Cikasti
zvonèek

številka

7

julij 2008

Uvodna misel:

»SEM MAJHNA CIKASTA
KRAVCA,
SLOVENCE SEM Z MLEKCEM
POJILA.«

Slovenska cika

VSEBINA

stran

UTIRANJE POTI ZA OŽIVITEV SLOVENSKE CIKE

3

OBČNI ZBOR NA BLEJSKI DOBRAVI



ANTON KUHAR je prejel priznanje za 60 let
pastirskega dela na Veliki planini

6

ANTON BURJA je prejel priznanje za 50 let dela
na področju osemenjevanja

6

ALFONZ FISCHIONE je prejel priznanje za dolgoletno
delo na področju sirarstva na Tolminskem

7

CILKA MLAKAR je prejela priznanje za ohranjanje
planšarstva v Bohinju

8

FRANC IN IVANKA GALIN sta prejela priznanje
za uspeh pri reji slovenske cike

8

PRILOŽNOST ZA CIKO

9

DAVČA

11

SLOVENSKA ZEMLJICA

11

DEMOGOZD IN BIOENERGIJA

12

RAZSTAVA CIKASTEGA GOVEDA

13

OKROGLA MIZA O PRIHODNOSTI GOSPODARJENJA
NA HRIBOVSKIH IN GORSKIH KMETIJAH

16

OB ZAČETKU PAŠE

17

GENSKO SPREMENJENA ŽIVILA – DA ALI NE?

18

»VSE OB PRAVEM ČASU«

19

KMETIJA CENCELJ

20

BIKI CIKASTE PASME ZA OSEMENJEVANJE

22

LINIJE PLEMENSKIH BIKOV CIKASTE PASME

2

BIKOVSKE MATERE OD USTANOVITVE DRUŠTVA
DO DANES

30

DINKA SPLETA VEZI PRIJATELJSTVA

39

ZOOLOŠKA IN PASEMSKA RAZDELITEV GOVEDA (2)

0

V SPOMIN REJCU CIKASTEGA GOVEDA,
STANETU ŠPORINU

2

V SPOMIN NA JAMNIKOVEGA OČETA
IZ FLORJANA NAD GORNJIM GRADOM

2

V SPOMIN ZVESTEMU PASTIRJU Z VELIKE PLANINE

3

V SPOMIN, MAJ SAL



PLANINA JESENIŠKA ROŽCA

5

MALA PLANŠARICA Z VELEGA POLJA

6

KAKO REJCI SLOVENSKE CIKE RAZMIŠLJAJO
O SVOJI PRIHODNOSTI?

8

VABILO NA 5. STROKOVNO DELVNICO
CIKASTEGA GOVEDA V SOLČAVI

52

CIKASTI ZVONČEK 7
Glasilo Društva za ohranjanje cikastega goveda v Sloveniji
JULIJ 2008
Glasilo izdalo: Društvo za ohranjanje cikastega goveda v Sloveniji,
Groblje 3, 1230 Domžale
Urednik: Rafko Rokavec, telefon: 031 808 183,
Epošta: rafko.rokavec@lj.kgzs.si
Fotografije: požrtvovalni člani društva.
Fotografija na naslovnici: Balantičeva čreda krav na Mali planini.
Oblikovanje: Špes, grafični studio, NM.
Jezikovni pregled: Anja Novak.
Naklada: 800 izvodov

NE POZABITE
PRITI V SOLČAVO!
HARMONIJA TREH DOLIN
VABLJENI
na

5. STROKOVNO DELAVNICO
CIKASTEGA GOVEDA
v okviru prireditve

SOLČAV SKI DNE VI

NEDELJA, 27. AVGUST 2008,
s pričetkom ob 11. uri
v Solčavi

Program:
• PREDSTAVITEV KRAV PO BIKU »DULE 851655«
• PREDSTAVITEV KRAV PO BIKU »BRIN 851656«
• PREDSTAVITEV TELIC PO BIKU »ŠVAJC 851809«
• PREDSTAVITEV TELIC PO BIKU »SIMON 851815«
• PREDSTAVITEV KRAV V RAZLIČNIH TIPIH
• PREDSTAVITEV PLEMENSKIH BIKOV

PRODAJA PLEMENSKIH TELIČK
Vljudno vabljeni!

DRUŠTVO JE IZDALO
ZLOŽENKO!

UVODNIK

UTIRANJE POTI ZA OŽIVITEV SLOVENSKE CIKE
Andrej Kuhar,
Klemenčevo pod Kamniškim vrhom

S

tari slovenski pregovor pravi, da je vsak začetek
težak. Teče že sedmo leto delovanja Društva
za ohranjanje cikastega goveda, zato je zdaj
priložnost za pogled nazaj. Menim, da je društvo
naredilo velik preboj pri ponovnem oživljanju edine
avtohtone pasme goveda v slovenskem prostoru.
Pri tem sem pomagal po svojih močeh, predvsem
zadnja tri leta kot njen predsednik.

Bik NAGELJ 151256, prvi licencirani bik po ustanovitvi društva,
rejec Andrej Kuhar iz Klemenčevega pod Kamiškim vrhom.
Mnoge generacije Slovenk in Slovencev je pojila majhna rdečkasta
kravica, ki smo jo in jo še, po domače kličemo »cika«. Nekdaj glav
na pasma na Slovenskem, je morala neko obdobje prepustiti svoje
mesto drugim pasmam in tako prišla na kritično točko svojega ob
stoja. Stara modrost pravi, da se zgodovina rada ponavlja. Res je,
toda le, če ostane nekaj prvobitnosti, v našem primeru nekaj »ta
pravih cik«. Ogromno pasem domačih živali je izginilo z zemeljske
oble, predvsem v razvitem svetu. Do tega je prišlo zaradi vse večje
ekonomičnosti gospodarjenja pri pridelavi hrane in odtujenosti
od naravnega okolja. Množična vpeljava umetne reprodukcije je
po negativni strani prinesla množično odmiranje pasem. Sodobni
svet, ki ga živimo, prinaša mnoge pasti pri ohranjanju avtohtonih
pasem. Prav gotovo bo treba narediti še kaj več za ohranitev, pred
vsem pri ohranitvi tistih živali v avtohtonem tipu.
Začetki ohranjanja cikastega goveda segajo daleč nazaj, pred us
tanovitev društva. Ne smemo pozabiti na strokovno delo, ki je
po svojih močeh tudi prispevalo k ohranjanju pasme. Zagotovo
pa je bilo uvažanje semena bikov pincgavske pasme napaka in
je zanemarilo majhno, ogroženo populacijo živali v avtohtonem
tipu. Mnogokrat se sliši, da je za to kriva tedanja politika. Tisti pa,
ki le nekoliko poznamo tedanji čas, hitro ugotovimo, da pri vsaki
politiki v večji ali manjši meri sodeluje tudi stroka (npr. rajonizacija
pasem v Sloveniji). Zato ne preseneča dejstvo, da se tudi v obdobju
po osamosvojitvi Slovenije ni ohranjala prvobitnost cikastega go
veda. Šele po ustanovitvi društva, 17. oktobra 2001, se je začelo
razmišljati o njenih izvornih koreninah. K temu je veliko prispeval
Marjan Zupančič iz Sevnice, ki je idejni oče nove avtohtonosti cike.
Prav on je začel govoriti o brahicernih lastnostih cike in o tem, da
pincgavska pasma nima teh lastnosti, temveč, da ima nasprotne
primigene lastnosti. Namreč že v 80 letih prejšnjega stoletja je želel
Marjan Zupančič narediti nekaj več pri ohranjanju avtohtone cike,
a mu je bilo v določeni meri to onemogočeno. Njegovi pogledi so
pritegnili k zavzetemu sodelovanju mnoge člane društva, ki so mu
pomagali utirati nova pota. Prav gotovo velja omeniti ljudi kot so
mag. Zoran Klinkon, Rafko Rokavec in Metka Žan Lotrič. Skupaj s

prvim predsednikom društva Jožetom Romšakom so gradili organiza
cijo rejcev in postavili zametke rejskega dela. S svojo preudarnostjo
sta jim pomagala tudi častna člana Anton Burja in pokojni Anton
Klinkon ter mnogi predani rejci z vseh koncev Slovenije.
Leta 2002 in 2003 so Marjan Zupančič, Rafko Rokavec in Metka
Žan Lotrič iskali cike po slovenskih hlevih in ocenili dejansko stanje,
ki je bilo z vidika ogroženosti tiste skupine živali v avtohtonem tipu,
slabo. Na osnovi prvega in kasneje drugega pregleda populacije krav
cikaste pasme je bilo v avtohtoni cikasti tip uvrščenih le dobrih 18%
krav. Te živali so bile najdene v tistih rejah, ki so bile odmaknjene
od umetnega osemenjevanja in kjer so rejci vztrajali pri nelegalnem
naravnem pripustu. Te reje smo poimenovali izvorne reje cikastega
goveda. Njim se moramo še posebej zahvaliti, saj lahko ravno iz
teh rej danes črpamo bogato genetsko osnovo.
Društvo je skupaj s strokovnimi ustanovami začelo rejsko delo,
predvsem pri ponovni vzpostavitvi selekcije pri cikastem govedu.
Odbrali so se prvi biki za pripust in osemenjevanje, odbrale so se
bikovske matere, določil se je rejski cilj in model selekcije ter začeli
so se urejevati rodovniški podatki. Društvo je v teh letih organizi
ralo štiri strokovne delavnice in prvo državno razstavo v Cerknem.
Ne smemo pozabiti na številna strokovna predavanja in ekskurzije
ter izdajo šestih številk cikastega zvončka. Vse to nam je uspelo s
požrtvovalnim delom predanih ljudi v društvu in s pomočjo stro
kovnih služb ter države. Največ pa je naredil Rafko Rokavec, ki je
kot strokovni tajnik gonilna sila društva in prav njemu se moramo
vsi skupaj zahvaliti, da je cikasto govedo v zadnjih letih tako napre
dovalo. Mnogi rejci ne vedo, da je ravno Rafko Rokavec pogosto
tarča nerazumljivih kritik s strani nekaterih strokovnih služb. To
pa zato, ker je nesebično predan delu, ki stremi k oživitvi cike in k
enotnosti rejcev v Sloveniji.
Enotnost rejcev v Sloveniji je bila na veliki preizkušnji v času prido
bivanja statusa priznane rejske organizacije. Predvidevali smo, da
se bo pristojno ministrstvo vključilo v iskanje sprejemljivih rešitev za
obe strani. V društvu smo predlagali, da bi pasemske organizacije,
po zgledu konjereje, pridobile status priznane rejske organizacije.
V prepletenem polju različnih interesov, tako poslovnih kot strokov
nih, bo tudi v prihodnje težko najti skupni imenovalec za enotno
organizacijo slovenskih govedorejcev. Poleg specifičnih interesov,
pa je največji problem finančna plat za delovanje rejskih organiza
cij. Na tem področju se država ne zgleduje po evropski praksi in
ne omogoča virov prihodkov po zgledu Evrope. Ob ogledu kakšne
lepe razstave v soseščini kot gonilno silo rejskega dela vidimo prav
pasemske rejske organizacije, ki pridobivajo prihodke od prodaje
plemenskega materiala (semena in zarodkov plemenskih živali) in
od države. Obstaja še ena velika razlika. V Sloveniji ima večjo težo
potni list za govedo kot pa pedigre oziroma zootehniški dokument.
In še tako smo bogati, da imamo dve računalniški bazi podatkov,
za državo najpomembnejši Centralni register govedi (CRG) in za
nas nadvse pomemben rodovnik v Centralni podatkovni zbirki (CPZ
GOVEDO). Vendar je to že druga zgodba.
V društvu smo pred leti namenili veliko pozornosti novi refor
mi skupne kmetijske politike v Sloveniji. Zdaj se že govori o nje
nih spremembah oziroma dopolnitvah. Naša prizadevanja niso
obrodila sadov. Po vsej verjetnosti se naši ciki obetajo slabši časi.
Podpore zanje se zmanjšujejo in zaprla so se vrata vključevanju
v KOP program. Tržni prijemi v kmetijstvu in globalizacija je na
burnem pohodu. Kako kljubovati tem prijemom? Zelo težko, tudi
zaradi nepravične delitve neposrednih plačil v kmetijstvu med ni
žinskimi in hribovitimi kmetijami. Počasi se že kažejo negativne
posledice sprejetih reform, predvsem za kmetije s težkimi pogoji
kmetovanja. Subvencije za hribovite in nižinske kmetije so iz prve
ga stebra podpor enake, to velja za mlečno premijo, premijo za
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ekstenzifikacijsko rejo ženskih živali in premijo za travinje. Če želi
hribovski kmet več podpor, se mora vključiti v KOP program, ki
pa so ga za nekaj let zaprli. Vključiti se je mogoče le v ekološko
kmetovanje. To pomeni, da je za državo pomembneje ekološko
kmetovanje kot ohranjanje avtohtonih pasem domačih živali. Kje
je tu stroka in kaj je naredila na tem področju?
Naše društvo nima ustreznega sogovornika v tej državi. Pogosto
smo prepuščeni sami sebi kot, da smo le mi odgovorni za ohranitev
slovenske cike. Verjetno bo treba uporabiti nove metode in nove
sile za večjo naklonjenost do naše cike. To mesto si bomo morali
izboriti sami in kot kaže bomo mogli ugrizniti v kislo jabolko, da
nekega dne postanemo tudi PRIZNANA REJSKA ORGANIZACIJA.
Na žalost, zdajšnji dve skrbita le za velike kmete.

OBČNI ZBOR NA

B L E J S K I D O B R AV I
Mira Žvan, Blejska Dobrava

N
Bik JABLAN SI 1450845, nelicenciran bik pred ustanovitvijo
društva, rejec Marjan Zupančič iz Ledine pri Sevnici.

V zadnjem času se pojavljajo tudi težnje po prevzemu strokovnega
dela, ki ga opravljajo organi društva. Čutiti je nasprotovanje sedanje
mu načinu alternativne vzreje in onemogočanje podpor za takšno
vzrejo plemenskih bikov na kmetijah. Poleg tega še ni znano, kdo
bo kril stroške oskrbe bikov v karanteni za odvzem njihovega seme
na in prevozne stroške, kar je bilo prejšnja leta dobro urejeno. Na
Ministrstvu za kmetijstvo ni čutiti odkritega posluha za naše delo
in videti je, da je tudi to prežeto v interesih posameznih strokovnih
ustanov. Sistem je zelo prepleten in povezan po mnogoterih linijah,
kjer se vse pogosteje naše društvo ocenjuje kot golo ljubiteljstvo.
Problemi se pojavljajo tudi pri dobavi cepiva za preventivno ceplje
nje proti širjenju IBR/IPV infekcij, pri katerih se pristojni najraje kar
umaknejo. Poleg tega je minilo že leto in pol od oddaje vloge na
Ministrstvo za kmetijstvo, v kateri smo zaprosili, da bi nam pode
lili status društva v javnem interesu. Že tri leta se rešujejo zapleti
pri vlogi na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja v zvezi
z javnim razpisom za pomoč strokovnim prireditvam v letu 2005.
Tistega leta smo pripravili prvo državno razstavo v Cerknem in os
tali brez sredstev, medtem ko so nekatere pasemske organizacije
dobila znatna sredstva. V tem primeru je zanimivo to, da je v letu
2007 Ministrstvo za kmetijstvo, na drugi stopnji le odločilo v naš
prid, Agencija pa vztrajno odloča negativno.

a slovenski kulturni praznik smo se rejci
in ljubitelji cikastega goveda, v velikem
številu (136 prisotnih), zbrali na šestem
rednem občnem zboru Društva za ohranjanje ci
kastega goveda v Sloveniji. Začeti nismo morali
drugače kot z zapeto Zdravljico iz ust moškega
pevskega zbora z Blejske Dobrave. Po kratkem
kulturnem programu je sledil pozdravni nagovor
župana Občine Jesenice g. Tomaža Mencingerja
in predsednika Krajevne skupnosti Blejska Dobra
va g. Igorja Arha. Zbrane rejce so pozdravili še
doc. dr. Drago Kompan iz BF – Oddelka za zoo
tehniko, Tomaž Perpar iz Kmetijskega inštituta
Slovenije, Danilo Potokar iz Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije, Janez Slevec iz Govedorejsko
poslovnega združenja, Marija Bergant iz Sloven
skega združenja rejcev konj pasme Haflinger,
Franc Zavodnik iz zavoda Demeter in drugi.
Na občnem zboru je dr. Marija Klopčič predstavila rezultate an
kete: »Kako rejci slovenske cike razmišljajo o svoji prihodnosti?«.
Anketa je bila opravljena pred leti v okviru projekta »Kmetovanje s
kvoto«, katerega nosilec je bila BF – Oddelek za zootehniko. Sledila
je razprava, v kateri so rejci opozorili na nekoliko drugačno sliko
trenutnega stanja pri ohranjanju edine avtohtone pasme goveda
v Sloveniji. Najbolj so bili izpostavljeni naslednji problemi:
• zmanjšanje podpor za rejo cikastega goveda,
•	onemogočena uveljavitev podpor za rejo novim rejcem, ker je
KOP program zaprt,
• zahtevni pogoji za pridobitev podpor za majhne kmetije,
• strogi pogoji navzkrižne skladnosti,
•	izenačenost podpor med nižinskimi in hribovitimi kmetijami
in
• velika birokracija v kmetijstvu.

Toda prišli smo daleč po zaslugi mnogih predanih ljudi,
ki delajo za našo ciko. Število članov društva se je povz
pelo čez 200, kar pomeni, da so bila naša prizadevanja
uspešna. Ob koncu bi se najlepše zahvalil vsem za vso
pomoč, katero ste mi nudili ves čas mojega predsedo
vanja. Novemu predsedniku Dominiku Čevki in ostalim
izvoljenim članom želim veliko uspeha pri vodenju druš
tva, rejcem in ljubiteljem cik pa, da bi v bodoče vzredili
veliko avtohtonih cik.
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V nadaljevanju občnega zbora so bila predstavljena poročila o
delu društva v preteklem letu.
Predsednik društva Andrej Kuhar je povzel aktivnosti društva kot
so organizacija strokovne ekskurzije v Švico in v Posočje, izdaja
glasila Cikasti zvonček, sodelovanje s strokovnimi ustanovami,
pomoč rejcem v nesreči … Predsednik je povedal še o neizvršeni
nalogi sodelovanja društva na razstavi Kmetijsko živilskega sejma v
Gornji Radgoni, in sicer zaradi nesoglasij med Kmetijsko gozdarsko
zbornico in Govedorejsko poslovnim združenjem. Sledila so poro
čilo o finančnem poslovanju društva, poročilo nadzornega odbora
in poročilo strokovnega tajnika.

Na občnem zboru so bila podeljena priznanja v obliki zvoncev za
zasluge pri ohranjanju cikastega goveda. Priznanja so prejeli:
• Anton Kuhar za 60 let pastirskega dela na Veliki planini,
• Anton Burja za 50 let dela na področju osemenjevanja,
• Alfonz Fischione za dolgoletno delo na področju sirarstva na
Tolminskem,
• Cilka Mlakar za ohranjanje planšarstva v Bohinju in
• Franc in Ivanka Galin za uspeh pri reji slovenske cike.
PREDSEDNIK:

Letošnji občni zbor so zaznamovale tudi voli
tve organov društva. Po poprejšnji razrešitvi
starih članov so potekale volitve novih predla
ganih članov v posamezne organe društva.
Izvoljeni so bili sledeči člani društva:

STROKOVNI TAJNIK:

Dominik Čevka,
Zakal, Stahovica

Rafko Rokavec,
KGZS  ZAVOD LJ

01 950 803

031 808 183

UPRAVNI ODBOR:

Ivan Gregorčič,
Vrsno,
Kobarid

Leopold Kovač,
Vovše,
Vače

Matej Krivec,
Logarska dolina,
Solčava

Andrej Kuhar,
Klemenčevo,
Stahovica

Albin Šest,
Srednja vas,
Bohinj

Mira Žvan,
Blejska Dobrava,
Jesenice

051 331 60

031 893 997

01 830 03

031 67 512

01 820 777

01 321 57

NADZORNI ODBOR:

ČASTNO RAZSODIŠČE:

Bogdan Črv,
Prapetno brdo,
Slap ob Idrijci

Milan Hribar,
Studenca,
Kamnik

Franci Ugovšek,
Florjan,
Gornji grad

Franc Jernejčič,
Unec,
Rakek

Vinko Korošec,
Koprivnik,
Bohinj

Matej Smukavec,
Podjelje,
Bohinj

01 772 656

031 338 078

01 202 525

031 607 056

01 83 188

01 820 25

Občni zbor je sprejel program dela društva
v letu 2008, in sicer:

• dopolnitev rejskega programa za cikasto
govedo,

• izdaja zgibanke in glasila Cikasti zvonček,

• priprave na pridobitev statusa priznane
rejske organizacije in

• promocija in degustacija mesa cikastega
goveda v Kobaridu,
• razstava cikastega goveda na prireditvi
»Demo gozd in bioenergija« v Davči,
• strokovna delavnica v Solčavi,
• organizacija strokovne ekskurzije na plan
šarijo v Avstrijo,

• sodelovanje s sorodnimi organiza
cijami in strokovnimi ustanovami.
Občni zbor se je zaključil v prijetnem vzdušju
in druženju, z željo po uspešnem delovanju
v prihodnje ter snidenju čez leto dni, nekje
v drugem kraju te naše deželice.

ZAHVALA
Člani društva se dosedanjemu pred
sedniku Andreju Kuharju prisrčno
zahvaljujemo za njegovo požr tvo
valno delo v preteklem mandatu.
Cenimo njegovo predanost pri ohra
njanju slovenske cike, poleg tega pa
je bil predsednik pokončne drže s
preudarno in modro besedo.

Cikasti zvonček

5

ANTON KUHAR

je prejel priznanje za 60 let
pastirskega dela na Veliki planini.

ANTON BURJA

Anton Kuhar se je rodil 8. novembra 1933 v vasi Klemenčevo pod
Kamniškim vrhom kot drugi od osmih otrok. Leta 197, ko še ni
dopolnil 13 let, je bil določen da gre pasti živino dveh kmetov.
Sprva za to niti ni vedel, le čudno se mu je zdelo, da so mu
doma dali za seboj dva para čevljev.
Pastirsko delo Antona Kuharja je bilo zelo raznoliko in v pr
vem obdobju tudi naporno. Pred 60 leti je bilo življenje na
planini namreč bistveno drugačno kot v današnjem času.
Zjutraj je bilo treba zgodaj vstati, od druge do tretje ure.
Po molži se je živina gnala na oddaljene pašnike, včasih
tudi do dve uri hoda. Običajno se je nekaj časa ostalo pri
čredi, da se je videlo, če so vse živali zdrave. Po vrnitvi v
kočo se je pričelo čiščenje staje in oseke – ograde okrog
pastirske koče. Občasno so se živali tudi ponoči puščale na
pašnikih okrog pastirskih koč. Po samem čiščenju je sledilo
delo v koči. Potrebno je bilo pripraviti mleko za predelavo v sir
in maslo. Delo se je nadaljevalo s krmljenjem prašičev. Skoraj vsak
kmet je imel dva do tri, odvisno od števila krav molznic in koliko mleka je ostalo za krmo
prašičev. Kot pastir je bilo treba pripraviti drva za ogrevanje, in sicer s sečnjo ruševja, kate
rega se je nosilo v koših.
Pastirsko delo Antona Kuharja je bilo širokega spektra. Tako je skrbel za čiščenje planine, ob
navljanje ograd in predvsem pastirskih koč. Ročne spretnosti pri oblikovanju lesa, priučene v
mladosti, so ga spremljale tudi na Veliki planini. Zato ne preseneča dejstvo, da je bil 18 let
podpredsednik pašne skupnosti. Skupaj s dolgoletnim predsednikom Janezom Martincem
sta skrbela za planino. Pri ohranjanju tipičnega planšarskega naselja na Veliki planini pa mu
je bil v veliko pomoč pokojni dr. Vlasto Kopač, s katerim sta bila velika prijatelja. S skupnimi
močmi so skrbeli za ohranitev prvobitnosti planšarije. V tistem času so namreč potekala do
govarjanja o rušenju pastirskih bajt in izgradnji enega
skupnega hleva. V sedemdesetih letih je začelo pri
manjkovati pastirjev na planini. Anton Kuhar je prevzel
več čred in pasel tudi preko 80 glav živine. Mnogi so
preusmerili rejo krav molznic v rejo krav dojilj.
Pri njegovih 61 letih je Antona Kuharja doletela zahrbt
na bolezen, ki jo je uspešno premagal. Navkljub vsemu
je še vedno pasel domačo živino. Ob tem se pokaže
velika vrednost, da ima vsaka domačija svojega pastir
ja. Daleč naokoli je bil Anton Kuhar znan po tem, da
je ostajal z živino na Veliki planini pozno v jesen, ob
lepem vremenu tudi do konca oktobra. Po njegovem
pripovedovanju je bil najlepši mesec na planini SEPTEM
BER, ko ni več tistega vrveža in ko ostali pastirji s svojo
živino odidejo v dolino. Takrat je bila planina njegova
in v poštev je prišlo njegovo najlepše pastirsko delo 
paša živine. Rad je imel ljudi, ki so razumeli njegov stil
življenja in so ga spoštovali. Omeniti pa je treba tudi
to, da je Anton Kuhar kar 50 let gnal živino od doma
na Veliko planino peš, to je dobrih 25 km. Na planini
je preživel preko 25 let svojega življenja.
Ob prejetem prizna
nju izrekamo Anto
nu Kuharju zahvalo
za 60 let zvestobe
pastirskemu delu na
Veliki planini.
Rafko Rokavec

Anton Kuhar (v sredini)
na Veliki planini v
družbi brata Andreja
in Andrejevega vnuka
Gregorja.
6
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Anton Kuhar v mladih letih

Anton Burja se je rodil 22. januarja
1933 v vasi Potok v Črni pri Kamniku.
Zanimanje za živinorejo ga je spremljalo
že v mladih letih, zato se je odločil za
poklic s področja veterinarstva.
Njegova prva služba se je začela 1. aprila
1956 kot osemenjevalec, s sedežem na
Kmetijski zadrugi v Kamniku. Po letu
dni je osemenjevalna služba prešla pod
okrilje občine in kasneje pod veterino.
Razvoj in širjenje osemenjevanja sta bila
v začetku težavna. Zaradi plodnostnih
motenj in neuspehov v razmnoževanju
sta bila nujno potrebna, vendar v praksi
takrat težko izvedljiva. Kmetje so bili
različnih nazorov. Bili so nezaupljivi,
ker jim je to pomenilo nekaj novega,
za marsikoga takrat tudi nemogočega.
Zelo radi so verjeli rejcem bikov, ki so
bili proti umetni reprodukciji. Poleg
tega so obstajali tako licencirani in tudi
nelicencirani biki, ki so brez ukrepov
inšpekcijskih služb delovali svobodno.
Anton Burja je iskal stik z naprednimi
rejci, ki so imeli v svoji okolici ugled in
spoštovanje. Pri njih je organiziral post
aje za zbiranje naročil in osemenjeval
plemenice. Po njihovem zgledu je raslo
zaupanje tudi pri ostalih rejcih, kar je bilo
za uspeh odločilnega pomena. Njegovo
odgovorno delo, zavzetost in predanost,
tudi v težkih vremenskih razmerah, so
obrodili sadove.
Ko je Anton Burja daljnega leta 1956
začel z osemenjevanjem, je osemen
jevanje potekalo še s tekočim semenom.
Tekoče seme je bilo v termo steklenici
in so ga tri krat na teden dostavljali z
avtobusom ob 15.30 uri na avtobusno
postajo v Kamniku. Uspehi niso bili slabi,
le pojavili so se problemi s časom in
s količinami semena. Zato je moral iti
po seme tudi v Ljubljano, da je lahko
ustregel svojim rejcem. Na ta način si
je pridobil veliko zaupanje.
Prehod na osemenjevanje z globoko
zamrznjenim semenom je bil težak in se
je pričel junija 1970. Kljub upoštevanju
pravil za uporabo je Anton Burja že po
treh tednih opazil slabe rezultate, kar se

je prejel priznanje za
50 let dela na področju
osemenjevanja.
je stopnjevalo iz meseca v mesec in nasta
jala je velika gospodarska škoda. Stanje je
bilo nevzdržno in brez uspehov. Na vidiku
je bila celo odpoved, če bi se izkazalo, da
neuspeh pogojuje njegova krivda. Prosil je
predpostavljene za pomoč. Odločili so se, da
gre dr. Janez Keber na osemenjevalni center
mikroskopsko pregledati seme. Po pregledu
semena treh plemenjakov je izjavil nasled
nje: »S tem semenom ne more biti uspeha,
saj semenčice ležijo kot »klaftre«.« Po tem
času je šel osemenjevalni center v sanacijo
s potrebnimi ukrepi. Kasneje se je stanje
izboljšalo in doseglo visok nivo uspeha.
Zamrznjeno seme se je lahko pripravljalo na
zalogo brez časovnih omejitev, omogočen
je bil transport neomejenih razdalj in brez
količinskih zadreg. Seme testiranih plemen
skih bikov se je lahko uporabljalo tudi po
njihovem zakolu. Vse to pa je omogočalo
uresničevanje rejskih programov.
Prva štiri leta dela na osemenjevanju je
Anton Burja za svoje prevozno sredstvo
uporabljal kolo, nato pa motorno kolo.
Kasneje so mnogi začeli voziti vsem
znani avto – »FIČKO«. Verjeli ali ne,
18. maja 1974 pa je Anton Burja kupil
avto »HROŠČ«, ki deluje še danes.
Ta avto je star kar 3 let in je z njim
naredil častnih 1.010.000 km. Avto mu
je prirasel k srcu, neguje ga kot zaklad
in mu pride v poštev tudi danes, ko se z
veseljem odzove pozivu za marsikatero

Vsem znani HROŠČ in Anton Burja
osemenitev. Njegov velik prispevek pri
reprodukciji cenijo tudi danes, zato mu
veterinarska postaja v Kamniku omogoča
nadaljevanje njegovega dela na področju
osemenjevanja. Njegova hotenja so bila
vedno usmerjena v tesno povezanost
med rejci in veterinarsko službo. Anton
Burja pogosto pove, da se reprodukciji
kot znanilki novih generacij in ohranitvi
raznolikosti živalskih vrst, danes posveča
vse premalo pozornosti.
Ob prejetem priznanju izrekamo
Antonu Burji zahvalo za ABRAHAMA
NA PODROČJU OSEMENJEVANJA, z
željo, da bi še dolgo vrsto let bogatil
našo sredino.
Rafko Rokavec

ALFONZ FISCHIONE

je prejel priznanje za
dolgoletno delo na
področju sirarstva na
Tolminskem.

