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Uvodna misel:

Žival čuti tako kot človek in ima prav tako dušo.
Ravnanje z govedom pred zakolom je ključno
in prav gotovo bi morali nekaj narediti
glede etike pred zakolom.

Cikasto govedo
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Cikasti zvonček

Ohranjanje cike pomeni tudi ohranjanje
slovenske naravne in kulturne dediščine!

UVODNIK

DOBRO POČUTJE GOVEDA

Ali bodo kmetje kaznovani za privezano rejo telet ???
Rafko Rokavec, strokovni tajnik CK

V

zadnjih letih je opaziti večjo skrb za zagotavljanje
dobrega počutja goveda. Pogosto se uporablja tudi
izraz »dobrobit za govedo«. Cilj je ugodno fizično in
mentalno zdravje ter naravno vedenje goveda. Dosežemo ga
z zagotavljanjem hrane, pitne vode, ustreznega življenjskega
prostora, ustrezne hlevske opreme ter preprečevanjem
poškodb in bolezni. Zelo pomemben pa je naš odnos do
goveda, zato je sodelovanje človeka ključno in neobhodno.
Ali morda kdaj pomislimo na čustva živali? Gospodarski cilji
reje goveda so nas pripeljali do tega, da vse manj upoštevamo
njegovo ustvarjalno samostojnost. Tako človek izgublja tudi
občutek odgovornosti do njegove reje.
Na področju navzkrižne skladnosti je pri reji goveda med
predpisanimi zahtevami tudi standard DOBRO POČUTJE
ŽIVALI. V njem so mnoge povsem razumljive zahteve, od
dnevne oskrbe živali, čiščenja, zagotavljanja optimalnega
prostora za gibanje, dovolj svetlih in zračnih prostorov, do
ločevanja zdravega goveda od nezdravega. Naštete pogoje
morajo še v večji meri izpolnjevati kmetije, vključene v ekološko
kmetovanje.

Predpise naj pišejo ljudje z izkušnjami
Standard pa vsebuje tudi neprimerne zahteve, med katere
lahko uvrstimo predvsem zahtevo o neprivezovanju telet do 6
mesecev starosti. Ena od zahtev je tudi, da morajo na kmetijah,
ki imajo v istem obdobju več kot 5 telet, starih od 8 tednov do
6 mesecev, biti teleta v skupinskih boksih. Te zahteve bodo
že v prihodnjem letu imetnikom živali povzročile nove stroške.
Obstoji bojazen, da bo to dodatno pripomoglo k hitrejšemu
propadanju majhnih kmetij. Vse pogosteje se pozablja na
realnost. Gre predvsem za pomanjkanje izkušenj v praksi,
zlasti pri tistih, ki krojijo predpise. Na terenu je opaziti, da so
teleta v večjih intenzivnih rejah v veliko slabšem stanju kot
teleta v manjših rejah. V starih lesenih hlevih, čeravno z manj
svetlobe in življenjskega prostora, je bivanje prijetnejše kot v
velikih hlevih z ogromno betona. Ni vse v gibanju, več je v
glavah ljudi kot goveda, in že smo pri odnosu »ČLOVEK –
GOVEDO«. Predvsem v rejah z večjim številom glav ta odnos
izumira, ker ni ljudi in časa za prepotrebno socializacijo.

Zahteva o neprivezovanju telet neživljenjska
Zahteva o neprivezovanju telet ni nastala včeraj, ampak sega
daleč nazaj, v leto 2003, ko je začel veljati Pravilnik o minimalnih
pogojih za zaščito rejnih živali (Uradni list RS, št. 41/2003, z
dne 5.5.2003). Posledice te zahteve se že kažejo na terenu.
Opaziti je povečano sesanje telet. Pri teličkah se zaradi tega
sprošča hormon oksitocin, ki začne aktivirati mlečne žleze.
Posledica so mastitisi takoj po telitvi in povečano število gluhih
vimenskih četrti. Ne smemo zanemariti sesanja popka, ki se
lahko odrazi tudi v vnetju popkovine. Čas je za spremembo
tega pravilnika !
Zanimivo pa je, da so pristojne službe kar pozabile na okrnjeno
počutje goveda med prevozom v klavnico. Prav transport v
klavnico močno vpliva na počutje goveda, povzroča stres in
slabšo kakovost mesa. Slabo počutje povzročajo nakladanje,
razkladanje in priganjanje, slabo vreme pri prevozu, neprimerna
vožnja in prenatrpanost natovornjenih govedi. V povprečju
so v Sloveniji prevozi v klavnice zelo dolgi, saj se je število
klavnih obratov močno zmanjšalo. Zatajile so pristojne državne
ustanove, pa tudi strokovne službe so kar potihnile. Vsi so
terjali sledljivost kot pogoj za preprečevanje »črnih zakolov«,
brez skrbi za dobrobit goveda.

Ni lepšega kot cike v objemu narave

Kje so vaške klavnice?
Edino rešitev za bolj human in manj stresen prevoz goveda
v klavnice zagotavlja le večje število vaških klavnic. Prav
zato smo se v društvu odločili za ogled prve vaške klavnice v
Sloveniji in primerljivih obratov na avstrijskem Koroškem. Bili
smo presenečeni, saj smo na obeh kmetijah pri sosedih videli
tudi manjši klavnici, kakršni pri nas ne bi dobili uporabnega
dovoljenja. Ogled priporočam tudi odgovornim na ministrstvu
za kmetijstvo in veterinarski upravi. Vsi smo dolžni vzpodbujati
čut za dobro počutje goveda in hkrati razvijati neposredni trg
prodaje svežega govejega mesa. Vzpostavitev večjega števila
vaških klavnic bi dolgoročno pomenilo zagotavljanje večje
lokalne samooskrbe prebivalstva. To bi moral biti nacionalni
interes! Večina slovenskih občin bi morala imeti manjši
klavni obrat in zainteresiranim kmetijam omogočiti dopolnilno
dejavnost. Tako bi ohranili tudi mnoge krajevne posebnosti pri
predelavi mesa.
Prizadevati si moramo za vzrejo goveda v primernem okolju
in to tako, da bo to dobro tudi za naravo. Za dobro počutje
goveda bi morali v prvi vrsti pospeševati pašo kot najbolj
naraven način prehranjevanja in gibanja ter najbolj varčen način
izrabe travinja. Na paši se razvije prosto gibanje, pri čemer
govedo začuti res pravo svobodo. Paša poveča odpornost proti
boleznim, izboljša plodnost in preskrbo z vitamini in minerali,
predvsem pa poveča ješčnost, prebavljivost in presnovo. S
pravilno pašo lahko v največji mogoči meri razvijamo trajnostno
kmetovanje, predvsem z uporabo pašno - košnega sistema
travinja. Ni pa ključno le gibanje goveda na paši, ampak tudi
naš odnos do njega. Tudi govedo je živo bitje, ima svojo dušo.
Tega ne smemo spregledati.
Namenimo govedu več pozornosti, bodimo več z njim,
opazujmo njegovo obnašanje in razmišljajmo o njegovem
sožitju z naravnim prostorom. Vse to bo pripeljalo do novih
spoznanj, kako zagotoviti boljše počutje našim »zvestim
cikastim prijateljem«.

Cika na paši začuti res pravo svobodo.
Cikasti zvonček
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ALI JE SLOVENSKA CIKA ŠE NAŠA
AVTOHTONA KRAVICA?
Bogomir Bizilj, Šmartno, Cerklje na Gorenjskem

To vprašanje postavljam sebi, čeprav bi morali nanj odgovoriti
pristojni v državi, ki so poklicani za ohranjanje avtohtonih
pasem domačih živali.
Leta 2003 nas je večina kmetov, ki gojimo to našo slovensko
ciko, za dobo petih let sklenilo pogodbe o izvajanju ukrepov
Slovenskega kmetijsko okoljskega programa (SKOP). Nosilec
pogodbe je bila Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja
(ARSKTRP), ki deluje pod okriljem ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (MKGP), zato v nadaljevanju sestavka
zgornje vprašanje postavljam prav njej.
S pogodbo smo se rejci cikastega goveda prostovoljno
zavezali, da bomo obveznosti spoštovali vso dobo trajanja
pogodbe. Pogodba je prenehala veljati leta 2008. Leto poprej
pa je bilo mogoče prostovoljno vstopili v novi Kmetijsko okoljski
program (KOP), lani in letos pa ne več. To pomeni, da tisti rejci,
ki leta 2007 nismo vstopili vanj, tudi ne moremo več uveljavljati
podpor za rejo avtohtonega cikastega goveda.

In kaj sedaj?
S prenehanjem obveznosti, ki smo jih morali spoštovati
(spreminjale pa so se vsako leto in to vedno v škodo nas
rejcev), so pristojni sprejeli odločitev, da ne bo več podpor za
rejo avtohtone cike. Za leto 2008 je bilo to le 72,00 EUR po
glavi. S to odločitvijo za našo državo cika ne obstaja več.
Sprašujemo se, kdo je sprejel tak diskriminacijski odlok. Ker
smo končali petletne obveznosti do SKOP-a, smo iz seznama
zbrisali tudi našo ciko? Iz ne preveč oddaljene zgodovine nam
je jasno, da so jo tako hoteli uničiti že v nekdanji Jugoslaviji.
Ker naj ne bi bila rentabilna!

Se zgodovina ponavlja?
Je naša država Slovenija res tako obubožana, da nima denarja
za plačilo 72,00 EUR za kravico, kakršnih je nekaj čez 800 v vsej
Sloveniji? To ni razlog! Je pa ta birokratska odločitev posledica
ravnanja pristojnega ministrstva in njegovih strokovnih služb.
Tam ne razmišljajo, da s prenehanjem neke pogodbe ne
preneha življenje naše cike. Velikokrat slišimo, da so strokovne
ustanove pripravile strokovne podlage za ohranjanje avtohtonih
pasem domačih živali, jih pa ne zagovarjajo, ker je v prvi vrsti
pač treba zagotoviti denar za njihovo strokovno delo. Poleg
tega se ne zavedajo, da ohranjajo avtohtono cikasto govedo
REJCI, in ne država, in ne stroka. In prva in druga bi morali
rejcem pomagati in predvsem ceniti naše delo. Tudi delo naše
pasemske organizacije.

Zgledujmo se po sosedih

Kako strogi so bili pogoji za pridobitev plačil ?!
Za majhne kmetije, kjer najpogosteje redijo cike, so bili pogoji
nadvse zahtevni, pa tudi spreminjali so se. Naj omenim le
nekaj zahtev. Obtežba živali ni smela presegati 1,9 GVŽ na
hektar, obseg kmetijskih površin pa je lahko odstopal za -10%
in +20%. Obvezno je bilo vodenje evidenc delovnih opravil na
kmetiji. Morali smo hoditi na strokovna predavanja, in sicer
po 4 ure na leto. Če smo gnojili z mineralnimi gnojili, je bilo
to dovoljeno le na osnovi gnojilnega načrta. Izpolnjevati smo
morali vse pogoje iz predpisov o navzkrižni skladnosti, ki so se
nanašali na gnojenje, varstvo rastlin in na varovanje naravnega
okolja. Poudariti je treba, da je več kot 80 zahtev izhajalo iz
predpisov o navzkrižni skladnosti. Morali smo zagotoviti dobre
pogoje za rejo živali. Veliko težav je povzročala obvezna
šestmesečna reja, saj je bilo v primeru izpada treba žival
obvezno nadomestiti z domačo živaljo ali z nakupom nove.
Ti pogoji tudi danes veljajo za tiste rejce cikastega goveda,
ki so se leta 2007 vključili v novi KOP program. Ob vseh teh
pogojih za pridobitev plačil za rejo avtohtonih pasem domačih
živali se postavlja logično vprašanje, kako naj majhni kmetje
vse te zahteve izpolnijo.
Prav je, da navedem primer iz preteklega leta. 25. septembra
2008 sem imel kontrolo uporabe subvencij. V zapisnik je
kontrolor zapisal, da na kmetijskem gospodarstvu ni gnojilnega
načrta, ker ne gnojimo z mineralnimi gnojili. Na obveznem
izobraževanju so nas podučili, da ni treba delati gnojilnega
načrta, če gnojimo samo s hlevskim gnojem. Toda ko je prišla
odločba, smo videli, da so nam vsoto subvencij zmanjšali za
20%. Ker je to napaka Agencije za kmetijske trge in razvoj
podeželja, moraš vložiti pritožbo ter čakati in čakati, za nič pa
ne odgovarjajo. Ali v takem primeru tudi odgovorna oseba za
storjeno napako dobi odbitek pri plači?
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je glede na to,
kako se obnaša do kmetov, čisti monopolist. Če ti nakažejo
neka sredstva, imajo nato še sto in eno možnost, da ti jih del
odvzamejo. Odločba ne zadrži plačila. Pritožiti se moraš v roku
15 dni, plačati 14,18 EUR, na odgovor pa čakaš. Kmetje ne
dobimo odgovora tudi po leto dni, verjetno gredo nekatere
naše pritožbe v koš za smeti. Kam pa gre denar? Ali se vrača
v blagajno Evropske unije? Ali pa ponikne tako kot so poniknili
prenekateri milijoni evrov.

Kdaj bo začel stavkati tudi slovenski kmet?
Ne zaradi opisane diskriminacije naše cike ampak zaradi
mačehovskega obnašanja odgovornih, predvsem na Agenciji
za kmetijske trge in razvoj podeželja.

In ko smo že pri denarju! Odgovorni naj pogledajo samo
čez mejo, k sosedom Avstrijcem. Tam ne gojijo samo ene
avtohtone pasme goveda kot pri nas. In kako skrbijo za njihov
obstoj! Poglejmo primerjavo med subvencijami za našo CIKO
in koroško pasmo KÄRNTNER BLONDVIEH.
VRSTA SUBVENCIJE

CIKASTO GOVEDO

KÄRNTNER BLONDVIEH

Avtohtono govedo (1 GVŽ)

72,00 EUR (SKOP)
89,38 EUR (KOP)

280,00 EUR

Krave dojilje (1 GVŽ)

196,00 EUR

220,00 EUR

Plemenski bik (1 GVŽ)

540,00 EUR (samo 1x)

550,00 EUR (vsako leto)

Ne zahtevamo tudi mi takšnih subvencij. Rejci slovenske cike
pa si pri pristojnih državnih in strokovnih ustanovah zaslužimo
vsaj malo spoštovanja za ves trud.
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Jagoda 1772727...
Ker leta 2007 nisem šla v KOP, tudi cvenka ne bo več.

NA OBČNEM ZBORU V SEVNICI JE BILO
ZELO DELOVNO
Tomaž Petek, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj

N

a dan pred slovenskim kulturnim praznikom so se rejci
in ljubitelji slovenske cike zbrali v Sevnici, na 7. rednem
občnem zboru Društva za ohranjanje cikastega goveda
v Sloveniji. V kratkem kulturnem programu je Breda Drenek
Sotošek na prisrčen način prebrala slovensko Zdravljico, zatem
pa je udeležence pozdravil predsednik društva Dominik Čevka.
Občni zbor je odlično vodil mag. Stane Bergant iz Kokre pri
Preddvoru. Prisotni so z minuto molka počastili spomin na
preminule v tragični nesreči pri hidroelektrarni Blanca in umrlega
dolgoletnega zvestega rejca Antona Kuharja iz Kamnika.

Krava Pisana SI 1921933, elitna bikovska mati,
Cilka Povodnik iz Podgorja ob Sevnični

Sevnica
Zbrane na občnem zboru so pozdravili in jim zaželeli dobro
delo župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, vodja oddelka za
kmetijstvo in okolje na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano dr. Boštjan Kos, predsednik Sindikata kmetov
Slovenije Roman Žveglič, predsednik Zveze društev rejcev
lisaste pasme v Sloveniji Aleš Kotnik, vodja oddelka za
živinorejo Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo Mesto Andrej
Kastelic, predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
Jernej Vrtačnik, predstavnik Govedorejsko poslovnega
združenja Anton Darovic, predstavnik Kmetijskega inštituta
Slovenije Tomaž Perpar, predstavnica Biotehniške fakultete –
Oddelka za zootehniko Metka Žan Lotrič in drugi.

Predavanji o ciki na Sevniškem in kmetijsko okoljskih
plačilih pritegnili udeležence
Občni zbor se je nadaljeval s predavanjem Marjana Zupančiča
na temo CIKA NA SEVNIŠKEM in predavanjem dr. Boštjana
Kosa z naslovom KMETIJSKO OKOLJSKA PLAČILA v luči
podpor ohranjanja avtohtonih pasem domačih živali. V razpravi
so rejci spregovorili o slabih razmerah na področju ohranjanja
cikastega goveda v Sloveniji. Opozorili so na obvezno
vključenost v kmetijsko okoljski program, pogoje za pridobitev
neposrednih plačil, zmanjševanje plačil za avtohtone pasme
domačih živali, težave zaradi škode, ki jo povzroča divjad,
predvsem pa na veliko administracijo v kmetijstvu.

Poročila o delu društva
Predsednik društva Dominik Čevka je povzel aktivnosti v
preteklem letu, blagajničarka Mira Žvan je predstavila finančno
poslovanje, predsednik nadzornega odbora Milan Hribar je
poročal o nadzoru dela organov društva, strokovni tajnik Rafko
Rokavec pa o delu na področju selekcije pri cikastem govedu.

Podelitev priznanj
Trem članom društva so na občnem zboru podelili priznanja v
obliki zvoncev. Prejeli so jih: Martin Zupanc za visok življenjski
jubilej - 90 let, mag. Jože Bergant za prispevek pri vključevanju
bikov cikaste pasme v osemenjevanje in Jelko Hvala za rejsko
zavest pri ohranjanju avtohtone pasme cikasto govedo.

Društvo za ohranjanje cikastega goveda se
zahvaljuje vsem, ki so prispevali k uspešni
organizaciji rednega občnega zbora v Sevnici, še
posebej občini Sevnica in Marjanu Zupančiču.
Program dela za leto 2009 v znamenju strokovnih
dogodkov
Soglasno je bil sprejet program društva za leto 2009. V ospredju
so izobraževalne in strokovne teme, in sicer:
• sodelovanje na gorenjski razstavi v Lescah,
• strokovna ekskurzija (ogled vaških klavnic in
koroške avtohtone pasme),
• razstava cikastega goveda na Kravjem balu v Bohinju,
• izdaja glasila Cikasti zvonček,
• dopolnitev rejskega programa,
• priprave na pridobitev statusa priznane rejske organizacije in
• sodelovanje s sorodnimi organizacijami in
strokovnimi ustanovami.
Ob koncu je občni zbor Marjana Zupančiča imenoval za
častnega člana društva. Sklenil je, da društvo v naslednjem
rejskem obdobju pridobi status priznane rejske organizacije
in imenoval komisijo za pripravo pravnih in upravnih aktov.
Sestavljajo jo mag. Stane Bergant, Dominik Čevka in Rafko
Rokavec. Občni zbor se je končal s prijetnim druženjem ter z
željo po uspešnem delu v prihodnje in snidenju čez leto dni,
nekje na drugem koncu Slovenije.

Za občanke in občane Sevnice je bil četrtek, 3. julij
2008, žalosten dan. Župan občine Sevnica Kristijan
Janc se je s svojim prepoznavnim osebnim stilom
in aktivnostjo zavzel za simbolno dejanje pred
zajezitvijo reke Save. S svojimi sodelavci, prijatelji
in poslovnimi partnerji občine, ki so skupaj kovali
verigo hidroelektrarn na spodnji Savi, je načrtoval
prijetno poletno popoldne. A usoda je veselje
spremenila v veliko žalost. Ugasnilo je 13 življenj.
Ti ljudje so zaznamovali življenje v občini Sevnica,
bili so spoštovani daleč naokoli, bili so uspešni v
poslovnem svetu, bili so nepogrešljivi družinski
člani.
Cikasti zvonček
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Martin ZUPANC

PRIZNANJE ZA
ŽIVLJENJSKI JUBILEJ - 90 LET

Martin Zupanc se je rodil 6. januarja 1919 v Srednji vasi v
Bohinju. Mlada leta so bila težka. Pri šestih letih mu je umrl
oče in pri dvanajstih še mati. Kot najstarejši izmed petih
otrok je na nek način že pri trinajstih letih postal gospodar
»zgornje Žvanove kmetije«. V domačem kraju je obiskoval
tudi osnovno šolo. Leta 1949 je Srednja vas v Bohinju v
velikem požaru skoraj v celoti pogorela. Uničena je bila
tudi Zupančeva domačija. V letu 1953 so hišo in hlev
obnovili. Že takrat se je izkazalo, da je gozd kmetu
rezerva oziroma hranilnica, v katero poseže ob naravni
nesreči.

Gozd in izdelovanje skodel sta njegovi veliki
ljubezni
Martin Zupanc vse življenje skrbno gospodari na svoji kmetiji.
Glavni dejavnosti kmetije sta gozdarstvo in živinoreja. Prav na
gozd, ki
je v preteklosti zahteval veliko težkega dela, je Martin vedno še
posebej navezan. Je eden redkih, ki še izdeluje skodle oziroma t.i. »šinkeljne« in jih
uporablja za svoja poslopja na planini Uskovnica. Po pripovedovanju je do sedaj naredil
okoli dvajset tisoč skodel. Leta 2008 je dobil priznanje za skrbnega gospodarja gozda
na območju gozdnega gospodarstva Bled. Ima bogate izkušnje in rad pove, kako zelo
pomembno je, da lastniki zagotavljajo enakomerno rast gozda, negujejo mlade sestoje
in da po poseku vzpostavijo gozdni red. Zdaj veliko škode v gozdovih naredi divjad, ki ne
ogroža samo kmetovanja temveč tudi gozdarjenje.

