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Ob 10. letnici delovanja združenju v imenu
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
iskreno čestitam in se zahvaljujem vsem, ki skrbite
za ohranjanje slovenske cike.
Mag. Dejan Židan,
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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UVODNIK

Ob 10. letnici

Združenja rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji
Mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O

mag. Dejan Židan

hranjanju biotske raznovrstnosti v slovenski
živinoreji na ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano namenjamo pozornost že
od leta 1991, ko smo, skupaj z
živinorejsko stroko z Biotehniške
fakultete, začeli prve aktivnosti za
ohranjanje slovenskih avtohtonih
pasem domačih živali, med njimi
tudi cikastega goveda.

Zato sem ob 10. letnici Združenja rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji z zadovoljstvom sprejel povabilo, da za Cikasti zvonček napišem nekaj uvodnih misli,
med drugim tudi zato, ker ta lepi jubilej sovpada z 20.
letnico samostojnosti in državnosti Republike Slovenije.
Ker tudi v živinoreji vladajo tržne zakonitosti in je
ekonomika proizvodnje pomembna, so v preteklosti na
področju rejskega dela dobile absolutno prednost moderne, visoko proizvodne tujerodne pasme, pasme, ki jih
že stoletja vzgaja slovenski rejec, pa so bile odrinjene in
so tonile v pozabo.
Čeprav so vedno obstajali tudi strokovnjaki, ki so zagovarjali pomen biotske raznovrstnosti, in rejci, ki so ohranjali tradicijo in pozitiven odnos do svoje kulturne in naravne dediščine ter tako obvarovali in ohranili tudi ciko,
je ocena stanja ogroženosti cikaste pasme, ki jo je v letu
1992 opravila Govedorejska služba Slovenije pri Kmetijskem inštitutu Slovenije, pokazala, da ji grozi izumrtje.
Samozavest in iskanje lastnih narodovih korenin pred
desetletji sta vodila rejce, ljubitelje in strokovnjake
k spoznanju, da je potrebno ta biser slovenskega
podeželja, ki predstavlja edino še ohranjeno slovensko
avtohtono pasmo govedi, ohraniti tudi za zanamce in ji
nameniti primerno mesto v naši živinoreji.
Taki zanesenjaki so 17. oktobra 2001 ustanovili Društvo
za ohranjanje cikastega goveda v Sloveniji, ki je takoj
začelo načrtno oživljanje, ohranjanje in obnovo pasme.
Zaradi aktivne vloge društva je v desetih letih njegovega
delovanja cika doživela nesluten vzpon, društvo pa je
preraslo v Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji.

janje rejskega programa in tudi formalno sprejeli odgovornost za ohranitev in razvoj avtohtone pasme.
Zavedamo se, da mora pri tem aktivno sodelovati tudi
naše ministrstvo, kajti slovenske avtohtone pasme so
v skladu z določili naše zakonodaje pod posebnim varstvom države, k temu pa nas zavezujejo tudi številni
mednarodni dokumenti s področja ohranjanja biotske
raznovrstnosti.
Zaradi zagotavljanja prehranske varnosti prebivalstva in prepotrebnega povečevanja stopnje samooskrbe,
ohranjanja kulturne krajine in zagotavljanja poseljenosti
ter delovnih mest na podeželju, moramo skupaj vlagati
napore za nadaljnje ohranjanje, izboljšanje in trajnostni
razvoj živalskih genskih virov. Zagotoviti moramo aktivno rabo avtohtonih pasem, strokovno izvajanje rejskih
ukrepov in rejskih programov, znanstveno in strokovno sodelovanje, ohranjanje tradicionalnega znanja,
tehnologij in proizvodov ter postopkov ohranjanja genskih virov.
Ne smem prezreti revije Cikasti zvonček, ki na poljuden
način odzvanja utrinke iz delovanja združenja. Njena
vsebina je tako pestra in vsebinsko bogata, da pritegne
slehernega bralca. S to revijo ste ciko postavili na piedestal naravnega in kulturnega bisera Slovenije. Zelo
lepo je tudi, da se spominjate ljudi, ki so ohranili ciko,
planšarstvo in naše planine. Zelo koristna je tudi objava
dokumentarnih prispevkov, podkrepljenih s podatki iz
zgodovinskih virov, ki govorijo o prvobitnosti cike in njeni
zastopanosti v slovenskem prostoru.
Spodbudno je sodelovanje združenja na različnih prireditvah, kot so razstave živali in tradicionalni kravji
bal v Bohinju, kraju, ki velja za cikino zibelko. Nadvse
pohvalna so prizadevanja združenja za naravi prijazno
kmetovanje in doma pridelano hrano. Prav slednje je osnovno vodilo ministrstva, kajti nizka stopnja samooskrbe
s hrano v Sloveniji je zaskrbljujoča.
Ob 10. letnici delovanja združenju v imenu ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano združenju iskreno
čestitam in se zahvaljujem vsem, ki skrbite za ohranjanje
slovenske cike.
Cika naj ostane slovenski naravni biser, naj živi v svoji
domovini in naj pomaga ohranjati slovensko podeželje.

Predano delo rejcev, članov združenja in stroke je prineslo velik in pomemben preboj pri rejskem delu. Predvsem
ponovna vzpostavitev selekcije in selekcijski napredek
pri pasmi sta pripomogla k odločitvi mnogih rejcev, da
so ponovno začeli rediti cike. Tako je danes v slovenskih
hlevih več kot 2.600 glav pasme, ki je bila pred dvema
desetletjema na robu izginotja.
Načrtno rejsko delo in organizacijska povezanost rejcev
sta obrodila sadove, na katere smo lahko ponosni tudi na
ministrstvu. Trdno sem prepričan, da brez organiziranih
rejcev cike ne bi bilo mogoče ohraniti.
Po desetih letih uspešnega dela je združenje svojo organiziranost nadgradilo tako, da je pridobilo status samostojne priznane rejske organizacije, ki vodi izvorno
rodovniško knjigo za cikasto govedo. To je mejnik, ki je
načrtno rejsko delo pri ciki postavil na nove temelje. Rejci
cikastega goveda so tako prevzeli pristojnosti za izva-

Čreda cikastega goveda na planini Praprotnica
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Sprehod skozi desetletno rejsko delo pri CIKI
Mag. Zoran Klinkon, strokovni vodja
Rafko Rokavec, strokovni tajnik

D

eseta obletnica delovanja združenja je lepa priložnost za sprehod po prehojeni poti, poti, ki je vrnila v
življenje našo ciko. Po velikih družbenih spremembah na začetku devetdesetih let, posebej po nastanku
države Slovenije, se je začela prebujati tudi domovinska zavest o ciki kot slovenski naravni in kulturni
dediščini. Ravno v tistih časih se je začelo več govoriti o ohranjanju avtohtonih pasem in njihove bogate zaloge
genov.
Cika v izvornem tipu je skoraj izumrla. V tem času so se strokovne službe začele zavedati, da je pasma
ogrožena in narejeni so bili prvi koraki za njeno ohranitev. Žal pa zaradi pomanjkanja znanja niso poznale
oziroma se niso zavedale pomena lastnosti avtohtonega tipa cikastega goveda. Ko je bilo leta 2000 cikasto govedo vključeno v program ohranjanja biotske raznovrstnosti v slovenski živinoreji, so sledile aktivnosti
stroke, rejcev in ljubiteljev cike za ustanovitev organizacije rejcev. Rezultat teh aktivnosti je bil rojstvo Društva
za ohranjanje cikastega goveda v Sloveniji.

2001

Društvo za ohranjanje cikastega goveda v Sloveniji je bilo ustanovljeno 17.
oktobra 2001. Ustanovni občni zbor je
bil v Viteški dvorani na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete, na Rodici pri
Domžalah.

Na ustanovnem občnem zboru so bili prisotni: mag. Ivan
Ambrožič, mag. Jože Bergant, Miha Brlec, Anton Burja,
mag. Marko Cotman, mag. Marko Čepon, Bogdan Črv,
Jelko Hvala, Janez Kemperle, mag. Zoran Klinkon, mag.
Drago Kompan, Anton Konec, Franc Košir, Marijana
Košir Karničar, mag. Peter Kunstelj, Franc Leban, Jože
Mole, Martin Pogačar, Peter Ravnik, Janja Ristovski,
Rafko Rokavec, Jože Romšak, Franc Rutar, Albin Šest,
Radoš Valas, Jože Vončina in Marjan Zupančič.
Z ustanovitvijo Društva za ohranjanje cikastega goveda v
Sloveniji se je začela težka naloga oživljanja, ohranjanja
in obnovitve cikastega goveda. Za predsednika društva
je bil izvoljen Jože Romšak, za strokovno tajnico pa
Metka Žan. Za častne člane društva so bili imenovani
Anton Burja in Anton Klinkon ter pokojna strokovnjaka
Franc Povše in Ciril Šavli.