Alfonz Fischione se je rodil leta 1936 v Tolminu. Ko je
dopolnil 7 let je izgubil očeta, ki je bil kot italijanski vojak
v oddaljeni Rusiji. Tedanji čas vojne v vsej svoji bridkosti in
pomanjkanju je narekoval vsakdanji boj za preživetje.
Alfonz Fischione je svoje življenje posvetil mlekarstvu
oziroma sirarstvu na širšem Tolminskem. V tem po
slanstvu je delal častitljivih 38 let, 5 mesecev in
3 dni. Prvo učenost je nabiral v domačem kraju. V letih
1951 do 1953 je obiskoval mlekarsko šolo v Čirčah pri
Kranju. Po končanem šolanju se je zaposlil kot delavec v
mlekarni v Tolminu. Leta 1957 je bila v Kobaridu zgrajena
nova sirarna, h kateri se je leta 1959 priključila mlekarna iz
Tolmina. Alfonz Fischione je nadaljeval delo v sirarni v Kobaridu,
ki je svoje področje dela preusmerila v druge mlečne izdelke in s
tem leta 1967 spodbudila združitev Planike Kobarid v skupno podjetje Josip Kraš Zagreb.
Leta 197 je prenehala proizvodnja sirov v Kobaridu, medtem ko sirarstvo na tolminskih
planinah ni bilo opuščeno.
Alfonz Fischione si je ob svojem delu nabiral dragocene sirarske izkušnje s poglobljenim
opazovanjem razmer, analiz ter pojavov in tako postal izjemen poznavalec sirarstva na
Tolminskem. Prav te izkušnje so ga obogatile z znanjem, ki ga je z veseljem posredoval
tudi svojim prijateljem sirarjem, ki so v poletnih mesecih sirili po tolminskih planinah ali pa
na kmetijah doma in so se srečevali z raznoraznimi problemi. V tistih letih so prenehali s
sirjenjem tudi na več drugih planinah, prav zaradi težav po načrtnem zatiranju sirarstva. V
želji, da bi planine živele še naprej, je leta 1983 Alfonz začel s tečaji sirarstva, kasneje pa še
z desetletnim ocenjevanjem sirov s tolminskih planin, opazovanjem sirjenja in opravljanjem
analiz mleka, sirov, »kisave« in slanice.
Želja kmetov – sirarjev je bila, da bi jim
Alfonz Fischione pomagal po svojih
močeh. Razumel je dušo tolminskega
kmeta, da bi planine živele še naprej.
Izziv je bil velik, ta ga je sprejel in leta
1998 izdal knjigo: SIRARSTVO NA
TOLMINSKEM, KOBARIŠKEM IN
BOVŠKEM. V tej knjigi pa je zajel
prav vse od zgodovinskega pregleda
tehnoloških postopkov, tako staro
davnih kot najsodobnejših, do opisa
vseh stopenj predelave in zorenja,
kot tudi napak, ki se pojavljajo. V tej
izjemni knjigi se prenašajo pretekli
dosežki za prihodnje rodove, ohranja
pa tudi tradicija in izročilo. Namen
jena je tudi novim mladim sirarjem.
V to smo se prepričali tudi lansko
leto na planini Zaslap, na kateri je
ponovno oživelo sirarstvo tudi z
njegovo pomočjo.

Na koncu še en lep stavek
iz njegove knjige:
Ta knjiga je odsev
korakov po planinskih
stezah, pastirskih klicev, prasketanja ognja in
ribanja bakrenih kotlov.
Ob prejetem priznanju izrekamo Alfonzu Fischioneju zahvalo za dolgoletno delo
na področju sirarstva na Tolminskem in mu želimo, da bi za njegov prispevek še
dolgo vrsto let odmeval glas posoških planin.
Rafko Rokavec
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CILKA MLAKAR

je prejela priznanje za ohranjanje
planšarstva v Bohinju.

FRANC in IVANKA
GALIN

Cilka Mlakar se je rodila 2. julija 1935 v Bohinjski Češnjici
kot deveti otrok v trinajstčlanski družini. Že od malega je bila
povezana s kmetijstvom in delom na kmetiji.
Cilka Mlakar je v času druge svetovne vojne dve leti obis
kovala nemško šolo v Srednji vasi, po vojni pa je nad
aljevala slovensko šolo. Povojni čas je narekoval težke
razmere. Leta 197 so nastopili Cilkini prvi začetki
planšarstva na Krstenici, ki so se nadaljevali še v letu
198 in 199. Pri 19 letih je zapustila dom in odšla
v Ljubljano. Naredila je večerno šolo in opravila malo
maturo. Takrat je vzljubila delo v bolnici in kot pravi
sama, je bilo to njeno najlepše delo v življenju, in sicer
zato, ker je lahko s tem najbolje pomagala ljudem v stiski
in je bilo tudi njeno osebno zadovoljstvo največje.
Leta 1969 so Mlakarjevi potrebovali novo delovno moč na
planini. Doma sta pomagala sestra Ivana in brat Niko. Cilka se
je odločila za povratek domov, za čas planšarstva. Ravno leta 1969 je Cilka začela redno
opravljati delo »majerice« in ga opravlja še danes. V zimskem času pa je opravljala
razna dela hišne pomočnice pri varovanju otrok. Prvih deset let je Cilka planšarila samo na
Zajamnikih, od leta 1979 dalje pa tudi na Krstenici. Na Zajamnikih je bila samo domača
živina, na Krstenici pa je bilo večje število živali iz Češnjice in Jereke.
Cilka Mlakar že 27 let neprekinjeno opravlja planšarstvo na Krstenici in na Zajamnikih. V tem
času je bilo njeno delo tudi vzgoja otrok v času počitnic. Tam so si otroci nabirali bogate
izkušnje s področja predelave mleka v mlečne izdelke, predvsem v bohinjski sir trapist, skuto
in maslo. Zanjo pa je bila to velika odgovornost in bogata življenjska izkušnja. Običajno so
bili otroci iz sorodstva in od lastnikov planine. Pred sončnim vzhodom so šli po krave, jih
pomolzli, delali v sirarni, sami pripravili zajtrk in pospravili za seboj.
Cilka Mlakar pravi, da je najbolj vesel trenutek vedno zadnji dan, ko gredo otroci in živina
zdravi domov. Pove, da sta se v njeni zgodovini planšarstva, do sedaj, na planini ubili le dve
živali. Pomoč si poišče v priprošnji k božji previdnosti. Vsak večer se zahvali Bogu za srečen
dan pri odgovornem delu in se priporoči Angelom varuhom in svojim pokojnim.
Cilka Mlakar ima veliko zaslug pri ohranjanju planšarstva v Bohinju, za kar je prejela priznanje
»ČASTNI ZNAK OBČINE BOHINJ«. Tudi ohranjanje cike ima svoje mesto v njenem življenju.
Ravno najstarejša krava cika DETOVA je izhajala iz Mlakarjeve domačije. Z naklonjenostjo
gleda na ponovno oživljanje cike in se pogosto vpraša, kdaj bo prišel tisti čas, ko bodo te
krave imele kaj mleka? Rejci bi prav gotovo radi imeli cike, če bi le te imele mleko. To je tudi
danes največja negativna lastnost preostanka krav cikaste pasme.
Cilka Mlakar z veseljem pove, da je bila cika najboljša mlekarica na Slovenskem!
Pa še to: » Dokler me bodo noge nosile, bom hodila na Krstenico!«

Franc Galin se je rodil 12. marca 193
v vasi Kališe v Črni pod Črnivcem. Na
majhni kmetiji je bilo treba kmalu pois
kati delo za preživetje. V rudniku Črna je
bil 8 let rudar, nato pa 31 let montažer
stolov v tovarni Stol Kamnik. Vseskozi
pa je bil povezan s kmetovanjem na
domači kmetiji, ki se ji po domače reče
»pri Lešarju«.
Ivanka Galin se je rodila 23. junija
1935 v vasi Ravne pri Šmartnem v
Tuhinjski dolini. Leta 1959 jo je ljube
zen pripeljala na Galinovo domačijo. V
življenju je bila vajena kmečkih in gospo
dinjskih opravil. Zato je opravljala razna
priložnostna dela, kar 30 let pa je bila
zaposlena v tovarni Titan Kamnik pri
obdelavi ključavnic.
Na občnem zboru so bile poudarjene
naslednje besede: »Franc in Ivanka Galin
sta velika dobrotnika in imata veliko
srce za svoje živali. To sta dokazala z
rejo dobrega desetletja in pol, ko sta
velikodušno skrbela za eno najlepših cik
na Slovenskem, za kravico Rožo.«
V zgodovinskem času nastajanja slov
enske države je krava Roža dobila nov

Ob prejetem priznanju izrekamo Cilki Mlakar zahvalo za ohranjanje planšarstva
v Bohinju in ji želimo še veliko zdravih in uspešnih let.
Rafko Rokavec

Sirarna na Krstenici
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Zvesti prijatelji

sta prejela priznanje za uspeh pri reji
slovenske cike.
dom pri Galinovih. Takrat se še ni porodilo društvo za ohranjanje
slovenske cike, toda Franc in Ivanka sta z vso ljubeznijo skrbela
zanjo, ne sluteč, da bo ta krava postala lepotica, za katero bodo
mnogi pogledovali in se ob njej ustavljali.
Krava Roža ima vsako leto telička, letos že šestnajstega po vrsti.
Franc Galin z veseljem pove, da ni zamudila nobenega telička.
Poleg idealne plodnosti ima tudi dobro mlečnost, prilagodljivost in
odpornost na bolezni. Paša, seno in 1 »fandel« pšeničnih otrobov
na dan, brez mineralnih dodatkov. Prav gotovo je k temu uspehu
prispevala še ljubezen posebne sorte.
»Roža samo govoriti ne zna,« sta pogosto povedala Franc
in Ivanka. In kaj je tako posebnega na tej kravi? Vrline kot so
prijaznost, ubogljivost in izrazit materinski čut. Vse to pa je Roža
pokazala na prvi strokovni delavnici, ki je potekala na Jurčkovi
domačiji v Črni 5. aprila 2003. To pa je že bil čas, ki je naznanil
novo obdobje oživljanja slovenske cike.

PRILOŽNOST ZA CIKO
Peter Domevšček,
Posoški razvojni center

Staro Selo pri Kobaridu;
1. april 2008:
Avtohtona slovenska pasma,
cikasto govedo, je odlično izkoris
tila priložnost, da se izkaže kot dobra
mesna pasma. V Hiši Franko, v Starem selu je
Društvo za ohranjanje cikastega goveda v
Sloveniji v sodelovanju s Posoškim razvojnim
centrom organiziralo delavnico »Jedi iz govedine«,
na kateri so sodelujoči primerjali meso bika cikaste
in rjave pasme.
Delavnica je bila sestavljena iz dveh delov. Prvi del je vseboval
kuharski tečaj, na katerem so tečajniki pripravili več jedi iz gove
dine. Tečaj je vodil kuharski mojster Robert Merzel, ki je nadziral
in koordiniral delo tečajnikov. Tečaja so se udeležili gostinci iz
Zgornjega Posočja. Tečajniki so morali pripraviti pet enakih jedi
iz dveh sort mesa – »cika in sivca«.
Sledilo je ocenjevanje, ki so se ga poleg rejcev cikastega goveda
in nekaterih večjih rejcev goveda iz Zgornjega Posočja, udeležili
tudi strokovnjaki iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica,
Biotehniške in Veterinarske fakultete ter predstavniki Posoškega
razvojnega centra. Strokovno komisijo za ocenjevanje jedi so ses
tavljali živilski tehnologi Darja Lahajnar, Davorin Koren in Slava
Božič. Namen sodelujočih pri ocenjevanju in strokovne komisije
je bilo ugotavljanje morebitnih razlik med mesom dveh pasem,
in sicer primerjava razlik med okusom in teksturo, pri čemer so
upoštevali naslednje parametre:
Parametri pri ocenjevanju okusa mesa:
• sočnost – suhost,

Roža SI 1450861 na prvi strokovni delavnici v Črni leta 2003

• pustost – mastnost,
• okus,
• vonj.

Francu in Ivanki zadnja leta
pešajo moči, zato sta se
odločila, da Rožo prodata.
In res, 1. novembra 2007
so jo odpeljali na ekološko
kmetijo Turinek v Jarenino
na Štajerskem. Vsi skupaj
pa želimo, da bi Roža še
dolgo vrsto let kraljevala v
naši domovini in da bi se
srečali z njo ob njeni dvaj
setletnici.

Parametri pri ocenjevanju teksture ali otipnosti mesa:

Ob prejetem priznan
ju izrekamo Francu
in Ivanki Galin zah
valo za dolgoletno,
velikodušno skrb za
Rožo ter želimo, da
ostaneta zvesta varuha
slovenske cike.

Cikasto govedo bi bilo smiselno izkoristiti v gastronomiji, oziroma v
kulinarično turistični ponudbi. Avtohtona slovenska pasma je nekaj
na kar smo lahko ponosni in kar nenazadnje lahko dobro iztržimo.
Meso cike bi moralo prodreti v visoke kroge gastronomije, kar bi
bila dobra osnova za nadaljnji razvoj. Hkrati pa bi se morala reja
cikastega goveda razmahniti, da bi lahko govorili o konkretnih
količinah mesa, dostopnega na trgu. Pasma cikasto govedo je zelo
primerna za ekološko in ekstenzivno rejo, ker je zelo odporna.
Danes, ko govorimo o vse večjem zaraščanju pašnih površin, bi
bilo dobro razmišljati tudi v tej smeri, da damo priložnost ciki.

Rafko Rokavec

• mehkoba – trdota,
• rahlost – zbitost,
• griznost – žilavost,
• krhkost – rezivost.
Ugotovitve so za rejce cike zelo spodbudne, saj je bilo meso
cike ocenjeno kot zelo dobro pri vseh jedeh, kar je navdušujoče.
Pasma je zagotovo primerna za rejo mesnega tipa. Sama reja pa
ni zahtevna, oziroma je manj zahtevna od številnih drugih pasem
mesnega tipa goveda. Po tem tečaju lahko upravičeno trdimo,
da je reja primerna tudi z vidika kakovosti mesa.
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Povzetki receptov, ki jih je za tečaj pripravil kuharski mojster Robert Merzel:

FILEJI JUNČJEGA STEGNA z zapečenim krompirjevim pirejem in smetanovo gorčično omako:
Zorjen kos stegna osušimo, narežemo na fileje, potolčemo na eni
strani, jih začinimo in opečemo na vroči maščobi. Zalijemo jih z
reducirano osnovo v katero smo dodali sladko smetano in reducirali
ter vložili gorčico z gorčičnimi semeni. Na kratko podušimo, potre
semo z narezanim drobnjakom in ponudimo z zapečenim krompir
jevim pirejem. Zapečen krompirjev pire naredimo tako, da kuhanemu
krompirju dodamo maslo, kislo smetano, beljake, sol in nabrizgamo
z zvezdastim nastavkom.
Premažemo z rumenjaki in spečemo v pečici – cca. 10 minut na
160°C.

Fileji junčjega stegna

Kuhan JUNČJI FRIKANDO v juhi z zelenjavo:
Junčje meso vložimo v vodo, dodamo zelenjavo, zelišča ter začimbe
in počasi kuhamo.
Kuhano meso narežemo na rezine, primerne velikosti ter jih vložimo
v juho. Čeznje potresemo v juhi blanširano, na rezance narezano
zelenjavo, in sicer peteršilj, por, korenje, gomoljčno zeleno …
Kot prilogo lahko ponudimo kuhan krompir v kosih, smetanov hren ...
Kuhan junčji frikando

Dušena JUNČJA PRSA z zelenjavo in
zapečeno polento:
Prsa (najbolje špico oz. robec) narežemo na kocke, začinimo in
opečemo na vroči maščobi, ko je vse opečeno prepražimo sekljano
čebulo, dodamo česen in opečeno meso. Zalijemo z vinom in počasi
dušimo. Vmes dodamo paradižnikovo mezgo in na kocke narezano
gomoljčno zelenjavo, kolerabo, korenje, zeleno … Nato dušimo do
primerne trdote zelenjave. Poleg ponudimo polento – zdrob zaku
hamo v pol vode in pol mleka, dodamo maslo, topljeni sir, solimo,
dodamo narezan drobnjak in nalijemo v modele. Ohladimo. Ohlajene
narežemo na primerne rezine, po želji potresemo s poljubnim sirom
nato gratiniramo.

Dušena junčja prsa

V kosu pečen JUNČJI HRBET s fino oblogo:
Cel kos, obrezan kožic, osušimo in ga na hitro opečemo na žaru
Opečenega po želji namažemo z gorčico, rahlo solimo, popramo
in spečemo na sondo pri 70°C, s središčno temperaturo 56°C, kar
traja cca. 3– ure, odvisno od velikosti kosa. Režemo ga pred gosti.
Jedi lahko dodamo standardne priloge: rezance, krompir, ocvrtke,
narastke …
Ali pa ga serviramo kot hladnotoplo predjed skupaj z olivami, sušenim
paradižnikom, hrenom, kaprami …
Narezane rezine pečenega junčjega hrbta

V kosu pečen PLJUČNI FILE s fino prilogo:
Pripravimo ga po
enakem receptu
kot junčji hrbet, le,
da je čas pečenja
krajši.
Narezane rezine pečenega pljučnega
fileja
10
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Ob zaključku
degustacije
je rejec
Franc Jernejčič
iz Unca pri
Rakeku
ponudil
domačo
salamo od
cikastega
goveda.
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DAVČA
Ivan Ambrožič, Gorenji Novaki

V

as Davča, za katero je nekoč veljalo, da je večja kot Dunaj, leži
na zahodu Škofjeloškega pogorja. Davča leži na nadmorski
višini od 700 do 1100 metrov. Vas sestavljajo samotne kmetije
s povsem zaokroženo posestjo – »celki«. Domačije so razmetane po
slemenih in grapah med Poreznom in Blegošem. Vseh 60 naseljenih
hiš v vasi ni mogoče obhoditi le v dveh dnevih. Celotni hriboviti po
krajini je izredno razgibano obliko dal potok Davščica, ki ga napajajo
hudourniki, ki izvirajo pod Poreznom. Soteske in pečine, katere je
tekom tisočletij izoblikovala Davščica, zlasti v Zali, dajejo prišleku
občutek utesnjenosti, hkrati pa ta soteska predstavlja vstopna vrata

v Davčo iz Gorenjske smeri. Kadar prihajamo v Davčo iz Cerkljanske
smeri, pa vstopni portal v Davčo predstavljata dve visoki skali pri
kmetiji »pri Zarobarju«. Edini strnjeni zaselek je v vaškem središču,
okrog domačije pri Jemcu, kjer sta tudi šola in cerkev.
Davčarji so trdoživi ljudje in močno navezani na svojo zemljo. Tudi
stiske po drugi svetovni vojni jih niso pregnale v dolino. Veliko od
njih jih je sicer našlo zaposlitev v 17 km oddaljenih Železnikih. Za
Davčarje je značilna njihova prijaznost in veselje do življenja … Hiše
so polne otroškega smeha, saj pet in več otrok pri hiši v tej vasi, ni
nobena redkost. Davča šteje danes 28 prebivalcev, razveseljujoč
pa je podatek, da jih je od tega kar 3 % mlajših od dvajset let. V
vasi je še nekaj kmetov, ki živijo izključno od kmetijske dejavnosti.
Kmetje se ukvarjajo z živinorejo in gozdarstvom. Samo še dve kmetiji
se danes ukvarjata s prirejo mleka, ostali pa redijo dojilje, vrača pa
se tudi ovčjereja. Kmetje iz Davče so skupaj s kmeti iz Cerkljanske
v osemdesetih letih prejšnjega stoletja ponovno oživili planino Po
rezen, kjer med poletnimi meseci pasejo svojo živino.
Zgodovinski viri o naseljevanju dokazujejo, da so na to področje
začeli prihajati naseljenci že v 1. stoletju. Kraj so v letih 1560–
1580 kolonizirali s Slovenci, ki so sprva pripadali županstvu Sori
ci, v začetku 17. stoletja pa je vas dobila samostojno županstvo.
Ker so bili na področju Davče nekoč pašniki, so naselje sprva imenovali
»In der Alss« t.j. v planini. Današnje ime kraja pa izhaja iz razmerja pla
čevanja davkov prebivalcev. Primer tedanje izgovorjave v cerkljanskem
narečju se glasi: »Grem davče plačet«, od tu torej ime Davčerji in Davča.
Vas je bila brez pravega središča do leta 1878, ko so sezidali cerkev

Naše ljube Gospe presvetega srca Jezusovega. Tu lahko obiskovalci
še danes vidijo lepo sliko Štefana Šubica iz leta 1880. Leta 195
je bila sezidana tudi šola, ki še danes deluje kot podružnična šola
OŠ Železniki.
V kraju aktivno delujeta Turistično društvo in Gasilsko društvo. Obe
društvi sta sodelovali tudi pri izvedbi letošnje prireditve »Demo«.
Turistično društvo Davča je bilo ustanovljeno že leta 1969 in je še
danes aktivno tudi na področju ohranjanja kulturnega izročila. V
Davči so do konca 60tih let prejšnjega stoletja na vsaki večji kmetiji
sejali lan, ga trli, predli na kolovratu in tkali platno. Vendar pa je s
prodorom umetnih vlaken na tržišče pričela ta dejavnost na podeže
lju izumirati. Z namenom ohranjanja opravil in običajev, povezanih
s predelavo lanu, je turistično društvo leta 1969 pričelo s prireditvijo
»Dan teric«, ki je še danes osrednja prireditev v vasi. Pri izvedbi te
kulturno etnografske prireditve, ki je vsako leto tretjo soboto in
nedeljo meseca avgusta, sodelujejo vsi prebivalci Davče.
Septembra lani so področje Davče in nižje ležeče Selške doline pri
zadele katastrofalne poplave. Davščica je s svojimi hudourniškimi
pritoki zbrala ogromno količino vode, ki je povsem uničila glavno
dostopno pot do vasi in povzročila pravo razdejanje v nižje ležečih
Železnikih.

SLOVENSKA ZEMLJICA
Kdor ljubiti zna slovensko zemljo,
od solz in znoja prepojeno,
od žuljev prednikov ljudi,
spoštovati jo bi morali vsi.
Kar nas je danes tukaj zbranih,
vemo kaj nam narava da,
če ljubiš jo brez strupov danih,
na polja, njive Stvarnika.
Če kravico pobožaš nežno,
tam na planini iz srca,
povrne se ti neizbežno,
hvaležnost večna od Boga.
Se vpraša kdo, kje sreča je rojena,
saj to naš krog iskrenih je ljudi,
z radostjo, upanjem vsa prepojena,
in vsem zdravja, sreče na mnoge, mnoge dni.
Spesnil rejec Janko Rejc iz Krnice pri Novakih
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DAVČA, 14. in 15. junij 2008

Nike Krajnc, Gozdarski inštitut Slovenije,
Marjan Dolenšek, Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto,
in Jure Beguš, Zavod za gozdove Slovenije

V

Davči je 1. in 15. Junija potekala predstavitev Demo gozd
in Bioenergija. V želji po uvajanju sodobne mehanizacije pri
delu v gozdovih, po dvigu vlaganj v gradnjo gozdnih pro
metnic ter po popularizaciji energetske rabe lesa, smo organizirali
dvodnevno predstavitev delovanja strojev v
dejanskih razmerah. Na predstavitvi je sodelo
valo več kot 60 podjetji, društev in inštitucij iz
Slovenije, Italije in Avstrije. Slavnostna govorca
na otvoritvi sta bila minister Janez Podobnik
ter direktor Direktorata za kmetijstvo Branko
Ravnik. Predstavitev si je v dveh dneh, kljub
nekoliko slabšemu vremenu, ogledalo več kot
2.500 obiskovalcev iz cele Slovenije.
Predstavitev je bila razdeljena na dva dela.
Na gozdni poti, dolgi skoraj 3 km, se je pred
stavilo 17 podjetji. Obiskovalci so si ogledali
delovanje specializirane gozdarske mehaniza
cije, mehanizacijo za gradnjo in vzdrževanje
gozdnih prometnic, drobno opremo za delo v
gozdu ter posebne načine spravila lesa. Pred
stavitve na osemnajstih točkah lahko razde
limo v tri skupine, in sicer: prikaz sečnje in
spravila, prikaz transporta lesa ter gradnja in
vzdrževanje gozdnih prometnic. V prvo sku
pino se uvršča le prikaz strojne sečnje. Upora
ba te tehnologije v Sloveniji ni več tabu tema.
Predstavljena sta bili dva stroja, ki praviloma
delata v kombinaciji. To sta, stroj za sečnjo
in stroj za spravilo lesa – zgibni polprikoličar.
Pri spravilu lesa iz gozda pa je bilo prikazanih
kar nekaj različnih tehnologij. Na začetku je bil prikazan klasičen
način iznosa drv iz gozda s konjem. Na naslednjem postanku je
marsikaterega obiskovalca prepričala preprosta gozdarska žičnica,
ki jo je skonstruiral kmet iz Avstrije. Predstavlja odlično rešitev za
varno in ekonomsko učinkovito spravilo lesa tam, kjer so terenske
razmere težke. Naj že na tem mestu omenimo tudi prikaz enega
najmodernejših žičnih žerjavov (Syncrofalke), opremljenega s pro
cesorsko glavo. Vendar pa bodo traktorji in vitli pri spravilu lesa še
vedno prevladovali. Obiskovalci so si lahko ogledali kar nekaj mo
delov od klasičnega gozdarskega traktorja do izjemno zmogljivega
in predvsem tehnološko vrhunsko izdelanega zgibnega traktorja
domače proizvodnje. Gozdna gradnja in vzdrževanje gozdnih pro
metnic je bila prikazana na dveh točkah. Na prvi je bil prikazan
12
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sistem reciklaže vozne plasti, ko z različnimi traktorskimi priključki,
cesto (lahko tudi vlako) obnovimo brez ali skoraj brez velikih količin
nasipnega materiala. Gradbeni del prikazov sta dopolnjevala tudi
dva bagra, ki sta vsak s svoje strani gradila gozdno vlako.
Na razstavnem prostoru, ob kmetiji Vrhovc,
je potekala predstavitev sodobnih strojev in
opreme za pridobivanje različnih oblik lesne
ga kuriva. Predstavljeno je bilo več različnih
sekalnikov domačih in tujih proizvajalcev. Kot
novost pa je bila predstavljena tudi specializi
rana prikolica za prevoz in dostavo sekancev
avstrijskega proizvajalca. Polena so še vedno
najbolj pogosta oblika lesne biomase v Slove
niji, zato smo namenili posebno pozornost
prikazu različnih cepilnih strojev. Obiskovalci
pa so si lahko ogledali tudi delovanje cepilno
rezalnih strojev, ki še dodatno poenostavljajo
pripravo polen. Udobje ogrevanja in izkoristek
je odvisen od izbranega kotla. Na razstavnem
prostoru so bili na ogled najsodobnejši kotli
na polena, sekance in lesne pelete. Poseben
poudarek je bil na demonstraciji varnega dela
v gozdu, predvsem varnega dela z motorno
žago. Posebno mesto na predstavitvi pa so
imele tudi sodelujoče inštitucije ter ministrstva.
Na travniku je bilo skupno več kot 5 razstav
ljavcev iz Slovenije in sosednjih držav.
Glavni organizatorji Dema Gozd in BioEnergija
so bili: Zveza združenj za medsosesko pomoč –
strojnih krožkov Slovenije, Gozdarski inštitut
Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije.
Vse informacije so dostopne tudi na http://www.sk.si/demo08/uvod.
html, kjer so že dostopne tudi fotografije in utrinki s prireditve.

