali les za nov 
»grušt«, pomagali so tudi zgraditi nove stene, betonske stebre, nove 
jasli in nazadnje je zraslo veliko poslopje. To jesen vreme gradnji 
ni bilo naklonjeno, a ob pomoči sosedov in drugih vaščanov, so
delavcev in prijateljev je gospodar Tone zmogel skoraj nadčloveški 
fizični in psihični napor, tako da so tudi Drolčeve krave cike dobile 
nov hlev, ki so ga že težko čakale. 

ZAHVALA
Ob hudi nesreči se najlepše zahvaljujem vaščanom Češ
njic, prijateljem in sodelavcem za velikodušno pomoč v 
najtežjih trenutkih, predvsem pa za pomoč pri gradnji 
hleva. Lepa hvala tudi Društvu za ohranjanje cikastega 
goveda za pomoč pri nabavi krme za živino. Še enkrat 
vsem najlepša hvala.

Odsek ceste Zali Log - Davča

Trnje v Železnikih, 18. september 2007

V ŽELEZNIKIH HUDO 
RAZDEJANJE
Matija Pfajfar,
rejec iz Loga pri Železnikih

TUDI DROLČEVE KRAVE SO 
DOBILE NOV HLEV
Marija Šarc,
Češnjice v Tuhinju

Nekaj dni po požaru



Cikasti zvonček28

Konjerejsko društvo Tuhinj je 8. julija 2007 pripravilo tradicionalni 
konjerejski praznik na Bibi planini, največji planini na Menini, ki 
se razprostira visoko nad Tuhinjsko dolino. Posebnost tokratnega 
praznika je bil blagoslov novozgrajene kapelice sv. Antona Puščav
nika, zavetnika živali. 

Člani Konjerejskega društva Tuhinj so se domislili, da bi na Bibi 
planini postavili kapelico sv. Antona. Vodenje gradbenega odbora 
za izgradnjo kapelice je prevzel Vid Pirš, ki je v sodelovanju s tu
hinjskim župnikom Jožefom Tomšičem uredil vso potrebno doku
mentacijo, da je gradnja kapele lahko nemoteno stekla. Gradbeno 
ekipo je vodil Rajko Žebaljec iz Potoka v Tuhinjski dolini, njegovi 
ženi Mariji pa gre zahvala za številne uporabne ideje in nasvete 
ob gradnji kapele. Članom tuhinjskega konjerejskega društva je s 
pomočjo številnih dobrotnikov, ki so darovali gradbeni material, 
uspelo postaviti povsem novo kapelico v planinskem slogu, krito s 
skodlami. V prekrasnem vremenu je kapelico ob slovesni sveti maši 
blagoslovil stolni prošt, prelat Jože Lap.

Po blagoslovitvi kapelice se je konjerejski praznik nadaljeval s pri
jetno gorsko veselico. S konjsko ruleto je bilo moč priti do konja, s 
pravilno oceno teže prašička postati njegov srečni lastnik, pravilna 
ocena višine pršuta pa je srečnežu omogočila v prihodnjih dneh s 
to dobroto postreči prijateljem.

Veliko ljudi že prihaja k tradicionalni sveti maši na Oltarni peči na 
drugi strani Menine, od letošnjega poletja dalje pa bodo lahko 
občutili tudi idiličnost svete maše v neokrnjenem naravnem okolju 
Bibe planine. Kapelica stoji prav sredi pašnika in bo gotovo blago
dejno vplivala na naše živali.

V nedeljo, 14. oktobra 2007, sta se na planini Praprotnica 
rejcu Albinu Šestu skotila dvojčka pasme bohinjska cika. 
Njuna mati, elitna bikovska mati JAGODA 1772727, je naj
prej skotila teličko, nekaj minut kasneje pa je na svet prišel 
še bikec. 
Krava Jagoda je bila pozimi 2007 osemenjena z bikom ŠVAJC 
851809. Brejost je potekala normalno, brez zapletov. Jagoda 
se je le redila nekoliko bolj kot običajno. Gospodar Albin je 
njeno debelost pripisoval kakovostni planinski paši in priboljš
kom, ki jih je dobivala. Porod se je začel v napovedanem roku. 
Jagoda je skotila zdravo teličko, vendar se popadki še niso 
umirili. Po nekaj minutah je telički sledil še bikec.

 Na kmetiji je zavla
dalo razburjenje, 
saj so prvič v 18 
letih prisostvovali 
rojstvu dvojčkov. 
Čeprav sta bila te
lička sprva majh
na, to ni oviralo 
njune živahnosti. 
V tednih po rojstvu 
sta hitro pridobiva
la težo in dohitela 
svoje vrstnike.

Družina ŠestROJSTVO CIKASTIH DVOJČKOV

NOVA KAPELICA SV. ANTONA 
NA BIBI PLANINI 
Matej Tonin,
Zgornji Tuhinj

Slovesnost ob blagoslovitvi nove kapelice

Pogled na novo kapelico z Limovske planine
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Kravica lepa kot roža,
se pod kamniškimi planinami rodila
in v Črni topel dom dobila.

Odsev lepote in prijaznosti,
v prelepo Jarenino odhitela
in za vedno lepotica cik cvetela. 

Ko je nastajala slovenska država, se je v Županjih Njivah pri Balanti
čevih rodila cika, ki je dobila ime ROŽA. Nihče ni v tistem času niti 
slutil, da bo ta cika postala ena izmed lepotic naše edine avtohtone 
pasme goveda. Takrat so bile te majhne krave pozabljene, marsikdaj 
zasramovane, toda časi so se spremenili. Za to kravo pa se je zanimal 
Franc Galin iz Kališ v Črni in jo po prvi telitvi tudi kupil. Po njegovem 
pripovedovanju je takrat kravica Roža tehtala okrog 280 kg. Prišla 
je v skrbne roke na Galinovo domačijo v Kališe pod Črnivcem (po 
domače Lešarjeva domačija). Tu je Roža preživela dobro desetletje 
in pol v idealnih razmerah, ni ji manjkalo prav ničesar. Velika zasluga 
gre gospodarju Francu in njegovi ženi Ivanki, ki sta imela Rožo za zve
sto prijateljico. Poskrbela sta, da je imela urejeno naravno prehrano: 
paša, seno in 1 »fandl« pšeničnih otrobov na dan. Nikoli ni dobila 
rudninskih dodatkov. Skrb jima je povrnila v polni meri. Vsako leto 
je imela telička, štiri tedne po telitvi je bila vedno pojatev, pripust pa 
potem čez tri tedne in vedno je ostala breja že prvič. Gospodar Franc 
rad pove, da ni zamudila nobenega telička. Telila je petnajstkrat. 
Poleg idealne plodnosti je imela dobro mlečnost, bila prilagodljiva 
in odporna na bolezni. Veliko zaslug za dobro plodnost krave Rože 
ima gospod Anton Burja, starosta slovenskih osemenjevalcev. V nje
govih očeh je bila Roža zapisana kot najlepša cika na Kamniškem, 
zato ji je posvečal posebno pozornost. 