Balantičeva čreda na Mali planini

Po ustanovitvi društva so skupaj s strokovnimi službami začeli rejsko delo za
vzpostavitev selekcije pri cikastem govedu.
Upravni odbor društva je 14. oktobra 2002
ustanovil Strokovno komisijo za cikasto
govedo, ki je začela pripravljati rejski cilj in model selekcije.

2002

Na prvem občnem zboru društva, 27. oktobra 2002, ki
je potekal v Viteški dvorani na Oddelku za zootehniko
Biotehniške fakultete, na Rodici pri Domžalah, je bil sprejet rejski cilj in model selekcije za cikasto govedo. Med
pomembne odločitve, ki jih je sprejel, prav gotovo sodi
odločitev za prvi pregled populacije cikastega goveda.
Člani strokovne komisije v sestavi Rafko Rokavec, Marjan Zupančič in Metka Žan so kot »pravi zanesenjaki«
7. decembra 2002 začeli intenzivno iskati »ostanke
cike« po Sloveniji. Glede na razgibanost terena in glede
na to, da so morali iskati rejce in primerne živali, je to
delo predstavljalo precejšen zalogaj. Osnovo za iskanje
živali cikaste pasme so našli v podatkovni zbirki Govedo
(KIS) in v Centralnem registru govedi (MKGP). Najdene
živali so evidentirali, izmerili in ocenili po merilih, ki so
veljala za ostale pasme govedi. Najboljše predstavnice
pasme so odbrali za bikovske matere.

Krava Detova SI 2044279, izvor Ivana Mlakar iz Bohinjske Češnjice

4

Pri prvem pregledu populacije, ki je intenzivno potekal
skoraj 4 mesece, so evidentirali 312 krav pri 167 rejcih.
Pregled je pokazal veliko raznolikost pasme, tako po tipu
kot po velikosti, zato so krave razvrstili v tri tipe. Največ
krav je bilo razvrščenih v pincgavski tip (46,5 %), neko-

liko manj v delni cikasti tip (35,9 %) in najmanj v cikasti
tip (17,6 %). Krave v avtohtonem (cikastem) tipu so se
ohranile predvsem v rejah, ki so bile odmaknjene od
umetnega osemenjevanja in kjer so rejci vztrajali pri nelegalnem pripustu. Prvi pregled populacije je pokazal, da
je »prava« avtohtona cika zelo ogrožena.
Reje, v katerih so se ohranile živali v avtohtonem tipu,
so poimenovali izvorne reje cikastega goveda. Rejcem
izvornih rej moramo biti še posebej hvaležni za ohranitev
peščice avtohtonih živali, ki danes predstavljajo osnovo
za ohranitev pasme.
Izvorne reje so:
• KOROŠEC (p.d. Bajder), Koprivnik v Bohinju
• MLAKAR (p.d. Mlakar), Bohinjska Češnjica
• ODAR (p.d. Ferjan), Studor v Bohinju
• SMUKAVEC (p.d. Spodnji Krucman), Podjelje v Bohinju
• SMUKAVEC (p.d. Zgornji Krucman), Podjelje v Bohinju
• SOKLIČ (p.d. Beretavc), Podjelje v Bohinju
• ŠEST (p.d. Mežnar), Srednja vas v Bohinju
• CINDRIČ (p.d. Kočanc), Dovje pri Mojstrani
• NOČ (p.d. Noč), Javorniški rovt nad Jesenicami
• BALANTIČ (p.d. Bavanč), Županje njive pri Kamniku
• KEMPERL (p.d. Cesar), Županje njive pri Kamniku
• URH (p.d. Jernejc), Županje njive pri Kamniku

Bik NAGELJ 151256 (prvi odbran bik za osemenjevanje)

Pri prvem pregledu populacije je bilo opaziti, da nekateri rejci in strokovnjaki pozabljajo na ohranjanje avtohtonosti in gledajo na ciko kot na “proizvodno pasmo”. Na
to nerazumevanje je opozarjal predvsem
Marjan Zupančič. Poudarjal je, da moramo najprej
ohraniti prvinske dobre lastnosti cike in njeno bogato
zalogo genov. Kot idejni oče nove avtohtonosti cike je
začel poudarjati pomen brahicernih lastnostih cike. Prav
ta vidik - da je treba ciko predstavljati v luči prave avtohtonosti - je še dodatno pritegnil Rafka Rokavca in
Metko Žan, kasneje pa tudi ostale člane strokovne
komisije. Rafko Rokavec je dal pobudo za organizacijo
strokovne delavnice v obliki razstave, ki bi prispevala k
osvetlitvi cike v avtohtonem tipu in nasploh k prepoznavnosti pasme. Tako je 5. aprila 2003 v Krivčevem v
Črni pri Kamniku potekala 1. STROKOVNA DELAVNICA
»SPOZNAJMO CIKASTO GOVEDO«. Njen osnovni namen je bil seznanitev rejcev in strokovnjakov z različnimi

2003

• KUHAR (p.d. Zgornji Svatnšek), Klemenčevo
• DROLC (p.d. Drolc), Češnjice v Tuhinjski dolini
• ZUPANČIČ, Ledina pri Sevnici
Že pred prvim pregledom populacije cikastega goveda je
potekalo intenzivno iskanje primernih plemenskih bikov
za vključitev v osemenjevanje. Prav pomanjkanje plemenjakov v izvornem avtohtonem tipu je bilo največja
težava. Kljub temu so po več desetletjih vključili v osemenjevanje prve plemenske bike. Ponovno pridobivanje bikovega semena cikaste pasme se je začelo
4. decembra 2002, ko sta v karanteno v Gunclje prišla
prva dva bika, Nagelj 151256 in Slap 151255. Posebno velik prispevek pri vključevanju bikov v osemenjevanje imajo pokojni mag. Jože Bergant, mag. Ivan
Ambrožič in mag. Zoran Klinkon, ki so pomagali najti
pot do ponovnega pridobivanja bikovega semena cikaste
pasme.

Bik SLAP 151255 (drugi odbran bik za osemenjevanje)

1. strokovna delavnica (Krivčevo v Črni pri Kamniku)

Krava Roža SI 1450861 (najlepša cika na 1. strokovni delavnici)
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tipi cikastega goveda v Sloveniji. Že slab mesec kasneje,
3. maja 2003, je bila v Srednji vasi v Bohinju 2. STROKOVNA DELAVNICA »SPOZNAJMO AVTOHTONO
BOHINJSKO CIKO«. V zibelki cike so predstavili živali v
avtohtonem tipu, ki v večji ali manjši meri spominjajo na
nekdanjo bohinjsko ciko.

2. strokovna delavnica (Srednja vas v Bohinju)

Društvo je 20. aprila 2004 v Kulturnem
domu v Stari Fužini v Bohinju organiziralo
predavanje o izkoreninjenju IBR/IPV in BVD
infekcij v rejah cikaste pasme. Predaval je
mag. Ivan Ambrožič z Veterinarske uprave RS. Problem okuženosti je predstavljal težavo pri
vključevanju bikov v osemenjevanje. Zato se je kasneje
neformalno oblikovala veterinarska ekipa, ki je pripravila
program preventivnih ukrepov proti širjenju infekcij. Po
velikih začetnih težavah tudi danes še vedno poteka preventivno cepljenje bikov v naravnem pripustu. Rezultati
teh ukrepov so zelo dobri. Za uspeh na tem področju
moramo biti hvaležni predvsem strokovnemu vodji mag.
Zoranu Klinkonu.

2004

Leta 2004 so se začele aktivnosti za pridobivanje statusa
priznane rejske organizacije v govedoreji. Kandidatki za
status sta bili Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
in Govedorejsko poslovno združenje. Enotnost slovenskih govedorejcev je bila na veliki preizkušnji, saj
smo bili ujeti v primež poslovnih in strokovnih interesov.
Društvo je želelo biti nevtralno, zato smo ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlagali, da bi po
vzoru konjereje začeli postopek za priznanje pasemskih
organizacij. Žal neuspešno.