DemoGozd In BioEnergija

RAZSTAVA CIKASTEGA GOVEDA
Mira Žvan, Blejska Dobrava

V

okviru osrednje prireditve s področja dela v gozdu, hribovske
ga kmetijstva in sodobne rabe lesa za energetske namene, je
v Davči na kmetiji Vrhovc potekala tudi dvodnevna razstava
cikastega goveda.

Razstavljeno je bilo 18 živali, ki jih je odbral strokovni tajnik Rafko
Rokavec. Za razstavni prostor se je uporabil kozolec, pod katerim
so bile živali nameščene v idiličnem ambientu v neposredni bližini
prireditve. Dan prej je bil organiziran prevoz živali, da so se lahko
nemoteno namestile, ustrezno očistile in prilagodile na novo oko
lje. Zaradi nemotene oskrbe živali je bilo organizirano dežurstvo,
ki so ga opravili rejci razstavljavci in člani organov društva. Zaradi
varnosti so bile živali zavarovane v času nakladanja in razkladanja,
v času prevozov in v času razstave. Ob prihodu na razstavni prostor
so živali dobile ovratnico, s katero so bile privezane na lepo ureje

Komisija za oceno
živali (z leve
Albin Šest,
mag. Jože Bergant in
mag. Zoran Klinkon)
nih privezih. Vse odbrane živali so rejci lepo očistili in v polnem
številu pripeljali na razstavo. Opaziti je bilo mogoče, da so rejci
živali privajali na vodenje s povodcem in jih s tem lažje prilagodili
na novo okolje.

SKUPINA KRAV S TELIČKI
MURKA

CVETA

CINCA

SI 72680364

SI 02562454

SI 73076551

Rojena: 2.4.2005

Rojena: 27.8.2002

Rojena: 7.1.2006

O: FILIP 851550

O: SLAP 151255

O: DULE 851655

M: SRNA SI 1534427

M: CVETA SI 1932251

M: CICA SI 22252995

Telitev: 2 / 6..2008

Telitev:  / 28..2008

Telitev: 2 / 3.5.2008

Njeno tele:

Njeno tele:

Njeno tele:

ERIK SI 13443153

RINGLCA SI 13538527

DEMO SI 23603507

Rojen: 6..2008

Rojena: 28..2008

Rojen: 3.5.2008

O: ENCIJAN 852263

O: SATURN 851820

O: DES 85226

M: MURKA SI 7268036

M: CVETA SI 025625

M: CINCA SI 73076551

REJC Janko

ČEVKA Dominik

DEBELJAK Maks

Krnice pri Novakih

Zakal

Mar tinj vrh

GORENJA VAS

STAHOVICA

ŽELEZNIKI

MAJA

KIKA

PIRHA

SI 43219234

SI 03194991

SI 53136035

Rojena: 3.7.2006

Rojena: 25.4.2006

Rojena: 31.7.2006

O: BRIN 851656

O: TOM 851817

O: CENE 851985

M: ŠEKA SI 42685410

M: KUHA SI 32889495

M: CIKA SI 1987290

Telitev: 1 / 1..2008

Telitev: 1 / 25..2008

Telitev: 1 / 15.3.2008

Njeno tele:

Njeno tele:

Njeno tele:

NIPELJ SI 73594095

SOK SI 03389317

MURKA SI 03450909

Rojen: 1..2008

Rojen: 25..2008

Rojena: 15.3.2008

O: NAGELJ 15118

O: SNOP 852226

O: ENCIJAN 852263

M: MAJA SI 321923

M: KIKA SI 0319991

M: PIRHA SI 53136035

MRČUN Andrej

MRAK Janez

NOČ Alojzij

Ples

Studenčice

Javorniški Rovt

MORAVČE

MEDVODE

JESENICE

Cikasti zvonček
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Razstavljene živali so bile razdeljene v dve skupini,
in sicer v prvi je bilo šest krav s telički, v drugi pa 6
plemenskih telic. Večina živali je bila v avtohtonem cikastem tipu. Komisija
za ocenjevanje živali – sestavljali so jo: mag. Zoran Klinkon, mag. Jože Ber
gant in Albin Šest – je ocenila in izbrala najlepšo kravo in najlepšo telico.
Med kravami je bila najbolj »ta prava« Cveta SI 02562454, njen lastnik
je Dominik Čevka iz Stahovice, med telicami pa Borovnica SI 23272398,
njen lastnik pa je Andrej Mrčun iz Moravč. Ob slavnostni otvoritvi je mini
ster za okolje in prostor Janez Podobnik pripel nagradni zvonec najlepši
kravi, najlepši telici pa direktor Direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za
kmetijstvo Branko Ravnik.

Najlepši kravi je pripel zvonec minister za okolje in prostor
Janez Podobnik.

Najlepši telici je pripel zvonec Branko Ravnik iz
Ministrstva za kmetijstvo.

SKUPINA TELIC
Visoko breja telica

Breja telica

Breja telica

MAVRA

ČEPKA

ROŽA

SI 52925227

SI 22925952

SI 33141127

Rojena: 9.2.2005

Rojena: 10.1.2006

Rojena: 6.12.2006

O: COL 151263

O: DULE 851655

O: ŠVAJC 851809

M: MURKA SI 1801561

M: ČAJKA SI 02436856

M: CIKA SI 62494106

RUTAR Franc

ČRV Vik torija

DEMŠAR Franc

Gorenjska cesta

Prapetno Brdo

Davča

CERKNO

SLAP OB IDRIJCI

ŽELEZNIKI

Telica

Telica

Telica

BOROVNICA

DROBNA

JAGODA

SI 23272398

SI 43280740

SI 33325093

Rojena: 10.1.2007

Rojena: 28.2.2007

Rojena: 20.3.2007

O: NAGELJ 151418

O: SATURN 851820

O: SATURN 851820

M: BREZA SI 42839774

M: AJDA SI 12921557

M: JAGODA SI 52598593

MRČUN Andrej

SODJA Franc

REJC Janko

Ples

Srednja vas v Bohinju

Krnice pri Novakih

MORAVČE

SREDNJA VAS V BOHINJU

GORENJA VAS

Vir podatkov: CPZ GOVEDO, Kmetijski inštitut Slovenije
1
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Otroci so bili radovedni ...

Zadovoljni z razstavo (z leve Dominik Čevka, Marko Kenda
in Alojz Jelenc)

Napis pred razstavnim prostorom

Društvo se najlepše zahvaljuje organizatorjem prireditve Demo
Gozd in BioEnergija: Zvezi združenj za medsosedsko po
moč – strojnim krožkom Slovenije, Gozdarskemu inšti
tutu Slovenije in Zavodu za gozdove Slovenije.
Za razstavo cikastega goveda je dal pobudo Marko Kenda
z Bače pri Podbrdu, ki je vseskozi tudi pomagal pri uspe
šni izpeljavi prireditve. Ob tej priložnosti se mu iskreno
zahvaljujemo.
Za dobro organizacijo ima veliko zaslug tudi Marjan Dolenšek
kot strokovni vodja prireditve. Tudi njemu se iskreno
zahvaljujemo.

Telice na razstavi
Društvo je ob priložnosti razstave izda
lo tudi zloženko o cikastem govedu.
Njena vsebina je informativna. V njej
je predstavljena zgodovina cikastega
goveda, vzpostavitev selekcije, temelj
na usmeritev rejskega dela in rejska
organiziranost rejcev. Po mnenju obi
skovalcev prireditve in radostnih rej
cih, ki so razstavljali svoje živali, se je
pokazala pripadnost pasmi in visoka
rejska zavest. Upamo le, da bo edina
avtohtona pasma goveda na Sloven
skem pridobila na pomembnosti kot
dragocenost naše naravne in kulturne
dediščine.

Društvo se najlepše zahvaljuje Alojzu Jelencu, Maksu
Debeljaku, Janku Rejcu, Francu Rutarju, Rafku Rokavcu,
Dominiku Čevki, Franciju Lesjaku in Milanu Hribarju za po
moč pri pripravi razstavnega prostora.

Množica ljudi na slavnostni otvoritvi

Cikasti zvonček
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OKROGLA MIZA O PRIHODNOSTI

GOSPODARJENJA NA HRIBOVSKIH IN GORSKIH KMETIJAH
Dominik Čevka, predsednik društva CK

K

ot spremljajoča dejavnost na prireditvi Demo Gozd in Bio
Energija, je v soboto, 1. junija 2008, potekala okrogla miza
na temo prihodnosti gospodarjenja na hribovskih in gorskih
kmetijah v Sloveniji. Namen okrogle mize je bil osvetliti gospodarske
razmere hribovskih in gorskih kmetij v luči njihove prihodnosti.
V prvem delu so predstavniki državnih in strokovnih ustanov predsta
vili svoje poglede na razmere s tega področja. Raziskovalni sodela
vec Tomaž Cunder iz Kmetijskega inštituta Slovenije je v uvodu
predstavil nekatere pomembne razvojne spremembe v zadnjih letih,
predvsem opredelitev območij z omejenimi dejavniki za kmetijsko
pridelavo in uveljavitev proizvodno nevezanih izravnalnih plačil na
površino. K bolj pravičnemu dodeljevanju neposrednih plačil naj bi
veliko prispeval tudi register kmetij z vrednotenjem težavnosti za
kmetijsko pridelavo. Minister za okolje in prostor Janez Podobnik
je predstavil aktivnosti o možnostih pridobivanja finančnih sredstev
s področja ohranjanja gozdov, gradnje gozdnih cest, sodobne rabe
lesa za energetske namene in uvajanja sodobne tehnologije pri izrabi
lesa. Pri projektih bi bilo potrebno še boljše sodelovanje z lokalnimi
skupnostmi pri pripravi prostorskih načrtov in zagotavljanju pomoči
pri kandidiranju na javnih razpisih. Direktor Direktorata za kmetijstvo
Branko Ravnik iz Ministrstva za kmetijstvo je predstavil nekatere
prihodnje aktivnosti na področju neposrednih plačil za območja z
omejenimi dejavniki. V pripravi so izhodišča za določene spremem
be programa razvoja podeželja v okviru skupne kmetijske politike,
katere bo morala potrditi tudi Evropska komisija in
katere bi se lahko začele uresničevati z letom 2010.
Direktorica Triglavskega narodnega parka Marija
Markeš je poudarila, da zavarovana območja niso
grožnja razvoju kmetijske dejavnosti, vendar je treba
združevati moči za boljši razvoj hribovitih in gorskih
kmetij. Direktor Zavoda za gozdove Slovenije Jošt
Jak ša je opozoril na ekonomski in okoljski pomen
gozdov pri ohranjanju poseljenosti na hribovitih
območjih ter vlogo vzdrževanja gozdnih cest z mož
nostjo sofinanciranja iz sredstev programa razvoja
podeželja in evropskih sredstev.
V drugem delu okrogle mize je sledila razprava, h
kateri smo bili povabljeni udeleženci. K razpravi sva
se prijavila tudi dva predstavnika Društva za ohra
njanje cikastega goveda z naslednjimi vprašanji:
• Zakaj je podpora za rejo avtohtonih pasem
(cikasto govedo) izenačena s podporo za rejo
tradicionalnih pasem domačih živali?
• Zakaj so pri subvencijah hribovski in gorski kmetje na slabšem položaju kot ravninski?
• Ali je ohranjanje avtohtone pasme cikastega
goveda nacionalni interes?
Z odgovori na vprašanja sem bil nezadovoljen, ker
pristojni niso odgovorili na temeljno vprašanje:
ali je ohranjanje edine avtohtone pasme govedi nacionalni
interes? Zmanjšanje podpor za avtohtone pasme domačih živali
in zmanjšanje podpor za rejo krav dojilj (ekstenzifikacijska premija
za rejo ženskih živali) odsevata slabo sliko negativnega odnosa
države do hribovskega kmetijstva, kjer v glavnem prevladuje reja
goveda. Pred leti sprejeta kombinirana shema neposrednih plačil
je izrazito naklonjena ravninskim kmetijam z velikimi površinami
njiv in travnikov.
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Okrogla miza je potekala na seniku hleva na kmetiji VRHOVC.
V razpravo se je sicer vključilo lepo število udeležencev okrogle mize,
ki so izpostavili mnoge probleme iz njihovih dejanskih življenjskih
razmer. Problemi kot so zaraščanje kmetijskih površin, nezainteresi
ranost mladih za kmetovanje, težavna pridobitev finančnih sredstev
iz javnih razpisov, strogi pogoji iz navzkrižne skladnosti in obilna
administracija v kmetijstvu nasploh, dajejo slabo popotnico razvoju
hribovskega kmetijstva. V organih Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije je slaba zastopanost
hribovskih in gorskih kmetov, kar se
odraža tudi v slabem povezovanju jav
nih in upravnih služb v državi. Obstaja
velika verjetnost ogroženosti hribovskih
kmetij, usmerjenih v prirejo mleka, ob
predvideni ukinitvi mlečnih kvot.
V razpravi so bili podani naslednji pred
logi za izboljšanje položaja hribovitih in
gorskih kmetov:
• poenostaviti je treba postopke
za
pridobitev
raznovrstne
dokumentacije,
• pogoji za pridobitev podpor naj
se poenostavijo,
• dolgoročno se mora urediti sistem
podpor za rejo av tohtonih pasem,
• v sistem subvencij je treba vpeljati
podporo za urejen gozd,
• določijo naj se ukrepi za ogrevanje
javnih objek tov na lesno maso,
• pripravi naj se dolgoročni
program urejevanja infrastruk ture
na podeželju.
Iz razprave smo hribovski in gorski kmetje odšli mešanih občut
kov o naši negotovi prihodnosti. Razmišljanja o organiziranosti
so zanimiva, saj bomo le organizirani dosegli več. K temu pa je
prva, že takoj, poklicana Kmetijska gozdarska zbornica, da odpre
svoja vrata tudi manjšim kmetom s težkimi pogoji za kmetovanje.
Predvsem pa slovensko kmetijstvo potrebuje strateški dogovor
in enotnost.

OB ZAČETKU PAŠE

mag. Tatjana Pevec, univ.dipl.inž.agr.
Specialistka za travništvo, pašništvo
in pridelovanje krme,
Kmetijsko gozdarski zavod Celje

VSAK ZAČETEK JE TEŽAK — začeti s pašo ali ne??
Zavedati se moramo, da ko začenjamo s pašo se
moramo na njo navaditi trije: človek, živali in tudi
travna ruša, njena botanična sestava.
Pašna reja domačih živali vedno bolj pridobiva na pomenu, saj
je vedno več zahtev po varovanju narave, hkrati pa se razvija traj
nostno kmetovanje kot protiutež izrednim dosežkom na področju
konvencionalne, intenzivne kmetijske pridelave. Vse, sedaj tako
imenovane domače živali, so nekoč živele v naravi, ljudje pa smo
jih spravili v hleve, med štiri stene. Kaj pravite, kateri živali je lepše
– tej v hlevu, v temi, v največkrat slabem, zatohlem zraku
ali tisti na pašniku, na soncu, pa tudi na snegu?
Najcenejšo energijo – sonce – vse slabše izkoriščamo in nanjo po
zabljamo. Posledica je tudi »vitaminska podhranjenost«. Paša živali,
ki jo uvajamo, ni tista paša, ki se je spominjajo naši starši ali dedje,
kateri so lovili živali po celi vasi, v mislih imamo kontrolirano pašo,
ki spremlja rast travne ruše in počutje živali in je odvisna od inten
zitete njenega vodenja.
Pri nas je še vedno prisotna miselnost iz časov Marije Terezije, ko
so hleve za živali uvajali predvsem zato, da so pridobivali hlevski
gnoj in s tem izboljševali rodovitnost tal ter preprečevali vse hujše
pomanjkanje hrane. Zbiranje hlevskega gnoja pa je še danes naj
lažje pri živalih, ki so privezane, nastanjene v hlevih. V tistih časih
jim je bilo počutja živali prav malo mar, saj so morali v prvi vrsti
preživeti ljudje. V sedanjem času, ko je hrane dovolj (vsaj v EU),
pa predvsem in vedno bolj gledamo na naravo in s tem tudi na
počutje živali. Dejstvo je, da so živali ustvarjene tako, da preživlja
jo same sebe, zato jim privoščimo več svobode. Seveda pa takšen
prehod ni enostaven.
Za dober uspeh paše je potrebno pred začetkom paše pripraviti
pašne površine, da bo rast in raba travne ruše čim boljša. Pozabiti
ne smemo na živino, ki jo moramo pripraviti na letni obrok krme.
Zimski obrok krme in hlevski način reje se močno razlikujeta od
pogojev na paši. Prireja bo boljša pri živalih, ki jih bomo počasi
privadili na pašne pogoje.

Priprava pašnika
Pred prigonom živine na pašnik moramo pregledati oz. popraviti ogra
jo. Mogoče bomo zamenjali izolator, napeli žico, pa tudi kje odžagali
kakšno vejo. Za pašo so najprimernejša rahlo nagnjena zemljišča,
kjer voda hitro odteka. Če imamo probleme z zadrževanjem vode
na pašniku, je treba najprej urediti drenažo. Na prevlažnih zemljiščih
bo živina uničila travno rušo in se bodo širile nezaželene zeli, taka
mesta pa so tudi legla različnih zajedavcev. Glede varstva živali pred
zajedavci se posvetujte s svojim terenskim veterinarjem.

Ena največjih odlik cike je sposobnost za pašo.
med sabo spoznale in si ustvarile vrstni red oz. ena izmed živali
postane vodnica. Vse živali, ki jih boste dali na pašo je potrebno
naenkrat spustiti v tekališče. Pripravili smo živino na električne im
pulze, sedaj pa moramo pripraviti tudi travno rušo na pašo, ki jo
pripravimo po naslednjem vrstnem redu:
Po 7 do 10 dneh, ko smo zavrli hitro rast travne ruše, se vrnemo
v začetno čredinko (št. . v našem izmišljenem primeru), kjer prič
nemo z redno pašo.
ČAS PAŠE
1. dan
2. dan
3. dan
. dan
5. dan
6. dan
7. dan
8. dan

TRAJANJE PAŠE
1 ura
2 uri
3 ure
 ure
5 ur
6 ur
7 ur
8 ur

ŠT. ČREDINKE – primer
.čredinka (po celi čredinki)
6. “
5. “
3. “
(2 x odrejanje)
2. “
8. “
11. “
15. “

Gospodarjenje na pašniku
Prve dni naj gre živina na pašnik skoraj sita, zato da se ji mlada pa
šna trava počasi vrine med zimski obrok. Spomladi moramo pričeti
s pašo na travni ruši, ki je visoka le 5 cm, da bomo v kasnejšem
obdobju dobili stopničasto rušo. Vsak obhod živine naj bo na travni
ruši iste velikosti oz. starosti.
Po vsaki paši, posebno še, če je na pašniku ostalo veliko nepomu
ljene trave ali nezaželenih zeli (ripeča zlatica, divje korenje, ščavje),
je potrebno le to pokositi – ČISTILNA KOŠNJA.
Obvezno pa po dveh obhodih živine sledi košnja za mrvo. Za košnjo
trava raste dalj časa, zato ne morejo prevladati samo nizke vrste
trav in določene zeli.
Paša na izredno mladi travi naj bo prisotna le v pomladanskem
času, medtem ko se moramo paši na travi, ki še ni dosegla 1520
cm višine, v kasnejših obdobjih izogibati.
Dokazano je, da živali pri pašni reji na prostem postanejo bolj
odporne in zdrave. O tovrstnih rejnih izkušnjah je že dovolj razpo
ložljivega znanja. Razveseljivo pa je tudi, da se čedalje več rejcev
odloča v tej smeri.
Nikakor pa ni odveč pripomniti, da če bomo ljudje jedli meso bolj
zdravih in odpornih živali, ki so zrasle pod našim soncem, bomo
tudi sami bolj odporni in bomo lažje prenašali stres današnjega
časa. Na takšen način končnemu potrošniku predstavljene kvalitete
tako pridobljene hrane, bi po mojem mnenju lahko ustvarile tržno
nišo pri ekološko bolj zahtevnih in osveščenih kupcih.

Navajanje živine na pašo
Privajanje živali na pašo mora potekati počasi. Žival si mora v dobri
ogradi ustvariti vrstni red kako bo hodila na pašnik in iz njega. V
bližini hleva ogradimo del pašnika z leseno ograjo ter z žičnato
električno ogrado (TEKALIŠČE) in vanj spustimo živali. Živali se bodo

Paša teličkov, priučena v mladosti, obeta dobro sposobnost
za pašo tudi kasneje.
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GENSKO SPREMENJENA ŽIVILA –
da ali ne?
Franc Zavodnik
DEMETER, Zavod za biološko dinamično gospodarjenje
O vzgoji gensko spremenjenih živil (GOS) ve
liko govorimo. Znanstveniki menijo,
da so gensko spremenjene goje
ne rastline zelo pomembne za
prihodnost poljedelstva ter
da bodo bolj zdrave ter do
nosnejše od drugih poljš
čin. Vendar mnogi ljudje
menijo, da neoporečnost
na tak način gojenih rastlin
nikoli ni bila dovolj preizkuše
na. Vzgoja le teh kvarno vpli
va na naravno okolje in življenje
v njem. Ker so tudi mnoga druga,
gensko nespremenjena živila, zdravju ško
dljiva, so ljudje še toliko bolj nezaupljivi do
takih znanstvenih trditev. Nekateri menijo,
da je vzgoja gensko spremenjenih živil,
igranje z nečim, česar ne razumemo ter
da gredo znanstveniki predaleč.
Kako spremeniti gen v organizmu so znans
tveniki odkrili leta 1973. Odkritje je bilo
neverjetno in zastrašujoče; prvič je človek
postal močnejši od narave. Preden so na
daljevali s poskusi, so naredili vse kar je
bilo mogoče, da bi preprečili zlorabo nove
znanosti.
Prva gensko spremenjena gojena rastlina
v prodaji je bil paradižnik, ki se je mehčal
zelo počasi. Nato so začeli prodajati sojo
in oljno repico – za pridelovanje olja in
margarine – ki so ju spremenili tako, da
sta postali neobčutljivi za delovanje neka
terih herbicidov (uničevalcev plevela). Ko
ruzo in bombaž pa so spremenili tako, da
sta neobčutljiva za insekticide (uničevalce
žuželk).
Znanstveni pristop h kmetijstvu naj bi omo
gočil, da bi pridelali dovolj hrane za vse
ljudi in da ne bi bilo treba nikomur stradati.
Pristaši GSO menijo, da bo mogoče vzga
jati gojene rastline v revni zemlji z malo
kemičnimi snovmi in doseči velik donos.
Vendar gensko spremenjene rastline lah
ko nepričakovano učinkujejo na naravo.
Strup, uporabljen pri zatiranju žuželk, ki
napadajo poljščine, lahko uniči tudi druge
žuželke, medtem, ko geni, ki jih prenesemo

v rastlino, lahko »pobegnejo« s pelodom.
Kritiki menijo, da se zaradi gensko
spremenjenih rastlin lahko pojavi
sterilno naravno okolje, kjer
ne bodo več mogle uspevati
divje rastline.

Čebelarji proti
genski tehniki
Od začetka leta 200 lahko
kdorkoli v vsej EU zaprosi za
dovoljenje za posevek gensko
tehnično spremenjenih rastlin. EU
smatra, da je koeksistenca genske teh
nike in klasičnega kmetijstva mogoča. Ta
nemogoča trditev je razlog, da so politiki
pritisku lobija genske tehnike popustili.
Čebele posebej jasno kažejo, da je ta trditev
o možni koeksistenci laž. Posevki gensko teh
nično spremenjenih rastlin na prostem so
akt, čigar posledice so trajne in neizbrisne.
Koncerni, ki obvladujejo gensko tehniko,
hočejo tudi v Evropi za vsako ceno izsiliti
dovoljenje za posevke gensko tehnično spre
menjenih rastlin. To jim bo omogočilo, da
pridejo vsi kmetje v njihovo popolno odvi
snost. So tik pred tem, da svoj veliki posel
uresničijo tudi v Evropi.
Triletna študija, opravljena po nalogu britan
ske vlade, je na več kot 200 rastiščih gen
sko tehnično spremenjenih rastlin ugotovila
probleme; do oddaljenosti 26 km od gen
sko spremenjene ogrščice so našli rastline,
oprašene z gensko spremenjenim cvetnim
prahom. Tudi pri drugih rastlinah so odkrili
podobna nekontrolirana križanja. To kar se
slučajno dogaja zaradi vetra, delajo čebele
sistematično in neumorno. Raznašati cvetni
prah od ene rastline k drugi je njihova nalo
ga. Na svojo dlakasto obleko naberejo cvet
ni prah in ga porazdeljujejo po pokrajini. V
Baden Wuerttembergu živi v oddaljenosti
10 km od vsake njive z gensko tehnično
spremenjenimi rastlinami povprečno 36 če
beljih družin. Noben kmet in noben čebelar
se ne bo mogel nikoli več svobodno odlo
čati ali želi sejati in žeti gensko tehnično
nekontaminirane rastline. Njegov pridelek
Pira
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bo vsekakor kontaminiran.
Če bi ostalo evropsko kmetijstvo področje
brez gensko tehnično spremenjenih orga
nizmov, bi imelo mogočno tržno prednost
tako za živila kot za seme. Z gensko tehniko
se spravlja kmete in potrošnike v trajno od
visnost od peščice koncernov. Enkrat pose
jan gensko tehnično spremenjen semenski
material predstavlja poseg v naravo, ki se
ga ne more nikoli več izbrisati! Pri vsem
skupaj pa se glavnega problema še nihče
ni dotaknil: učinek gensko tehnično spreme
njenih živil na človeško zdravje je povsem
neraziskan.

Kako je s tem v ZDA?
Vse več je ljudi, ki so nezadovoljni z Upra
vo za hrano in zdravila (UHZ) v ZDA, ki
neustrezno varuje javno zdravje, in se jih
veliko povsem odreka GS hrani. Vendar
jih UHZ ovira tudi v tej nameri. Več kot
90 % Američanov zahteva, da se GS hrana
označuje. Tako označevanje je obvezno v
večini industrializiranih državah. Toda UHZ
je uradno pooblaščena, da spodbuja bio
tehnologijo. UHZ se zaveda, da več kot
polovica anketiranih Američanov pravi, da
ne bi kupovala GS hran, če bi bila označe
na. UHZ pa načrtno ščiti dobiček industrij,
zato se ne meni za mnenje devet desetin
Američanov.
Nič ne kaže na možnost izbruha nove epi
demije SEM zaradi GS sestavin v kakšni
drugi hrani ali prehranskem dodatku. Toda
debelost prebivalcev ZDA, pojavnost slad
kornih bolezni, migrene, alergije in mno
gih drugih vrst obolevnosti narašča s tako
hitrostjo, da ni nikakršnega zagotovila, da
našega zdravja ne ogroža že kakšna nova,
z GSO povezana epidemija.

Kaj pa Slovenija?
Slovenija, kot članica Evropske unije, na
svojem ozemlju ne sme izključiti nobene
ga tipa kmetovanja in ne more prepovedati
pridelovanja gensko spremenjenih rastlin
vpisanih v skupne kataloge poljščin. Trenut
no je to 3 hibridov gensko spremenjene
koruze, vpisanih v Skupni katalog poljščin
po direktivi 2002/53/ES. Pravno podlago
za pripravo zakonodaje na tem področju,
predstavlja Uredba (ES) 1829/2003 o gen
sko spremenjenih živilih in krmi, člen 3,
ki spreminja Direktivo 2001/18. Ta dodaja
direktivi člen 26 a, ki v prvi točki navaja,
da države članice lahko sprejmejo ustrezne

KORISTNI NASVETI PRI SEČNJI LESA

»VSE OB PRAVEM ČASU«
ukrepe, da preprečijo nenamerno prisotnost
GSO v drugih proizvodih.
10. marca 2008 je Komisija podala Svetu
in Evropskemu parlamentu Poročilo o iz
vajanju nacionalnih ukrepov na področju
soobstoja gensko spremenjenih pridelkov s
konvencionalnim in ekološkim kmetijstvom,
iz katerega je razvidno, da je nekaj držav
članic že pripravilo zakonodajo na tem po
dročju, velika večina pa jo pripravlja.
Vir: iz uvoda Predloga zakona o soobsto
ju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi
kmetijskimi rastlinami.
Priprava zakona in nanj vezanih pravnih
aktov je bistvenega pomena za slovenske
ga kmeta, kateremu bo omogočena izbira
kmetovanja in za slovenskega potrošnika,
kateremu bomo lahko ponudili različno
izbiro hrane.