Ciko je spet pripeljal na planino
Martin Zupanc je bil 24 let je bil predsednik Agrarne skupnosti Srednja vas, ki združuje
planine Uskovnica, Praprotnica in Konjšica. Še dobro se spominja časov pravega
planšarstva, s cikastimi molznicami na planinah. Kasneje jih niso smeli imeti, a tako
dobre mlekarice so bile! Na njegovi domačiji jih dolgo časa ni bilo. Do leta 1990, ko je
kupil teličko pri Hribarjevih v Bohinjski Češnjici.
Prihodnost majhnih bohinjskih kmetij je po njegovem mnenju slaba. Vse več je praznih
hlevov, zaraščanje se nadaljuje. Tudi na planini Uskovnica so bili nekdaj v višjem delu
sami rovti, zdaj pa so nekateri predeli že tako zaraščeni, da se težko prebiješ skozi.

Mag.

Jože Berga

Mag. Jože Bergant
vasi Žlebe pri Med
Leta 1958 je na
Ljubljano, leta
Biotehniške

Z motorni

Svojo delov
1969 na Km
v mlekarni.
kolesom po
je 12 let op
centru Veterin
uporabljali še
zamrzovati. Avg
za reprodukcijo do
Ljubljana. Spremljal je
		
in to 2 dneva v tednu, 3 d
opravil magisterij kmetijskih znanosti s pod
je vodja Osemenjevalnega centra Preska,
zavoda Ljubljana.

S trdim delom do mednarodnih izkuše

Mag. Jože Bergant je kot strokovni sodela
številna predavanja, praktične vaje za ose
rejce na območju osrednje Slovenije in šir
selekcijsko in kmetijsko svetovalno služ
plodnostnih motenj pri domačih živalih in za
osemenjevanju. Njegovo dolgoletno delo n
rodilo številna poznanstva med strokovnja
koristno pri izmenjavi strokovnih izkušenj in
osemenjevalnimi centri.

Osemenjevalni center Preska je njeg

V zadnjih desetih letih vodenja Osemenjevaln
tehnologijo, kljub težavam, ki pestijo živinor
veliko večjih evropskih centrov. Poleg statu
rjavo in cikasto govedo ter mesne pasme g
tudi status distribucijskega središča za žreb

Brez cike v domačem hlevu ne gre

Mag. Jože Bergant je lep zgled vestnega,
predanega svojemu delu, ki stalno teži k r
tudi zvest rejec cikastega goveda in od usta

Martin Zupanc najde na planini Uskovnica svoj pravi mir.

Kislo zelje za zdrav želodec, kvas proti prehladu
Martin Zupanc prisega na domača naravna zdravila. Če je prehlajen, je kvas, če ima
težave z želodcem, pa surovo kislo zelje. Drisko preganja z žganjem, v katerega je
namočil encijanovo korenino. Znan je tudi po izdelavi likerjev iz plodov jerebike. Še vedno
je vsestransko dejaven. Na naše presenečenje pove, da pridela tudi nekaj bohinjskega
vina, na 100 let stari trti pred hišo. Ni kaj, zdrav duh klenega Bohinjca nas kar pomladi!
Iskrene čestitke za visok življenjski jubilej.
Rafko Rokavec
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Že leta 1996 je cikasto govedo našlo sv
dom na kmetiji Jožeta Berganta

ant

PRIZNANJE ZA PRISPEVEK PRI
VKLJUČEVANJU BIKOV CIKASTE
PASME V OSEMENJEVANJE

t se je rodil sredi vojne vihre, leta 1943, v
dvodah. Osnovno šolo je obiskoval v Preski.
adaljeval šolanje na gimnaziji Šentvid nad
a 1962 se je vpisal na veterinarski oddelek
fakultete, kjer je leta 1967 tudi diplomiral.

im kolesom po vzorce mleka

vno pot je mag. Jože Bergant začel maja leta
metijski zadrugi v Škofji Loki, kot tehnolog
. Delal je v laboratoriju in kar z motornim
obiral vzorce mleka po zbiralnicah. Nato
pravljal strokovna dela v osemenjevalnem
narske postaje Novo mesto. Na začetku so
tekoče seme, po treh letih pa so ga začeli
gusta 1977 je postal strokovni sodelavec
omačih živali na Kmetijskem zavodu
e uspešnost osemenjevanja po terenu,
dni pa je delal v laboratoriju. V tem času je
dročja genetike in selekcije. Od leta 1997
ki deluje v okviru Kmetijsko gozdarskega

enj na področju osemenjevanja živali

avec za reprodukcijo domačih živali opravil
emenjevalce in demonstracijske prikaze za
rše. V sodelovanju z lokalno veterinarsko,
žbo si je stalno prizadeval za odpravo
a izboljšanje vseh parametrov pri umetnem
na področju reprodukcije domačih živali je
aki v Evropi. To je bilo zelo pomembno in
n krepitvi poslovnega sodelovanja z drugimi

Jelko Hvala

PRIZNANJE ZA REJSKO ZAVEST
PRI OHRANJANJU AVTOHTONE
CIKASTO GOVEDO

PASME

Jelko Hvala se je rodil 28. marca 1936 v Vranju pri Sevnici.
Njegovi starši so se tja priselili iz okolice Cerknega. Leta 1955
se je zaposlil v mizarski zadrugi. Po treh letih si je poiskal
življenjsko sopotnico v bližnjem Lončarjevem dolu. Zadnjih
22 let, do upokojitve, je bil zaposlen v Mercatorju kot
vzdrževalec in brusilec.
Zakonca Hvala sta pridno hodila v službo, si kupila
manjšo kmetijo in na njej zgradila topel dom za otroke.
Skrbno sta obdelovala nekaj njiv, travnikov in uredila
čudovit vinograd. Nasploh je na njuni domačiji vse
skrbno urejeno.

Cika ga je prevzela
Jelko Hvala ima zelo rad živino. Vedno je redil eno ali dve
kravi. Najprej so bile različnih pasem. S ciko pa se je srečal leta
1993,
ko jo je v sevniško okolje pripeljal Marjan Zupančič. Skromnost, dobra
mlečnost in
prilagodljivost cikastega goveda so ga popolnoma prevzele. Kupil je prvo kravo in postal
eden izmed najbolj zvestih rejcev na Sevniškem. Zanimalo ga je vse v zvezi s to pasmo;
tako močno, da je posegal tudi po različni literaturi. Nekaj literature je priskrbel tudi za
društvo in s tem obogatil zakladnico pisnih virov o ciki na Slovenskem skozi zgodovino.
Je eden redkih Sevničanov, ki so bili leta 2001 med ustanovnimi člani Društva za ohranjanje
cikastega goveda v Sloveniji. Z veseljem se je udeleževal prireditev in strokovnih delavnic
ter na njih aktivno sodeloval. Na zadnji delavnici v Solčavi je v okviru pastirskih iger celo
zmagal pri ročni molži krav.
Jelko Hvala tudi danes ostaja zvest cikorejec. V njegovem hlevu stojita lepi cikici,
ki ju skrbno neguje. Poleg družine je to njegova druga ljubezen. Zato mu želimo, da
ga zdravje in vitalnost še dolgo ne bi zapustila, in se mu zahvaljujemo za zvestobo
cikasti kravici.
							
Rafko Rokavec

gov ponos

nega centra Preska je nenehno izpopolnjeval
rejo. Po vseh strokovnih merilih je na ravni
usa osemenjevalnega središča za črnobelo,
goveda, ima Osemenjevalni center Preska
bčevo, kozlovo in ovnovo seme.

, strokovno podkovanega človeka, izredno
razvoju in napredku. Že od leta je 1996 je
anovitve društva tudi član delovne skupine
za odbiro in ocenitev bikov cikaste
pasme za osemenjevanje in
pripust. Strokovno delo zna preliti
v prakso, zna kmetovati in zna
ločiti zrno od plevela. Pravi, da
birokracija močno bremeni tako
kmetovanje kot strokovno delo v
govedoreji. Tipičen takšen primer
je, da je potni list za govedo samo
v Sloveniji vreden več kot rodovnik
in da nikjer v Evropi ni takšne
dvotirnosti.

voj

Mag. Jožetu Bergantu čestitamo
za uspešno strokovno delo.
Rafko Rokavec

Jelko Hvala rad POCRKLJA svoje cikice.
Cikasti zvonček
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GORENJSKA RAZSTAVA
PLEMENSKIH ŽIVALI DOBRO OBISKANA
Tomaž Petek, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj

N

a hipodromu v Lescah je 28. marca 2009 potekala že
sedma gorenjska razstava plemenskih živali lisaste in
črnobele pasme. Organizirali so jo gorenjski govedorejci
oziroma vsa tri njihova govedorejska društva (Zgornja
Gorenjska, Škofja Loka, Kranj-Tržič), ob pomoči strokovnih
služb Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj.

konkurenci 46 živali postala krava ENKA (SI 03075344), rejca
Vinka Kozine iz Okroglega pri Naklem. Pri črnobeli pasmi je
v konkurenci 58 živali najboljšo oceno dobila krava IKA (SI
22519265), rejca Antona Dolenca iz Vrbenj pri Radovljici. Pri
starejših kravah lisaste in črnobele pasme sta bili predstavljeni
kravi z najvišjo življenjsko prirejo mleka na Gorenjskem.

Ocenjevanje razstavljenih živali je tako pri lisasti kot pri črnobeli
pasmi potekalo v štirih skupinah (telice, prvesnice, mlade
krave, stare krave). Ocenjevalca sta bila priznana strokovnjaka
iz Avstrije in Nizozemske. Najlepša pri lisasti pasmi je v

Na razstavo so rejci pripeljali tudi avtohtone pasme domačih
živali (cika, krškopoljski prašič, lipicanec, jezersko-solčavska
ovca). Ogledati si je bilo mogoče tudi večji skupini živali
avtohtone cikaste pasme, in sicer:

Skupina črnobelih krav

Šampijonka pri lisasti pasmi

AVTOHTONA PASMA CIKASTO GOVEDO – SKUPINA KRAV
ROŽA SI 12520895		
Datum rojstva: 18.03.2003			
O: Boro SI E0316686		
M: Dora SI 1613540		
Telitev: 5. / 31.12.2008		

Rejec:
Marijana Košir Karničar
Zgornje Jezersko
Zgornje Jezersko

AJDA SI 12921557		
Datum rojstva: 21.01.2005		
O: Col 151263		
M: Jagoda SI 1613510		
Telitev: 2. / 14.09. 2008

Rejec:
Franc Sodja
Srednja vas v Bohinju
Srednja vas v Bohinju

NAGLA SI 02618593		
Datum rojstva: 21.06.2003		
O: Boro SI E0316686		
M: Ula SI E0378535		
Telitev: 4. / 14.10.2008

Rejec:
Matej Smukavec
Podjelje
Srednja vas v Bohinju

ŠVAJCA SI 53192035		
Datum rojstva: 07.04.2006		
O: Tom 851817		
M: Cika SI 72833414		
Telitev: 1. / 07.10.2008

Rejec:
Mirko Smukavec
Podjelje
Srednja vas v Bohinju

SRNA SI 93162924		
Datum rojstva: 13.12.2007		
O: Švajc 851809		
M: Sava SI 62685360		

Rejec:
Jože Grubar
Smokuč
Žirovnica

MURKA SI 03450909		
Datum rojstva: 15.03.2008		
O: Encijan 852263		
M: Pirha SI 53136035		

Rejec:
Alojzij Noč
Javorniški rovt
Jesenice

PIKA SI 63453865		
Datum rojstva: 21.05.2008		
O: Encijan 852263		
M: Srna SI 1534427		

Rejec:
Anton Žvan
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava

AVTOHTONA PASMA CIKASTO GOVEDO – SKUPINA TELIC

Ajda SI 12921557,
ob njej Franc Sodja in Vida Smukavec iz Bohinja
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Razstavo je obiskalo veliko ljudi, ki so bili navdušeni nad
izborom in pripravo živali. Gorenjski rejci in strokovne
službe so zopet dokazali, da so sposobni pripraviti
razstavo, ki lahko pritegne širši krog obiskovalcev in tako
pripomore k promociji slovenske živinoreje.

Lovro Grubar si zasluži pohvalo
za skrbno pripravo telice Srne.

INTERVJU:

Matjaž Miklavč iz mesarije ŠTAJNBIRT
O B R T N I K L E T A 2009
Z Matjažem Miklavčem se je pogovarjal Rafko Rokavec.

M

atjaž Miklavč iz mesarije ŠTAJNBIRT v Škofji Loki je
letos postal obrtnik leta. Je rejec cikastega goveda in
ga tudi odkupuje. Stranke vedo, da je vse, kar kupijo pri
njem, dobre kakovosti. Je eden tistih ljudi, ki iz lastnih izkušenj
ve, da je ekološka pridelava temelj prave kakovosti, tudi pri
predelavi mesa. Dobro ga poznajo tudi cikorejci, zato smo se
tudi odločili za klepet z Matjažem za naše glasilo.

Katera reja je najprimernejša za dosego visoke
kakovosti govejega mesa?
» Prav gotovo je pašna reja najboljša. Meso goveda, ki se pase
in živi v naravi ter se svobodno giba na soncu, je zagotovilo za
kakovost. Takšno meso je odlično hranilo za krepitev imunskega
sistema, ki varuje ljudi pred boleznimi srca in ožilja ter rakom.
Govedo namreč popase tisto, kar je v naravi najboljše. Ima
pretanjen okus. Če pa so živali obsojene na hlevsko rejo, na
tisto, kar jim daje človek, morajo to pojesti, od človeka pa je
odvisno, kaj jim bo dal. Sodobni rejec si želi, da bi govedo čim
prej zraslo in da bi dobil čim več mesa v čim krajšem času. Iz
izkušenj lahko zatrdim, da je meso iz intenzivne prireje slabše
kakovosti.«

Za dobro kakovost govejega mesa je torej po vašem
mnenju neobhodna ekološka prireja ?
»Ekološka prireja je prav gotovo temelj za kakovosten mesni
izdelek. Ni pa vse v ekološki prireji, če ta ne zagotavlja humanega
odnosa do goveda. Si pa sam prizadevam pridobiti certifikat za
ekološko meso. Toda to je težko doseči. Nas kmete vse preveč
obremenjujejo zapletene zahteve iz pravilnikov, naraščajoča
administracija in pa dragi postopki preverjanja rejcev. Nad nami
visi ogromna armada ljudi, ki kroji našo usodo in posledično
zmanjšuje učinkovitost celotnega gospodarstva.«

Kako se v vaši mesariji odražajo te zahteve in kako v
praksi doseči ločevanje ekološko prirejenega mesa
od konvencionalnega?
»V naši mesariji ločujemo ekološko prirejeno meso od
konvencionalnega. Govedo kupujem po hribovskih kmetijah,
predvsem v škofjeloškem okolišu, kjer ga krmijo z naravno
krmo, brez silaže in močnih krmil. Tako strankam lahko
zagotovim dobro in neoporečno meso ter mesne izdelke. Raje
sem se odločil za veliko malih, a zadovoljnih rednih kupcev kot
za enega velikega naročnika. Kupce je mogoče obdržati le s
kakovostjo in široko ponudbo mesa in mesnih izdelkov.«

Kako pa na kakovost mesa vplivajo zakol govedi,
prevoz do klavnice, nakladanje in razkladanje?

Cike redim zaradi odlične kakovosti mesa.

Ste tudi rejec avtohtone pasme cikasto govedo.
Zakaj ste se odločili za to pasmo?
»V hlevu imam nekaj glav cikastega goveda. Redim ga iz zelo
preprostega razloga: meso je odlične kakovosti. Cika ima tako
presnovo, da daje veliko dobrega mesa, čeprav po teži ne
doseže kaj dosti čez 400 kg. Gre za to, da iz hrane, ki jo dobi,
s presnovo potegne najboljše. Ciko redim zato, da si vedno
znova osvežim spomin, kaj je resnično dobro meso in da lahko
potem primerjam z mesom druge pasme.«

»Že moj oče je bil kmečki klavec. Zavedal se je, da živina pred
zakolom nekaj sluti in zato trpi. Vedno je govoril, da bi bilo
edino prav, če bi šel zjutraj v hlev, ustrelil govedo, mu spustil
kri in ga takoj razkosal. Pa ne toliko zaradi sočutja kot zaradi
kakovosti mesa. Nakladanje, prevoz v klavnico, razkladanje
in napotitev v zakol povzročajo stres, ki neizogibno vpliva na
kakovost mesa. Na mesu se vidi, ali je bilo govedo nervozno
ali utrujeno od prevoza. Samo če pomislim, koliko adrenalina
se sprosti ob tem?! Žival čuti tako kot človek in ima prav tako
dušo. Ravnanje z govedom pred zakolom je ključno in prav
gotovo bi morali nekaj narediti glede etike pred zakolom.«
Gospod Matjaž Miklavč, najlepša hvala za zanimiv in poučen
pogovor. V imenu rejcev cikastega goveda vam želim, da
nadaljujete uspešno rejsko in poslovno delo ter vam iskreno
čestitam za priznanje Obrtnik leta 2009.

Kako bi opisali dobro goveje meso?
»Na kakovost mesa najbolj vpliva prehrana govedi, pa tudi
ravnanje z govedom do zakola in ravnanje z mesom po zakolu.
O dobrem govejem mesu govori njegov vonj, za kar moraš
imeti pretanjen nos. O mesu veliko povedo tudi njegova barva,
barva maščobe, struktura mišic, odstotek vlage,… Na meso
vpliva tudi luna. Ob polni luni je veliko čvrstejše, pravimo tudi,
da »lepo stoji«, ob mlaju pa je bolj mokro in raztezljivo, pravimo
tudi, da »se trese«. Prav gotovo je goveje meso najboljše ob
polni luni. Na kakovost mesa vplivata sončna svetloba in oskrba
s pitno vodo. Najbolje bi bilo, če bi se živina sama napajala v
naravi, kar pa danes presega meje mogočega. Pomemben je
tudi dovolj velik življenjski prostor za govedo, kajti množično
skupno bivanje neizogibno znižuje dobro počutje.«

Domačija Štajnbirt
Cikasti zvonček
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PREDSTAVLJAMO VAM

Ekološka kmetija „Pr’ Markč“
v Jezercah pri Drežnici

Emil Skočir

Družina Skočir

Bogdan Črv, dipl. ekon., ing. agr., specialist za ekološko živinorejo, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

K

o se v Kobaridu ozreš proti vasi Drežnica, pred seboj
najprej zagledaš mogočni Krn in pri srcu te nekaj stisne;
poleg lepot Krnskega pogorja je tu še nekaj več, nekaj
mogočnega, nekaj, kar te navaja k razmišljanju, nekaj, kar ti
pravi, da smo ljudje navadni smrtniki, odvisni predvsem od
narave, s katero se v novodobnem svetu vse preveč „igramo“.

Planinski raj za ljudi in živali
V nedrjih Krnskega pogorja se ljubeče stiska pet idiličnih
vasic: Drežnica, Drežniške Ravne, Magozd, Koseč in Jezerca,
kjer živi danes nekaj nad 600 prebivalcev. Arheološki ostanki
kažejo, da je bilo območje poseljeno že v antiki. Hiše so
kobariškega tipa, zidane in nadstropne. Večina jih je ločena
od gospodarskih poslopij, precej hlevov z živino pa se nahaja
tudi pod stanovanjskimi prostori. Po travnikih in senožetih
stojijo seniki, po domače hlevi. Za vse te vasi je značilna
planšarska živinoreja. Pasejo na planini Zapleč (1200 m) in

Drežnica
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Zaprikraj (1208 m) nad Drežniškimi Ravnami, tik nad vasmi pa
so še skupni pašniki, katere s pridom izkoriščajo za prepašo
vseh tistih živali, ki zaradi tega ali onega vzroka v planino ne
spadajo (mlajše živali, konji, …). Prebivalci, posebno mlajši, so
večinoma zaposleni v dolini, saj je v Drežnici le en industrijski
obrat. Kmetijstvo večini predstavlja dodatno dejavnost. Na
manjših njivah gojijo pretežno krompir, fižol in krmne rastline,
na pobočjih in v strmem svetu pa so travniki in sadno drevje,
senožeti in pašniki. Posamezniki se ukvarjajo z nabiranjem
zdravilnih zelišč. Pridelujejo domača zdravila in napitke in jih
nekaj tudi prodajo.