Cikasta čreda pri Bogatajevih v Stari Oselici nad Poljansko dolino

Krava Murka SI 1673480 (najlepša cika na 2. strokovni delavnici)

Društvo se je v tem času soočalo z velikimi problemi
finančne in strokovne narave, težavami, predvsem pri
uvrščanju rejskih metod v strokovne naloge v govedoreji ali v programe genske banke. Znašlo se je v vrtincu
nasprotij med strokovnimi in državnimi ustanovami.
Upravni odbor društva je 29. maja 2003 imenoval
Marjana Zupančiča za strokovnega tajnika.
Strokovna komisija za cikasto govedo se je 4. junija
2003, po sklepu Govedorejske službe Slovenije, preimenovala v Republiško delovno skupino za odbiro in
ocenitev bikov cikaste pasme za osemenjevanje in
pripust. Delovna skupina je svoje poslanstvo, to je odbira bikov za pripust in osemenjevanje ter odbira bikovskih
mater, ohranila do današnjih dni.
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V novembru 2003 je naši ciki zacingljala prva
številka Cikastega zvončka. Letos že dvanajstič
pozvanja utrinke, ki nas vedno razveselijo. Znan rejec
Franc Rutar iz Cerknega je dejal, da bo cika živela toliko časa, dokler bo izhajal Cikasti zvonček. Za ta velik
prispevek k ohranitvi cike velja zahvala uredniku Rafku
Rokavcu.

Upravni odbor društva je 15. avgusta 2004 odločil,
da funkcijo predsednika do rednega občnega zbora
prevzame podpredsednik Franc Rutar. Odgovorna oseba za izvedbo rejskega programa za cikasto govedo je
postal mag. Zoran Klinkon.
Tretji občni zbor društva je bil 12. decembra 2004 v Kulturnem domu Laze v Tuhinjski dolini. Potekale so tudi
volitve organov društva. Za novega predsednika društva
je bil izvoljen Andrej Kuhar, za strokovnega tajnika pa
Rafko Rokavec.
Svet za živinorejo pri ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 16. decembra 2004 potrdil in sprejel
prvi rejski program za cikasto govedo.

Cikasta čreda pri Dešmanovih v Robanovem kotu, visoko nad Solčavo

Zaradi poenotenja stališč glede izraženosti
avtohtonih lastnosti pri cikastem govedu
je delovna skupina 10., 11., 12. in 14. januarja 2005 pregledala bikovske matere.
Člani delovne skupine so k sodelovanju povabili tudi izvorne rejce Andreja Kuharja, Albina Šesta in
Alojza Noča. Od takrat izvorni rejci, glede na razpoložljivi
čas, sodelujejo pri delu skupine.

2005

V marcu 2005 je naši ciki zacingljala druga
številka Cikastega zvončka. Uvodno misel, ki
je še vedno aktualna, je napisal Marjan Zupančič:
»Na zelenem pašniku se pase majhna rdečkasta
kravica z zvoncem okrog vratu, ki pozvanja v čisti
gorski zrak. Iz sočne planinske ruše bo naredila
nekaj litrov zdravega mleka. Tudi to je CIKA - kot
nostalgičen spomin na nekaj, kar počasi mineva,
spomin na nekaj dobrega, naravi prijaznega – na
nekaj slovenskega«.

Krava Breza SI E0392864 v spremstvu Marjana Zupančiča iz Ledine pri Sevnici

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je
7. novembra 2005 izdalo odločbo, s katero je Kmetijsko
gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) in Govedorejsko
poslovno združenje (GPZ) priznalo kot rejski organizaciji
za rjavo, lisasto, in črnobelo pasmo ter pasmi šarole in
limuzin. Status rejske organizacije za cikasto pasmo je
podelilo samo Govedorejsko poslovnemu združenju.
Četrti občni zbor društva je potekal 11. decembra 2005
v Kulturnem domu v Gornjem gradu. Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podelilo priznanja
izvornim rejcem za ohranjanje slovenske naravne in kulturne dediščine v obliki izvorne reje avtohtone pasme cikasto govedo.

Prva državna razstava cikastega goveda v Cerknem

Po treh letih delovanja je društvo 30. aprila 2005 v Cerknem organiziralo prvo državno razstavo govedi cikaste pasme. Pobudo za razstavo je dal domačin Franc
Rutar, ki je pri izvedbi prireditve opravil tudi največ dela.
Pomoč sta zagotovili občina Cerkno in Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica. Razstavljenih je bilo 45 govedi
cikaste pasme, razdeljenih v tri skupine glede na tip - cikasti, delno cikasti in pincgavski tip. Razstavo so popestrili mladi govedorejci iz več slovenskih krajev, ki so se
preizkusili v vodenju teličk in molži. V okviru razstave je
potekala tudi 3. STROKOVNA DELAVNICA, na kateri so
bile predstavljene najbolj zaželene in najmanj zaželene
pasemske lastnosti. Prav raznolikost populacije pasme
je narekovala sprotno spremljanje avtohtonih lastnosti
cike. In prav to je s predstavitvijo različnih tipov živali nazorno pokazala tudi delavnica.

V novembru 2005 je naši ciki zacingljala tretja
številka Cikastega zvončka. Prinesla je povzetek dogajanja na prvi državni razstavi v Cerknem in nadvse zanimivo predstavitev »Iz preteklosti
Velike planine«, izpod peresa cenjenega, žal pokojnega
Vlasta Kopača.

2006

Najpomembnejša naloga v letu 2006 je bila
opraviti drugi pregled populacije krav cikaste pasme. Novost je bila vpeljava ocenjevanja avtohtonih lastnosti. Le tako je bilo
mogoče spoznati, kaj nam je od cike ostalo.

Kako se meri višina vihra ...

Krava Kostanja SI 1613509 v spremstvu Marije Soklič iz Podjelja v Bohinju

Drugi pregled je
obsegal naslednja opravila:
• merjenje,
• opisovanje
• ocenjevanje
in
• razvrstitev v
tip.

Kako se ocenjuje avtohtona lastnost DOLŽINA ROGOV
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Sistem ocenjevanja lastnosti zunanjosti se je v primerjavi
z drugimi pasmami nekoliko razlikoval. Nova spoznanja
o avtohtonih lastnostih cikastega goveda so terjala njihovo opisovanje, kot so dolžina glave, izraženost oči, oblika
rogov, plemenitost vratu in izraženost podgrline. Opisovati smo začeli tudi barvne znake pri cikastem govedu.
Spremljanje navedenih lastnosti, z manjšimi dopolnitvami, poteka še danes. Podatki ocenjevanja so bili vnešeni
v Centralno podatkovno zbirko GOVEDO pri Kmetijskem
inštitutu Slovenije. Inštitut je kasneje tudi pripravil rezultate dobljenih podatkov po tipih in zbirnik podatkov po
izbranih bikih – očetih krav. Pri drugem pregledu je bilo
evidentiranih 510 krav pri 269 rejcih. Pokazalo se je,
da obstaja velika raznolikost pasme glede na avtohtone
lastnosti. Ogroženost skupine živali v avtohtonem tipu
je bila velika, saj je bilo ciko v glavnem mogoče najti le
na manjših hribovitih kmetijah. Opaziti pa je bilo tudi že
delno razpršitev pasme po Sloveniji.
V avgustu 2006 je naši ciki zacingljala četrta
številka Cikastega zvončka, v kateri so bili predstavljeni izvorni rejci cikastega goveda.
Cika kot edina avtohtona pasma si je počasi utirala
svoje mesto v slovenski govedoreji. To je potrdila tudi
4. STROKOVNA DELAVNICA, ki je 27. avgusta 2006
potekala v okviru osmega pastirskega praznika na planini Lipovec. Na delavnici je bilo razstavljenih 27 živali,
razdeljenih v šest skupin. Tri skupine prvesnic in brejih
plemenskih telic so bile potomke bikov Slapa (151255)
in Cola (151263). Cilj je bil predstavitev pasemskih lastnosti, ki jih biki podedujejo na potomstvo. V dveh skupinah so bile predstavljene krave in telice v različnih tipih.
Ob tej predstavitvi je bilo mogoče dopolniti znanje o avtohtonem tipu cikastega goveda. Rejci pa so si z velikim
zanimanjem ogledali tudi bike, odbrane za osemenjevanje. Ogled je namreč rejcem v pomoč pri odločitvi, seme
katerega bika naj nabavijo.

2007

V marcu 2007 je naši ciki zacingljala peta
številka Cikastega zvončka. Njena vsebina je bila strokovno obarvana. Nazorno
je bilo opisano ocenjevanje krav cikaste
pasme, objavljeni so bili prvi obdelani podatki iz prvega in drugega pregleda populacije krav. V Bohinju, pri »Zelenarju«, so se
rodili četvorčki.

Peti občni zbor društva je potekal 24. marca 2007 v dvorani Gasilskega doma v Cerknem. To je bil prvi zbor, ki
se ga je udeležilo več kot sto rejcev in ljubiteljev cike.
Častna člana društva, Anton Burja in žal že pokojni Anton
Klinkon, sta v zahvalo za požrtvovalno delo pri ohranjanju cikastega goveda prejela zvonca.
Novim spoznanjem naproti so se člani društva odpravili
28. in 29. aprila 2007. Šli so na strokovno ekskurzijo
v Švico, državo, ki se lahko pohvali z odličnimi rezultati
pri ohranjanju avtohtonih pasem govedi. Ogledali so si
tri avtohtone pasme (Hinterwalder, Evolener in Ratisches
Grauvieh) in spoznali delovanje neprofitne fundacije
ProSpecieRara, ki skrbi za zaščito ogroženih pasem
domačih živali in sort rastlin ter vzdrževanje raznolikosti
v živinoreji in rastlinstvu.