In kaj menimo biodinamični
kmetje?
Evropska komisija reducira v primeru genske
tehnike etično, družbenopolitično, zdravs
tveno in ekološko vprašanje na izključno
gospodarskih razlogih. Prednosti in nevar
nosti nove tehnologije in možnosti lociranja
take industrije je treba obravnavati ločeno,
saj bodo posledice prizadele vso družbo.
Delitev takih odločitev na strokovne gre
mije, brez tega, da se problem osvetli v
celoti, je čisto nesprejemljiv. Na tak način
problematike sploh ni mogoče zajeti, po
dobno kot se ne more zajeti kompleksnosti
narave. Ocenjevanje tveganja ostaja pri do
sedanjem načinu obravnavanja nepopolno
in tendenciozno.
Z biološko-dinamičnim kmetijstvom po
stavljamo pred gensko tehniko model, ki
je v praksi preizkušen. V veliki meri zaprt
organizem kmetije je vzgled tudi za ekološ
ko kmetijstvo. Biološko-dinamične kmetije
uresničujejo optimalno prilagajanje narav
nih možnosti in specifičen razvoj kmetije
prav zaradi individualnega kulturnega pris
pevka.
Kot je v 20-letnem primerjalnem poskusu
dokazano, se uspeh biološko-dinamičnega
gospodarjenja dobro izraža, razen v visoki
kvaliteti proizvedenih živil (obstojnost, okus,
zrelost), povečani plodnosti tal in pestrosti
rastlin. V nasprotju z gensko tehniko za mo
del biološko-dinamičnega gospodarjenja
ni treba plačevati
licenčnin in nih
če se ne poda
ja v stalno
odvisnost
kupovanja
semen in
strupov.
Metoda
je na raz
polago vsa
komur, ki se jo je priprav
ljen naučiti.

(povzetki po istoimenski
knjigi iz leta 1995, ki jo je
izdala založba Mavrica iz Celja)

Uspeh našega delovanja ni odvisen samo od tega, koliko smo za to usposobljeni
in opremljeni, ampak odločilno vpliva nanj čas, v katerem delujemo. Ljudje so ne
koč za ta pravila zvedeli z opazovanjem. Odkrili so, da je način in uspeh številnih
vsakodnevnih opravil v veliki meri določen z vsakokratnim položajem Lune.
Večina rejcev cikastega goveda ima kmetije
na hribovitih območjih z manjšimi ali večji
mi površinami gozdov. Gozd je sestavni del
naravnega okolja in omogoča življenje na
zemlji. Ker s tem gozdom gospodarimo,
je še kako pomemben naš odnos do tega
stvarstva. Les je nadvse živa snov. Tudi,
ko drevo posekamo, les živi dalje ali če se
izrazimo v jeziku obdelovalcev lesa »dela
naprej«.
Vrsta lesa, letni čas in čas sečnje vplivajo
na naslednje lastnosti lesa:
•	ali se les suši počasi ali hitro,
•	ali les ostaja mehak ali otrdi,
•	ali les ostane težek ali lahek,
•	ali les dobi razpoke ali pa ostane nes
premenjen,
•	ali se les upogne ali ostane raven, in
•	ali les postane črviv in trohni ali pa ostane
zaščiten pred škodljivci in trohnobo.
Pravila o pravem času sečnje lesa, katera
veljajo še danes in so jih skozi opazovanja
spoznali naši predniki, vse premalo upošte
vamo. Najboljši čas za sečnjo lesa je zima.
Sokovi namreč takrat odtečejo v korenine
in les slabo »dela naprej«.
Za kakovost lesa so najprimernejši
naslednji časovni termini sečnje:

LES ZA ORODJA IN
POHIŠTVO
Les za orodja in pohištvo mora ostati čvrst,
ne sme se raztezati in razsušiti oziroma
ne sme razpadati narazen, obdržati mora
svojo obliko. Priporočljiva sečnja je prvih
osem dni po mlaju v decembru, če je Luna
v mehkem znamenju (Vodnar ali Riba).
Za ohranitev čvrstosti in gladkosti lesa buk
ve je priporočljiv čas sečnje v mlaju in v
obdobju znamenja škorpijona.

TRD LES, KI NE TROHNI IN
NE GNIJE
Da les ne bo trohnel, ga je treba posekati v
zadnjih dveh dnevih v marcu, če sta ta dva v
pojemajoči luni in v znamenju Rib. Ti dnevi
ne pridejo naokoli vsako leto. Primerni so
tudi drugi dnevi, in sicer 7., 25. in 31. januar
ter 1. in 2. februar. Les, ki bo posekan v teh
šestih dneh, ne bo trohnel in ne bo črviv. S
starostjo bo tak les pridobil na trdoti.

LES, KI NE GORI
Za negorljivost lesa je najprimernejši čas seč
nje 1. marca po sončnem zahodu in sicer
neodvisno od položaja Lune in znamenja,
skozi katerega Luna takrat potuje. Priporo
čilo velja predvsem za pripravo ostrešij, seni
kov in planšarij, ki morajo biti ognjevarne.

LES, KI SE NE KRČI
Les, ki se ne krči obdrži svojo prvotno obliko.
Za takšen les je najbolje, če ga sekamo na dan
sv. Tomaža (21. december) med 11. in 12. uro.
Po tem dnevu naj bi les v zimskem času seka
li samo še v pojemajoči luni. Drugi termini za
sečnjo so: tretji dan v jeseni (27. september),
trije dnevi na mesec po mlaju in dnevi Marijinih
praznikov (15. avgust in 8. september), če sov
padajo z Rakom.

LES ZA KURJAVO
Pogosto želena lastnost je dobra gorljivost lesa.
Za ta namen je primerna sečnja v prvih sedmih
dneh po oktobrskem mlaju, v času prve četrti
ne rastoče lune. Na splošno bi se moral les za
kurjavo sekati po zimskem sončnem obratu (21.
december), pri pojemajoči luni. Vrhov ne smemo
takoj odsekati. Najbolje je, da drevesa ležijo na
hribu nekaj časa z vrhom navzdol proti dolini, da
stečejo poslednji sokovi iz debla proti vrhu.

LES, KI NI ČRVIV
Les za deske, za predelavo na žagah in gradbeni
les mora biti odporen proti škodljivcem. To po
meni, da ne sme biti črviv. Primeren čas sečnje je
čas rastoče lune v Ribah. Zvezdno znamenje Ribi
je v rastoči luni samo v obdobju od septembra
do marca.

LES, KI NE RAZPOKA
Les, ki ne razpoka, je pomemben pri izdelavi
pohištva in rezljanju. Za les, ki ga moramo hitro
vgraditi, je najprimernejši čas sečnje 24. junij
med 11. in 12. uro opoldne (12. in 13. uro v
poletnem času). Za les, ki pa ga pustimo nekaj
časa mirovati, pa je primeren čas za sečnjo v
dnevih pred novembrskim mlajem. Drevo, ki ga
posekamo, mora pasti z vrhom proti dolini zaradi
stekanja poslednjih sokov.

BOŽIČNA DREVESCA IN
ZBIRANJE VEJIC ZA ADVENTNE
VENČKE
Za božična drevesca (smrečice, jelke) je najboljše,
da jih posekamo tri dni pred enajsto polno uro v
novembru ali decembru, ko je obdobje rastoče
lune. V tem primeru dolgo obdržijo svoje iglice
pod pogojem, da jih hranimo na hladnem me
stu vse do Božiča. Iglice smreke odpadejo prej
kot iglice jelke.
Za vejice adventnih venčkov je najboljše, da jih
nabiramo tri dni pred enajstim mlajem v obdobju
rastoče lune, saj potem adventni pogrinjki niso
kar naprej polni odpadlih iglic.
Sestavke povzela Janko in Marinka Rejc
iz Krnic pri Novakih v Poljanski dolini.

POSKRBIMO ZA VAROVANJE GOZDOV IN TI NAM BODO PLEMENITO
POVRNILI ZDRAVO IN PRIJAZNO OKOLJE.

Cikasti zvonček

19

PREDSTAVLJAMO VAM

Kmetija

CENCELJ
(p.d. Novak)
Jeronim pri Vranskem,
Spodnja Savinjska dolina

K

metija Novak, takšno je namreč do
mače ime kmetije Cencelj, leži na
obrobju Spodnje Savinjske doline, na
meji z Gorenjsko ter spada v občino Vransko.
Kmetija je od Vranskega oddaljena 6 km. Pot
do tja je dolga, a neverjetno idilična. Ko se
pelješ med hribi in te obkrožajo travniki polni
cvetlic, petje ptic in neverjetna tišina, je kot,
da bi se odpravljal v pravljično deželo miru
in tišine, ki jo vsi tako iščemo po napornih
in hrupnih dneh v okoliških mestih. Že sama
pot, zaradi svoje lepote, predstavlja skoraj
počitnice v malem. Ko končno zapelješ na
majhno dvorišče pred dolgo, nizko hišo,
kjer na vseh oknih cvetijo rože in zrak diši
po smrekah in sveže pokošenih travnikih,
te pričakajo nasmejani obrazi petih članov
družine Cencelj. Že en sam pogled na njih ti
pove, da tukaj živijo dobri in veseli ljudje in
čeprav morda še nikoli prej nisi bil pri njih, je
kot da bi prišel domov. Še preden se zaveš,
že sediš za mizo v kuhinji, na štedilniku se
kuha kava, miza je obložena z dobrotami,
dedek pa že pripoveduje eno izmed njego
vih zgodb iz mladosti. Šele po dobri malici
in neverjetni količini smeha si končno lahko
ogledam, kam sem prišla.
Ta hišica je le majhen delček hribovske
kmetije na nadmorski višini 575 m, ki se
ukvarja s prirejo mleka. Okoli domačije se
raztezajo ogromni travniki, ampak tu ni
ravnine kot v dolini, zato se lahko le ču
diš strminam, kjer se veselo pasejo krave
in se sprašuješ ali lahko s traktorjem res
kosiš te strmine. Na nekaterih predelih se
ti zazdi, da je to enostavno skregano z
zakoni fizike. Ampak jim uspeva. Kmetija
ima 17 krav, 8 telic, 4 pujske in 20 kokoši,
kar petim članom te družine predstavlja
ogromno odgovornost, vir preživetja ter
neizmerno veselje. Na kmetiji imajo poleg
cikaste pasme, še nekaj lisaste in rjave pa
sme ter nekaj križank med njimi.
20
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Nina Bricman
Čeprav kmetija obstaja že veliko dlje, so se
s prirejo mleka pričeli intenzivno ukvarja
ti šele leta 2000. Sonja, najmlajša članica
družine, mi je povedala, da so želeli rjavo
kravico križati s črnobelo, kar pa jim je vete
rinar Semprimožnik odsvetoval, kajti nimajo
koruzne silaže, pašniki so strmi in te živali
niso ravno primerne za njih. Predlagal jim
je ciko in tako so dobili prvo kravico Ciko.
Že prvo leto se je izkazalo, da je njihova
nova pridobitev dobra, kajti obrala je vse
strmine in v hlev vedno prišla lepo sita. Nato
pa je prišel čas njenega prvega poroda, ki
ga je vsa družina s strahom pričakovala.
Ko je prišel njen čas so se vsi zbrali, da bi ji
pomagali, a Cika ni in ni hotela teliti. Kar

stala je in se kljub temu, da jo je precej
»zvijalo«, ni ulegla. Pa so si rekli: »Saj še
ne bo,« in odšli za kratek čas iz hleva. Ko
so se po kakšnih petih minutah vrnili, je
poleg njihove Cike ležal majhen teliček in
takrat se jim je posvetilo: Cika je hotela
biti sama!
Sledila je molža. Veliko vime je napovedovalo
veliko mleka in res, Cika je imela kar 10 litrov
mleka! Pa so rekli, da cike nimajo mleka.
Cika je kakšne tri mesece držala mlečnost
20 litrov na dan, potem ji je, ko je bila zopet
breja, mlečnost padla na približno 15 l/dan,
pri 4 mesecih na 10 l/dan, nato pa je pri 6,5
mesecih brejosti odstavila kar sama. Mleko
je imelo nizko vsebnost somatskih celic, kar

Pred domačo hišo
(z leve: oče Tone, mama Anica, stara mama Štefka in stari oče Jaka, v ospredju hči Sonja)

je za družino Cencelj zelo pomembno, pa
tudi bogato z maščobami in beljakovinami
… Torej popolno za prodajo.
Tako je padla odločitev: imeli jih bodo še
več … Sedaj jih molzejo šest, imajo pa še
5 telic, ki tudi veliko obetajo. Poleg tega
je v hlevu nekaj križank lisaste in cikaste
pasme, ki so tudi dobre molznice (za nji
hove pogoje seveda). Večina njihovih cik
spada v delno cikasti tip, imajo pa tudi eno
lepotičko po imenu Ajda, ki spada v cikasti
tip. Ajda je letos prvič telila in v viher meri
komaj 118 cm. Je mala kravica, vendar 7
mesecev po porodu od nje še vedno namol
zejo 10 l/dan. Je ljubeznive narave in tudi
zelo trmasta. Pomolzena mora biti prva,
drugače neprestano muka. Ko so jo kot
majhno teličko učili pasti in se je zaletela
v žico električnega pastirja, ni reagirala kot
ostali telički in se mu ni več približala, pač
pa je stopila en korak nazaj in se še enkrat
zaletela vanj. Jeza nad žico, ki trese, je bila
prevelika. Drugače pa se najbolj razveseli,
če ji prineseš kakšen priboljšek. Še pose
bej, če je ta priboljšek mlečna čokolada,
ti jo hitro ukrade z dlani in ti za konec vse
prste še umije s svojim hrapavim jezikom.
Vse njihove cike so zelo »scrkljane«; vsaka
razume svoje ime, ko jih pokličeš s paše,
vse pritečejo in med molžo je treba vsako
posebej »pocrkljati«. Vse se rade pasejo, se
brez problemov podijo po strmini in tudi s
parklji ni težav. To se je še posebej pokazalo
v letu 2003, ko je bila huda suša. Vse ostale
pasme so imele probleme s parklji; dobile so
mastitis, število somatskih celic je naraslo,
s pašnikov, kjer praktično ni bilo trave, so
hodile lačne. Cike teh zdravstvenih težav
niso imele in kljub temu, da paše ni bilo, so
nazaj še vedno hodile skoraj site (očitno so
obirale grmovje), pa tudi količina mleka jim
ni pretirano padla. Poleg tega imajo njihove
cike vedno lahke porode in so dobre matere.
Tudi problemov s plodnostnimi motnjami
nimajo, res pa je, da jim redno dodajajo
mineralno-vitaminske dodatke.
Na kmetiji krave umetno osemenjujejo. Da
so njihove cike vedno osemenjene s seme
nom pravega bika in da je semena na zalogi
vedno dovolj, skrbi Savinjska veterinarska
postaja Žalec. Ponavadi je za njih odgovo
ren veterinar Semprimožnik (ki je »osebni
doktor« njihovih cik), če pa je dežuren kdo
drug in potrebujejo seme določenega bika,
njihovega »doktorja« pa ni na postaji, se
tisti, ki je dežuren, odpelje na dom veteri
narja, ki ima to seme v kontejnerju. Tako,
da gre velika zahvala veterinarjem, ki tako
požrtvovalno skrbijo za njihove živali. Da
pa ne bo vse tako rožnato opisano, moram
omeniti, da so imeli tudi že težave zaradi
cik. Ko so leta 2005 dobili na kmetijo kontro
lorja subvencij, so jih imeli precej. Kontrolor
je namreč trdil, da cik v Sloveniji ni in jih
zanj nikoli ne bo ter da na celjsko območje
cike ne spadajo. Takrat sta jim na pomoč
priskočili Društvo za ohranjanje cikastega
goveda in Biotehniška fakulteta ter jim iz
dali potrdilo, da res imajo cike in nato je
kontrolor le podpisal obrazec. Zbodlo pa jih
je mnenje, da cik ni … Seveda so! In tako

Krava AJDA SI 53091556
(oče BRIN 851656)

Telica ZARJA SI 43148738
(oče ŠVAJC 851809)

Odhod živine na pašo
se je pri njih, Štajercih, pokazala gorenjska
trma. Verjetno so se je nalezli od cik.
Cike so s svojo trmo in trmo ljudi, ki so jih
vseskozi redili, uspele preživeti. Na kmetiji
Cencelj, na tem idiličnem koščku Zemlje, je
na pogled vse lepo, vendar so težki pogoji
obdelovanja in vse hujši predpisi tisti, ki jim
otežujejo in jim bodo še oteževali življenje.
Cike so jim s svojo trmo lahko zgled in
vzpodbuda, da je mogoče preživeti tudi v
najtrših pogojih. In prav je, da je ta čudovita
kravica uspela preživeti, še posebej pa sem
vesela, da sem lahko to čudovito pasmo

spoznala od blizu in s pomočjo družin, kot
je družina Cencelj, bo to omogočeno tudi
prihodnjim rodovom.
Ko sem odhajala in so vsi stali na dvorišču
ter mi mahali v slovo, sem imela občutek,
da še vedno nisem izvedela vsega. Družina
ve toliko zgodb, za vsako žival posebej se
spomnijo dogodkov od njihovega rojstva
do sedanjosti in kar otipaš lahko njihovo
skrb in ljubezen do živali in kmetije. Še več
krat se bom morala vrniti na kos babičine
potice in morda mi bodo dovolili še kak
vpogled v njihovo življenje.

Živina na paši
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BIKI CIKASTE PASME ZA OSEMENJEVANJE
Mag. Jože Bergant, dr.vet.med., Osemenjevalni center Preska
LINIJSKO PARJENJE
Čreda cikaste pasme v Sloveniji je za uporabo selekcijskih metod,
katerih osnova je preprečevanje parjenja v sorodstvu, mnogo pre
majhna. Zato se bo za ohranitev pasme in njeno selekcijo v bodoče
potrebno posluževati nekaterih drugih metod. V kolikor želimo
pasmo ohraniti v njeni obliki in raznolikosti, ji moramo omogočiti
dolgoročni razvoj in njeno ohranjanje.
Za večino plemenskih živali je znano poreklo le za dve ali tri generacije,
saj načrtnega vodenja rodovniških podatkov dolga leta ni bilo. Posledica
tega je, da je nemogoče sestaviti poreklo živali za več generacij, kar bi
omogočalo zanesljivo ugotavljanje izvora živali in tudi prisotnost krvi
drugih pasem. Zato je ena od nalog selekcije čredo očistiti nezaželenih
lastnosti in krvi, ki odstopajo od zastavljenega rejskega cilja.
Če izhajamo iz razpoložljivih podatkov zadnjih let, lahko razdelimo
čredo v potomstvo po trinajstih bikih in po potomstvu bikovskih ma
ter. Ta razdelitev bi lahko služila kot osnova za nadaljnjo selekcijo in
načrtovanje parjenja. Metoda, ki bi bila v ta namen uporabna in je
znana že dolga leta ter se uporablja v večji meri tako v govedoreji kot
tudi pri drugih živalskih vrstah, je vzreja posameznih linij znotraj
pasme. Metoda temelji na parjenju v sorodstvu, s tem, da ne parimo

živali v incestu oziroma v najbližjem sorodstvu, ampak parimo živali
znotraj posamezne linije samcev ali samic v drugi ali tretji generaciji.
S tem ohranimo linijo kot skupino dednih zasnov, ki se od ostalih loči
po poreklu in po dednih zasnovah za posamezne lastnosti.
S to metodo se povečuje stopnja sorodstva potomstva, ki pa poleg
splošno znanih negativnih posledic prinaša tudi vrsto pozitivnih
učinkov. S to metodo hitreje odkrijemo negativne lastnosti in mo
rebitne prirojene napake pri živalih in jih tako lahko izločimo iz
nadaljnje reje. Pozitivne lastnosti, ki se pokažejo, pa se s tem v
dednih zasnovah utrdijo in postanejo pri prenosu na potomstvo
zanesljivejše in bolj izražene. Glede na prirojene napake, ki jih prei
skujemo pri bikih zadnja leta in na rezultate biološkega testa, lahko
sklepamo, da večje nevarnosti pojave raznih nezaželenih napak ob
kontroliranem parjenju v sorodstvu pri cikasti pasmi ni, deloma
tudi zaradi tega, ker je bilo parjenje v sorodstvu že ob dosedanji
reji mnogokrat uporabljeno, večkrat tudi nevede.
Za uporabo te metode je nujno poznavanje porekla tako bikov
kot krav. Z njo bo mogoče narediti v pasmi velik napredek, pasmo
prilagoditi potrebam in željam rejcev ter s tem ustvariti pogoje za
ohranitev in razvoj pasme.

ODBRANI BIKI ZA OSEMENJEVANJE
Seme vseh treh bikov je na zalogi in se lahko uporablja za oseme
njevanje. Poleg tega semena se za osemenjevanje lahko uporablja
tudi seme bikov iz preteklih let, v kolikor zaloge še niso porab
ljene. Predvsem rejcem, ki so v dosedanjih kombinacijah krav s

posameznimi biki prišli do potomcev s katerimi so v vseh ozirih
zadovoljni, svetujemo, da te kombinacije ponovijo, v kolikor je to
možno. Uspešne kombinacije so vsekakor precejšnja garancija za
uspeh tudi v bodoče.

SURK SI 73209995 852277
ROJEN: 01.06.2006
Oče: SATURN 851820
(Očetov oče: Slap 151255, očetova mati: Cika SI 1614325)
Mati: PISANA SI 1921933 (Materin oče: Jablan SI 1450845, materina mati: Bela SI 1906056)
Telesne mere:
DATUM MERITVE

VIŠINA
VIHRA

VIŠINA
KRIŽA

DOLŽINA
TELESA

ŠIRINA
PRSI

GLOBINA
PRSI

ŠIRINA
KRIŽA

21.11.07
05.03.08
26.05.08

117
122
125

120
125
127

11
117
12

38
39
1

60
60
65

1
2
3

OBSEG
PRSI
156
162
171

REJKA: CILKA POVODNIK, PODGORJE OB SEVNIČNI, ZABUKOVJE
V poreklu bika Surk najdemo linijo bika Slap oziroma njegovega
sina Saturna, ki je potomec krave Cike, ki je tudi mati bika Smi
hela. Tako bi bil ta bik pri linijskem parjenju uporaben za linijo, ki
izhaja iz linije Slap z izjemo potomk po biku Saturnu. Po materini
liniji pa bi se lahko uporabil v kombinaciji z linijo bika Švajca. Za
vse ostale rejce, ki se te metode ne bodo posluževali, pa naj se
izogibajo linij Slap in Švajc.

SURK 852277
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Bik Surk je v tipu, kakršnega si v cikasti pasmi želimo, z
naslednjimi pozitivnimi lastnostmi: lepe telesne oblike,
raven hrbet in pravilno oblikovani rogovi. Med napake v
telesni zgradbi lahko prištevamo nekoliko ozek smrček
in prekinjeno hrbtno liso.

Pisana SI 1921933

SMIHEL SI 43146640 852299
ROJEN: 02.03.2007
Oče: ŠVAJC 851809

(Očetov oče: Cik SI 62175902, očetova mati: Cika SI 1780399)

Mati: CIKA SI 1614325
Telesne mere:
DATUM
MERITVE
05.03.08
26.05.08

VIŠINA
VIHRA

VIŠINA
KRIŽA

DOLŽINA
TELESA

ŠIRINA
PRSI

GLOBINA
PRSI

ŠIRINA
KRIŽA

106
11

110
117

106
113

37
38

55
59

39
0

OBSEG
PRSI
15
158

REJEC: IZTOK SMUKAVEC, PODJELJE, SREDNJA VAS V BOHINJU
V poreklu bika Smihel najdemo bika Švajca oziroma njegovega
očeta, bika Cika. Njegova mati je mati tudi biku Saturnu, tako
da se pri tem biku srečata dve linji, ki sta v naši čredi pogosto
zastopani. V primeru linijskega parjenja je seme bika uporabno
v obeh linijah. V kolikor pa se odločimo za izogibanje sorodstva,
pa uporaba v obeh linijah ni priporočljiva.

Bik je po zunanjosti manjšega ok virja, obsežnega vampa
in ima korektne noge. Med negativne lastnosti mu šte
jemo neskladnost telesnih oblik in ohlapno nepovezano
pleče. Pri uporabi tega bika izbiramo plemenice s skladno
grajenim in dobro povezanim trupom.

SMIHEL 852299

Cika SI 1614325

MARIN SI 13267704 852406
ROJEN: 13.04.2007
Oče: MANDELJ 851959

(Očetov oče: Miško 851551, očetova mati: Cika SI 1780399)

Mati: EVROPA SI 02921541

(Materin oče: Bobi SI 02252650, materina mati: Pika SI 2044280)

Telesne mere:
DATUM
MERITVE
0.03.08
26.05.08

VIŠINA
VIHRA

VIŠINA
KRIŽA

DOLŽINA
TELESA

ŠIRINA
PRSI

GLOBINA
PRSI

ŠIRINA
KRIŽA

115
122

118
12

115
120

39
0

59
62

2
2

OBSEG
PRSI
159
162

REJEC: JANEZ MRAK, STUDENČICE, MEDVODE
V poreklu bika Marina, ki ima med vsemi najbolj popoln rodovnik,
najdemo bika Mila, ki se je v osemenjevanju uporabljal od leta
2001. Bik Mil je stari oče tako očeta kot matere bika Marina. Zato
je v primeru linijskega parjenja uporaben povsod kjer najdemo
potomstvo po biku Milu, z izjemo potomcev, katere je imel bik
Mandelj, saj se s tem izognemo parjenju v najožjem sorodstvu.

MARIN 852406

Bik je po zunanjosti srednjega ok vira, skladnih oblik, s
kratko glavo in kratkimi rogovi ter zelo dobrimi nogami.
Glede na mlečnost njegove matere pa lahko pričakujemo,
da bo na svoje potomke prenašal tako lepe oblike vimena
kot dobro mlečnost.

