
Cikasti

Slovenska cika

zvonèekzvonèek
številka julij 20087

Uvodna misel:

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



V S E B I N A stran

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: Ba lan ti če va čre da krav na Mali pla ni ni. 

Oblikovanje: Špes, grafični studio, NM. 
Je zi kov ni pre gled: Anja No vak. 
Naklada: 800 izvodov

UTIRANJE POTI ZA OŽIVITEV SLOVENSKE CIKE 3

OBČNI ZBOR NA BLEJSKI  DOBRAVI �

ANTON KUHAR je pre jel priz na nje za 60 let 
pa stir ske ga dela na Ve li ki pla ni ni   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

KME TI JA 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

• 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

V A B L J E N I
na

5. STROKOVNO  DELAVNICO 
CIKASTEGA  GOVEDA

Pro gram:

v  ok vi ru  pri re di tve  SOLČAVSKI DNEVI

NEDELJA, 27. AVGUST 2008,
s pri čet kom ob 11. uri

v Sol ča vi

v  ok vi ru  pri re di tve  SOLČAVSKI DNEVI

NEDELJA, 27. AVGUST 2008,
s pri čet kom ob 11. uri

v Sol ča vi

HARMONIJA TREH DOLIN

Vljudno vabljeni!

• PREDSTAVITEV KRAV V RAZLIČNIH TIPIH

PRODAJA PLEMENSKIH TELIČK

NE POZABITE 
     PRITI V SOLČAVO!

DRUŠTVO JE IZDALO      
     ZLOŽENKO!



UVODNIK

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 

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

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  

Stari 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.
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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. 

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. 

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.

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

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.

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.

Mira Žvan, Blejska Dobrava

Na 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.

OBČNI ZBOR NA  
BLEJSK I   DOBRAVI
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Na obč nem zbo ru so bila po de lje na priz na nja v ob li ki zvon cev za 
za slu ge pri ohra nja nju ci ka ste ga go ve da. Priz na nja so pre je li:

• An ton Ku har za 60 let pa stir ske ga dela na Ve li ki pla ni ni,

• An ton Bur ja za 50 let dela na po droč ju ose me nje va nja,

• Al fonz Fisc hio ne za dol go let no delo na po droč ju si rars tva na 
Tol min skem,

• Cil ka Mla kar za ohra nja nje plan šars tva v Bo hi nju in

• Franc in Ivan ka Ga lin za us peh pri reji slo ven ske cike.

Leo pold Ko vač, 
Vov še, 
Va če 

031 893 997

Mira Žvan, 
Blej ska Do bra va, 
Jesenice 

0�1 321 �57

An drej Ku har, 
Kle men če vo, 
Sta ho vi ca 

031 �67 512 

Al bin Šest, 
Sred nja vas, 
Bohinj 

0�1 820 777

Ma tej Kri vec, 
Lo gar ska do li na, 
Sol ča va 

0�1 830 �03

Obč ni zbor je spre jel pro gram dela druš tva 
v letu 2008, in si cer:

• iz da ja zgi ban ke in gla si la Ci ka sti zvon ček,

• pro mo ci ja in de gu sta ci ja mesa ci ka ste ga 
go ve da v Ko ba ri du,

• raz sta va ci ka ste ga go ve da na pri re di tvi 
»Demo gozd in bi oe ner gi ja« v Dav či,

• stro kov na de lav ni ca v Sol ča vi,

• or ga ni za ci ja stro kov ne ek skur zi je na plan
ša ri jo v Av stri jo, 

UPRAVNI ODBOR:

Ivan Gre gor čič, 
Vr sno, 
Ko ba rid 

051 331 60�

Mi lan Hri bar, 
Stu den ca, 
Kam nik 

031 338 078

Fran ci Ugov šek, 
Flor jan, 
Gor nji grad 

0�1 202 525 

NADZORNI ODBOR:

Bog dan Črv, 
Pra pet no brdo, 
Slap ob Idrij ci 

0�1 772 656

ČASTNO RAZSODIŠČE:

Franc Jer nej čič, 
Unec, 
Ra kek 

031 607 056

Vin ko Ko ro šec, 
Ko priv nik, 
Bo hinj  

0�1 83� 188

Ma tej Smu ka vec, 
Pod je lje, 
Bohinj 

0�1 820 25�

Raf ko Ro ka vec, 
KGZS  ZAVOD LJ  

031 808 183

STROKOVNI TAJNIK:

Z A H V A L A
Čla ni druš tva se do se da nje mu pred
sed ni ku An dre ju Ku har ju pri srč no 
zahva lju je mo za nje go vo po žr tvo
val no delo v pre te klem man da tu. 
Ce ni mo njegovo pre da nost pri ohra
nja nju slo ven ske cike, po leg tega pa 
je bil pred sed nik pokončne dr že s 
preu dar no in mo dro be se do.

Le toš nji obč ni zbor so zaz na mo va le tudi vo li
tve or ga nov druš tva. Po po prejš nji raz re ši tvi 
sta rih čla nov so po te ka le vo li tve no vih pred la
ga nih čla nov v po sa mez ne or ga ne druš tva. 

Iz vo lje ni so bili sle de či čla ni druš tva:
Do mi nik Čev ka, 
Za kal, Sta ho vi ca 

0�1 950 803

PREDSEDNIK:

• do pol ni tev rej ske ga pro gra ma za ci ka sto 
go ve do, 

• pri pra ve na pri do bi tev sta tu sa priz na ne 
rej ske or ga ni za ci je in 

• so de lo va nje s so rod ni mi or ga ni za
 ci ja mi in stro kov ni mi us ta no va mi. 

Obč ni zbor se je za klju čil v pri jet nem vzduš ju 
in dru že nju, z že ljo po us pe šnem de lo va nju 
v pri hod nje ter sni de nju čez leto dni, nek je 
v dru gem kra ju te na še de že li ce.
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ANTON KUHAR
An ton Ku har se je ro dil 8. no vem bra 1933 v vasi Kle men če vo pod 

Kam niš kim vr hom kot dru gi od os mih otrok. Leta 19�7, ko še ni 
do pol nil 13 let, je bil do lo čen da gre pa sti ži vi no dveh kme tov. 

Spr va za to niti ni ve del, le čud no se mu je zde lo, da so mu 
doma dali za se boj dva para čev ljev.

Pa stir sko delo An to na Ku har ja je bilo zelo raz no li ko in v pr
vem ob dob ju tudi na por no. Pred 60 leti je bilo živ lje nje na 
pla ni ni na mreč bis tve no dru gač no kot v da naš njem ča su. 
Zju traj je bilo tre ba zgo daj vsta ti, od dru ge do tret je ure. 
Po mol ži se je ži vi na gna la na od da lje ne pa šni ke, vča sih 
tudi do dve uri hoda. Obi čaj no se je ne kaj ča sa os talo pri 
čre di, da se je vi de lo, če so vse ži va li zdra ve. Po vr ni tvi v 

ko čo se je pri če lo čiš če nje sta je in ose ke – ogra de okrog 
pa stir ske ko če. Ob ča sno so se ži va li tudi po no či puš ča le na 

pa šni kih okrog pas tir skih koč. Po sa mem čiš če nju je sle di lo 
delo v ko či. Po treb no je bilo pri pra vi ti mle ko za pre de la vo v sir 

in ma slo. Delo se je na da lje va lo s krm lje njem pra ši čev. Sko raj vsak 

je pre jel priz na nje za 60 let 
pa stir ske ga dela na Ve li ki pla ni ni.

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 

An ton Ku har 
Kam niš kim vr hom kot dru gi od os mih otrok. Leta 19�7, ko še ni 

do pol nil 13 let, je bil do lo čen da gre pa sti ži vi no dveh kme tov. 
Spr va za to niti ni ve del, le čud no se mu je zde lo, da so mu 
doma dali za se boj dva para čev ljev.

ko čo se je pri če lo čiš če nje sta je in ose ke – ogra de okrog 
pa stir ske ko če. Ob ča sno so se ži va li tudi po no či puš ča le na 

pa šni kih okrog pas tir skih koč. Po sa mem čiš če nju je sle di lo 
delo v ko či. Po treb no je bilo pri pra vi ti mle ko za pre de la vo v sir 

in ma slo. Delo se je na da lje va lo s krm lje njem pra ši čev. Sko raj vsak 
kmet je imel dva do tri, od vi sno od šte vi la krav molz nic in ko li ko mle ka je os ta lo za krmo 
pra ši čev. Kot pa stir je bilo tre ba pri pra vi ti drva za ogre va nje, in si cer s seč njo ru šev ja, kate
re ga se je no si lo v ko ših. 

Pastir sko delo An to na Ku har ja je bilo ši ro ke ga spek tra. Tako je skr bel za čiš če nje pla ni ne, ob
nav lja nje ograd in pred vsem pa stir skih koč. Roč ne spret no sti pri ob li ko va nju lesa, priu če ne v 
mla do sti, so ga sprem lja le tudi na Veliki pla ni ni. Zato ne pre se ne ča dejs tvo, da je bil 18 let 
pod pred sed nik pa šne skup no sti. Sku paj s dol go let nim pred sed ni kom Ja ne zom Mar tin cem 
sta skr be la za pla ni no. Pri ohra nja nju ti pič ne ga plan šarske ga na se lja na Ve li ki pla ni ni pa mu 
je bil v ve li ko po moč po koj ni dr. Vla sto Ko pač, s ka te rim sta bila ve li ka pri ja te lja. S skup ni mi 
moč mi so skr be li za ohra ni tev pr vo bit no sti plan ša ri je. V ti stem ča su so na mreč po te ka la do
go var ja nja o ru še nju pa stir skih bajt in iz grad nji ene ga 

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

skup ne ga hle va. V se dem de se tih le tih je za če lo pri
manj ko va ti pa stir jev na pla ni ni. An ton Ku har je prev zel 
več čred in pa sel tudi pre ko 80 glav ži vi ne. Mno gi so 
preu sme ri li rejo krav molz nic v rejo krav do jilj. 

Pri nje go vih 61 le tih je An to na Ku har ja dole te la za hrbt
na bo le zen, ki jo je us pe šno pre ma gal. Nav kljub vse mu 
je še ved no pasel do ma čo ži vi no. Ob tem se po ka že 
ve li ka vred nost, da ima vsa ka do ma či ja svo je ga pa stir
ja. Da leč nao ko li je bil An ton Ku har znan po tem, da  
je os ta jal z ži vi no na Ve li ki pla ni ni poz no v je sen, ob 
le pem vre me nu tudi do kon ca ok to bra. Po nje go vem 
pri po ve do va nju je bil naj lep ši me sec na pla ni ni SEPTEM
BER, ko ni več ti ste ga vr ve ža in ko os ta li pa stir ji s svo jo 
ži vi no odi de jo v do li no. Ta krat je bila pla ni na nje go va 
in v poštev je prišlo njegovo najlepše pastirsko delo  
paša živine. Rad je imel ljudi, ki so ra zu me li nje gov stil 
živ lje nja in so ga spo što va li. Ome ni ti pa je tre ba tudi 
to, da je An ton Ku har kar 50 let gnal ži vi no od doma 
na Ve li ko pla ni no peš, to je do brih 25 km. Na pla ni ni 
je pre ži vel pre ko 25 let svo je ga živ lje nja.

Ob pre je tem priz na
nju izre ka mo An to
nu Ku har ju zah va lo 
za 60 let zve sto be 
pa stir ske mu delu na 
Ve li ki pla ni ni.

Raf ko Ro ka vec

Anton Kuhar v mladih letih

ANTON BURJA

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 
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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 

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

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

Vsem znani HROŠČ in Anton Burja

ALFONZ FISCHIONE

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 

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

Alfonz Fischione

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, 

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 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 19�7 so nastopili Cilkini prvi začetki 
planšarstva na Krstenici, ki so se nadaljevali še v letu 
19�8 in 19�9. 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 prejela priznanje za ohranjanje 
planšarstva v Bohinju.

Cilka Mlakar
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

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!«

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

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 

Zvesti prijatelji
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FRANC in IVANKA 
GALIN

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. 

Roža SI 1450861 na prvi strokovni delavnici v Črni leta 2003

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.

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.

Rafko Rokavec

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,

• pustost – mastnost,

• okus, 

• vonj.

Parametri pri ocenjevanju teksture ali otipnosti mesa:

•  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. 

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.   

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. 
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Povzetki receptov, ki jih je za tečaj pripravil kuharski mojster Robert Merzel: 

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 …

FILEJI JUNČJEGA STEGNA z zapečenim krompir-
jevim 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.

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 ...

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.

V kosu pečen PLJUČNI FILE s fino prilogo:

Pripravimo ga po 
enakem receptu 
kot junčji hrbet, le, 
da je čas pečenja 
krajši.

Ob zaključku 
degustacije 
je rejec 
Franc Jernejčič 
iz Unca pri 
Rakeku 
ponudil 
domačo 
salamo od 
cikastega 
goveda. 

Fileji junčjega stegna

Narezane rezine pečenega junčjega hrbta

Narezane rezine pečenega pljučnega 
fileja

Kuhan junčji frikando

Dušena junčja prsa

Cikasti zvonček10



Vas Dav ča, za ka te ro je ne koč ve lja lo, da je več ja kot Du naj, le ži 
na za ho du Škof je loš ke ga po gor ja. Dav ča le ži na nad mor ski 
vi ši ni od 700 do 1100 me trov. Vas se stav lja jo sa mot ne kme tije 

s po vsem zao kro že no po sest jo – »cel ki«. Do ma či je so raz me ta ne po 
sle me nih in gra pah med Po rez nom in Ble go šem. Vseh 60 na se lje nih 
hiš v vasi ni mo go če ob ho di ti le v dveh dne vih. Ce lot ni hri bo vi ti po
kra ji ni je izred no raz gi ba no ob li ko dal po tok Davš či ca, ki ga na pa ja jo 
hu dour ni ki, ki iz vi ra jo pod Po rez nom. So te ske in pe či ne, kate re je 
te kom ti soč le tij izob li ko va la Davš či ca, zla sti v Zali, da je jo priš le ku 
ob ču tek utes nje no sti, hkra ti pa ta so te ska pred stav lja vstop na vra ta 

DAVČA
Ivan Am bro žič, Go re nji No va ki

DemoGozd In BioEnergija

v Dav čo iz Go renj ske sme ri. Ka dar pri ha ja mo v Dav čo iz Cer kljan ske 
sme ri, pa vstop ni por tal v Dav čo pred stav lja ta dve vi so ki ska li pri 
kme ti ji »pri Za ro bar ju«. Edi ni str nje ni za se lek je v vaš kem sre diš ču, 
okrog do ma či je pri Jem cu, kjer sta tudi šo la in cer kev. 

Dav čar ji so tr do ži vi ljud je in moč no na ve za ni na svo jo zem ljo. Tudi 
sti ske po dru gi sve tov ni voj ni jih niso preg na le v do li no. Ve li ko od 
njih jih je si cer naš lo za po sli tev v 17 km od da lje nih Že lez ni kih. Za 
Dav čar je je zna čil na nji ho va pri jaz nost in ve se lje do živ lje nja … Hiše 
so pol ne otroš ke ga sme ha, saj pet in več otrok pri hi ši v tej vasi, ni 
no be na red kost. Dav ča šte je da nes 28� pre bi val cev, raz ve se lju joč 
pa je po da tek, da jih je od tega kar 3� % mlaj ših od dvaj set let. V 
vasi je še ne kaj kme tov, ki ži vi jo iz ključ no od kme tij ske dejav no sti. 
Kmet je se uk var ja jo z ži vino re jo in goz dars tvom. Samo še dve kme ti ji 
se da nes uk var ja ta s pri re jo mle ka, os ta li pa re di jo do ji lje, vra ča pa 
se tudi ovč je re ja. Kmet je iz Dav če so sku paj s kme ti iz Cer kljan ske 
v osem de se tih le tih prejš nje ga sto let ja po nov no oži vi li pla ni no Po
re zen, kjer med po let ni mi me se ci pa se jo svo jo ži vi no.

Zgo do vin ski viri o na se lje va nju do ka zu je jo, da so na to po droč je 
za če li pri ha ja ti na se ljen ci že v 1�. sto let ju. Kraj so v le tih 1560–
1580 ko lo ni zi ra li s Slo ven ci, ki so spr va pri pa da li žu pans tvu So ri
ci, v za čet ku 17. sto let ja pa je vas do bi la sa mo stoj no žu pans tvo.
Ker so bili na po droč ju Dav če ne koč pa šni ki, so na se lje spr va ime no va li 
»In der Alss« t.j. v pla ni ni. Da naš nje ime kra ja pa iz ha ja iz raz mer ja pla
če va nja dav kov pre bi val cev. Pri mer te da nje iz go vor ja ve v cer kljan skem 
na reč ju se gla si: »Grem dav če pla čet«, od tu to rej ime Dav čer ji in Dav ča. 
Vas je bila brez pra ve ga sre diš ča do leta 1878, ko so se zi da li cer kev 

Na še lju be Gos pe pres ve te ga srca Je zu so ve ga. Tu lah ko obi sko val ci 
še da nes vi di jo lepo sli ko Šte fa na Šu bi ca iz leta 1880. Leta 195� 
je bila se zi da na tudi šo la, ki še da nes de lu je kot po druž nič na šo la 
OŠ Že lez ni ki.

V kra ju ak tiv no de lu je ta Tu ri stič no druš tvo in Ga sil sko druš tvo. Obe 
druš tvi sta so de lo va li tudi pri iz ved bi le toš nje pri re di tve »Demo«. 
Tu ri stič no druš tvo Dav ča je bilo us ta nov lje no že leta 1969 in je še 
da nes ak tiv no tudi na po droč ju ohra nja nja kul tur ne ga izro či la. V 
Dav či so do kon ca 60tih let prejš nje ga sto let ja na vsa ki več ji kme ti ji 
se ja li lan, ga trli, pred li na ko lo vra tu in tka li plat no. Ven dar pa je s 
pro do rom umet nih vla ken na tr žiš če pri če la ta de jav nost na po de že
lju izu mi ra ti. Z na me nom ohra nja nja opra vil in obi ča jev, po ve za nih 
s pre de la vo lanu, je tu ri stič no druš tvo leta 1969 pri če lo s pri re di tvi jo 
»Dan te ric«, ki je še da nes osred nja pri re di tev v vasi. Pri iz ved bi te 
kul tur no et no graf ske pri re di tve, ki je vsa ko leto tret jo so bo to in 
ne de ljo me se ca av gu sta, so de lu je jo vsi pre bi val ci Dav če. 

Sep tem bra lani so po droč je Dav če in niž je le že če Selš ke do li ne pri
za de le ka ta stro fal ne po pla ve. Davš či ca je s svo ji mi hudour niš ki mi 
pri to ki zbra la ogrom no ko li či no vode, ki je po vsem uni či la glav no 
do stop no pot do vasi in pov zro či la pra vo raz de ja nje v niž je le že čih 
Že lez ni kih. 

Spe snil re jec Jan ko Rejc iz Kr ni ce pri No va kih

SLOVENSKA  ZEMLJICA

Kdor lju bi ti zna slo ven sko zem ljo,
od solz in zno ja pre po je no,
od žu ljev pred ni kov lju di,
spo što va ti jo bi mo ra li vsi.

Kar nas je da nes tu kaj zbra nih,
vemo kaj nam na ra va da,
če lju biš jo brez stru pov da nih,
na po lja, nji ve Stvar ni ka.

Če kra vi co po bo žaš než no,
tam na pla ni ni iz srca,
po vr ne se ti neiz bež no,
hva lež nost več na od Boga.

Se vpra ša kdo, kje sre ča je ro je na,
saj to naš krog is kre nih je lju di,
z ra dost jo, upa njem vsa pre po je na,
in vsem zdrav ja, sre če na mno ge, mno ge dni.

Cikasti zvonček 11



DemoGozd In BioEnergija

V Davči je 1�. in 15. Ju ni ja pote ka la pred sta vi tev Demo gozd 
in Bi oe ner gija. V želji po uva janju so dob ne me ha ni za ci je pri 
delu v goz do vih, po dvi gu vla ganj v grad njo gozd nih pro

met nic ter po po pu la ri za ci ji ener get ske rabe lesa, smo or ga ni zi ra li 
dvod nev no pred sta vi tev de lo va nja stro jev v 
de jan skih raz me rah. Na pred sta vi tvi je so de lo
valo več kot 60 pod jet ji, društev in inšti tu cij iz 
Slo ve ni je, Ita li je in Av stri je. Slav nost na go vor ca 
na ot vo ri tvi sta bila minister Ja nez Po dob nik 
ter di rek tor Di rek to ra ta za kme tijs tvo Bran ko 
Rav nik. Pred sta vi tev si je v dveh dneh, kljub 
ne ko li ko slabšemu vre me nu, og le dalo več kot 
2.500 obi sko val cev iz cele Slo ve ni je. 