Švicarska avtohtona pasma RATISCHES GRAUVIEH

Zelo zanimivo dvodnevno strokovno ekskurzijo v
Posočje je društvo organiziralo 7. in 8. avgusta 2007.
Prvi dan so si pri Kendovih v Bači pri Podbrdu ogledali
zanimiv lesen hlev iz okroglic, v »Gregorčičevem planinskem raju« na Vrsnem nad Kobaridom pa čredo cikastega goveda. Drugi dan pa so na planini Zaslap pod Krnom
z zanimanjem opazovali postopek izdelave tolminskega
sira in albuminske skute.
4. strokovna delavnica (planina Lipovec)

Srna SI 1534427 in Murka SI 72680364 (najlepši ciki na 4. strokovni delavnici)
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Svojo življenjsko pot je 2. oktobra 2006 končal častni
član društva Anton Klinkon iz Zatolmina.

Sirar Andrej Sovdat z očetom Brankom pri jemanju sirne mase iz kotla na
planini Zaslap

2008

V januarju 2008 je naši ciki zacingljala
šesta številka Cikastega zvončka, in sicer
z reportažama s strokovnih ekskurzij po
Švici in Posočju. V reviji je bila predstavljena
tudi ena najlepših planin v Bohinju, planina
Laz.

Šesti občni zbor društva je potekal 8. marca 2008 v
dvorani Gasilskega doma na Blejski Dobravi. Na njem
je bila prvič izražena želja društva po pridobitvi statusa
samostojne priznane rejske organizacije. Anton Kuhar
je prejel priznanje za 60 let pastirskega dela na Veliki
planini, Anton Burja za 50 let dela na področju osemenjevanja, Alfonz Fischhione za dolgoletno delo na področju
sirarstva na Tolminskem, Cilka Mlakar za ohranjanje
planšarstva v Bohinju ter Franc in Ivanka Galin za uspehe pri reji slovenske cike. Občni zbor so zaznamovale tudi volitve organov društva. Za predsednika je bil
izvoljen Dominik Čevka.
V sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom je društvo
1. aprila 2008 organiziralo delavnico »Jedi iz govedine«, na kateri so sodelujoči primerjali meso bika cikaste
in rjave pasme. Delavnica je bila sestavljena iz dveh
delov. Prvi del je vseboval kuharski tečaj, ki ga je vodil
mojster Robert Merzel, drugi del pa ocenjevanje jedi
priznanih živilskih tehnologov. Ugotovitve so bile za rejce
zelo spodbudne, saj je bilo meso cike ocenjeno kot zelo
dobro. To je bilo prvo znamenje, da je pasma zanimiva
tudi za prirejo mesa.
V okviru prireditve
»Demo Gozd In BioEnergija« v Davči
je društvo 14. in
15. junija 2008 v
idiličnem ambientu
pod kozolcem organiziralo dvodnevno
razstavo cikastega
goveda. Razstavljenih je bilo 18 živali
v dveh skupinah.
V prvi je bilo šest
krav s teleti, v drugi
pa šest plemenskih telic. Hkrati je
društvo izdalo svojo
prvo zloženko z
naslovom »Cikasto
govedo«. V njej je
Krava Cveta SI 02562454 na razstavi v Davči
objavljen zanimiv pogled na prihodnost cike: »Ne smemo si privoščiti, da bi
ciko obnovili po naših željah in usmeritvah, ampak
smo jo dolžni v največji možni meri ohraniti v njeni
prvobitnosti«.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je
30. junija 2008 podelilo društvu status društva, ki deluje v javnem interesu. V obrazložitvi je navedlo, da
društvo deluje z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti v slovenski živinoreji.
V juliju 2008 je naši ciki zacingljala sedma
številka Cikastega zvončka. V reviji so bile predstavljene linije plemenskih bikov cikaste pasme in
bikovske matere od ustanovitve društva naprej.
Cika je zaradi dobrih pašnih lastnosti začela prodirati na druga območja po Sloveniji. Do največjega
razcveta je prišlo v Zgornji Savinjski dolini, predvsem na

Solčavskem. Zato se je društvo odločilo, da 5. STROKOVNO DELAVNICO organizira prav v Solčavi, v okviru prireditve SOLČAVSKI DNEVI. Na delavnici, ki je potekala
27. julija 2008, je bilo razstavljenih 36 živali. Razdeljene
so bile v skupine krav, potomk bikov DULETA 851655
in BRINA 851656, skupine telic, katerih očeta sta bila
bika ŠVAJC 851809 in SIMON 851815, primerjalno
skupino krav glede na tip, skupino plemenskih bikov in
skupino plemenskih teličk za prodajo. Za dobro organizacijo so zaslužni predvsem požrtvovalni mladi cikorejci
s Solčavskega.

5. strokovna delavnica (Solčava)

Skupina telic po biku ŠVAJC-u na 5. strokovni delavnici

Zaradi velikih zapletov pri načinu sofinanciranja vzreje
plemenskih bikov cikaste pasme na kmetijah - država
je namreč hotela, da lastnik bikov postane sama ali pa
pooblaščena strokovna ustanova - je društvo 22. avgusta 2008 organiziralo izredni sestanek z rejci plemenskih
bikov. Rejci so soglasno sklenili, da morajo lastniki plemenskih bikov ostati rejci.
Društvo vse od ustanovitve skrbi za izobraževanje svojih članov. Strokovne ekskurzije so ena izmed najbolj
učinkovitih in privlačnih oblik pridobivanja novih spoznanj
in znanj, ki temeljijo na izkušnjah rejcev iz sorodnih okolij.
26. in 27. avgusta 2008 je organiziralo strokovno ekskurzijo v Avstrijo. Cilj je bil ogled planin, kjer se pasejo avtohtone pasme govedi. Tako so spoznali lastnosti
treh pasem, PINZGAUER, TUXER in GRAUVIEH, in
prizadevanja za njihovo ohranitev. Med drugim so imeli
priložnost videti tudi učinke povezovanj med različnimi
dejavnostmi, vse v prid razvoju turizma in kmetijstva na
visokogorskih območjih.
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V januarju 2009 je naši ciki zacingljala
osma številka Cikastega zvončka. Poleg reportaže s pete strokovne delavnice
cikastega goveda v Solčavi in strokovne
ekskurzije po Avstriji so bile v reviji predstavljene zanimive teme s področja problematike neposrednih plačil za rejo avtohtonih pasem
domačih živali ter članka o planšarstvu v Bohinju v 19.
stoletju in o planšarski tradiciji Kravjega bala. Veseli smo
bili prispevka Bohinjske sirarne, ki je ohranila proizvodnjo
bohinjskega sira.

2009

Sedmi občni zbor društva je potekal 7. februarja 2009 v
dvorani Kulturnega doma v Sevnici. Občni zbor je potrdil
predlog upravnega odbora, da v naslednjem rejskem obdobju društvo pridobi status priznane rejske organizacije.
Na občnem zboru so prejeli priznanja Martin Zupanc iz
Bohinja za življenjski jubilej 90 let, mag. Jože Bergant,
vodja Osemenjevalnega centra Preska, za prispevek pri
vključevanju bikov cikaste pasme v osemenjevanje in
Jelko Hvala iz Sevnice za rejsko zavest pri ohranjanju
avtohtone pasme cikasto govedo. Občni zbor je soglasno imenoval izvornega rejca Marjana Zupančiča za
častnega člana društva.
Na hipodromu v Lescah je 28. marca 2009 potekala
gorenjska razstava plemenskih živali lisaste in črnobele
pasme. Na razstavi so bile predstavljene tudi avtohtone
pasme domačih živali, med njimi skupina 4 krav in 3 plemenskih telic cikaste pasme.

V okviru mednarodnega kmetijsko živilskega sejma »AGRA
2009« v Gornji Radgoni je od 29. avgusta do 5. septembra 2009 potekala tudi govedorejska razstava plemenskih
telic. Koordinator razstave, Kme-tijsko gozdarska zbornica
Slovenije, je k sodelovanju na razstavi prvič povabila tudi
našo pasemsko organizacijo. Razstavili smo pet plemenskih telic, zmagala pa je telica Meli SI 43405620, ki je bila
leto kasneje odbrana in potrjena za prvo elitno bikovsko
mater nove generacije.