Evropa SI 02921541
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LINIJE PLEMENSKIH BIKOV CIKASTE PASME
Rafko Rokavec, strokovni tajnik društva CK

LEGENDA:
•

preglednica v rdeči barvi: IZVORNA LINIJA

•

OS: BIK VKLJUČEN V OSEMENJEVANJE

•

preglednica v črni barvi: PRVA GENERACIJA POTOMCEV

•

Alt. vzreja: BIK VKLJUČEN V ALTERNATIVNO VZREJO NA KMETIJI

•

preglednica v zeleni barvi: DRUGA GENERACIJA POTOMCEV

•

CK: BIK RAZVRŠČEN V CIKASTI TIP

•

preglednica v modri barvi: TRETJA GENERACIJA POTOMCEV

•

DCK: BIK RAZVRŠČEN V DELNI CIKASTI TIP

•

PZ: BIK RAZVRŠČEN V PINCGAVSKI TIP

Linija MIL

MIL SI 18911176 151146 (PZ)

OS

Rojen: 28.8.1999
Oče: MILL 75007 (PZ)
Rejec: FRANC RUTAR, CERKNO

Mati: DREŠKA SI 1672188 (PZ)

Potomci prve generacije po biku (MIL 15116):
BIK
MURI SI 3231825 851549
MIŠKO SI 120229 851551
MIL SI 5256653 851552
MILNI SI 32336296 851394

TIP
PZ
DCK
DCK
PZ

ROJEN
2001
2001
2002
2002

MATI
MURKA SI 189116
KOSTANJA SI 1613509
ROŽA SI 150861
JAGODA SI 137886

REJEC
TALER Bohinj
SOKLIČ Bohinj
GALIN Stahovica
KONEC Tolmin

Potomec druge generacije po biku (MIŠKO 851551):
BIK
MANDELJ SI 92932085 851959 OS

TIP
CK

ROJEN
2004

MATI
CIKA SI 1780399

REJEC
KUHAR Stahovica

ROJEN
2006
2007
2007
2007

MATI
CIKA SI 12833661
EVROPA SI 0292151
RUBI SI 8293202
MAVRA SI 1292105

REJEC
MEŠL Šoštanj
MRAK Medvode
KAJZAR LJ. Šentvid
KOROŠEC Bohinj

ROJEN
2004
2004
2004

MATI
DETELA SI 72319307
JAGODA SI 52319309
JELENA SI 161335

REJEC
BERGANT Kokra
BERGANT Kokra
SMUKAVEC J. Bohinj

ROJEN
2006

MATI
ČEŠNA SI 128339

REJEC
PRESTOR Kokra

Potomci tretje generacije po biku (MANDELJ 851959):
BIK
MACESEN SI 0318507 852237
MARIN SI 1326770 852406 OS
METULJ SI 3220650 Alt. vzreja
MAJ SI 93158608 Alt. vzreja

TIP
CK
CK

Potomci druge generacije po biku (MIL 851552):
BIK
MERKUR SI 2756679 851814
MARS SI 02756680 851818
MESEC SI 72919811 851955

TIP
CK
DCK
DCK

Potomec tretje generacije po biku (MERKUR 851814):
BIK
MURI SI 932291 852287

TIP
DCK

Linija ENCIJAN

ENCIJAN SI 0327200 852263 (CK)
Rojen: 11..2006
Oče: LIŠČEK SI 8263960
Rejec: MARIJA KLEMENČIČ, DOL PRI LJUBLJANI

2
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Mati: BLANKA SI 176898 (CK)

Linija TOB

TOB SI 1995618 151176 (PZ)

OS

Rojen: 27.12.1999
Oče: TOBI 75006 (PZ)
Rejec: FRANC RUTAR, CERKNO

Mati: MURKA SI 1801561 (PZ)

Potomci prve generacije po biku (TOB 151176):
BIK
TASTER SI 72361892 851789
TRIS SI 02597298 851790
TINČEK SI 92597299 851787
TRN SI 62775502 851788
TOBI SI 2775511 851810
TOBSI SI 22838050 851816
TOM SI 72838093 851817 OS
TUHINJ SI 2959975 852224

TIP
DCK
DCK
DCK
DCK
DCK
DCK
CK
DCK

ROJEN
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2005

MATI
PLEMA SI 1987287
ROŽA SI 15196
ROŽA SI 150861
BREZA SI 150863
BREZA SI 169698
JAGODA SI 15086
RDEŠKA SI 2095379
GAVTRAŽA SI 1780339

REJEC
NOČ Jesenice
ZAMLJEN Stahovica
GALIN Stahovica
BALANTIČ Stahovica
URH Stahovica
ŠLEBIR Stahovica
BALANTIČ Stahovica
MOČNIK Tuhinj

ROJEN
2006
2006
2006
2007

MATI
RDEŠKA SI 129213
ROŽA SI 18791
NINA SI 5283
TILKA SI 12933905

REJEC
SMUKAVEC I. Bohinj
AMBROŽIČ Gorje
ŠKOBERNE Sevnica
KRAMAR Litija

ROJEN
2005

MATI
CIKA SI 1989958

REJEC
NOČ Jesenice

ROJEN
2007
2007
2007

MATI
VESNA SI E0369202
CIKA SI 1987290
ŠMARNA SI 62361893

REJEC
CINDRIČ Dovje
NOČ Jesenice
NOČ Jesenice

Potomci druge generacije po biku (TOM 851817):
BIK
TOSC SI 83192032 852290
TIGER SI 13136785 852289
TROT SI 83230057 852284
TIBET SI 63322822 852297

TIP
CK
DCK
DCK
DCK

Linija FILIP

FILIP SI 12387579 851550 (CK)
Rojen: 26.11.2001
Mati: CIKA SI 15310 (CK)
Rejec: ANDREJ KUHAR, KLEMENČEVO, STAHOVICA
Potomec prve generacije po biku (FILIP 851550):
BIK
FELIKS SI 62666686 852229

TIP
DCK

Potomci druge generacije po biku (FELIKS 852229):
BIK
FARAON SI 2337696 852401
FANT SI 83159318 Alt. vzreja
FUNT SI 2315931 Alt. vzreja

TIP
CK

Linija VIKI

VIKI SI 32757107 851808 (DCK)
Rojen: 30.12.2003
Oče: WICK 750572 (PZ)
Rejec: MATILDA TALER, STUDOR V BOHINJU

Mati: MURKA SI 189116 (CK)

Potomec prve generacije po biku (VIKI 851808):
BIK
VIKTOR SI 032179 852288

TIP
DCK

ROJEN
2006

MATI
ROŽA SI 200533

REJEC
MOLE Horjul
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Linija SLAP

SLAP SI 22175339 151255 (CK)

OS

Rojen: 8..2001
Mati: JAGODA SI 15370 (CK)
Rejec: ANTON DROLC, ČEŠNJICE V TUHINJSKI DOLINI
Potomci prve generacije po biku (SLAP 151255):
BIK
SLAK SI 32837096 851819
SIMON SI 72837133 851815
SATURN SI 526551 851820 OS
SMOKI SI 293202 851957
SOLUN SI 02936978 851978
SNOP SI 62670995 852226
SNOVIK SI 63058075 852219
SIDOL SI 33219235 852293

TIP
DCK
CK
CK
CK
DCK
CK
CK
CK

ROJEN
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2006

MATI
MURKA SI 198739
ROŽA SI 150861
CIKA SI 161325
RDEŠKA SI 160037
ROŽCA SI 15351
CIKA SI 161325
CIKA SI 15326
CIKA SI 15326

REJEC
PIRŠ Tuhinj
GALIN Stahovica
SMUKAVEC I. Bohinj
URH Stahovica
MARTINC Kamnik
SMUKAVEC I. Bohinj
PIRŠ Tuhinj
PIRŠ Tuhinj

ROJEN
2006

MATI
JAGODA SI 1772727

REJEC
ŠEST Bohinj

ROJEN
2006
2006
2006
2007
2007
2007

MATI
BREZA SI E039286
PISANA SI 1921933
BELA SI 1906056
MURKA SI 7268036
SRNA SI 15327
JAGODA SI 1613510

REJEC
SOVDAT Kobarid
POVODNIK Sevnica
POVODNIK Sevnica
ŽVAN Blejska Dobrava
ŽVAN Blejska Dobrava
SMUKAVEC V. Bohinj

ROJEN
2007
2007

MATI
KUHA SI 3288995
MAVRA SI 7286326

ROJEN
2007

MATI
LIPA SI 2207766

Potomec druge generacije po biku (SIMON 851815):
BIK
STUDOR SI 319203 852283

TIP
DCK

Potomci druge generacije po biku (SATURN 851820):
BIK
SMAST SI 7311961 852291
SURK SI 73209995 852277 OS
SENIK SI 23209990 852285
SREČKO SI 631565 852295
SLAVKO SI 531566 Alt. vzreja
SALOMON SI 830508 Alt. vzreja

TIP
CK
CK
DCK
DCK

Potomci druge generacije po biku (SNOP 852226):
BIK
STUDENEC SI 23267703 852405
SOKOL SI 03267705 Alt. vzreja

TIP
CK

REJEC
MRAK Medvode
MRAK Medvode

Potomec druge generacije po biku (SNOVIK 852219):
BIK
SKOK SI 332099 Alt. vzreja

TIP

REJEC
ZUPANČIČ Sevnica

Linija PLEM

PLEM SI 72508019 851657 (DCK)
Rojen: 2.6.2002
Oče: CIK SI 62175775 Mati: CIKA SI 15325 (DCK)
Rejec: ANDREJ KUHAR, KLEMENČEVO, STAHOVICA
Potomca prve generacije po biku (PLEM 851657):
BIK
PLAMEN SI 62896656 851960
PUTIN SI 326850 852216

TIP
CK
DCK

ROJEN
2004
2005

MATI
MAVRA SI 15328
RUSA SI 9268508

REJEC
NOČ Jesenice
ALIČ Blejska Dobrava

MATI
VESELKA SI 1987288

REJEC
DEŠMAN Solčava

Potomec druge generacije po biku (PLAMEN 851960):
BIK
PLEMIČ SI 333085 852403
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TIP
DCK

ROJEN
2007

Linija COL

COL SI 62303695 151263 (CK) OS
Rojen: 30.6.2001
Mati: CIKA SI 1558012 (CK)
Rejec: SILVESTER MIKUŽ, COL
Potomci prve generacije po biku (COL 151263):
BIK
CEKIN SI 82859716 851966
CRES SI 52867998 851965
CMOK SI 9286287 851963
CIKO SI 8286288 851962
CENE SI 32927300 851958
JELEN SI 8263953 851956
CVET SI 62958680 851977
JELCIN SI 9297120 851979
CIKLAM SI 62921590 851980
ČARLI SI 6302515 852225
CIRIL SI 5312975 852278

TIP
CK
DCK
CK
DCK
DCK
CK
DCK
CK
CK
DCK
DCK

ROJEN
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2006

MATI
SLATNARCA SI 19298
PIKA SI 2028337
MURKA SI 1895711
GAVTRAŽA SI 1895710
NINA SI 5283
LIPA SI 2207766
CVETA SI 025625
PIKA SI 32639283
SARA SI 52262977
MURKA SI 1895711
PISANA SI 6220776

REJEC
BRLEC Kamnik
ZUPANČIČ Sevnica
KEMPERL Stahovica
KEMPERL Stahovica
ŠKOBERNE Sevnica
ZUPANČIČ Sevnica
ČEVKA Stahovica
POVODNIK Sevnica
HRIBAR Bohinj
KEMPERL Stahovica
GOLJA Sevnica

ROJEN
2006
2007
2007

MATI
GAVTRAŽA SI 22859750
GAVTRAŽA SI 22859750
DETOVA SI 20279

REJEC
HRIBAR Kamnik
HRIBAR Kamnik
HRIBAR Kamnik

ROJEN
2007

MATI
RIA SI 02918817

REJEC
KARNIČAR Jezersko

ROJEN
2006
2007

MATI
CIKA SI 32175778
JAGODA SI 1516050

REJEC
KUHAR Stahovica
PEROVŠEK Grosuplje

ROJEN
2006
2006

MATI
MAVRA SI 15328
ŠMARNA SI 62361893

REJEC
NOČ Jesenice
NOČ Jesenice

ROJEN
2007

MATI
JURA SI 52838088

REJEC
DROLC Tuhinj

ROJEN
2007

MATI
CIKA SI 32175778

REJEC
KUHAR Stahovica

ROJEN
2007

MATI
RDEČKA SI 183659

REJEC
GREGORČIČ Kobarid

Potomci druge generacije po biku (CEKIN 851966):
BIK
KEKEC SI 8320007 852281
KLIP SI 53330765 Alt. vzreja
KLOP SI 1332975 Alt. vzreja

TIP
PZ

Potomec druge generacije po biku (CMOK 851963):
BIK
KROF SI 23373059 852296

TIP
DCK

Potomca druge generacije po biku (CIKO 851962):
BIK
KLAS SI 9320055 852236
KOS SI 7332793 Alt. vzreja

TIP
CK

Potomca druge generacije po biku (CENE 851958):
BIK
KALČEK SI 3136005 852279
KEBER SI 6313603 852280

TIP
DCK
CK

Potomec druge generacije po biku (JELEN 851956):
BIK
JEŽ SI 3332766 852404

TIP
CK

Potomec druge generacije po biku (CVET 851977):
BIK
KRISTAL SI 93325073 852298

TIP
CK

Potomec druge generacije po biku (JELCIN 851979):
BIK
JOŠT SI 83378522 Alt. vzreja

TIP
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Linija DULE - BRIN - BUT

DULE SI 928829
851655 (CK)

OS

Rojen: 1.5.2002
Oče: BORO SI E0316686
Mati: MURKA SI 167380
Rejec: ALBIN ŠEST, BOHINJ

BRIN SI 028828
851656 (CK)

BUT SI 72520899
851811 (DCK)

OS

Rojen: 13.5.2002
Oče: BORO SI E0316686
Mati: JAGODA SI 1772727
Rejec: ALBIN ŠEST, BOHINJ

Rojen: 13..2003
Oče: BORO SI E0316686
Mati: RDEČKA SI 02223513
Rejec: ALBIN ŠEST, BOHINJ

Potomci prve generacije po biku (DULE 851655):
BIK
DOK SI 3283385 851967
DREN SI 0283388 851964
DELFIN SI 7283790 851961
DIM SI 32968091 852227
DOLFE SI 82965220 852223
DRIN SI 53063960 852215
DRAGULJ SI 1306776 852241
DES SI 63076552 852264
DARFUR SI 13076777 852239

TIP
DCK
DCK
CK
CK
CK
DCK
DCK
DCK
DCK

ROJEN
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2006
2006

MATI
RDEČKA SI 02223513
SRNA SI 9222351
JAGODA SI 1772727
RDEČKA SI 02223513
SRNA SI 9222351
MIKA SI 5277791
ROŽA SI 15196
RESA SI 6292609
MURKA SI 189116

REJEC
ŠEST Bohinj
ŠEST Bohinj
ŠEST Bohinj
ŠEST Bohinj
ŠEST Bohinj
URH Motnik
ZAMLJEN Stahovica
HRIBERNIK Škofja Loka
TALER Bohinj

ROJEN
2005
2005
2005
2005
2006

MATI
PISANA SI 6220776
MECA SI 52597839
CIKA SI E036859
ROŽA SI 12520895
JELENA SI 161335

REJEC
GOLJA Sevnica
BROJAN Kamnik
LAVRAČ Moravče
KARNIČAR Jezersko
SMUKAVEC J. Bohinj

Potomci prve generacije po biku (BRIN 851656):
BIK
BRAMOR SI 52679153 852222
BROD SI 3305807 852218
BORČI SI 03058071 852214
BOHINJ SI 73073833 852242
BLED SI 23075737 852240

TIP
DCK
DCK
DCK
DCK
CK

Linija LABOD - NAGELJ

LABOD SI 3296529
151415 (CK)

NAGELJ SI 22965295
151418 (CK)

Rojen: 10..2005
Oče: MIŠKO SI 6252519
Mati: MELONA SI 82268286
Rejec: IVAN CINDRIČ, DOVJE

Rojen: 13..2005
Oče: MIŠKO SI 6252519
Mati: VESNA SI E0369202
Rejec: IVAN CINDRIČ, DOVJE

OS

Potomci prve generacije po biku (NAGELJ 151418):
BIK
NANDE SI 53325077 852300
NERO SI 3331260 Alt. vzreja
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TIP
CK

ROJEN
2007
2007

MATI
ROŽA SI 15196
RDEŠKA SI 6306805

REJEC
MRČUN Moravče
TURINEK Jarenina

Linija GALEB

GALEB SI 92775516 851786 (CK)
Rojen: 3.2.2003
Oče: CIK SI 62175775
Rejec: ANDREJ KUHAR, KLEMENČEVO, STAHOVICA

Mati: CIKA SI 92175772 (CK)

Potomci prve generacije po biku (GALEB 851786):
BIK
GAL SI 7300178 852231
GAMS SI 0300175 852230 OS
GVIDO SI 9300176 852228
GALLILEO SI 23058079 852221 OS
GRINTOVC SI 53058083 852220
GOLOB SI 305808 852217
GROS SI 92652831 852292
GARFILD SI 03287291 852282

TIP
CK
CK
DCK
CK
CK
CK
DCK
DCK

ROJEN
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006

MATI
STRANA SI 0231356
RDEČKA SI 183659
CIKA SI 159937
CIKA SI 9175772
CIKA SI 9256279
LISKA SI 160052
RDEČKA SI 176766
MAVRA SI 82837132

REJEC
GREGORČIČ Kobarid
GREGORČIČ Kobarid
GREGORČIČ Kobarid
KUHAR Stahovica
KUHAR Stahovica
KUHAR Stahovica
VRŠNIK Solčava
KLEMENŠEK Solčava

Linija ŠVAJC

ŠVAJC SI 12838037 851809 (CK)

OS

Rojen: 22.8.2003
Oče: CIK SI 62175902
Rejec: ANDREJ KUHAR, KLEMENČEVO, STAHOVICA

Mati: CIKA SI 1780399 (CK)

Potomci prve generacije po biku (ŠVAJC 851809):
BIK
ŠMAREN SI 2322065 852286
SMIHEL SI 31660 852299 OS
ŠPIK SI 93373629 852402
ŠČIT SI 533276 852407
ŠVEJK SI 332772 Alt. vzreja
ŠARGO SI 33363231 Alt. vzreja
ŠUM SI 03392917 Alt. vzreja
ŠEST SI 93160678 Alt. vzreja

TIP
CK
CK
CK
CK

ROJEN
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

MATI
BIBA SI 2895891
CIKA SI 161325
KOSTANJA SI 1613509
ROŽA SI 8293699
CVETA SI 025625
ROŽA SI 151251
RDEŠKA SI 2095379
JAGODA SI 1772727

REJEC
KAJZAR LJ. Šentvid
SMUKAVEC I. Bohinj
SOKLIČ Bohinj
BALANTIČ Stahovica
ČEVKA Stahovica
ZABREZNIK Gornji grad
BALANTIČ Stahovica
ŠEST Bohinj

Linija DOVZAN

DOVZAN SI 0319236 852238 (CK)

OS

Rojen: 31.3.2006
Oče: MIŠKO SI 6252519
Rejec: IVAN CINDRIČ, DOVJE

Mati: VESNA SI E0369202

Povzetek linij PO STAROSTI:
Linija MIL

13 potomcev

Linija GALEB

8 potomcev

Linija TOB

12 potomcev

Linija ŠVAJC

8 potomcev

Linija SLAP

18 potomcev

Linija VIKI

1 potomec

Linija COL

22 potomcev

Linija LABOD  NAGELJ

2 potomca

Linija FILIP

 potomci

Linija DOVZAN

1 potomcev

Linija ENCIJAN

Linija DULE  BRIN  BUT
Linija PLEM

3 potomci
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BIKOVSKE MATERE OD USTANOVITVE DRUŠTVA DO DANES
Rafko Rokavec, strokovni tajnik društva CK
Vir podatkov: CPZ GOVEDO, Kmetijski inštitut Slovenije

CIKA

IZVOR:

TELITVE:

SI 1454309

KUHAR ANDREJ

15. 05.01.2001

Rojena: 30.06.1983

KLEMENČEVO
STAHOVICA
Zadnji imetnik:

IZLOČITEV:

Veterinarska fakulteta

15.01.2003

Ljubljana

CIKA

IZVOR:

TELITVE:

SI 1454310

KUHAR ANDREJ

13. 26.11.2001 (M) SI 12387579 FILIP

Rojena: 01.01.1986

KLEMENČEVO
STAHOVICA
Zadnji imetnik:

IZLOČITEV:

Veterinarska fakulteta

02.11.2005

Ljubljana

DETOVA

IZVOR:

TELITVE:

SI 2044279

MLAKAR IVANA

7. – 15.10.1998 (Ž) SI 183906 DRINA

Rojena: 15.11.1988

BOHINJSKA ČEŠNJICA

8. – 15.01.2000 (Ž) SI 20282 ŠMARNA
9. – 17.02.2001
10. 11.03.2002 (Ž) SI 928782 DORA

Zadnji imetnik:

11. 07.06.2003 (Ž) SI 725291 PIKA

IZLOČITEV:

Hribar Milan

12. 1.07.200 (Ž) SI 2895891 BIBA

16.06.2007

Studenca pri Kamniku

13. 28.05.2007 (M) SI 13329745 KLOP

KOSTANJA

IZVOR in IMETNIK:

TELITVE:

SI 1613509

SOKLIČ MARIJA

10. 31.12.2001 (M) SI 12402294 MIŠKO

Rojena: 10.01.1990

PODJELJE V BOHINJU

11. 11.11.2003 (Ž) SI 326902 JAGODA
12. 1.11.2005
13. 27.03.2007 (M) SI 93373629 ŠPIK

BLANKA

IZVOR in IMETNIK:

TELITVE:

SI 1764898

KLEMENČIČ MARIJA

6. – 03.08.2002 (M) MRTVOROJEN

Rojena: 1.02.1990

ZABORŠT PRI DOLU

7. – 11.0.2006 (M) SI 03272400 ENCIJAN

IZLOČITEV:

DOL PRI LJUBLJANI

05.07.2007

MAVRA

IZVOR in IMETNIK:

TELITVE:

SI 1292105

KOROŠEC JAKOB

7. – 17.10.1998 (Ž) SI 183323 SRNA

Rojena: 15.06.1990

KOPRIVNIK

8. – 29.09.2000

V BOHINJU

9. – 15.11.2001 (Ž) SI 62318235 MALA
10. 28.01.2003 (Ž) SI 92517235 MIŠKA
11. 26.03.200 (Ž) SI 7283367 MAJHNA
12. 07.09.2005 (Ž) SI 30720 JELENA
13. 25.08.2006 (Ž) SI 3313659 MAVRCA
1. 15.09.2007 (M) SI 93158608 MAJ
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ROŽA

IZVOR:

TELITVE:

SI 1450861

BALANTIČ JOŽEFA

1. – 19.01.1993

Rojena: 30.06.1990

ŽUPANJE NJIVE

2. – 25.01.199 (Ž) SI 15086 JAGODA

STAHOVICA

3. – 12.02.1995
. – 28.02.1996 (Ž) SI 1780338 ROŽA
5. – 19.02.1997
6. – 03.03.1998
7. – 20.02.1999
8. – 10.03.2000 (Ž) SI 1970786 ROŽA
9. – 1.03.2001
10. 22.03.2002 (M) SI 52456653 MIL
11. 07.03.2003 (M) SI 92597299 TINČEK
12. 15.02.200 (M) SI 72837133 SIMON
13. 2.02.2005 (Ž) SI 3025376 MIŠKA

Imetnik:

1. 12.02.2006 (Ž) SI 6306805 RDEŠKA

Turinek Janez

15. 01.02.2007 (Ž) SI 327622 ROZIKA

Jarenina

16. 20.01.2008 (Ž) SI 6332282 ROBIDA

CIKA

IZVOR:

TELITVE:

SI 1534426

NOČ ALOJZIJ

6. – 20.03.2000 (Ž) SI 1987290 CIKA

Rojena: 15.02.1991

JAVORNIŠKI ROVT

7. – 0.05.2001 (Ž) SI 9268508 RUSA

JESENICE

8. – 02.07.2003 (Ž) SI 268510 ŠEKA

Zadnji imetnik:

9. – 20.06.200 (Ž) SI 82932086 ŠVAJCA

IZLOČITEV:

Pirš Olga

10. 28.08.2005 (M) SI 63058075 SNOVIK

13.12.2006

Zgornji Tuhinj

11. 09.08.2006 (M) SI 33219235 SIDOL

BREZA

IZVOR in IMETNIK:

TELITVE:

SI 1450863

BALANTIČ JOŽEFA

5. – 01.03.1999 (M) SI 1970851

Rojena: 30.06.1991

ŽUPANJE NJIVE

6. – 10.10.2000 (Ž) SI 2095379 RDEŠKA

STAHOVICA

7. – 01.0.2002
8. – 01.0.2003 (M) SI 62775502 TRN
9. – 01.08.200 (Ž) SI 72932063 FJOLA
10. 22.06.2006 (Ž) SI 93272322,
(Ž) SI 83272323

BREZA

IZVOR:

TELITVE:

SI 1262338

KLEMENČIČ MARIJA

7. – 1.06.2001 (M) SI 82838188 BREST

Rojena: 29.02.1992

ZABORŠT PRI DOLU

8. – 21.07.2002 (M) MRTVOROJEN

DOL PRI LJUBLJANI
Zadnji imetnik:
IZLOČITEV:

Noč Alojzij

28.11.2005

Javorniški rovt, Jesenice

SRNA

IZVOR:

TELITVE:

SI 1534427

NOČ ALOJZIJ

7. – 05.05.2001

Rojena: 08.03.1992

JAVORNIŠKI ROVT

8. – 07.02.200 (Ž) SI 1265312 ŠPELA

JESENICE

9. – 02.0.2005 (Ž) SI 7268036 MURKA

Imetnik:

10. 22.0.2006 (Ž) SI 23127157 LIPA

Žvan Anton

11. 28.0.2007 (M) SI 53154646 SLAVKO

Blejska Dobrava

12. 21.05.2008 (Ž) SI 6353865 PIKA
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MAVRA

IZVOR in IMETNIK:

TELITVE:

SI 1534428

NOČ ALOJZIJ

6. – 08.01.2000 (Ž) SI 1987288 VESELKA

Rojena: 10.05.1992

JAVORNIŠKI ROVT

7. – 2.02.2001

JESENICE

8. – 08.02.2002 (Ž) SI 02280
9. – 05.07.2003 (M) SI 626086
10. 05.07.200 (M) SI 62896656 PLAMEN
11. 22.07.2005
12. 06.07.2006 (M) SI 43136005 KALČEK

RDEŠKA

IZVOR in IMETNIK:

TELITVE:

SI 1292143

SMUKAVEC IZTOK

6. – 03.11.2001 (Ž) SI 822183 JAGODA

Rojena: 10.05.1992

PODJELJE V BOHINJU

7. – 18.11.2002 (M) SI 329550
8. – 01.12.2003 (Ž) SI 5269053 NAGLA
9. – 19.05.2005 (M) SI 1267396
10. 03.05.2006 (M) SI 83192032 TOSC
11. 21.0.2007 (Ž) SI 7310397
12. 27.05.2008 (M) SI 03453500 GALJOT

PIKA

IZVOR in IMETNIK:

TELITVE:

SI 2028337

ZUPANČIČ MARJAN

3. – 01.05.1997 (Ž) SI 12207769 BEBA

Rojena: 30.06.1992

LEDINA PRI SEVNICI

. – 18.0.1998
5. – 29.03.1999
6. – 12.03.2000 (Ž) SI 322683 PUNČA
(Ž) SI 82292861 NINA
7. – 11.0.2001
8. – 01.03.2002 (Ž) MRTVOROJENA

IZLOČITEV:

9. – 03.0.2003 (M) SI 82639460 LIŠČEK

22.11.2004

10. 23.03.200 (M) SI 52867998 CRES

CIKA

DRUGI IMETNIK:

TELITVE:

SI 1558012

MIKUŽ SILVESTER

3. – 09.06.1997 (Ž) SI 1798837 LISKA

Rojena: 27.07.1992

GOZD

. – 09.09.1998 (M) SI 1798817 LISC

COL

5. – 20.11.1999 (M) SI 1798819 ŠEK
6. – 30.06.2001 (M) SI 62303695 COL

Zadnji imetnik:

7. – 20.06.2002 (Ž) SI 5232826 LISKA

IZLOČITEV:

Lesjak Franc

8. – 26.06.2003

04.02.2008

Trobelno pri Kamniku

9. – 06.06.200

CIKA

IZVOR in IMETNIK:

TELITVE:

SI 1614560

ODAR LOVRENCIJ

3. – 16.08.1999

Rojena: 01.01.1993

STUDOR V BOHINJU

. – 06.01.2001

IZLOČITEV:

5. – 21.03.2002 (Ž) SI 62239055 MAJHNA

25.10.2005

6. – 01.07.2003

JAGODA

IZVOR:

TELITVE:

SI 1613510

SOKLIČ MARIJA

6. – 29.0.2001 (M) SI 12301887 CIKEC

Rojena: 05.05.1993

PODJELJE V BOHINJU

7. – 30.07.2002 (M) SI 129226 JODITEK
8. – 15.12.2003 (Ž) SI 02830683 PISANA
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Imetnik:

9. – 21.01.2005 (Ž) SI 12921557 AJDA

Košir Karničar Marijana

10. 16.02.2006 (Ž) SI 03075739 MAJHNA

Zgornje Jezersko

11. 1.10.2007 (M) SI 83404508 SALOMON

JAGODA

IZVOR:

TELITVE:

SI 1450864

BALANTIČ JOŽEFA

1. – 30.05.1997 (Ž) SI 178030 PISANA

Rojena: 25.01.199

ŽUPANJE NJIVE

2. – 25.03.1998 (Ž) SI 1838819 JAGODA

O: STOISS 750357

STAHOVICA

3. – 17.0.1999 (M) SI 1838837 GLOG
. – 11.05.2000 (Ž) SI 200533 ROŽA

M: ROŽA SI 150861

5. – 11.08.2001 (Ž) SI 22287289 PIKA
Zadnji imetnik:

6. – 21.09.2002 (Ž) SI 82560571 DETELJA

IZLOČITEV:

Šlebir Frančiška

7. – 12.11.2003 (M) SI 22838050 TOBSI

01.02.2006

Bistričica, Stahovica

8. – 05.01.2005 (M) SI 92936993 CIKO

JAGODA

IZVOR in IMETNIK:

TELITVE:

SI 1454370

DROLC ANTON

3. – 15.0.1999 (Ž) SI 1895733 PISA

Rojena: 15.03.199

ČEŠNJICE V TUHINJU

. – 27.03.2000
5. – 08.0.2001 (M) SI 22175339 SLAP
6. – 11.0.2002 (M) SI 22562452 MIŠKO
7. – 06.0.2003 (Ž) SI 52838088 JURA
8. – 20.07.200 (Ž) SI 62936965 JURKA
9. – 22.05.2005 (M) SI 53058052 METULJ
10. 13.08.2006 (M) MRTVOROJEN
11. 22.05.2007 (M) SI 1332768 JOL
12. 08.0.2008 (M) SI 73538521 JAZBEC

NIMA STATUSA BM

CIKA

IZVOR in IMETNIK:

TELITVE:

SI 1614325

SMUKAVEC IZTOK

6. – 07.02.2002

Rojena: 15.03.199

PODJELJE V BOHINJU

7. – 11.01.2003 (Ž) SI 2617385 CIKLAMA
8. – 17.03.200 (M) SI 52645451 SATURN
9. – 0.0.2005 (M) SI 62670995 SNOP
10. 0.03.2006 (Ž) SI 33076799 CEDRA
11. 02.03.2007 (M) SI 43146640 SMIHEL