»ROŽA SAMO GOVORITI NE ZNA,« sta pogosto povedala Franc in 
Ivanka. Vrline, kot so prijaznost, ubogljivost in izrazit materinski 
čut, spremljajo njeno življenje vse do danes. Vse to je Roža poka
zala na prvi strokovni delavnici, ki je potekala na Jurčkovi domačiji 
v Črni 5. aprila 200�.

Takrat je zaslovela v vsem 
svojem žaru kot najlepša 
cika daleč naokrog. Mno
gi rejci so se ustavljali ob 
pogledu na Rožo pod Le
šarjevo domačijo in obču
dovali njeno lepoto. 

Po besedah gospodarja 
Franca so bili na domačiji 
vedno povezani s ciko. Že 
njegov oče Matevž je re
dil cike, spomini pa sežejo 
v tiste daljne čase, ko so 
kamniški rejci kupovali cike 
po Bohinju. Zadnja leta re
dijo po dve živali. Poleg go
vedoreje so bili povezani 
tudi z gozdom in lesom. 
Franc je priučen mizar, že
na Ivanka pa je služila kruh 
v tovarni Titan v Kamniku. 
Zadnja leta jima pešajo mo
či, zato sta se odločila, da 
Rožo prodata. 14. novem
bra 2007 so jo odpeljali na 
ekološko kmetijo Turinek 
v Jarenino na Štajerskem. 
Vsi skupaj želimo, da bi Ro
ža še dolgo vrsto let kralje
vala v naši domovini in da 
bi se srečali z njo ob njeni 
dvajsetletnici.

Na koncu se v imenu Društva za ohranjanje cikastega 
goveda iskreno zahvaljujem Francu in Ivanki Galin za 
dolgoletno velikodušno skrb za Rožo. 

Ob odhodu Rože so povedali:

Franc Košir 
s Karničarjeve domačije na 
Zgornjem Jezerskem
Na prvi delavnici v Črni je name napravil 
največji vtis g. Galin s svojo kravo Rožo. 
Presenečen sem bil, da se po vseh teh letih 
zaničevanja še ohranila taka kravica in da 
so bili ljudje, ki so temu kljubovali desetlet
ja. Nam in zanamcem so ohranili »tapravo 
ciko«, ki je včasih nahranila številne sloven
ske družine. Zato izrekam Galinovim priznanje in čast za njihovo 
prizadevanje pri ohranjanju slovenske cike.

Andrej Kuhar 
z Zgornje Slatinškove 
domačije na Klemenčevem
V poletnih mesecih se pogosto vozim po ce
sti, ki vodi od Stahovice do Gornjega Grada. 
Obiskujem brata, ki skrbi za živino na Veliki 
planini. Vedno ko sem se peljal po tej cesti, 
sem z veseljem opazoval lepi avtohtoni ciki, 
ki sta se pasli na pašniku Lešarjeve kmetije 
poleg hiše in hleva. Žal teh krav v bodoče ne 
bo več možno videvati na tem lepem koncu pod Črnivcem. 

Franc Ugovšek 
s Florjana pri Gornjem Gradu
Franc Galin in njegova žena Ivanka sta ime
la veliko srce za svojo živino z lepo urejenih 
hlevom. Sta velika dobrotnika. Kadar sem ju 
obiskal, sta me vedno sprejela z nasmehom 
in veseljem. Nič ne preseneča, da krava Roža 
koraka proti 20. letu starosti, saj ji je dobro 
postlano. Vedno me je mikala ta kravica in 
upam, da bo nekega dne tudi v mojem hlevu 
podobna žival. V ta namen sem tudi kupil Rožino teličko. Ko sem 
jo kupoval, sem bil pri Galinovih s svojo družino. Franc je dejal, da 
jo bo dal moji najmlajši hčerki Katji, če jo bo prodal. Želim jima 
še veliko zdravih in veselih let v življenju, da bi še naprej ostala 
zvesta varuha slovenske cike.

Štefan Klemenšek 
iz Logarske doline
Franca Galina sem spoznal pred leti, ko sva 
z očetom šla kupit kravico s teličkom. Zraven 
Mavrice in teličke Mikice je bila tudi prekra
sna kravica Roža. Zelo mi je bila všeč. Zanjo 
je gospod Galin dobil veliko priznanj in na
grad. Kadar smo se peljali čez Črnivec, sem 
opazoval kravico Rožo in sem povedal očetu, 
da smo tam kupili cike. Zdaj mi bo žal, ker 
je ne bo več tam.

GALINOVA ROŽA ODŠLA NA 
ŠTAJERSKO

Rafko Rokavec,
strokovni tajnik društva CK

ZVESTI PRIJATELJI

ROŽA 1450861 na strokovni 
delavnici v Črni leta 2003
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DETOVA in RISA IZLOČENI
Rafko Rokavec,
strokovni tajnik društva CK

DETOVA je bila najstarejša cika v Sloveniji. Po uradnih evidencah 
se je rodila leta 1988, po mnenju mnogih pa še nekaj let poprej. 
Izvira iz reje Ivane Mlakar iz Bohinjske Češnjice. Uvrščena je bila 
med elitne bikovske matere. Leta 2005 je sodelovala na prvi dr
žavni razstavi v Cerknem. V skupini starejših krav v cikastem tipu 
je bila uvrščena na 1. mesto, za to je bila nagrajena s častnim 
zvoncem. Njena odlika je bilo lepo oblikovano in pripeto vime z 
vsemi lastnostmi dobre molznice. V tistem času je zanjo zelo do
bro skrbel rejec Maj Sal iz okolice Brežic, v zadnjem obdobju pa 
rejec Milan Hribar iz Studenc pri Kamniku. Njena zadnja, trinajsta 
telitev je bila 28. maja 2007, ko je skotila bikca za pleme (Klop 
SI 1��29745). Pred zadnjo telitvijo je obležala, se ob pomoči 
veterinarja delno opomogla, a poginila 16. junija 2007. 

RISA je bila za dobrih deset let mlajša od najstarejše cike in prav 
tako odbrana za bikovsko mater. Izvira iz reje Antona Drolca 
iz Češnjic v Tuhinjski dolini, zadnje leto pa je zanjo skrbel rejec 
Franc Klemen iz Zgornjega Tuhinja. Telila je redno vsako leto, 
pet let po vrsti, in sicer spomladi, nazadnje 15. maja 2006. Za 
seboj je pustila same teličke. Njena odlika so bili zelo tanki, 
naprej usmerjeni rogovi in mlečni karakter s poudarjeno fino 
tanko in gladko kožo. Zaradi bolezni ni ostala breja, zato je bila 
2. oktobra 2007 izločena.