Telica Meli SI 43405620 (najlepša na sejmu AGRA 2009 v Gornji Radgoni)

V Škalah pri Velenju je 12. septembra 2009 v sklopu prireditve »Podeželje in mesto z roko v roki« potekala
razstava govedi. To je bila ena najlepših razstav v Sloveniji in odlično organizirana. Na ogled so bile res kakovostne
živali. Na povabilo Govedorejskega društva Šaleška dolina
in tamkajšnjih rejcev cikastega goveda so bile predstavljene
cike dveh rejcev. Ravno na dan razstave je razstavljena
telica Bena SI 13656537 praznovala 1. rojstni dan, za kar je
požela posebne čestitke.

Čudoviti razstavni prostor ob Škalskem jezeru pri Velenju
Cike na gorenjski razstavi v Lescah

Zaradi zelo majhnega števila klavnic v Sloveniji in v povezavi s tem dolgih transportov klavnih živali so se začeli
porajati dvomi o dobrem počutju živali. Zato je društvo
21. aprila 2009 organiziralo strokovno ekskurzijo
»S Pohorja na Koroško«. Najprej so si na kmetiji Rutnik v Gorenju nad Zrečami ogledali eno izmed prvih
vaških klavnic v Sloveniji. Pot so nadaljevali na avstrijsko
Koroško, kjer so si videli podobne obrate za klanje in predelavo mesa kot je tisti na kmetiji Rutnik. Spoznali pa so
tudi njihovo avtohtono pasmo KARNTNER BLONDVIEH.
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Avtohtona pasma Karntner Blondvieh

Cike na razstavi ob Škalskem jezeru

V septembru 2009 je naši ciki zacingljala deveta
številka Cikastega zvončka. Uvodno misel zanjo
je napisal spoštovani Matjaž Miklavč iz mesarije
Štajnbirt iz Škofje Loke: »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«. V reviji so bila predstavljena Navodila za presojo barvnih znakov cikastega goveda iz
Banove uredbe št. 197 iz leta 1935, ki so tudi pri sedanjem
rejskem delu še vedno uporabna. O zatonu planšarstva v
Bohinju je govoril ponatis članka iz glasila »Glas«, ki je izšlo
18. oktobra 1969, z naslovom KDO BO UTIŠAL ZVON, KI
OZVANJA PLANŠARSKI POGREB.

Turistično društvo Bohinj vsako leto ob koncu planinske
paše priredi tradicionalno planšarsko prireditev Kravji bal.
V sodelovanju s Turističnim društvom Bohinj, Triglavskim
narodnim parkom in Kmetijsko gozdarskim zavodom Kranj
sta 20. septembra 2009 potekala razstava in sprevod odbranih živali cikaste pasme iz Bohinja. Namen kravjega bala
je približati planšarsko dejavnost mladim in jih mogoče celo
navdušiti za življenje v planinah. Na razstavi je sodelovalo
17 živali cikaste pasme.

Cike na Kravjem balu v Bohinju

2010

Osmi občni zbor društva je potekal
13. februarja 2010 v dvorani Kulturnega
doma v Logatcu. Ta občni zbor je pomenil neke vrste prelomnico. Rejci cikastega
goveda so soglasno sprejeli odločitev o pridobitvi statusa priznane rejske organizacije
za cikasto govedo.

Društvo se je preimenovalo v Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji, ki postavlja
v ospredje rejca cikastega goveda kot nosilca rejskega dela pri ohranjanju avtohtone pasme. Sprejeta
so bila nova pravila in nov sedež združenja. Rejca dveh
krav cikaste pasme sta prejela priznanje za doseženo
dolgoživost. Marija Soklič iz Podjelja v Bohinju je dobila
priznanje za doseženo dolgoživost krave Kostanje (20
let) in Slavko Šorli iz Kneških Raven v Baški Grapi za
doseženo dolgoživost krave Jelene (23 let).
V prvi polovici leta 2010 so potekale aktivnosti za pripravo novega rejskega programa za cikasto govedo in dokumentacije za pridobitev statusa priznane rejske organizacije.
V avgustu 2010 je naši ciki zacingljala deseta
številka Cikastega zvončka. Prinesla je reportaži
z razstav v preteklem letu, bila pa je tudi strokovno obarvana. Posebna pozornost je bilo namenjeno zajedavskim boleznim pri pašnem govedu in uporabi pesticidov v kmetijstvu.

Krava PISANA SI 63136797 na Kravjem balu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je
2. novembra 2009 izdalo odločbo PRO GPZ, s katero je
potrdilo spremembo rejskega programa v delu, ki se nanaša
na vodenje izvorne rodovniške knjige za cikasto govedo
(IRK CK). Ta pravila so, z manjšo spremembo pri definiciji
pasme, vključena tudi v novi rejski program. Na osnovi pogodbe rodovniško knjigo za cikasto govedo vodi Kmetijski
inštitut Slovenije.

V okviru mednarodnega kmetijsko živilskega sejma
»AGRA 2010« v Gornji Radgoni je od 21. do 26. avgusta
2010 potekala tudi govedorejska razstava plemenskih
telic. Združenje je sodelovalo s skupino petih plemenskih telic cikaste pasme. V mednarodnem letu biotske
raznovrstnosti je Javna služba nalog genske banke v
živinoreji pri Biotehniški fakulteti pripravila razstavo
slovenskih avtohtonih pasem domačih živali. Predstavljenih je bilo 12 avtohtonih pasem domačih živali,
med njimi dve kravi cikaste pasme s telički, in njihovi
proizvodi.

Telica Cvetka SI 33711548 (najlepša na sejmu AGRA 2010 v Gornji Radgoni)

Izvorna rodovnička knjiga za cikasto govedo

Svojo življenjsko pot je 26. novembra 2009 končal dolgoletni vodja Osemenjevalnega centra Preska in rejec cikastega
goveda mag. Jože Bergant.

Najlepše telice na sejmu AGRA 2010 v Gornji Radgoni
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Strokovna ekskurzija po dolini reke Kolpe, 4. in 5.
septembra 2010, je člane združenja popeljala na Kostelsko, dolga leta pozabljeno slovensko območje. Ogledali so si etnološke in kulturne znamenitosti ter kmetiji,
na katerih redijo cikasto govedo in drobnico. Zanimivost
obeh kmetij je pridelava ovčjega oziroma kozjega mleka
in predelava v mlečne izdelke.

Krava Roža SI 1450861 na občnem zboru na Vranskem

Na občnem zboru na Vranskem je eden najbolj predanih rejcev cikastega goveda v Sloveniji, Alojz Noč, postal častni
član združenja.
Na pašniku pri Kondovih v Starem trgu ob Kolpi

Na javnem razpisu v letu 2010 je bil Oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete v Ljubljani izbran za
vodenje Javne službe nalog genske banke v živinoreji.
Na podlagi uredbe o načinih in pogojih izvajanja javnih
služb v živinoreji je 6. septembra 2010 začel delovati
strokovni svet te javne službe, ki ga vodi mag. Stane
Bergant. Predstavnik združenja v strokovnem svetu je
Rafko Rokavec.

»CIKA, Slovenska avtohtona pasma« se je imenovala
6. STROKOVNA DELAVNICA, ki je potekala 27. marca
2011 na tradicionalnem spomladanskem kmetijskem sejmu
v Komendi. Na delavnici so bile razstavljene skupine krav
in plemenskih telic šestih linij. Predstavilo se je 29 rejcev s
45 živalmi. Skupaj s strokovnimi službami Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana so prikazali tudi pripravo zorenega
mesa cikastega goveda in ga ponudili obiskovalcem za
pokušnjo.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je
10. decembra 2010 izdalo odločbo, s katero je združenju
podelilo status priznane rejske organizacije, ki vodi izvorno rodovniško knjigo za cikasto govedo za obdobje od
1.1.2011 do 31.12. 2015. V skupni temeljni rejski program
na področju govedoreje (STRP) je bil uvrščen tudi novi
rejski program za cikasto govedo. Združenju kot priznani
rejski organizaciji za cikasto govedo je ministrstvo podelilo koncesijo za opravljanje javne službe strokovnih nalog
na področju govedoreje.
6. strokovna delavnica (Komenda)

2011

V januarju 2011 je Kmetijski inštitut Slovenije
opravil prvo obdelavo podatkov o testiranju
bikov cikaste pasme. V obdelavo so bili zajeti podatki za plemenjake, ki so imeli dovolj
veliko število ocenjenih potomk – krav. Rezultati so bili objavljeni v enajsti številki Cikastega
zvončka.