Pred sta vi tev je bila razde lje na na dva dela. 
Na gozd ni poti, dol gi sko raj 3 km, se je pred
sta vi lo 17 pod jet ji. Obi sko val ci so si og le da li 
de lo va nje spe cia li zi ra ne goz dar ske me ha ni za
ci je, me ha ni za ci jo za grad njo in vzdrževa nje 
gozd nih pro metnic, drob no opre mo za delo v 
goz du ter po seb ne načine spra vi la lesa. Pred
sta vi tve na osem naj stih točkah lah ko raz de
li mo v tri sku pi ne, in si cer: prikaz sečnje in 
spra vi la, pri kaz trans por ta lesa ter grad nja in 
vzdrževa nje gozd nih pro met nic. V prvo sku
pino se uvršča le pri kaz strojne sečnje. Upo ra
ba te teh no lo gi je v Slo ve niji ni več tabu tema. 
Pred stav lje na sta bili dva stro ja, ki pra vi lo ma 
de la ta v kom bi na ci ji. To sta, stroj za sečnjo 
in stroj za spra vi lo lesa – zgib ni pol pri ko ličar. 
Pri spra vi lu lesa iz goz da pa je bilo pri ka za nih 
kar ne kaj različnih teh no lo gij. Na začetku je bil pri ka zan kla sičen 
način iz no sa drv iz goz da s ko njem. Na na sled njem po stan ku je 
mar si ka te re ga obi sko val ca pre pričala pre pro sta goz darska žičnica, 
ki jo je skon strui ral kmet iz Av stri je. Pred stav lja odlično rešitev za 
var no in eko nomsko učin ko vi to spra vi lo lesa tam, kjer so te ren ske 
raz mere težke. Naj že na tem me stu ome ni mo tudi pri kaz ene ga 
naj mo der nejših žičnih žerjavov (Syncro fal ke), oprem lje ne ga s pro
ce sor sko gla vo. Ven dar pa bodo trak tor ji in vit li pri spra vilu lesa še 
ved no pre vla do va li. Obi sko val ci so si lah ko og le da li kar ne kaj mo
de lov od klasičnega goz dar ske ga trak tor ja do iz jem no zmog lji ve ga 
in pred vsem teh nološko vr hun sko iz de la ne ga zgib ne ga trak tor ja 
domače proi zvod nje. Gozd na grad nja in vzdrževa nje gozd nih pro
met ni c je bila pri ka zana na dveh točkah. Na prvi je bil pri ka zan 

DAVČA, 14. in 15. ju nij 2008

si stem re ci klaže voz ne pla sti, ko z različnimi trak tor ski mi priključki, 
ce sto (lah ko tudi vla ko) ob no vi mo brez ali sko raj brez ve li kih količin 
na sip ne ga ma te ria la. Grad be ni del pri ka zov sta do pol nje va la tudi 
dva ba gra, ki sta vsak s svo je stra ni gra di la gozd no vla ko.

Na raz stav nem pro sto ru, ob kme ti ji Vr hovc, 
je po te ka la pred sta vi tev so dob nih stro jev in 
opre me za pri do bi va nje različnih ob lik le sne
ga ku ri va. Pred stav ljeno je bilo več različnih 
se kal ni kov domačih in tu jih proi zva jal cev. Kot 
no vost pa je bila pred stav lje na tudi spe cia li zi
ra na pri ko li ca za pre voz in do sta vo se kan cev 
av strij ske ga proi zva jal ca. Polena so še ved no 
naj bolj po go sta ob li ka le sne bio ma se v Slo ve
ni ji, zato smo na me ni li po seb no po zor nost 
pri ka zu različnih ce pil nih stro jev. Obi sko val ci 
pa so si lah ko og le da li tudi de lo va nje ce pil no 
re zal nih strojev, ki še do dat no poe no stav lja jo 
pri pra vo po len. Udob je ogre va nja in iz ko ri stek 
je od vi sen od iz bra ne ga kot la. Na raz stav nem 
pro sto ru so bili na og led naj so dob nejši kot li 
na po le na, se kan ce in le sne pe le te. Po se ben 
pou da rek je bil na de mon stra ci ji var ne ga dela 
v goz du, pred vsem var ne ga dela z mo torno 
žago. Po seb no me sto na pred sta vi tvi pa so 
ime le tudi so de lu joče inšti tu ci je ter mi ni strs tva. 
Na trav ni ku je bilo skupno več kot �5 raz stav
ljav cev iz Slo ve ni je in so sed njih držav. 

Glav ni or ga ni za tor ji Dema Gozd in Bio Ener gi ja 
so bili: Zve za združenj za med so se sko pomoč – 
strojnih krožkov Slo ve ni je, Goz dar ski inšti tut 

Nike Krajnc, Goz dar ski inšti tut Slo ve ni je,

Mar jan Do lenšek, Kme tij sko goz dar ski za vod Novo Me sto,

in Jure Beguš, Za vod za goz do ve Slo ve ni je

Slo ve ni je in Za vod za goz do ve Slo ve ni je.

Vse in for ma ci je so do stop ne tudi na http://www.sk.si/demo08/uvod.
html, kjer so že do stop ne tudi fo to gra fi je in utrin ki s pri re di tve.
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RAZSTAVA CIKASTEGA GOVEDA
Mira Žvan, Blej ska Do bra va

V ok vi ru osred nje pri re di tve s po droč ja dela v goz du, hri bov ske
ga kme tijs tva in so dob ne rabe lesa za ener get ske na me ne, je 
v Dav či na kme ti ji Vrhovc po te ka la tudi dvod nev na raz sta va 

ci ka ste ga go ve da. 

Raz stav lje no je bilo 18 ži va li, ki jih je od bral stro kov ni taj nik Raf ko 
Ro ka vec. Za raz stav ni pro stor se je upo ra bil ko zo lec, pod ka te rim 
so bile ži va li na meš če ne v idi ličnem am bien tu v ne po sred ni bli ži ni 
pri re di tve. Dan prej je bil orga ni zi ran pre voz ži va li, da so se lah ko 
ne mo te no na me sti le, us trez no oči sti le in pri la go di le na novo oko
lje. Za ra di ne mo te ne os kr be ži va li je bilo or ga ni zi ra no de žurs tvo, 
ki so ga opra vi li rej ci raz stav ljav ci in čla ni orga nov druš tva. Za ra di 
var no sti so bile ži va li za va ro va ne v ča su na kla da nja in raz kla da nja, 
v ča su pre vo zov in v ča su raz sta ve. Ob pri ho du na raz stav ni pro stor 
so ži va li do bi le ovrat ni co, s ka te ro so bile pri ve za ne na lepo ure je

Komisija za oceno 
živali (z leve 
Albin Šest, 
mag. Jože Bergant in 
mag. Zoran Klinkon)

nih pri ve zih. Vse od bra ne ži va li so rej ci lepo oči sti li in v pol nem 
šte vi lu pri pe lja li na raz sta vo. Opa zi ti je bilo mo go če, da so rej ci 
ži va li pri va ja li na vo de nje s po vod cem in jih s tem laž je pri la go di li 
na novo oko lje. 

SKUPINA KRAV S TELIČKI

MURKA 
SI 72680364

Ro je na: 2.4.2005
O: FILIP 851550
M: SRNA SI 1534427
Te li tev: 2 / 6.�.2008

Nje no tele:

ERIK SI 13443153
Ro jen: 6.�.2008

O: ENCIJAN 852263

M: MURKA SI 7268036�

REJC Jan ko
Kr ni ce pri No va kih
GORENJA VAS

CVETA
SI 02562454

Ro je na: 27.8.2002
O: SLAP 151255
M: CVETA SI 1932251
Te li tev: � / 28.�.2008

Nje no tele:

RINGLCA SI 13538527
Ro je na: 28.�.2008

O: SATURN 851820

M: CVETA SI 02562�5�

ČEVKA Do mi nik
Za kal 
STAHOVICA

CINCA
SI 73076551

Ro je na: 7.1.2006
O: DULE 851655
M: CICA SI 22252995
Te li tev: 2 / 3.5.2008

Nje no tele:

DEMO SI 23603507
Ro jen: 3.5.2008

O: DES 85226�

M: CINCA SI 73076551

DEBELJAK Maks
Mar tinj vrh 
ŽELEZNIKI

MAJA
SI 43219234

Ro je na: 3.7.2006
O: BRIN 851656
M: ŠEKA SI 42685410
Te li tev: 1 / 1.�.2008

Nje no tele:

NIPELJ SI 73594095
Ro jen: 1.�.2008

O: NAGELJ 151�18

M: MAJA SI �321923�

MRČUN An drej
Ples 
MORAVČE

KIKA
SI 03194991

Ro je na: 25.4.2006
O: TOM 851817
M: KUHA SI 32889495
Te li tev: 1 / 25.�.2008

Nje no tele:

SOK SI 03389317
Ro jen: 25.�.2008

O: SNOP 852226

M: KIKA SI 0319�991

MRAK Ja nez
Stu den či ce 
MEDVODE

PIRHA
SI 53136035

Ro je na: 31.7.2006
O: CENE 851985
M: CIKA SI 1987290
Te li tev: 1 / 15.3.2008

Nje no tele:

MURKA SI 03450909
Ro je na: 15.3.2008

O: ENCIJAN 852263

M: PIRHA SI 53136035

NOČ Aloj zij
Ja vor niš ki Rovt
JESENICE
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Raz stav lje ne ži va li so bile raz de lje ne v dve sku pi ni, 
in si cer v prvi je bilo šest krav s te lič ki, v dru gi pa 6 

ple men skih te lic. Ve či na ži va li je bila v av toh to nem ci ka stem tipu. Ko mi si ja 
za oce nje va nje ži va li – se stav lja li so jo: mag. Zo ran Klin kon, mag. Jo že Ber
gant in Al bin Šest – je oce ni la in iz bra la naj lep šo kra vo in naj lep šo te li co. 
Med kra va mi je bila naj bolj »ta pra va« Cve ta SI 02562454, njen last nik 
je Do mi nik Čev ka iz Sta ho vi ce, med te li ca mi pa Bo rov ni ca SI 23272398, 
njen last nik pa je An drej Mr čun iz Mo ravč. Ob slav nost ni ot vo ri tvi je mi ni
ster za oko lje in pro stor Ja nez Po dob nik pri pel na grad ni zvo nec naj lep ši 
kra vi, naj lep ši te li ci pa di rek tor Di rek to ra ta za kme tijs tvo na Mi ni strs tvu za 
kme tijs tvo Bran ko Rav nik.

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

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

SKUPINA TELIC

Vir po dat kov: CPZ GOVEDO, Kme tij ski in šti tut Slo ve ni je

Bre ja te li ca

ČEPKA
SI 22925952

Ro je na: 10.1.2006
O: DULE 851655
M: ČAJKA SI 02436856

ČRV Vik to ri ja
Pra pet no Brdo 
SLAP OB IDRIJCI

Bre ja te li ca

ROŽA
SI 33141127

Ro je na: 6.12.2006
O: ŠVAJC 851809
M: CIKA SI 62494106

DEMŠAR Franc
Dav ča 
ŽELEZNIKI

Te li ca

JAGODA
SI 33325093

Ro je na: 20.3.2007
O: SATURN 851820
M: JAGODA SI 52598593

REJC Jan ko
Kr ni ce pri No va kih 
GORENJA VAS

Vi so ko bre ja te li ca

MAVRA
SI 52925227

Ro je na: 9.2.2005
O: COL 151263
M: MURKA SI 1801561

RUTAR Franc
Go renj ska ce sta
CERKNO

Te li ca

BOROVNICA
SI 23272398

Ro je na: 10.1.2007
O: NAGELJ 151418
M: BREZA SI 42839774

MRČUN An drej
Ples 
MORAVČE

Te li ca

DROBNA
SI 43280740

Ro je na: 28.2.2007
O: SATURN 851820
M: AJDA SI 12921557

SODJA Franc
Sred nja vas v Bo hi nju 
SREDNJA VAS V BOHINJU

DemoGozd In BioEnergija
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Druš tvo je ob pri lož no sti raz sta ve iz da
lo tudi zlo žen ko o ci ka stem go ve du. 
Nje na vse bi na je in for ma tiv na. V njej 
je predstavljena zgo do vi na cikastega 
goveda, vzpostavitev selekcije, te melj
na us me ri tev rej ske ga dela in rejska 
organiziranost rejcev. Po mne nju obi
sko val cev pri re di tve in ra dost nih rej
cih, ki so raz stav lja li svo je ži va li, se je 
po ka za la pri pad nost pa smi in vi so ka 
rej ska za vest. Upa mo le, da bo edi na 
av toh to na pa sma go ve da na Slo ven
skem pri do bi la na po mem bno sti kot 
drago ce nost na še na rav ne in kul tur ne 
de diš či ne.

Množica ljudi na slavnostni otvoritvi

Napis pred razstavnim prostorom

Telice na razstavi

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

DemoGozd In BioEnergija

Druš tvo se naj lep še zah va lju je Alojzu Je len cu, Mak su 
De be lja ku, Jan ku Rej cu, Fran cu Ru tar ju, Rafku Rokavcu, 
Dominiku Čevki, Franciju Lesjaku in Milanu Hribarju za po
moč pri pri pra vi raz stav ne ga pro sto ra.

Druš tvo se naj lep še zah va lju je or ga ni za tor jem pri re di tve Demo 
Gozd in Bio Ener gi ja: Zve zi zdru ženj za med so sed sko po
moč – stroj nim krož kom Slo ve ni je, Goz dar skemu in šti
tutu Slo ve ni je in Za vodu za goz do ve Slo ve ni je. 

Za raz sta vo ci ka ste ga go ve da je dal po bu do Mar ko Ken da 
z Ba če pri Pod br du, ki je vse sko zi tudi po ma gal pri us pe
šni iz pe lja vi pri re di tve. Ob tej pri lož no sti se mu is kre no 
zah va lju je mo. 

Za do bro or ga ni za ci jo ima ve li ko za slug tudi Mar jan Do len šek 
kot stro kov ni vod ja pri re di tve. Tudi nje mu se is kre no 
zah va lju je mo.

Otroci so bili radovedni ...
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Kot sprem lja jo ča de jav nost na pri re di tvi Demo Gozd in Bio
Ener gi ja, je v so bo to, 1�. ju ni ja 2008, po te ka la okro gla miza 
na temo pri hod no sti gos po dar je nja na hri bov skih in gor skih 

kmeti jah v Slo ve ni ji. Na men okro gle mize je bil os vet li ti gos po dar ske 
raz me re hri bov skih in gor skih kme tij v lu či njiho ve pri hod no sti. 

V pr vem delu so pred stav ni ki dr žav nih in stro kov nih us ta nov pred sta
vi li svo je po gle de na raz me re s tega po droč ja. Ra zi sko val ni sodela
vec To maž Cun der iz Kmetij ske ga in šti tu ta Slo ve ni je je v uvo du 
pred sta vil ne ka te re po mem bne raz voj ne spre mem be v zad njih le tih, 
pred vsem opre de li tev ob mo čij z ome je ni mi de jav ni ki za kme tij sko 
pri de la vo in uve lja vi tev proi zvod no ne ve za nih izrav nal nih pla čil na 
po vr ši no. K bolj pra vič ne mu do de lje va nju ne po sred nih pla čil naj bi 
ve li ko pris pe val tudi re gi ster kme tij z vred no te njem te žav no sti za 
kme tij sko pri de la vo. Mi ni ster za oko lje in pro stor Ja nez Po dob nik 
je pred sta vil ak tiv no sti o mož no stih pri do bi va nja fi nanč nih sred stev 
s po droč ja ohra nja nja goz dov, grad nje gozd nih cest, so dob ne rabe 
lesa za ener get ske na me ne in uva ja nja so dob ne teh no lo gi je pri izra bi 
lesa. Pri pro jek tih bi bilo po treb no še bolj še so de lo va nje z lo kal ni mi 
skup nost mi pri pri pra vi pro stor skih na čr tov in za go tav lja nju po mo či 
pri kan di di ra nju na jav nih raz pi sih. Di rek tor Di rek to ra ta za kme tijs tvo 
Bran ko Rav nik iz Mi ni strs tva za kme tijs tvo je pred sta vil ne ka te re 
pri hod nje ak tiv no sti na po droč ju ne po sred nih pla čil za ob moč ja z 
ome je ni mi de jav ni ki. V pri pra vi so iz ho diš ča za do lo če ne spre mem
be pro gra ma raz vo ja po de že lja v ok vi ru skup ne kme tij ske po li ti ke, 
ka te re bo mo ra la po tr di ti tudi Evrop ska ko mi si ja in 
ka te re bi se lah ko za če le ure sni če va ti z le tom 2010. 
Di rek to ri ca Tri glav ske ga na rod ne ga par ka Ma ri ja 
Mar keš je pou da ri la, da za va ro va na ob moč ja niso 
grož nja raz vo ju kme tij ske de jav no sti, ven dar je tre ba 
zdru že va ti mo či za bolj ši raz voj hri bo vi tih in gor skih 
kme tij. Di rek tor Za vo da za goz do ve Slo ve ni je Jošt 
Jak ša je opo zo ril na eko nom ski in okolj ski po men 
goz dov pri ohra nja nju po se lje no sti na hri bo vi tih 
ob moč jih ter vlo go vzdr že va nja gozd nih cest z mož
nost jo so fi nan ci ra nja iz sred stev pro gra ma razvoja 
po de že lja in evrop skih sred stev. 

V dru gem delu okro gle mize je sle di la raz pra va, h 
ka te ri smo bili po vab lje ni ude le žen ci. K raz pra vi sva 
se pri ja vi la tudi dva pred stav ni ka Druš tva za ohra
nja nje ci ka ste ga go ve da z na sled nji mi vpra ša nji:

• Za kaj je pod po ra za rejo av toh to nih pa sem 
(ci ka sto go ve do) ize na če na s pod po ro za rejo 
tra di cio nal nih pa sem do ma čih ži va li?

• Za kaj so pri sub ven ci jah hri bov ski in gor ski kmet-
je na slab šem po lo ža ju kot rav nin ski?

• Ali je ohra nja nje av toh to ne pa sme ci ka ste ga 
goveda na cio nal ni in te res?

Z od go vo ri na vpra ša nja sem bil ne za do vo ljen, ker 
pri stoj ni niso od go vo rili na te melj no vpra ša nje: 
ali je ohra nja nje edi ne av toh to ne pa sme go ve di na cio nal ni 
in te res? Zmanj ša nje pod por za av toh to ne pa sme do ma čih ži va li 
in zmanj ša nje pod por za rejo krav do jilj (ek sten zi fi ka cij ska pre mi ja 
za rejo žen skih ži va li) od se va ta sla bo sli ko ne ga tiv ne ga od no sa 
dr ža ve do hri bov ske ga kme tijs tva, kjer v glav nem pre vla du je reja 
go ve da. Pred leti spre je ta kom bi ni ra na she ma ne po sred nih pla čil 
je izra zi to na klo nje na rav nin skim kme ti jam z ve li ki mi po vr ši na mi 
njiv in trav ni kov. 

V raz pra vo se je si cer vklju či lo lepo šte vi lo ude le žencev okro gle mize, 
ki so iz po sta vi li mno ge prob le me iz nji ho vih de jan skih živ ljenj skih 
raz mer. Prob le mi kot so za raš ča nje kme tij skih po vr šin, ne zain te re si
ra nost mla dih za kme to va nje, te žav na pri do bi tev fi nanč nih sred stev 
iz jav nih raz pi sov, stro gi po go ji iz navz križ ne sklad no sti in obil na 
ad mi ni stra ci ja v kme tijs tvu nas ploh, da je jo sla bo po pot ni co raz vo ju 

hri bov ske ga kme tijs tva. V or ga nih Kme tij sko goz dar ske 
zbor ni ce Slo ve ni je je sla ba zas to pa nost 
hri bov skih in gor skih kme tov, kar se 
odra ža tudi v sla bem po ve zo va nju jav
nih in uprav nih služb v dr ža vi. Ob sta ja 
ve li ka ver jet nost ogro že no sti hri bov skih 
kme tij, us mer je nih v pri re jo mle ka, ob 
pred vi de ni uki ni tvi mleč nih kvot.

V raz pra vi so bili po da ni na sled nji pred
lo gi za iz bolj ša nje po lo ža ja hri bo vi tih in 
gor skih kme tov:

• poe no sta vi ti je tre ba po stop ke
za pri do bi tev raz no vrst ne 
do ku men ta ci je,
• po go ji za pri do bi tev pod por naj 
se poe no sta vi jo,
• dol go roč no se mora ure di ti si stem 
pod por za rejo av toh to nih pa sem,
• v si stem sub ven cij je tre ba vpe lja ti 
pod po ro za ure jen gozd,
• do lo či jo naj se ukre pi za ogre va nje 
jav nih ob jek tov na le sno maso,
• pri pra vi naj se dol go roč ni 
pro gram ure je vanja in fra struk tu re 
na po de že lju.

Iz raz pra ve smo hri bov ski in gor ski kmet je odš li me ša nih ob čut
kov o na ši ne go to vi pri hod no sti. Raz miš lja nja o or ga ni zi ra no sti 
so za ni mi va, saj bomo le or ga ni zi ra ni do se gli več. K temu pa je 
prva, že ta koj, po kli ca na Kme tij ska goz dar ska zbor ni ca, da od pre 
svo ja vra ta tudi manj šim kme tom s tež ki mi po go ji za kme to va nje. 
Pred vsem pa slo ven sko kme tijs tvo po tre bu je stra teš ki do go vor 
in enot nost. 

ka te re bi se lah ko za če le ure sni če va ti z le tom 2010. 
 Ma ri ja 

 je pou da ri la, da za va ro va na ob moč ja niso 
grož nja raz vo ju kme tij ske de jav no sti, ven dar je tre ba 
zdru že va ti mo či za bolj ši raz voj hri bo vi tih in gor skih 

Jošt 
 je opo zo ril na eko nom ski in okolj ski po men 

goz dov pri ohra nja nju po se lje no sti na hri bo vi tih 
ob moč jih ter vlo go vzdr že va nja gozd nih cest z mož

za pri do bi tev raz no vrst ne 
do ku men ta ci je,
•
se poe no sta vi jo,
•
pod por za rejo av toh to nih pa sem,
•
pod po ro za ure jen gozd,
•
jav nih ob jek tov na le sno maso,
•
pro gram ure je vanja in fra struk tu re 
na po de že lju.

OKROGLA MIZA O PRIHODNOSTI 
GOSPODARJENJA NA HRIBOVSKIH IN GORSKIH KMETIJAH
Do mi nik Čev ka, pred sed nik druš tva CK

Okrogla miza je potekala na seniku hleva na kmetiji VRHOVC.

DemoGozd In BioEnergija
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Pa šna reja do ma čih ži va li ved no bolj pri do bi va na po me nu, saj 
je ved no več zah tev po va ro va nju na ra ve, hkra ti pa se raz vi ja traj
nost no kme to va nje kot pro tiu tež izred nim do sež kom na po droč ju 
kon ven cio nal ne, in ten ziv ne kme tij ske pri de la ve. Vse, se daj tako 
ime no va ne do ma če ži va li, so ne koč ži ve le v na ra vi, ljud je pa smo 
jih spra vi li v hle ve, med šti ri ste ne. Kaj pra vi te, ka te ri ži va li je lep še 
– tej v hle vu, v temi, v naj več krat slabem, za toh lem zra ku 
ali ti sti na pa šni ku, na son cu, pa tudi na sne gu? 