SPAČEK – tudi to se zgodi!
Rafko Rokavec,
strokovni tajnik društva CK

Na kmetiji Slapnik v Rovtu pod Menino je krava cika Jagoda 
(SI 62982887) telila teličko (SI 0��48561), spačka z deformira
no glavo ovnovske oblike. Porod je bil normalen, telička tipične 
cikaste obarvanosti, težka približno �0 kg. Telička je sicer imela 
razvit sesalni čut, a skoraj ni priraščala. Teža na dan rojstva, 28. 
maja 2007, je bila skoraj enaka teži na dan pogina, 7. avgusta 
2007.

Ob tem velja omeniti, da je imela telička koeficient inbridinga 
0,12500, kar pomeni, da je sorodstveno razmerje ozko. Spač
kova mati je potomka bika Cola (15126�), oče pa je potomec 
bika Marsa (851818). Spačkova mati in mati spačkovega očeta 
je ista krava.

SPAČEK SI 03348561

OČE: 
MARS 851818

OČE OČETA: 
MIL 851552

MATI OČETA: 
JAGODA SI 52319309

MATI: 
JAGODA SI 62982887

OČE MATERE: 
COL 151263

MATI MATERE: 
JAGODA SI 52319309

DETOVA 2044279

RISA 1895732
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MLADE KRAVICE
Rafko Rokavec,
strokovni tajnik društva CK

Starost krav ob prvi telitvi je eno od meril zgodnje ali pozne zrelosti. 
Zgodnji pripust je velikokrat tudi posledica tako imenovane proste 
reje goveda različnih kategorij. Tudi v preteklosti so obstajala različ
na mnenja, koliko stara in dorasla mora biti telica za prvi pripust. 
Zato je starost ob prvi telitvi v določeni meri povezana s hotenji 
rejcev in z njihovim načinom gospodarjenja z govedom. Med ho
tenja rejcev sodi tudi sezonski pripust, ki se vse bolj uveljavlja tudi 
danes. V primerih, ko se celotna čreda, tako krave, telice, teličke 
in plemenski bik, pase skupaj, pogosto pride do prezgodnjega 
pripusta  temu pravimo tudi »haremski pripust«. Ta se zgodi ob 
dobri oskrbi mladih teličk, ko sesajo mleko pri kravi in so na dobri 
paši. Zaradi zgodnje prve telitve so te kravice dobile ime »prez
godnjice«. Posledice so: zaostanek v rasti, manjša velikost, možna 
je težka telitev in tudi manjša mlečnost predvsem v prvi laktaciji. 
Praksa pa kaže, da prezgodnja telitev nima vpliva na mlečnost v 
naslednjih laktacijah. Pametno je torej upoštevati priporočilo, da 
se telice prvič pripuste po enem letu starosti. Res pa je tudi, da je 
še vedno boljši zgodnji kot pozni pripust, ker slednji povzroča več 
težav pri obrejitvi in po porodu. 

V nadaljevanju pa nekaj zanimivih prezgodnjic cikaste pasme:

Kravica MIŠIKA
telila pri 496 dnevih starosti (pri 16 mesecih in pol):
MIŠIKA SI 8�118768 Rejec: Marjan Bogataj, Stara Oselica, Gorenja vas

Rojena: 20.1.2006 Datum prve telitve: 30.5.2007 Spol: Ž

Oče: Dren 851964 Oče teleta: Dren 851964

Mati: Miša SI 92�19�05 Identifikacijska številka teleta: SI ��147192

Kravica TIMI
telila pri 531 dnevih starosti (pri dobrih 17 mesecih in pol):
TIMI SI 5�1187�0 Rejec: Marjan Bogataj, Stara Oselica, Gorenja vas

Rojena: 11.12.2005 Datum 1. telitve: 25.5.2007 Spol: Ž

Oče: Dren 851964 Oče teleta: Dren 851964

Mati: Taša SI 22175779 Identifikacijska številka teleta: SI 4�147191

Krava TALA
Prav tako je pri rejcu Marjanu Bogataju iz Stare Oselice nad Poljan
sko dolino krava TALA (SI 12918256) že pri 28 mesecih starosti 
telila 3 teleta. Njena prva telitev je bila pri 54� dnevih starosti. 
Drugič je telila dvojčka. To se zgodi, če je čreda v prosti reji s stalnim 
zunanjim izpustom in ob prisotnosti plemenskega bika.
TALA SI 12918256

Rojena: 22.11.2004 Datum 1. telitve: 18.5.2006 Spol: Ž

Oče: Muri 851549 Datum 2. telitve: 30.5.2007 Spol: M,Ž

Mati: Taša SI 22175779 Oče telet: Dren 851964

 Identifikacijske številke telet: SI 8�126404,  
 SI 2�14719� in SI 1�147194 

Kravica LEA
telila pri 447 dnevih starosti (pri slabih 15 mesecih):
LEA SI 7�255226 Rejec: Marko Antih, Staro selo pri Kobaridu

Rojena: 15.6.2006 Datum prve telitve: 4.9.2007 Spol: M

Oče: Tom 851817 Oče teleta: Tobsi 851816

Mati: Rdečka SI 12265077 Identifikacijska številka teleta: SI ���78589

Kravica ROŽA
telila pri 483 dnevih starosti (pri 16 mesecih):
ROŽA SI 7�200587 Rejec: Dominik Čevka, Zakal pri Stahovici

Rojena: 16.4.2006 Datum prve telitve: 11.8.2007 Spol: Ž

Oče: Tom 851817 Oče teleta: Gallileo 852221

Mati: Cveta SI 02562454 Identifikacijska številka teleta: SI ���92907

Kravica RINKA
je telila pri 576 dnevih starosti (pri dobrih 19 mesecih):
RINKA SI 2�111846 Rejec: Marko Antih, Staro selo pri Kobaridu

Rojena: 8.2.2006 Datum prve telitve: 6.9.2007 Spol: Ž

Oče: Tobsi 851816 Oče teleta: Tobsi 851816

Mati: Rona SI 82924917 Identifikacijska številka teleta: SI 6��78586
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Raz bi ra nje ra zi sko val nih poti et no lo ga dr. To ne ta Cev ca je svo je
vrst ni spre hod po vi so ko gor skih pro strans tvih na še pre te klo sti. Je 
is ka nje, ki ved no zno va pre se ne ča z no vi mi po gle di, in pre poz na
va nje nez na ne ga in ne pri ča ko va ne ga. Je od loč na, a hkra ti tiha pot 
v zgo do vi no, ki se je s smrt jo tega ra zi sko val ca kon ča la, še pre den 
je bilo tam od kam niš kih pla nin sli ša ti pra vi od mev.