V februarju 2011 je naši ciki zacingljala enajsta
številka Cikastega zvončka. Pomemben del vsebine je bil namenjen vzpostavitvi izvorne rodovniške
knjige za cikasto govedo in bolezni BVD, ki predstavlja izziv
slovenski govedoreji za prihodnja leta. V reviji je bilo predstavljeno tudi bogato mednarodno delovanje rejskih organizacij za rjavo in črnobelo pasmo.
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Deveti občni zbor združenja je potekal 8. februarja 2011 v
dvorani Kulturnega doma na Vranskem. To je bil prvi občni
zbor, odkar smo postali samostojna priznana rejska organizacija. Na njem je bilo sprejeto skrajšano ime združenja kot
priznane rejske organizacija za cikasto govedo v Sloveniji,
ki se glasi PRO CIKA. Občnega zbora se je udeležilo 106
članov, ki so vodenje združenja za naslednje petletno rejsko obdobje zaupali dosedanjemu predsedniku Dominiku
Čevki. Kot zanimivost velja omeniti, da se je zbora udeležila
tudi krava cika - elitna bikovska mati Roža SI 1450861, ki
je prejela nagradni zvonec za doseženo dolgoživost, 20 let.
Posebne nagrade pa so prejeli dosedanji rejci krave Rože,
in sicer Janez Turinek iz Jarenine, Franc Galin iz Kališ in
Jožefa Balantič iz Županjih njiv.

Krava Rdeška SI 43199387 (najlepša cika na 6. strokovni delavnici)

Zaključek

Sprehod skozi 10 - letno rejsko delo pri ciki postavlja v ospredje nadvse pomembno odločitev o ustanovitvi društva.
Brez te odločitve pred 10 leti bi bila verjetno cikina prihodnost nekoliko drugačna. Tako pa se je cika v svoji domovini
vrnila v življenje.
Iskrena hvala izvornim rejcem, ki so ohranili veliko dragocenost. Ta dragocenost danes predstavlja temeljni kamen,
iz katerega se gradi nekaj podobnega, kar je bila cika nekoč.
Iskrena hvala vsem rejcem, ki tudi s ciko pomagate ohranjati
slovensko podeželje.
Za vsestransko pomoč pri ohranjanju naše cike se iskreno
zahvaljujemo tudi strokovnjakom. Brez njihovega znanja in
strokovne pomoči danes cika ne bi bila to, kar je.

Ob 10. letnici združenja so povedali ...
Da, cika je zopet naša. Ohranila se je z veliko truda in odpovedovanja ter veliko prave
slovenske trme. Za ohranitev pa se je potrudila tudi sama – z dobrimi pašnimi lastnostmi,
s svojo skromnostjo in izredno dobro razvitim materinskim čutom, predvsem pa jo je
rešila izjemna trdoživost in dolgoživost.
Jože Romšak iz Podjelš pri Kamniku,
prvi predsednik društva
Zelo rad se spominjam obdobja, ko sem opravljal funkcijo predsednika društva in sem
želel še posebej doprinesti k njegovemu dobremu delovanju in vzreji cikastega goveda.
Hvala vsem ustanoviteljem društva, ki so pripomogli k razvoju in ohranitvi te avtohtone
pasme.
Andrej Kuhar iz Klemenčevega pod Kamniškim vrhom,
drugi predsednik društva
Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji je jamstvo, da cika
na slovenskem ne bo izumrla. Organizirani rejci moramo pod okriljem PRO CIKA
prevzeti tudi odločilno vlogo pri izvajanju rejskega programa za cikasto govedo.
Naloga države pa je, da stoji naši rejski organizaciji ob strani in nam pomaga
uresničevati zastavljene rejske cilje.
Dominik Čevka iz Zakala pri Kamniku,
predsednik združenja

PIŠEK - Vitli
KRPAN, d.o.o.
Jazbina 9/a
3240 Šmarje pri Jelšah,

T: 03 819 00 90
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Prvi občni zbor, odkar smo postali
samostojna priznana rejska
organizacija za cikasto govedo
Dominik Čevka, predsednik

V

dvorani Kulturnega doma na Vranskem je 8. februarja 2011 potekal 9. redni občni zbor Združenja rejcev
avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji. To je bil prvi občni zbor, odkar smo postali samostojna priznana rejska organizacija za cikasto govedo. Občnega zbora se je udeležilo 106 članov združenja.

Brez Zdravljice na občnih zborih ne gre Občnega zbora se je udeležila
Na začetku so člani otroške skupine KUD Vransko zaigrali krava Roža
na harmoniko Zdravljico in pesem Na golici ter deklamirali pesem Železna cesta. Zatem je vodenje občnega
zbora prevzel delovni predsednik in zvesti član združenja
mag. Stane Bergant. Sledila je minuta molka v spomin na
preminule člane: Marijo Soklič, Jakoba Korošca, Antona
Langusa in Petra Ravnika. V nadaljevanju so zbrane na
občnem zboru pozdravili Franc Sušnik, župan občine
Vransko, Danilo Potokar s Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije, Maja Cokan Klemen s Kmetijsko svetovalne
službe Žalec, Metka Žan Lotrič z Oddelka za zootehniko
na Biotehniški fakulteti in mag. Janez Jeretina s Kmetijskega inštituta Slovenije.

Na občnem zboru so podelili priznanja združenja. Na
dvorišču pred Kulturnim domom je župan občine Vransko
Franc Sušnik elitni bikovski materi Roži SI 1450861 pripel
nagradni zvonec, priznanje za doseženo dolgoživost.
Roža je namreč dosegla starost 20 let. V dvorani pa so
prejeli posebne nagrade vsi dosedanji rejci krave Rože,
in sicer:
• Janez Turinek iz Jarenine,
• Franc Galin iz Kališ in
• Jožefa Balantič iz Županjih njiv.

Pogled na ciko

Rejka Sonja Cencelj iz Jeronima nad Vranskim je predstavila ciko z vidika prireje kakovostnega mleka. Kmetija Cencelj je čista gorsko višinska kmetija, usmerjena
pretežno v prirejo mleka. Leta 2000 so začeli rediti cikasto govedo. Sedaj redijo 27 glav živine, od tega jih je
14 cikaste pasme. Ker so pogoji za pripravo krme težki,
so prehrano krav molznic prilagodili temu. Poleti sta to
paša in seno, pozimi pa travna silaža in seno. Živini dajejo tudi vitaminsko mineralni dodatek. Mlečnost krav se
giblje od 3.200 do 4.000 kg mleka. Tudi cike dosegajo
takšno mlečnost, kar je glede na njihovo velikost zadovoljivo. Predvsem pa ima mleko krav cikaste pasme
veliko maščob in beljakovin in majhno število somatskih celic. Za rejo molznic cikaste pasme so se odločili
zaradi odpornosti, zdravih vimen, čvrstih parkljev, dobre
plodnosti in lahkih telitev. Vsekakor pa je treba mlečnost
pasme še izboljšati, saj je kar problem izbrati seme bika,
ki bi izboljšal to lastnost.

Krava Roža SI 1450861

Priznana rejska organizacija »PRO CIKA«

Rdeča nit letošnjega občnega zbora je bila pridobitev
statusa priznane rejske organizacije za cikasto govedo
za petletno obdobje, od leta 2011 do 2015. Strokovni
vodja združenja mag. Zoran Klinkon je predstavil dolgo
pot do pridobitve statusa. Poudaril je, da je s pridobitvijo
statusa PRO združenje postalo glavni oblikovalec rejskega dela. Rejce je pozval, naj enotno vztrajajo pri izvajanju
rejskega programa za našo avtohtono pasmo. Po predstavitvi je občni zbor sprejel skrajšano ime združenja kot
priznane rejske organizacija za cikasto govedo v Sloveniji, ki se glasi PRO CIKA.

Rejski program za cikasto govedo
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Župan občine Vransko pri podelitvi zvonca

Strokovna sodelavka Javne službe nalog genske banke v živinoreji Metka Žan Lotrič je predstavila rejski program
za cikasto govedo, ki predstavlja temelj rejskega dela v novem petletnem obdobju. Ker je rejski program uvrščen
v STRP (Skupni temeljni rejski program) na področju govedoreje, je občni zbor sklenil, da združenje kot PRO za
cikasto govedo ta dokument objavi na svoji spletni strani.