Naj ce nej šo ener gi jo – son ce – vse slab še iz ko riš ča mo in na njo po
zab lja mo. Po sle di ca je tudi »vi ta min ska pod hra nje nost«. Pa ša ži va li, 
ki jo uva ja mo, ni ti sta pa ša, ki se je spo mi nja jo naši star ši ali ded je, 
ka te ri so lo vi li ži va li po celi vasi, v mi slih ima mo kon tro li ra no pa šo, 
ki sprem lja rast trav ne ru še in po čut je ži va li in je od vi sna od in ten
zi te te nje ne ga vo de nja.

Pri nas je še ved no pri sot na mi sel nost iz ča sov Ma ri je Te re zi je, ko 
so hle ve za ži va li uva ja li pred vsem zato, da so pri do bi va li hlev ski 
gnoj in s tem iz bolj še va li ro do vit nost tal ter pre pre če va li vse huj še 
po manj ka nje hra ne. Zbi ra nje hlev ske ga gno ja pa je še da nes naj
laž je pri ži va lih, ki so pri ve za ne, na sta nje ne v hle vih. V ti stih ča sih 
jim je bilo po čut ja ži va li prav malo mar, saj so mo ra li v prvi vr sti 
pre ži ve ti ljud je. V se da njem ča su, ko je hra ne do volj (vsaj v EU), 
pa pred vsem in ved no bolj gle da mo na na ra vo in s tem tudi na 
po čut je ži va li. Dejs tvo je, da so ži va li us tvar je ne tako, da pre živ lja
jo same sebe, zato jim pri voš či mo več svo bo de. Se ve da pa tak šen 
pre hod ni eno sta ven.

Za do ber us peh pa še je po treb no pred za čet kom pa še pri pra vi ti 
pa šne po vr ši ne, da bo rast in raba trav ne ru še čim bolj ša. Po za bi ti 
ne sme mo na ži vi no, ki jo mo ra mo pri pra vi ti na let ni obrok krme. 
Zim ski obrok krme in hlev ski na čin reje se moč no raz li ku je ta od 
po go jev na pa ši. Pri re ja bo bolj ša pri ži va lih, ki jih bomo po ča si 
pri va di li na pa šne po go je.

Pri pra va pa šni ka
Pred pri go nom ži vi ne na pašnik mo ra mo pre gle da ti oz. po pra vi ti ogra
jo. Mo go če bomo za me nja li izo la tor, na pe li ži co, pa tudi kje od ža ga li 
kak šno vejo. Za pa šo so naj pri mer nej ša rah lo nag nje na zem ljiš ča, 
kjer voda hi tro od te ka. Če ima mo prob le me z za dr že va njem vode 
na pa šni ku, je tre ba naj prej ure di ti dre na žo. Na pre vlaž nih zem ljiš čih 
bo ži vi na uni či la trav no ru šo in se bodo ši ri le ne za že le ne zeli, taka 
me sta pa so tudi le gla raz lič nih za je davcev. Gle de vars tva ži va li pred 
za je dav ci se pos ve tuj te s svo jim te ren skim ve te ri nar jem.

Na va ja nje ži vi ne na pa šo
Pri va ja nje ži va li na pa šo mora po te ka ti po ča si. Ži val si mora v do bri 
ogra di us tva ri ti vrst ni red kako bo ho di la na pa šnik in iz nje ga. V 
bli ži ni hle va ogra di mo del pa šni ka z le se no ogra jo ter z žič na to 
elek trič no ogra do (TEKALIŠČE) in vanj spu sti mo ži va li. Ži va li se bodo 

mag. Tat ja na Pe vec, univ.dipl.inž.agr. 
Spe cia list ka za trav niš tvo, pa šniš tvo 
in pri de lo va nje krme, 
Kme tij sko goz dar ski za vod Ce lje Ena največjih odlik cike je sposobnost za pašo.

Paša teličkov, priučena v mladosti, obeta dobro sposobnost 
za pašo tudi kasneje.

VSAK ZAČETEK JE TEŽAK — za če ti s pa šo ali ne??

Za ve da ti se mo ra mo, da ko za če nja mo s pa šo se 
mo ra mo na njo na va di ti tri je: člo vek, ži va li in tudi 
trav na ru ša, nje na bo ta nič na se sta va.

med sabo spoz na le in si us tva ri le vrst ni red oz. ena iz med ži va li 
po sta ne vod ni ca. Vse ži va li, ki jih bo ste dali na pa šo je po treb no 
naen krat spu sti ti v te ka liš če. Pri pra vi li smo ži vi no na elek trič ne im
pul ze, se daj pa mo ra mo pri pra vi ti tudi trav no ru šo na pa šo, ki jo 
pri pra vi mo po na sled njem vrst nem redu:

Po 7 do 10 dneh, ko smo za vr li hi tro rast trav ne ru še, se vr ne mo 
v za čet no čre din ko (št. �. v na šem iz miš lje nem pri me ru), kjer prič
ne mo z red no pa šo. 

ČAS PAŠE TRAJANJE PAŠE ŠT. ČREDINKE – pri mer
1. dan 1 ura �.čre din ka (po celi čre din ki)
2. dan 2 uri 6.    “
3. dan 3 ure 5.    “
�. dan � ure 3.    “        (2 x odre ja nje)
5. dan 5 ur 2.    “ 
6. dan 6 ur 8.    “ 
7. dan 7 ur 11.  “ 
8. dan 8 ur 15.  “ 

Gos po dar je nje na pa šni ku
Prve dni naj gre ži vi na na pa šnik sko raj sita, zato da se ji mla da pa
šna tra va po ča si vri ne med zim ski obrok. Spom la di mo ra mo pri če ti 
s pa šo na trav ni ru ši, ki je vi so ka le �5 cm, da bomo v ka snej šem 
ob dob ju do bi li stop ni ča sto ru šo. Vsak ob hod ži vi ne naj bo na trav ni 
ru ši iste ve li ko sti oz. sta ro sti.

Po vsa ki paši, po seb no še, če je na pa šni ku osta lo ve li ko ne po mu
lje ne tra ve ali ne zažele nih zeli (ri pe ča zla ti ca, div je ko re nje, ščav je), 
je po treb no le to po ko si ti – ČISTILNA KOŠNJA. 

Ob vez no pa po dveh ob ho dih ži vi ne sle di koš nja za mrvo. Za koš njo 
tra va ra ste dalj ča sa, zato ne mo re jo pre vla da ti samo niz ke vr ste 
trav in do lo če ne zeli.

Pa ša na izred no mla di tra vi naj bo pri sot na le v pom la dan skem 
ča su, med tem ko se mo ra mo pa ši na tra vi, ki še ni do se gla 1520 
cm vi ši ne, v ka snej ših ob dob jih izo gi ba ti.

Do ka za no je, da ži va li pri pa šni reji na pro stem po sta ne jo bolj 
od por ne in zdra ve. O to vrst nih rej nih iz kuš njah je že do volj raz po
lož lji ve ga zna nja. Raz ve se lji vo pa je tudi, da se če da lje več rej cev 
od lo ča v tej sme ri.

Ni ka kor pa ni od več pri pom ni ti, da če bomo ljud je jed li meso bolj 
zdra vih in od pornih ži va li, ki so zra sle pod na šim son cem, bomo 
tudi sami bolj od porni in bomo laž je pre na ša li stres da naš nje ga 
ča sa. Na tak šen na čin konč ne mu po tro šni ku pred stav lje ne kva li te te 
tako pri dob lje ne hra ne, bi po mo jem mne nju lah ko us tva ri le trž no 
ni šo pri ekološ ko bolj zah tev nih in os veš če nih kup cih.

OB ZAČETKU PAŠEOB ZAČETKU PAŠE
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O vzgo ji gen sko spre me nje nih ži vil (GOS) ve
li ko go vo ri mo. Znans tve ni ki me ni jo, 
da so gen sko spre me nje ne go je
ne rast li ne zelo po mem bne za 
pri hod nost po lje dels tva ter 
da bodo bolj zdra ve ter do
no snej še od dru gih poljš
čin. Ven dar mnogi ljud je 
menijo, da neo po reč nost 
na tak na čin go je nih rast lin 
ni ko li ni bila do volj preiz ku še
na. Vzgo ja le teh kvar no vpli
va na na rav no oko lje in živ lje nje 
v njem. Ker so tudi mno ga dru ga, 
gen sko nes pre me nje na ži vi la, zdrav ju ško
dlji va, so ljud je še to li ko bolj ne zaup lji vi do 
ta kih znans tve nih tr di tev. Ne ka te ri me ni jo, 
da je vzgo ja gen sko spre me nje nih ži vil, 
igra nje z ne čim, če sar ne ra zu me mo ter 
da gre do znans tve ni ki pre da leč.

Kako spre me ni ti gen v or ga niz mu so znans
tve ni ki od kri li leta 1973. Od krit je je bilo 
ne ver jet no in za stra šu jo če; pr vič je človek 
po stal moč nej ši od na ra ve. Pre den so na
da ljevali s po sku si, so na re di li vse kar je 
bilo mo go če, da bi pre pre či li zlo ra bo nove 
zna no sti. 

Prva gen sko spre me nje na go je na rast li na 
v pro da ji je bil pa ra diž nik, ki se je meh čal 
zelo po ča si. Nato so za če li pro da ja ti sojo 
in olj no re pi co – za pri de lo va nje olja in 
mar ga ri ne – ki so ju spre me ni li tako, da 
sta po sta li neob čut lji vi za de lo va nje ne ka
te rih her bi ci dov (uni če val cev ple ve la). Ko
ru zo in bom baž pa so spre me ni li tako, da 
sta neob čut lji va za in sek ti ci de (uni če val ce 
žu želk).

Znans tve ni pri stop h kme tijs tvu naj bi omo
go čil, da bi pri de la li do volj hra ne za vse 
lju di in da ne bi bilo tre ba ni ko mur stra da ti. 
Pri sta ši GSO me ni jo, da bo mo go če vzga
ja ti go je ne rast li ne v rev ni zem lji z malo 
ke mič ni mi snov mi in do se či ve lik do nos. 
Ven dar gen sko spre me nje ne rast li ne lah
ko ne pri ča ko va no učin ku je jo na na ra vo. 
Strup, upo rab ljen pri za ti ra nju žu želk, ki 
na pa da jo poljš či ne, lah ko uni či tudi dru ge 
žu žel ke, med tem, ko geni, ki jih pre ne se mo 

Franc Za vod nik 
DEMETER, Za vod za bio loš ko di na mič no gos po dar je nje 

GENSKO SPREMENJENA ŽIVILA – 
da ali ne?

v rast li no, lah ko »po beg ne jo« s pe lo dom. 
Kri ti ki me ni jo, da se za ra di gen sko 

spre me nje nih rast lin lah ko po ja vi 
ste ril no na rav no oko lje, kjer 

ne bodo več mo gle us pe va ti 
div je rast li ne. 

Če be lar ji pro ti 
gen ski teh ni ki

Od za čet ka leta 200� lah ko 
kdor ko li v vsej EU za pro si za 

do vo lje nje za po se vek gen sko 
teh nič no spre me nje nih rast lin. EU 

sma tra, da je koek si sten ca gen ske teh
ni ke in kla sič ne ga kme tijs tva mo go ča. Ta 
ne mo go ča tr di tev je raz log, da so po li ti ki 
pri ti sku lo bi ja gen ske teh ni ke po pu sti li.

Če be le po se bej ja sno ka že jo, da je ta tr di tev 
o mož ni koek si sten ci laž. Po sev ki gen sko teh
nič no spre me nje nih rast lin na pro stem so 
akt, či gar po sle di ce so traj ne in neiz bri sne. 
Kon cer ni, ki ob vla du je jo gen sko teh ni ko, 
ho če jo tudi v Evro pi za vsa ko ceno iz si li ti 
do vo lje nje za po sev ke gen sko teh nič no spre
me nje nih rast lin. To jim bo omo go či lo, da 
pri de jo vsi kmet je v nji ho vo po pol no od vi
snost. So tik pred tem, da svoj ve li ki posel 
ure sni či jo tudi v Evro pi.

Tri let na štu di ja, oprav lje na po na lo gu bri tan
ske vla de, je na več kot 200 ra stiš čih gen
sko teh nič no spre me nje nih rast lin ugo to vi la 
prob le me; do od da lje no sti 26 km od gen
sko spre me nje ne ogrš či ce so naš li rast li ne, 
opra še ne z gen sko spre me nje nim cvet nim 
pra hom. Tudi pri dru gih rast li nah so od kri li 
po dob na ne kon tro li ra na kri ža nja. To kar se 
slu čaj no do ga ja za ra di ve tra, de la jo če be le 
si ste ma tič no in neu mor no. Raz na ša ti cvet ni 
prah od ene rast li ne k dru gi je nji ho va na lo
ga. Na svo jo dla ka sto ob le ko na be re jo cvet
ni prah in ga po raz de lju je jo po po kra ji ni. V 
Ba den Wuert tem ber gu ži vi v od da lje no sti 
10 km od vsa ke nji ve z gen sko teh nič no 
spre me nje ni mi rast li na mi pov preč no 36 če
be ljih dru žin. No ben kmet in no ben če be lar 
se ne bo mo gel nikoli več svo bod no od lo
ča ti ali že li se ja ti in že ti gen sko teh nič no 
ne kon ta mi ni ra ne rast li ne. Nje gov pri de lek 

bo vse ka kor kon ta mi ni ran.

Če bi os ta lo evrop sko kme tijs tvo po droč je 
brez gen sko teh nič no spre me nje nih or ga
niz mov, bi ime lo mo goč no trž no pred nost 
tako za ži vi la kot za seme. Z gen sko teh ni ko 
se sprav lja kme te in po tro šni ke v traj no od
vi snost od peš či ce kon cer nov. En krat po se
jan gen sko teh nič no spre me njen se men ski 
ma te rial pred stav lja po seg v na ra vo, ki se 
ga ne more ni ko li več iz bri sa ti! Pri vsem 
sku paj pa se glav ne ga prob le ma še nih če 
ni do tak nil: uči nek gen sko teh nič no spre me
nje nih ži vil na člo veš ko zdrav je je po vsem 
ne ra zi skan.

Kako je s tem v ZDA?
Vse več je lju di, ki so ne za do volj ni z Upra
vo za hra no in zdra vi la (UHZ) v ZDA, ki 
neustrezno va ru je jav no zdrav je, in se jih 
ve li ko po vsem odre ka GS hra ni. Ven dar 
jih UHZ ovi ra tudi v tej na me ri. Več kot 
90 % Ame ri ča nov zah te va, da se GS hra na 
oz na ču je. Tako oz na če va nje je ob vez no v 
ve či ni in du stria li zi ra nih dr ža vah. Toda UHZ 
je urad no poob laš če na, da spod bu ja bio
teh no lo gi jo. UHZ se za ve da, da več kot 
po lo vi ca an ke ti ra nih Ame ri ča nov pra vi, da 
ne bi ku po va la GS hran, če bi bila oz na če
na. UHZ pa na črt no šči ti do bi ček in du strij, 
zato se ne meni za mne nje de vet de se tin 
Ame ri ča nov.

Nič ne ka že na mož nost iz bru ha nove epi
de mi je SEM za ra di GS se sta vin v kak šni 
dru gi hra ni ali pre hran skem do dat ku. Toda 
de be lost pre bi val cev ZDA, po jav nost slad
kor nih bo lez ni, mi gre ne, aler gi je in mno
gih dru gih vrst obo lev no sti na raš ča s tako 
hi trost jo, da ni ni ka kr šne ga za go to vi la, da 
na še ga zdrav ja ne ogro ža že kak šna nova, 
z GSO po ve za na epi de mi ja.

Kaj pa Slo ve ni ja?
Slo ve ni ja, kot čla ni ca Evrop ske uni je, na 
svojem ozem lju ne sme iz klju či ti no be ne
ga tipa kme to va nja in ne more pre po ve da ti 
pri de lo va nja gen sko spre me nje nih rast lin 
vpi sa nih v skup ne ka ta lo ge poljš čin. Tre nut
no je to 3� hi bri dov gen sko spre me nje ne 
ko ru ze, vpi sa nih v Skup ni ka ta log poljš čin 
po di rek ti vi 2002/53/ES. Prav no pod la go 
za pri pra vo za ko no da je na tem po droč ju, 
pred stav lja Ured ba (ES) 1829/2003 o gen
sko spre me nje nih ži vi lih in krmi, člen �3, 
ki spre mi nja Di rek ti vo 2001/18. Ta do da ja 
di rek ti vi člen 26 a, ki v prvi toč ki na va ja, 
da dr ža ve čla ni ce lah ko sprej me jo us trez ne 

Pira
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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.

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 biološkodinamičnim 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. Biološkodinamične kmetije 
uresničujejo optimalno prilagajanje narav
nih možnosti in specifičen razvoj kmetije 
prav zaradi individualnega kulturnega pris
pevka.

Kot je v 20letnem primerjalnem poskusu 
dokazano, se uspeh biološkodinamičnega 
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 biološkodinamičnega 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.

»VSE OB PRAVEM ČASU«
KORISTNI NASVETI PRI SEČNJI LESA

(povzetki po istoimenski  
knjigi iz leta 1995, ki jo je  

izdala založba Mavrica iz Celja)

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.

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 2�. 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.
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Kmetija 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, � 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. 

PREDSTAVLJAMO VAM

Jeronim pri Vranskem, 
Spodnja Savinjska dolina Nina Bricman

Kmetija  
C E N C E L J
Kmetija  
C E N C E L J 
(p.d. Novak)

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 

PRED DOMAČO HIŠO  
(z leve: oče Tone, mama Anica, stara mama Štefka in stari oče Jaka, v ospredju hči Sonja)

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 � mesecih na 10 l/dan, nato pa je pri 6,5 
mesecih brejosti odstavila kar sama. Mleko 
je imelo nizko vsebnost somatskih celic, kar 
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Krava AJDA SI 53091556  
(oče BRIN 851656)

Telica ZARJA SI 43148738 
(oče ŠVAJC 851809)

Odhod živine na pašo

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 
mineralnovitaminske 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 

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. Jo že Ber gant, dr.vet.med., Ose me nje val ni cen ter Pre ska

Čre da ci ka ste pa sme v Slo ve ni ji je za upo ra bo se lek cij skih me tod, 
ka te rih os no va je pre pre če va nje par je nja v so rods tvu, mnogo pre
majh na. Zato se bo za ohra ni tev pasme in njeno se lek cijo v bo do če 
po treb no po slu že va ti ne ka te rih dru gih me tod. V ko li kor že li mo 
pa smo ohra ni ti v nje ni ob li ki in raz no li ko sti, ji mo ra mo omo gočiti 
dol go roč ni raz voj in nje no ohra nja nje. 

Za ve či no ple men skih ži va li je zna no po re klo le za dve ali tri ge ne ra ci je, 
saj na črt ne ga vo de nja ro dov niš kih po dat kov dol ga leta ni bilo. Po sle di ca 
tega je, da je ne mo go če se sta vi ti po re klo ži va li za več ge ne ra cij, kar bi 
omo go ča lo za nes lji vo ugo tav lja nje iz vo ra ži va li in tudi pri sot nost krvi 
dru gih pa sem. Zato je ena od na log se lek ci je čre do oči sti ti ne za že le nih 
last no sti in krvi, ki od sto pa jo od za stav lje ne ga rej ske ga ci lja. 

Če iz ha ja mo iz raz po lož lji vih po dat kov zad njih let, lah ko raz de li mo 
čre do v po toms tvo po tri naj stih bi kih in po po toms tvu bi kov skih ma
ter. Ta raz de li tev bi lah ko slu ži la kot os no va za na dalj njo selek ci jo in 
na čr to va nje par je nja. Me to da, ki bi bila v ta na men upo rab na in je 
zna na že dol ga leta ter se upo rab lja v več ji meri tako v go ve do re ji kot 
tudi pri dru gih ži val skih vr stah, je vzre ja po sa mez nih li nij zno traj 
pasme. Me to da te me lji na par je nju v so rods tvu, s tem, da ne pa ri mo 

ži va li v in ce stu ozi ro ma v najb liž jem so rods tvu, am pak pa ri mo ži va li 
zno traj po sa mez ne li ni je sam cev ali sa mic v dru gi ali tret ji ge ne ra ci ji. 
S tem ohrani mo li ni jo kot sku pi no ded nih za snov, ki se od os ta lih lo či 
po po re klu in po ded nih za sno vah za po sa mez ne last no sti. 

S to me to do se po ve ču je stop nja so rods tva po toms tva, ki pa po leg 
splo šno zna nih ne ga tiv nih po sle dic pri na ša tudi vr sto po zi tiv nih 
učin kov. S to me to do hi tre je od kri je mo ne ga tiv ne last no sti in mo
re bit ne pri ro je ne na pa ke pri ži va lih in jih tako lah ko iz lo či mo iz 
na dalj nje reje. Po zi tiv ne last no sti, ki se po ka žejo, pa se s tem v 
ded nih za sno vah utr di jo in po sta ne jo pri pre no su na po toms tvo 
za nes lji vej še in bolj izra že ne. Gle de na pri ro je ne na pa ke, ki jih prei
sku je mo pri bi kih zad nja leta in na re zul ta te bio loš ke ga te sta, lahko 
skle pa mo, da več je ne var no sti po ja ve raz nih ne za že le nih na pak ob 
kon tro li ra nem par je nju v so rods tvu pri ci ka sti pa smi ni, de lo ma 
tudi za ra di tega, ker je bilo par je nje v so rods tvu že ob do se da nji 
reji mno go krat upo rab lje no, več krat tudi ne ve de. 