Kam ni čan Tone Cevc se je na to pot po dal že zelo zgo daj. V raz
kri va nju pre te klo sti se je na mreč pre poz nal že kot sred nje šo lec, 
ki je v pre go vo rih is kal ne le sle di mo dro sti, tem več tudi ko maj 
raz poz nav ni spo min dav nih pred ni kov. Temu vzne mir je nju je sle
dil z iz bo rom svo je štu dij ske sme ri: po ma tu ri se je na mreč od lo čil 
za štu dij et no lo gi je, ki ga je do pol nje val s štu di jem umet nost ne 
zgo do vi ne. Že med sa mim štu di jem ga je vo di lo nav du še nje nad 
opa zo va njem in zbi ra njem ljud ske kul tu re: po pr vem let ni ku se je 

vklju čil v te ren sko eki po Et no graf ske ga mu ze ja, ki je v le tih na glih 
po voj nih spre memb – tako kot dru ge eki pe osred nje slo ven ske mu
zej ske us ta no ve – do ku men ti ra la in zbi ra la na ro do pi sno gra di vo, 
to pot med Slo ven ci na av strij skem Ko roš kem. 

Po leg nav du še nja za ljud sko kul tu ro je ra zi sko val no na rav na nost 
To ne ta Cev ca zaz na mo va la lju be zen do nje go ve ga rojst ne ga kra ja 
in oko li ce: kot Kam ni čan se je na mreč v krog ra zi
sko val cev uvr stil z ra zi sko va njem izro či la pa stir jev 
na Ve li ki pla ni ni, tej te ma ti ki os ta jal zvest kljub ši ri ni 
svo jih in te re sov in se z ra zi sko va njem tega izro či la 
zad njo pom lad od tega kro ga tudi po slo vil. 

Vstop v ta svet je bilo nje go vo di plom sko delo Živ
lje nje pa stir jev na Ve li ki pla ni ni, s ka te rim se je 
leta 1957 uvr stil med et no lo ge. De set let je poz ne je 
se je vklju čil v krog ra zi sko val cev vzhod noalp skih 
de žel Al pes Orien ta les, kar je bilo za nje go vo na
daljnje delo od lo čil no. Leta 1969 je na Od del ku za 
et no lo gi jo na Fi lo zof ski fa kul te ti dok to ri ral s temo 
Pa stir ske ko če v Ju lij skih in Kam niš kih Al pah 
in pred slo van ski sub strat v nji ho vi ar hi tek
tur ni de diš či ni. Kljub za klju če no sti tega dela je 
v njem moč ču ti ti Cev če vo na dalj njo ra zi sko val no 
us me ri tev. 

Če prav mu prva za po sli tev, na me nje na knjiž ni čar
ske mu delu, ni omo go ča la na da lje va nja tega ra zi
sko va nja, je leta 1971 z za po sli tvi jo na In šti tu tu 
za slo ven sko na ro do pis je pri Slo ven ski aka de mi ji 
zna no sti in umet no sti v Ljub lja ni v Sek ci ji za ljud

sko slovs tvo vno vič us pel vsto pi ti v svet 
ra zi sko va nja ljud ske ga izro či la. Ljud sko 
pri po ved niš tvo ga je pri teg ni lo pred vsem 
s te ma ti ko, ki se na ve zu je na ob moč je 
alp ske ga sve ta – z zgod ba mi o oka me
ne lih ži vih bit jih in o gamsih z zla ti mi 
par klji. O ljud skem pri po ved niš tvu je v 
znans tve ni re vi ji Tra di tio nes na pi sal vr
sto za ni mi vih pris pev kov, kot na pri mer Pri po ved no izro či lo o 
gam sih z zla ti mi par klji iz Kam niš kih Alp (197�), Okam ne la 
ži va bit ja v slo ven skem ljud skem izro čilu (1974) in Po ved ke 
iz kam niš ke ga kota (1999).

Po dveh le tih Cev če ve za po sli tve v In šti tu tu za slo ven sko na ro do pis
je, leta 197�, se je v tej us ta no vi po nu di la mož nost za us ta no vi tev 
Sek ci je za ma te rial no kul tu ro, ki je To ne tu Cev cu do upo ko ji tve nu
di la ve či no ra zi sko val nih iz zi vov. V tem ok vi ru je tkal med na rod na 
poz nans tva, ki so mu ši ri la ob zor ja, in po glab ljal svo je ra zi sko va nje. 
Pri tem je bil po zo ren tudi do živ lje nja pa stir jev in nji ho ve ga du hov
ne ga sve ta in tako pre se gal ok vi re ma te rial ne kul tu re. Znans tve na 
in stro kov na be se di la je v pre pro stej ši ob li ki, na po ljud noz nans tve ni 
rav ni, znal prib li ža ti tudi pre pro ste mu bral cu. 

Prav tako kot se je z ve se ljem pos ve til ra zi ska vam pa stirs tva in plan
šars tva, se je po glo bil v štu dij ljud ske ga stav bars tva nas ploh. Pri tem 
je naj več po zor no sti pos ve čal ob ča snim, to rej pa stir skim bi va liš čem 
in bi va liš čem gozd nih de lav cev. Za mo no graf sko delo Ar hi tek tur
no izro či lo pa stir jev, dr var jev in og lar jev na Slo ven skem 
(1984) je pre jel na gra do Ki dri če ve ga skla da. Po leg pa stir ske ga izro
či la Kam niš koSa vinj skih Alp sta ga pri vla či la tudi pa stir ska kul tu ra 
Ju lij cev (Bo hinj in nje go ve pla ni ne, 1992) in kmeč ko stav bars tvo 
(Kmeč ke hi še v Ka ra van kah, 1988). Za mo no gra fi jo o kmeč kih 
hi šah v Ka ra van kah je do bil Pleč ni ko vo priz na nje.

Kljub ra zi sko val ni po zor no sti do raz lič nih tem živ lje nja v pla ni nah 
in do ljud ske ga stav bars tva je Tone Cevc os ta jal zvest Ve li ki pla ni ni 
in nje ne mu izro či lu. Nje go va mo no gra fi ja Ve li ka pla ni na. Živ lje
nje, delo in izro či lo pa stir jev je izš la v treh iz da jah (1972, 1987, 
199�), v str nje ni po do bi pa tudi kot Ve li ka pla ni na v sli ki. To 
po tr ju je ne le od mev nost tega dela, tem več tudi nje gov po men. 

Po vsem novo po glav je pa se je za če lo s Cev če vo od lo či tvi jo, da bo k 
ra zi sko va nju Ve li ke pla ni ne pri teg nil ar heo lo ge. Z nji ho vo po moč jo 
je od kril po mem bne sle di živ lje nja v pla ni nah, kar je ob nji ho vem so
de lo va nju raz kril v de lih Dav ne sle di člo ve ka v Kam niš kih Al pah 

(1997) in Lon če ne po so de pa stir jev: skle de in 
la tvi ce iz poz ne ga sred nje ga in no ve ga veka 
iz planin v Kam niš kih Al pah (2000). Ta od krit ja 
so po vsem spre me ni la do se da nje po gle de na ta del 
na še zgo do vi ne, hkra ti pa so moč no zaz na mo va la 
zad nje ob dob je Cev če ve ga ra zi sko val ne ga dela.