Volitve organov združenja

Po poročilih o delu združenja v letu 2010 so sledile volitve novih organov združenja. Pred začetkom volitev je občni zbor
sprejel sklep o prenehanju mandata predsedniku in članom organov združenja. Nato je volilna komisija izpeljala volitve.
Predsednica volilne komisije Marija Bergant je povedala, da je upravni odbor združenja na začetku januarja 2011 pisno
obvestil člane, da lahko v 30 dneh od razpisa vložijo pisne kandidature. Po novem statutu je mandat organov združenja pet
let. Novi upravni odbor ima osem članov in predsednika. Sprejet je bil sklep, da se upravni odbor sestavi po teritorialnem
ključu. Glede na število cikastega goveda po regijah pripadata ljubljanski, gorenjski in štajerski regiji po dva člana, primorski
in dolenjski regiji pa po en član.
Novoizvoljeni člani organov združenja:
Predsednik

Dominik Čevka
Zakal, Stahovica
041 950 803

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA

Sonja Cencelj
Jeronim, Vransko,
031 233 537

Ivan Gregorčič
Vrsno, Kobarid
051 331 604

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA

Nada Rozman
Budna vas, Šentjanž
041 716 474

Janez Smonkar
Šentlenart, Mislinja
031 549 957

Mira Žvan
Blejska Dobrava
041 321 457

ČLANI ČASTNEGA RAZSODIŠČA

Marjan Burja
Potok v Črni,
Stahovica
041 753 258

STROKOVNI
VODJA

Janez Korošec
Podjelje,
Bohinj
031 604 078

STROKOVNI
TAJNIK

Franc Lušina
Gosteče,
Škofja Loka
041 666 530

Marija Kožar
Podjelje, Bohinj
041 872 817

Andrej Kuhar
Klemenčevo, Kamnik
031 467 512

Janez Mrak
Studenčice, Medvode
031 378 783

ČLANI NADZORNEGA ODBORA

Milan Hribar
Studenca, Kamnik
031 338 078

Danijel Mihalič
Beka, Kozina
040 208 295

Janez Vrhunc
Rudno, Železnik
041 705 184

Program dela združenja za leto 2011

V nadaljevanju občnega zbora je bil sprejet program dela
združenja za leto 2011. Predsednik združenja Dominik Čevka
je kot pomembne naloge navedel organizacijo 6. strokovne
delavnice cikastega goveda, sodelovanje na Kravjem balu
v Bohinju, organizacijo strokovne ekskurzije in izdajo glasila
Cikasti zvonček.

Strokovni tajnik Rafko Rokavec je predstavil aktivnosti, ki so
opredeljene v rejskem programu. Poudaril je posebno skrb
za bikovske matere. V naslednjem rejskem obdobju bo treba
rešiti problem podatkovnih zbirk, predvsem težave pri potrjevanju porekel in bioloških testih za tiste živali, ki jih označujejo
pooblaščene osebe veterinarskih organizacij. Poleg tega bo
treba vpeljati kontrolo mlečnosti pri večjem številu krav cikaste pasme.

Strokovni vodja mag. Zoran Klinkon je omenil, da bodo v letu 2011 za razliko od
prejšnjega leta cepljeni vsi biki proti širjenju IBR/IPV infekcij. Omenil je še aktivnosti za izkoreninjenje IBR/IPV in BVD bolezni pri govedu. Stališče združenja je, da se
IBR/IPV odpravlja s cepljenjem, BVD pa z izločanjem živali, ki so stalni izločevalci
virusa. Opozoril je, da se smejo pripuščati samo licencirani plemenski biki.
Delovni predsednik mag. Stane Bergant je ob koncu občnega zbora dal pobudo,
naj združenje začne aktivnosti za uvrstitev CIKE v SLOVENSKO KULTURNO
DEDIŠČINO.

Alojz Noč postal častni član združenja
mag. Zoran Klinkon
041 635 640

Rafko Rokavec
031 808 183

Občni zbor je soglasno imenoval izvornega rejca Alojza Noča iz Javorniškega
rovta za častnega člana združenja. Alojz Noč je eden najbolj predanih izvornih
rejcev cikastega goveda v Sloveniji. Njegovo delovanje je vsestransko, odlikuje
ga zavzeto pastirsko delo in naravi prijazno kmetovanje. Ima izjemen čut za živali,
ljudje pa ga spoštujejo tudi zaradi njegovega preprostega življenjskega sloga.
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CIKA, slovenska avtohtona pasma

RAZSTAVA - 6. STROKOVNA DELAVNICA
v okviru kmetijskega sejma v Komendi (26. in 27. marec 2011)
Anton Burja, častni član združenja

»CIKA, Slovenska avtohtona pasma«, tako se je imenovala
6. strokovna delavnica cikastega goveda, ki smo jo organizirali Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v
Sloveniji, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana in Konjeniški
klub Komenda. To je bila prva prireditev združenja, odkar
smo in to na pragu 10. obletnice uspešnega delovanja,
postali samostojna priznana rejska organizacija za cikasto
govedo v Sloveniji.

6. strokovna delavnica (Komenda)

Strokovna delavnica je potekala v obliki razstave cikastega
goveda na tradicionalnem spomladanskem kmetijskem sejmu v Komendi. Priprave nanjo so se začele na začetku leta,
bolj intenzivno pa po rednem občnem zboru.

Odbiro živali je opravil strokovni tajnik Rafko Rokavec. Rejci odbranih živali so se tri tedne pred delavnico zbrali na
razstavnem prostoru, kjer je potekal prikaz priprave živali,
od čiščenja in striženja do vodenja živali. Prav ta priprava je
pripomogla k temu, da je razstava živali potekala brezhibno.
Pri pripravi razstavnega prostora in organizaciji delavnice so
prostovoljno sodelovali rejci s kamniškega območja.
Vse odbrane živali so prišle na strokovno delavnico točno
po programu, v soboto do 12. ure. Živali so bile udobno
nameščene na privezih pod šotorom. Popoldne je bila generalka, uradna prireditev pa je bila v nedeljo. Ponoči je bilo
poskrbljeno za oskrbo in varovanje živali. V nedeljo je bila
tudi predstavitev pravilne priprave zorenega mesa cikastega
goveda, ki smo jo pripravili skupaj s strokovno ekipo Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana.
Osnovni namen strokovne delavnice je bil predstavitev
krav in telic – potomk plemenskih bikov, ki so bili pred leti
vključeni v osemenjevanje. Ob ogledu potomk posameznih
bikov smo lahko videli dedovanje pozitivnih in negativnih
pasemskih lastnosti, ki jih plemenski bik prenaša na potomstvo. Tako rejci spremljajo dedovanje najpomembnejših avtohtonih lastnosti.
Na 6. strokovni delavnici so bile razstavljene skupine plemenskih živali šestih linij. Na razstavi je sodelovalo 29 rejcev s 45 živalmi - 22 kravami, 13 telicami, 9 teličkami in
1 plemenskim bikom. Ocenjevala jih je komisija, ki so jo sestavljali Marjan Zupančič (predsednik), Metka Žan Lotrič in
Vladimir Mudronja. Živali v posameznih skupinah so ocenili
in razvrstili. Sledila sta strokovni komentar in izbor najlepše
živali, ki se je okitila z nagradnim zvoncem.

Najlepše krave
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Najlepše telice

Najlepša krava in telica na 6. strokovni delavnici

Linijo TOB je predstavljala skupina krav, potomk bika TOMA (TOM 851817). Po zadnjih obdelanih podatkih je bik Tom
prenesel na potomke največji delež avtohtonih lastnosti, pa čeprav ima po očetu večji delež pincgavske pasme. Poleg
izraženosti avtohtonih lastnosti je bila značilnost te skupine krav tudi tipična cikasta obarvanost.
Prvo mesto je osvojila krava Rdeška, last rejca Stanislava Trobevška iz Zakala pri Stahovici.

Rdeška SI 43199387

ROŽA SI 73200587
Rojena: 16.4.2006
O: Tom 851817
M: Cveta SI 02562454
Telitev: (3.), 9.4.2010

RDEŠKA SI 43199387
Rojena: 5.5.2006
O: Tom 851817
M: Šminka SI 02595973
Telitev: (3.), 20.2.2011
Njeno tele:
SNEŽKO SI 73503608

MURKA SI 53217028
Rojena: 17.5.2006
O: Tom 851817
M: Breza SI 1696948
Telitev: (3.), 16.9.2010

Dominik Čevka
Zakal
Stahovica

Stanislav Trobevšek
Zakal
Stahovica

Marta Poljanšek
Županje Njive
Stahovica

ROZI SI 93628644
Rojena: 13.11.2008
O: Tom 851817
M: Rdeška SI 1600437
Telitev: (1.), 17.1.2011
Njeno tele:
ŠUM SI 73909729

SRNA SI 23627712
Rojena: 6.12.2008
O: Tom 851817
M: Srna SI 03200058
Telitev: (1.), 24.5.2010

Marta Poljanšek
Županje Njive
Stahovica

Milan Hribar
Studenca
Kamnik

Linijo SLAP so zastopale krave, potomke bika SATURNA (SATURN 851820). Bik Saturn je v primerjavi z bikom Tomom
prenesel na potomke manjši delež avtohtonih lastnosti. Krave te skupine so bile večjega okvirja, po obarvanosti pa so imele
manj izražene bele barvne znake.
Prvo mesto je osvojila krava Urša, last rejca Janeza Krmelja iz Sela nad Polhovim Gradcem.
MILENA SI 23594650
Rojena: 23.2.2008
O: Saturn 851820
M: Roža SI 63069484
Telitev: (2.), 14.2.2011
Njeno tele:
MILKA SI 93872441