Za upo ra bo te me to de je nuj no poz na va nje po re kla tako bi kov 
kot krav. Z njo bo mo go če na re di ti v pa smi ve lik na pre dek, pa smo 
pri la go di ti po tre bam in že ljam rej cev ter s tem us tva ri ti pogoje za 
ohra ni tev in raz voj pa sme.

ODBRANI BIKI ZA OSEMENJEVANJE

Pisana SI 1921933

SURK SI 73209995 852277
ROJEN: 01.06.2006 
Oče: SATURN 851820 (Oče tov oče: Slap 151255, oče to va mati: Cika SI 1614325) 
Mati: PISANA SI 1921933 (Ma te rin oče: Jab lan SI 1450845, ma te ri na mati: Bela SI 1906056) 

Te le sne mere:

DATUM MERITVE VIŠINA 
VIHRA

VIŠINA 
KRIŽA

DOLŽINA 
TELESA

ŠIRINA 
PRSI

GLOBINA 
PRSI

ŠIRINA 
KRIŽA

OBSEG

PRSI
21.11.07 117 120 11� 38 60 �1 156
05.03.08 122 125 117 39 60 �2 162
26.05.08 125 127 12� �1 65 �3 171

V po re klu bika Surk naj de mo li ni jo bika Slap ozi ro ma nje go ve ga 
sina Sa turna, ki je po to mec kra ve Cike, ki je tudi mati bika Smi
hela. Tako bi bil ta bik pri li nij skem par je nju upo ra ben za li ni jo, ki 
iz ha ja iz li ni je Slap z iz je mo po tomk po biku Sa turnu. Po ma te ri ni 
li ni ji pa bi se lah ko upo ra bil v kom bi na ci ji z li ni jo bika Švajca. Za 
vse os ta le rej ce, ki se te me to de ne bodo po slu že va li, pa naj se 
izo gi ba jo li nij Slap in Švajc. 

REJKA: CILKA POVODNIK, PODGORJE OB SEVNIČNI, ZABUKOVJE

Bik Surk je v tipu, ka kr šne ga si v ci ka sti pa smi že li mo, z 
na sled nji mi po zi tiv ni mi last nost mi: lepe te le sne ob li ke, 
ra ven hr bet in pra vil no ob li ko va ni ro go vi. Med na pa ke v 
te le sni zgrad bi lah ko pri šte va mo ne ko li ko ozek smr ček 
in pre ki nje no hrbt no liso.

SURK 852277

Seme vseh treh bi kov je na za lo gi in se lah ko upo rab lja za ose me
nje va nje. Po leg tega se me na se za ose me nje va nje lah ko upo rab lja 
tudi seme bi kov iz pre te klih let, v ko li kor za lo ge še niso po rab
lje ne. Pred vsem rej cem, ki so v do se da njih kom bi na ci jah krav s 

posamez ni mi biki priš li do po tom cev s ka te ri mi so v vseh ozi rih 
za do volj ni, sve tu je mo, da te kom bi na ci je po no vi jo, v ko li kor je to 
mož no. Us pe šne kom bi na ci je so vse ka kor pre cejš nja ga ran ci ja za 
us peh tudi v bo do če.

LINIJSKO PARJENJE
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MARIN SI 13267704 852406
ROJEN: 13.04.2007 
Oče: MANDELJ 851959  (Oče tov oče: Miš ko 851551, oče to va mati: Cika SI 1780399)
Mati: EVROPA SI 02921541 (Ma te rin oče: Bobi SI 02252650, ma te ri na mati: Pika SI 2044280)

Te le sne mere:

Cika SI 1614325SMIHEL 852299

V po re klu bika Smi hel naj de mo bika Švajca ozi ro ma nje go ve ga 
oče ta, bika Cika. Nje go va mati je mati tudi biku Sa turnu, tako 
da se pri tem biku sre ča ta dve li nji, ki sta v na ši čre di po go sto 
za sto pa ni. V primeru li nij ske ga par je nja je seme bika upo rab no 
v obeh li ni jah. V ko li kor pa se od lo či mo za izo gi ba nje so rods tva, 
pa upo ra ba v obeh li ni jah ni pri po roč lji va. 

SMIHEL SI 43146640 852299
ROJEN: 02.03.2007 
Oče: ŠVAJC 851809 (Oče tov oče: Cik SI 62175902, oče to va mati: Cika SI 1780399)
Mati: CIKA SI 1614325 

Te le sne mere:

DATUM 

MERITVE

VIŠINA 
VIHRA

VIŠINA 
KRIŽA

DOLŽINA 
TELESA

ŠIRINA 
PRSI

GLOBINA 
PRSI

ŠIRINA 
KRIŽA

OBSEG

PRSI
05.03.08 106 110 106 37 55 39 1�5
26.05.08 11� 117 113 38 59 �0 158

REJEC: IZTOK SMUKAVEC, PODJELJE, SREDNJA VAS V BOHINJU

Bik je po zu na njo sti manj še ga ok vir ja, ob sež ne ga vam pa 
in ima ko rekt ne noge. Med ne ga tiv ne last no sti mu šte
je mo nes klad nost te le snih ob lik in oh lap no ne po ve za no 
ple če. Pri upo ra bi tega bika iz bi ra mo ple me ni ce s sklad no 
gra je nim in do bro po ve za nim tru pom. 

DATUM 

MERITVE

VIŠINA 
VIHRA

VIŠINA 
KRIŽA

DOLŽINA 
TELESA

ŠIRINA 
PRSI

GLOBINA 
PRSI

ŠIRINA 
KRIŽA

OBSEG

PRSI
0�.03.08 115 118 115 39 59 �2 159
26.05.08 122 12� 120 �0 62 �2 162

Bik je po zu na njo sti sred nje ga ok vi ra, sklad nih ob lik, s 
krat ko glavo in krat ki mi ro go vi ter zelo do bri mi no ga mi. 
Gle de na mleč nost nje go ve ma te re pa lah ko pri ča ku je mo, 
da bo na svo je po tom ke prena šal tako lepe ob li ke vi me na 
kot do bro mleč nost.

Evropa SI 02921541MARIN 852406

REJEC: JANEZ MRAK, STUDENČICE, MEDVODE

V po re klu bika Ma rina, ki ima med vse mi naj bolj po poln ro dov nik, 
naj de mo bika Mila, ki se je v ose me nje va nju upo rab ljal od leta 
2001. Bik Mil je sta ri oče tako oče ta kot ma te re bika Ma rina. Zato 
je v pri me ru li nij skega par je nja upo ra ben po vsod kjer naj demo 
po toms tvo po biku Milu, z iz je mo po tom cev, ka te re je imel bik 
Man delj, saj se s tem izog ne mo par je nju v na jož jem so rods tvu. 
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LINIJE PLEMENSKIH BIKOV CIKASTE PASME
Raf ko Ro ka vec, stro kov ni taj nik druš tva CK

• pre gled ni ca v rde či bar vi: IZVORNA LINIJA

• pre gled ni ca v čr ni bar vi: PRVA GENERACIJA POTOMCEV

• pre gled ni ca v ze le ni bar vi: DRUGA GENERACIJA POTOMCEV

• pre gled ni ca v mo dri bar vi: TRETJA GENERACIJA POTOMCEV

• OS: BIK VKLJU ČEN V OSEMENJEVANJE

• Alt. vzre ja: BIK VKLJU ČEN V ALTERNATIVNO VZREJO NA KMETIJI

• CK: BIK RAZVRŠČEN V CIKASTI TIP

• DCK: BIK RAZVRŠČEN V DELNI CIKASTI TIP

• PZ: BIK RAZVRŠČEN V PINCGAVSKI TIP

MIL SI 18911176 151146 (PZ)  OS

Ro jen: 28.8.1999  Oče: MILL 750�07 (PZ)       Mati:  DREŠKA SI 1672188 (PZ)
Re jec: FRANC RUTAR, CERKNO

Po tom ci prve ge ne ra ci je po biku (MIL 1511�6):

BIK TIP ROJEN MATI REJEC
MURI SI 323182�5 851549 PZ 2001 MURKA SI 1�89116 TALER Bo hinj
MIŠKO SI 12�0229� 851551 DCK 2001 KOSTANJA SI 1613509 SOKLIČ Bo hinj
MIL SI 52�56653 851552 DCK 2002 ROŽA SI 1�50861 GALIN Sta ho vi ca
MILNI SI 32336296 851394 PZ 2002 JAGODA SI 1�37886 KONEC Tol min

Po tomec dru ge ge ne ra ci je po biku (MIŠKO 851551):

BIK TIP ROJEN MATI REJEC
MANDELJ SI 92932085 851959 OS CK 2004 CIKA SI 1780399 KUHAR Sta ho vi ca

Po tom ci tret je ge ne ra ci je po biku (MANDELJ 851959):

BIK TIP ROJEN MATI REJEC
MACESEN SI 0318�507 852237 CK 2006 CIKA SI 12833661 MEŠL Šo štanj
MARIN SI 1326770� 852406 OS CK 2007 EVROPA SI 029215�1 MRAK Med vo de
METULJ SI �3220650 Alt. vzre ja 2007 RUBI SI 8293202� KAJZAR LJ. Šen tvid
MAJ SI 93158608 Alt. vzre ja 2007 MAVRA SI 1292105 KOROŠEC Bo hinj

Po tom ci dru ge ge ne ra ci je po biku (MIL 851552):

BIK TIP ROJEN MATI REJEC
MERKUR SI �2756679 851814 CK 2004 DETELA SI 72319307 BERGANT Ko kra
MARS SI 02756680 851818 DCK 2004 JAGODA SI 52319309 BERGANT Ko kra
MESEC SI 72919811 851955 DCK 2004 JELENA SI 161�335 SMUKAVEC J. Bo hinj

Po tomec tret je ge ne ra ci je po biku (MERKUR 851814):

BIK TIP ROJEN MATI REJEC
MURI SI 9322��91 852287 DCK 2006 ČEŠNA SI 1283�39� PRESTOR Ko kra

Lini ja MIL

L E G E N D A :

Lini ja ENCIJAN

ENCIJAN SI 03272�00 852263 (CK)
Ro jen: 11.�.2006 Oče: LIŠČEK SI 82639�60     Mati: BLANKA SI 176�898 (CK)
Re jec: MARIJA KLEMENČIČ, DOL PRI LJUBLJANI
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Lini ja TOB

TOB SI 1995618 151176 (PZ)  OS

Ro jen: 27.12.1999 Oče: TOBI 750�06 (PZ) Mati: MURKA SI 1801561 (PZ)
Re jec: FRANC RUTAR, CERKNO

Po tom ci prve ge ne ra ci je po biku (TOB 151176):

BIK TIP ROJEN MATI REJEC
TASTER SI 72361892 851789 DCK 2002 PLEMA SI 1987287 NOČ Je se ni ce
TRIS SI 02597298 851790 DCK 2002 ROŽA SI 1519��6 ZAMLJEN Sta ho vi ca
TINČEK SI 92597299 851787 DCK 2003 ROŽA SI 1�50861 GALIN Sta ho vi ca
TRN SI 62775502 851788 DCK 2003 BREZA SI 1�50863 BALANTIČ Staho vi ca
TOBI SI �2775511 851810 DCK 2003 BREZA SI 16969�8 URH Sta ho vi ca
TOBSI SI 22838050 851816 DCK 2003 JAGODA SI 1�5086� ŠLEBIR Sta ho vi ca
TOM SI 72838093 851817 OS CK 2003 RDEŠKA SI 2095379 BALANTIČ Sta ho vi ca
TUHINJ SI �2959975 852224 DCK 2005 GAVTRAŽA SI 1780339 MOČNIK Tu hinj

Po tom ci dru ge ge ne ra ci je po biku (TOM 851817):

BIK TIP ROJEN MATI REJEC
TOSC SI 83192032 852290 CK 2006 RDEŠKA SI 12921�3 SMUKAVEC I. Bo hinj
TIGER SI 13136785 852289 DCK 2006 ROŽA SI 18�7�91 AMBROŽIČ Gor je
TROT SI 83230057 852284 DCK 2006 NINA SI 52�83��� ŠKOBERNE Sev ni ca
TIBET SI 63322822 852297 DCK 2007 TILKA SI 12933905 KRAMAR Li ti ja

Lini ja FILIP

FILIP SI 12387579 851550 (CK)
Ro jen: 26.11.2001 Mati: CIKA SI 1�5�310 (CK)
Re jec: ANDREJ KUHAR, KLEMENČEVO, STAHOVICA

Po tomec prve ge ne ra ci je po biku (FILIP 851550):

BIK TIP ROJEN MATI REJEC
FELIKS SI 62666686 852229 DCK 2005 CIKA SI 1989958 NOČ Je se ni ce

Po tom ci dru ge ge ne ra ci je po biku (FELIKS 852229):

BIK TIP ROJEN MATI REJEC
FARAON SI 2337�696 852401 CK 2007 VESNA SI E0369202 CINDRIČ Dov je
FANT SI 83159318 Alt. vzre ja 2007 CIKA SI 1987290 NOČ Je se ni ce
FUNT SI 2315931� Alt. vzre ja 2007 ŠMARNA SI 62361893 NOČ Je se ni ce

Lini ja VIKI

VIKI SI 32757107 851808 (DCK)
Ro jen: 30.12.2003 Oče: WICK 750572 (PZ)      Mati: MURKA SI 1�89116 (CK)
Re jec: MATILDA TALER, STUDOR V BOHINJU

Po tomec prve ge ne ra ci je po biku (VIKI 851808):

BIK TIP ROJEN MATI REJEC
VIKTOR SI 032179�� 852288 DCK 2006 ROŽA SI 20�0533 MOLE Hor jul
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Lini ja SLAP

SLAP SI 22175339 151255 (CK)  OS

Ro jen: 8.�.2001  Mati: JAGODA SI 1�5�370 (CK)
Re jec: ANTON DROLC, ČEŠNJICE V TUHINJSKI DOLINI

Po tom ci prve ge ne ra ci je po biku (SLAP 151255):

BIK TIP ROJEN MATI REJEC
SLAK SI 32837096 851819 DCK 2004 MURKA SI 19873�9 PIRŠ Tu hinj
SIMON SI 72837133 851815 CK 2004 ROŽA SI 1�50861 GALIN Sta ho vi ca
SATURN SI 526�5�51 851820 OS CK 2004 CIKA SI 161�325 SMUKAVEC I. Bo hinj
SMOKI SI �29320�2 851957 CK 2004 RDEŠKA SI 1600�37 URH Sta ho vi ca
SOLUN SI 02936978 851978 DCK 2004 ROŽCA SI 1�5�351 MARTINC Kam nik
SNOP SI 62670995 852226 CK 2005 CIKA SI 161�325 SMUKAVEC I. Bo hinj
SNOVIK SI 63058075 852219 CK 2005 CIKA SI 153��26 PIRŠ Tu hinj
SIDOL SI 33219235 852293 CK 2006 CIKA SI 153��26 PIRŠ Tu hinj

Po tomec dru ge ge ne ra ci je po biku (SIMON 851815):

BIK TIP ROJEN MATI REJEC
STUDOR SI �31920�3 852283 DCK 2006 JAGODA SI 1772727 ŠEST Bo hinj

Po tom ci dru ge ge ne ra ci je po biku (SATURN 851820):

BIK TIP ROJEN MATI REJEC
SMAST SI 7311�961 852291 CK 2006 BREZA SI E039286� SOVDAT Ko ba rid
SURK SI 73209995 852277 OS CK 2006 PISANA SI 1921933 POVODNIK Sev ni ca
SENIK SI 23209990 852285 DCK 2006 BELA SI 1906056 POVODNIK Sev ni ca
SREČKO SI 6315�6�5 852295 DCK 2007 MURKA SI 7268036� ŽVAN Blej ska Do bra va
SLAVKO SI 5315�6�6 Alt. vzre ja 2007 SRNA SI 153��27 ŽVAN Blej ska Do bra va
SALOMON SI 83�0�508 Alt. vzre ja 2007 JAGODA SI 1613510 SMUKAVEC V. Bo hinj

Po tom ci dru ge ge ne ra ci je po biku (SNOP 852226):

BIK TIP ROJEN MATI REJEC
STUDENEC SI 23267703 852405 CK 2007 KUHA SI 32889�95 MRAK Med vo de
SOKOL SI 03267705 Alt. vzre ja 2007 MAVRA SI 728632�6 MRAK Med vo de

Po tomec dru ge ge ne ra ci je po biku (SNOVIK 852219):

BIK TIP ROJEN MATI REJEC
SKOK SI �33209�9 Alt. vzre ja 2007 LIPA SI �2207766 ZUPANČIČ Sev ni ca

Lini ja PLEM

PLEM SI 72508019 851657 (DCK)
Ro jen: 2.6.2002  Oče: CIK SI 62175775 Mati: CIKA SI 1�5�325 (DCK)
Re jec: ANDREJ KUHAR, KLEMENČEVO, STAHOVICA

Po tomca prve ge ne ra ci je po biku (PLEM 851657):

BIK TIP ROJEN MATI REJEC
PLAMEN SI 62896656 851960 CK 2004 MAVRA SI 153��28 NOČ Je se ni ce
PUTIN SI 32685�0� 852216 DCK 2005 RUSA SI 92685�08 ALIČ Blej ska Do bra va

Po tomec dru ge ge ne ra ci je po biku (PLAMEN 851960):

BIK TIP ROJEN MATI REJEC
PLEMIČ SI 333�08�5 852403 DCK 2007 VESELKA SI 1987288 DEŠMAN Sol ča va
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Lini ja COL

COL SI 62303695 151263 (CK) OS

Ro jen: 30.6.2001 Mati: CIKA SI 1558012 (CK)
Re jec: SILVESTER MIKUŽ, COL

Po tom ci prve ge ne ra ci je po biku (COL 151263):

BIK TIP ROJEN MATI REJEC
CEKIN SI 82859716 851966 CK 2004 SLATNARCA SI 19298�� BRLEC Kam nik
CRES SI 52867998 851965 DCK 2004 PIKA SI 2028337 ZUPANČIČ Sev ni ca
CMOK SI 92862�87 851963 CK 2004 MURKA SI 1895711 KEMPERL Sta ho vi ca
CIKO SI 82862�88 851962 DCK 2004 GAVTRAŽA SI 1895710 KEMPERL Sta ho vi ca
CENE SI 32927300 851958 DCK 2004 NINA SI 52�83��� ŠKOBERNE Sev ni ca
JELEN SI 82639�53 851956 CK 2004 LIPA SI �2207766 ZUPANČIČ Sev ni ca
CVET SI 62958680 851977 DCK 2004 CVETA SI 02562�5� ČEVKA Sta ho vi ca
JELCIN SI 92971�20 851979 CK 2005 PIKA SI 32639283 POVODNIK Sev ni ca
CIKLAM SI 62921590 851980 CK 2005 SARA SI 52262977 HRIBAR Bo hinj
ČARLI SI 63025�15 852225 DCK 2005 MURKA SI 1895711 KEMPERL Sta ho vi ca
CIRIL SI 5312975� 852278 DCK 2006 PISANA SI 6220776� GOLJA Sev ni ca

Po tom ci dru ge ge ne ra ci je po biku (CEKIN 851966):

BIK TIP ROJEN MATI REJEC
KEKEC SI 83200�07 852281 PZ 2006 GAVTRAŽA SI 22859750 HRIBAR Kam nik
KLIP SI 53330765 Alt. vzre ja 2007 GAVTRAŽA SI 22859750 HRIBAR Kam nik
KLOP SI 133297�5 Alt. vzre ja 2007 DETOVA SI 20��279 HRIBAR Kam nik

Po tomec dru ge ge ne ra ci je po biku (CMOK 851963):

BIK TIP ROJEN MATI REJEC
KROF SI 23373059 852296 DCK 2007 RIA SI 02918817 KARNIČAR Je zer sko

Po tomca dru ge ge ne ra ci je po biku (CIKO 851962):

BIK TIP ROJEN MATI REJEC
KLAS SI 9320055� 852236 CK 2006 CIKA SI 32175778 KUHAR Sta ho vi ca
KOS SI 73327�93 Alt. vzre ja 2007 JAGODA SI 1516050 PEROVŠEK Gro sup lje

Po tomca dru ge ge ne ra ci je po biku (CENE 851958):

BIK TIP ROJEN MATI REJEC
KALČEK SI �3136005 852279 DCK 2006 MAVRA SI 153��28 NOČ Je se ni ce
KEBER SI 6313603� 852280 CK 2006 ŠMARNA SI 62361893 NOČ Je se ni ce

Po tomec dru ge ge ne ra ci je po biku (JELEN 851956):

BIK TIP ROJEN MATI REJEC
JEŽ SI 33327�66 852404 CK 2007 JURA SI 52838088 DROLC Tu hinj

Po tom ec dru ge ge ne ra ci je po biku (CVET 851977):

BIK TIP ROJEN MATI REJEC
KRISTAL SI 93325073 852298 CK 2007 CIKA SI 32175778 KUHAR Sta ho vi ca

Po tomec dru ge ge ne ra ci je po biku (JELCIN 851979):

BIK TIP ROJEN MATI REJEC
JOŠT SI 83378522 Alt. vzre ja 2007 RDEČKA SI 183659� GREGORČIČ Ko ba rid
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Lini ja DULE - BRIN - BUT

DULE SI 92�882�9  OS

851655 (CK)
Ro jen: 1�.5.2002
Oče: BORO SI E0316686
Mati: MURKA SI 1673�80
Re jec: ALBIN ŠEST, BOHINJ

BRIN SI 02�882�8  OS

851656 (CK)
Ro jen: 13.5.2002
Oče: BORO SI E0316686
Mati: JAGODA SI 1772727
Re jec: ALBIN ŠEST, BOHINJ

BUT SI 72520899

851811 (DCK)
Ro jen: 13.�.2003
Oče: BORO SI E0316686
Mati: RDEČKA SI 02223513
Re jec: ALBIN ŠEST, BOHINJ

Po tom ci prve ge ne ra ci je po biku (DULE 851655):