Družina Emila Skočirja obdeluje kar tri kmetije
Ti kraji pa niso znani le po drežniških kozicah, pustnih
šemah, naravnih lepotah, lepi vseslovenski romarski cerkvi
Srca Jezusovega v Drežnici, soški fronti in potresih, ampak
predvsem po skromnih in dobrih ljudeh, ki so vedno našli pot in
način za preživetje številčnih družin. Potomec ene izmed takih
družin je tudi Emil Skočir, ki se prav tako kot so se nekdaj, trdo
bori za preživetje svoje, za sodobni čas kar številčne družine.
Soproga Mateja, ki je zaposlena, je (do sedaj) povila sinova in
hčerko: Matica (6 let), Tijana (3 leta) in Lano (1,5 let), pri delu
na kmetiji pa pomagata še mama Ana in oče Jože.
Obdelujejo kar tri kmetije: mamino (v Drežniških Ravnah),
očetovo (v Jezercah) in taščino (v Drežnici). Prav zdaj
pripravljajo vse potrebno za prenos vseh kmetij na mladega
prevzemnika – Emila, ki bo kandidiral tudi za pomoč v okviru
razpisov Programa razvoja podeželja. Skupaj z najetimi
kmetijskimi površinami trenutno obdelujejo 19 ha travnikov,
od tega 3,5 ha v najemu, v lasti pa imajo še 8 ha gozda. Po
ženini strani posedujejo še 1/19 deleža v planini Zaprikraj. Na
lepših površinah travo v glavnem balirajo v silažne bale, ostalo
pa posušijo na tleh. Kmetijske površine so zaradi svoje lege
primerne le za košnjo in pašo, za poljedelstvo in druge panoge
pa ne. Tod dobro uspeva tudi sadje, predvsem slive in češplje,
iz katerega pridelajo dobro domače žganje.

Cika se v planinah dobro znajde
Kmetija ima dolgo tradicijo in tudi v preteklosti so na njej redili
govedo cikaste pasme. Ko je gospodaril še oče, so redili po dve
kravi in nekaj pitancev za zakol. Čredo so obnavljali z nakupom
dobrih krav cikaste pasme. Po planinah nad Jezercami se je
paslo tudi od 10 do 15 njihovih koza. S kratkim presledkom
v osemdesetih letih prejšnjega stoletja pa so se leta 1995 na
njihove pašnike spet vrnile cike. Vzrok za to odločitev je iskati
v nekaterih zelo dobrih lastnostih cike, kot so večja odpornost
proti boleznim, dobra plodnost in izrazit materinski čut.
Prednost so tudi trdni parklji, saj se živali vso sezono pasejo
na zelo kamnitih planinah in skupnih pašnikih pod Krnom.
Živali tolminskega tipa cike, kot se spominja tudi oče Jože, so
bile vedno večje od bohinjskih cik, saj so jih odbirali za čim
večjo proizvodnjo mleka za predelavo v znani sir „Tolminc“.
V primerjavi z rjavim govedom so se v planinah zelo dobro
znašle, saj so se pasle tudi na zelo strmih in nevarnih predelih,
kamor „sivke“ ne zaidejo.

Emil in njegov oče Jožef

V ekološki pridelavi vidijo prihodnost
Že v letu 2002 se je oče odločil za ekološki način pridelave.
Leta 2005 je Emil pustil službo mesarja – prodajalca in poprijel
za delo na kmetiji. V teh nekaj letih je poskrbel za posodobitev
strojnega parka, kupil je močnejši traktor, balirko in ovijalko ter
druge priključke za spravilo krme. Poleg tega se je lotil obnove
hleva. Hlev v Jezercah je posodobil in zdaj lahko v njem zasilno
prezimi vsa čreda. Do konca leta načrtuje še povečanje hleva.
Gradnjo si je zamislil zelo racionalno, hlev pa bo za živino zelo
primeren, saj bo hladen, svetel in zračen. Živali se bodo gibale
po nastlani površini po sistemu tlačenega gnoja, katerega bo z
blatnega hodnika čistil z manjšim traktorjem in planirno desko.
V dograjenem objektu bo lahko redil 25 krav dojilj s teleti in
podmladkom.
Glavni dohodek kmetiji prinaša prodaja pitancev, ko bo njegova
čreda že popolno oblikovana, pa bo Emil redil tudi plemenske
telice za prodajo. Sam pravi, da so subvencije dobrodošle,
vendar niso zanesljive, marsikateremu „kmetu“ pa predstavljajo
neke vrste potuho, zato je delo na kmetiji zasnoval tako, da bo
dohodek prinašala osnovna dejavnost. Iskal pa bo tudi druge
možnosti za zaslužek, saj se zaveda, da je v takih pogojih
nemogoče konkurirati velikim ravninskim kmetijam. Višjo
dodano vrednost vidi v pridelavi zdrave, kakovostne hrane
s pašo in pravilno vzrejo živine. Takih pridelkov in izdelkov v
bodoče tudi ne bo težko prodati.

Čreda cikastega goveda pri Skočirjevih

Med največjimi cilji je velika čreda cik dojilj
Med številnimi domačimi živalmi, ki jih trenutno redijo, so v
ospredju prav cike. Kar enajst je krav dojilj te pasme, poleg
tega pa redijo še pet telic, od katerih sta dve breji, junca in
tri bike. Čredo nadzoruje bik plemenjak, ki poskrbi tudi za
razplod. Če bo tudi v bodoče tako aktiven kot je bil na dan
mojega obiska na kmetiji, potem ni bojazni, da se Emilu ne
bi uresničile sanje. Redil bi namreč rad čredo petindvajsetih
krav dojilj in ves podmladek za obnovo črede, pa tudi za
prodajo, saj je povpraševanje po plemenskih živalih ekološke
vzreje vse večje. Pital bo tudi bike in junce. Zdaj imajo tudi
kravo rjave pasme, ki pa se pase ločeno na planini Zaprikraj.
Cike, ki se pasejo na skupnem pašniku Osredek, je namreč
ne sprejmejo medse. Poleg goveje živine že po tradiciji redijo
tudi dvajset avtohtonih drežniških koz, ki se skoraj vse leto
pasejo na skupnem pašniku Morizna, in sedemnajst ovac, ki
se poleti pasejo na skupnem pašniku Krasji vrh. Oba pašnika
se razprostirata strmo nad Drežniškimi Ravnami. Drobnico bo
redil tudi v bodoče, saj so na obronkih Krna in Krasjega vrha
ogromne površine, primerne za prepašo drobnice. Prodaja
kozličev in jagnjet je že zdaj utečena.
Da imajo vsi na kmetiji zelo radi živali in se ukvarjajo z njimi, je
mogoče spoznati kaj hitro, saj se živali ne bojijo niti obiskovalcev
in kar prihitijo k njim. Rade se „pocartajo“, uživajo ob božanju
in praskanju, vesele pa so tudi kakega „priboljška“. Posebno
Emil rad pohvali cike, na katere je močno navezan. Pripomni
tudi, kako se vedno držijo skupaj, imajo urejeno hierarhijo, v
čredi pa ni nobenega nemira. Zdrave so zato, ker se pasejo in
ker jih krmijo samo z najboljšo, doma pridelano krmo. Živali se
redno gibljejo, poleti na paši, pozimi pa so vedno v »izpustu«.
V novem hlevu bodo pogoji za bivanje še boljši. Da bi le država
še kaj primaknila zraven!

Kozlička avtohtone drežniške pasme je treba nahraniti,
Skočirjevi nadebudneži so prav primerni za to opravilo.
Cikasti zvonček
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PRVA VAŠKA KLAVNICA V SLOVENIJI
Irena Kos, univ.dipl.inž.živil.tehnol.
Kmetijsko gozdarski zavod Celje

D

ruštvo za ohranjanje cikastega
goveda v Sloveniji je organiziralo
strokovno ekskurzijo z naslovom
» S POHORJA NA KOROŠKO«. Najprej
smo si ogledali eno izmed prvih vaških
klavnic v Sloveniji, nato pa še podobne
obrate za klanje in predelavo mesa pri
naših sosedih v Avstriji.

Kmetija Rutnik orje ledino
Rutnikovi živijo v Gorenju nad Zrečami.
To je na pol poti med Zrečami in znanim
smučiščem Rogla. Kmetija obsega 24 ha
travnikov in 28 ha gozdov. Ukvarjajo se
z živinorejo, redijo 14 krav dojilj lisaste
pasme in nekaj prašičev. Ideja o klavnici
na kmetiji se je gospodarju Janezu
porodila že pred 6 leti. Vendar je v
vmesnem obdobju, ko se je zakonodaja
na tem področju nenehno spreminjala,
že obupal, saj ni mogel pridobiti vseh
potrebnih soglasij.

Predpisi niso več tako zahtevni

Udeleženci na ogledu prve vaške klavnice

V Evropski uniji, in s tem tudi pri nas,
je začela veljati nova zakonodaja
na področjih primarne pridelave in
predelave živil. Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije je v pogajanjih
na evropski ravni dosegla popuste
in povzela evropsko zakonodajo, ki
omogoča klanje in predelavo mesa pod
enostavnejšimi pogoji. Janez Rutnik
je to izkoristil in s strokovno pomočjo
svetovalcev
Kmetijsko
gozdarske
zbornice Slovenije mu je uspelo, da
je maja lani začel klati govedo tudi za
naročnike. Pri razumevanju zakonodaje
mu je pomagala Gabrijela Salobir
Vilar s Kmetijsko gozdarske zbornice,
tehnološki načrt pa mu je izrisala Irena
Kos iz Kmetijsko gozdarskega zavoda
Celja. Pomemben delež pri opremi
klavnice pa je opravil kar sam.

ODOBRITEV KLAVNICE
Obratovanje klavnice mora odobriti
Veterinarska uprava RS. Vlogi za
odobritev je treba priložiti tehnološki
načrt z vrisano opremo in potmi
v proizvodnji, načrt
čiščenja in
razkuževanja in program postopkov
notranjega nadzora – HACCP. Obrat
in dokumentacijo pregleda komisija
veterinarske uprave, ki ugotovi
morebitne pomanjkljivosti in izda
dovoljenje za začasno (pogojno)
obratovanje. V obratu se že lahko
kolje, vendar je treba odpraviti
pomanjkljivosti. Nekatere se ponavadi
pokažejo šele, ko začnemo delo. Ko so
pomanjkljivosti odpravljene, komisija še
enkrat vse pregleda in odobri delovanje
obrata.

V ISTEM PROSTORU LAHKO
OPRAVIMO VSE FAZE DELA
Prostor za klanje je lahko enostavno
urejen, a zagotovljena mora biti higiena
dela, kar med drugim pomeni časovno
ločene postopke dela. V istem prostoru
lahko danes koljemo, trupe potisnemo
v hladilnico, prostor očistimo in ko je
meso ohlajeno, ga v istem prostoru
razsekamo in oddamo strankam.
Prostori za veterinarja so lahko v
sklopu stanovanjske hiše. Sanitarije
z garderobo so običajno v sklopu
klavnice, obvezno pa morajo biti tam,
če bo v klavnici kdo zaposlen. Prav
tako ni potreben poseben čakalni hlev
pred klavnico, v katerem bi živali čakale
na klanje, saj jih kmetje dovažajo po
urniku, tik pred klanjem.

Obseg dovoljenega letnega zakola v klavnici manjše zmogljivosti je 1000 GVŽ in največ 250 ton razseka mesa.
Rutnikovi koljejo dva dni v tednu in imajo za kak mesec naprej zasedene zmogljivosti. Gospodar Janez svoje izkušnje rad
posreduje kmetom, ki prav tako razmišljajo o lastni klavnici. Zato upajmo, da bo podobna klavnica čimprej zaživela še na
kakšni kmetiji.

Notranjost klavnice
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KMETIJA RASTOČNIK
Rafko Rokavec, strokovni tajnik CK

V dolini Lepena, sedem kilometrov
iz Železne Kaple, se v vasi Koprivna
nahaja kmetija Rastočnik. Ime je
dobila po raztočju pritokov Koprivne,
Podpece in Mlačnikovega grabna.
Lastnik kmetije je 51 – letni Ingemar
Netschemer. Domačini ga kličejo
Ingo. Na kmetiji živijo še njegovi
starši, žena in trije sinovi. Kmetijo je
prevzel leta 1995. Prej je bil zaposlen
in je veliko delal po Sloveniji, in sicer
na področju kemičnega in biološkega
čiščenja odpadnih voda. Spoznal je
Slovenijo, pot ga je pogosto vodila v znana podjetja, kot so
Krka, Revoz, papirnice, itd.
Kmetija Rastočnik leži na nadmorski višini 824 m. Obsega 224
ha gozda, 40 ha pašnikov (20 ha lastnih, ostali so v najemu) in
25 ha travnikov (15 ha za trikratno košnjo, 10 ha za dvakratno).
Včasih je bilo nekaj njiv, danes so te površine travniki. Od leta
2000 je kmetija vključena v ekološko kmetovanje, v Avstriji mu
pravijo tudi biološko. Imajo tudi visokogorski pašnik, »Topičnikov
stan«, ki se razprostira na nadmorski višini od 1450 do 1500 m,
na njem pa rastejo različne vrste lilij in encijan. Ta pašnik je
registriran in zaščiten, zato kmetija prejema dodatno podporo
za njegovo ohranjanje.

Govedo avtohtone pasme Kärntner Blondvieh se
dobro obnese
Ob prevzemu je bilo na kmetiji od 20 do 25 glav goveda in 50
ovac, danes pa je od 30 do 35 glav goveda in 60 ovac. Do leta
2000 je prevladovalo govedo lisaste pasme, imeli pa so tudi
nekaj križank. Gospodar Ingo je želel izboljšati finančni položaj
gorske kmetije, zato se je odločil za zamenjavo pasme. Na
kmetiji v bližini Grafensteina pri Celovcu je kupil 15 glav živine,
med njimi 5 krav in 6 telic avtohtone pasme Kärntner Blondvieh.
Kasneje je kupil še 2 kravi, bikovski materi, in plemenskega
bika. Sedaj ima že četrtega bika. Z avtohtono pasmo je zelo
zadovoljen in pravi, da je zelo primerna za rejo krav dojilj.
Odlikujejo jo prilagodljivost, odpornost proti boleznim in izrazita
sposobnost za pašo na hribovitih pašnikih. Ingo pravi tej pasmi
marijadvorska, rečejo pa ji tudi koroško pšenično bela pasma.
Spomini nanjo pa segajo v njegova mlada leta. Škoda, da se
ni ohranila tudi v Sloveniji, saj bi tudi danes lahko zapolnila
marsikatero vrzel na hribovitih območjih. »Izgubili ste veliko
kulturno dobrino«, pripomni gospodar Ingo.

NASLOV KMETIJE:
			
			
			

Ingemar Netschemer
Kprein Sonnseite 17
9135 Eisenkappel
T: 0043 42 38 82 70

Brez subvencij ne bi šlo
K ohranjanju kmetije in tudi domače pasme veliko pripomorejo
subvencije. Brez njih bi kmetija životarila. Za leto 2008 je skupno
prejela 25.000,00 EUR subvencij. Pri avtohtoni pasme prejme
po 280,00 EUR za vsako govedo, za plemenskega bika 550,00
EUR vsako leto, za avtohtono pasmo ovac prejme 55,00 EUR
po glavi in za vsakega plemenskega ovna 120,00 EUR vsako
leto. Ta sredstva se dodeljujejo iz OEPUL programa. Za 11 krav
dojilj dobi kmetija skupno 2.420,00 EUR subvencij.
Ob prevzemu kmetije je gospodar Ingo kandidiral za sredstva
iz sklada za mlade prevzemnike kmetije. Poleg tega se je
odločil za izgradnjo domače klavnice in prostora za predelavo.
Investicija je presegla 70.000,00 EUR, od tega je približno
10.000,00 EUR ali 20 % prispevala dežela Koroška. Strošek
opreme je znašal približno 20.000,00 EUR, veliko dela pa so
opravili kar sami. Brez klavnice si dela na kmetiji gospodar
Ingo sploh ne zna predstavljati. To je zagotovilo za nemoteno
prodajo kakovostnega mesa in mesnih izdelkov.
V domači klavnici so na kmetiji Rastočnik začeli klati leta 1997.
S tem so zelo zmanjšali stroške, ki bi nastali ob morebitnem
odvozu v oddaljeno klavnico. Na območju občine Železna
Kapla je deset domačih klavnih obratov. Tudi s kontrolo zakola
in predelave ni posebnih težav. Pred zakolom pride terenski
veterinar, ki ima tudi koncesijo za pregled zaklanih živali. Če
je govedo starejše od 30 mesecev, odvzame tudi vzorce za
pregled na BSE. Stroški veterinarja znašajo 14,00 EUR za
zaklano govedo. Zbiranje klavničnih odpadkov je urejeno na
ravni občine in stane od 60,00 do 70,00 EUR za odraslo
govedo.
Gospodar Ingo je koroški Slovenec, ki je s svojim znanjem na
pravem mestu in ob pravem času našel pravo usmeritev za
svojo kmetijo. Ob našem obisku je gostil župana občine Železna
Kapla, Franca Jožefa Smrtnika, in predstavnika koroške rejske
zveze, Georga Moserja. Na prihodnost gleda optimistično,
čeprav bo težko za mlade generacije. Brez subvencij ne bo
preživetja, kmetijski proizvodi nimajo prave cene, življenje
na kmetijah se je spremenilo. Nedvomno pa bodo prihodnje
generacije morale najti prave prijeme za ohranitev poseljenosti
krajine in ohranjanje naravnih danosti. Evropska kmetijska
politika je na velikem razpotju. Vprašanje je, na kakšen način
usmerjati kmetijstvo in kako ohranjati naravo v tem globalnem
svetu.

V pašni sezoni je goveja čreda razdeljena v štiri skupine. V prvi
skupini so krave s teleti ženskega spola, v drugi krave s teleti
moškega spola, v tretji plemenske telice in v četrti bikci pitanci v
domačem hlevu. Zamenjava pasme je terjala sezonski pripust
plemenic. Prva skupina krav je pripuščena januarja in februarja
in teli v pozni jeseni, druga skupina pa je pripuščena maja,
junija, julija in avgusta in teli spomladi. Plemenske telice so
prvič pripuščene v starosti od 15 do 18 mesecev. Plemenskega
bika ima v pripustu običajno dve leti, največ tri. Ko se odloči
za nakup novega, mu odgovorna oseba v koroški rejski zvezi
ponudi tri mlade bike, sam pa se odloči, katerega bo izbral.
Kmetija Rastočnik tako širi osnovno plemensko čredo. Od pet do
šest plemenskih bikov prodajo za pleme v starosti 15 mesecev.
Povprečna cena za plemenskega bika znaša 1.600,00 EUR.
Do sedaj so prodali le malo krav in telic, predvsem so jih menjali
z bolj kakovostnimi.

Hlev z izpustom na kmetiji Rastočnik
Cikasti zvonček
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SELE NA KOROŠKEM
Nanti Olip, predsednik ISSK (Interesna skupnost selskih kmetov)

Sele

N

a skrajnem južnem delu
Koroške,
v
visokogorski
dolini Karavank med Košuto,
Setičami, Obirjem in Grlovcem, leži
po svoji naravni lepoti daleč naokrog
znan kraj Sele. Zanj je značilna
odmaknjenost
od
tranzitnega
prometa, pot nas tja pripelje iz Tržiča
preko nekdanjega mejnega prehoda
Ljubelj. Občino Sele sestavlja sedem
zaselkov, in sicer: Zvrhnji kot, Srednji
kot, Cerkev, Košuta, Borovnica,
Šajda in Homeliše. Na pretežno
slovenskem jezikovnem območju
je kulturna krajina nedotaknjena,
saj jo v glavnem oblikuje kmetijski
gospodarski prostor. Gospodarjenje
majhnih višinskih kmetij je bilo stoletja
prilagojeno naravnim danostim v
alpskem svetu in je iz generacije v
generacijo oblikovalo podobo krajine
in tudi način življenja. Ljudje ohranjajo
stare življenjske navade, kulturo in
slovenski jezik. Glavni gospodarski
dejavnosti sta tradicionalno kmetijstvo
in gozdarstvo. Pri prvi je v ospredju
živinoreja s pašništvom na planinah,
pri drugi pa lesarstvo z visoko
kakovostjo lesnih izdelkov.
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Leta 1993 smo v Selah ustanovili
INTERESNO SKUPNOST PAŠNIH
UPRAVIČENCEV, kajti na najlepših
planinskih površinah pod Košuto
je imela avstrijska vojska v najemu
vojaško vadišče in je s stalnimi vajami
zelo ovirala pašo. Posamezniki smo
se upirali, toda premočan nasprotnik,
avstrijska vojska, je še naprej z vedno
večjo intenzivnostjo, predvsem v
poletnih mesecih, onemogočal pašo.
Organizirani v društvu smo s skupnimi
močmi dosegli ukinitev vadišča. Kasarne
so prodali, kmetje so lahko ponovno
uporabljali planine, kraju samemu pa
smo vrnili najprivlačnejši izletniški točki,
Košutnikov turn in Cjajnik.