GAVTRAŽA

IZVOR in IMETNIK:

TELITVE:

SI 1454368

DROLC ANTON

3. – 1.0.1999 (Ž) SI 1895732 RISA

Rojena: 03.05.199

ČEŠNJICE V TUHINJU

. – 19.0.2000
5. – 01.0.2001
6. – 28.03.2002 (M) SI 52458318 MIK
7. – 25.06.2003 (M) MRTVOROJEN

IZLOČITEV:

8. – 21.0.200 (Ž) SI 82936963 GORA

28.11.2005

9. – 10.05.2005 (Ž) MRTVOROJENA

MURKA

IMETNIK:

TELITVE:

SI 1489116

TALER MATILDA

5. – 2.11.2001 (M) SI 32318245 MURI

Rojena: 05.10.199

STUDOR V BOHINJU

6. – 0.12.2002 (Ž) SI 8295576 MAVRA
7. – 30.12.2003 (M) SI 32757107 VIKI
8. – 09.02.2005 (Ž) SI 2921561 MALA
9. – 08.02.2006 (M) SI 13076777 DARFUR
10. 25.03.2008 (Ž) SI 5335

NIMA STATUSA BM

VESNA

IZVOR in IMETNIK:

TELITVE:

SI E0369202

CINDRIČ IVAN

5. – 05.03.2002 (Ž) SI 222800

Rojena: 27.03.1995

DOVJE

6. – 22.03.2003

MOJSTRANA

7. – 20.0.200 (Ž) SI 2283128 ROŽA
8. – 13.0.2005 (M) SI 22965295 NAGELJ
9. – 31.03.2006 (M) SI 03192346 DOVZAN
10. 25.03.2007 (M) SI 23374696 FARAON
11. 0.0.2008 (M) SI 63449996 MOHOR
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PISANA

IZVOR:

TELITVE:

SI 62207764

ZUPANČIČ MARJAN

3. – 20.08.1999 (Ž) SI 72207763 PIKA

Rojena: 03.05.1995

LEDINA PRI SEVNICI

. – 05.08.2000 (Ž) SI 52207765 PEGA

O: FANT 100268

5. – 01.12.2001 (M) SI 92264645 MAKS

M: RDEŠKA SI 180017

6. – 15.06.2003 (M) SI 92639050 TOB
7. – 02.07.200 (Ž) SI 8267890 ROŽA

NIMA STATUSA BM

Imetnik:

8. – 05.08.2005 (M) SI 52679153 BRAMOR

Golja Albina

9. – 11.08.2006 (M) SI 53129754 CIRIL

Podgorje ob Sevnični

10. 27.10.2007 (M) SI 53155568 ŠVAJC

JELENA

IZVOR in IMETNIK:

TELITVE:

SI 1614335

SMUKAVEC JOŽEF

. – 25.12.2001

Rojena: 10.09.1995

PODJELJE V BOHINJU

5. – 01.05.2003 (Ž) SI 32526 JAGODA
6. – 23.10.200 (M) SI 72919811 MESEC
7. – 30.01.2006 (M) SI 23075737 BLED
8. – 13.10.2007 (M) SI 53160658 MANDELJ

RDEŠKA

IZVOR in IMETNIK:

TELITVE:

SI 1600437

POLJANŠEK MARTA

1. – 27.12.1997 (Ž) SI 169698 BREZA

Rojena: 16.01.1996

ŽUPANJE NJIVE

2. – 15.12.1998 (Ž) SI 1838820 JAGODA

O: SOLO 100192

STAHOVICA

3. – 02.11.2000 (Ž) SI 2095381 ROŽA
. – 10.10.2001 (Ž) SI 92320783 CIKA

M: BREZA SI 160030

5. – 19.09.2002 (Ž) SI 250858 LUČKA
6. – 12.09.2003 (Ž) SI 9278080 GAVTRAŽA
7. – 02.09.200 (M) SI 42932042 SMOKI
(Ž) SI 22936976 ROBIDA
8. – 06.09.2005 (Ž) SI 7305803 RDEŠKA
9. – 03.08.2006 (Ž) SI 8321709 GAVTRAŽA
10. 06.08.2007 (Ž) SI 8333797 KARA

NIMA STATUSA BM

MURKA

IZVOR in IMETNIK:

TELITVE:

SI 1673480

ŠEST ALBIN

. – 09.0.2001 (Ž) SI 02223513 RDEČKA

Rojena: 11.06.1996

SREDNJA VAS

5. – 1.05.2002 (M) SI 92488249 DULE

V BOHINJU

6. – 02.0.2003 (Ž) SI 82520898 JAGODA
7. – 27.03.200 (Ž) SI 1283387 MUZA
8. – 01.05.2005 (M) SI 12969386 DULE
9. – 06.0.2006 (Ž) SI 7319200 MURKA
10. 23.03.2007 (Ž) SI 7337361 MURKA
11. 08.03.2008 (M) SI 23601756 DOVŽAN

NINA

IZVOR:

TELITVE:

SI 52483444

ZUPANČIČ MARJAN

2. – 17.05.2000 (Ž) SI 82153302 PIKA

Rojena: 30.06.1996

LEDINA PRI SEVNICI

3. – 29.06.2001
. – 12.06.2002 (Ž) SI 7299069 CIKA
5. – 05.08.2003 (M) SI 277392 TOBS

NIMA STATUSA BM

3
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Imetnik:

6. – 2.08.200 (M) SI 32927300 CENE

Škoberne Jakob

7. – 05.10.2005 (Ž) SI 63081202 BRINA

Lončarjev dol

8. – 22.12.2006 (M) SI 83230057 TROT

Sevnica

9. – 20.01.2008 (M) SI 9358528 DULE

GAVTRAŽA

IZVOR:

TELITVE:

SI 1780339

BALANTIČ JOŽEFA

2. – 20.03.2000 (M) SI 1973323

Rojena: 30.06.1996

ŽUPANJE NJIVE

3. – 09.0.2001

STAHOVICA

. – 05.05.2002 (M) SI 326087

Zadnji imetnik:

5. – 07.0.2003 (Ž) SI 22598833

IZLOČITEV:

Močnik Janez

6. – 18.0.200 (M) SI 92862652

12.07.2005

Sidol v Tuhinju

7. – 22.0.2005 (M) SI 42959975 TUHINJ

CIKA

IZVOR in IMETNIK:

TELITVE:

SI 1780399

KUHAR ANDREJ

2. – 31.12.2000 (M) SI 82175780 NAGELJ

Rojena: 01.01.1997

KLEMENČEVO

3. – 12.09.2002 (Ž) SI 2256283 CIKA

STAHOVICA

. – 22.08.2003 (M) SI 12838037 ŠVAJC
5. – 20.07.200 (M) SI 92932085 MANDELJ
6. – 31.05.2005 (Ž) SI 8302575 FRIDA
7. – 11.06.2006 (Ž) SI 73217033 JAGODA
8. – 27.05.2007 (Ž) SI 5332971
9. – 20.0.2008 (M) SI 93538505 LENART

PISANA

IZVOR:

TELITVE:

SI 1921933

ZUPANČIČ MARJAN

3. – 01.05.2001 (M) SI 62292856

Rojena: 15.03.1997

LEDINA PRI SEVNICI

. – 21.05.2002 (Ž) SI 8236210 MIŠKA

O: JABLAN SI 15085

5. – 22.03.2003 (Ž) SI 32639283 PIKA

M: BELA SI 1906056

6. – 2.01.2005 (Ž) SI 3297119 SUZI
Imetnik:

7. – 01.06.2006 (M) SI 73209995 SURK

Povodnik Cilka

8. – 27.05.2007 (Ž) SI 13369253

Podgorje ob Sevnični

9. – 25.05.2008 (M) SI 93447283 GRUNT

JAGODA

IZVOR in IMETNIK:

TELITVE:

SI 1772727

ŠEST ALBIN

2. – 06.06.2000 (Ž) SI 9222351 SRNA

Rojena: 20.05.1997

SREDNJA VAS

3. – 29.05.2001 (Ž) SI 9222625 ZLATKA

V BOHINJU

. – 13.05.2002 (M) SI 02488248 BRIN
5. – 03.05.2003 (Ž) SI 22618285 BOHINKA
6. – 27.05.200 (M) SI 72834790 DELFIN
7. – 17.0.2005 (Ž) SI 22969385 SUZI
8. – 21.0.2006 (M) SI 43192043 STUDOR
9. – 16.10.2007 (Ž) SI 03160677 JAGODA
(M) SI 93160678 ŠEST

BREZA

IZVOR:

TELITVE:

SI E0392864

ZUPANČIČ MARJAN

1. – 23.10.1999

Rojena: 15.08.1997

LEDINA PRI SEVNICI

2. – 0.02.2001

O: JABLAN SI 15085

3. – 02.02.2003

M: BISTRA SI 136206 Zadnji imetnik:
Dešman Anton
IZLOČITEV:

. – 27.01.200
5. – 15.01.2005 (M) SI 43007064 CVIČEK
6. – 16.0.2006 (M) SI 73114961 SMAST

13.11.2006

Robanov kot, Solčava

CIKA

IZVOR in IMETNIK:

TELITVE:

SI 92175772

KUHAR ANDREJ

1. – 15.05.2001 (M) SI 82319306

Rojena: 01.01.1998

KLEMENČEVO

2. – 03.02.2003 (M) SI 92775516 GALEB

STAHOVICA

3. – 01.06.200 (Ž) SI 5288993 CIKA
. – 1.08.2005 (M) SI 23058079 GALLILEO
5. – 13.06.2006 (Ž) SI 6321703 ROŽA
6. – 26.0.2007 (Ž) SI 3332773
7. – 02.03.2008 (M) SI 53594066 KIT
(Ž) SI 359067
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GAVTRAŽA

IZVOR:

TELITVE:

SI 1895710

KEMPERL FRANC

1. – 11.07.2001 (Ž) SI 82387565 ROŽA

Rojena: 05.0.1999

ŽUPANJE NJIVE

2. – 01.06.2002 (Ž) SI 12560592 CIKA

STAHOVICA

3. – 22.0.2003 (M) SI 277550 TILEN

Zadnji imetnik:

. – 28.0.200 (M) SI 82862488 CIKO

IZLOČITEV:

Zupančič Marjan

5. – 25.07.2005 (Ž) SI 03007068 MUCA

05.10.2005

Ledina pri Sevnici

RISA

IZVOR:

TELITVE:

SI 1895732

DROLC ANTON

1. – 29.03.2002 (Ž) SI 258319 RDEŠKA

Rojena: 1.0.1999

ČEŠNJICE V TUHINJU

2. – 01.0.2003 (M) MRTVOROJEN

Zadnji imetnik:

3. – 10.03.200 (Ž) SI 92936962 RJAVKA

IZLOČITEV:

Klemen Frančišek

. – 05.0.2005 (Ž) SI 730255 RMENA

02.10.2007

Zgornji Tuhinj

5. – 15.05.2006 (Ž) SI 7327238 RIČA

ROŽA

IZVOR:

TELITVE:

SI 2101294

ZUPANČIČ MARJAN

1. – 13.07.2001 (M) MRTVOROJEN

Rojena: 10.07.1999

LEDINA PRI SEVNICI

2. – 11.02.2003 (Ž) SI 22639363 RUPA
3. – 1.01.200 (Ž) SI 0263913 MINKA

O: JABLAN SI 15085
Imetnik:

. – 31.12.200 (Ž) SI 53007063 MINCA

Dešman Anton

5. – 12.01.2006 (Ž) SI 23111798 OČNICA

Robanov kot

6. – 28.03.2007 (Ž) SI 533083 ROGINA

Solčava

7. – 12.03.2008 (Ž) SI 3581151 ROBIDA

VESELKA

IZVOR:

TELITVE:

SI 1987288

NOČ ALOJZIJ

1. – 08.05.2002 (M) SI 7228009 VESELKO

Rojena: 08.01.2000

JAVORNIŠKI ROVT

2. – 20.05.2003 (Ž) SI 526032 PLEMA

JESENICE

3. – 2.02.2005 (Ž) SI 1266663 VESELKA

Imetnik:

. – 08.03.2006 (M) SI 3186309 CANDY

Dešman Anton

5. – 01.0.2007 (M) SI 33340845 PLEMIČ

Robanov kot, Solčava

6. – 07.03.2008 (Ž) SI 2358129 VIHRA

CIKA

IZVOR in IMETNIK:

TELITVE:

SI 1987290

NOČ ALOJZIJ

1. – 27.06.2002 (Ž) SI 82361925 CIKA

Rojena: 20.03.2000

JAVORNIŠKI ROVT

2. – 08.06.2003 (M) SI 626031

JESENICE

3. – 01.07.200 (M,M) MRTVOROJENA

M: PIKA SI 136205

. – 0.07.2005 (Ž) SI 8268523 PLEMA
5. – 31.07.2006 (Ž) SI 53136035 PIRHA
6. – 09.07.2007 (M) SI 83159318 FANT
7. – 11.06.2008 (Ž) SI 0353823

SRNA

IZVOR in IMETNIK:

TELITVE:

SI 92223514

ŠEST ALBIN

1. – 09.05.2002 (M) SI 128827 JOC

Rojena: 06.06.2000

SREDNJA VAS

2. – 29.03.2003 (Ž) SI 92520897 DROBNA

O: MARKO SI E0378725 V BOHINJU

3. – 28.03.200 (M) SI 02834388 DREN

M: JAGODA SI 1772727

. – 06.05.2005 (M) SI 82965220 DOLFE
5. – 18.0.2006 (Ž) SI 5319202 SRNA
6. – 15.03.2007 (Ž) SI 23373619 SRNA
7. – 27.06.2008 (M) SI 93603809 DOS
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LIPA

IZVOR:

TELITVE:

SI 42207766

ZUPANČIČ MARJAN

1. – 15.11.2002 (Ž) SI 0263906 POLONA

Rojena: 16.06.2000

LEDINA PRI SEVNICI

2. – 15.09.2003 (M) SI 2867999 TOB

O: JABLAN SI 15085

3. – 1.09.200 (M) SI 82639453 JELEN

M: BEBA SI 12207769 Imetnik:
Poljanšek Marta

. – 05.08.2005 (Ž) SI 33007072 LOJZA
5. – 10.06.2006 (Ž) SI 13193803

Županje njive

6. – 27.07.2007 (M) SI 43320949 SKOK

Stahovica

7. – 02.06.2008 (Ž) SI 359292 LISKA

SLATNARCA

IZVOR:

TELITVE:

SI 1929844

KUHAR ANDREJ

1. – 1.02.2003 (M) SI 32595750

Rojena: 08.09.2000

KLEMENČEVO

2. – 21.03.200 (M) SI 82859716 CEKIN

STAHOVICA

3. – 2.05.2005 (Ž) SI 33030333 SOTLA

Imetnik:

. – 06.07.2006 (Ž) SI 63219098 VIKTORIJA

Brlec Mihael

5. – 17.11.2007 (M) SI 93390291 MANDELJ

Zgornje Palovče, Kamnik

RDEŠKA

IZVOR in IMETNIK:

TELITVE:

SI 2095379

BALANTIČ JOŽEFA

1. – 19.12.2002

Rojena: 10.10.2000

ŽUPANJE NJIVE

2. – 20.11.2003 (M) SI 72838093 TOM

STAHOVICA

3. – 29.12.200 (Ž) SI 8293699 ROŽA
. – 18.07.2006 (M) SI 7327232 BRAJDEL
5. – 03.08.2007 (M) SI 03392917 ŠUM
6. – 23.06.2008 (Ž) SI 83627015 RINGLCA

MELONA

IZVOR in IMETNIK:

TELITVE:

SI 82268286

CINDRIČ IVAN

1. – 01.0.2003

Rojena: 31.12.2000

DOVJE

2. – 2.03.200 (M) SI 7283130

MOJSTRANA

3. – 10.0.2005 (M) SI 32965294 LABOD
. – 29.0.2006 (Ž) SI 9319237 ZOFKA
5. – 10.0.2007 (Ž) SI 3337695 JAGODA
6. – 19.0.2008 (M) SI 93453769 MARCEL

CIKA

IZVOR in IMETNIK:

TELITVE:

SI 32175778

KUHAR ANDREJ

1. – 12.06.200 (Ž) SI 8288990 SRNA

Rojena: 31.12.2000

KLEMENČEVO

2. – 06.03.2006 (M) SI 93200554 KLAS

STAHOVICA

3. – 01.03.2007 (M) SI 93325073 KRISTAL
. – 12.02.2008 (M) SI 33594044 KLOVN

CVETA

IZVOR:

TELITVE:

SI 02562454

DROLC ANTON

1. – 05.12.200 (M) SI 62958680 CVET

Rojena: 27.08.2002

ČEŠNJICE V TUHINJU

2. – 16.0.2006 (Ž) SI 73200587 ROŽA

O: SLAP 151255

Imetnik:

3. – 26.0.2007 (M) SI 43327472 ŠVEJK

M: CVETA SI 1932251 Čevka Dominik
Zakal, Stahovica

. – 28.0.2008 (Ž) SI 13538527 RINGLCA

MAVRA

IZVOR:

TELITVE:

SI 82837132

GALIN FRANC

1. – 01.10.2005 (Ž) SI 13058063 MIKA

Rojena: 29.12.2003

KALIŠE, STAHOVICA

2. – 30.11.2006 (M) SI 03287291 GARFILD

O: SLAP 151255

Imetnik:

3. – 06.12.2007 (M) SI 12692392 GALI

M: MIŠA SI E0381785 Klemenšek Daniel
NIMA STATUSA BM Logarska dolina
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ROŽA

IZVOR:

TELITVE:

SI 12520895

ŠEST ALBIN

1. – 19.11.200 (Ž) SI 02918817 RIA

Rojena: 18.03.2003

SREDNJA VAS

2. – 08.12.2005 (M) SI 73073833 BOHINJ

O: BORO SI E0316686 V BOHINJU
M: DORA SI 161350 Imetnik:

3. – 28.11.2006 (M) SI 33278692 CMOK
. – 13.01.2008 (M) SI 03599152 CMOK

Košir Karničar Marijana
Zgornje Jezersko

GAVTRAŽA

IMETNIK:

TELITVE:

SI 22859750

HRIBAR MILAN

1. – 15.06.2006 (M) SI 83200407 KEKEC

Rojena: 0.0.200

STUDENCA PRI

2. – 22.05.2007 (M) SI 53330765 KLIP

O: JELEN SI 6258317 KAMNIKU

3. – 02.05.2008 (Ž) SI 8359922

M: MIŠA SI 32287288

ŠVAJCA

IMETNIK:

TELITVE:

SI 82932086

PIRŠ OLGA

1. – 20.03.2006 (Ž) SI 7320059 CVETA

Rojena: 20.06.200

ZGORNJI TUHINJ

2. – 21.02.2007 (Ž) SI 23325070 CIKA
3. – 2.02.2008 (M) SI 6359058 KOKOS

O: FILIP 851550
M: CIKA SI 15326

MINCA

IMETNIK:

TELITVE:

SI 53007063

ZUPANČIČ MARJAN

1. – 01.08.2006 (Ž) SI 92691269 KOŠUTA

Rojena: 31.12.200

LEDINA PRI SEVNICI

2. – 29.07.2007 (Ž) SI 03320950
3.  30.06.2008 (M) SI 33320964 PURAN

O: COL 151263
M: ROŽA SI 210129

AJDA

IMETNIK:

TELITEV:

SI 12921557

SODJA FRANC

1. – 28.02.2007 (Ž) SI 328070 DROBNA

Rojena: 21.01.2005

SREDNJA VAS

O: COL 151263

V BOHINJU

M: JAGODA SI 1613510
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Bilo je konec septembra leta 2006, ko je naša
krava Dorka povrgla lepo teličko. Kot imamo
običaj, smo dali mali ciki ime, ki se začne z
enako začetnico – Dinka. Bila je zdrava in ži
vahna, toda živine v hlevu je bilo veliko, krme
pa je primanjkovalo in zato smo se odločili,
da Dinko oddamo. Pri iskanju kupca nam je
pomagal Rafko Rokavec. Vedel je, da nekje na
Gorenjskem iščejo prav tako teličko ... Zazvonil
je telefon, prijazna beseda je dala besedo in
Dinka je našla nov dom v Stari Fužini v Bohinju
na kmetiji »pri Pečniku«. Prijazna gospodinja
Mihaela Benedik nas je še večkrat poklicala in

DINKA SPLETA
VEZI
PRIJATELJSTVA
Družina Lavrač, Moravče

sporočila, da se naša Dinka pri njih dobro
počuti in da se je lepo vživela v novo okolje
ter da jo imajo radi. Pred dnevi pa je na naš
naslov prispela tudi, že druga, kartica s poz
dravi in povabilom, da našo Dinko obiščemo
v Bohinju ... Vsebina povabila je tako lepa,
predvsem pa ganljiva …
Veseli smo, da so še ljudje, ki si kljub obilici
dela in skrbi utrgajo trenutke za čustva, pri
sluhnejo naravi, samim sebi ter sočloveku. S
prijetnim občutkom, da tudi cike pletejo pri
jateljske vezi med ljudmi, smo se odločili, da
nas siva pot kmalu popelje na Gorenjsko.
Moravče

Bohinj
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ZOOLOŠKA IN PASEMSKA RAZDELITEV GOVEDA (2)

Marjan Zupančič,
rejec iz Ledine pri Sevnici

SKUPINE PASEM DOLGOROŽNEGA GOVEDA
Osnovne značilnosti dolgorožnega goveda so: velika, težka in dolga
glava, ravno čelo in močni rogovi z dolgo medsebojno razdaljo. Živali
so sorazmerno visoke in težke. Te pasme so bile prvotno izoblikovane
v mesni, deloma v delovni in najmanj v mlečni tip goveda. Šele poz
neje se je velika večina preoblikovala v mlečno-mesni tip, posebno
s križanjem s kratkorožnim govedom v nižinskih območjih.
Pasme dolgorožnega goveda so razdeljene v štiri skupine pasem:

PASME LISASTEGA IN SVETLEGA GOVEDA
Pasme lisastega in svetlega goveda so po svetu zelo razširjene. Njiho
va posebnost je široko čelo in zato jih imenujemo tudi široko-čelno
govedo. Proizvodnja je usmerjena v kombinacijo mesno-mlečnega
tipa z dobro rastnostjo.

• PASME NIŽINSKEGA GOVEDA,

Najvažnejše pasme so naslednje:

• PASME LISASTEGA IN SVETLEGA GOVEDA,

SIMENTALSKO GOVEDO je najbolj razširjena pasma na svetu.
Nastala je v Švici in se razširila po vsej Evropi. Je govedo kombini
rano v mesno-mlečnem tipu, dobro prirašča in ima dobre klavne
lastnosti. Je pisano rdeče-bele barve, rdeča barva je lahko temnejša
ali svetlejša, bele barve so glava, noge, trebuh in rep. Rogovi in
parklji so svetli. Simentalsko govedo ostaja tudi danes kombinira
no, zaradi načina reje pa se vse bolj deli na mlečno-mesni in na
mesno-mlečni tip.

• PASME ZAHODNO EVROPSKEGA GOVEDA in
• DOMAČE PRIMITIVNE PASME.

PASME NIŽINSKEGA GOVEDA
Pasme nižinskega goveda je izoblikoval ravninski relief kmetijskih
površin in zanj poseben način prehrane.
Najvažnejše pasme so naslednje:
ČRNOBELO NIŽINSKO GOVEDO (vzhodno-frizijsko) je razširjeno
v severni Evropi, Angliji, Franciji, Italiji, ZDA, Kanadi in Izraelu. Če
prav je primigenega izvora, je zaradi primesi brahicernega goveda
zelo mlečno.

Krava lisaste (simentalske) pasme na razstavi v Polhovem
gradcu leta 2007

HINTERWALDERSKO GOVEDO je najmanjši tip simentalca, z
izrazitimi lastnostmi brahicernega goveda. Spada bolj v mlečni kot
mesni tip in je razširjeno v južni Nemčiji in Švici.
Krava črnobele pasme na razstavi v Komendi leta 2000

RDEČE LISASTO GOVEDO (holandsko rdeče-belo) se je razvilo
na Nizozemskem in se redi v kombiniranem tipu.
GRONINGENSKO GOVEDO je doma na Nizozemskem v mesnomlečnem tipu, ker je bilo križano s shorthornom. Je črne barve z
belima trebuhom in glavo.
NORMANDIJSKO GOVEDO je zelo razširjeno v Franciji in se redi
v mlečno-mesnem tipu. Je črno-rdeče-belo lisasto v značilnih ti
grastih odtenkih.
JUTLANSKO GOVEDO je doma na Danskem in se imenuje tudi
dansko črnobelo mlečno govedo. Je skoraj popolnoma podobno
črnobelemu nižinskemu govedu, ker so tja uvažali plemenjake iz
Nizozemske in zahodne Nemčije.
TELEMARK GOVEDO je norveška avtohtona pasma, majhnega
okvirja v mlečnem tipu. Po zunanjosti je, zaradi svoje rdeče barve
z belo hrbtno liso, podobna cikasti pasmi.
HOLMOGORSKO GOVEDO je lahka oblika sovjetskega frizijca v
mlečnem tipu. Razširjeno je v evropskem delu Rusije.
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Krava pasme Hinterwalder na strokovni ekskurziji v Švici
leta 2007

FRAJBURŠKO GOVEDO je maloštevilna pasma v kombiniranem
tipu. Nastalo je na območju Frajburga iz domačega goveda, s kri
žanjem črnobelega in simentalskega goveda.

RUMENO FRANKOVSKO GOVEDO je doma v srednji Nemčiji
in je sodelovalo tudi pri nastajanju marijadvorskega in deloma
pomurskega goveda. Govedo je enobarvno, in sicer rumenkastor
deče ter ima zelo kvalitetno meso.
MARIJADVORSKO GOVEDO izvira iz Avstrije in je bila razširjena
pasma tudi pri nas, na območju Zgornje Savinjske doline, Pohor
ja in Koroške. Poznano je bilo tudi pod imenom »belo slovensko
govedo«, saj je bilo rumene ali pa čisto svetle barve. Proizvodna
usmeritev je bila kombinirana, s kakovostnim mesom.

LIMOUSINE GOVEDO tudi izvira iz Francije in je rdečerjave bar
ve. Je pitovno govedo s tankimi kostmi in z izrazito formiranimi
mišičnimi partijami. Znano je po dobri prilagodljivosti na pašo,
lahkih telitvah z majhno težo telet, dobrih prirastih in po odlični
klavnosti. V precejšnji meri se uporablja za gospodarsko križanje.
Ima malce slabše razvit vamp, zato potrebuje nekoliko kvalitetnej
šo voluminozno krmo.

POMURSKO GOVEDO je bilo doma ob reki Muri, na slovenskem in
avstrijskem ozemlju. Bilo je izrazito kombinirano govedo, s poudar
kom na delovni sposobnosti. Voli so bili odlični za poljska dela. Na
Slovenskem se je to govedo imenovalo tudi sivopšenično govedo,
z značilno svetlo sivo do pšeničnordečo barvo, temnim smrčkom
in na njem narobe obrnjenim svetlejšim trikotnikom.

PASME ZAHODNO EVROPSKEGA GOVEDA
Pasme zahodno evropskega goveda so velikega okvirja in močne
konstitucije. Večina pasem je v pitovnem tipu z izrazitimi primige
nimi lastnostmi, so odporne in sorazmerno skromne živali.
Najvažnejše pasme so naslednje:
PINCGAVSKO GOVEDO izvira iz Tirolske in je izrazito alpsko gove
do usmerjeno v kombiniran tip. Je sorazmerno najdaljše govedo v
Evropi. Zanj je značilna cikasta obarvanost, z značilno porazdelitvijo
belih lis na rdeči podlagi. Bela lisa se začne na vihru, gre preko
hrbta in se nadaljuje na repu, nato po stegnih – v obliki pase – po
trebuhu in prsnem košu ter še naprej preko golen, tudi v obliki
pase. Bela lisa se združi pod vratom.
Pincgavsko govedo se je znatno razmahnilo proti vzhodu in jugu v
času avstro-ogrske monarhije. Na Koroškem, ob reki Beli, je obstajal
manjši tip pincgavca z imenom belansko govedo, ki je bilo nekoliko
manjšega okvirja in je spadalo bolj v kombiniran tip goveda s poudar
kom na mlečnosti. Tudi na Slovenskem sta pincgavsko in belansko
govedo močno vplivala na nastanek gorenjskega in tolminskega
cikastega goveda. Bohinjsko govedo ni pravo pincgavsko govedo,
ampak izhaja iz prvotnega keltskega kratkorožnega goveda. To go
vedo je bilo kasneje križano z belanskimi biki, ki so mu dali značilno
cikasto obarvanost in nastalo je bohinjsko cikasto govedo.