BIK TIP ROJEN MATI REJEC
DOK SI 3283�385 851967 DCK 2004 RDEČKA SI 02223513 ŠEST Bo hinj
DREN SI 0283�388 851964 DCK 2004 SRNA SI 9222351� ŠEST Bo hinj
DELFIN SI 7283�790 851961 CK 2004 JAGODA SI 1772727 ŠEST Bo hinj
DIM SI 32968091 852227 CK 2005 RDEČKA SI 02223513 ŠEST Bo hinj
DOLFE SI 82965220 852223 CK 2005 SRNA SI 9222351� ŠEST Bo hinj
DRIN SI 53063960 852215 DCK 2005 MIKA SI 5277791� URH Mot nik
DRAGULJ SI 1306�776 852241 DCK 2005 ROŽA SI 1519��6 ZAMLJEN Sta ho vi ca
DES SI 63076552 852264 DCK 2006 RESA SI 62�92609 HRIBERNIK Škof ja Loka
DARFUR SI 13076777 852239 DCK 2006 MURKA SI 1�89116 TALER Bo hinj

 Po tom ci prve ge ne ra ci je po biku (BRIN 851656):

BIK TIP ROJEN MATI REJEC
BRAMOR SI 52679153 852222 DCK 2005 PISANA SI 6220776� GOLJA Sev ni ca
BROD SI 330580�7 852218 DCK 2005 MECA SI 52597839 BROJAN Kam nik
BORČI SI 03058071 852214 DCK 2005 CIKA SI E036�859 LAVRAČ Mo rav če
BOHINJ SI 73073833 852242 DCK 2005 ROŽA SI 12520895 KARNIČAR Je zer sko
BLED SI 23075737 852240 CK 2006 JELENA SI 161�335 SMUKAVEC J. Bo hinj

Lini ja LABOD - NAGELJ 

LABOD SI 3296529� 

151415 (CK)
Ro jen: 10.�.2005
Oče: MIŠKO SI 6252519�
Mati: MELONA SI 82268286
Re jec: IVAN CINDRIČ, DOVJE

NAGELJ SI 22965295  OS

151418 (CK)
Ro jen: 13.�.2005
Oče: MIŠKO SI 6252519�
Mati: VESNA SI E0369202
Re jec: IVAN CINDRIČ, DOVJE

Po tom ci prve ge ne ra ci je po biku (NAGELJ 151418):

BIK TIP ROJEN MATI REJEC
NANDE SI 53325077 852300 CK 2007 ROŽA SI 1519��6 MRČUN Mo rav če
NERO SI 33�31260 Alt. vzre ja 2007 RDEŠKA SI 6306�805 TURINEK Ja re ni na
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Lini ja DOVZAN

DOVZAN SI 031923�6 852238 (CK)  OS

Ro jen: 31.3.2006 Oče: MIŠKO SI 6252519�  Mati: VESNA SI E0369202
Re jec: IVAN CINDRIČ, DOVJE

Lini ja GALEB

GALEB SI 92775516 851786 (CK)
Ro jen: 3.2.2003  Oče: CIK SI 62175775      Mati: CIKA SI 92175772 (CK)
Re jec: ANDREJ KUHAR, KLEMENČEVO, STAHOVICA

Po tom ci prve ge ne ra ci je po biku (GALEB 851786):

BIK TIP ROJEN MATI REJEC
GAL SI 7300�178 852231 CK 2005 STRANA SI 02�31356 GREGORČIČ Ko ba rid
GAMS SI 0300�175 852230 OS CK 2005 RDEČKA SI 183659� GREGORČIČ Ko ba rid
GVIDO SI 9300�176 852228 DCK 2005 CIKA SI 15993�7 GREGORČIČ Ko ba rid
GALLILEO SI 23058079 852221 OS CK 2005 CIKA SI 9175772 KUHAR Sta ho vi ca
GRINTOVC SI 53058083 852220 CK 2005 CIKA SI 92562�79 KUHAR Sta ho vi ca
GOLOB SI �305808� 852217 CK 2005 LISKA SI 1600�52 KUHAR Sta ho vi ca
GROS SI 92652831 852292 DCK 2006 RDEČKA SI 176�766 VRŠNIK Sol ča va
GARFILD SI 03287291 852282 DCK 2006 MAVRA SI 82837132 KLEMENŠEK Sol ča va

Lini ja ŠVAJC

ŠVAJC SI 12838037 851809 (CK)  OS

Ro jen: 22.8.2003 Oče: CIK SI 62175902      Mati: CIKA SI 1780399 (CK)
Re jec: ANDREJ KUHAR, KLEMENČEVO, STAHOVICA

Po tom ci prve ge ne ra ci je po biku (ŠVAJC 851809):

BIK TIP ROJEN MATI REJEC
ŠMAREN SI 232206�5 852286 CK 2006 BIBA SI �2895891 KAJZAR LJ. Šen tvid
SMIHEL SI �31�66�0 852299 OS CK 2007 CIKA SI 161�325 SMUKAVEC I. Bo hinj
ŠPIK SI 93373629 852402 CK 2007 KOSTANJA SI 1613509 SOKLIČ Bo hinj
ŠČIT SI 53327�6� 852407 CK 2007 ROŽA SI 8293699� BALANTIČ Sta ho vi ca
ŠVEJK SI �3327�72 Alt. vzre ja 2007 CVETA SI 02562�5� ČEVKA Sta ho vi ca
ŠARGO SI 33363231 Alt. vzre ja 2007 ROŽA SI 15125�1 ZABREZNIK Gor nji grad
ŠUM SI 03392917 Alt. vzre ja 2007 RDEŠKA SI 2095379 BALANTIČ Sta ho vi ca
ŠEST SI 93160678 Alt. vzre ja 2007 JAGODA SI 1772727 ŠEST Bo hinj

Povzetek linij PO STAROSTI: 
Linija MIL 13 potomcev 

Linija TOB 12 potomcev

Linija SLAP 18 potomcev 

Linija COL 22 potomcev 

Linija FILIP � potomci 

Linija DULE  BRIN  BUT 1� potomcev

Linija PLEM  3 potomci 

Linija GALEB 8 potomcev 

Linija ŠVAJC 8 potomcev

Linija VIKI 1 potomec 

Linija LABOD  NAGELJ 2 potomca

Linija DOVZAN 

Linija ENCIJAN
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BIKOVSKE MATERE OD USTANOVITVE DRUŠTVA DO DANES
Raf ko Ro ka vec, stro kov ni taj nik druš tva CK

Vir po dat kov: CPZ GOVEDO, Kme tij ski in šti tut Slo ve ni je

CIKA
SI 1454309
Ro je na: 30.06.1983

IZLOČITEV: 
15.01.2003

IZVOR:

KUHAR ANDREJ
KLEMENČEVO
STAHOVICA
Zad nji imet nik:

Ve te ri nar ska fa kul te ta

Ljub lja na

TELITVE:

15. 05.01.2001

CIKA
SI 1454310
Ro je na: 01.01.1986

IZLOČITEV: 
02.11.2005

IZVOR:

KUHAR ANDREJ
KLEMENČEVO
STAHOVICA
Zad nji imet nik:

Ve te ri nar ska fa kul te ta

Ljub lja na

TELITVE:

13. 26.11.2001 (M) SI 12387579 FILIP

DETOVA
SI 2044279
Ro je na: 15.11.1988

IZLOČITEV:
16.06.2007

IZVOR:

MLAKAR IVANA
BOHINJSKA ČEŠNJICA

Zad nji imet nik:

Hri bar Mi lan

Stu den ca pri Kam ni ku

TELITVE:

7. – 15.10.1998 (Ž) SI 18�3906 DRINA 

8. – 15.01.2000 (Ž) SI 20��282 ŠMARNA

9. – 17.02.2001

10. 11.03.2002 (Ž) SI 92�87�82 DORA

11. 07.06.2003 (Ž) SI 7252��91 PIKA

12. 1�.07.200� (Ž) SI �2895891 BIBA

13. 28.05.2007 (M) SI 13329745 KLOP

KOSTANJA
SI 1613509
Ro je na: 10.01.1990

IZVOR in IMETNIK:

SOKLIČ MARIJA
PODJELJE V BOHINJU

TELITVE:

10. 31.12.2001 (M) SI 12402294 MIŠKO
11. 11.11.2003 (Ž) SI 326�902� JAGODA

12. 1�.11.2005

13. 27.03.2007 (M) SI 93373629 ŠPIK

BLANKA
SI 1764898
Ro je na: 1�.02.1990

IZLOČITEV:
05.07.2007 

IZVOR in IMETNIK:

KLEMENČIČ MARIJA
ZABORŠT PRI DOLU
DOL PRI LJUBLJANI

TELITVE:

6. – 03.08.2002 (M) MRTVOROJEN

7. – 11.0�.2006 (M) SI 03272400 ENCIJAN

MAVRA
SI 1292105
Ro je na: 15.06.1990

IZVOR in IMETNIK:

KOROŠEC JAKOB
KOPRIVNIK
V BOHINJU

TELITVE:

7. – 17.10.1998 (Ž) SI 18�3323 SRNA

8. – 29.09.2000

9. – 15.11.2001 (Ž) SI 62318235 MALA

10. 28.01.2003 (Ž) SI 92517235 MIŠKA

11. 26.03.200� (Ž) SI 7283�367 MAJHNA

12. 07.09.2005 (Ž) SI �3072��0 JELENA

13. 25.08.2006 (Ž) SI 3313659� MAVRCA

1�. 15.09.2007 (M) SI 93158608 MAJ
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ROŽA
SI 1450861
Ro je na: 30.06.1990

IZVOR:

BALANTIČ JOŽEFA
ŽUPANJE NJIVE
STAHOVICA

Imet nik:

Tu ri nek Ja nez

Ja re ni na

TELITVE:

1. – 19.01.1993

2. – 25.01.199� (Ž) SI 1�5086� JAGODA

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

1�. 12.02.2006 (Ž) SI 6306�805 RDEŠKA

15. 01.02.2007 (Ž) SI �32762�2 ROZIKA

16. 20.01.2008 (Ž) SI 63�32282 ROBIDA

CIKA
SI 1534426
Ro je na: 15.02.1991

IZLOČITEV:
13.12.2006

IZVOR:

NOČ ALOJZIJ
JAVORNIŠKI ROVT
JESENICE
Zad nji imet nik:

Pirš Olga

Zgor nji Tu hinj

TELITVE:

6. – 20.03.2000 (Ž) SI 1987290 CIKA

7. – 0�.05.2001 (Ž) SI 92685�08 RUSA

8. – 02.07.2003 (Ž) SI �2685�10 ŠEKA

9. – 20.06.200� (Ž) SI 82932086 ŠVAJCA

10. 28.08.2005 (M) SI 63058075 SNOVIK
11. 09.08.2006 (M) SI 33219235 SIDOL

BREZA
SI 1450863
Ro je na: 30.06.1991

IZVOR in IMETNIK:

BALANTIČ JOŽEFA
ŽUPANJE NJIVE
STAHOVICA

TELITVE:

5. – 01.03.1999 (M) SI 1970851

6. – 10.10.2000 (Ž) SI 2095379 RDEŠKA

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
SI 1262338
Ro je na: 29.02.1992

IZLOČITEV:
28.11.2005

IZVOR:

KLEMENČIČ MARIJA
ZABORŠT PRI DOLU
DOL PRI LJUBLJANI
Zad nji imet nik:

Noč Aloj zij

Ja vor niš ki rovt, Je se ni ce

TELITVE:

7. – 1�.06.2001 (M) SI 82838188 BREST

8. – 21.07.2002 (M) MRTVOROJEN

SRNA
SI 1534427
Ro je na: 08.03.1992

IZVOR:

NOČ ALOJZIJ
JAVORNIŠKI ROVT
JESENICE
Imet nik:

Žvan An ton

Blej ska Do bra va

TELITVE:

7. – 05.05.2001

8. – 07.02.200� (Ž) SI 1265�312 ŠPELA

9. – 02.0�.2005 (Ž) SI 7268036� MURKA

10. 22.0�.2006 (Ž) SI 23127157 LIPA

11. 28.0�.2007 (M) SI 53154646 SLAVKO
12. 21.05.2008 (Ž) SI 63�53865 PIKA
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MAVRA
SI 1534428
Ro je na: 10.05.1992

IZVOR in IMETNIK:

NOČ ALOJZIJ
JAVORNIŠKI ROVT
JESENICE

TELITVE:

6. – 08.01.2000 (Ž) SI 1987288 VESELKA

7. – �2.02.2001

8. – 08.02.2002 (Ž) SI 0228�0��

9. – 05.07.2003 (M) SI 626�0�86

10. 05.07.200� (M) SI 62896656 PLAMEN
11. 22.07.2005

12. 06.07.2006 (M) SI 43136005 KALČEK

RDEŠKA
SI 1292143
Ro je na: 10.05.1992

IZVOR in IMETNIK:

SMUKAVEC IZTOK
PODJELJE V BOHINJU

TELITVE:

6. – 03.11.2001 (Ž) SI 822�183� JAGODA

7. – 18.11.2002 (M) SI 32�955�0

8. – 01.12.2003 (Ž) SI 526�9053 NAGLA

9. – 19.05.2005 (M) SI 1267�396

10. 03.05.2006 (M) SI 83192032 TOSC
11. 21.0�.2007 (Ž) SI 731�0397

12. 27.05.2008 (M) SI 03453500 GALJOT

PIKA
SI 2028337
Ro je na: 30.06.1992

IZLOČITEV:
22.11.2004

IZVOR in IMETNIK:

ZUPANČIČ MARJAN
LEDINA PRI SEVNICI

TELITVE:

3. – 01.05.1997 (Ž) SI 12207769 BEBA

�. – 18.0�.1998

5. – 29.03.1999

6. – 12.03.2000 (Ž) SI 3226��83 PUNČA

                           (Ž) SI 82292861 NINA

7. – 11.0�.2001

8. – 01.03.2002 (Ž) MRTVOROJENA

9. – 03.0�.2003 (M) SI 82639460 LIŠČEK
10. 23.03.200� (M) SI 52867998 CRES 

CIKA
SI 1558012
Ro je na: 27.07.1992

IZLOČITEV: 
04.02.2008

DRUGI IMETNIK:

MIKUŽ SILVESTER
GOZD 
COL

Zad nji imet nik:

Les jak Franc

Tro bel no pri Kam ni ku

TELITVE:

3. – 09.06.1997 (Ž) SI 1798837 LISKA

�. – 09.09.1998 (M) SI 1798817 LISC

5. – 20.11.1999 (M) SI 1798819 ŠEK 

6. – 30.06.2001 (M) SI 62303695 COL
7. – 20.06.2002 (Ž) SI 52�32826 LISKA

8. – 26.06.2003

9. – 06.06.200�

CIKA
SI 1614560
Ro je na: 01.01.1993

IZLOČITEV:
25.10.2005

IZVOR in IMETNIK:

ODAR LOVRENCIJ
STUDOR V BOHINJU

TELITVE:

3. – 16.08.1999

�. – 06.01.2001

5. – 21.03.2002 (Ž) SI 62239055 MAJHNA

6. – 01.07.2003

JAGODA
SI 1613510
Ro je na: 05.05.1993

IZVOR:

SOKLIČ MARIJA
PODJELJE V BOHINJU

Imet nik:

Ko šir Kar ni čar Ma ri ja na

Zgor nje Je zer sko

TELITVE:

6. – 29.0�.2001 (M) SI 12301887 CIKEC

7. – 30.07.2002 (M) SI 12�9226� JODITEK

8. – 15.12.2003 (Ž) SI 02830683 PISANA

9. – 21.01.2005 (Ž) SI 12921557 AJDA

10. 16.02.2006 (Ž) SI 03075739 MAJHNA

11. 1�.10.2007 (M) SI 83404508 SALOMON
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JAGODA
SI 1450864
Ro je na: 25.01.199�

O: STOISS 750357

M: ROŽA SI 1�50861

IZLOČITEV:
01.02.2006

IZVOR:

BALANTIČ JOŽEFA
ŽUPANJE NJIVE
STAHOVICA

Zad nji imet nik:

Šle bir Fran čiš ka

Bi stri či ca, Sta ho vi ca

TELITVE:

1. – 30.05.1997 (Ž) SI 17803�0 PISANA

2. – 25.03.1998 (Ž) SI 1838819 JAGODA

3. – 17.0�.1999 (M) SI 1838837 GLOG

�. – 11.05.2000 (Ž) SI 20�0533 ROŽA

5. – 11.08.2001 (Ž) SI 22287289 PIKA

6. – 21.09.2002 (Ž) SI 82560571 DETELJA

7. – 12.11.2003 (M) SI 22838050 TOBSI
8. – 05.01.2005 (M) SI 92936993 CIKO

JAGODA
SI 1454370
Ro je na: 15.03.199�

NIMA STATUSA BM

IZVOR in IMETNIK:

DROLC ANTON
ČEŠNJICE V TUHINJU

TELITVE:

3. – 15.0�.1999 (Ž) SI 1895733 PISA

�. – 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 13327�68 JOL

12. 08.0�.2008 (M) SI 73538521 JAZBEC

CIKA
SI 1614325
Ro je na: 15.03.199�

IZVOR in IMETNIK:

SMUKAVEC IZTOK
PODJELJE V BOHINJU

TELITVE:

6. – 07.02.2002

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
SI 1454368
Ro je na: 03.05.199�

IZLOČITEV:
28.11.2005 

IZVOR in IMETNIK:

DROLC ANTON
ČEŠNJICE V TUHINJU

TELITVE:

3. – 1�.0�.1999 (Ž) SI 1895732 RISA

�. – 19.0�.2000

5. – 01.0�.2001

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

8. – 21.0�.200� (Ž) SI 82936963 GORA

9. – 10.05.2005 (Ž) MRTVOROJENA

MURKA
SI 1489116
Ro je na: 05.10.199�

NIMA STATUSA BM

IMETNIK:

TALER MATILDA
STUDOR V BOHINJU

TELITVE:

5. – 2�.11.2001 (M) SI 32318245 MURI
6. – 0�.12.2002 (Ž) SI 82�95576 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 53��35��

VESNA
SI E0369202
Ro je na: 27.03.1995

IZVOR in IMETNIK:

CINDRIČ IVAN
DOVJE
MOJSTRANA

TELITVE:

5. – 05.03.2002 (Ž) SI 2228�00�

6. – 22.03.2003 

7. – 20.0�.200� (Ž) SI 2283�128 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
SI 62207764
Ro je na: 03.05.1995

O: FANT 100268

M: RDEŠKA SI 1�80017

NIMA STATUSA BM

IZVOR:

ZUPANČIČ MARJAN
LEDINA PRI SEVNICI

Imet nik:

Go lja Al bi na

Pod gor je ob Sev nič ni

TELITVE:

3. – 20.08.1999 (Ž) SI 72207763 PIKA

�. – 05.08.2000 (Ž) SI 52207765 PEGA

5. – 01.12.2001 (M) SI 92264645 MAKS
6. – 15.06.2003 (M) SI 92639050 TOB

7. – 02.07.200� (Ž) SI 826�7890 ROŽA

8. – 05.08.2005 (M) SI 52679153 BRAMOR
9. – 11.08.2006 (M) SI 53129754 CIRIL
10. 27.10.2007 (M) SI 53155568 ŠVAJC

JELENA
SI 1614335
Ro je na: 10.09.1995

IZVOR in IMETNIK:

SMUKAVEC JOŽEF
PODJELJE V BOHINJU

TELITVE:

�. – 25.12.2001

5. – 01.05.2003 (Ž) SI 3252��6� 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
SI 1600437
Ro je na: 16.01.1996

O: SOLO 100192

M: BREZA SI 1600�30

NIMA STATUSA BM

IZVOR in IMETNIK:

POLJANŠEK MARTA
ŽUPANJE NJIVE
STAHOVICA

TELITVE:

1. – 27.12.1997 (Ž) SI 16969�8 BREZA

2. – 15.12.1998 (Ž) SI 1838820 JAGODA

3. – 02.11.2000 (Ž) SI 2095381 ROŽA

�. – 10.10.2001 (Ž) SI 92320783 CIKA

5. – 19.09.2002 (Ž) SI �25085�8 LUČKA

6. – 12.09.2003 (Ž) SI 927808�0 GAVTRAŽA

7. – 02.09.200� (M) SI 42932042 SMOKI
                           (Ž) SI 22936976 ROBIDA

8. – 06.09.2005 (Ž) SI 730580�3 RDEŠKA

9. – 03.08.2006 (Ž) SI 8321709� GAVTRAŽA

10. 06.08.2007 (Ž) SI 8333�797 KARA

MURKA
SI 1673480
Ro je na: 11.06.1996

IZVOR in IMETNIK:

ŠEST ALBIN
SREDNJA VAS
V BOHINJU

TELITVE:

�. – 09.0�.2001 (Ž) SI 02223513 RDEČKA

5. – 1�.05.2002 (M) SI 92488249 DULE
6. – 02.0�.2003 (Ž) SI 82520898 JAGODA

7. – 27.03.200� (Ž) SI 1283�387 MUZA

8. – 01.05.2005 (M) SI 12969386 DULE

9. – 06.0�.2006 (Ž) SI 731920�0 MURKA

10. 23.03.2007 (Ž) SI 7337361� MURKA

11. 08.03.2008 (M) SI 23601756 DOVŽAN

NINA
SI 52483444
Ro je na: 30.06.1996

NIMA STATUSA BM

IZVOR:

ZUPANČIČ MARJAN
LEDINA PRI SEVNICI

Imet nik:

Ško ber ne Ja kob

Lon čar jev dol

Sev ni ca

TELITVE:

2. – 17.05.2000 (Ž) SI 82153302 PIKA

3. – 29.06.2001 

�. – 12.06.2002 (Ž) SI 72�99069 CIKA

5. – 05.08.2003 (M) SI �27739�2 TOBS

6. – 2�.08.200� (M) SI 32927300 CENE
7. – 05.10.2005 (Ž) SI 63081202 BRINA

8. – 22.12.2006 (M) SI 83230057 TROT
9. – 20.01.2008 (M) SI 9358528� DULE
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GAVTRAŽA
SI 1780339
Ro je na: 30.06.1996