Društvo je kmetom v pomoč
Po prvih uspehih skupnega interesnega
nastopanja smo hitro spoznali, da
je spekter našega dela dosti širši
in leta 1994 preimenovali društvo v
INTERESNO SKUPNOST SELSKIH
KMETOV (ISSK), ki si prizadeva za
ohranjanje, pospeševanje in nadaljnji
razvoj gorskih kmetij. Namen društvene
dejavnosti je povezati delo kmetov in
bolje tržiti njihove proizvode. Poleg tega
društvo kmetom pomaga pridobivati

evropska razvojna sredstva.
Leta 1995 je Avstrija postala članica
Evropske unije. To je prineslo temeljite
spremembe v kmetijstvu in celo vrsto
novih izzivov. Spremenil se je sistem
podpor gorskim kmetijam, novi predpisi o
predelavi in neposredni prodaji kmečkih
proizvodov so prinesli zahtevnejše
higienske predpise, površinske premije
pa so terjale natančen opis pridelovalnih
površin.
Že vse leto pred vstopom Avstrije v
Evropsko unijo smo kot ISSK hodili od
Celovca do Dunaja in skušali dobiti čim
več informacij o možnostih za skupinske
projekte
in
optimalno
koriščenje
površinskih premij. Po vsej selski občini
smo evidentirali kulturno krajino in tako
lastnikom zemljišč priskrbeli podrobno
gradivo o vseh površinah, o terenskem
nagibu, stanju planin in tako naprej.
Vsi ti podatki iz strokovno obdelanega
popisa kulturne krajine so se izkazali
kot zlata vredna dokumentacija pri
vlaganju prošenj za podpore iz evropskih
skladov.
Drugo pomembno delovno področje
društva so bili skupinski projekti, katerih
cilj je bilo čim boljše koriščenje sredstev
iz pospeševalnih skladov za manj razvite
regije. Prav na osnovi skupnega projekta

S Pohorja na Koroško
smo v letu 1999 odprli Gospodarski
center Sele, v katerem smo uredili vaško
klavnico in predelovalne prostore za
mesne izdelke. Z zakolom živine v vaški
klavnici so odpadli nepotrebni prevozi, ki
na živino delujejo stresno. Prav ta obrat
je pripomogel k večji kakovosti mesa in
mesnih izdelkov. Tudi zaradi tega so se
mnogi kmetje odločili še za večjo kakovost
dela in se usmerili v ekološko kmetovanje.
Poleg tega je v gospodarskem centru
večnamenski prostor, ki ponuja kraju in
okoliškim vasem možnost družabnega in
kulturnega življenja.
ISSK v okviru programov Leader
in Interreg sodeluje pri projektih
»KULTURNI PROSTOR KARAVANKE«
in »ŽIVLJENJSKI PROSTOR CARNICA
ROSENTAL/ROŽ«, ki ju podpirata
Evropska unija in dežela Koroška. V
okviru drugega projekta poteka program
»NARAVA – TRAJNA REGIONALNA
IN ČEZMEJNA PROIZVODNJA IN
TRŽENJE KMEČKIH PROIZVODOV IZ
SEL«, ki naj bi zagotovil nadaljnji obstoj
in razvoj kmetij v Selah. Z vključevanjem
vanj želimo okrepiti možnosti za
neposredno
prodajo
kmetijskih
proizvodov. Zato smo izbrali osrednjo
blagovno znamko z nazivom »KOŠUTA«.
Pod tem imenom prodajamo goveje
in ovčje meso, les in lesne proizvode,
nadvse cenjen med in izdelke iz medu,
pa tudi druge kmečke specialitete.
Kmetije smo sistematično opremili s
tablami in jih vrisali v pregleden zemljevid
občine. Tako potrošniku olajšamo
dostop do kupcev in mu omogočimo
nakup neposredno na selskih kmetijah.
Poleg tega smo označili dva kilometra
dolgo gozdno učno pot, ki se začne v
središču kraja Sele in poteka do Koče
pod Košuto. Pohodnikom in ljubiteljem
narave tako ponujamo prijeten oddih.
V okviru projekta si prizadevamo tudi
za čezmejno povezovanje s podobnimi
organizacijami. Tudi na ta način želimo
ohraniti trajnostno kmetovanje in
slovensko identiteto.

Gospodarski center Sele zadetek
v polno
Glavna temelja kmetovanja v Selah sta
živinoreja in tradicionalna neposredna
prodaja mesa. Z uveljavitvijo novih,
strožjih
higienskih
predpisov
sta
nam ostali dve možnosti: prenehati
neposredno prodajo in veliko investirati v
domači obrat ali pa se odločiti za skupno
investicijo in večji projekt, ki bo ustrezal
vsem pogojem. Po dolgi in temeljiti
presoji smo se odločili za skupno naložbo
in začeli načrtovati Gospodarski center.
Leta 1995 smo pripravili dokumentacijo,
izdelali načrte in zbrali potrebne podlage
za kandidaturo za evropska sredstva iz
sklada Cilj 5 b. Leta 1996 smo uspešno
kandidirali na razpisu in 4. avgusta 1996
začeli gradnjo Gospodarskega centra v

Skupinska slika pred Gospodarskim centrom Sele
Selah. Še istega leta smo zgradili stavbo
do strehe, leta 1997 smo jo tehnološko
opremili, klavnica je začela obratovati
februarja 1998. Opremo smo kupili v
Sloveniji - celotno hladilno tehniko v
LTH Škofja Loka, drsne tire in ostalo
opremo pa v podjetju LIMOS v Škofji
Loki. V rekordnem času smo dogradili
večnamensko poslopje, ki ima v pritličju
klavnico s celotno infrastrukturo za klanje
in predelavo mesa ter garaže. V prvem
nadstropju smo že leto kasneje uredili
večnamenske prostore, ki so v prvi vrsti
namenjeni izobraževalni dejavnosti. Tam
je tudi skladišče za stroje, ki so v skupni
lasti: prevozna sredstva za prevoz
živine, prikolice, stroj za nego parkljev
in podobno. Zelo hitro je mogoče ta
prostor preurediti. V njem so tako tudi
velika družabna srečanja, pogostitve,
praznovanja in pokušnje kmečkih
specialitet (govejega mesa, klobas,…).
Predvsem s pokušnjami smo nagovorili
nešteto obiskovalcev in pridobili glavnino
odjemalcev proizvodov selskih kmetij.
Stroški za celoten projekt so znašali
okoli 500.000 EUR, od tega smo prejeli
iz sklada Cilj 5 b 280.000 EUR ali 55
% nepovratnih sredstev. Za uporabo
garažnih prostorov nam je občina Sele
namenila podporo v višini 87.000 EUR,
preostala sredstva pa smo zagotovili
oz. obračunali z lastnim delom in
materialnimi prispevki, na primer lesom
za streho. Skupno smo vložili v projekt
20.000 delovnih ur, pri čemer je brez
dvoma največ pomagal domačin Franci
Pristovnik, ki je sam opravil več kot 2.000
delovnih ur.
Gospodarski center v Selah uspešno
deluje že dobrih 10 let in ponuja
domačim kmetijam servis pri klanju in
prodaji živine, ki ga nihče drug ne more
dati. Letno se v klavnici zakolje od 80 do

100 govedi in približno 30 prašičev. Sicer
pa je klanje prašičev dovoljeno tudi na
kmetijah.
Vsem tistim kmetijam, ki so se pri gradnji
najbolj angažirale, ostanejo ugodnosti
za naslednje generacije in za uporabo
klavnice in celotne infrastrukture plačajo
najnižjo mogočo ceno (trenutno približno
30 EUR na govedo). Tistim, ki pri gradnji
niso sodelovali, trenutno zaračunavamo
100 EUR za vsako govedo.
Društvo ISSK daje kmetom na voljo
celotno infrastrukturo klavnice, vsak
pa mora sam poskrbeti za zakol in
čiščenje klavnih prostorov. Usposobili
smo tudi pet mesarjev. To pomeni, da
lahko kmet sam zakolje žival in opravi
vsa dela. Če tega ne zna, mora poiskati
usposobljenega mesarja. Po zakolu
veterinar opravi preglede, klavni odpadki
se odpeljejo na skupno odlagališče v 30
km oddaljeni Celovec, meso pa gre na
vsaj enotedensko hlajenje in zorenje v
hladilne komore.
Društvo ISSK ima dva društvena
higienska preglednika, ki skrbita za
spoštovanje dogovorjenih pravil igre.
Če uporabnik klavnice ne upošteva
pravil in higienskih predpisov, se
mu izreče opomin ali očisti klavnica
na njegov račun. Velja zlato pravilo:

»Zapusti klavnico in predelovalne
prostore v takem stanju, kot bi
jih želel videti, ko boš uporabljal
te prostore naslednjič!« Ker se to
pravilo med poštenjaki še vedno dobro
obnese, nimamo posebnih težav.
Dežela Koroška ima veliko obratov za
klanje domačih in divjih živali, še veliko
več pa je klavnih obratov na večjih
kmetijah. Prav ti obrati pripomorejo k večji
etiki zakola in boljši kakovosti mesa.
Cikasti zvonček
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KÄRNTNER BLONDVIEH KOROŠKO BELO GOVEDO
Rafko Rokavec, strokovni tajnik CK

pasma
deželno in

Med strokovno ekskurzijo nas je pot
zanesla tudi na kmetijo Rastočnik
v Koprivno pri Železni Kapli, kjer
redijo govedo avtohtone pasme
Kärntner
Blondvieh.
Mnogi
so v šali pripomnili, da so to
»koroške blondinke«. Sicer
gre za posodobljeno varianto
nekdanje
marijadvorske
pasme, ki so jo redili tudi
ponekod
na
slovenskem
ozemlju. To avtohtono pasmo
danes imenujejo tudi koroško
belo govedo ali koroško pšenično
belo govedo. V dobrih dvajsetih
letih je našim sosedom uspelo to
pasmo dvigniti na primerno raven.
Rejci s Koroške pravijo, da je ta
dar iz preteklosti in jo uvrščajo v
kmečko dediščino, ki jo velja ohraniti.

Zgodovina pasme
Prvi pisni viri, ki omenjajo koroško belo pasmo goveda,
segajo v leto 1604, ko so odkrili prve živali pri Grafen
Christalnigg in Ebersteinu. Slovanski priseljenci so pripeljali s
seboj enobarvno govedo, ki so ga kasneje križali z nemškim
frankovskim govedom. Leta 1857 je bila pasma priznana za
najboljšo na območju Avstrije in Madžarske. Pred 100 leti je
bila močno zastopana na območju Koroške, Pohorja in Zgornje
Savinjske doline. Na Slovenskem so to govedo imenovali belo
slovensko govedo oziroma marijadvorsko govedo. Leta 1990
ga je Svetovna organizacija za prehrano (FAO) zavarovala
pred izumrtjem in uvrstila na rdečo listo. Začelo se je oživljanje
(iskanje zadnjih primerkov), obnovitev (selekcija) in ohranjanje
pasme (rejsko delo).

Številčno stanje skozi čas
Po besedah predstavnikov Koroške rejske zveze je bilo pred
20 leti registriranih 14 krav in samo 1 bik v primernem tipu.
Leta 2007 je bilo evidentiranih 100 rejcev in v rodovniško knjigo
vpisanih 700 krav. Skupno je bilo evidentiranih 1.261 govedi
koroške bele pasme. Danes ima 112 rejcev v rodovniško knjigo
vpisanih 800 krav.

Selekcija
Na Koroškem si prizadevajo v čim večji meri vključiti reje koroško
belega goveda v kontrolo proizvodnosti mesa. Zapisujejo težo
telet ob rojstvu, tehtajo pa jih tudi pred odgonom na pašo in
ob prigonu domov. Kontrolo mlečnosti vršijo samo na dveh
kmetijah. Od selekcijskih metod opravljajo linearno ocenjevanje
okvirja, zunanjega videza, telesnih oblik in vimena. Imajo tudi
kontrolo genotipa.
Za preprečevanje parjenja v sorodstvu ima koroška rejska
zveza izdelan program »OPTIMATE«, ki je nadgradnja
rodovniške knjige. Knjiga je enotna za vso Avstrijo, v njej se
zbirajo vsi rodovniški podatki, podatki kontrole proizvodnosti,
podatki o oceni in odbiri plemenskih živali, skratka podatki
rejskih metod.
Program »OPTIMATE« ponuja osnovo za načrtno
osemenjevanje plemenskih krav in telic. Vsako leto
vključijo v osemenjevanje najmanj dva bika. Do sedaj je bilo
v osemenjevanje vključenih 20 plemenskih bikov. Največjo
pozornost pa namenjajo programu osemenitev najboljših krav,
to je bikovskih mater.
Program »OPTIMATE« je tudi podlaga za načrtno
vključevanje plemenskih bikov v naravni pripust. Vsako
leto vključijo v pripust približno 44 mladih bikov, skupno jih je v
pripustu 53. Število bikov za naravni pripust se z leti povečuje,
kar je dobra osnova za razpršitev genov znotraj populacije in za
uravnavo nizkega koeficienta sorodstva naslednjih generacij.
Na osnovi omenjenega programa odgovorna oseba za izvedbo
rejskega programa ponudi zainteresiranemu rejcu v nakup tri
mlade izbrane bike. Predlagani bik mora genetsko ustrezati
vsaj 50 % plemenic, preostale lahko rejec osemeni z drugim
bikom. Mlade bike vključijo v pripust v starosti od 12 do 15
mesecev. Sicer poteka vzreja bikov na kmetijah. Ko so stari
leto dni, jih odberejo in nato premestijo na izbrano pripustno
mesto.

Ohranjanje genetske raznolikosti znotraj pasme

Vrhunska kakovost mesa

Za koroško belo pasmo je izdelan rejski program, ki sloni na reji
v čisti krvi in se izogiba parjenja v sorodstvu. Glavni rejski cilj je
ohranitev genetske pestrosti pasme. Ohraniti želijo konstitucijo
telesa in povečati mesnatost, s čimer naj bi pasma dobila večji
gospodarski pomen.

Koroško belo govedo ima zelo kakovostno meso. Je zelo
dobrega okusa in ima fina mišična vlakna. Raziskave so
pokazale, da meso vsebuje veliko visoko vrednih beljakovin,
železa in vitaminov, predvsem v vodi topnega vitamina B
–kompleksa. To je vedel že cesar Franc Jožef I. Znani dunajski
zrezek so namreč včasih pripravljali prav iz volovjega mesa
koroške bele pasme. Nova spoznanja so tudi v Avstriji pokazala,
da je intenzivna prireja mesa povezana z nižjo kakovostjo.

Za izvajanje rejskega programa skrbi koroška rejska zveza
(Kärtner Rinderzuchtverband), ki zaposluje tudi osebo, ki je
odgovorna za izvedbo rejskega programa. Poleg tega so rejci
ustanovili društvo (Kärntner Blondviehzuchtverein). Predstavnik
koroške rejske zveze je poudaril velik pomen organiziranosti
rejcev prav pri avtohtonih pasmah. To je jamstvo, da pasma ne
bo izumrla. Ohranijo jo lahko le organizirani rejci in nihče drug!
Tega bi se morali zavedati tudi odgovorni v Sloveniji.

Lastnosti
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Koroško belo govedo je kombinirana pasma, z večjim
poudarkom na mesnatosti. Je srednjega okvirja, krave so
težke okoli 600 kg, odrasli biki pa okoli 900 kg. Koroško belo
govedo ima nekoliko robustnejšo konstitucijo, dolgo glavo in
drobno okostje. Je enobarvno, od bele do svetlo rumene barve
(žemljaste). Tudi koža je svetla, prav tako smrček, ki je mesnate
barve (kot usnje), svetli so tudi rogovi in parklji. To pasmo
odlikuje prilagodljivost na gorsko klimo. Ima dobro plodnost,
čeravno je nekoliko pozno zrela, in razvit čut za materinstvo.
Koroško belo govedo je predvsem zastopano v rejah krav
dojilj, in to v ekološki prireji. Strokovnjaki svetujejo naravno
vzrejo in krmljenje, poleti pašo, pozimi prosto rejo z izpustom.
Strogo prepovedujejo krmljenje s tujimi krmnimi mešanicami, ki
vsebujejo gensko spremenjene rastline.
Cikasti zvonček
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POGLEJMO V ZGODOVINO PISANE
BESEDE O AVTOHTONIH PASMAH GOVEDI
NA SLOVENSKEM
MARIJINODVORSKO PLEME

Originalni članek glasila »KMETOVALEC«,
Uradno glasilo c. kr. kmetijske družbe
vojvodine kranjske, št. 15., leto XIII., z dne
15. avgust 1896, urednik Gustav Pirc.

O

koliš tega plemena je vzhodni del koroškoštajerskih prvotnih Alp, pričenši s padajočim
ozemljem na obeh straneh Turaškega sedla,
potem čez Kravarico (Kuhalpe) in Grebarico proti
Tržaškemu sedlu, ki se za tem vzdiga proti Venclovi
in Prezdtnerjevi planini; dalje sodna okraja Tržič in St.
Lampreht na Gorenjem Štajerskem, in dopolnjuje ga
mursko in dravsko rečje od Brež in Motnice dalje.

Velikost in teža. Krave so povprečno visoke po 135 cm,
dolge po 164,9 cm in tehtajo povprečno po 475 kg,
pripadajo torej večji in težji planinski živini.
Barva. Ako hočemo biti strogi, mora biti barva vseskozi
enaka, ali svitlorumena ali pa koruznorumena (svitloplava),
ter ne sme nikjer biti bolj belkasta ali rdečkasta in tudi
nikjer ne sme biti pegasta. Ker je dlaka tenka, kratka
in presevna, koža pa brez pigmenta (barvila), rožnata,
oživlja to na nekak poseben način vtisk, ki ga dela barva.
Sluznica na gobcu, jeziku, na nebu in ob očesnih vejicah
sme biti le naravne mesne barve, rogovi in parklji morajo
biti vinskorumeni, repov čop pa take barve, kakeršne je
telo.
Oblika života. Glava ima dolg obraz, med očmi je obilo

srednje široka, vpadla ob sencih, gorenji del čela pa ima
vzbočen z obilim vrhnjim robom; nos je širok, večkrat
vzbočen. Rogova sta močna, srednje dolga, precej
narazen ter imata topa rta (špici), ušesi sta v primeri z
glavino velikostjo skoraj majhni, očesi ležita globoko in na
pol jih pokrivata napeti trepalnici. Vrat ni ravno dolg, pa
je močen v tilniku, lepo nastavljen in ima obilno ožrelje.
Život je precej dolg, spredaj krepkeje razvit kakor zadaj;
posebno prsi so široke, dočim je trebušni del ob straneh

bolj ploščnat. Hrbet je redkokdaj popolnoma raven, zadaj
primerno širok, proti tenkemu, dolgemu repu nekoliko
vzvišen. Noge so močnih kostij, zadnje precej visoke,
pleča in nadlakti so mesnate in krepko prirastle životu.
Stegno je sicer zelo dolgo in primerno široko, vender pa
ni posebno mišičasto. Spodnji del nog so močni, žilavi
in lepo vzrastli ter imajo strme, močne parklje. Koža
je debela, mehka, prožna in pregibna. Dlaka je tenka,
večkrat svili podobna, svitla in voljna. Vime in mlečni
znaki so zmerno razviti.
Koristna svojstva. Glede mlečnosti moramo to pleme

prištevati manj mlečni planinski živini, kajti krava
navadne velikosti in teže daje ob krmi in oskrbi, kakeršna
je v navadi v okolišu tega plemena, na leto povprečno le
kakih 1.200 litrov mleka. Za pitanje pa je ta živina boljša
nego srednje dobra; meso je celo prav izborno, in to je
bilo pač v prvi vrsti vzrok, da so jo začeli ceniti tudi izven
njene domovine. Tudi pri delu (kot vprežna živina) se to
pleme lahko kosa s priznanimi sosednjimi pasmami
(z muricodolskim, pomurskim, anižedolskim in labotskim),
je zdrava in čvrsta ter tudi v manj ugodnih razmerah
ohrani prirojeno krepko svojo naravo.

Kraji, kjer se dobi, in cene. Dragocene plemenske in

porabne živali je jeseni in spomladi treba poiskati po
hlevih, po leti pa po planinah na paši. Po planinah se
te živine sploh največ pokupi. V dolinah je sicer mnogo
semnjev, toda niso posebnega pomena, in ne svetovali bi
nikomur, naj tamkaj išče boljših živalij. Izvzeti pa moramo
pomladne in jesenske semnje v Šmarjeti poleg Tržiča na
Štajerskem, Sv. Salvator v Motniški dolini na Koroškem,
posebno pa planinska semnja na Blatnici 5. dne avgusta
in 6. dne septembra. Glede cene naj povemo, da je
povprečna cena zadnjih 5 let bila za stot (100 kg) žive
teže: pri kravah 27 do 32 gld., pri plemenski živini 28 do
36 gld., pri vprežnih volih 29 do 30 gld., in pri pitancih 32
do 38 gld..