Bik limousine
SHORTHORN GOVEDO je bilo vodilno med mesnimi pasmami
in se je precej razširilo po Evropi in ZDA. Izvira iz Anglije in je
obarvano od bele do rdečerjave. Ker je zahtevno glede prehrane
in manj primerno za pašo, svoje mesto prepušča drugim mesnim
pasmam.
HEREFORD GOVEDO je angleška pitovna pasma, manj prisotna
v Evropi, a močno zastopana po širni Ameriki. Je izrazito pašno
govedo, zelo prilagodljivo na skromne razmere. Govedo hereford
je čvrste in zbite konstitucije, nizke višine vihra, z močneje razvitim
prednjim delom telesa. Obarvanost je tipična: rdečekostanjeva bar
va z belo glavo in belo liso pod trebuhom. Zanj so značilni dolgi
rogovi, usmerjeni naprej in navznoter.
DEVON GOVEDO je lokalna pasma v severnem in južnem predelu
Anglije. Je govedo kombinirano v mesno-mlečnem tipu.

DOMAČE PRIMITIVNE PASME
Domače primitivne pasme izhajajo iz evropskega pragoveda in
rejsko niso izoblikovane. Nekatere počasi izumirajo, ker so bile po
večini v tipu delovnega goveda, ki zaradi mehanizacije izgublja na
pomenu. Nekatere izmed teh pasem imajo dobro rastnost in odlič
no kakovost mesa, zato jih usmerjajo v mesne pasme. Značilnost
te skupine pasem so dolgi rogovi, močna robustna konstitucija,
pozna zrelost in zelo majhna mlečnost.
Domače primitivne pasme se delijo v dve skupini:
• VZHODNA SKUPINA PRIMITIVNIH PASEM (stepsko govedo, po
savska gulja, kolubarsko govedo, iskersko govedo) in

Krava
pincgavske
pasme na
1. državni
razstavi v
Cerknem
leta 2005
CHAROLAIS GOVEDO izvira iz Fran
cije in je enobarvno, in sicer belokrem
barve. Je izrazito pitovno govedo, pri
merno za pašo, ima kakovostno meso
in dobre klavne lastnosti. Uporablja se
predvsem za gospodarsko križanje.

Bik charolais

• ZAHODNA SKUPINA PRIMITIVNIH PASEM (istrsko govedo, chiani
na govedo, romagnola govedo, maremmana govedo, primitivna
goveda Španije, škotsko planinsko govedo).
V naslednji številki Cikastega zvončka bom predstavil skupino pa
sem kratkorožnega goveda.
Viri:
•

Dolfe Cizej (1964) GOVEDOREJS
KA SKRIPTA (Povzetek o pasmah
govedi)

•

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

•

Ante Rako (1955) GOVEDARSTVO
(Veterinarska fakulteta Zagreb)

•

Ivan šmalcelj (1955) GOVEDAR
STVO (Veterinarska fakulteta
Sarajevo)

•

J. Schmidt (1954) RINDERRASSEN
(Berlin)
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V SPOMIN REJCU CIKASTEGA
GOVEDA, STANETU ŠPORINU

V SPOMIN NA JAMNIKOVEGA
OČETA IZ FLORJANA NAD
GORNJIM GRADOM

STANISLAV ŠPORIN

KRŠČANSKO VDAN
PRENAŠAL DOLGOLETNO
BOLEZEN

(1948–2008)
Dan pred prvim pomladanskim dnem, 20.3.2008,
nas je zapustil zvesti rejec slovenske avtohtone
pasme cikasto govedo Stanislav Šporin iz
Rovta pod Menino.
Rodil se je 1.2.198 na Novžetovi doma
čiji kot najmlajši in poleg treh hčera edini
sin očetu Ignacu in Angeli Šporin. Po
osnovni šoli se je zaposlil pri Gozdnem
gospodarstvu v Nazarjah. Še ne polnole
ten, star le 17 let, je podedoval kmetijo po
pokojnem očetu in se zato zaradi boljših
delovnih razmer zaposlil na Glin – Žagars
tvu, prav tako v Nazarjah, kjer je delal vse do
upokojitve. Dobri dve leti po upokojitvi pa je
njega in nas presenetila nenadna, podedovana
bolezen, ki se ji žal ni mogel upreti.
Kmetija, na kateri je živel, ni dajala preživetja za šti
ričlansko družino, katero si je ustvaril, saj obsega le približno 1,5 ha obdelovalne
površine in okoli 2 ha gozda. Vzredil je lahko le eno kravo. Ko je v časopisu
Kmečki glas, katerega je bil dolgoletni bralec, prebral, da se je začela nazaj
vračati avtohtona slovenska pasma goveda, se je odločil, da tudi on zamenja
lisasto pasmo s cikasto. Ta pasma bi mu po njegovem mnenju bolj ustrezala, saj
kmetija spada med gorskovišinske kmetije, kjer so travniške površine nagnjene
od 30% dalje. Zato se je leta 2005 včlanil v Društvo za ohranjanje cikastega
goveda v Sloveniji. K temu je nagovoril še mene, Frančiško Slapnik, kajti bila
sva tudi edina rejca cikastega goveda v tej vasi. V teh treh letih je imel dve cika
sti kravi, kateri sta mu dali štiri cikasta teleta (dva bikca in dve telički), ki jih je
prodal za nadaljnjo rejo. Redno je hodil na srečanja, se udeležil tudi strokovne
ekskurzije v Švico in po Tolminskih hribih. V društvo se je vpisal zgolj zato, da
bi poglobil znanje in ljubezen do domačih živali, ki ju je z veseljem prenašal na
svoje potomce, še posebej na dveletno vnukinjo, ki mu je po svojih močeh že
pridno pomagala pri raznih opravilih na kmetiji. Stanislav, ki smo ga vsi klicali
Stane, je vse travniške površine zaradi strmega nagiba kosil ročno. Iz tega je
razvidno, da se ni mogel primerjati z velikimi in strojno opremljenimi kmeti,
vendar je svoje delo na kmetiji opravljal vestno, natančno in predvsem z ljubez
nijo do domače zemlje. Bil je ponosen in vesel mleka, ki mu ga je dajala krava,
pa čeprav ga je bilo količinsko le za hrano domači družini. Bilo pa je povsem
naravno in veliko slajše od tistega pridelanega pri večjih kmetih, kateri krmijo
krave s silažo in krmili ter s travo gnojeno z umetnimi gnojili. Poleg krave je
vsako leto z domačo krmo vzredil tudi dva prašiča. Bil je včlanjen tudi v Društvo
zgornjesavinjskih želodcev, kjer je večkrat tudi sodeloval pri ocenjevanju teh
izdelkov in bil nagrajen s priznanji za kakovost.

FRANC UGOVŠEK
(1928–2008)
Spodnje Jamni
kov France je
prijokal na svet
v pozni jeseni
leta 1928 in se
poslovil s tega
sveta v cveto
čem mesecu
maju. V strme
bregove vpeta
kmetija je rabila
pridne ter širne
mu svetu odpr
te roke in prav
s to popotnico
je France pokončno stopal skozi čeri življenja. Trdo
delo in krščanska vdanost sta ga spremljala skozi
življenje, še posebej izrazito, ko mu je umrla življenj
ska sopotnica in je na kmetiji ostal sam s pridnimi,
vendar neizkušenimi potomci. Neizprosna usoda
ga je preizkušala še naprej, saj je zadnjih trinajst let
pred smrtjo preživel priklenjen na invalidski voziček,
s katerega je ljubeče spremljal rod sina Franca, ki je
po njem prevzel kmetijo.
Franc Ugovšek je bil zagotovo med prvimi, ki je na
Gornjegrajskem začel vzrejati cikasto govedo. Tako

Torej, zapustil nas je človek, ki je vse svoje življenje pridno delal, nikoli bil žejen
bogastva sodobnega sveta, saj so bili zanj največji zaklad preživeti trenutki v
naravi, v miru, ob poslušanju ptičjega petja in slovenske narodne viže ali ob
pogledu na krave, ki se brezskrbno pasejo na pašniku sredi planine. Ženi, hče
rama, zetu in vnukinji so več kot materialne dobrine, katere je zapustil, vredne
duhovne vrednote in smisel skromnega življenja ter ljubezen do narave in živali,
ki jim jih je posredoval z zglednim poštenim življenjem. Zaradi zahtevnejših
in oddaljenih službenih obveznosti žal ne bodo več mogli povsem ohranjati
njegove tradicije. Poskušali bodo ohraniti le najpomembnejše dejavnosti za
ohranitev življenja na domačiji. Z njegovim odhodom s tega sveta se je zmanj
šalo članstvo v našem društvu.

Frančiška Slapnik
2
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Franc s svojimi najbližnjimi leta 1989

V SPOMIN ZVESTEMU PASTIRJU Z VELIKE PLANINE

kot za vsako stvar, se je tudi za to pasmo odlo
čil po temeljitem premisleku; menda tudi zaradi
tega, ker je krava cika vzdržljiva in trpežna, se
pase vsepovsod in kljub borni krmi dobro molze.
Torej ni nobeno presenečenje, da je cika, z vsemi
dobrimi lastnostmi, našla svoje mesto na Jamni
kovini. Vendar ne edina, saj je bil France zrasel z
naravo. Tako je bila ljubezen tudi do čebel, konj
in drobnice nekaj samoumevnega v njegovem
življenju. In pa pesem. Po opravljenem delu na
kmetiji je v poznih večerih našel sprostitev v pet
ju. Leto za letom se je družil s cerkvenimi pevci
pri sv. Frančišku na Stražah in prepeval v Božjo
čast in v veselje faranom. Nič manj zavzeto ni
bilo njegovo sodelovanje v gornjegrajski pašni
skupnosti. Modrost njegove misli je velikokrat pri
pomogla k umnim odločitvam. Mlajši so videli v
njem izkušenega in preudarnega človeka, željni
so bili njegovih besed.
Krogotok življenja je neizprosen. Kot se menjujejo
letni časi, tako prihajajo in odhajajo tudi ljudje.
Spomladi vzbrsti kar je sposobno preživeti celolet
no obdobje. Tako je v naravi in enako je pri ljudeh.
Po trinajstih letih invalidskega vozička se je srce
Franca Ugovška začelo poslavljati. Čutilo je, da ni
sposobno vzbrsteti, odgnati in v cvetu preživeti
še eno leto. Zato se je v najlepšem mesecu leta
umirilo in pozvalo utrujenega Franceta k počitku.
Sedaj počiva pod zvonikom cerkvice, v kateri je
prepeval cerkvene in slovenske pesmi. Njegov rod
v Spodnjih Jamah pa živi naprej in črpa moč iz
duha pokojnega očeta. Tako kot sedanjega gospo
darja Franceta, so rejci slovenske cike spoštovali
tudi pokojnika. Z vzrokom, saj je njegov delež za
ohranitev te plemenite pasme goveda velik. Še
večja je njegova zasluga za ohranitev hribovske
kmetije in slovenskega podeželja.

Zdaj s planine moram doli,
kjer je ves čas ﬂetno bvo,
mal´ postopam še okoli,
ni lahko jemat slovo.

ANTON KUHAR
(1933–2008)
Konec februarja je prenehalo biti srce dolgoletnemu pastirju z Velike planine
Antonu Kuharju. Daljnega leta 197, ko še ni dopolnili 13 let, so ga določili, da
gre v planino past živino. Šele kasneje se je pokazalo, da bo pastirstvo, postalo
njegovo osnovno poslanstvo v življenju celih 60 let na Veliki planini.
Pastirsko delo Antona Kuharja je zajemalo različna dela od molže krav, predela
ve mleka, čiščenja planine, priprave drv za kurjavo, popravila pastirskih bajt do
najljubšega dela – pasti živino. S požrtvovalnim delom in priučenimi ročnimi
spretnostmi pri oblivanju lesa si je pridobil ugled, s katerim je pomagal tudi pri
ohranitvi tipičnega planšarskega naselja. Nasprotoval je izgradnji enega skup
nega hleva in rušenju pastirskih bajt. Pogosto je rekel, da »KMET IN GOSPODA
NE GRESTA SKUPAJ«, s čimer je želel povedati, da mora planšarija ostati nedo
taknjena in da počitniške hišice ne spadajo zraven.
Skrb Antona Kuharja za ohranjanje prvobitnosti Velike planine je bilo neločljivo
povezano tudi z ohranjanjem prvobitnosti cikastega goveda. S svojim poseb
nim ali drugačnim načinom življenja je izoblikoval čredo krav cikaste pasme v
precejšni meri avtohtonosti. Tudi v času načrtnega iztrebljanja cike je nadaljeval
svojo pot in danes njegovi najbližji domači nesebično pomagajo doseči še večjo
popolnost te črede. Zato ni naključje, da iz te črede plemenitimo slovensko ciko
po naši širši domovini za njeno ponovno oživitev.
Na slovenski kulturni praznik je Anton Kuhar prejel priznanje, v obliki zvonca,
za 60 let pastirskega dela na Veliki planini. Ni pričakoval tolikšne pozornosti in
navzoči smo videli iskren občutek sreče in veselja s solzami v očeh. Tako dolgo
obdobje pastirstva v slovenski zgodovini ni poznano. Na Veliki planini je preži
vel preko 25 let svojega življenja. Kar 50 let je dobrih 25 km peš (v eno smer)
odgnal in nazaj prignal živino mimo sv. Primoža. To tradicijo ohranjajo njegovi
najbližji tudi danes. Njegova zvestoba Veliki planini, pastirstvu in domači cikasti
kravici, vse to je kulturna dediščina, katero je zapustil Anton Kuhar.

Jože Remšak

Kuharjeva čreda na Veliki planini, zdaj brez dragega Slatinškovega Toneta
Ob radostnem srečanju na Blejski Dobravi smo upali, da bomo Antona Kuharja
še videvali na Veliki planini. A usoda v svoji tančici je prekrižala naša hotenja.
V skromnosti je ugasnila njegova luč življenja, a prižgala se je luč spomina na
zvestega pastirja, ki ostaja kot v srcu tiha in skrita bolečina.
Naj počiva v miru, v prelepi deželici pod Kamniškimi planinami.
Rafko Rokavec
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V SPOMIN
drugačen, poseben.
In ravno ta drugač
nost ga je gnala iz
kraja v kraj, nikjer pa
ni našel iskanega.

MAJ SAL
(1953–2008)
29. aprila smo se na Ljubljan
skih Žalah, v ožjem družinskem
krogu, poslovili od pokojnega
Sal Maja.
Njegova življenjska pot se je
začela 18. avgusta leta 1953,
v majhni vasici Curnovec pri
Sromljah. Kot prvorojenec je
staršema Alojziji in Vladimirju
Slavku Vretič, zaznamovanima
od vojne vihre, pomenil še veli
ko več, obliž na rane pretrplje
nega gorja, potrditev sedanjo
sti in velik up za prihodnost.

Topel objem na 1. državni razstavi v
Cerknem leta 2005

Zadnjih nekaj let se
je posvetil igranju
na »frajtonerco«, na
lajno, poljedelstvu in
živinoreji. Oskrboval
je tudi nekaj pasem
skih CIKIC, njegova
ljubljenka je bila
DETOVA, katero je
sam imenoval RUDI.
Tako se imenuje tudi
njena mladička, ki se
je skotila pri njem.

Morda bi v življenju končno našel svoj cilj, vendar je neizprosna
bolezen pretrgala vse upe. Zadnje mesece je prebil v domu starej
ših v Cerknici.

Njegovo otroštvo se je odvijalo v
družbi mlajše sestre, v domačem kraju. Kmalu je pokazal nadarjenost
na več področjih, katere pa, tudi pozneje v življenju, njegova nemir
na duša ni mogla izkoristiti. Bil je povsem vsakdanji, pa vendar tako

Bil je poseben, drugačen, s svojo posebnostjo se je ljudi dotaknil,
spominjali se ga bomo.
Marija Irena Toplišek

TANIN SEVNICA D.D., Hermanova 1, 8290 SEVNICA,
Tel: 07 81 64 410, 425, Fax: 07 81 64 445
http://www.tanin.si

P

odjetje je bilo ustanovljeno leta 1923. Letos praznujemo
85 let delovanja. V programu za prehrano živali proizvaja
naslednje proizvode:

Farmatan je naravni tehnološki in senzorični krmni dodatek,
pridobljen z vodno ekstrakcijo izbranega kostanjevega lesa.
Glavna učinkovina je kostanjev tanin (KT), ki deluje kot stabilizator prebavnega procesa pri vseh vrstah domačih živali, še
prav posebej v stresnih situacijah (odstavitve, vročina, transporti in preseljevanje).
KT igra veliko vlogo tudi v prehrani prežvekovalcev, ker s krmnimi proteini tvori čvrste komplekse (t.im. by - pass proteine) in
jih na ta način ščiti pred mikrobno razgradnjo v vampu, v nadaljnem procesu prebave kompleks proteinov in tanina razpade
in sprosti proteine za nadaljno prebavo. Zaradi boljše izkoristljivosti proteinov se izboljša izplen in kvaliteta mleka (višja vseb-

•

e-mail:tajnistvo@tanin.si
nost beljakovin in delno tudi maščob,nižji nivo ureje). S svojim
vplivom, KT, v vampu znižuje tudi proizvodnjo amonjaka (manj
acidoznih stanj) in metana (ugoden vpliv na okolje). Preprečuje
napenjanje živali. Je zelo učinkovit antioksidant zato izboljšuje
imunski sistem in splošno zdravstveno stanje živali. Uporablja
se tudi kot silirni dodatek. Proizvod se nahaja v prašni ali granulirani obliki
Acidad dry – ACIDAD DRY je premiks naravnega ekstrakta pravega kostanja in organskih, anorganskih kislin in soli. Takšna
struktura produkta zagotavlja tako proﬁlakso kot tudi promocijo
rasti. Uporabo ACIDADA DRY priporočamo zlasti pri prašičih in
kuncih, kjer se pokaže sinergizem delovanja kostanjevega ekstrakta z organskimi, anorganskimi kislinami in solmi, kot sredstvi za konzervacijo hrane. Proizvaja se v obliki granulata.

Poleg proizvodov za prehrano živali proizvaja TANIN SEVNICA d.d. tudi:
BIOTAN – Premaze za zaščito lesa na vodni osnovi in z UV zaščito, ter
Lesne elemente – iz hrastovega in kostanjevega lesa (masivno in lahko pohištvo, kuhinjske fronte, parket in lepljene plošče).
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Jeseniška Rožca

Javorniški rovt

PLANINA

JESENIŠKA ROŽCA
Koroška Bela

Franc Razingar (p.d. Adamčov Franc), Planina pod Golico

P

lanina JESENIŠKA ROŽCA se nahaja na 1753 metrih nadmorske višine v Karavankah. Z zahodnim delom
predstavlja nekdanjo mejo s sosednjo Avstrijo, na zahodu se širi proti Kamniškim Alpam. Je ena izmed
planin, ki je obiskana skozi celo leto, saj je zanimiva tako za pohodnike, kot ljubitelje turnega smučanja.
Vključena je v NATURO 2000.
Planina je bila prvič vpisana v kataster daljnega leta 1500 in od
takrat se na planini meje niso spremenile. Že od nekdaj se je tu
paslo govedo, med katerim niso nikoli manjkale cike. Stari pastirji
so vedeli povedati, da se je na planini vedno paslo do 105 glav
govedi in 12 konj. Razmerje se je spremenilo po vojni, ko se je na
planini paslo le še 70 glav živine. Prišlo je tudi obdobje, ko se je
začelo pasmo cikastega goveda spreminjati v simentalsko pasmo.
Vendar se je na planini še vsako leto pasla kakšna cika.
Vojna vihra ni prizanesla planini. Leta 1943 sta bila pastirska koča
in hlev požgana. Pridni kmetje so zgradili novo kočo in hlev. Leta
1949 so planino podržavili, širiti se je začela industrija in kmetijs
tvo se je umaknilo iz Jesenic. Tako se je na planini paslo le govedo
kmetov iz vasi Prihodi. Tudi gonilne sile, za vzdrževanje planine ter
pastirske koče in hleva, so bili gospodarji iz omenjene vasi, Jakob
Kosmač, Pavel Lipovec in Matevž Lipovec.
Kljub vojni in spremembam v kmetijstvu se je cika ohranila. Še
posebej je bila zanimiva v letih, ko je bila dokončana izgradnja
železniškega predora skozi Karavanke. Tirolski kmetje so začeli pri
hajati v obmejne vasi in kupovati cike. Biti je morala prave barve,
primernega okvirja in dvakrat na paši v planini. To je bilo priznanje,
da je žival zdrava. Pripravljeni so jih bili celo preplačati.
Lahko rečemo, da je Jeseniška Rožca težka planina. Teren je strm s
hudimi grapami. Cika se je na takšnem terenu zelo dobro obnesla.
Kar se je zahtevalo od nje je v teh pogojih pridobila, molzli so jih
pozimi in poleti na paši. Brez pomisleka lahko priznamo, da je bila
cika ena najbolj koristnih govedi. Starejši kmetje še danes rečemo:

Stric Janez Primožev in Marko Betelov na planini leta 1956
»Cika je bila rejcem pomembna za preživetje in v ponos.« Pomembno
vlogo pri kmetijstvu v času porasta cik so imeli tudi voli, kajti z njimi
so kmetje vozili les v dolino in obdelovali njive, več kot 100 let so vozili
rudo iz Planine pod Golico na Jesenice.
Danes so vole zamenjali traktorji. Dostop do planine so uredili s traktorsko
potjo, ki pripelje do pastirske koče. Pot je veliko olajšanje za kmete, saj
jim omogoča lažje delo pri ohranjanju same planine. Na planini vsako
leto izvedemo čiščenje pašnikov in vzdrževanja izvirov vode. Pohvaliti
moramo tudi pastirja Jaka Šepica, ki tod pase že 19 leto in je zelo skrben
do živine in tudi do same planine. Omenjeni planini lahko rečemo tudi
živa planina, saj se na njej vsako leto pase 120 glav govedi. Včasih so
se tu pasli le voli in biki, krave so imele pašnik na sosednji planini Kočni.
Vendar se je tudi to tekom let spremenilo in vso govedo kmetov iz vasi
Prihodi in nekaj iz vasi Plavški rovt se pase na planini Jeseniška Rožca.
V začetku junija smo kmetje pognali živino na planino, med njimi niso
manjkale cike in upamo, da bo tako ostalo še vrsto let.

Razstava cik na Jesenicah 30. septembra 1956

Jakob Kosmač (Žbatnekov) na razstavi

Cikasti zvonček

45

MALA PLANŠARICA Z

VELEGA POLJA

Zapisano doživetje Anke Novak iz leta 1980

Slika iz knjige “Bohinj in njegove planine“
Velo polje v času prvega vzpona na Triglav

V

elo polje je naša najvišja pastirska planina. Prav
v osrčju Triglava. Lepa, zelena ravnica na dnu
široke gorske kotanje – to je Velo polje.

Ime so ji dali naši slovenski predniki še v onih davnih časih, ko
so besedo »velo« uporabljali namesto današnje besede »veliko«.
Velo polje je torej v jeziku naših prednikov pomenilo veliko polje.
V južnem delu te ravnice, bolj v njenem obrobju, stojijo lesene pa
stirske zgradbe na stebrih. Spodaj je prostor za živino, zgoraj pa
je pastirsko bivališče. Blag pregib loči pastirsko naselje od manjše
ravnice pod njim, ki ji pravimo Malo polje.

vili že leta 1895. Poprej so obiskovalci gora spali kar pri planšarjih
na Velem polju. Pri pastirjih na tem polju so si nabirali moči tudi
»štirje srčni možje«, ki so leta 1778 prvi osvojili Triglav. Ko smo
pred dvema letoma praznovali dvestoletnico tega pomembnega
dogodka in se tako pošteno oddolžili tem možem, je oživela tudi
misel na velikega naravoslovca in potopisca, ki ga je v kraljestvo
Triglava zvabila ljubezen in zanimanje za gorsko cvetje. Ta človek
je bil Baltazar Hacquet. Takrat se je porodila misel, da bi bilo lepo
zbrati vse gorsko cvetje na manjšem mestu. V ta namen so izbrali
vzpetinico v tesni soseščini Vodnikove koče, ki je že sama po sebi
polna gorskih rož. Zdaj pa sem hodijo botaniki in prinašajo ter
zasajajo cvetje iz ožje okolice. Vsako cvetlico označijo tudi z ime
nom in tako postane še bolj privlačna. Temu planinskemu vrtičku
brez ograje so dali ime po omenjenem naravoslovcu: Hacquetev
alpinetum. Škoda, da planinci premalo poznajo ta vrtiček. Pa saj
ni čudno, ko je še tako nov.
Letošnji avgust (1980) je v to najožje zavetje Triglava privabil izred
no veliko število planincev. Prihajali so z vseh strani, saj je v bližini
Vodnikove koče križišče najrazličnejših planinskih poti. Med vsemi,
je bila najbolj živa pot od Vodnikove koče do Triglava. Bila je pravo
mravljišče. Živo pa je bilo tudi na Velem polju, tam doli pod Vod
nikovo kočo, kjer sta ves ta vrvež spremljala ali pa vsaj opazovala
planšarja, sedemdesetletni Kocjanc (Janez Langus) iz Podjelja v
Bohinju in njegova enajstletna vnukinja Jelka iz Jesenic. V začet
ku julija sta prišla na planino v spremstvu gospodarjev, ki so jima
izročili v varstvo svojo živino. To ni več velika čreda, kakršna je bila
pred desetletji, ko so planšarji iz Podjelja tam pasli po 120 glav
goveje živine. Na Velem polju je bilo prej po dvanajst planšarjev.
Letos sta imela Jelka in stari oče v oskrbi le devetnajst glav goveda
in kobilo fukso. Gospodarji iz Podjelja imajo na planini svoje sta
nove. Poprej jih je bilo dvanajst, a danes so ohranjeni le še štirje.
Tudi Jelkin stari ata je imel na Velem polju svoj stan, a so mu ga
pred štirimi leti zažgali neprevidni planinci, ki niso pogasili ognja
na ognjišču. Stanovi so nadstropne zgradbe. Spodaj so stene na
rejene iz zloženega kamenja, ki ni nič vezano z malto, zgoraj pa
je stan lesen. Spodnji del zgradbe je narejen za živino, zgoraj pa
je pastirsko bivališče z ognjiščem za kuhanje, preprostimi ležišči iz
klanih desk  »pogradi«, ob stenah so klopi, nad njimi pa police
in leseni klini za obešanje posodja in oblačil. Leseni del zgradbe
je iz macesnovega lesa. Planina je namreč tako visoko, da tu ne
uspeva nobeno drugo drevje kot macesen. Stanovi so že v slabem
stanju, zato živita Jelka in stari ata kar v sirarni – »sirarci«. Sezidali

Kako lep je pogled na obe polji, Velo in Malo, s poti, ki se z bo
hinjske strani vije ob Toscu! Nad njima je Vodnikova koča, eno od
naših najstarejših zavetišč za planince. Na tem mestu so jo posta

Krave se vračajo s paše - z Malega polja
6
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Maslo medeta v pinji

so jo po drugi svetovni vojni, ko se je na Velem polju paslo večje
število živine. Takrat so v ostrešnem delu te zgradbe napravili tudi
stanovanje za sirarja. Treba je poudariti, da so poprej pridelali na
planini toliko sira, da so imeli zgoraj posebnega sirarja, ki je imel
dovolj dela že v sirarci, drugi planšarji in planšarice pa so pasli in
molzli živino ter krmili prašiče. Planšarjem, ki skrbijo za živino, v
Bohinju pravijo »majerji«. Tisti, ki izdeluje in skrbi samo za sir, pa
se imenuje »sirar«.
Jelkin stari ata je majer in sirar hkrati, saj opravlja majerska in si
rarska opravila. Pravzaprav sta si z Jelko
delo lepo porazdelila. Stari ata molze,
izdeluje sir in maslo, Jelkina poglavitna
skrb pa je živina. Zjutraj punčka vstaja že
med peto in pol šesto uro, da pomaga
očetu pri molži. Čez noč ostanejo krave
kar zunaj na »poljani« – tako imenujejo
prostor ob stanovih – pred molžo pa jih
je treba zagnati pod staje. Potem nosi
namolzeno mleko od stanov v sirarco.
Dobre tri ure traja preden majer pomol
ze svojih dvanajst krav. Ko je molža pri
kraju, punčka odžene krave na pašo, po
poldne ob tretji uri pa jih gre spet iskat
za večerno molžo.

tudi dva prašiča. Ob vhodu v sirarco je izdolbeno leseno korito,
kamor zlivajo sirotko za pujsa Miho in Jaka. Tudi prašičkoma je
dala ime, kar v Bohinju sicer ni navada.
»Boste videli kako Jaka sesa kravo,« je opozarjala na čudne navade
tega pujska. Zvečer je bil na poljani ob staji res na ogled nenavaden
prizor. Prašiček je sedel na zadnjih nogah, krava pa je mirno stala in
prenašala, da je sesal. Naslednji dan pa so povedali, da jo je skupil
Miha. Krava ga je ranila z rogom. »Je zgrešila, bi morala Jako,« se
smeje mala planšarica, medtem ko čoha Miho po hrbtu. »Boste
videli, da se bo zleknil na hrbet, ker mu
paše, če ga takole čoham.« Res se je.
Beseda je kar naprej tekla o živini. »Ja,
ampak krave imam rajši popoldne, ko
jih grem iskat na pašo. Takrat so tako
razigrane. Kakšna kar rep meče v zrak.
Zjutraj so še bolj zaspane.« Tako je med
drugim posredovala svoja spoznanja o
kravjih lastnostih. Sama opazuje in ugo
tavlja, mnogo stvari pa se nauči pri starem
očetu. Veliko se pogovarjata, spotoma
med delom, pa tudi sicer. Tako se stare
ljudske modrosti zlivajo v novo strugo,
v glavico male planšarice.