Zbor nik Člo vek v Al pah (2006), ki raz kri va de set let
je ra zi skav o nav zoč no sti člo ve ka v slo ven skih Al pah 
(1996–2006), vse bin sko zao kro ža to raz kri va nje. 
Ta zbor nik, ki ga je ure dil dr. Tone Cevc, je po me nil 
nje go vo slo vo ne le od ra zi sko va nja pla nin, tem več 
tudi od ti stih, ki jih je s svo jim ra zi sko va njem bo ga
til. Po slo vil pa se ni le kot ra zi sko va lec: od šel je kot 
člo vek, ki je tudi s svo jo ra zi sko val no nav zoč nost jo 
v pla ni nah med ljud mi sku šal zbu ja ti za vest o vred
no tah nji ho ve ga izro či la in za vest o ve li či ni nji ho ve 
pre te klo sti. Mor da je tudi to de diš či na, s ka te ro nas 
Tone Cevc – po leg bo gas tva svo jih znans tve nih del 
– opo zar ja na po men ohra nja nja iz jem nih vred not 
na še pre te klo sti. Te na mreč os ta ja jo le, do kler ži vi jo 
kot vred no ta. 

Dr. Ma ri ja Klob čar

Tone Cevc

Še zadnjič v hribih, na planini Koren, 12. oktober 2006

Naslovnica leta 1992 izdane 
knjige

SPOMINU DR. TONETA CEVCA 
(1932–2007)



Cikasti zvonček ��

Anica Korošec, p. d. Bajdrova mama, se je rodila 12. marca 
19�6 v Hotemažah pri Preddvoru. Mlada leta so ji prinesla 
predvsem bridkost in vsakdanji boj za preživetje. Med drugo 
svetovno vojno je pri njenih osmih letih umrl oče, ki je sodelo
val v narodnoosvobodilnem boju. Na kmetiji so tako izgubili 
pomembno delovno moč, zato so otroci morali krepko popri
jeti za vsa kmečka opravila. Verjetno je prav to botrovalo njeni 
prizadevnosti in delavnosti vse do njene smrti. 

Leta 1962 je Anica prišla na Koprivnik ob vznožju Pokljuke na 
Bajdrovo domačijo. V življenju sta se ji rodili hčeri Ljuba in Stan
ka. Z možem Jakobom sta kmetovala z vso zagnanostjo. Daleč 
naokoli je bila pokojna Anica poznana kot kmečka ženska, ki 
»dela in dela« oziroma »gara in gara« iz dneva v dan. O velikem 
naporu pri kmečkem delu so pričale njene raskave dlani, saj se 
je lotila tudi najtežjih opravil na kmetiji in v gozdu. Še celo delo 
s traktorjem ji ni bilo tuje.

Ko smo leta 2002 iskali cike po bohinjskih vaseh, nas je pot pri
peljala tudi do Bajdrove domačije. Takoj smo ugotovili, da na 
tej kmetiji vladata skromnost in delavnost. V hlevu smo opazili 
tudi kravo Mavro, ki je ena lepših še ohranjenih krav cikaste 
pasme v Bohinju in ima status elitne bikovske matere. Ta krava 
je potem postala »kraljica pokljuške planote«, z njo je pokojna 
Anica doživela tudi radostne trenutke v svojem življenju. Leta 
200� jo je s traktorjem pripeljala na drugo strokovno delavnico 
v Srednjo vas. Na prvi državni razstavi v Cerknem pa je z njo 
osvojila tretje mesto v skupini starejših krav avtohtonega tipa. 
Takrat se je krava Mavra okitila z zvoncem. Na 4. občnem zbo
ru društva v Gornjem gradu je Anici Ministrstvo za kmetijstvo 
podelilo priznanje za ohranjanje slovenske naravne in kulturne 
dediščine, in sicer za dosežke pri reji avtohtone pasme cikasto 
govedo. 

Ko je leta 1962 Anica prišla na Koprivnik, so na Bajdrovi domačiji 
redili samo cikasto govedo. Z uvedbo obveznega osemenjevanja 
pa je to govedo skoraj izginilo, tako da je ostalo le še nekaj živali 
te pasme. Z možem Jakobom sta redila več kot 20 glav goveda, 
od tega do 15 krav. Do pred leti sta oddajala mleko v mlekarno, 
ko pa je ta propadla, sta rejo krav molznic preusmerila v rejo 
krav dojilj. Pogoji za kmetovanje so se zaostrovali, birokracija v 
kmetijstvu je postajala vplivnejša in je močno ovirala kmete pri 
delu na kmetijah. Velikokrat je pokojna Anica potožila: »Pa kdo 
bo še delal na kmetih, ko pa so papirji bolj pomembni kot delo!« 
Razočarana je bila nad propadom bohinjske mlekarne, obširno 

Anica s kravo MAVRO na državni razstavi v Cerknem.

administracijo v kmetijstvu in prepre
čevanjem paše po obronkih gozdnate 
planote na Pokljuki. 

Pred letom dni je začela Anici poje
mati življenjska moč. Bolezen, ki je 
nezadržno krnila njeno zdravje, je na
predovala in 26. septembra 2007 je 
prenehalo biti njeno srce. Nazadnje 
so ji bili v veliko uteho njeni najbližji, 
mož Jaka in hčerki Stanka in Ljuba. 
Imela je še smele načrte za razvoj Bajdrove kmetije, a usoda 
jih je prekrižala. 

Po njeni smrti je Jakob s solznimi očmi ponovil njene zadnje 
besede: »Pojdi k sv. spovedi in sv. obhajilu, v hlevu zmanjšaj 
čredo, a ohrani cike!« Sam pa jokaje doda: »Anica je bila zelo 
pridna, zelo pridna …«

Krava Mavra ostaja na Bajdrovi domačiji, njene zveste prijateljice 
Anice pa ni več. Desetletje in pol sta preživeli skupaj v dobrem 
in slabem. Praznina je velika. A ko se peljemo mimo domačije, v 
hlevu še vedno sveti lučka, ob kateri se nam znova utrne misel 
na pokojno Anico. Rejci slovenske cike smo zelo cenili njeno 
delavnost, preprostost in skromnost. Prisrčna zahvala za vse, 
kar je pokojna Anica storila za ohranitev cike in kmetijstva v 
prelepi deželici pod pokljuškimi gozdovi.

Ostaja nam spomin na pridno kmetico s Koprivnika. 

Rafko Rokavec

Anica Korošec

V SPOMIN NA BAJDROVO MAMO IZ KOPRIVNIKA 
V BOHINJU

VSE ŽIVLJENJE SAMO GARANJE

Bajdrova mama s kravo MAVRO 1292105 na drugi strokovni 
delavnici v Srednji vasi v Bohinju leta 2003

Bajdrova mama in prvi predsednik društva Jože Romšak ob 
nagrajeni kravi MAVRI na prvi državni razstavi v Cerknem leta 
2005
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V SPOMIN 
IN ZAHVALO 
SEDLARSKEMU 
MOJSTRU MILANU 
KOKALJU
Milan Kokalj se je rodil 26. junija 1925 v 
Tupaličah pri Preddvoru. Pri hiši se je s sedlar
sko obrtjo ukvarjal že tretji rod – to pomeni, 
da se je tudi mladi Milan izučil te obrti pri 
svojem očetu. 