Cikasti zvonček

17

Navodila za presojo
barvnih znakov
cikastega goveda
Banova uredba štev. 197 iz leta 1935
Prof.dr. Andrej Šalehar, zaslužni profesor,
Metka Žan Lotrič, univ.dipl.inž.zoot.,
mag. Marko Čepon
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
Oddelek za zootehniko

C

ikasto govedo je edina slovenska avtohtona pasma
govedi. Zlasti v starejših literarnih virih se za cikasto
govedo pogosto uporabljajo tudi druga imena: bohinjsko
govedo, gorenjsko pincgavsko govedo, gorenjsko rdečecikasto govedo in druga. Imena se nanašajo na izvor oz. na
obarvanost živali.
Pri ocenjevanju in razvrščanju živali pasme cikasto govedo
ocenjujemo tudi izraženost bele hrbtne lise in stegenskih/
golenskih pasov ter pigmentacijo dlake oz. barvo kože.
Izraženost lastnosti se ocenjuje od 1 do 9. Manjša vrednost
pomeni močnejšo izrazitost hrbtne lise in stegenskih/golenskih
pasov oz. temnejšo pigmentacijo kože. To je v skladu z Rejskim
programom za cikasto govedo (Žan Lotrič in sod., 2004), kjer
je zunanjost živali te pasme opisana takole: »Živali cikaste
pasme so lahko enobarvne rdeče ali pa rdeče barve z značilno
belo liso. Bela lisa se začne na vihru, gre preko hrbta do repa,
se nadaljuje na repu, nato po stegnih v obliki pasov, trebuhu in
prsnem košu ter se nadaljuje čez goleni. Pri nekaterih živalih
so stegna in goleni brez belih pasov.«
Obstajajo različna mnenja o tem, kaj sta »pravilna« razporeditev
in izrazitost posameznih barvnih znakov pri cikastemu govedu.
Nekateri menijo, da mora biti celotno telo živali večinoma
enobarvno rdeče in je bele barve le za vzorec, spet drugi
zagovarjajo večji obseg in poudarjenost bele lise oz. pasov…
Raziskave zgodovinskih virov o slovenskih avtohtonih in
tradicionalnih pasmah so odkrile nekatere vire, ki so lahko v
dobro strokovno pomoč pri razreševanju omenjenih razhajanj.
Dober vir predstavlja banova uredba, objavljena 6. aprila 1935
v službenem listu kraljevske banske uprave dravske banovine,
z naslovom NAVODILA ZA PRESOJO BARVNIH ZNAKOV
CIKASTEGA GOVEDA.
V rejskem dokumentu »BARVNI ZNAKI GORENJSKEGA
CIKASTEGA GOVEDA«, ki ga navaja Šalehar (2009), so
zapisana navodila, ki jih je uporabljala Zveza selekcijskih
organizacij za gorenjsko cikasto govedo v Ljubljani in jih je
po »Navodilu za presojo pincgavskega goveda«, avtorja ing.
Flucherja, sestavil Josip Sustič, tajnik Gorenjske selekcijske
zveze. Leto nastanka tega dokumenta ni znano.

Fotografija skupine cikastih goved pred
drugo svetovno vojno
Slikal Foto atelje Avg. Blaznik Škofja Loka. Kupljeno
na bolšjem sejmu 22.7.2007. (last prof.dr.Andreja Šaleharja)
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Naslovnica uradnega lista

V nadaljevanju predstavljamo
banovo uredbo štev. 197
iz leta 1935 v celoti:

Ponovimo splošna navodila iz banove uredbe:
Barva in razdelitev barv naj se presojata s stališča, da je tem
bolje, čim bolj prevladuje temeljna rjava barva nad belo, in to
tudi takrat, ko se pojavljajo na belem polju rjave lise ali ko je
bela hrbtna proga prekinjena.
Premočno razširjanje bele barve nakazuje oslabljeno
konstitucijo in se rado podeduje. Pri ocenjevanju bikov bodimo
strožji kot pri ocenjevanju krav.
Nekdanja prevelika strogost ni v skladu niti s sodobnimi rejskimi
načeli za odbiro živali po obliki in hasnovitosti* niti z novejšimi
izsledki o barvi domačih živali. Edino bela (ožja ali širša) hrbtna
in trebušna proga sta obvezni, ker je to zunanji znak pasemske
pripadnosti.
*hasnovitost: koristnost

Zaključna misel:
Predstavljena navodila nedvomno nakazujejo, da so imeli rejci
cikastega goveda in tudi takratna oblast pred drugo svetovno
vojno jasno izoblikovano zootehniško izhodišče, kakšne živali
želijo imeti. Njihovo poznavanje pasme je potrebno prenesti in
uporabiti v sedanjem rejskem delu.

Viri:
Barvni znaki gorenjskega cikastega goveda. Tipkopis, leto
19??, 1. stran.
Navodila za presojo barvnih znakov cikastega goveda.
VI(1935)28. Službeni list kraljevske banske uprave dravske
banovine, str. 212 – 213.
“http://www.sistory.si/publikacije/pdf/uradnilisti/1935.pdf”
Šalehar, Andrej. Zgodovinski viri o slovenskih avtohtonih in
tradicionalnih pasmah do leta 1945. Ljubljana 14. 05. 2009,
101. stran.
“http://www.dlib.si/documents/knjige/bibliografije/pdf/URN_
NBN_SI_doc-ZTF15AIY.pdf”
Žan Lotrič M., Čepon M., Kompan D. 2004. Rejski program
za cikasto govedo. Domžale, Univerza v Ljubljani Biotehniška
fakulteta Oddelek za zootehniko: 92. stran.

SREČA JE
Sreča ni kup zlata,
sreča je, če nekdo te rad ima.
Sreča ni hiša, ki sedem sob ima,
pa je le vreča brez dna.
Sreča ni dopust na Havajih,
je le smeh in iskrica v očeh.
Izpod peresa Milke Močnik iz sv. Petra nad Begunjami.

PAŠNIŠKA
KRVOMOČNOST
Primož Muri, dr.vet.med.

Pašniška krvomočnost je zajedalska bolezen, za katero
obolevajo govedo, konji, ovce, koze in psi. Glede na
povzročitelja, prenašalca in tudi zaradi zelo specifičnega
poteka in pojavljanja je znana tudi pod drugačnimi imeni:
piroplazmoza, babezioza, klopna mrzlica, teksaška mrzlica.
Bolezen srečamo v ozko omejenih območjih – na pašnikih, ki
so močno invadirani s klopi. Najpogosteje se pojavlja od pozne
pomladi do jeseni, skratka takrat, ko so živali na paši in ko je
življenjska aktivnost klopov na višku.
Pašniško krvomočnost povzročajo praživali (protozoji), ki
pripadajo več posameznim vrstam. Najpogostejše so okužbe
z Babesia bovis, Babesia divergens in Babesia bigemina. Sam
potek bolezni se glede na vrsto povzročiteljev ne razlikuje.
Povzročitelji se v telo goveda naselijo s pomočjo klopov. V
telo goveda ponavadi vdrejo od 2 do 3 dni potem, ko se je
klop prisesal na žival. Neposreden prenos povzročitelja z živali
na žival ni mogoč. Po vdoru v telo se povzročitelji naselijo v
rdeče krvničke – eritrocite, kjer se začnejo razmnoževati. To
pa povzroči razpad eritrocitov. V akutnem stadiju bolezni je
lahko prizadetih do 75% vseh eritrocitov. Inkubacijska doba,
to je čas od vnosa povzročitelja v telo do pojava bolezenskih
znakov, traja od 2 do 3 tedne. Prvi znak, ki ga lahko opazimo,
še preden žival dejansko zboli, je množična invadiranost s
klopi. Klope najdemo zlasti na predelih z mehkejšo in tanjšo
kožo: na vratu, na prsih, po trebuhu. Oboleli živali se telesna
temperatura poviša na 40°C do 42°C in je potrta. Zaradi
zmanjšanega števila eritrocitov (njihova naloga je raznašanje
kisika po telesu) žival pospešeno diha, da bi tako nadomestila
zmanjšano oskrbo s kisikom. Iz istega razloga se močno
poveča srčni utrip, ki v hujših primerih lahko postane tako
glasen, da ga je mogoče slišati z razdalje nekaj metrov. Eno od
najbolj značilnih znamenj pa je krvomočnost (krvavo oz. temno
uriniranje). Iz razpadlih eritrocitov se namreč sprošča krvno
barvilo – hemoglobin, ki se izloča z urinom. Včasih je urin tako
močno obarvan, da je podoben kavi. Zaradi zmanjšanja števila
eritrocitov in hemoglobina so živali tudi anemične – slabokrvne.
To opazimo po bledih sluznicah nosnic, bledici okrog oči in bledih
seskih; pogosto na istih mestih opazimo rumeno obarvanost –
zlateničnost, ki je posledica prevelike količine rumeno obarvanih
produktov, ki nastajajo pri razgradnji hemoglobina. Prizadete
živali so tudi manj ješče. Lahko se pojavijo motnje v delovanju
centralnega živčnega sistema. Živali škrtajo z zobmi, pojavijo
se krči in nekoordinirani gibi, v skrajni fazi živali poginejo.
Smrtnost je odvisna od vrste povzročitelja in od splošnega
stanja živali. Zlasti je prognoza slaba, če bolezen poteka v
živčni obliki. Mnoge živali, ki preživijo, postanejo sicer deloma
imune na bolezen, vendar pa ostanejo njeni kronični nosilci in
s tem rezervoar povzročitelja.
Zbolijo predvsem živali, starejše od 9 mesecev, saj so teleta
po eni strani zaščitena s kolostralnimi protitelesi (protitelesi
iz mleziva), po drugi pa je nastajanje novih eritrocitov, ki
nadomeščajo propadle, pri teletih mnogo hitrejše kot pri
starejših živalih. Pri starejših živalih lahko smrtnost doseže
70% obolelih živali. Najhuje zbolijo odrasle živali, ki se prvič
srečajo s povzročitelji, torej živali, ki so kupljene na novo, ali pa
so na pašnike, ki so »bogati« s klopi, pripeljane od drugod.
Zdravljenje je lahko v večini primerov uspešno, če se začne
pravočasno. Preventivno oz. pravočasno bi ukrepali, če bi
zatirali klope v naravi, kar pa je zelo zahtevno in obenem
ekološko sporno. Rezervoar povzročiteljev so namreč tudi divje
živali. Na naraven način pa nevarnost množičnih klopnih invazij
zmanjšamo tako, da iztrebimo pašnike, saj se klopi najraje
zadržujejo v grmovju. Mogoča je tudi medikamentozna zaščita
živali pred invazijami s klopi, ki pa je časovno omejena – torej
ne zagotavlja zaščite vso pašno sezono. Ko pa je govedo že
zbolelo, je najpomembneje, da obolenje pravočasno spoznamo
in poiščemo strokovno pomoč, saj je od pravočasnosti
zdravljenja odvisna prihodnost bolne živali.
Cikasti zvonček
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NOVI BIKI CIKASTE PASME ZA
OSEMENJEVANJE
Rafko Rokavec, strokovni tajnik CK

Delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov cikaste pasme za osemenjevanje
in pripust je na novo odbrala tri bike za osemenjevanje. Vsi so avtohtonega
tipa, skladnih telesnih oblik in korektnih nog ter nosilci genotipa BB za mlečno
beljakovino kappa-kazein, ki je pomembna za dobro sirjenje.
Posebno pozornost je delovna skupina namenila poreklu, da ne bi prihajalo do
parjenja v sorodstvu. V poudarjenem rdečem tisku so pri vsakem biku navedeni
tisti biki – očetje plemenic, ki so v ožjem sorodstvenem razmerju.

SUM 852541 SI 03392917
Izvorni rejec: Jožefa Balantič,
Županje njive, Stahovica
BARVNI
ZNAKI
Drevo ivali
SI 03392917
Temeljna barva

OPIS
rdeče-rjava

Izrazitost hrbtne lise
nekoliko slabša
Centralna podatkovna zbirka
Izrazitost
pas
na
stegnih
slabša
Govedo (CPZ Govedo)
Kmetijski
inštitut
Slovenije
Izrazitost pas na golenih
slabša
Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana
NAPAKE:
prekinjena
hrbtna
lisa
http://www.govedo.si
govedo@kis.si

Drevo ivali SI 03392917

Zaradi preprečevanja
parjenja v sorodstvu
8/19/09se
9:14 AM
odsvetuje osemenjevanje
plemenic, ki so potomke
bikov ŠVAJC 851809 in
TOM 851817.

852541 SUM 852541
SI 03392917
SUM
SI 03392917
03.08.07Rojen: 3.8.2007
CK (CK -CK
65)(CK-100%)

Oče

Mati
SI 2095379 RDEKA
10.10.00
CK (CK - 100 %)

851809
SI 12838037 VAJC
22.08.03
CK (CK - 100 %)

Očetov oče
SI 62175902 CIK
31.12.00
CK (CK - 100 %)

Izpisano dne: 19.08.2009 09:11
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Očetova mati
SI 1780399 CIKA
01.01.97
CK (CK - 100 %)

Materin oče

Materina mati
SI 1450863 BREZA
30.06.91
CK (CK - 100 %)

NANO 852557 SI 93599531
Izvorni rejec: Anton Gartner,
Pozirno v Selški dolini
BARVNI
ZNAKI
Drevo ivali
SI 93599531
Temeljna barva

Zaradi preprečevanja
parjenja v sorodstvu
8/19/09se
9:21 AM
odsvetuje osemenjevanje
plemenic, ki so potomke
bikov NAGELJ 151418 in
SLAP 151255.

OPIS
rumeno-rdeča

Izrazitost hrbtne lise
slabša
Centralna podatkovna zbirka
Izrazitost(CPZ
pas na
stegnih nekoliko slabša
Govedo
Govedo)
Kmetijski
Izrazitostinštitut
pas naSlovenije
golenih
slabša
Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana
BREZ NAPAK
http://www.govedo.si
govedo@kis.si

Drevo ivali SI 93599531

852557 NANO 852557
SI 93599531SI
NANO
93599531
10.01.08 Rojen: 10.1.2008
CK (CK CK
- 93(CK-93%,
%, PZ - 7 %)
PZ-7%)

Oče

Mati
SI 92837083 DIMKA
24.12.03
CK (CK - 85 %, PZ - 15 %)

151418
SI 22965295 NAGELJ
13.04.05
CK (CK - 100 %)

Očetov oče
SI 62525194 MIKO
08.04.03
CK (CK - 100 %)

Očetova mati
SI E03-69202 VESNA
27.03.95
CK (CK - 100 %)

Materin oče

Materina mati

151255
SI 22175339 SLAP
08.04.01
CK (CK - 100 %)

SI 1696947 DETALA
27.07.97
CK (CK - 69 %, PZ - 31 %)

Izpisano dne: 19.08.2009 09:20

NIK 852559 SI 93405498
Izvorni rejec: Vida Smukavec,
Podjelje v Bohinju
BARVNI
ZNAKI
Drevo ivali
SI 93405498
Temeljna barva

Zaradi preprečevanja
parjenja v sorodstvu
8/19/09se
9:22 AM
odsvetuje osemenjevanje
plemenic, ki so potomke
bikov NAGELJ 151418 in
BRIN 851656.

OPIS
rumeno-rdeča

Izrazitost hrbtne lise
slabša
Centralna podatkovna zbirka
Izrazitost
pas
na
stegnih
slabša
Govedo (CPZ Govedo)
Kmetijski
Izrazitostinštitut
pas naSlovenije
golenih
slabša
Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana
NAPAKE:
prekinjena
hrbtna
lisa
http://www.govedo.si
govedo@kis.si

Drevo ivali SI 93405498

852559 NIK 852559
SI 93405498
NIK
SI 93405498
25.01.08Rojen: 25.1.2008
CK (CK -CK
100(CK-100%)
%)

Oče

Mati
SI 03075739 MAJHNA
16.02.06
CK (CK - 100 %)

151418
SI 22965295 NAGELJ
13.04.05
CK (CK - 100 %)

Očetov oče
SI 62525194 MIKO
08.04.03
CK (CK - 100 %)

Očetova mati
SI E03-69202 VESNA
27.03.95
CK (CK - 100 %)

Materin oče
851656
SI 02488248 BRIN
13.05.02
CK (CK - 100 %)

Materina mati
SI 1613510 JAGODA
05.05.93
CK (CK - 100 %)
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IZLOČENE BIKOVSKE MATERE
Rafko Rokavec, strokovni tajnik CK
MAVRA
SI 1534428
Rojena: 10.05.1992
IZLOČITEV: 12.05.2009
VZROK IZLOČITVE:
starost, obolenje parklja

TELITVE:
6. – 08.01.2000
7. – 24.02.2001
8. – 08.02.2002
9. – 05.07.2003
10.- 05.07.2004
11.- 22.07.2005
12.- 06.07.2006
13.- 09.09.2008

(Ž) SI 1987288 VESELKA
(M)
(Ž) SI 02284044 LISKA
(M) SI 62640486 MURČ
(M) SI 62896656 PLAMEN
(Ž)
(M) SI 43136005 KALČEK
(Ž) SI 43459306 VESEVKA

MAVRA

RDEŠKA
SI 1292143

Rojena: 10.05.1992
IZLOČITEV: 26.02.2009
VZROK IZLOČITVE:
starost, obolenje nog

TELITVE:
6. – 03.11.2001
7. – 18.11.2002
8. – 01.12.2003
9. – 19.05.2005
10.- 03.05.2006
11.- 21.04.2007
12.- 27.05.2008

PLAMEN

(Ž) SI 82241834 JAGODA
(M) SI 32495540 TOB
(Ž) SI 52649053 NAGLA
(M) SI 12674396 CIK
(M) SI 83192032 TOSC
(Ž) SI 73140397 ROSANA
(M) SI 03453500 GALJOT

IZLOČITEV: 08.07.2009
VZROK IZLOČITVE:
poškodba pred telitvijo

TELITVE:
1. – 15.11.2002
2. – 15.09.2003
3. – 14.09.2004
4. – 05.08.2005
5. – 10.06.2006
6. – 27.07.2007
7. – 02.06.2008
8. – 08.07.2009

(Ž) SI 02639406 POLONA
(M) SI 42867999 TOB
(M) SI 82639453 JELEN
(Ž) SI 33007072 LOJZA
(Ž) SI 13193803 SRNA
(M) SI 43320949 SKOK
(Ž) SI 43592924 LISKA
(Ž) SI 63740943 LIPA

LIPA

MAVRA
SI 82837132
Rojena: 29.12.2003
O: SLAP 151255
M: MIŠA SI E0381785

Izvorni rejec:
Iztok Smukavec,

Podjelje v Bohinju

TOSC

RDEŠKA

LIPA
SI 42207766
Rojena: 16.06.2000
O: JABLAN SI 1450845
M: BEBA SI 12207769

Izvorni rejec:
Alojzij Noč,
Javorniški rovt,
Jesenice

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

Izvorni rejec:

Marjan Zupančič,
Ledina pri Sevnici

SKOK

Izvorni rejec:

Franc Galin,
Kališe v Črni,
Kamnik

IZLOČITEV: 15.01.2009
VZROK IZLOČITVE:
plodnostne motnje

MAVRA
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GARFILD

Sirota L I P A
Marta Poljanšek, KMETIJA PR’ JERNEJC, Županje njive

V

sa zgodba se je začela v torek, 7. julija 2009, zgodaj
zjutraj, ko sta me poklicala pastirja in povedala, da je
z našo LIPO (bikovsko mamo) nekaj narobe. »Krava
težko hodi«, se je glasilo sporočilo. Mož Roman je takoj
poklical veterinarja, se z njim dogovoril, da se dobita na planini
in pregledata kravo. Na planino Kisovec, kjer se pasejo naše
krave, je prišel malo pred veterinarjem in ob prihodu je krava
stala na mestu in se ni mogla premakniti. Sprva je mislil, da gre
za pljučnico, a je kasneje veterinar povedal žalostno novico:
»Krava ima zlomljeno medenico in ji ni pomoči. Treba jo bo
usmrtiti.« Te besede so nam odmevale v glavah, vse dopoldne
smo premlevali, kaj storiti in klicali naokrog za nasvete. Krava je
bila namreč visoko breja in bi tele lahko preživelo, če bi opravili
carski rez. Za sam poseg bi bila potrebna zdravila, meso zato
ne bi bilo več užitno in bi morali dati popolnoma zdravo kravo
higieniku. Poseg bi bil tudi rizičen za telička. Po nekaj nasvetih
in pogovorih z veterinarji in drugimi rejci goveda smo našli
rešitev. Sklenili smo, da kravo zasilno zakoljemo doma in
tako poskusimo rešiti telička. Tudi meso bi bilo užitno, saj
krava ne bi dobila protibolečinskih injekcij. Če bi nam to uspelo,
pa bi morali imeti doma prvo mleko (mlezivo), ki bi omogočilo
preživetje teletu v prvih dneh življenja. Doma na žalost nismo
imeli nobene rezerve v skrinji, zato smo začeli klicati naokoli.
Imeli smo srečo, saj so na kmetiji Mis v Zavrhu pod Šmarno
goro imeli mlezivo, za ostale prve dni preživetja pa smo dobili
mleko na kmetiji Pogačnik (po domače pri Gušcu v Godiču),
kjer so imeli že dva dni starega telička.
Ker je bila Lipa na planini, jo je bilo treba najprej prepeljati domov,
saj je žival mogoče zaklati le doma ali pa v klavnici. Zadnje je
mogoče le, če žival stoji, vendar med samim prevozom Lipa ni
mogla stati. Ob prihodu domov je sicer vstala, a se ni mogla kaj
dosti premikati. Tako je še eno noč preživela v hlevu, naslednje
jutro pa je veterinar napisal potrdilo za zasilni zakol. Zakol je
opravil mož Roman ob pomoči prijatelja Mirana. Otroci pa so
seveda pomagali nedonošenki, Lipi mlajši. Sam zakol je potekal
po strogo določenem vrstnem redu. S prezgodnjim prerezom
kravinega vratu bi namreč onemogočili preživetje teličku, ker bi
mu zmanjkalo kisika. Mož je kravo najprej ustrelil, ji prerezal
vamp in maternico in tako naredil neke vrste »carski rez«. Tako
je rešil telička, šele nato je kravi prerezal vrat in končal zakol
po predpisih. Kravo so nato odpeljali v klavnico, kjer so zakol
dokončali. Pri vsem tem sta veliko pomagala možev prijatelj
Miran in sin Rok. Hči Mira in mlajši sin Klemen pa sta drgnila
teličko z mrvo in ji tako pomagala pri sami prekrvavitvi in v prvih
minutah na tem svetu. Po dobri uri je že dobila mlezivo. Naša
mala Lipa zdaj že pridno teka po hlevu in popije veliko mleka,
počasi pa se navaja tudi na seno. Je prava razvajenka in se
rada »cerklja«.
Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila vsem, ki so nam
pomagali, še posebej kmetijama Mis iz Zavrha pod Šmarno
goro in Pogačnik iz Godiča, ki sta omogočili preživetje telička,
in seveda vsem, ki so nam dali to, mogoče malo čudno idejo,
ki nam je rešila telička.