Tiste dni so bile muhe hudo nadležne.
Vsak drugi dan predelujeta mleko v sirar
To tudi naglas ugotavljamo, ko jih od
ci. V velikem bakrenem kotlu vsakokrat
ganjamo. Jelka pa že prerokuje: »Dež
usirita po sto litrov mleka in ga potem
bo. Ampak obadov pa še ni, tako bo še
oblikujeta v hlebčke ter prešata na posebni
nekaj časa lepo vreme.« Dva dni po tej
sirarski preši. Tudi pri tem delu vnukinja
vremenski napovedi pa se je na Velo polje
ves čas pomaga očetu. Pomaga mu me
zlila izdatna ploha. Hoteli smo še kakšnih
Stari Kocjanc s turistom, ki se je otovoril s
šati sir, ga jemati iz kotla in ga ravnati v
vremenoslovskih pojasnil, ki veljajo na Ve
sirom in maslom
okrogle obroče na preši. Potlej je na vrsti
lem polju in Jelka je brž postregla. »Če je
čiščenje sirarskega pribora, posodja in si
velika (t.j. močna) rosa, bo slabo vreme.
rarce. Po vsakem sirjenju mora biti vse
skrbno očiščeno, da se pri naslednjem sir ne pokvari. »Ata pomiva
Če ob deževnem vremenu preneha deževati in hudournik, ki gre
v sirotki, jaz pa splakujem, da se ne oparim,« je pojasnjevala Jelka.
skozi poljano (na Velem polju), še dan ali dva močno teče, bo lepo
Ko vzameta sir iz kotla, ki ga oblikujeta v hlebčke in nato še skuto,
vreme, če pa neha teči takoj, bo dež.« Vse to ve mala o vremenu
ostane sirotka. V sirarci je delo pri kraju komaj ob enih popoldne.
na Velem polju, sicer pa s starim očetom poslušata vremenske na
Tako komaj utegneta, da si pripravita kosilo. »Največkrat ata skuha
povedi tudi po radiu, saj imata s seboj tranzistor.
kar čokolešnik. Žgance imam rada, ampak jih jemo samo, kadar pri
Pozna tudi vse vrhove, ki obdajajo kotanjo Velega polja: »Tam, kjer
de mamica na Velo polje.« Dan je natrpan z opravili, tako da ni časa
gredo zdajle oni na Vodnikovo, je Tosc, potem je Vernar, zraven
niti za žgance. Ves dan prihajajo planinci. Punčka in stari oče jim
je Cesarjevo Vokvo, dve Škrbini, zadaj nad njima je Triglav, tamle
strežeta z mlekom, sladkim in kislim, pokupijo tudi ves sir in maslo,
je Šmarjetna glava in takoj tukaj nad »sirarco« je Mišelj vrh. Tistih
ki ga izdelata na planini. Radi imajo tudi »matudo« ali »pinc«. Tako
gora proti Mišeljski planini pa ne poznam.«
pravijo mleku, ki ostane v pinji, potem ko se od smetane izloči maslo.
Ko je bila stara osem let, je bila Jelka prvič na Velem polju. Obiska
Tudi pri izdelovanju masla v pinji si stari oče in vnukinja pomagata. V
la je starega očeta, potem pa so šli z očkom, mamico in drugim
visoki posodi valjaste oblike stepata z »metičem« smetano, dokler se
starim očetom na Triglav. »Tam sem bila tepena, ata me je s »klo
ne naredi maslo. Ko se pri delu prvi upeha, poprime za metič drugi.
farjem«, ker sem bila prvič na Triglavu. Imajo enega kar tam in
To ni lahko delo. V lične štručke oblikuje maslo Jelka sama. V lepo
vsakogar, ki pride prvič gor, malo s klofarjem,« je pripovedovala o
izrezljan lesen modelček natlači maslo z žlico, potolče modelček ob
tem planinskem običaju.
mizo in nato strese štručko na košček papirja. In kako spretnih rok
Obljubila je, da bo pokazala, kje rasteta hribja in srebrna resa, ki ju
je! Še starejša majerica ji ne bi bila kos.
nabirajo za zdravilni čaj. Takrat pa se je ulil dež. Ko se je zjasnilo in ko
»O, Jelka je pa pridna,« jo pohvali stari oče. »Kakšno skrb ima za
je postregla planincem z mlekom, jim naložila hlebčke sira in masla
živino! Nanjo se lahko čisto zanesem. Tudi to je nekaj vredno, da
ter skrbno spravila izkupiček, me je spremila na pot. Pokazala mi je
mi pri molži znese vse mleko v sirarco. Odkar sva tukaj ga je zne
bližnjico, ki je speljana s planine pod Vodnikovo kočo do Tosca.
sla že več kot 2000 litrov. Če je ne bi bilo tu, ne bi mogel prevzeti
dvanajst molznih krav na planini. To bi bilo zame preveč.«
In kako je postala planšarica? »Letos naj bi šla v kolonijo na morje.
Bila sem že prijavljena. Potem bi moral ata sam na Velo polje, pa
sem šla rajši z njim.« Vsako kravo pozna po imenu: Pisana, Liska,
Vesna, Roža, Rmenka, Majhna, Mura itd. Loči tudi živino stare
domače bohinjske pasme od živine, ki je drugačne pasme. »Na
planini so tri krave, ki so cike (domač bohinjski izraz za govedo
stare bohinjske pasme). In en jalovček je tudi cik,« je punčka krat
kih, črnih las, bistrih temnih oči, kazala s palico. Oblečena je bila v
rdeč pulover in svetlo modre hlače, zavihala jih je do kolen, obuta
je bila v bele plastične škorenjce in od hoje so ji na meča vsekali
dvoje krvavih obročev. »Ko mi pa nogavice zmeraj zlezejo dol,« se
mimogrede jezi nad svojim obuvalom. Na planini ima poleg krav

»Škoda, da se je skisalo. Bi vam pokazala te rože. Tole je pelin,
tole pa materina dušica, ta je tudi dobra za čaj,« je v želji, da bi
ustregla kazala spotoma. »Za starega ata pa nabiram tele drobne
bele rožice, ker ga oči bolijo. Ampak ne vem kako se jim reče,«
je še dodala.
»Spartli« sva se, kakor temu rečejo v Bohinju, kadar se razidejo.
Jelka se je spustila na Malo polje, kjer so se pasle njene krave.
Živo se mi je vtisnila slika Jelkinega dneva in večera, žive
so tudi besede, s katerimi jo je dopolnjevala.
Jelka je letos dopolnila 0 let. Živi s svojo družino na Javorniku
na Jesenicah. Po poklicu je kuharica.
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REZULTATI ANKETE

Kako rejci slovenske cike razmišljajo o svoji prihodnosti?
Doc.dr. Marija Klopčič, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale
Dr. Abele Kuipers, Univerza Wageningen & Raziskovalni center Wageningen, Nizozemska
Mag. Janez Glavač, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 5658, Ljubljana

Cikasto govedo je edina slovenska avtohtona pasma govedi, ki se je ohranila in ki je kot taka vključena v
program »Ohranjanja biotske raznovrstnosti v slovenski živinoreji«. Po podatkih Sektorja za identifikacijo in
registracijo živali (SIR) pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je junija lani 323 kmetij redilo
665 krav cikaste pasme.
V okviru EU Twinning projekta “Pomoč kmetom in podpora institucijam pri prilagoditvi EU ukrepom za izboljšanje gospo
darjenja na kmetijah” je bila med drugim izvedena tudi anonimna anketa pri rejcih cikaste pasme, rejcih krav dojilj (drugih pasem) in
pri rejcih molznic za tržno prirejo mleka. S to anketo smo želeli ugotoviti kako kmetje razmišljajo o bodoči strategiji in načrtih njihovih
kmetij, katere informacije imajo kmetje pri vsakodnevnem kmetovanju na voljo in katere informacije v zvezi s kmetovanjem bi potrebovali
v bodoče. Zanimalo nas je tudi katere lastnosti v rejskih ciljih posameznih pasem so pomembne za rejce, na katerih področjih želijo
izboljšati svoja znanja in kako ocenjujejo strokovno delo posameznih institucij?
Od 269 poslanih vprašalnikov rejcem cikaste pasme, smo od njih prejeli kar 111 pravilno izpolnjenih anonimnih vprašalnikov, kar je
izredno dober odziv (1,3 %) in kaže na poseben odnos do reje te avtohtone pasme govedi. Ta skupina rejcev v povprečju obdeluje 17
ha kmetijskih površin in redi v povprečju 3,9 krav. Od tega 52 kmetij redi samo krave cikaste pasme, ostalih 59 kmetij pa ima mešane
črede. Iz podatkov ankete je tudi razvidno, da je 79 % kmetij, ki so sodelovale v anketi, hribovskih oz. gorsko višinskih kmetij in kar 15
% kmetij se nahaja na območjih z omejenimi dejavniki. Le 6 % kmetij, ki med drugim redijo cikasto govedo, je v tako imenovani skupini
ravninskih kmetij. Povprečna starost nosilcev kmetij iz te skupine je 53 let in kar 56 % nosilcev kmetij ima poklicno, srednješolsko ali celo
univerzitetno izobrazbo. Glede na to, da so to manjše kmetije, ima 61 % nosilcev kmetij oz. njihovih partnerjev dodaten vir dohodkov
z redno zaposlitvijo izven kmetije. Razveseljivo je dejstvo, da ima kar 55 % teh kmetij že znanega naslednika kmetije. V nadaljevanju
navajamo nekaj rezultatov ankete.

Preglednica 1: Katere informacije in strokovno pomoč bi kmetje radi prejeli v bodoče
– razlike med rejci cikastega goveda in rejci, ki se ukvarjajo s tržno prirejo mleka
Katere informacije in strokovno pomoč bi kmetje radi prejeli?

Več pojasnil in informacij o:

Rejci
Rejci s tržno
cikaste
prirejo
pasme (%) mleka (%)
n=111
n=111

Premijskih pravicah za krave dojilje

74

20

Posebnih in klavnih premijah

64

32

Kmetijsko okoljski ukrepi

50

25

Ekstenzifikacijska premija

32

30

Program zgodnjega upokojevanja

20

31

Izravnalna plačila za območja z omejenimi dejavniki

39

39

Skupna kmetijska politika EU: CAP
Ali bi radi prejeli strokovno pomoč pri prilagoditvi gospodarjenja
na kmetiji, ki bo ustrezalo dodeljeni oz. razpoložljivi kvoti



62

62

9

Ali želite dobiti strokovno pomoč/nasvet pri načrtovanju bodočega
razvoja oz. strategije kmetije

65

65

Iz preglednice 1 je razvidno, da je velika razlika med rejci cikastega goveda in tržnimi proizvajalci
mleka kar se tiče potreb po informacijah in pojasnilih glede razpoložljivih premijskih pravic in ukrepov
skupne kmetijske politike. Tako rejci cikaste pasme izkazujejo zelo velik interes za premijske pravice
vezane na rejo krav dojilj, za posebne in klavne premije ter informacije vezane na kmetijsko okoljske
ukrepe. Nasprotno pa tržni proizvajalci mleka (na ankete je odgovorilo 25 % rejcev, ki so jim bili
poslani vprašalniki) izkazujejo največji interes za informacije in pojasnila o skupni kmetijski politiki
EU in precej manj o drugih ukrepih kmetijske politike. Kar se tiče strokovne pomoči pri prilagoditvi
vsakodnevnega gospodarjenja na kmetijah po vstopu Slovenije v EU, je kar 62 % rejcev cikastega
goveda izrazilo potrebo po strokovni pomoči, medtem ko je pri tržnih proizvajalcih mleka želja po
strokovni pomoči pri gospodarjenju na kmetijah izražena le pri 9 % rejcev. Zanimiva je ugotovitev,
da ni nobenih razlik med omenjenima skupina kar se tiče potrebe po strokovni pomoči in nasvetih
pri načrtovanju bodočega razvoja in strategije kmetij. Kar 65 % kmetov želi dobiti strokovno pomoč
pri načrtovanju njihovih kmetij v bodoče.
8
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V preglednici 2 prikazujemo vir ozi
Preglednica 2: Na kakšen način želijo rejci prejemati informacije in strokovno
roma način informiranja in strokovne
pomoč
pomoči na kmetijah za tri različne sku
pine rejcev. V anketi so sodelovali rejci
krav molznic, ki se profesionalno ukvarja
Rejci
Rejci krav
Rejci krav
jo s prirejo mleka za trg, rejci cikastega
CIKASTE
dojilj – druge molznic (%)
goveda in rejci krav dojilj, ki redijo druge
pasme (%) pasme (%)
pasme kot so lisasta ali rjava pasma in
Vir oziroma način informiranja
križanke. Vse tri skupine rejcev dajejo
največji pomen strokovnemu nasvetu s
Osebno od svetovalca
59
69
67
strani kmetijskega svetovalca in sicer na
Z udeležbo na predavanjih

1
9
način medsebojne osebne komunikacije.
Preko radia / TV
21
1
23
Delež rejcev, ki želijo strokovno pomoč
Preko kmetijskih časopisov
50
57
53
oziroma informacije prejeti osebno s
V
pisni
obliki
38
26
35
strani kmetijskega svetovalca se giblje
Preko
interneta
15
13
21
med 59 % pri rejcih cikastega goveda
Povpr. št. uporabljenih virov
2,3
2,3
2,5
in 69 % pri rejcih krav dojilj. Zelo velik
pomen pri posredovanju informacij in
Povprečno število strokovnih nasvetov letno
1,7
1,5
1,9
strokovne pomoči imajo tudi kmetijski
Število sodelujočih rejcev
111
121
1.11
časopisi in to pri vseh treh skupinah re
jcev. Kar 50 % rejcev cikastega goveda
želi prejeti informacije s področja kmetijstva in strokovno pomoč
ranja in izobraževanja kot so različne strokovne publikacije, kmetijske
oddaje na radiu in TV. Vse večji pomen pa dobiva tudi uporaba interneta.
preko kmetijskih časopisov in revij. Ta delež je še nekoliko večji pri
Zanimivo je, da rejci cikastega goveda bolj pogosto (15 %) uporabljajo
tržnih proizvajalcih mleka (53 %) in pri rejcih krav dojilj, ki redijo
druge pasme (57 %). Velik pomen rejci pripisujejo tudi strokovnim
internet, kot pa rejci krav dojilj. Iz odgovorov sodelujočih rejcev ugot
avljamo, da se rejci v povprečju poslužujejo 2,3 do 2,5 različnih virov
predavanjem in srečanjem ter praktičnim prikazom na terenu. Delež
rejcev, ki se jim zdi oblika strokovnih predavanj in izobraževanj zelo
oz. oblik informiranja in strokovne pomoči in da strokovno pomoč oz.
primerna, se giblje med 1 % pri rejcih krav dojilj in 9 % pri tržnih
strokovni nasvet poiščejo skoraj 2krat letno.
proizvajalcih mleka. Rejci se poslužujejo tudi drugih oblik informi
V preglednici 3 prika
Preglednica 3: Bodoči načrti in strategije kmetij
zujemo načrte in bodočo
strategijo posameznih
Kako se kmet odloča glede bodoče strategije in bodočih načrtov
Rejci cikaste Tržni proizvajalci
skupin rejcev. Iz prika
pasme (%) mleka (%)
zanih rezultatov je raz
Kakšni so Vaši načrti za prihodnost Vaše kmetije
n = 111
n=111
vidno, da 10 % tržnih
proizvajalcev
mleka
Ni bodočih načrtov/ prenehanje s kmetovanjem/ kmetija kot hobi
20
10
nima bodočih načrtov
Nameravam obdržati kmetijo tako kot doslej
6
1
oziroma celo razmišlja o
3
9
Razmišljam
o
bodočem
razvoju
kmetije
prenehanju kmetovanja
Razvoj
kmetije
v
bodoče:
n
=
38
n=51
oziroma razmišlja o
»hobi« kmetovanju. Pri
Razmišljam o nadaljnjem razvoju kmetije s povečanjem št. krav
76
6
rejcih cikaste pasme je
Razmišljam o bodočem razvoju kmetije z uvajanjem novih dejavnosti ali s
takih rejcev kar 20 %.
povečanjem že obstoječih dodatnih aktivnosti:
82
5
Največji delež rejcev
Biki pitanci
26
7
cikastega goveda nam
Molznice
erava kmetijo obdržati
21
6
takšno kot je doslej (6
Prašiči
8
9
%) in dobra tretjina re
Ovce / koze
11
3
jcev cikastega goveda
Žita,
koruza,
druge
poljščine
18
5
razmišlja o bodočem
Zelenjadarstvo / sadjarstvo / vinogradništvo
razvoju kmetij. Razum
18
8
ljivo je, da je delež rejcev,
Konji, kmečki turizem, lokalno tipični proizvodi, domača obrt
63
10
ki razmišljajo o bodočem
Gozdarstvo
26
12
razvoju kmetij pri tržnih
Ali razmišljate v bodoče preiti na ekološko ali biodinamično kmetovanje?

6
proizvajalcih mleka pre
Ali nameravate investirati v izgradnjo oz. adaptacijo hleva?
68
63
cej večji (9 %). Kar 76 %
rejcev cikastega goveda,
Ali ste za dober strokovni nasvet pripravljeni kaj plačati?
9

ki razmišlja o bodočem
razvoju kmetij, namerava
povečati svoje črede s povečanjem števila krav in kar 82 % teh rejcev
proizvajalci mleka. Rejci cikastega goveda dajejo velik pomen diverzifi
razmišlja tudi o dodatnih dejavnostih na kmetiji kot dodatnem
kaciji (raznovrstnosti) na kmetiji in načinu kmetovanja, ki je okolju bolj
viru dohodka. Pri tem je zelo zanimivo, da 63 % rejcev cikastega
prijazno. Nasprotno pa tržni proizvajalci mleka dajejo večjo prednost
goveda, ki razmišljajo o bodočem razvoju svojih kmetij, razmišlja
specializaciji in konvencionalnemu načinu kmetovanja. Kljub temu, da
o možnosti dodatnega zaslužka s kmečkim turizmom, proizvod
imajo rejci cikastega goveda manjše črede in da večinoma kmetujejo na
njo lokalno tipičnih proizvodov, z domačo obrtjo in konjerejo. Pri
območjih s težjimi pridelovalnimi pogoji, pa dobri dve tretjini (68 %)
tržnih proizvajalcih mleka o teh dodatnih dejavnostih na kmetiji
teh rejcev namerava v naslednjih petih letih investirati v izgradnjo ali
razmišlja le 10 % rejcev. Skoraj polovica rejcev cikastega goveda
adaptacijo oz. posodobitev hleva. Ta delež je celo večji kot pri skupini
( %) namerava v bodoče preiti na ekološko ali biodinamično
tržnih proizvajalcev mleka (63 %). Presenetljivo je tudi to, da je kar
kmetovanje. Pri tržnih proizvajalcih mleka je takih rejcev le 6 %.
9 % rejcev cikastega goveda pripravljeno za dober strokovni nasvet
Vse to kaže na velike razlike med rejci cikastega goveda in tržnimi
kaj plačati.
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Preglednica 4: Interes rejcev cikastega goveda za posamezna področja
kmetovanja
Področje kmetovanja

Izboljšanje zdravja živali in plodnosti
Prehrana živali
Optimalno izkoriščanje travnikov in paš.
Organizacija dela na kmetiji
Ekonomika kmetovanja
Delo s kmetijskimi stroji
Rejsko delo (selekcija)
Skrb za okolje (uporaba min. gnojil
in gnoja)
Vzreja telet
Ohranjanje naravnih posebnosti na kmetiji
Marketing
Število rejcev

Glede na to, da je Slovenija z vsto
pom v EU sprejela sistem mlečnih
kvot in premijskih pravic in da je v
celoti implementirala ukrepe Skupne
kmetijske politike (CAP), se je pri re
jcih pokazala potreba po spremembi
rejskih ciljev. Ti niso samo proizvodno
naravnani, ampak dajejo vedno večji
pomen tudi drugim lastnostim kot
so zdravje in dobro počutje živali,
dobra plodnost, dolgoživost in druge
za rejce pomembne lastnosti. Iz pri
kazanih rezultatov v preglednici 5
je jasno razvidno, da rejci vseh treh
obravnavanih skupin dajejo v re
jskih ciljih največji pomen zdravju in
odpornosti živali. Za rejce cikastega
goveda so zelo pomembni tudi plod
nost živali, materinske lastnosti krav
dojilj in potek oz. težavnost telitev.

50

Cikasti zvonček

Cikasta
Krave dojilje
pasma (%)  druge pasme
(%)
72
8
59
9
7
60
7
3
37
52
5
39
51
38
5
32

Krave
molznice
(%)
77
75
63
63
61
61
60
51

38

3

1
17
37

0
26

111

121

1.11

Eno od vprašanj v anketi se je glasilo,
kakšen je interes rejcev za posamezna
področja kmetovanja. Kot kažejo re
zultati v preglednici 4, imajo rejci
cikastega goveda podobno kot tržni
proizvajalci mleka največji interes za
izboljšanje zdravja živali in plodnosti ter
prehrane živali. Nasprotno pa imajo rejci
krav dojilj največji interes za optimalno
izkoriščanje travnikov in pašnikov oz. za
izboljšanje gospodarjenja na travinju.
Rejci cikastega goveda namenjajo velik
interes tudi skrbi za okolje, predvsem v
smislu uporabe mineralnih in organskih
gnojil na način, ki ni obremenjujoč za
okolje. Zelo velik interes je namenjen
tudi rejskemu in slekcijskemu delu pri
cikasti pasmi, gospodarjenju na travinju,
organizaciji dela ter ohranjanju nara
vnih vrednot in posebnosti na kmetiji.
Ekonomika in marketing sta trenutno
za rejce cikastega goveda manjšega po
mena. Prikazani rezultati v preglednici 
kažejo na velike razlike med obravnava
nimi tremi skupinami rejcev. Številke so
dovolj zgovorne, tako da ne potrebujejo
dodatne razlage.

Preglednica 5: Katere lastnosti v rejskih ciljih so pomembne za rejce
Lastnosti v rejskih ciljih
Plodnost živali
Dolgoživost  fitnes
Zdravje in odpornost živali
Pitovne in klavne lastnosti
Konzumacija voluminozne krme
Materinske lastnosti krav dojilj
Potek telitve
Beljakovine
Maščoba
Mleko
Število rejcev

Cikasta
pasma (%)
51
30
77
19
12
50
7



111

Krave dojilje
Krave
 druge pasme (%) molznice (%)
0
55
21
39
71
62
51
1
17

16

0


56

28

3
121
1.11

Preglednica 6: Kako ocenjujete strokovno delo posameznih institucij
(ocene od 1=najnižja ocena do 5=najvišja ocena)
Institucija / organizacija

Rejci CIKASTE Rejci krav
pasme
dojilj
Kmetijsko svetovalna služba
3,13
3,20
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
2,43
2,3
Tovarne močnih krmil
2,2
2,03
Klavnice oz. mlekarne
2,0
2,9
Kmetijski fakulteti
3,12
2,80
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano + Agencija za kmetijske trge
3,05
2,36
Kmetijske zadruge
2,60
2,78
Zadružna zveza
2,39
2,10
Rejske organizacije
3,65
2,58
Veterinarji
3,76
3,28
Zasebni svetovalci
2,92
2,16

Eno od malo bolj provokativnih vprašanj v anketi se je nanašalo
tudi na to kako rejci ocenjujejo strokovno delo in strokovno
pomoč posameznih institucij, ki so pomembne za rejce. V
preglednici 6 so prikazane povprečne ocene za posamezne
institucije in sicer ločeno za rejce cikastega goveda, tržne
proizvajalce mleka ter rejce krav dojilj. Rejci so strokovno delo
posameznih institucij lahko ocenili z ocenami od 1 do 5, pri
čemer je ocena 1 najnižja ocena in ocena 5 najvišja ocena.

Proizvajalci
mleka
3,23
2,05
2,71
2,02
2,55
2,9
3,06
1,97
2,77
3,37
2,29

Rejci cikastega goveda so se izkazali z zelo pozitivnimi oce
nami in pozitivnim odnosom do institucij, ki so pomembne
za slovensko kmetijstvo. Zelo dobro so ocenili strokovno delo
veterinarjev, rejskih organizacij, kmetijsko svetovalne službe,
Kmetijskih fakultet, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano ter Agencije za kmetijske trge in drugih institucij,
organizacij in podjetij.

Zaključki:
• Skoraj polovica (1 %) rejcev cikaste pasme se je odzvala sode
lovanju v anketi.
• Več kot polovica kmetov (61 %) ima zaposlitev izven kmetije.
• Kar 55 % kmetij ima naslednika in ti imajo višjo izobrazbo kot
trenutni nosilci kmetij.
• Slaba polovica rejcev (6 %) namerava kmetovati v enakem
obsegu kot doslej, 3 % rejcev pa razmišlja o bodočem razvoju
kmetije.
• Kar 76 % rejcev, ki razmišlja o bodočem razvoju kmetije, želi
povečati čredo in 82 % teh rejcev razmišlja tudi o drugih ak
tivnostih na kmetiji kot so kmečki turizem, proizvodnja lokalno
tipičnih proizvodov, domača obrt, konjereja, gozdarstvo, pitanje
bikov, ovčereja, …).
• Zelo velik interes se kaže za ekološko ali biodinamično kme
tovanje ( %).
• Rejci imajo zelo pozitivno mnenje o delu strokovnih služb – še
zlasti o delu veterinarjev, rejskih organizacij, kmetijske svetovalne
službe, kmetijskih fakultet, Ministrstva za kmetijstvo in Agencije
za kmetijske trge.
• Kmetje, ki želijo razvijati kmetije v bodoče:
 Imajo več interesa za premijske pravice in za druge ukrepe
kmetijske politike.
 Imajo pomembno večji interes za strokovne nasvete.
• Kmetje imajo presenetljivo velik interes za strokovne nasvete o
strateških načrtih kmetij (65%) in malenkost manjši interes za
strokovno pomoč pri gospodarjenju na kmetiji (62%).
 Interaktivna komunikacija in razmišljanje o strateških načrtih
in akcijah je pomembno za prihodnost rejcev cikaste pasme.
 Zelo velik interes se kaže za strokovna znanja na področju
travništva in pašništva, rejskega dela, ohranjanja okolja, skrbi
za zdravje in dobro počutje živali, prehrane krav.
• Kmetje, ki razmišljajo o nadaljnjem razvoju kmetije, imajo velik
interes in željo po dobrem strokovnem nasvetu.
• V rejskih ciljih je največji poudarek dan lastnostim zdravja, plod
nosti, materinskim lastnostim krav dojilj in poteku telitve.

ZAHVALA
Ob koncu se vsi trije avtorji tega članka iskreno
zahvaljujemo strokovnemu tajniku Društva za
ohranjanje cikastega goveda gospodu Rafkotu
Rokavcu za pomoč pri razpošiljanju vprašalnikov
in vsem rejcem, da ste se v tako velikem številu
odzvali naši prošnji za sodelovanje ter vestno in
zavzeto izpolnili vprašalnike ter nam jih pravilno iz
polnjene poslali v obdelavo. Vaši odgovori in Vaša
mnenja nam bodo v veliko pomoč pri bodočem
strokovnem delu. ISKRENA HVALA za vaš trud
in sodelovanje z željo, da bomo tudi v bodoče
dobro sodelovali!
Cikasti zvonček
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HARMONIJA TREH DOLIN
VABLJENI
na

5. STROKOVNO DELAVNICO
CIKASTEGA GOVEDA
v okviru prireditve

SOLČAVSKI DNE VI

NEDELJA, 27. AVGUST 2008,
s pričetkom ob 11. uri
v Solčavi

Program:
• PREDSTAVITEV KRAV PO BIKU »DULE 851655«
• PREDSTAVITEV KRAV PO BIKU »BRIN 851656«
• PREDSTAVITEV TELIC PO BIKU »ŠVAJC 851809«
• PREDSTAVITEV TELIC PO BIKU »SIMON 851815«
• PREDSTAVITEV KRAV V RAZLIČNIH TIPIH
• PREDSTAVITEV PLEMENSKIH BIKOV

PRODAJA PLEMENSKIH TELIČK
Vljudno vabljeni!