Njegov dom je stal ob cesti KranjJezersko, po
membni prometni povezavi za prevoz lesa v 
Kranj. V njihovi delavnici je bilo vedno dovolj 
dela, neprestano je bilo namreč treba poprav
ljati staro konjsko vprego ali pa izdelovati 
novo. Čeprav je sedlarska obrt v tistih časih 
cvetela, »furmani« so pri njih naročali izdel
ke, kot so komati, vajeti in drugo vprežno 
jermenje, se je mladi mojster Milan vendarle 
moral odpraviti s trebuhom za kruhom. V 
družini je namreč bilo več sinov, kruha za 
vse pa premalo. In tako se je mladi mojster 
podal s kolesom in nekaj orodja v nahrbtniku 
v Moravško dolino. Tam je bilo veliko kmetov, 
ki so imeli tudi precej konj, sedlarja pa nobe
nega. Tega so še kako potrebovali, saj so se 
mnogi od njih ukvarjali tudi s prevozništvom 
(»furmanstvom«), vozili so kremenčev pesek 
na železniško postajo v Domžale. S pridnim 
delom si je mojster Milan kmalu prislužil to
liko, da je lahko kupil prostor za delavnico 
na trgu v Moravčah. Tako mu ni bilo več tre
ba hoditi od gospodarja do gospodarja. Po 
svojem znanju in kvalitetni izdelavi je slovel 
daleč naokoli in dela mu ni manjkalo. Izučil 
je tudi nekaj sedlarjev in tapetnikov, a žal 
niso ostali v tem poklicu. 

S tehničnim napredkom, ko je traktor nado
mestil konje, se je zmanjšalo tudi povpra
ševanje po sedlarskem mojstru, zato se je 
preusmeril v izdelavo tapetniških izdelkov. 
Kmalu so tudi te izdelke začeli izdelovati v 
tovarnah, tako da je bilo potrebno razmišljati 
o novi dejavnosti. Začel je izdelovati usnjene 
pasove za uniforme, ovratnice za govedo in 
jermene za zvonce za razne govedorejske 
razstave. 

Po upokojitvi si je zelo želel izdelati pravi 
konjski komat v pomanjšani izvedbi, kot 
spominek. To mu je odlično uspelo – za 
ta izdelek mu je Obrtna zbornica Sloveni
je izdala certifikat za izdelek domače obrti, 
opisan pa je tudi v knjigi Mojstrovine Slove
nije. Kot upokojeni sedlarski mojster je rad 
sprejemal povabila organizatorjev turističnih 
prireditev in na stojnicah predstavljal svoje 
delo in izdelke. 

V devetdesetih letih se je močno povečalo 
povpraševanje po okrasnih jermenih za zvon
ce. Na državnih in mednarodnih razstavah 
živine so najboljšim rejcem podarjali takšne 
zvonce kot nagrado za izjemne dosežke. 
Okrasni jermeni so bili izdelani ročno, okra

šeni s simboli društev in tipično slovenskimi 
ornamenti.

Čeprav mu je leta 2000 bolezen preprečila 
delo v delavnici, je še vedno rad z nasveti 
pomagal pri našem delu. Tako z veseljem 
nadaljujemo družinsko tradicijo sedlarske 
obrti, ki se je prilagodila drugačnim potre
bam trga in preusmerila v izdelavo drugač
nih izdelkov.

�. avgusta 2007 se je končala njegova živ
ljenjska pot. Hvaležni smo, da smo se lahko 
učili od njega, da zdaj znamo nadaljevati pot, 
ki jo je z veliko truda začel utirati sedlarski 
mojster Milan Kokalj iz Moravč.

Marija Kokalj

Okrasni zvonci, delo mojstra Milana 
Kokalja, na razstavi v Komendi, leta 
2000

Komat



skih li sti nah pr vič ome nja z ime nom De be li vrh okrog leta 1500. Ime 
Laz je do bi la še le ka sne je, ko se je s kr če njem se li la navz dol.

Pla ni na je do bre tri ure hoda od da lje na od vasi v dolini in prav to li ko 
od spod nje pla ni ne Grin tov ca; pot v Laz vodi čez pla ni no Kr ste ni ca. 
Po tej poti se v prvi po lo vi ci ju li ja »ba sov ci« s svo ji mi tro pi iz spod nje 
pla ni ne se li jo na vi so ko pla ni no Laz, je se ni pa po isti poti navz dol. Na 
Grin tov ci os ta ja jo do sv. Mi he la (29. sep tem ber). V pa šnem ob dob ju 
oži vi pro met po do li ni Suhe na Pun grat in naprej čez pla ni no Je ze ro.  
V pre te klo sti pa so mnogo ho di li po »čez Ta ozko«. 

Po sa mez ni plan šar ski sta no vi so po se ja ni ob robu gor ske ko ta nje, 
več ji del leteh pa je v sku pi nah pos tav ljen ob pla nin ski poti, ki je 
v zad njem sto let ju vse bolj ži va pla nin ska trans ver za la. Leta 1978 
je bilo v Lazu dvaj set stavb in dvo je ko rit za vodo. Tri je sta no vi so 
bili že te daj v raz pa da jo čem sta nju, na se liš čih dveh pa sta že sta li 
zi da ni zgrad bi z novo na mem bnost jo: nova lov ska ko ča in hlev za 
ko nje, ki pri pa da tej ko či. Lov ska ko ča sto ji na se liš ču Slam ni ko ve ga 
sta na, hlev pa na selišču Tomanovega stana. Si rar na (»si rar ca«) je 
bila zgra je na leta 1900, kar do ka zu je ohra nje na let ni ca. Zgra di la 
jo je fu ži nar ska si rar ska za dru ga, ki je za grad njo do bi la �00 kron 
dr žav ne pod po re. Ra zen dveh sta nov in »si rar ce« so bili vsi sta no vi 
le se ni. Zna čil na je nad strop na ob li ka sta na na ste brih – »na ko zah« 
ali »na ko bi lah«. Zgo raj je eno ce lič no plan šar sko bi va liš če z »go ni
šem«, klop mi in po gra di za le žiš če. Pod sta nom je pro stor za ži vi no,
raz šir jen v iz pah nje no »ograd« ali »krav jo stre ho«. Na zad nji čel ni 
stra ni so se kot pri ve ski pri sla nja le na sta no ve manj še bru na ste zgrad

Planina Laz, sirar Jurč iz Stare Fužine in Posodnjekova Cilka iz 
Studora pred sirarco, foto Anka Novak, 1975

Naselje v planini Laz, foto Drago Holynski, 1978

Majerica Hlipova Micka in sirar Jurč iz 
Stare Fužine pri sirarskem delu, sirarca v 
planini Laz, foto Anka Novak, 1975