Pripis urednika:
Ob branju te zgodbe človeka prevzame
požrtvovalnost Jernejčevih in njihova prizadevanja
za ohranitev Lipine naslednice. Ob začetni
nesreči se je na koncu koncev vse izteklo dobro.
Čestitam jim za hrabro dejanje in želim, da bi
mala Lipa še dolgo krasila njihovo domačijo.

LIPA ob rojstvu

... malce kasneje

... pred slikanjem mora biti čista.

LIPA v objemu Jernejčevih
Cikasti zvonček
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Harmonija treh dolin

SOLČAVSKO POSTALO EVROPSKA
DESTINACIJA ODLIČNOSTI 2009
LASKAVO PRIZNANJE PODELILI NA KMETIJI KLEMENŠEK
NAD LOGARSKO DOLINO
Bernarda Prodnik, Solčava

Utrinek iz zgodovine

Z

godovinski viri o prvih poselitvah na Solčavskem
govorijo o naseljenosti sončnih leg pobočij od Raduhe
do Matkovega kota. V samostanskem urbarju – zemljiški
knjigi gornjegrajskega benediktinskega samostana, ki so
jo vodili od leta 1426, piše, da je bilo v Solčavi takrat 50
gospodarstev, ki so imele davčne obveznosti. Gotovo pa je, da
je bilo to območje poseljeno že v dobi slovenske kneginje Eme
in njenega sina Viljema, torej okoli leta 1000.
Prebivalci samotnih solčavskih kmetij so stoletja kljubovali
težkim pogojem za življenje v gorski naravi, vsem zunanjim
vplivom ter zahtevam zemljiške gospode in tedanje politike.
Najbolj pa sta jih prizadeli obe vojni. Prva svetovna vojna je
vzela gospodarje in naslednike mnogih solčavskih domačij, še
huje pa je zarezala v njihovo življenje druga svetovna vojna.
Požgane domačije, izgnanstvo, padli v vojni in odvzeta zemlja
– od vsega tega si domačini še nekaj desetletij niso opomogli.

Kmetija Klemenšek
Kmetija Klemenšek se nahaja tik ob znameniti solčavski
panoramski cesti, na nadmorski višini 1145 m. Njena
znamenita podoba, z galerijo Kamniško Savinjskih Alp, je
hvaležen motiv za številne fotografe in slikarje, hkrati pa je
priljubljena točka mnogih pohodnikov, kolesarjev in tudi tistih,
ki se pripeljejo z avtomobili. Nekaj sto metrov naprej, pod
panoramsko cesto, izvira znamenita Klemenča kisla voda. Če
pot nadaljujemo proti vzhodu, se po nekaj kilometrih pripeljemo
do zaselka Podolševa, z ljubko cerkvijo Svetega Duha in štirimi
visokogorskimi kmetijami. Nad nnjimi se mogočno razprostira
gora Olševa, ki v svojih nedrjih skriva znamenito Potočko
zijalko z arheološkimi najdbami človeka iz paleolitika.
Kmetijo Klemenšek je še posebej zaznamovalo obdobje druge
svetovne vojne. Požgana domačija in izropana žaga v dolini
sta člane številne družine prisilno razselili po vsem svetu.
Kmetija je nekaj desetletij samevala, obdelovalne površine so
se zaraščale. Želja po obnovi kmetije ni nikoli zamrla. Tako so
po letu 1990 začeli obnavljati gospodarska poslopja in hišo,
odpravljati zaraščanje in vzpostavljati pogoje za kmetovanje in
življenje na kmetiji.
Danes na kmetiji živi mlada štiričlanska družina Daniela in
Judite Klemenšek, ki se ukvarja z rejo cikastega goveda in
gozdarstvom, v zadnjih letih pa uspešno razvija tudi izletniški
turizem. Gostje si lahko
ogledajo
etnološko
zbirko starega kmečkega
orodja in multivizijsko
predstavitev kmetije, po
predhodnem dogovoru
pa se lahko preizkusijo v
starih kmečkih opravilih –
solčavskih kmečkih igrah
na Klemenčem hlevu
(etno animacija), ali pa
si lahko ogledajo igrano
predstavitev “Solčavsko
skozi čas”.
Kmetija Klemenšek

24

Cikasti zvonček

V zadnjih letih so povsem zamenjali pasemski sestav goveje
črede. Krave simentalke je nadomestilo govedo cikaste pasme.
Trenutno imajo 3 krave, 1 brejo telico, 4 vole in plemenskega
bika. Na 5. strokovni delavnici cikastega goveda v okviru
prireditve “Solčavski dnevi” , ki je bila 27. julija 2008, je krava
Mavra osvojila drugo mesto v primerjalni skupini krav cikasti
tip - pincgavski tip. Redijo tudi prašiče in koze. Sin Štefan je
uspešen čebelar in aktivno deluje v šolskem čebelarskem
krožku in domači čebelarski družini, Marko pa že pridno
pomaga pri strežbi gostov.

Priznanje »Evropska destinacija odličnosti« velika
priložnost za promocijo Solčavskega v tujini
Solčavsko je v letu 2009 postalo Evropska destinacija
odličnosti 2009. Slovenska turistična organizacija je v okviru
projekta Evropske komisije na temo »Turizem in varovana
območja« izvedla izbor »EDEN« za leto 2009. Priznanje s
turističnim produktom »Harmonija treh dolin« je bilo slovesno
podeljeno 12. junija letos. Ni bilo naključje, da je podelitev tega
laskavega priznanja potekala prav na kmetiji Klemenšek. V
gospodarskem poslopju so uredili velik prostor, ki je primeren
za večje prireditve in animacije. Sicer je v njem že omenjena
razstava starega kmečkega orodja. Daniel in Judita sta tudi
prizadevna člana društva Panorama, ki si prizadeva ohranjati
etnološko in kulturno dediščino ob solčavski panoramski cesti.
Naziv »Evropska destinacija odličnosti« pomeni za Solčavsko
potrditev preteklega dela, pravilne razvojne vizije in konkretnih
korakov k trajnostnemu razvoju Solčavskega. S tem priznanjem
je območje pritegnilo pozornost številnih medijev in javnosti,
deležno pa je tudi izdatne podpore Slovenske turistične
organizacije pri promociji turističnih proizvodov. V oktobru se bo
Solčavsko predstavilo v Bruslju, kjer bo zastopalo Slovenijo.
Snovalci produkta »SOLČAVSKO – HARMONIJA TREH
DOLIN« želijo, da bi vsi, ki nas obiščejo, svoje občutke povzeli
z besedami:

»Na Solčavskem«
Na sprehodih ODKRIVAM,
ob poteh UŽIVAM,
ko zastane korak, OBČUDUJEM,
v vsakem trenutku SPOŠTUJEM
čudovito gorsko pokrajino,
pestrost življenja v naravi,
prijazne in marljive ljudi.

Podelitev priznanja
Idilika na gospodarskem poslopju

CIKA NA SEVNIŠKEM
Marjan Zupančič, Ledina pri Sevnici

Z

ačetki reje cikastega goveda v okolici Sevnice segajo
skoraj tri desetletja nazaj. Takrat sem še kot dijak hodil
v planine in tam opazil cike, ki sem jih prej poznal le
iz literature. Živinoreja me je namreč tako zanimala, da sem
neutrudno brskal po naših in tujih pisnih virih in pridobival
podatke o nastanku govejih pasem, njihovem spreminjanju in
selekciji. Povedati moram, da je bilo takrat pri nas še precej
primerkov te pasme zelo podobnih govedu, ki je bilo značilno
za slovenski alpski svet, še posebej Bohinjski kot. To so bile
majhne, skromne živali z vidno izraženimi brahicernimi znaki
in presenetljivo plemenitostjo za ekstenzivno pasmo. Hkrati z
njimi se je razvilo tudi planinsko sirarstvo, po katerem predvsem
Bohinj slovi še danes.
Ker so pri nas takrat začeli uvajati težke, visoko produktivne
pasme, so me te plemenite, prvobitne cikaste živali še bolj
pritegnile. Začel sem iskati in kupovati takšne primerke na
kmetijah nad Bohinjem, v okolici Kamnika in celo v Trenti. Prvo
mlado kravo sem kupil leta 1980 pri Balantičevih v Županjih
njivah, kamor so cike po pripovedovanju pripeljali iz Bohinja.
Prvega bika sem istega leta kupil v Podjelju. Naslednje leto sem
iz Trente pripeljal brejo telico in nato v nekaj letih še par živali
iz Drolčevega hleva v Češnjicah v Tuhinjski dolini. Opazil sem,
da so se že takrat cike bohinjskega tipa bolje ohranile v drugih
krajih kot v samem Bohinju. V Bohinju se je namreč zgodaj
začelo umetno osemenjevanje, ki je agresivno pretapljalo
cikasto pasmo.

Krava ROŽA SI 2101294
Popolnoma sprejemam dejstvo, da nekdo nima močne hrbtenice
in kloni pod političnimi, gospodarskimi ali drugačnimi pritiski.
Ne morem pa sprejeti, da potem napake ne prizna. Storjena je
bila velika napaka, ki je ne morejo popraviti niti zavedni rejci, ki
so edini zaslužni, da se je od cike ohranilo vsaj nekaj. Popraviti
je ne morejo niti Društvo za ohranjanje cikastega goveda v
Sloveniji in nekaj strokovnjakov, ki si prizadevajo rešiti, kar
se rešiti da. Vsi dobro vemo, da ohranjanje ogrožene pasme
še zdaleč ni tako enostaven proces kot je uvoz semena neke
druge pasme, ki izvorno nima praktično nič z njo; sta se pa
pasmi, zaradi neuspelih rejskih poskusov, v zgodovini pač
srečali.
Tako kot drugod po Sloveniji je tudi na sevniškem nekaj
zavednih rejcev, ki so nabavljali živali iz moje črede, vztrajali
v reji čimbolj originalnega tipa goveda, čeprav ni tipično za
to okolje. Število živali je sicer majhno, veseli pa podatek o
velikem številu elitnih bikovskih mater iz Sevnice.

Bik JABLAN SI 1450845
Razumljivo je, da ni imelo smisla širiti tega goveda na ravninske
predele Gorenjske ali druga kmetijsko intenzivnejša področja
v Sloveniji. Zanesljivo pa je bolj primerna majhna cikasta
kravica na Velem polju in pod Kredarico kot pa ogromna
intenzivna krava, ki tam še vzdrževalne krme praktično ne
more napasti.
Čeprav zelo nerad govorim o tem, žal zaradi dokumentarne
vsebine tega članka ne morem mimo odnosa stroke do
ohranjanja cikastega goveda pri nas. Kljub že omenjenemu
uvajanju visoko produktivnih pasem, so nekatere evropske
države v lokalno omejenih odročnejših krajih ohranjale svoje
avtohtone pasme, ki so sicer manj učinkovite v proizvodnem
smislu, a veliko bolj odporne in zdrave in hranijo neprecenljivo
zalogo genske pestrosti.
Ko sem takrat iskal strokovno pomoč za selekcijo in
razmnoževanje, sem vedno naletel na odgovore, da je to
pasma preteklosti, da je praktično ni več, da se ne izplača
zgubljati časa z njo. Vse to sem še nekako razumel. Nisem pa
mogel razumeti, ko so ti isti gospodje, ki so me takrat zaradi
reje tega goveda skoraj kaznovali, čez slabi dve desetletji,
ko se je začelo v Evropi in po svetu pogosteje govoriti o
pomembnosti in ohranjanju avtohtonih pasem, kar naenkrat
postali najzaslužnejši za ohranitev cikastega goveda pri nas.

V času, ko vlada zaskrbljenost glede rentabilnosti govedoreje
skoraj v vseh evropskih državah, ki nimajo velikih zaokroženih
kmetijskih površin, je tudi v Sloveniji, ob njenih omejenih
dejavnikih, težko govoriti o prihodnosti in ekonomičnosti
ne samo cike, pač pa celotne govedoreje. Kjer ni gozda ali
kakšnega drugega dodatnega dohodka (prodaja ekološkega
mesa in zavest o zdravi prehrani sta v Sloveniji še v povojih), je
težko. Mislim, da smo že v rdečih številkah.
Če nočem biti popolnoma pesimističen, si lahko zaželim, naj
bo reja cikastega goveda vsaj simbol za nekaj zdravega,
slovenskega in naravi prijaznega. Naj bo malenkostna protiutež
vrtincu gospodarsko-tehničnega napredka, ki poleg nekaj
dobrih izboljšav prinaša nerazumno uničevalne poteze za
obstoj človeštva. Morali bi se zavedati, da narava ne priznava
ponaredkov, pa naj si jih izmisli še tak človeški veleum.

Telica po biku Tuhinju
Cikasti zvonček
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CIKA HODI V ŠOLO
Tamara Urbančič, mentorica kmetijskega krožka OŠ Dragutin Kette Ilirska Bistrica in OŠ Košana

V

mesecu maju se je naši kravi Snežinki rodila telička
Snežka. Tako luštna, da sem jo hotela pokazati tudi
otrokom. Ko je bila stara dobrih deset dni, sva jo z
očetom peljala v prtljažniku katrce na OŠ Kuteževo. Kuteževo
je vas prav na jugu Ilirske Bistrice, pod Snežnikom.

Šolske stopnice Snežki niso delale težav
Otroci so bili presenečeni in veseli, ker jih je obiskala »krava«.
Občina Ilirska Bistrica je pretežno podeželska, vendar
je domačih živali vse manj, tudi krav. Kljub temu občina
premore kar dve kravi ciki. Na OŠ Kuteževo so imeli v okviru
projekta EKO šole tudi seminarsko nalogo na temo slovenske
avtohtone pasme krav – cike. Zato so si predstavnico te pasme
z zanimanjem ogledali še v živo. Kar v copatih so pritekli na
dvorišče, in to vsa šola z vrtcem vred. Božanju ni bilo konca,
šolski zvonec so preslišali. Predstavila sem jim tudi revijo
Cikasti zvonček. Naslednji dan sem teličko odpeljala še na
OŠ Dragotina Ketteja, ki je v središču mesta Ilirska Bistrica.
Tam vodim kmetijski krožek in rada pripeljem živali, da jih otroci
lahko pobožajo in opazujejo. Kokoši, gosko, pujske in kunce
so tudi pestovali in pasli, konja čistili, za sosedovimi kozami
pa tekali. Teličko so si ogledali vsi, ki so bili po pouku zunaj.
Prvi razred pa je pisal nalogo v razredu. Zato je ravnateljica
dovolila, da smo Snežko odpeljali kar v razred. Po stopnicah
je skakljala brez težav, po hodniku ji je malce drselo, pa smo
zelo pazili, da ne bi padla in že je bila pred tablo. Otroci bi jo
še in še božali, vendar sem jim razložila, da je še dojenček in
da mora k mami.

Snežka pred OŠ Kuteževo

Zelenjava, zelišča in žito s šolskega vrta
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Na OŠ Dragotina Ketteja in na OŠ Košana poteka naravoslovno
– kmetijski krožek, v okviru katerega otroci spoznavajo domače
živali, okoliške kmetije in zdravo prehrano. Na OŠ Dragotina
Ketteja hodi h krožku 25 otrok (v dveh skupinah). Za šolo
imamo 65 m2 velik vrt, na katerem rastejo zelenjava, krompir,
zdravilna zelišča ter oves, ječmen, koruza in pšenica. Vsega
po malem. Pridelke pobiramo, otroci pa jih nesejo domov ali
pojedo kar na vrtu (jagode, grah, redkvico). V juniju bomo v šoli
skuhali čaj iz mete, melise, kamilic,… Dobivali se bomo tudi
med počitnicami, saj bo treba pleti in pobirati krompir, fižol in
paradižnik. Otroci skrbijo tudi za tri cvetlične gredice okoli šole.
OŠ Košana je manjša podeželska šola, zato obiskuje krožek 8
otrok, kar je veliko. Vrta nimamo, zato pa smo cvetlično gredico
pred šolo preuredili v gredico zdravilnih zelišč. Na njej raste
kar 14 zdravilnih zelišč. Jeseni nameravamo narediti ognjičevo
kremo, mentolove bombone (iz mete), čaj,… V okviru krožka
obiskujemo sosednje kmetije, otroci molzejo krave, poleti bi
radi tudi omlatili in očistili fižol, jeseni kuhali slivovo marmelado
in stiskali jabolčni sok. Ker pa so s krožkom povezani stroški,
od nakupa motik do prevozov, naravoslovno-kmetijski krožek
poteka v okviru projekta Ozaveščanje mladih o EKO kmetijstvu
in zdravi prehrani. Podpira ga lokalna akcijska skupina (LAS)
Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom,
sofinancirajo pa Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
(EKSRP), ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(MKGP) ter seveda občine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna.
Projekt je treba vsako leto na novo prijaviti in močno upam, da
bo potrjen tudi v letu 2010. Zato, ker imajo otroci vse sodobne
tehnologije vrh glave, preprostega stika z naravo pa vse manj.
Tudi na podeželju.
Cikasti zvonček

Snežka v parku OŠ Dragotina Ketteja

Snežka v prvem razredu OŠ Dragotina Ketteja
v Ilirski Bistrici

CIKA TUDI NA
KOZJANSKEM
Maksimilijana Kunej, Črešnjevec ob Bistrici

Bistrica ob Sotli

V

asica Črešnjevec leži v bližini Bistrice ob Sotli na
Kozjanskem, nedaleč stran od Kumrovca, rojstnega
kraja Josipa Broza Tita. Temu lepemu območju pravimo
tudi Obsotelje, saj leži ob križišču rečnih dolin Bistrice in Sotle.
Osnovna dejavnost je kmetijstvo, prevladujejo govedoreja,
prašičereja, vinogradništvo in sadjarstvo.

Drobižek BOBI
Rafko Rokavec

Vasica Dragovšek je pripeta na pobočje nad Štangarskimi
Poljanami v občini Šmartno pri Litiji. Iz nje je čudovit razgled
na Veliko Štango, ki se ponaša z znamenito cerkvijo sv. Antona
Padovanskega, zavetnika živine.
Na vrhu vasi se nahaja turistično urejena domačija »BLAJ«,
kjer redijo tudi avtohtono cikasto govedo. Kravica Pika (SI
53322854) je 26. maja 2009 povrgla telička, ki je ob rojstvu
tehtal samo 10 kg. Zato ni čudno, da je dobil ime BOBI (SI
83740910). Njegov oče je bik Dovžan (852238 ). Ker je BOBI
tako drobcen, so mu še dodatno nadeli vzdevek DROBIŽEK
BOBI. Ta živahni drobižek je normalno razvit in je nova atrakcija
v nadvse zanimivi ponudbi domačije. S svojo simpatičnostjo je
osvojil gospodarja Vinka in njegovo šest let staro hčerko Vido,
ki vestno skrbita zanj.
Velja si ogledati tega malega drobižka.

Pred približno petimi leti je moja hčerka videla v reviji Mavrica
telička cikaste pasme. Tako dolgo me je nagovarjala, da sem
pogledala v oglasnik, ali kdo prodaja teličke take pasme. Našli
smo jih v Moravčah, na kmetiji Mrčun. Kupila sem telički. Prvi
je bilo ime CIKLAMCA, in je bila stara osem mesecev, druga je
bila stara samo tri dni in smo ji sami dali ime LUNCA.
Tako je cika prišla na Kozjansko. Sedaj sta že obe kravici
povrgli telička. Posebno navdušen je naš kuža, ki je njun zvesti
spremljevalec. Tudi poigra se z njima, najbolj pa je bil vesel ob
njunem prihodu na svet. Spoznavanje nima meja, želel je biti
njun prvi čuvaj. Toda mamica je le prva.
BOBI v naročju

Kuža in teliček

Zvesti čuvaj

Drobižek BOBI

Prst v gobček, pa je teliček miren.
Cikasti zvonček
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POGLEJMO V ZGODOVINO PISANE
BESEDE O PLANŠARSTVU NA
SLOVENSKEM
Originalni članek glasila »GLAS«, z dne 18. oktober 1969.

KDO BO UTIŠAL ZVON, KI OZVANJA
PLANŠARSKI POGREB
J. Košnjek

N

e mežnar, ne ključar, ampak družba, ki še ni poskrbela
za boljše in človeka vredno življenje bohinjskih planšaric
in planšarjev.