IZLOČITEV:
12.07.2005

IZVOR:

BALANTIČ JOŽEFA
ŽUPANJE NJIVE
STAHOVICA
Zad nji imet nik:

Moč nik Ja nez

Si dol v Tu hi nju

TELITVE:

2. – 20.03.2000 (M) SI 1973323

3. – 09.0�.2001 

�. – 05.05.2002 (M) SI 32�608�7

5. – 07.0�.2003 (Ž) SI 22598833

6. – 18.0�.200� (M) SI 92862652

7. – 22.0�.2005 (M) SI 42959975 TUHINJ

CIKA
SI 1780399
Ro je na: 01.01.1997

IZVOR in IMETNIK:

KUHAR ANDREJ
KLEMENČEVO
STAHOVICA

TELITVE:

2. – 31.12.2000 (M) SI 82175780 NAGELJ

3. – 12.09.2002 (Ž) SI 22562�83 CIKA

�. – 22.08.2003 (M) SI 12838037 ŠVAJC
5. – 20.07.200� (M) SI 92932085 MANDELJ
6. – 31.05.2005 (Ž) SI 83025�75 FRIDA

7. – 11.06.2006 (Ž) SI 73217033 JAGODA

8. – 27.05.2007 (Ž) SI 533297�1

9. – 20.0�.2008 (M) SI 93538505 LENART

PISANA
SI 1921933
Ro je na: 15.03.1997

O: JABLAN SI 1�508�5

M: BELA SI 1906056

IZVOR:

ZUPANČIČ MARJAN
LEDINA PRI SEVNICI

Imet nik:

Po vod nik Cil ka

Pod gor je ob Sev nič ni

TELITVE:

3. – 01.05.2001 (M) SI 62292856

�. – 21.05.2002 (Ž) SI 8236�210 MIŠKA

5. – 22.03.2003 (Ž) SI 32639283 PIKA

6. – 2�.01.2005 (Ž) SI 32971�19 SUZI

7. – 01.06.2006 (M) SI 73209995 SURK
8. – 27.05.2007 (Ž) SI 13369253

9. – 25.05.2008 (M) SI 93447283 GRUNT 

JAGODA
SI 1772727
Ro je na: 20.05.1997

IZVOR in IMETNIK:

ŠEST ALBIN
SREDNJA VAS
V BOHINJU

TELITVE:

2. – 06.06.2000 (Ž) SI 9222351� SRNA

3. – 29.05.2001 (Ž) SI 9222�625 ZLATKA

�. – 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
SI E0392864
Ro je na: 15.08.1997

O: JABLAN SI 1�508�5

M: BISTRA SI 13620�6

IZLOČITEV:
13.11.2006

IZVOR:

ZUPANČIČ MARJAN
LEDINA PRI SEVNICI

Zad nji imet nik:

Deš man An ton

Ro ba nov kot, Sol ča va

TELITVE:

1. – 23.10.1999

2. – 0�.02.2001

3. – 02.02.2003

�. – 27.01.200�

5. – 15.01.2005 (M) SI 43007064 CVIČEK
6. – 16.0�.2006 (M) SI 73114961 SMAST

CIKA
SI 92175772
Ro je na: 01.01.1998

IZVOR in IMETNIK:

KUHAR ANDREJ
KLEMENČEVO
STAHOVICA

TELITVE:

1. – 15.05.2001 (M) SI 82319306

2. – 03.02.2003 (M) SI 92775516 GALEB
3. – 01.06.200� (Ž) SI 52889�93 CIKA

�. – 1�.08.2005 (M) SI 23058079 GALLILEO
5. – 13.06.2006 (Ž) SI 6321703� ROŽA

6. – 26.0�.2007 (Ž) SI 33327�73

7. – 02.03.2008 (M) SI 53594066 KIT
                           (Ž) SI �359�067
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GAVTRAŽA
SI 1895710
Ro je na: 05.0�.1999

IZLOČITEV:
05.10.2005

IZVOR:

KEMPERL FRANC
ŽUPANJE NJIVE
STAHOVICA
Zad nji imet nik:

Zu pan čič Mar jan

Le di na pri Sev ni ci

TELITVE:

1. – 11.07.2001 (Ž) SI 82387565 ROŽA

2. – 01.06.2002 (Ž) SI 12560592 CIKA

3. – 22.0�.2003 (M) SI �277550� TILEN

�. – 28.0�.200� (M) SI 82862488 CIKO
5. – 25.07.2005 (Ž) SI 03007068 MUCA

RISA
SI 1895732
Ro je na: 1�.0�.1999

IZLOČITEV:
02.10.2007

IZVOR:

DROLC ANTON
ČEŠNJICE V TUHINJU
Zad nji imet nik:

Kle men Fran či šek

Zgor nji Tu hinj

TELITVE:

1. – 29.03.2002 (Ž) SI �2�58319 RDEŠKA 

2. – 01.0�.2003 (M) MRTVOROJEN

3. – 10.03.200� (Ž) SI 92936962 RJAVKA

�. – 05.0�.2005 (Ž) SI 73025��5 RMENA

5. – 15.05.2006 (Ž) SI 732723�8 RIČA

ROŽA
SI 2101294
Ro je na: 10.07.1999

O: JABLAN SI 1�508�5

M: PIKA SI 13620�5

IZVOR:

ZUPANČIČ MARJAN
LEDINA PRI SEVNICI

Imet nik:

Deš man An ton

Ro ba nov kot

Sol ča va

TELITVE:

1. – 13.07.2001 (M) MRTVOROJEN

2. – 11.02.2003 (Ž) SI 22639363 RUPA

3. – 1�.01.200� (Ž) SI 02639�13 MINKA

�. – 31.12.200� (Ž) SI 53007063 MINCA

5. – 12.01.2006 (Ž) SI 23111798 OČNICA

6. – 28.03.2007 (Ž) SI 533�08�3 ROGINA

7. – 12.03.2008 (Ž) SI �3581151 ROBIDA

VESELKA
SI 1987288
Ro je na: 08.01.2000

IZVOR:

NOČ ALOJZIJ
JAVORNIŠKI ROVT
JESENICE
Imet nik:

Deš man An ton

Ro ba nov kot, Sol ča va

TELITVE:

1. – 08.05.2002 (M) SI 7228�009 VESELKO

2. – 20.05.2003 (Ž) SI 526�0�32 PLEMA

3. – 2�.02.2005 (Ž) SI 126666�3 VESELKA

�. – 08.03.2006 (M) SI �3186309 CANDY

5. – 01.0�.2007 (M) SI 33340845 PLEMIČ
6. – 07.03.2008 (Ž) SI 235812�9 VIHRA

SRNA
SI 92223514
Ro je na: 06.06.2000

O: MARKO SI E0378725

M: JAGODA SI 1772727

IZVOR in IMETNIK:

ŠEST ALBIN
SREDNJA VAS
V BOHINJU

TELITVE:

1. – 09.05.2002 (M) SI 12�882�7 JOC

2. – 29.03.2003 (Ž) SI 92520897 DROBNA

3. – 28.03.200� (M) SI 02834388 DREN
�. – 06.05.2005 (M) SI 82965220 DOLFE
5. – 18.0�.2006 (Ž) SI 531920�2 SRNA

6. – 15.03.2007 (Ž) SI 23373619 SRNA

7. – 27.06.2008 (M) SI 93603809 DOS 

CIKA
SI 1987290
Ro je na: 20.03.2000

IZVOR in IMETNIK:

NOČ ALOJZIJ
JAVORNIŠKI ROVT 
JESENICE

TELITVE:

1. – 27.06.2002 (Ž) SI 82361925 CIKA

2. – 08.06.2003 (M) SI 626�0�31

3. – 01.07.200� (M,M) MRTVOROJENA

�. – 0�.07.2005 (Ž) SI 82685�23 PLEMA

5. – 31.07.2006 (Ž) SI 53136035 PIRHA

6. – 09.07.2007 (M) SI 83159318 FANT
7. – 11.06.2008 (Ž) SI 03�53823
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LIPA
SI 42207766
Ro je na: 16.06.2000

O: JABLAN SI 1�508�5

M: BEBA SI 12207769

IZVOR:

ZUPANČIČ MARJAN
LEDINA PRI SEVNICI

Imet nik:

Po ljan šek Mar ta

Žu pa nje nji ve

Sta ho vi ca

TELITVE:

1. – 15.11.2002 (Ž) SI 02639�06 POLONA

2. – 15.09.2003 (M) SI �2867999 TOB

3. – 1�.09.200� (M) SI 82639453 JELEN
�. – 05.08.2005 (Ž) SI 33007072 LOJZA

5. – 10.06.2006 (Ž) SI 13193803 

6. – 27.07.2007 (M) SI 43320949 SKOK
7. – 02.06.2008 (Ž) SI �359292� LISKA

SLATNARCA
SI 1929844
Ro je na: 08.09.2000

IZVOR:

KUHAR ANDREJ
KLEMENČEVO
STAHOVICA
Imet nik:

Br lec Mi hael 

Zgor nje Pa lov če, Kam nik

TELITVE:

1. – 1�.02.2003 (M) SI 32595750

2. – 21.03.200� (M) SI 82859716 CEKIN
3. – 2�.05.2005 (Ž) SI 33030333 SOTLA

�. – 06.07.2006 (Ž) SI 63219098 VIKTORIJA

5. – 17.11.2007 (M) SI 93390291 MANDELJ

RDEŠKA
SI 2095379
Ro je na: 10.10.2000

IZVOR in IMETNIK:

BALANTIČ JOŽEFA
ŽUPANJE NJIVE
STAHOVICA

TELITVE:

1. – 19.12.2002

2. – 20.11.2003 (M) SI 72838093 TOM
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
SI 82268286
Ro je na: 31.12.2000

IZVOR in IMETNIK:

CINDRIČ IVAN
DOVJE
MOJSTRANA

TELITVE:

1. – 01.0�.2003

2. – 2�.03.200� (M) SI 7283�130

3. – 10.0�.2005 (M) SI 32965294 LABOD
�. – 29.0�.2006 (Ž) SI 931923�7 ZOFKA

5. – 10.0�.2007 (Ž) SI 3337�695 JAGODA

6. – 19.0�.2008 (M) SI 93453769 MARCEL

CIKA
SI 32175778
Ro je na: 31.12.2000

IZVOR in IMETNIK:

KUHAR ANDREJ
KLEMENČEVO
STAHOVICA

TELITVE:

1. – 12.06.200� (Ž) SI 82889�90 SRNA

2. – 06.03.2006 (M) SI 93200554 KLAS
3. – 01.03.2007 (M) SI 93325073 KRISTAL
�. – 12.02.2008 (M) SI 33594044 KLOVN

MAVRA
SI 82837132
Ro je na: 29.12.2003

O: SLAP 151255

M: MIŠA SI E0381785

NIMA STATUSA BM 

IZVOR:

GALIN FRANC
KALIŠE, STAHOVICA
Imet nik:

Kle men šek Da niel

Lo gar ska do li na

TELITVE:

1. – 01.10.2005 (Ž) SI 13058063 MIKA

2. – 30.11.2006 (M) SI 03287291 GARFILD
3. – 06.12.2007 (M) SI 12692392 GALI

CVETA
SI 02562454
Ro je na: 27.08.2002

O: SLAP 151255

M: CVETA SI 1932251

IZVOR:

DROLC ANTON
ČEŠNJICE V TUHINJU
Imet nik:

Čev ka Do mi nik

Za kal, Sta ho vi ca

TELITVE:

1. – 05.12.200� (M) SI 62958680 CVET
2. – 16.0�.2006 (Ž) SI 73200587 ROŽA

3. – 26.0�.2007 (M) SI 43327472 ŠVEJK
�. – 28.0�.2008 (Ž) SI 13538527 RINGLCA
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AJDA
SI 12921557
Ro je na: 21.01.2005

O: COL 151263

M: JAGODA SI 1613510

IMETNIK:

SODJA FRANC
SREDNJA VAS
V BOHINJU

TELITEV:

1. – 28.02.2007 (Ž) SI �32807�0 DROBNA

ROŽA
SI 12520895
Ro je na: 18.03.2003

O: BORO SI E0316686

M: DORA SI 16135�0

IZVOR:

ŠEST ALBIN
SREDNJA VAS
V BOHINJU
Imet nik:

Ko šir Kar ni čar Ma ri ja na

Zgor nje Je zer sko

TELITVE:

1. – 19.11.200� (Ž) SI 02918817 RIA

2. – 08.12.2005 (M) SI 73073833 BOHINJ
3. – 28.11.2006 (M) SI 33278692 CMOK

�. – 13.01.2008 (M) SI 03599152 CMOK

GAVTRAŽA
SI 22859750
Ro je na: 0�.0�.200�

O: JELEN SI 62�58317

M: MIŠA SI 32287288

IMETNIK:

HRIBAR MILAN
STUDENCA PRI
KAMNIKU

TELITVE:

1. – 15.06.2006 (M) SI 83200407 KEKEC
2. – 22.05.2007 (M) SI 53330765 KLIP
3. – 02.05.2008 (Ž) SI 8359�922

ŠVAJCA
SI 82932086
Ro je na: 20.06.200�

O: FILIP 851550

M: CIKA SI 153��26

IMETNIK:

PIRŠ OLGA
ZGORNJI TUHINJ

TELITVE:

1. – 20.03.2006 (Ž) SI 7320059� CVETA

2. – 21.02.2007 (Ž) SI 23325070 CIKA

3. – 2�.02.2008 (M) SI 6359�058 KOKOS

MINCA
SI 53007063
Ro je na: 31.12.200�

O: COL 151263

M: ROŽA SI 210129�

IMETNIK:

ZUPANČIČ MARJAN
LEDINA PRI SEVNICI

TELITVE:

1. – 01.08.2006 (Ž) SI 92691269 KOŠUTA

2. – 29.07.2007 (Ž) SI 03320950

3.  30.06.2008 (M) SI 33320964 PURAN
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DINKA SPLETA 
VEZI 

PRIJATELJSTVA
Dru ži na La vrač, Mo rav če

Bilo je ko nec sep tem bra leta 2006, ko je na ša 
kra va Dor ka po vr gla lepo te lič ko. Kot ima mo 
obi čaj, smo dali mali ciki ime, ki se zač ne z 
ena ko za čet ni co – Din ka. Bila je zdra va in ži
vah na, toda ži vi ne v hle vu je bilo ve li ko, krme 
pa je pri manj ko va lo in zato smo se od lo či li, 
da Din ko od da mo. Pri is ka nju kup ca nam je 
po ma gal Raf ko Ro ka vec. Ve del je, da nek je na 
Go renj skem iš če jo prav tako te lič ko ... Za zvo nil 
je te le fon, pri jaz na be se da je dala be se do in 
Dinka je naš la nov dom v Sta ri Fu ži ni v Bo hi nju 
na kme ti ji »pri Peč ni ku«. Pri jaz na gospodi nja 
Mi hae la Be ne dik nas je še več krat po kli ca la in 

Moravče

Bohinj

spo ro či la, da se na ša Din ka pri njih do bro 
po ču ti in da se je lepo vži ve la v novo oko lje 
ter da jo ima jo radi. Pred dne vi pa je na naš 
na slov pris pe la tudi, že dru ga, kar ti ca s poz
dra vi in po va bilom, da na šo Din ko obiš če mo 
v Bo hi nju ... Vse bi na po va bi la je tako lepa, 
pred vsem pa gan lji va …

Ve se li smo, da so še ljud je, ki si kljub obi li ci 
dela in skr bi utr ga jo tre nut ke za čus tva, pri
sluh ne jo na ra vi, sa mim sebi ter sočlove ku. S 
pri jet nim ob čutkom, da tudi cike ple tejo pri
ja telj ske vezi med ljud mi, smo se od lo či li, da 
nas siva pot kma lu po pe lje na Go renj sko. 
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RDEČE LISASTO GOVEDO (holandsko rdečebelo) se je razvilo 
na Nizozemskem in se redi v kombiniranem tipu.

GRONINGENSKO GOVEDO je doma na Nizozemskem v mesno
mlečnem 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 mlečnomesnem tipu. Je črnordečebelo 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.

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 lisaste (simentalske) pasme na razstavi v Polhovem 
gradcu 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.

Krava pasme Hinterwalder na strokovni ekskurziji v Švici 
leta 2007

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 mlečnomesni tip, posebno 
s križanjem s kratkorožnim govedom v nižinskih območjih.

Pasme dolgorožnega goveda so razdeljene v štiri skupine pasem:

• PASME NIŽINSKEGA GOVEDA,

• PASME LISASTEGA IN SVETLEGA GOVEDA,

• 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:

Krava črnobele pasme na razstavi v Komendi leta 2000

ČRNOBELO NIŽINSKO GOVEDO (vzhodnofrizijsko) je razširjeno 
v severni Evropi, Angliji, Franciji, Italiji, ZDA, Kanadi in Izraelu. Če
prav je primigenega izvora, je zaradi primesi brahicernega goveda 
zelo mlečno.

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 širokočelno 
govedo. Proizvodnja je usmerjena v kombinacijo mesnomlečnega 
tipa z dobro rastnostjo. 

Najvažnejše pasme so naslednje:

SIMENTALSKO GOVEDO je najbolj razširjena pasma na svetu. 
Nastala je v Švici in se razširila po vsej Evropi. Je govedo kombini
rano v mesnomlečnem tipu, dobro prirašča in ima dobre klavne 
lastnosti. Je pisano rdečebele 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 mlečnomesni in na 
mesnomlečni tip.

ZOOLOŠKA IN PASEMSKA RAZDELITEV GOVEDA (2)

SKUPINE PASEM DOLGOROŽNEGA GOVEDA

Marjan Zupančič,  
rejec iz Ledine pri Sevnici
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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.

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 avstroogrske 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.

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 limousine

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.

Krava 
pincgavske 
pasme na 
1. državni 
razstavi v 
Cerknem 
leta 2005

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 mesnomlečnem 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

• 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 (196�) 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 (195�) RINDERRASSEN 
(Berlin)

Bik charolais
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Spod nje Jam ni
kov Fran ce je 
pri jo kal na svet 
v poz ni je se ni 
leta 1928 in se 
po slo vil s tega 
sve ta v cve to
čem me se cu 
maju. V str me 
bregove vpe ta 
kme ti ja je ra bi la 
prid ne ter šir ne
mu sve tu od pr
te roke in prav 
s to po pot ni co 

je Fran ce po konč no sto pal sko zi če ri živ lje nja. Trdo 
delo in krš čan ska vda nost sta ga sprem lja la sko zi 
živ lje nje, še po se bej izra zi to, ko mu je umr la živ ljenj
ska so pot ni ca in je na kme ti ji os tal sam s prid ni mi, 
ven dar neiz ku še ni mi po tom ci. Neiz pro sna usoda 
ga je preiz ku ša la še na prej, saj je zad njih tri najst let 
pred smrt jo pre ži vel pri kle njen na in va lid ski vo zi ček, 
s ka te re ga je lju be če sprem ljal rod sina Fran ca, ki je 
po njem prev zel kme ti jo. 

Franc Ugov šek je bil za go to vo med pr vi mi, ki je na 
Gor nje graj skem za čel vzre ja ti ci ka sto go ve do. Tako 

KRŠČANSKO VDAN 
PRENAŠAL DOLGOLETNO 
BOLEZEN

V SPOMIN REJCU CIKASTEGA 
GOVEDA, STANETU ŠPORINU

STA NI SLAV ŠPO RIN 
(1948–2008)

Dan pred pr vim pom la dan skim dnem, 20.3.2008, 
nas je za pu stil zve sti re jec sloven ske av toh to ne 

pa sme ci kasto go ve do Sta ni slav Špo rin iz 
Rov ta pod Me ni no.

Ro dil se je 1�.2.19�8 na Nov že to vi do ma
či ji kot najm laj ši in po leg treh hče ra edi ni 
sin oče tu Ig na cu in An ge li Špo rin. Po 
os nov ni šo li se je za po slil pri Gozdnem 
gos po darstvu v Na zar jah. Še ne pol no le
ten, star le 17 let, je po de do val kme ti jo po 
po koj nem oče tu in se zato za ra di bolj ših 

de lov nih raz mer za poslil na Glin – Ža gars
tvu, prav tako v Na zar jah, kjer je de lal vse do 

upo kojitve. Do bri dve leti po upo ko ji tvi pa je 
nje ga in nas pre se ne ti la ne nad na, po de do va na 

bo le zen, ki se ji žal ni mo gel upre ti.