BOHINJSKA 
PLANINA LAZ
Anka No vak

Laz je pla ni na zelo sta re bo hinj ske 
pa šne sre nje Stu dor – Sta ra Fu ži na. 
Svoj živ ljenj ski in gos po dar ski pro

stor so Stu dor ci in za nji mi Fu ži nar ji ši ri li v 
ob se žen gor ski svet, ki ga poz na mo pod 
ime nom Fu ži nar ske pla ni ne. Sega od vasi 
v do li ni in Bo hinj ske ga je ze ra do vr hov 
Tos ca in De be le ga vrha. V 16. sto let ju je 
Stu dor cem pri pa da la tudi pla ni na Velo 
po lje. Stu dor cem in Fu ži nar jem pri pa da 
na job sež nej še pa šno ob moč je v Ju lij skih Al pah. Od 
za hod nih obron kov Us kov ni ce pa vse do Kom ne se 
ši ri fu ži nar ski svet. Tudi po šte vi lu pla nin se z njim ne 
more pri mer ja ti no be na dru ga pa šna sre nja. V dru gi 
po lo vi ci šest de se tih let pre te kle ga sto let ja, ko je bilo 
tudi v Bo hi nju plan šars tvo v moč nem usi ha nju, je bilo 
v stu dor skofu ži nar ski agrar ni skup no sti še naj več do
ma či nov – plan šar jev.

Ni na ključ je, da je Go renj ski mu zej v Kra nju prav v ko maj opuš če ni 
si rar ni v Sta ri Fu ži ni leta 1971 ure dil bo hinj ski Plan šar ski mu zej  tudi 
ob zav ze ti mo ral ni pod po ri bo hinj skih or ga ni za cij (Tu ri stič no društvo 
Bo hinj, Kra jev na skup nost Sta ra Fu ži na, Kme tij sko goz dar ska za dru ga 
v Sred nji vasi). Leta 1978 smo na fu ži nar skih pla ni nah Grin tov ca, Laz 
in Voje po sne li et no loš ki do ku men tar ni film Plan šars tvo v Bo hi nju.

Na bo hinj skih pla ni nah se je dol go ohra njal naj sta rej ši si stem in di vi
dual ne ga plan šars tva. Ohra njal se je po vsod tam, kjer je bilo gos po
dars tvo v do li ni naj bolj od vi sno od tega, kar je dala pla ni na. Bo hinj ske 
pla ni ne so skup ne, srenj ske. Na skup nem sve tu ima jo gos po dar ji 
svo je sta no ve in sta je, ki so nji ho va last. Vsa ko leto so jih na se li li 
plan šar ji, bo di si do ma či čla ni dru ži ne (si no vi, hče re, stri ci, tete) ali pa 
na je ti plan šar ji. Na zu naj se si stem in di vi dual ne ga plan šars tva zelo 
opri jem lji vo zr ca li v gor ski kul tur ni kra ji ni. Bo hinj ska plan šar ska na se
lja so po dobna pra vim gor skim va sem. Do ma či ni tudi poi me nu je jo 
plan šar ska bi va liš ča z do ma či mi hi šni mi ime ni last ni kov.

Pla ni na Laz (1560 m nad mor ske vi ši ne) le ži v gor ski ko ta nji, »kon ti«, 
pod gor ski mi ma si vi 
Ogra dov, De be le ga 
vrha, Vo gla, Slat ne 
in Kre de, ki lo či jo Laz 
od so sed nje pla ni ne 
Ded no po lje. V Kre di 
je vse ka na pot čez Kre
vsov stop, ki po ve zu je 
obe pla ni ni. Ar heo loš
ke najd be na bliž njih 
vi so kih fu ži nar skih 
pla ni nah Vi šev nik in 
Ov ča ri ja do ka zu je jo, 
kako glo bo ke ko re ni
ne ima pro di ra nje člo
ve ka v ta gor ski svet, 
kjer je is kal hra ne zase 
in za svo jo ži vi no. Pla

ni na Laz se v zgo do vin
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be »te leč nje ki« za mla do go ve do. V os tre šnem delu »te leč nje kov« so 
shra nje va li gor sko seno (»mu ra vo«) za te le ta in obo le le kra ve. Zi da na 
sta bila le Slam ni kov in Ma ti jev žev stan, oba v la sti gos po dar jev iz 
Sta re Fu ži ne. Dru gi je bil dvo ce li čen, na se liš ču pr ve ga pa je že leta 
1978 sta la lov ska ko ča, ka te re grad njo je gmot no omo go čil Švi car, 
na jem nik lova na tej pla ni ni.

Leta 1978 so bili v Lazu na sled nji sta no vi: Hli pov, Šo štar jev, Med ve
dov, Štro sov, Ma ti čev čev, Šmon čev, Ma ti je žev, Do lenj čev, Hto rov, 
Jo žov čev, Ža lar jev, Bun drov – vsi ti sta no vi so bili v la sti gos po dar jev 
iz Sta re Fu ži ne. Stu dor ski gos po dar ji so ime li Ko ri tar jev, Po sod nje kov, 
Pe tri čev in Golt nar jev stan. 

Na pla ni no Laz so že pred dru go sve tov no voj no pri ha ja li smu čar ji. 
Gos po dar ji so jim da
ja li sta no ve v na jem. 
Prav zato so Štro sov 
stan pred dru go sve
tov no voj no ure di li v 
dvo ce lič no bi va liš če. 
V pr vem pro sto ru 
je bila ku hi nja z vzi
da nim šte dil ni kom, 
dru gi pro stor pa so 
opre mi li s po gra di. 
Od mest ne ga vr ve
ža utru je ni meš ča ni, 
zla sti izo bra žen ci, so 
po dru gi sve tov ni voj
ni is ka li mir v za vet ju 
gora. Na je ma li so 
opuš če ne sta no ve 
po pla ni nah in jih 
ure ja li za pre živ lja
nje svo je ga pro ste ga 

ča sa. Pia nist in kom po nist Mar jan Li pov šek si je v Lazu ure dil Hto rov 
stan, pe snik Dane Zajc pa Pe tri čev stan.

SIRARNA V LAZU 

Si rar na je bila samo de lav ni ca, v njej ni bilo bi val ne ga pro sto ra za 
si rar ja, kot so ga ime le mlaj še si rar ne na bo hinj skih pla ni nah (Ded no 
po lje, Je ze ro). Si rar v Lazu je do bil stre ho v sta nu gos po dar ja, ki mu 
je dal v os kr bo svo je kra ve na pla ni ni. Leta 1955 so ob me lio ra ci ji 
pla ni ne Laz preu re dili tudi si rar no. Sta ro peč, ki je 
bila se zi da na za ko tel s »cga nom«, ka kor so ime no
va li ma siv no vra ti lo za obe ša nje si rar ske ga kot la, 
so te daj za me nja li z ve li kim 460li tr skim vzi da nim 
kot lom. Sta ri plan šar ji so pri po ve do va li, da je bilo 
na za čet ku pa še v Lazu to li ko mle ka, da so mle ko 
ju tra nje in mle ko ve čer ne mol že si ri li po se bej.