Dober teden bo od tega, ko smo se vozili proti Bohinju. Kljub
skrivnostim in neštetim čarom bohinjske doline se nam je zdela
pot neznansko dolga. Bliže Bohinjski Srednji vasi smo bili (tam
je bil cilj naše poti), vse bolj nestrpni smo postajali. Ali bodo
prišli ali ne, smo se spraševali. Le kdo? Nihče drug kot bohinjski
planšarji. Gozdarsko kmetijska zadruga Srednja vas v Bohinju
je ugodila naši prošnji in želji, da napišemo nekaj vrstic o tem
umirajočem in za bohinjski kot skorajda nepogrešljivem poklicu.
Poklicala je peščico teh ljudi v Srednjo vas. Deset planšarjev
se je odzvalo vabilu. Naštejmo jih: Marija Boltar, Frančiška
Smukavč, Frančiška Logar, Viktor Korošec, Antonija Košir,
Ivana Zupanc, Janez Zupanc, Cilka Odar, Marija Gašperin
in Franc Sodja. Deset od tridesetih, kolikor jih danes še
planšari po bohinjskih planinah in skrbi za kakih 1000 krav, za
njihovo sočno pašo in kvalitetno mleko, iz katerega predelujejo
svetovno znan bohinjski sir.
Deset starčkov in ženic je sedelo za bogato obloženo mizo.
Zadruga je izkoristila to redko priliko in marljive planšarje
pogostila. Ne bi jim prisodili in ne verjeli, da kljub svojim
šestdesetim ali sedemdesetim letom še najmanj dva ali tri
mesece na leto preživijo visoko v planinah pod Triglavom
ali Bogatinom, na Voglu ali Komarči. A vendar je tako. To je
žalostna resnica. Vsak dan sleherni od njih pomolze dvakrat
najmanj 15 krav, premeče kilograme in kilograme gnoja in ne
glede, ali sije sonce, treska in lije kakor iz škafa, teka za svojimi
kravami, skrbi, da ne bi zašle predaleč in padle v prepad, kar je
za planšarja najbolj boleč udarec. Težko razumljivo.
Gledal sem te ljudi. Njihovi obrazi so razorani, dlani zdelane
in žuljave, korak, navajen ozkih planinskih poti in kamenja, jim
je na cesti nezanesljiv. In oči. Nemirne. Kot da jim hočejo uiti.
Premerijo te od glave do peta, v dno duše ti sežejo. Planšarji
se nikoli ne pritožujejo nad leti, bolečinami v križu, nogah.
Če jim rečeš, da so že stari, imajo takoj pripravljen odgovor,
poln bohinjske šegavosti: »Nismo stari, samo dolgo smo na
svetu!« Koliko let zapored so že obljubili, da ne bodo nikoli več
odšli v planine. A kaj, ko mine zima, mraz in sneg, pozabijo na
komaj šest mesecev staro obljubo. Čakajo jih tropi bohinjskih
krav, željni sočne in zelene planinske trave. Pot jih ponovno
vodi v planine. Bohinjska dolina ostane pod njimi, vrhovi Julijcev
so jim vse bližje…

KJE STE, MLADI?
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To je najbolj pogost in najbolj boleč klic tridesetih bohinjskih
planšarjev. In velika ter žalostna resnica. Leto za letom ga
ponavljajo in kljub visokim skalam, ki obdajajo bohinjsko
dolino, ne najde odmeva. Zakaj? Poskušali bomo poiskati
Cikasti zvonček

odgovor na to vprašanje. Gotovo ne bo popoln. Planšarstvo ni
lahko in neodgovorno delo. Ne samo to, da planšar odgovarja
za krave, skrbi za njihovo rast in varnost, tudi zaslužek ni kaj
prida. Od sedem do deset starih tisočakov dobi planšar
za kravo, ki jo varuje dva ali tri mesece. In hrano zraven.
Kaj pa socialno in zdravstveno zavarovanje. Zanj, razen
tistih, ki so kmečko zavarovani, planšarji ne vedo. Kam v
času bolezni, nesposobnosti za delo? Kdo bo skrbel zanje.
Otrok nimajo, saj so skoraj vsi neporočeni. Nič čudnega ni,
da so na vprašanje, kaj bodo potem, ko ne bodo več mogli
planšariti, odgovarjali: »Doma bomo v nadlogo. Brcali in
pehali nas bodo iz kota v kot.« Zato je razumljiv njihov napor,
da kljub sedmim ali šestim križem odhajajo v planine in pasejo.
Kakšen dinar že zaslužijo. Vendar se večina njih zaveda, da
tega ne bodo zmogli več dolgo. Zato njihov klic mladim, naj
nadaljujejo tradicijo. Kot vemo, odziva ni.
Bohinj brez panšarstva ne more živeti. Rešitev, seveda
dolgoročna, je možna, samo vezana na precejšnja finančna
sredstva. Ureditev velikih planinskih pašnikov, kjer bi se
lahko pasla velika skupina krav, ureditev temu primernih
staj in hlevov, odjemalnic mleka, sirarn, potov itd. Vse to
pa zahteva velika finančna sredstva, katerih zadruga v
Srednji vasi zdaj še ne zmore.
Ali ni žalostno, da je planšar, kljub naporom, ki jih leto za
letom vlaga v svoje delo, mnogokrat necenjen in zasmehovan.
Z užaljenostjo so mi pripovedovali, da se najdejo ljudje, celo
Bohinjci, ki so sposobni izreči kaj takega: »Ta je planšar. Raje
se ga izognimo. Skupaj s kravami živi in neprijeten vonj
ima.« Ali tale pripomba: »Ah, ti si planšar. Saj nič ne delaš.
Cel dan poležavaš in še denar dobiš.« Verjamem ženici, ki
mi je dejala, da jo to bolj zaboli, kakor bi jo nekdo s kladivom po
glavi udaril. Tudi mene je zabolelo. Tisti, ki je sposoben reči kaj
takega, planšarskega poklica gotovo ne pozna.

LEPI, STARI ČASI, ŽALUJEMO ZA VAMI!

Pogovor postaja bolj sproščen. Komaj sledim besedam, zato
zapisujem samo najvažnejše stvari. Raje sem pošteno napel
ušesa. Sicer pa vem, kaj je delala Frančiška, kaj Ivana, kaj
Janez. Vendar to ni tako pomembno. Planšarski spomini so
me prevzeli. »Včasih je na planinah vladalo veselje. Vsako
soboto so nas prišli obiskat fantje in dekleta iz doline.
Cele noči smo peli in plesali. Mladi tega ne vedo in tudi
ne znajo biti tako veseli in sproščeni. In mleko smo pili,
nič drugega. Rajanje je največkrat prekinila jutranja zora.
Takrat smo utrujeni in neprespani stisnili zobe in odšli v
staje. Krave so bile in so naša prva skrb.« In danes. Tega
ni več. Nihče se nas ne spomni, razen turistov, ki želijo sir
ali mleko. Če ga nimamo, so užaljeni. Največkrat poreko:
Ali je to sploh planina. Še kislega mleka nimajo. Vendar
je takih malo. Turisti so veseli, če lahko poklepetajo z
nami…« Planšarji so znani kot navdušeni in dobri pevci. Še

danes zapojo. Zapojo tako, da odmeva po planini. »To pa
zame ne velja«, je povedala Marija Gašperin. »Zavriskam
že, če bi zapela, bi se privezane krave odvezale!«

PLANŠARJI VAM PRIPOVEDUJEJO…

Vsak od desetih nam je povedal nekaj zanimivega. Vsega ne
moremo zapisati, čeprav bi bilo zanimivo. Izbrali smo le delček
najzanimivejšega, najbolj nenavadnega.
• Marija Boltar, 61 let: »Ko sem odšla v planino, sem bila stara
16 let. Letos sem vsak dan dvakrat pomolzla 16 krav. Dobri
dve uri porabim zato. Čeprav sem utrujena, grem rada v
planino. Samo, da pridem gor, potem je vse dobro.«
• Frančiška Smukavč, 66 let: »Najbolj me prevzame, ko me
zjutraj navsezgodaj zbudi sonce. Najraje bi zavriskala.
Hudo pa je, če se ti katera krava ubije ali izgubi. Spominjam
se, da so mi krave ušle in sem jih po treh dneh iskanja
našla pri Krnskem jezeru. In še sneg je bil. Bila sem tako
izčrpana in premražena, da mi je kri neprestano tekla iz
nosa…«
• Frančiška Logar, 67 let: »Planšarim od 1926. leta dalje.
Letos sem bila s kravami na Dednem polju in na Ukancu.
Planšarstvo mi je všeč. Človek je sam in počne, kar hoče.
Še ješ takrat, kadar se ti zljubi. Najraje jem žgance in mleko,
pa tudi kruh prav pride.«
• Viktor Korošec, 66 let: »Enajst let mi je bilo, ko sem prvič
odšel v planino. Od tedaj se od njih nisem ločil, tudi v
najhujših časih ne. Letos sem vsak dan dvakrat pomolzel
22 krav, pa rok še čutil nisem. Ja, tudi ranjki, bi bil že lahko.
Letos mi je velika skala dobesedno pomečkala telico. Sam
sem komaj odskočil.«
• Antonija Košir, 76 let: »Letos sem pasla na Javorniku.
Tudi drugo leto bom šla. Če 60 let kot majerica nisem nič
zaslužila, bom tudi do smrti delala zastonj. Hoja me utruja,
vendar so bile letos krave pridne.«
Marija Gašperin
(Hlipova Micka iz Stare Fužine,
50 let majerica v planini Laz)

• Ivana Zupanc, 74 let: »Planšarji se imajo sedaj boljše
kakor včasih, vsaj glede hrane. V stari Jugoslaviji smo
samo suhe hruške in sok otepali. Samo roke me mučijo.
Včasih me tako bolijo, da jih cele noči prekladam. Pomolsti
20 krav pri tolikih letih ni lahko. Zunaj je mraz, po hrbtu
pa ti v potokih teče znoj. Potem nam pa še očitajo, da nič
ne delamo. Ne državnega in ne cerkvenega praznika ne
poznamo. Povrhu še zavarovan nisi!«
• Janez Zupanc, 64 let: »Sem invalid. Nogo imam pokvarjeno,
a vseeno naredim na dan par kilometrov, vendar ne po
cesti…«
• Cilka Odar, 50 let: »Pvanujem od 16. leta. Moram, drugega
dela tako ne znam. Najraje sem v visokih planinah. Tam
imam mir. Težko pa je če se krave izgubijo. Spominjam se,
da mi starejši majerji včasih v takih primerih še pomagali
niso. Saj je velik svet, pojdi in poišči krave, so mi dejali.
Najbolj se bojim kač. Enkrat sem se skoraj na gada ulegla.
Ni me pičil, samo skril se je.«
• Marija Gašperin, 53 let: »S trinajstimi leti sem odšla
v planino. Spominjam se, da sem takrat jokala in se
branila. Potem se navadiš. Danes sem na planini sama
svoj gospod. Kaj hočem, kje me bodo pa vzeli. Saj še za
‘kelnarco’ nisem!«
• Franc Sodja: »Star sem 69 let. Planšarstva ne bi zamenjal
z ničimer. Pridite k meni v planino, boste videli, kako se
imam.«
Premišljeval sem: Koliko so ti ljudje že pretrpeli in tako veseli
in srečni so. Ob skrinji zlata ne bi mogel biti takšen. Oni tega
nimajo. Še več. Ne zahtevajo zlata. Zahtevajo le tisto, kar
pripada vsakomur. Dostojno preživeti jesen življenja. Zaslužili
so to. Kdo se bo našel in utišal navček, ki naznanja bohinjskemu
planšarstvu propad? Mogoče je še čas.

Marija Boltar
(Kuharjeva Micka
iz Stare Fužine)

Franc Sodja
(Matijev France
iz Srednje vasi)

Cilka Odar
(Posodnjekova Cilka
iz Studorja,
40 let majerica
v planini Laz)

Viktor Korošec
(Tomaževčev Viktor
iz Češnjice)
Ivana Zupanc
(Čavova Anca
iz Stare Fužine,
majerica na
planini Dedno
polje)

Frančiška Logar
(Andrejeva Franca
iz Studorja)

»Če smo se že zbrali, nas pa še slikajte.« - Foto: F. Perdan

Antonija Košir
(Koširjeva Tona
iz Studorja,
majerica na planini Javornik)

Frančiška Smukavč
(Košmerljeva Franca
iz Češnjice)
Janez Zupanc
(Odarjev Janez iz Studorja)
Cikasti zvonček
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GOSPA MARIJA SOKLIČ –
PLANŠARICA IZ PODJELJA
Metka Žan Lotrič, univ.dipl.inž.zoot., Biotehniška fakulteta – Oddelek za zootehniko

Z

adnji julijski dan v letu 2009 sva z gospo Miro Žvan
(blagajničarko pri Društvu za ohranjanje cikastega
goveda v Sloveniji) preživeli s sogovornico, ki je tekom
svojega življenja kar okoli petindvajset poletij preživela kot
planšarica. Bila je planšarica v Zg. Krmi, na Velem polju,
najdlje pa je planšarila v Konjski dolini. Beseda teče seveda o
gospe Mariji Soklič (po domače Beretavčevi mami), ki s svojo
izjemno življenjsko energijo uspešno premaguje vse življenske
tegobe, istočasno pa s svojo pozitivnostjo napaja tudi ljudi okoli
sebe. Spomini na preživete dneve na planšarskih planinah so
izjemno živi in doživeti. Gospa Marija se z velikim veseljem
spominja planšarstva in poletne paše živine, zlasti v planini
Konjska dolina. Pri tem rada poudarja, da je bila tam vedno
fletna družba, imeli so dovolj časa, z vsem so bili zadovoljni…
V nadaljevanju tega prispevka bom skušala v strjeni obliki čim
bolj slikovito predstaviti vsaj drobec njenih spominov, zlasti
tistih, ki se dotikajo živinorejskih vidikov planšarstva.

Planšarstvo v planini Konjska dolina (1335 m)
Pri Sokličevih so v preteklosti redili v povprečju okoli 15 krav.
Pozno spomladi so gnali živali na pašo v planino Konjska
dolina, kjer imajo še danes svoj stan, in se tam celo poletje
ukvarjali s planinskim gospodarstvom. Pot v planino Konjska
dolina vodi z domačije Sokličevih v Podjelju mimo planine
Javornica (1112 m), do koder je približno 20 minut hoje ter nato
mimo planine Peči (1341 m). Skupno je to približno za eno uro
hoje. V planini Konjska dolina so imeli svoj pašnik (velik cca 5
ha), ki je bil ograjen in so ga imenovali »gmajnica«. Danes je ta
pašnik zaraščen. V primeru, da je paše na »gmajnici« pričelo
primanjkovati, so nadaljevali s pašo po gozdu vse do Rudnega
polja.
Sokličevi so v planini Konjska dolina planšarili dobrih 50 let
oz. več kot pol stoletja. V tem obdobju le dve leti niso bili na
planini, so pa ta čas pasli na Velem polju. Včasih je bilo na
poletni paši v Konjski planini tudi okoli 80 živali od približno 7-ih
rejcev. Vsak rejec je imel na planini svoj stan, kjer je predeloval
mleko oz. siril. Nekateri so pasli in planšarili v Konjski dolini
skozi celo poletje, nekateri pa so okoli Sv.Petra (29. junij) gnali
živali naprej na Velo polje, kar je tradicija še danes.
Pri Sokličevih so v času poletne planinske paše iz celotne
prirejene količine mleka izdelovali pretežno maslo in skuto.
Izdelke so delali po naročilu. Prebivalci iz Bistrice so tako
naročili želeno količino masla ali skute in gospa Marija se je
zvečer podala na uro in pol dolgo pot s planine v dolino, kjer je
po hišah raznosila želene proizvode. Gospa Marija pravi, da se
je maslo v tistem času izredno dobro prodajalo, kar je bil seveda
dovolj tehten razlog, da sira skoraj niso izdelovali. Poleg tega
so imeli na razpolago le posneto mleko, zato je bilo nekako
samoumevno, da so iz preostanka mleka izdelovali skuto. Da
sirotka ni šla v nič so imeli na planini še 2 ali 3 prašiče.
Letos se na planini Konjska dolina pasejo tri njihove živali:
krava s teličko in ena starejša krava. Slednja je bikovska mater
Kostanja, ki naj bi imela po uradnih podatkih 19, po neuradnih
pa celo 22 let! Po uradnih podatkih je imela Kostanja 13 telitev,
zadnjo spomladi leta 2007. Kljub temu, da so imeli Sokličevi
lansko leto v planini tudi svojega bika, se je Kostanjin čas
obrejitve očitno iztekel.
Letos se v planini Konjska dolina poleg Sokličevih treh živali,
paseta še dve kravi od drugega rejca.
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Edini vir dohodkov je bilo govedo pasme cikasto govedo
Gospa Marija med pogovorom večkrat poudari, da so pri njih
doma redili vedno le govedo pasme cikasto govedo. Druga
pasma govedi ni bila nikoli niti omenjena. Ne pri njih ne pri
drugih ljudeh v okolici. Spominja se, da je nekoč prišel k njim
veterinar in rekel: « Marko, cike daj ven, pa ta črne daj notri«.
No, sedaj pa taisti veterinar hodi k njim osemenjevat, za cikasto
govedo pa ima le še pohvalne besede.
Glede virov dohodkov za preživljanje gospa Marija poudarja,
da so pri njih vedno živeli le od krav in da drugih dohodkov
niso imeli. Čredo so obnavljali z nakupom in prodajo dveh
teličk. Dnevna količina namolženega mleka je bila okoli 10-12 l.
Nikoli niso uporabljali gnojil, živali pa so imele na razpolago
vedno izključno samo pašo, pozimi pa seno. Tudi vitaminskih
dodatkov niso dodajali, ampak le sol, ki so jo potresali na seno
v lesene jasli.

Še nekaj o mohantu
Zanimivo je gospa Marija oblikovala svoje mnenje o mohantu.
Pravi, da to, kar se danes dela in ponuja za mohant, ni čisto
nič podobno tistemu pravemu mohantu. Po njenih besedah se
mora pravi mohant rezati in ne mazati! Prav mohant naj bi se
prepoznal po satinah – to pomeni, da se pri rezanju vidijo oblike
kot je satje. Pri tem doda, da mohant izvira prav iz Podjelja.

Ena izmed zanimivosti iz spominov na planšarstvo
pred 60-imi leti
Kot zanimivost iz svojih zgodnjih časov planšarstva gospa
Marija omeni, da sta v letih 1947-1949 z mamo majarili v
Zgornji Krmi, njen oče pa je v Spodnji Krmi pasel jalovo živino.
Leta 1948 je na god Sv.Jakoba (25.julij) zapadlo toliko snega,
da so morali prignati vso živino iz Zgornje v Spodnjo Krmo.

Veliko zanimanje za cikasto govedo na Kravjem balu
Gospa Marija se spominja, da jo je pred leti (petnajstimi???)
kmetijski svetovalec vprašal, če bi dala nekaj živali na Kravji
bal. Strinjala se je z njegovim predlogom in dala tja dve svoji
kravi. Tam je bila številčna čreda drugih pasem krav, le njeni dve
sta bili cikaste pasme. Ljudje so se radovedno ozirali po njenih
kravah in jo spraševali o njih. Gospa Marija je odgovarjala: »To
so ta prave bohinjske cike«. Obe kravi bi takrat z lahkoto, v
smehu doda, da celo večkrat, prodala.

Gospa Marija se naslednje leto vrača v Konjsko dolino
Gospa Marija je s svojim življenjskim delom močno prispevala k
obogatitvi in ohranjanju slovenskega planinskega gospodarstva.
Letos pa so ji na žalost zagodle velike zdravstvene težave.
Zaradi njih je morala letošnje poletje ostati doma v Podjelju.
Po tolikih letih preživljanja poletij v planini, je to gotovo izredno
težka in naporna preizkušnja.
Verjamem, da se bodo, glede na njeno veliko optimistično
razpoloženje in gledanje na svet v pozitivni luči, njene sanje, da
se prihodnje poletje vrne v planino Konjska dolina, uresničile.
Tako se bo njena zgodba o planinski paši in planšarstvu lahko
nadaljevala.

V SPOMIN
Danijelu Zavratniku
IME in ŠT. KRAVE

ROJSTVO:

ZAP. TELITEV:

V.V.