Kme ti ja, na ka te ri je ži vel, ni da ja la pre ži vet ja za šti
ričlan sko dru ži no, ka te ro si je us tva ril, saj ob se ga le prib liž no 1,5 ha ob de lo val ne 
po vr ši ne in oko li 2 ha goz da. Vzre dil je lah ko le eno kra vo. Ko je v ča so pi su 
Kmeč ki glas, ka te re ga je bil dol go let ni bra lec, pre bral, da se je za če la na zaj 
vra ča ti av toh to na slo ven ska pa sma go ve da, se je od lo čil, da tudi on za me nja 
li sa sto pa smo s ci ka sto. Ta pa sma bi mu po nje go vem mne nju bolj us tre za la, saj 
kme ti ja spa da med gor skovi šin ske kme ti je, kjer so trav niš ke po vr ši ne nag nje ne 
od 30% da lje. Zato se je leta 2005 včla nil v Druš tvo za ohra nja nje ci ka ste ga 
go ve da v Slo ve ni ji. K temu je na go vo ril še mene, Fran čiš ko Slap nik, kaj ti bila 
sva tudi edi na rej ca ci ka ste ga go ve da v tej vasi. V teh treh letih je imel dve ci ka
sti kra vi, ka te ri sta mu dali šti ri ci ka sta te le ta (dva bik ca in dve te lič ki), ki jih je 
pro dal za na daljnjo rejo. Red no je ho dil na sre ča nja, se ude le žil tudi stro kov ne 
ek skur zi je v Švi co in po Tol min skih hri bih. V druš tvo se je vpi sal zgolj zato, da 
bi po globil zna nje in lju be zen do do ma čih ži va li, ki ju je z ve se ljem pre na šal na 
svo je po tom ce, še po se bej na dve let no vnu ki njo, ki mu je po svo jih mo čeh že 
prid no po ma ga la pri raz nih opra vi lih na kme ti ji. Sta ni slav, ki smo ga vsi kli ca li 
Sta ne, je vse trav niš ke po vr ši ne za ra di str me ga na gi ba ko sil ročno. Iz tega je 
raz vid no, da se ni mo gel pri mer ja ti z ve li ki mi in stroj no oprem lje ni mi kme ti, 
ven dar je svo je delo na kme ti ji oprav ljal vest no, na tanč no in pred vsem z lju bez
ni jo do do ma če zem lje. Bil je po no sen in ve sel mle ka, ki mu ga je da ja la kra va, 
pa če prav ga je bilo ko li čin sko le za hra no do ma či dru ži ni. Bilo pa je po vsem 
na rav no in ve li ko slaj še od ti ste ga pri de la ne ga pri več jih kme tih, ka teri kr mi jo 
kra ve s si la žo in kr mi li ter s tra vo gno je no z umet ni mi gno ji li. Po leg kra ve je 
vsa ko leto z do ma čo krmo vzre dil tudi dva pra ši ča. Bil je včla njen tudi v Druš tvo 
zgor njesa vinj skih že lod cev, kjer je več krat tudi so de lo val pri oce nje va nju teh 
iz del kov in bil na gra jen s priz na nji za ka ko vost . 

To rej, za pu stil nas je člo vek, ki je vse svo je živ ljenje prid no de lal, ni ko li bil že jen 
bo gas tva so dob ne ga sve ta, saj so bili zanj naj več ji za klad pre ži ve ti tre nut ki v 
na ra vi, v miru, ob po slu ša nju ptič je ga pet ja in slo ven ske na rod ne vi že ali ob 
po gle du na kra ve, ki se brezskrb no pa se jo na pa šni ku sre di pla ni ne. Že ni, hče
ra ma, zetu in vnu ki nji so več kot ma te rial ne do bri ne, kate re je za pu stil, vred ne 
du hov ne vred no te in smi sel skrom ne ga živ lje nja ter lju be zen do na ra ve in ži va li, 
ki jim jih je po sre do val z zgled nim po šte nim živ lje njem. Za ra di zah tev nej ših 
in od da lje nih služ be nih ob vez no sti žal ne bodo več mo gli po vsem ohra nja ti 
nje go ve tra di ci je. Po sku ša li bodo ohra ni ti le naj po mem bnej še de jav no sti za 
ohra ni tev živ lje nja na do ma či ji. Z nje go vim od ho dom s tega sve ta se je zmanj
ša lo člans tvo v na šem druš tvu.

Fran čiš ka Slap nik

FRANC UGOVŠEK 
(1928–2008)

Franc s svojimi najbližnjimi leta 1989

V SPOMIN NA JAMNIKOVEGA 
OČETA IZ FLORJANA NAD 
GORNJIM GRADOM
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KRŠČANSKO VDAN 
PRENAŠAL DOLGOLETNO 
BOLEZEN

kot za vsa ko stvar, se je tudi za to pa smo od lo
čil po te me lji tem pre mi sle ku; men da tudi za ra di 
tega, ker je kra va cika vzdrž lji va in tr pež na, se 
pase vse po vsod in kljub bor ni krmi do bro mol ze. 
To rej ni nobe no pre se ne če nje, da je cika, z vse mi 
do bri mi last nost mi, naš la svo je me sto na Jam ni
ko vi ni. Ven dar ne edi na, saj je bil Fran ce zra sel z 
na ra vo. Tako je bila lju be zen tudi do če bel, konj 
in drobnice ne kaj sa mou mev ne ga v nje go vem 
živ lje nju. In pa pe sem. Po oprav lje nem delu na 
kme ti ji je v poz nih ve če rih na šel spro sti tev v pet
ju. Leto za le tom se je dru žil s cerk ve ni mi pev ci 
pri sv. Fran čiš ku na Stra žah in pre pe val v Bož jo 
čast in v ve se lje faranom. Nič manj zav ze to ni 
bilo nje go vo so de lo va nje v gor nje graj ski pa šni 
skup no sti. Mo drost nje go ve mi sli je ve li ko krat pri
po mo gla k um nim od lo či tvam. Mlaj ši so vi de li v 
njem iz ku še ne ga in preu dar ne ga člo ve ka, želj ni 
so bili nje go vih be sed. 

Kro go tok živ lje nja je neiz pro sen. Kot se menjuje jo 
let ni ča si, tako pri ha ja jo in od ha ja jo tudi ljud je. 
Spom la di vzbr sti kar je spo sob no pre ži ve ti ce lo let
no ob dob je. Tako je v na ra vi in ena ko je pri lju deh. 
Po tri naj stih le tih in va lid ske ga vo zič ka se je srce 
Fran ca Ugovš ka za če lo po slav lja ti. Ču ti lo je, da ni 
spo sob no vzbr ste ti, odg na ti in v cve tu pre ži ve ti 
še eno leto. Zato se je v naj lep šem me se cu leta 
umi ri lo in po zva lo utru je ne ga Fran ce ta k po čit ku. 
Se daj po či va pod zvo ni kom cerk vi ce, v ka te ri je 
pre pe val cerk ve ne in slo ven ske pe smi. Nje gov rod 
v Spod njih Ja mah pa ži vi na prej in čr pa moč iz 
duha po koj ne ga oče ta. Tako kot se da nje ga gos po
dar ja Fran ce ta, so rej ci slo ven ske cike spo što va li 
tudi po koj ni ka. Z vzro kom, saj je nje gov de lež za 
ohra ni tev te ple me ni te pa sme go ve da ve lik. Še 
več ja je nje go va za slu ga za ohra ni tev hri bov ske 
kme ti je in slo ven ske ga po de že lja.

Jo že Rem šak

Ko nec fe bruar ja je pre ne ha lo biti srce dol go let ne mu pa stir ju z Ve li ke pla ni ne 
An to nu Ku har ju. Dalj ne ga leta 19�7, ko še ni do pol ni li 13 let, so ga do lo či li, da 
gre v pla ni no past ži vi no. Še le ka sne je se je po ka za lo, da bo pa stirs tvo, po sta lo 
nje go vo os nov no po slans tvo v živ lje nju ce lih 60 let na Ve li ki pla ni ni. 

Pa stir sko delo An to na Ku har ja je za je ma lo raz lič na dela od mol že krav, pre de la
ve mle ka, čiš čenja pla ni ne, pri prave drv za kur ja vo, po pra vila pa stir skih bajt do 
naj ljub še ga dela – pasti ži vi no. S po žr tvo val nim de lom in priu če ni mi roč ni mi 
spret nost mi pri ob li va nju lesa si je pridobil ug led, s ka te rim je po ma gal tudi pri 
ohra ni tvi ti pič ne ga plan šar ske ga na se lja. Nas pro to val je iz grad nji ene ga skup
ne ga hle va in ru še nju pa stir skih bajt. Po go sto je re kel, da »KMET IN GOSPODA 
NE GRESTA SKUPAJ«, s či mer je že lel po ve da ti, da mora plan ša ri ja os ta ti ne do
tak nje na in da po čit niš ke hi ši ce ne spa da jo zra ven.

Skrb An to na Ku har ja za ohra nja nje pr vo bit no sti Ve li ke pla ni ne je bilo ne loč lji vo 
po ve za no tudi z ohra nja njem pr vo bit no sti ci ka stega go ve da. S svo jim po seb
nim ali dru gač nim na či nom živ ljenja je izob li ko val čre do krav ci ka ste pa sme v 
pre cej šni meri av toh to no sti. Tudi v času na črt ne ga iz treb lja nja cike je na da lje val 
svo jo pot in da nes nje go vi najb liž ji do ma či ne se bič no po ma ga jo do se či še več jo 
po pol nost te čre de. Zato ni na ključ je, da iz te čre de ple me ni ti mo slo ven sko ciko 
po na ši šir ši do mo vi ni za nje no po nov no oži vi tev.

Na slo ven ski kul tur ni praz nik je An ton Ku har pre jel priz na nje, v ob li ki zvon ca, 
za 60 let pa stir ske ga dela na Ve li ki pla ni ni. Ni pri ča ko val to lik šne po zor no sti in 
nav zo či smo vi de li is kren ob ču tek sre če in ve se lja s sol za mi v očeh. Tako dol go 
ob dob je pa stirs tva v slo ven ski zgo do vi ni ni poz nano. Na Ve li ki pla ni ni je pre ži
vel pre ko 25 let svo je ga živ lje nja. Kar 50 let je do brih 25 km peš (v eno smer) 
odg nal in na zaj prig nal ži vi no mimo sv. Pri mo ža. To tra di ci jo ohra nja jo nje go vi 
najb liž ji tudi da nes. Nje go va zve sto ba Ve li ki pla ni ni, pa stirs tvu in do ma či ci ka sti 
kra vi ci, vse to je kul tur na de diš či na, ka te ro je za pu stil An ton Ku har. 

V SPOMIN ZVESTEMU PASTIRJU Z VELIKE PLANINE

ANTON KUHAR 
(1933–2008)

Zdaj s pla ni ne mo ram doli,
kjer je ves čas fl et no bvo,
mal´ po sto pam še oko li,
ni lah ko je mat slo vo.

Ob ra dost nem sre ča nju na Blejski Do bra vi smo upa li, da bomo An to na Ku har ja 
še vi de va li na Ve li ki pla ni ni. A uso da v svo ji tan či ci je pre kri ža la na ša ho te nja. 
V skrom no sti je uga sni la nje go va luč živ lje nja, a priž ga la se je luč spo mi na na 
zve ste ga pa stir ja, ki os ta ja kot v srcu tiha in skri ta bo le či na. 

Naj po či va v miru, v pre le pi de že li ci pod Kam niš ki mi pla ni na mi.

Raf ko Ro ka vec

Kuharjeva čreda na Veliki planini, zdaj brez dragega Slatinškovega Toneta
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29. apri la smo se na Ljub ljan
skih Ža lah, v ož jem dru žin skem 
kro gu, po slo vi li od po koj ne ga 
Sal Maja.

Nje go va živ ljenj ska pot se je 
za če la 18. av gu sta leta 1953, 
v majh ni va si ci Cur no vec pri 
Srom ljah. Kot pr vo ro je nec je 
star še ma Aloj zi ji in Vla di mirju 
Slav ku Vre tič, zaz na mo va ni ma 
od voj ne vi hre, po me nil še ve li
ko več, ob liž na rane pre trp lje
ne ga gor ja, po tr di tev se da njo
sti in ve lik up za pri hod nost.

Nje go vo otroš tvo se je od vi ja lo v 
druž bi mlaj še se stre, v do ma čem kra ju. Kmalu je po ka zal na darjenost 
na več po droč jih, ka tere pa, tudi poz ne je v živ lje nju, nje go va ne mir
na du ša ni mo gla iz ko ri sti ti. Bil je po vsem vsak da nji, pa ven dar tako 

V SPOMIN

MAJ SAL 
(1953–2008)

Topel objem na 1. državni razstavi v 
Cerknem leta 2005

dru ga čen, po se ben. 
In rav no ta dru gač
nost ga je gna la iz 
kra ja v kraj, nik jer pa 
ni na šel is ka ne ga.

Zad njih ne kaj let se 
je pos ve til igra nju 
na »fraj to ner co«, na 
laj no, po lje dels tvu in 
ži vi no re ji. Os kr bo val 
je tudi ne kaj pa sem
skih CIKIC, nje go va 
ljub ljen ka je bila 
DETOVA, ka te ro je 
sam ime no val RUDI. 
Tako se ime nu je tudi 
nje na mla dič ka, ki se 
je sko ti la pri njem.

Mor da bi v živ lje nju konč no na šel svoj cilj, ven dar je neiz pro sna 
bo le zen pre tr gala vse upe. Zad nje me se ce je pre bil v domu sta rej
ših v Cerk ni ci.

Bil je po se ben, dru ga čen, s svojo po seb nost jo se je lju di do tak nil, 
spo mi nja li se ga bomo. 

Ma ri ja Ire na To pli šek

Pod jet je je bilo us ta nov lje no leta 1923. Le tos praz nu je mo 
85 let de lo va nja. V pro gra mu za pre hra no živa li proi zva ja 
na sled nje proi zvo de: 

Far ma tan je na rav ni teh no loški in sen zo rični krm ni do da tek, 
pri dob ljen z vod no ek strak ci jo iz bra ne ga ko sta nje ve ga lesa. 
Glav na učin ko vi na je ko sta njev ta nin (KT), ki de lu je kot sta bi-
li za tor pre bavnega pro ce sa pri vseh vr stah do mačih živa li, še 
prav po se bej v stre snih si tua ci jah (od sta vi tve, vročina, trans por-
ti in pre se lje va nje). 
KT igra ve li ko vlo go tudi v pre hra ni prežve ko val cev, ker s krm-
ni mi pro tei ni tvo ri čvr ste kom plek se (t.im. by - pass pro tei ne) in 
jih na ta način ščiti pred mi krob no raz grad njo v vam pu, v na dalj-
nem pro ce su pre ba ve kom pleks pro tei nov in ta ni na raz pa de 
in spro sti pro tei ne za na dalj no pre ba vo. Za ra di boljše iz ko rist lji-
vo sti pro tei nov se iz boljša iz plen in kva li te ta mleka (višja vseb-

TANIN SEVNICA D.D., Her ma no va 1, 8290 SEVNICA, 
Tel: 07 81 64 410, 425, Fax: 07 81 64 445

Po leg proi zvodov za pre hra no živa li proi zva ja TANIN SEVNICA d.d. tudi:
BIOTAN – Pre ma ze za zaščito lesa na vod ni os no vi in z UV zaščito, ter
Le sne elemente – iz hra sto ve ga in ko sta nje ve ga lesa (ma siv no in lah ko po hištvo, ku hinj ske fron te, par ket in lep lje ne plošče).

nost be lja ko vin in del no tudi maščob,nižji nivo ure je). S svo jim 
vpli vom, KT, v vam pu znižuje tudi proi zvod njo amo nja ka (manj 
aci doz nih stanj) in me ta na (ugo den vpliv na oko lje). Pre prečuje 
na pe nja nje živa li. Je zelo učin ko vit an tiok si dant zato izboljšuje 
imun ski si stem in splošno zdravs tve no sta nje živa li. Upo rab lja 
se tudi kot si lir ni do da tek. Proi zvod se na ha ja v prašni ali gra-
nu li ra ni ob li ki
Aci dad dry – ACIDAD DRY je pre miks na rav ne ga ek strak ta pra-
ve ga ko sta nja in or gan skih, anor ganskih ki slin in soli. Takšna 
struktu ra pro duk ta za go tav lja tako pro fi  lak so kot tudi pro mo ci jo 
ra sti. Upo ra bo ACIDADA DRY pri po ročamo zla sti pri prašičih in 
kun cih, kjer se po kaže si ner gi zem de lo va nja ko sta nje ve ga ek-
strak ta z or gan ski mi, anor gan ski mi ki sli na mi in sol mi, kot sreds-
tvi za kon zer va ci jo hra ne. Proi zva ja se v ob li ki gra nu la ta.

http://www.ta nin.si     •     e-mail:taj nis tvo @ta nin.si
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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 19�3 sta bila pastirska koča 
in hlev požgana. Pridni kmetje so zgradili novo kočo in hlev. Leta 
19�9 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: 

PLANINA  JESENIŠKA  ROŽCA

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

Stric Janez Primožev in Marko Betelov na planini leta 1956 

Planina 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.

Razstava cik na Jesenicah 30. septembra 1956 Jakob Kosmač (Žbatnekov) na razstavi

Koroška Bela

Javorniški rovt

Jeseniška Rožca

»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.
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Ime so ji dali na ši slo ven ski pred ni ki še v onih dav nih ča sih, ko 
so be se do »velo« upo rab lja li na me sto da naš nje be se de »ve li ko«. 
Velo po lje je to rej v je zi ku na ših pred ni kov po me ni lo ve li ko po lje. 
V juž nem delu te ravni ce, bolj v nje nem obrob ju, sto ji jo le se ne pa
stir ske zgrad be na ste brih. Spo daj je pro stor za ži vi no, zgo raj pa 
je pa stir sko bi va liš če. Blag pre gib lo či pa stir sko na se lje od manj še 
rav ni ce pod njim, ki ji pra vi mo Malo po lje.

Kako lep je po gled na obe po lji, Velo in Malo, s poti, ki se z bo
hinj ske stra ni vije ob Tos cu! Nad nji ma je Vod ni ko va ko ča, eno od 
na ših naj sta rej ših za ve tišč za pla nin ce. Na tem me stu so jo po sta

Za pi sa no do ži vet je Anke No vak iz leta 1980

Velo po lje je na ša naj viš ja pa stir ska pla ni na. Prav 
v osrč ju Tri gla va. Lepa, ze le na rav ni ca na dnu 
ši ro ke gor ske ko ta nje – to je Velo po lje.

MALA PLANŠARICA Z 
VELEGA POLJA

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

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

vi li že leta 1895. Po prej so obi sko val ci gora spa li kar pri plan šar jih 
na Ve lem po lju. Pri pa stir jih na tem po lju so si na bi ra li mo či tudi 
»štir je srč ni mož je«, ki so leta 1778 prvi os vo ji li Tri glav. Ko smo 
pred dve ma le to ma praz no va li dve sto let ni co tega po mem bne ga 
do god ka in se tako po šte no od dol ži li tem mo žem, je oži ve la tudi 
mi sel na ve li ke ga na ra vo slov ca in po to pis ca, ki ga je v kra ljes tvo 
Tri gla va zvabila lju be zen in za ni ma nje za gor sko cvet je. Ta člo vek 
je bil Bal ta zar Hacquet. Ta krat se je po ro di la misel, da bi bilo lepo 
zbra ti vse gor sko cvet je na manj šem me stu. V ta na men so iz bra li 
vzpe ti ni co v te sni so seš či ni Vod ni ko ve ko če, ki je že sama po sebi 
pol na gor skih rož. Zdaj pa sem ho di jo bo ta ni ki in pri na ša jo ter 
za sa ja jo cvet je iz ož je oko li ce. Vsa ko cvet li co oz na či jo tudi z ime
nom in tako po sta ne še bolj pri vlač na. Temu pla nin ske mu vr tič ku 
brez ogra je so dali ime po ome nje nem na ra vo slov cu: Hac que tev 
al pi ne tum. Ško da, da pla nin ci pre ma lo poz na jo ta vr ti ček. Pa saj 
ni čud no, ko je še tako nov.

Le toš nji av gust (1980) je v to na jož je za vet je Tri gla va pri va bil izred
no ve li ko šte vi lo pla nin cev. Pri ha ja li so z vseh strani, saj je v bli ži ni 
Vod ni ko ve ko če kri žiš če naj raz lič nej ših pla nin skih poti. Med vse mi, 
je bila naj bolj ži va pot od Vod ni ko ve ko če do Tri gla va. Bila je pravo 
mrav ljiš če. Ži vo pa je bilo tudi na Ve lem po lju, tam doli pod Vod
ni ko vo ko čo, kjer sta ves ta vr vež sprem lja la ali pa vsaj opa zo va la 
plan šar ja, sedem de set let ni Koc janc (Janez Langus) iz Pod je lja v 
Bo hi nju in nje go va enajst let na vnu ki nja Jel ka iz Je se nic. V za čet
ku ju li ja sta priš la na pla ni no v sprems tvu gos po dar jev, ki so jima 
izro či li v vars tvo svo jo ži vi no. To ni več ve li ka čre da, ka kr šna je bila 
pred de set let ji, ko so plan šar ji iz Pod je lja tam pa sli po 120 glav 
go ve je ži vi ne. Na Ve lem po lju je bilo prej po dva najst plan šar jev. 
Le tos sta ime la Jel ka in sta ri oče v os kr bi le devet najst glav go ve da 
in ko bi lo fukso. Gos po dar ji iz Pod je lja ima jo na pla ni ni svo je sta
no ve. Po prej jih je bilo dva najst, a da nes so ohra nje ni le še štir je. 
Tudi Jel kin sta ri ata je imel na Ve lem po lju svoj stan, a so mu ga 
pred šti ri mi leti zaž ga li ne pre vid ni pla nin ci, ki niso po ga si li og nja 
na og njiš ču. Sta no vi so nad strop ne zgrad be. Spo daj so ste ne na
re je ne iz zlo že ne ga ka me nja, ki ni nič ve za no z mal to, zgo raj pa 
je stan le sen. Spod nji del zgrad be je na re jen za ži vi no, zgo raj pa 
je pa stir sko bi va liš če z og njiš čem za ku ha nje, pre pro sti mi le žiš či iz 
kla nih desk  »po gra di«, ob ste nah so klopi, nad nji mi pa po li ce 
in le se ni kli ni za obe ša nje po sod ja in ob la čil. Le se ni del zgrad be 
je iz ma ce sno ve ga lesa. Pla ni na je na mreč tako vi so ko, da tu ne 
us pe va no be no dru go drev je kot ma ce sen. Sta no vi so že v sla bem 
sta nju, zato ži vi ta Jel ka in sta ri ata kar v si rar ni – »si rar ci«. Se zi da li 

Cikasti zvonček�6



so jo po dru gi sve tov ni voj ni, ko se je na Ve lem po lju pa slo več je 
šte vi lo ži vi ne. Ta krat so v os tre šnem delu te zgrad be na pra vi li tudi 
sta no va nje za si rar ja. Tre ba je pou da ri ti, da so po prej pri de la li na 
pla ni ni to li ko sira, da so ime li zgo raj po seb ne ga si rar ja, ki je imel 
do volj dela že v sirar ci, dru gi plan šar ji in plan ša ri ce pa so pa sli in 
molz li ži vi no ter kr mi li pra ši če. Plan šar jem, ki skr bi jo za ži vi no, v 
Bo hi nju pra vi jo »ma jer ji«. Ti sti, ki iz de lu je in skr bi samo za sir, pa 
se ime nu je »si rar«.