Te melj bo hinj ske ga si rars tva je bila go ve do re ja, v 
pre te klo sti tudi koz je re ja, v prvi po lo vi ci 19. sto let ja 
so iz de lo va li tudi ovč ji sir. Kljub pre po ve di pa še koz 
so zla sti rev nej ši Fu ži nar ji vztra ja li pri njej. V si rar ni 
v Lazu so tako sku paj si ri li kravje in koz je mle ko. 
Iz de lo va li so ve li ke hle be sira, ki so teh ta li po tri de
set, šti ri de set kg. Do zo re le hle be so pla ča ni no sa či 
spro ti pri na ša li v do li no. Bre me, za vi to v rju ho, so 
pri tr di li ob če lo tako, da je bilo opr to na ra mah. 
Izro či lo pra vi, da so tudi s te pla ni ne po »čez Ta 
ozko« vo zi li hle be sira s sa mo tež ni mi san mi.

Red na te den ska os kr ba plan šar jev s hra no, pri
na ša nje sira in sku te v do li no, pa tudi raz gi ba no 
dru žab no živ ljenje v Lazu, kjer je bilo po leg sta rih 
plan šar jev ved no tudi do volj fan tov in de klet, je utr je va lo ži vah ne 
sti ke vaš ča nov s svo ji mi »ma jer ji« v Lazu. 

Plan šar ske poti so se pr vič opaz no iz bolj ša le, še le ko so za če li gra di ti 
gozd ne poti na Fu ži nar ske pla ni ne. K temu je zla sti pris pe va la l. 1906 
zgra je na bo hinj ska že lez ni ca, ki je moč no spod bu di la raz voj le sne 
tr go vi ne v teh kra jih. Le sni tr go vec je za svo je po tre be že pred prvo 
sve tov no voj no po skr bel za novo pot čez Vo gar na pla ni no Vi šev nik 

in po pra vil sta ro voz no pot v do li ni Suhe. Pred tem je voz na pot dr
ža la le do Sku te. Ure di li so voz no pot do pla ni ne Bla to in na prej do 
Pun gar ta. Ime rav ni ce Sku ta v do li ni Suhe je v zve zi s sta rim pro met
nim si ste mom. Do tega me sta so pri na ša li »ma jer ji« s pla ni ne Bla to, 
s pla nin Vi šev nik, Ov ča ri ja, Ded no po lje, Je ze ro in tudi s pla ni ne Laz 
svo je te den ske pri del ke sku te, na zaj pa so no si li »kešt« (te den ska 
za lo ga ži vil), ki so jim ga vsak te den po sla li gos po dar ji tro pov. Do 
Sku te so bre me na iz vasi in s pla ni ne vo zi li z vprežni mi voz mi, od 
Sku te pa je bilo tre ba vsa bre me na pre ne sti sa mo tež.

Leta 19�7, ko je za če la »ma ja rit« v Lazu Ma ri ja Gaš pe rin (roj. 1916), 
po do ma če Hli po va Mic ka iz Sta re Fu ži ne 121, je bilo v Lazu de set 
»ma jer jev« in si rar. To rej je bila na se lje na več kot po lo vi ca sta nov. 
S Cil ko Odar (roj.: 1919), po do ma če Po sod nje ko vo Cil ko iz Stu do
ra, ki je po sta la plan ša ri ca v Lazu še kak šno leto pred Hli po vo, sta 
med zad nji mi pred stav ni ca mi bo hinj skih pla šar jev, ki so de set let ja po 
pla ni nah skr be li za svo je tro pe in tro pe dru gih gos po dar jev. Ži vi no 
dru gih gos po dar jev ime nu je jo »na jem ni ce«. Leta 1990 sta Mic ka 
in Cil ka na zad nje »ma ja ri li« v Lazu. Ta ko le je pri po ve do va la o delu 
Hli po va Mic ka:

»Naj več sem ime la v pla ni ni šti ri najst do pet najst molz nih krav, pa 
prib liž no to li ko ali pa še več ja lov cev. Tako da sem skr be la za tri de set 
do pe tin šti ri de set glav ži vi ne. Na zad nje sem ime la gori po de set molz
nih krav in prib liž no to li ko ja lov cev. Zad njih de set let sva s Cil ko sami 
tudi si ri li. Vsak dan dva hle ba po pet kg, dva do tri hle be, tež ke po 
dva in pol kg … En krat sem pa v dveh urah in pol priš la iz Laza do 
si rar ce v Sta ri Fu ži ni – pa osem najst kg sku te sem pri ne sla. Am pak, 
kok si pa šel! Nisi nič po čil.« 

Leta 1978 se je pa slo v Lazu okrog 60 glav go ve je ži vi ne, od tega 
po lo vi co molz nih krav in 7 koza. Ime na dol go let nih »ma jer jev« so 
se s spo što va njem trd no za si dra la v za vest do ma či nov in tudi dru gih 
lju bi te ljev bo hinj skih gora. Hli po va Mic ka in Po sod nje ko va Cil ka sta 
zra sli s to pla ni no. Kme tij ski stro kov nja ki in na čr to val ci plan šar ske
ga gos podars tva so ju va bi li, da bi opu sti li Laz in oži vi li si rars tvo 
na pla ni ni Je ze ro, ki je bliž ja do li ni, zla sti pa je pre mo gla so dob no 
ure je no si rar no z bi va liš či za plan šar je in obi sko val ce gora, toda sta ri 
ma je ri ci svo je ga Laza ni sta za ta ji li. Po svo ji upo ko ji tvi se jima je za 
več let v Lazu pri dru žil še Lo vrenc Cve tek, po do ma če Jurč iz Sta re 
Fu ži ne. V mla do sti je z oče tom ve li ko si ril v do ma čih pla ni nah. Te 
so ga zno va zva bi le in na sta rost jim je izro čil še svo je zad nje mo či. 
Bol ne ga so s ko njem pri pe lja li v do li no. Od šel je. Mic ka in Cil ka sta 

iz Laza po sla li šo pek Jur ču v slo vo. Ti tri je plan šar ji in Ku har je va Mic
ka iz Sta re Fu ži ne, ki je de set let ja ohra nja la plan šars tvo in si rars tvo 
na vi so ki pla ni ni Ov ča ri ja, so pred tri de se ti mi leti s svo jim de lom 
pris pe va li k še več ji do ku men tar ni vred no sti fil ma o tra di cio nal nem 
bo hinj skem plan šars tvu.

Posodnjekov stan s kravjo streho in telečnjekom,  planina Laz, 
foto Marija Cerar, 1978

Majerica Posodnjekova Cilka iz Studora 
pri molži v planini Laz, foto Anka Novak, 
1978

Slikovno gradivo je iz arhiva Gorenjskega muzeja v Kranju