AVT. STATUS:

GAVTRAŽA 1895710 05.04.99 4.- 28.04.04
121 7
BM
REJEC: KEMPERL FRANČIŠEK, ŽUPANJE NJIVE 19, 1242 STAHOVICA
IZVOR: KEMPERL FRANČIŠEK, ŽUPANJE NJIVE 19, 1242 STAHOVICA
RISA 1895732
14.04.99 3.- 10.03.04
125 6
REJEC: DROLC ANTON, ČEŠNJICE 2, 1219 LAZE V TUHINJU
IZVOR: DROLC ANTON, ČEŠNJICE 2, 1219 LAZE V TUHINJU

BM

Gospa Marija s kravo Kostanjo na svoji domačiji
7
BM

ROŽA
2101294 10.07.99 3.- 14.01.04
128
v Podjelju
REJEC: ZUPANČIČ MARJAN, LEDINA 85, 8290 SEVNICA
IZVOR: ZUPANČIČ MARJAN, LEDINA 85, 8290 SEVNICA

SRNA 92223514 06.06.00 3.- 28.03.04
118 6
BM
REJEC: ŠEST ALBIN, SREDNJA VAS 44, 4267 SREDNJA VAS V BOHINJU
IZVOR: ŠEST ALBIN, SREDNJA VAS 44, 4267 SREDNJA VAS V BOHINJU
LIPA 42207766 16.06.00 3.- 14.09.04
125
REJEC: ZUPANČIČ MARJAN, LEDINA 85, 8290 SEVNICA
IZVOR: ZUPANČIČ MARJAN, LEDINA 85, 8290 SEVNICA

7

BM-E

RDEŠKA 2095379 10.10.00 2.- 20.11.03
119 7
BM
REJEC: BALANTIČ JOŽEFA, ŽUPANJE NJIVE 21, 1242 STAHOVICA
IZVOR: BALANTIČ JOŽEFA, ŽUPANJE NJIVE 21, 1242 STAHOVICA
CIKA 32175778 31.12.00 1.- 12.06.04
122 7
REJEC: KUHAR ANDREJ, KLEMENČEVO 4, 1242 STAHOVICA
IZVOR: KUHAR ANDREJ, KLEMENČEVO 4, 1242 STAHOVICA

BM

SLATNARCA 1929844 05.04.01 2.- 21.03.04
122 6
REJEC: BRLEC MIHAEL, ZGORNJE PALOVČE 3, 1240 KAMNIK
IZVOR: KUHAR ANDREJ, KLEMENČEVO 4, 1242 STAHOVICA

BM

Gospa Marija s kravo Kostanjo na 1. državni
razstavi Cikastega goveda v Cerknem (2005)

(1960 – 2009)
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Justina Habjanič
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Češnjice.
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MENINA PLANINA
PAŠNIK GOSPODNJE - GLOBAČE
Franc Bezovšek, Lenart pri Gornjem Gradu

M

enina planina je visoka kraška planota s številnimi
vrtačami in jamami, zlasti v predelu planinskega
pašnika Gospodnje in Globače. Razprostira se v smeri
vzhod - zahod in je dolga okrog 14 km. Po vrhu Menine, ki nima
izrazitih grebenov, poteka tudi deželna meja med Štajersko na
severu in Kranjsko na jugu. Najvišji vrh je Vivodnik (1508 m
nadmorske višine). Na njem stoji razgledni stolp planinskega
društva Gornji Grad. Začetek pogorja je na vzhodu, kjer je na
višini 925 m ( pri kmetiji na Slapeh) gorski prelaz, ki z gozdno
cesto povezuje Šmartno ob Dreti in Špitalič oz. Zadrečko in
Tuhinjsko dolino. Na zahodu je gorski prelaz Črnivec (902 m
nadmorske višine), prek katerega pelje državna cesta Gornji
Grad–Kamnik-Ljubljana.
Na planino iz obeh dolin vodita sorazmerno dobro vzdrževani
makadamski cesti. Dostop iz Zadrečke doline je iz Bočne in
Nove Štifte, malo pod vrhom planote se cesti združita. Povezali
so ju leta 1976. Do planinske koče je z ene in druge strani okoli
15 km. Na štajerski strani so tri pašne skupnosti, poleg pašnika
Gospodnje - Globače sta proti zahodu še pašnika Travnik in
Ravni. Na njih pasejo živino kmetje iz Nove Štifte. Na južni,
kranjski strani, je več manjših zasebnih pašnikov, dve večji
pašni skupnosti ter en pašnik v lasti Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov in občine Kamnik. Zadnjega imajo tamkajšnji kmetje
v najemu.

Menina in njeni pašniki skozi čas
Planina Gospodnje – Globače je v lasti Ljubljanske nadškofije
že nekaj stoletij, na njej pa že od nekdaj pasejo živino kmetje
iz okolice Gornjega Grada, Bočne, Rovta pod Menino in dela
Ljubnega ob Savinji. Po ustnih virih je Menina planina dobila
ime po menihih, ki so živeli v benediktinskem samostanu v
Gornjem Gradu (Menihna).
Kmetje, ki so pasli živino na planini, so imeli zaradi prevelikih
najemnin, nameravanega pogozdovanja pašnikov, kratenja
njihovih pravic nenehne spore z lastnikom. Revolucionarna
vihra v Evropi leta 1848, ki je zajela tudi tedanjo Avstrijo,
je povzročila mnoge spremembe, in to zlasti na podeželju.
Tlačanstva že dolgo ni bilo več, ostale pa so dajatve, ki so
prehajale v denarne obveznosti. Te so veljale tudi za planinske
pašnike Zgornje Savinjske doline, ki so bili v veliki večini last
gornjegrajske gospoščine, z uradnim nazivom Oskrbništvo
ljubljansko-knezoškofijskih graščin Gornji Grad. Ljubljanski
škofje so imeli rezidenco v Gornjem Gradu, zato ima škofija
še danes tam veliko zemljiško posest, gozdove in večino
planinskih pašnikov.
Vse te spremembe v miselnosti in dejanjih takratnih ljudi ter
tudi zapleti okrog planinskih pašnikov so pripeljali tako daleč,
da so 4. maja 1908 kmetje ustanovili svojo zadrugo z imenom

Stara pastirska koča v Globočah pred vojno, na njej levo pastir Drobnov oče
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Krave marijedvorske pasme okoli leta 1900, v ozadju Kamniško Savinjske alpe, pred njimi pašnik Lepenatka
Pašniška zadruga v Gornjem Gradu, registrovana zadruga
z omejeno zavezo. Ustanovni člani so bili sprva iz takratnih
občin Gornji Grad, Bočna in Nova Štifta. Zadruga je zajemala
planinske pašnike Gospodno, Globače, Travnik, Ravni, Kašna
planina in Lepenatka. Podružnici pa so kmalu ustanovili tudi na
Ljubnem ob Savinji in v Lučah. V spominskem spisu zadružne
zveze v Celju za obdobje 1883-1923 zasledimo, da je bila
pašniška zadruga Gornji Grad v tistem času najmočnejša v tem
delu Štajerske, saj je imela konec leta 1920 242 članov.
100- letnico pašniške zadruge smo obeležili 25. junija 2008
pri planinskem domu na Menini planini. Ob tej priložnosti
smo v knjižni obliki objavili vse pomembne dokumente in
podatke o delovanju zadruge, ki smo jih našli.
Po prvi svetovni vojni je država Srbov, Hrvatov in Slovencev
(SHS) delno podržavila veleposest ljubljanske škofije. Planinske
pašnike naj bi dobile v last in posest pašniške zadruge, s čimer
se je škofija tudi strinjala, saj jih sama nikoli ni uporabljala.
Opravljene so bile že vse geodetske meritve, samo končni
dokument za vpis v zemljiško knjigo je še manjkal, a je na
žalost začetek druge svetovne vojne vse to preprečil.
Socialistična ureditev nove Jugoslavije ni priznala že
dokončanega dela, še več, nacionalizirala je tudi pašnike vaških
in drugih zemljiških skupnosti. Nekaj let po koncu vojne je še
bilo zanimanje za pašo na planinah, ker so kmetje upali, da se
bo postopek prepisa planin v last in posest pašniških zadrug
nadaljeval tam, kjer se je končal pred vojno. Vendar so dogodki
v prvem desetletju po vojni vsa ta pričakovanja razblinili.
V obdobju 1953-1957 so bile opravljene nove razmejitve
planinskih pašnikov, ki pa so pašnike krepko zmanjšale v korist
povečanja gozdov. Po meji med gospodarskim gozdom in
pašnikom so morali postaviti ograje z bodečo žico, ki jih prej
ni bilo. Paša v gozdu je bila namreč strogo prepovedana.
Zanimanje za planinsko pašo se je med kmeti močno
zmanjšalo, vzdrževanja in čiščenja skoraj ni bilo in pašniki so
se začeli zaraščati. Takšno stanje je trajalo več kot dvajset let.
V tem času se je kmetovanje po dolinah močno spremenilo,

obdelava njiv za samooskrbo domačij je skoraj izginila, saj so
njive spremenili v čredinske pašnike. Po letu 1967 je začela tudi
Kmetijska zadruga Mozirje odkupovati mleko. Goveje črede,
predvsem krave in plemenske telice, so se povečale na račun
delovnih volov. Planine so počasi zopet pridobivale nekdanji
pomen. Kmetje so spoznali, da se plemenska živina na njih
utrdi in tako dočaka daljšo življenjsko dobo.

Pasemski sestav živine nekoč in danes
Na našem območju je do leta 1950 prevladovala »marijadvorska«
pasma, rekli so ji tudi belo pšenično govedo. Kmalu po vojni
pa se je začelo umetno osemenjevanje. Za naše območje
je bilo predvideno sivorjavo govedo, ki je bilo tedaj že bolj
selekcionirano za mleko in meso. Na kranjski strani so redili
ciko, tip pincgavskega goveda. Zaradi medsebojne bližine je
bilo tudi nekaj križancev, čiste cike pa se pri nas v glavnem
niso obdržale. Žal je marijadvorska pasma zaradi križanja krav
s sivorjavimi biki in zaradi kupovanja plemenskih bikov, krav
in telic na Dolenjskem in Primorskem, popolnoma izginila.
Prvotno je bila ta pasma razširjena v večjem delu Spodnjein Zgornjesavinjske doline, slovenske Koroške ter v Avstriji.
Izguba marijadvorske pasme je velika škoda za slovensko
govedorejo. V Avstriji so ujeli zadnji vlak. Ponovno jo oživljajo
kot avtohtono pasmo v kombiniranem tipu, s poudarkom na
mesnatosti in z imenom KÄRNTNER BLONDVIEH.
Usmeritev kmetij v mlečno proizvodnjo je terjala
tudi
osemenjevanje rjavih krav z visoko selekcioniranimi biki za
mleko. Prevladovali so biki rjavega tipa »Brown Swis«, uvoženi
iz ZDA. S tem je rjava pasma izgubila tudi lastnosti za prirejo
mesa. Za prodajo mleka se je v tistem obdobju odločila večina
rejcev goveda. Vsi so seveda želeli imeti čim boljše mlekarice
in tako se je začela širiti tudi črnobela pasma – frizijke. Med
malimi in hribovskimi kmeti pa se je oddaja mleka kmalu začela
zmanjševati. Svoje črede so začeli križati z mesnimi pasmami
in rediti svetlo lisasto govedo. Tako imamo na naših planinah
danes zelo pisano pasemsko sestavo govedi.
Cikasti zvonček
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Pašnik Gospodnje – Globače s svojimi 420 ha dobro
kljubuje času
Pašnik se nahaja na nadmorski višini od 1200 do 1508 m.
Včasih sta bila to dva ločena pašnika, na katerih so pasli
vso svojo živino kmetje – stanarji. Na vsakem pašniku je
bil pastir – volar. Takrat so se namreč pasli večinoma voli in
verjetno je dobil pastir po njih tudi ime. Volar je imel pomočnika
- pr’vajvača. Na planini se nista nikoli pasli več kot ena ali
dve kravi molznici, le toliko, da sta imela pastirja mleko za
lastno uporabo. Med pašniki ni bilo v preteklosti nobene ograje.
Pastirja sta se dogovarjala, kje bosta tisti dan pasla živino, da
se njune črede ne bi pomešale.
Dobrega pastirja je dandanes težko dobiti, zato smo od leta
1990 živino pasli sami lastniki, po dva vsak teden. Tudi to
ni bila najboljša rešitev. Zdaj že deset let pase stalni pastir,
Franc Časl, v pomoč pa so mu lastniki živine, ki se prav tako
menjavajo tedensko. Paša je nekoč trajala od začetka junija do
8. septembra (mali šmaren, pri nas mala gospodnica), nikoli
dlje. Danes je pašna sezona daljša, od tretje dekade maja
do druge ali tretje dekade septembra, glede na vremenske
razmere.
Nekoč se je na okrog 600 ha paslo preko 300 glav goveje
živine, do leta 1957 pa še od 250 do 300 ovac. Od takrat se
na naši strani ovce ne pasejo več. Po drugi svetovni vojni
so se skupne površine zmanjšale na današnjih 420 ha. V
najbolj kriznih časih za obstoj planinskih pašnikov se je na
pašniku Gospodnje – Globače paslo komaj kaj več kot 50
glav govedi. Da se ni paša popolnoma opustila, se moramo
zahvaliti nekaterim trmastim stanarjem, ki so bili prepričani, da
so planine še kako pomembne za kmetovanje v naših krajih.
To se je kasneje tudi potrdilo.
Letos je na pašniku največ 308 glav goveje živine vseh kategorij,
39 konjev ( v glavnem kobil z žrebeti) in kot posebnost tudi 3
osli. V Globačah je 84 mlajših, nebrejih telic in 5 konjev, v
Gospodnjem stanu pa prevladujejo breje telice, ki že izpodrivajo
s prvega mesta krave dojilje s teleti, volov pa je samo še za
vzorec. Prireja mleka se na malih hribovskih kmetijah počasi,
a vztrajno zmanjšuje. Pasemski sestav se temu primerno
spreminja, vedno več je svetlo lisastega goveda in različnih
križancev. Pašnik je s ptičje perspektive videti kot leopardova

Nova pastirska koca na menini I. 2006
koža, pašniki se izmenjavajo s pašni gozdovi. Čistih pašnikov
je dobra polovica skupne ograjene površine. Pastirski koči sta
bili med vojno požgani, zato so morali postaviti novi, zgradili
pa so še eno za ovčjega pastirja na Stavcih. Hlevov v pravem
pomenu besede nikoli ni bilo. Stojita le dva manjša, ki ju
uporabijo, če katera žival zboli in pa za nalaganje živine pri
odvozu domov. Zaščita živine pred vremenskimi nevšečnostmi
ni potrebna. Živali si same poiščejo zavetrje, naprimer pod
košatimi smrekami. Dokler še ni bilo ceste, so živino na planino
gonili peš. Najbolj oddaljeni so imeli tudi do štiri ure hoda.
Danes živine nihče več ne goni, ampak jo pripeljejo in odpeljejo
s traktorskimi prikolicami.
Hrano za pastirje so po posebnem dogovoru in vrstnem redu
zagotavljali stanarji - lastniki živine, imenovala pa se je »cirnga«.
Prvo cirngo spomladi je moral dati tisti stanar, katerega sosed
jo je prejšnje leto dal zadnji. Količina hrane za pašo ene ali
dveh glav živine za en dan je bila (za eno osebo) : 1/4 hlebca
kruha, 1 funt (56 dag) moke - največkrat ajdove, za žgance ,
1 firling (14 dag) masti z ocvirki (grbci) in sol. K prvi cirngi je
sodil tudi kos suhega mesa in če je prišla cirnga na nedeljo ali
praznik, so običajno tudi takrat primaknili kos mesa. Tako piše
v pravilih, ki so se ohranila. Danes si pastir sam nabavlja in
pripravlja hrano.
Pastirska koča v Gospodnjem stanu, zgrajena po vojni, je
sčasoma postala za bivanje pastirja neprimerna in bi jo
morali temeljito obnoviti. Odločili smo se, da napravimo novo
in na drugi lokaciji. Zgradili smo jo v letih 1982/83. Spodaj je
zidana, nadgranja pa je lesena. Leta 2006 smo pastirsko kočo
obnovili in povečali. Uredili smo sanitarije in sobo za pastirja.
Voda je bila že prej speljana iz bližnjega, streljaj oddaljenega
planinskega doma. Pred dvema letoma pa smo se odločili še
za toplo vodo, ki jo ogreva sončna energija. V koči imamo tudi
električno razsvetljavo, akumulator napajajo sončne celice.
Koča v Globačah in ovčarska koča na Stavcih še stojita, pastirji
pa ju ne uporabljajo več. Sta pa primerno vzdrževani in oddani
v najem.

Vodni viri in drugi objekti
Gradnja nove pastirske koče l.1983
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Menina ni posebno bogata z vodnimi izviri, nekaj jih pa vendarle
je. Tako so pastirji preskrbljeni s čisto studenčnico. Na samem
pašniku je veliko zbiralnikov površinske vode, tako imenovanih

Iz razglednega stolpa na najvišjem vrhu, Vivodniku, se ob
ugodnem vremenu vidijo vsi večji vršaci Slovenije, s Triglavom
na čelu. Ni torej naključje, da je leta 1996 ministrstvo za
obrambo nameravalo na Menini, na pašniku »Šavnice«,
postaviti vojaški radar. To smo pašni upravičenci, planinci, pa
tudi večina tukajšnjega prebivalstva, uspešno preprečili. Še
večji nesmisel pa je bil, da je le nekaj kilometrov stran imelo
podobne apetite tudi civilno letalstvo. Če bi jim to uspelo, bi
bila ta pašnik in dobršen del Menine planine spremenjena v
nekakšen vojaški poligon.

Denacionalizacija

Jamske cike
Rejec: Franc Ugovšek iz Florjana pri Gornjem gradu
»lakuž«, ki so nastale v naravnih nepropustnih kotanjah ali pa
so bile umetno narejene. Dve lakuži smo leta 2007 in 2008
očistili, na dno položili plastično folijo, jo obložili z zemljo,
ogradili in speljali vodo v nižje ležeče korito. Pri vseh izvirih
so bila nekdaj narejena lesena korita, ki pa jih danes ni več,
zamenjala so jih betonska. Zgrajeni so bili tudi trije betonski
rezervoarji, dva pri izvirih, en betonski in še en manjši, plastični,
pa sta pri hlevu za zbiranje strešnice.
Ograja iz bodeče žice je bila že pred več kot 30 leti zamenjana.
V dolžini približno 15 km smo napeljali gladko žico. Od leta
1994 ograjo napaja tudi električni pastir, ki ga polnijo sončne
celice.

Dom na Smrekovcu je priljubljena planinska točka
Kmalu po zgraditvi ceste smo morali rešiti tudi prehajanje živine
prek nje. Odločili smo se, da namesto les (pri nas jih imenujemo
gatre), zgradimo tako imenovana »kanadska vrata«. Drugih
objektov na pašniku ni veliko, najstarejši je planinski dom na
Smrekovcu. Že od nekdaj so ljudje radi obiskovali to planino,
katere vrh pašnika je od doline oddaljen dobri dve uri in pol
hoje. Že leta 1898 je tam zgrajena skromna koča, ki so ji nadeli
ime »gornjegrajska koča«. Bila je dobro zavetišče takratnim
pohodnikom, a je žal leta 1920 pogorela. Leta 1953 so člani
planinskega društva Gornji Grad začeli graditi današnji dom,
leta 1959 pa so ga slovesno odprli. Letos so planinci praznovali
50 - letnico njegovega delovanja. Planinski dom na Smrekovcu
je priljubljena točka obiskovalcev obeh dolin, pohodnikov in
motoriziranih ljubiteljev planin. Dom je od 1. maja do konca
oktobra odprt vse dni, ostale mesece pa v njem ob koncih
tedna in praznikih dežurajo člani planinskega društva. Zadnjih
petnajst let zakonca Franc in Darinka Grudnik vzorno skrbita,
da z Menine ne boste odšli žejni in lačni. V domu lahko tudi
prespite. Za večje zaključene skupine je potrebna predhodna
rezervacija.
Pašna skupnost vsako tretjo nedeljo v juliju pri domu prireja
pastirski praznik. Prireditev se je lepo prijela. Letos je bila že
12. po vrsti, popestrila pa jo je 8. volovska ruleta. Streljaj od
doma so leta 1990 postavili kapelico, posvečeno »Jezusu,
dobremu pastirju«. Pri njej se dvakrat na leto, ob začetku
pašne sezone (25. junija) in ob koncu sezone (8. septembra),
daruje sveta maša.

Za pravno ureditev mlade slovenske države je bil med prvimi
zakoni sprejet tudi zakon o popravi krivic, ki so bile storjene
po koncu druge svetovne vojne z »Zakonom o agrarni reformi
in kolonizaciji v Sloveniji«. Že leta 1991 sprejeti »Zakon
o denacionalizaciji«, ki je tudi Nadškofiji Ljubljana vračal
odvzeta zemljišča, torej tudi planinske pašnike. Sprejet je
bil tudi »Zakon o ponovni vzpostaviti agrarnih skupnosti«, ki
je med drugim določal novo registracijo pašnih skupnosti ter
vpisovanje dosedanjih in sprejem novih članov skupnosti. Po
tem zakonu je ustanovnih članov 45, vendar pa vsi ne pasejo
več. Lahko pa pasejo tudi tisti, ki niso naši člani. Leta 1995 smo
registrirali skupnost, sprejeli nov pravilnik in vložili zahtevek za
vračilo vseh pravic na pašnikih. Upali smo, da se bo nadaljevalo
nedokončano izvajanje predvojne agrarne reforme in prenos
lastništva na sedanje pašne skupnosti. Upanja so bila zaman, z
lastnico, Nadškofijo Ljubljana, pa smo dosegli soliden dogovor
o izkoriščanju pašnikov tudi za vnaprej.

Zaključne misli
Pašnik Gospodnje - Globače na Menini planini je po mnenju
mnogih poznavalcev planinskega pašništva dobro urejen, tako
po organizacijski plati kot po številu živine, ki se pase na njem.
Največ zaslug za to imata dolgoletni (in tudi sedanji) predsednik
Ivan Presečnik in gospodar Franc Prek, ob pomoči vseh članov
pašne skupnosti. Tudi država ima posluh, saj krepko pomaga
s subvencijami. Brez podpor bi marsikateri načrt za urejanje
pašnikov ostal pri sami zamisli. Trdno sem prepričan, da bodo
imeli planinski pašniki tudi v prihodnosti pomembno vlogo pri
ohranjanju poseljene krajine in hribovskih kmetij, katerih živina
se na njih pase.

Kapelca na menini planini
Cikasti zvonček
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54. TRADICIONALNI KRAVJI BAL v Bohinju
RAZSTAVA CIKASTEGA GOVEDA
NEDELJA, 20. SEPTEMBER 2009
s priœetkom ob 10. uri
na
prireditvenem prostoru pod Prøivœem v Ukancu
(smer SLAP SAVICA)
Vabljeni

Za kotel
na polena
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Brezplačni ogled na vašem dom
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