Jel kin sta ri ata je ma jer in si rar hkra ti, saj oprav lja ma jer ska in si
rar ska opra vi la. Prav za prav sta si z Jel ko 
delo lepo po raz de li la. Sta ri ata mol ze, 
iz de lu je sir in ma slo, Jel ki na po gla vit na 
skrb pa je ži vi na. Zju traj punč ka vsta ja že 
med peto in pol še sto uro, da po ma ga 
oče tu pri mol ži. Čez noč os ta nejo kra ve 
kar zu naj na »po lja ni« – tako ime nu je jo 
pro stor ob sta no vih – pred mol žo pa jih 
je tre ba zag na ti pod sta je. Po tem nosi 
na mol ze no mle ko od sta nov v si rar co. 
Do bre tri ure tra ja pre den ma jer po mol
ze svo jih dva najst krav. Ko je mol ža pri 
kra ju, punč ka od že ne kra ve na pa šo, po
pold ne ob tret ji uri pa jih gre spet is kat 
za ve čer no mol žo. 

Vsak dru gi dan pre de lu je ta mle ko v si rar
ci. V ve li kem ba kre nem kot lu vsa ko krat 
usi ri ta po sto li trov mle ka in ga po tem 
ob li ku je ta v hlebč ke ter pre ša ta na po seb ni 
si rar ski pre ši. Tudi pri tem delu vnu ki nja 
ves čas po ma ga oče tu. Po ma ga mu me
ša ti sir, ga je ma ti iz kot la in ga rav na ti v 
okro gle obro če na pre ši. Pot lej je na vr sti 
čiš če nje si rar ske ga pri bo ra, po sod ja in si
rar ce. Po vsa kem sir je nju mora biti vse 
skrb no očiš če no, da se pri na sled njem sir ne pok va ri. »Ata po mi va 
v si rot ki, jaz pa spla ku jem, da se ne opa rim,« je po jas nje va la Jel ka. 
Ko vza meta sir iz kot la, ki ga ob li kujeta v hlebčke in nato še sku to, 
os ta ne si rot ka. V si rar ci je delo pri kra ju ko maj ob enih po pold ne. 
Tako ko maj utegneta, da si pri pra vi ta ko si lo. »Naj več krat ata sku ha 
kar čo ko le šnik. Žgan ce imam rada, am pak jih jemo samo, ka dar pri
de ma mi ca na Velo po lje.« Dan je na tr pan z opra vi li, tako da ni ča sa 
niti za žgan ce. Ves dan pri ha ja jo pla nin ci. Punč ka in sta ri oče jim 
stre že ta z mle kom, slad kim in ki slim, po ku pi jo tudi ves sir in ma slo, 
ki ga iz de la ta na pla ni ni. Radi ima jo tudi »ma tu do« ali »pinc«. Tako 
pra vi jo mle ku, ki os ta ne v pi nji, po tem ko se od sme ta ne iz lo či ma slo. 
Tudi pri iz de lo va nju ma sla v pi nji si sta ri oče in vnu ki nja po ma ga ta. V 
vi so ki po so di va lja ste ob li ke ste pa ta z »me ti čem« sme ta no, do kler se 
ne na re di ma slo. Ko se pri delu prvi upe ha, po pri me za metič dru gi. 
To ni lah ko delo. V lič ne štruč ke ob li ku je ma slo Jel ka sama. V lepo 
izrez ljan le sen mo del ček nat la či ma slo z žli co, po tol če mo del ček ob 
mizo in nato stre se štruč ko na koš ček papir ja. In kako spret nih rok 
je! Še sta rej ša ma je ri ca ji ne bi bila kos.

»O, Jel ka je pa prid na,« jo poh va li sta ri oče. »Kak šno skrb ima za 
ži vi no! Na njo se lah ko či sto za ne sem. Tudi to je ne kaj vred no, da 
mi pri mol ži zne se vse mle ko v si rar co. Od kar sva tu kaj ga je zne
sla že več kot 2000 li trov. Če je ne bi bilo tu, ne bi mo gel prev ze ti 
dva najst molz nih krav na pla ni ni. To bi bilo zame pre več.«

In kako je po sta la plan ša ri ca? »Le tos naj bi šla v ko lo ni jo na mor je. 
Bila sem že pri jav lje na. Po tem bi mo ral ata sam na Velo po lje, pa 
sem šla raj ši z njim.« Vsa ko kra vo poz na po ime nu: Pi sa na, Li ska, 
Ve sna, Ro ža, Rmen ka, Majh na, Mura itd. Lo či tudi ži vi no sta re 
do ma če bo hinj ske pa sme od ži vi ne, ki je dru gač ne pa sme. »Na 
plani ni so tri kra ve, ki so cike (do mač bo hinj ski izraz za go ve do 
sta re bo hinj ske pa sme). In en ja lov ček je tudi cik,« je punč ka krat
kih, čr nih las, bi strih tem nih oči, ka za la s pa li co. Ob le če na je bila v 
rdeč pu lo ver in svet lo mo dre hla če, za vi ha la jih je do ko len, obu ta 
je bila v bele pla stič ne ško renjce in od hoje so ji na me ča vse ka li 
dvo je kr va vih obro čev. »Ko mi pa no ga vi ce zme raj zle ze jo dol,« se 
mi mo gre de jezi nad svo jim obu va lom. Na pla ni ni ima po leg krav 

tudi dva pra ši ča. Ob vho du v si rar co je iz dolbeno le se no ko ri to, 
kamor zli va jo si rot ko za puj sa Miho in Jaka. Tudi pra šič ko ma je 
dala ime, kar v Bo hi nju si cer ni na va da.

»Bo ste vi de li kako Jaka sesa kra vo,« je opo zar ja la na čud ne na va de 
tega puj ska. Zve čer je bil na po lja ni ob sta ji res na og led ne na va den 
pri zor. Pra ši ček je se del na zad njih no gah, kra va pa je mir no sta la in 
pre na ša la, da je se sal. Na slednji dan pa so po vedali, da jo je sku pil 
Miha. Krava ga je ra ni la z ro gom. »Je zgre ši la, bi mo ra la Jako,« se 
sme je mala plan ša ri ca, med tem ko čo ha Miho po hrb tu. »Bo ste 

vi de li, da se bo zlek nil na hr bet, ker mu 
pa še, če ga ta ko le čo ham.« Res se je.

Be se da je kar na prej te kla o ži vi ni. »Ja, 
am pak kra ve imam raj ši po pold ne, ko 
jih grem is kat na pa šo. Ta krat so tako 
ra zi gra ne. Kak šna kar rep me če v zrak. 
Zju traj so še bolj zas pa ne.« Tako je med 
dru gim po sre do va la svo ja spoz na nja o 
krav jih last no stih. Sama opa zu je in ugo
tav lja, mno go stva ri pa se nauči pri sta rem 
oče tu. Ve li ko se po go var ja ta, spo to ma 
med de lom, pa tudi si cer. Tako se sta re 
ljud ske modro sti zli va jo v novo stru go, 
v gla vi co male plan ša ri ce.

Ti ste dni so bile muhe hudo nad lež ne. 
To tudi na glas ugo tav lja mo, ko jih od
ga nja mo. Jel ka pa že pre ro ku je: »Dež 
bo. Am pak oba dov pa še ni, tako bo še 
ne kaj časa lepo vre me.« Dva dni po tej 
vre men ski na po ve di pa se je na Velo po lje 
zli la iz dat na plo ha. Ho te li smo še kak šnih 
vre me no slov skih po ja snil, ki ve lja jo na Ve
lem po lju in Jel ka je brž po stre gla. »Če je 
ve li ka (t.j. moč na) rosa, bo sla bo vre me. 

Stari Kocjanc s turistom, ki se je otovoril s 
sirom in maslom

Če ob de žev nem vre me nu pre ne ha de že vati in hu dour nik, ki gre 
sko zi po lja no (na Ve lem po lju), še dan ali dva moč no te če, bo lepo 
vre me, če pa neha te či ta koj, bo dež.« Vse to ve mala o vre me nu 
na Ve lem po lju, si cer pa s sta rim oče tom po slu ša ta vre men ske na
po ve di tudi po ra diu, saj ima ta s se boj tran zi stor. 

Poz na tudi vse vr ho ve, ki ob da ja jo ko ta njo Ve le ga po lja: »Tam, kjer 
gre do zdaj le oni na Vod ni ko vo, je Tosc, potem je Ver nar, zra ven 
je Ce sar je vo Vok vo, dve Škr bi ni, za daj nad nji ma je Tri glav, tam le 
je Šmar jet na gla va in ta koj tu kaj nad »si rar co« je Mi šelj vrh. Tis tih 
gora pro ti Mi šelj ski pla ni ni pa ne poz nam.«

Ko je bila sta ra osem let, je bila Jel ka pr vič na Ve lem po lju. Obi ska
la je sta re ga oče ta, potem pa so šli z oč kom, ma mi co in dru gim 
sta rim očetom na Tri glav. »Tam sem bila te pe na, ata me je s »klo
far jem«, ker sem bila pr vič na Tri gla vu. Ima jo ene ga kar tam in 
vsa ko gar, ki pri de pr vič gor, malo s klo far jem,« je pri po ve do va la o 
tem pla nin skem obi ča ju.

Ob lju bi la je, da bo po ka za la, kje ra steta hrib ja in sre br na resa, ki ju 
na bi ra jo za zdra vil ni čaj. Ta krat pa se je ulil dež. Ko se je zja sni lo in ko 
je po stre gla pla nin cem z mle kom, jim na lo ži la hlebč ke sira in ma sla 
ter skrb no spra vi la iz ku pi ček, me je spre mi la na pot. Po ka za la mi je 
bliž nji co, ki je spe lja na s pla ni ne pod Vod ni ko vo ko čo do Tos ca. 

»Ško da, da se je ski sa lo. Bi vam po ka za la te ro že. Tole je pe lin, 
tole pa ma te ri na du ši ca, ta je tudi do bra za čaj,« je v že lji, da bi 
us tre gla ka za la spo to ma. »Za sta re ga ata pa na bi ram tele drob ne 
bele ro ži ce, ker ga oči bo li jo. Am pak ne vem kako se jim re če,« 
je še do da la. 

»Spart li« sva se, ka kor temu re če jo v Bo hi nju, ka dar se ra zi de jo. 
Jel ka se je spu sti la na Malo po lje, kjer so se pa sle nje ne kra ve.

Ži vo se mi je vti sni la sli ka Jel ki ne ga dne va in ve če ra, ži ve 
so tudi be se de, s ka te ri mi jo je do pol nje va la. 

Jel ka je le tos do pol ni la �0 let. Ži vi s svo jo dru ži no na Ja vor ni ku 
na Je se ni cah. Po po kli cu je ku ha ri ca.

Cikasti zvonček �7



Doc.dr. Marija Klopčič, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale
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Mag. Janez Glavač, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 5658, Ljubljana

Kako rejci slovenske cike razmišljajo o svoji prihodnosti?
REZULTATI ANKETE

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? Rejci 
cikaste 
pasme (%)

Rejci s tržno 
prirejo 
mleka (%)

Več pojasnil in informacij o:
 Premijskih pravicah za krave dojilje

 Posebnih in klavnih premijah

 Kmetijsko okoljski ukrepi

 Ekstenzifikacijska premija

 Program zgodnjega upokojevanja

Izravnalna plačila za območja z omejenimi dejavniki 

Skupna kmetijska politika EU: CAP

n=111
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64
50
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20

39
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32
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31
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62
Ali bi radi prejeli strokovno pomoč pri prilagoditvi gospodarjenja 
na kmetiji, ki bo ustrezalo dodeljeni oz. razpoložljivi kvoti 62 �9
Ali želite dobiti strokovno pomoč/nasvet pri načrtovanju bodočega 
razvoja oz. strategije kmetije 65 65

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. 

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.
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V preglednici 2 prikazujemo vir ozi
roma način informiranja in strokovne 
pomoči na kmetijah za tri različne sku
pine rejcev. V anketi so sodelovali rejci 
krav molznic, ki se profesionalno ukvarja
jo s prirejo mleka za trg, rejci cikastega 
goveda in rejci krav dojilj, ki redijo druge 
pasme kot so lisasta ali rjava pasma in 
križanke. Vse tri skupine rejcev dajejo 
največji pomen strokovnemu nasvetu s 
strani kmetijskega svetovalca in sicer na 
način medsebojne osebne komunikacije. 
Delež rejcev, ki želijo strokovno pomoč 
oziroma informacije prejeti osebno s 
strani kmetijskega svetovalca se giblje 
med 59 % pri rejcih cikastega goveda 
in 69 % pri rejcih krav dojilj. Zelo velik 
pomen pri posredovanju informacij in 
strokovne pomoči imajo tudi kmetijski 
časopisi in to pri vseh treh skupinah re
jcev. Kar 50 % rejcev cikastega goveda 

Preglednica 2: Na kakšen način želijo rejci prejemati  informacije in strokovno 
pomoč

Vir oziroma način informiranja

Rejci 
CIKASTE 
pasme (%)

Rejci krav 
dojilj – druge 
pasme (%)

Rejci krav 
molznic (%)

Osebno od svetovalca 59 69 67
Z udeležbo na predavanjih �� �1 �9
Preko radia / TV 21 1� 23
Preko kmetijskih časopisov 50 57 53
V pisni obliki 38 26 35
Preko interneta 15 13 21
Povpr. št. uporabljenih virov 2,3 2,3 2,5
Povprečno število strokovnih nasvetov letno 1,7 1,5 1,9
Število sodelujočih rejcev 111 121 1.11�

Preglednica 3: Bodoči načrti in strategije kmetij

Kako se kmet odloča glede bodoče strategije in bodočih načrtov Rejci cikaste 
pasme (%)

Tržni proizvajalci 
mleka (%)

Kakšni so Vaši načrti za prihodnost Vaše kmetije
Ni bodočih načrtov/ prenehanje s kmetovanjem/ kmetija kot hobi

Nameravam obdržati kmetijo tako kot doslej

Razmišljam o bodočem razvoju kmetije

n = 111

20

�6

3�

n=111�

10

�1

�9
Razvoj kmetije v bodoče:
Razmišljam o nadaljnjem razvoju kmetije s povečanjem št. krav

Razmišljam o bodočem razvoju kmetije z uvajanjem novih dejavnosti ali s 
povečanjem že obstoječih dodatnih aktivnosti: 

   Biki pitanci

   Molznice

   Prašiči

   Ovce / koze

   Žita, koruza, druge poljščine

   Zelenjadarstvo / sadjarstvo / vinogradništvo

   Konji, kmečki turizem, lokalno tipični proizvodi, domača obrt

   Gozdarstvo

n = 38
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Ali razmišljate v bodoče preiti na ekološko ali biodinamično kmetovanje? �� 6
Ali nameravate investirati v izgradnjo oz. adaptacijo hleva? 68 63
Ali ste za dober strokovni nasvet pripravljeni kaj plačati? �9 ��

želi prejeti informacije s področja kmetijstva in strokovno pomoč 
preko kmetijskih časopisov in revij. Ta delež je še nekoliko večji pri 
tržnih proizvajalcih mleka (53 %) in pri rejcih krav dojilj, ki redijo 
druge pasme (57 %). Velik pomen rejci pripisujejo tudi strokovnim 
predavanjem in srečanjem ter praktičnim prikazom na terenu. Delež 
rejcev, ki se jim zdi oblika strokovnih predavanj in izobraževanj zelo 
primerna, se giblje med �1 % pri rejcih krav dojilj in �9 % pri tržnih 
proizvajalcih mleka. Rejci se poslužujejo tudi drugih oblik informi

ranja in izobraževanja kot so različne strokovne publikacije, kmetijske 
oddaje na radiu in TV. Vse večji pomen pa dobiva tudi uporaba interneta. 
Zanimivo je, da rejci cikastega goveda bolj pogosto (15 %) uporabljajo 
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 
oz. oblik informiranja in strokovne pomoči in da strokovno pomoč oz. 
strokovni nasvet poiščejo skoraj 2krat letno.

V preglednici 3 prika
zujemo načrte in bodočo 
strategijo posameznih 
skupin rejcev. Iz prika
zanih rezultatov je raz
vidno, da 10 % tržnih 
proizvajalcev mleka 
nima bodočih načrtov 
oziroma celo razmišlja o 
prenehanju kmetovanja 
oziroma razmišlja o 
»hobi« kmetovanju. Pri 
rejcih cikaste pasme je 
takih rejcev kar 20 %. 
Največji delež rejcev 
cikastega goveda nam
erava kmetijo obdržati 
takšno kot je doslej (�6 
%) in dobra tretjina re
jcev cikastega goveda 
razmišlja o bodočem 
razvoju kmetij. Razum
ljivo je, da je delež rejcev, 
ki razmišljajo o bodočem 
razvoju kmetij pri tržnih 
proizvajalcih mleka pre
cej večji (�9 %). Kar 76 % 
rejcev cikastega goveda, 
ki razmišlja o bodočem 
razvoju kmetij, namerava 
povečati svoje črede s povečanjem števila krav in kar 82 % teh rejcev 
razmišlja tudi o dodatnih dejavnostih na kmetiji kot dodatnem 
viru dohodka. Pri tem je zelo zanimivo, da 63 % rejcev cikastega 
goveda, ki razmišljajo o bodočem razvoju svojih kmetij, razmišlja 
o možnosti dodatnega zaslužka  s kmečkim turizmom, proizvod
njo lokalno tipičnih proizvodov, z domačo obrtjo in konjerejo. Pri 
tržnih proizvajalcih mleka o teh dodatnih dejavnostih na kmetiji 
razmišlja le 10 % rejcev. Skoraj polovica rejcev cikastega goveda 
(�� %) namerava v bodoče preiti na ekološko ali biodinamično 
kmetovanje. Pri tržnih proizvajalcih mleka je takih rejcev le 6 %. 
Vse to kaže na velike razlike med rejci cikastega goveda in tržnimi 

proizvajalci mleka. Rejci cikastega goveda dajejo velik pomen diverzifi
kaciji (raznovrstnosti) na kmetiji in načinu kmetovanja, ki je okolju bolj 
prijazno. Nasprotno pa tržni proizvajalci mleka dajejo večjo prednost 
specializaciji in konvencionalnemu načinu kmetovanja. Kljub temu, da 
imajo rejci cikastega goveda manjše črede in da večinoma kmetujejo na 
območjih s težjimi pridelovalnimi pogoji, pa dobri dve tretjini (68 %) 
teh rejcev namerava v naslednjih petih letih investirati v izgradnjo ali 
adaptacijo oz. posodobitev hleva. Ta delež je celo večji kot pri skupini 
tržnih proizvajalcev mleka (63 %). Presenetljivo je tudi to, da je kar 
�9 % rejcev cikastega goveda pripravljeno za dober strokovni nasvet 
kaj plačati.

Cikasti zvonček �9



Preglednica 4: Interes rejcev cikastega goveda za posamezna področja 
kmetovanja

Področje kmetovanja Cikasta 
pasma (%)

Krave dojilje 
 druge pasme 
(%)

Krave 
molznice 
(%)

Izboljšanje zdravja živali in plodnosti 72 �8 77
Prehrana živali 59 �9 75
Optimalno izkoriščanje travnikov in paš. �7 60 63
Organizacija dela na kmetiji �7 �3 63
Ekonomika kmetovanja 37 52 61
Delo s kmetijskimi stroji �5 39 61
Rejsko delo (selekcija) 51 38 60
Skrb za okolje (uporaba min. gnojil 
in gnoja)

5� 32 51

Vzreja telet 38 �1 �0
Ohranjanje naravnih posebnosti na kmetiji �� 17 26
Marketing 3� 37

Število rejcev 111 121 1.11�

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.

Preglednica 5: Katere lastnosti v rejskih ciljih so pomembne za rejce

Lastnosti v rejskih ciljih Cikasta 
pasma (%)

Krave dojilje 
 druge pasme (%)

Krave 
molznice (%)

Plodnost živali 51 �0 55
Dolgoživost  fitnes 30 21 39
Zdravje in odpornost živali 77 71 62
Pitovne in klavne lastnosti 19 51 1�
Konzumacija voluminozne krme 12 17 
Materinske lastnosti krav dojilj 50 16 
Potek telitve �7 �0 
Beljakovine   56
Maščoba   28
Mleko   �3
Število rejcev 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. 
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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. 

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

Institucija / organizacija Rejci CIKASTE 
pasme

Rejci krav 
dojilj

Proizvajalci 
mleka

Kmetijsko svetovalna služba 3,13 3,20 3,23
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 2,43 2,�3 2,05
Tovarne močnih krmil 2,�2 2,03 2,71
Klavnice oz. mlekarne 2,�0 2,�9 2,02
Kmetijski fakulteti 3,12 2,80 2,55
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano + Agencija za kmetijske trge 3,05 2,36 2,�9
Kmetijske zadruge 2,60 2,78 3,06
Zadružna zveza 2,39 2,10 1,97
Rejske organizacije 3,65 2,58 2,77
Veterinarji 3,76 3,28 3,37
Zasebni svetovalci 2,92 2,16 2,29

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!

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.
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• 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

V A B L J E N I
na

5. STROKOVNO  DELAVNICO 
CIKASTEGA  GOVEDA

Pro gram:

v  ok vi ru  pri re di tve  SOLČAVSKI DNEVI

NEDELJA, 27. AVGUST 2008,
s pri čet kom ob 11. uri

v Sol ča vi

v  ok vi ru  pri re di tve  SOLČAVSKI DNEVI

NEDELJA, 27. AVGUST 2008,
s pri čet kom ob 11. uri

v Sol ča vi

HARMONIJA TREH DOLIN

Vljudno vabljeni!

• PREDSTAVITEV KRAV V RAZLIČNIH TIPIH

PRODAJA PLEMENSKIH TELIČK