SAVA SI 03209992
Rojena: 15.6.2006
O: Saturn 851820
M: Sara SI 82547525
Telitev: (3.), 3.12.2010

URŠA SI 83329999
Rojena: 29.4.2007
O: Saturn 851820
M: Cika SI 32595970
Telitev: (3.), 14.9.2010

BREZA SI 73334781
Rojena: 14.7.2007
O: Saturn 851820
M: Šeka SI 42685410
Telitev: (3.), 17.2.2011
Njeno tele:
BEVKA SI 13976402

Franc Lesjak
Trobelno
Kamnik

Anton Senegačnik
Brezje ob Slomu
Ponikva

Janez Krmelj
Selo nad
Polhovim Gradcem

Frančišek Vrankar
Sidol
Laze v Tuhinju

Urša SI 83329999

Linijo MIL so predstavljale tri skupine plemenskih živali, skupina krav, potomk bika MANDELJNA (MANDELJ 851959)
in skupini telic, očeta bika MARINA (MARIN 852406).
V skupini krav, potomk bika Mandeljna, so bile živali večjega okvirja in bolj grobe konstitucije, avtohtone lastnosti so bile
manj izražene. Še največ avtohtonih lastnosti je imela krava Murka, ki je osvojila prvo mesto. Njen lastnik je Ervin
Mešl iz Lokovice pri Šoštanju.
BUČKA SI 13184506
Rojena: 1.4.2006
O: Mandelj 851959
M: Belka SI 72833665
Telitev: (4.), 17.3.2011
Njeno tele:
BETI SI 13947736

MURKA SI 03292491
Rojena: 25.10.2006
O: Mandelj 851959
M: Cika SI 82833664
Telitev: (3.), 10.1.2011
Njeno tele:
SLAVČEK SI 83945067

KOŠUTA SI 63596830
Rojena: 2.4.2008
O: Mandelj 851959
M: Lipa SI 33057747
Telitev: (2.), 1.3.2011
Njeno tele:
KEPA SI 13972099

RINA SI 63459304
Rojena: 8.9.2008
O: Mandelj 851959
M: Rusa SI 92685408
Telitev: (1.), 15.9.2010

Ervin Mešl
Lokovica
Šoštanj

Ervin Mešl
Lokovica
Šoštanj

Milica Jagodic
Podstudenec
Stahovica

Julijana Alič
Blejska Dobrava
Jesenice

Murka SI 03292491

Telice, potomke bika Marina, so bile glede na tip matere razdeljene v starejšo in mlajšo skupino. V primerjavi s kravami,
potomkami bika Mandeljna, so telice bika Marina prikazale precej več zaželenih avtohtonih lastnosti, s poudarkom na
mlečnosti. Bik Marin je bil potomec bika Mandeljna in matere Evrope, ki slovi po odlični mlečnosti, kar se je prav gotovo
preneslo na potomstvo.
V starejši skupini telic je prvo mesto osvojila telica Flora. Njen rejec je Marko Avsec iz kraja Dešen nad Kresnicami.

Flora SI 33725321

FLORA SI 33725321
Rojena: 5.5.2009
O: Marin 852406
M: Thinka SI 53004125

MELISA SI 23725432
Rojena: 12.5.2009
O: Marin 852406
M: Melisa SI 22862549

KLARA SI 63450886
Rojena: 23.11.2009
O: Marin 852406
M: Cika SI 1839077

Marko Avsec
Dešen
Kresnice

Franc Gerbec
Pšajnovica
Laze v Tuhinju

Zdravko Peklaj
Belica
Polhov Gradec
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V mlajši skupini telic, potomk bika Marina, je prvo mesto osvojila telica Lučka, rejca Sebastjana Bajdeta iz Studenc
pri Kamniku.
LENKA SI 03478235
Rojena: 26.10.2009
O: Marin 852406
M: Rdeška SI43199387

LUČKA SI 43741898
Rojena: 9.11.2009
O: Marin 852406
M: Lili SI 23375051

PAVLA SI 33910084
Rojena: 30.3.2010
O: Marin 852406
M: Sora SI 92958405

Stanislav Trobevšek
Zakal
Stahovica

Sebastjan Bajde
Studenca
Kamnik

Marko Cerar
Gradišče pri Lukovici
Lukovica

Lučka SI 43741898

Bik NAGELJ (NAGELJ 151418) je izvorni predstavnik nove linije v populaciji cikaste pasme. Predstavljene živali so se izkazale z dobro izraženimi avtohtonimi lastnostmi, predvsem s fino konstitucijo, svetlejšo pigmentacijo plašča in manj poudarjenimi belimi barvnimi znaki. Prvo mesto je osvojila krava Katka s Karničarjeve kmetije na Zgornjem Jezerskem.
BOROVNICA
SI 23272398
Rojena: 10.1.2007
O: Nagelj 151418
M: Breza SI 42839774
Telitev: (2.), 12.3.2010

NAGLJA SI 93604635
Rojena: 15.6.2008
O: Nagelj 151418
M: Zora SI 42752840
Telitev: (1.), 27.11.2010

KATKA SI 93624664
Rojena: 19.3.2009
O: Nagelj 151418
M: Uška SI 43192160
Telitev: (1) 29.6.2010

Andrej Mrčun
Ples
Moravče

Milan Hribar
Studenca
Kamnik

Marijana Košir
Karničar
Zgornje Jezersko

Katka SI 93624664

Linijo GALEB sta zastopali skupina krav, potomk bika GALLILEA (GALLILEO 852221) in skupina telic, potomk bika
GAMSA (GAMS 852230). Po fenotipu sta se bika zelo razlikovala, tako po obarvanosti kot po tipu, saj sta tudi po tipu potomca različnih krav. Bik Gallileo izhaja iz parjenja v sorodstvu, saj je njegova mati tudi mati njegovega očeta.
Krave, potomke bika Gallilea, so bile precej izenačene, tako po velikosti, telesnih oblikah kot po osnovni temeljni barvi. Imele
so zelo lepo oblikovane rogove in poudarjeno belo hrbtno liso. Nekoliko slabše so bila oblikovana vimena, predvsem so
imela dolge seske. Prvo mesto je osvojila krava Gala, iz hleva rejke Irene Vrhunc iz Podblice nad Zgornjo Besnico.
ŠVAJCA SI 33392907
Rojena: 11.8.2007
O: Gallileo 852221
M: Roža SI 73200587
Telitev: (1.). 20.11.2009

JAGODA SI 73592921
Rojena: 23.5.2008
O: Gallileo 852221
M: Švajca SI 2095380
Telitev: (1.,) 9.3.2010

GALA SI 83446276
Rojena: 12.8.2008
O: Gallileo 852221
M: Cika SI 93132604
Telitev: (1.), 27.9.2010

MAVRCA SI 63462423
Rojena: 18.12.2008
O: Gallileo 852221
M: Mavra SI 33277237
Telitev: (1.), 25.11.2010
Njeno tele:
MAVRA SI 03515589

Dominik Čevka
Zakal
Stahovica

Janez Kemperl
Županje njive
Stahovica

Irena Vrhunc
Podblica
Zgornja Besnica

Janez Vrhunc
Rudno
Železniki

Gala SI 83446276

Telice, katerih oče je bik Gams, so bile precej manj izenačene kot živali v prejšnji skupini. Razlikovale so se tako po velikosti
kot po osnovni temeljni barvi, predvsem pa je bila opazna razlika v izraženosti belih barvnih znakov. Sicer je imel bik Gams
popolno poreklo. Bil je temnejše pigmentacije in je imel manjši delež krvi rdečega holštajna, saj je bil materin oče bik Solo
(25 % RH). Prvo mesto je osvojila telica Rika, last rejca Franca Kemperla iz Županjih njiv.
BREZA SI 43718984
Rojena: 17.4.2009
O: Gams 852230
M: Fjola SI 72932063

RIKA SI 13718987
Rojena: 29.4.2009
O: Gams 852230
M: Roža SI 03327483

BISTRA SI 23740909
Rojena: 30.5.2009
O: Gams 852230
M: Cika SI 12560592

Janez Kemperl
Županje njive
Stahovica

Franc Kemperl
Županje njive
Stahovica

Janez Smonkar
Šentlenart
Mislinja

Rika SI 13718987

Linijo ŠVAJC je na prireditvi predstavljala skupina telic, katerih oče je bik SMIHEL (SMIHEL 852299). Osnovne
značilnosti precej izenačene skupine telic so bile: manjši okvir, kombinirani proizvodni tip, značilno uleknjena hrbtna linija in
slabša povezanost trupa med pleči in prsnim delom. Čeprav so bile telice manjšega okvirja, sodijo v manj avtohtoni tip. Kot
negativni lastnosti je treba omeniti močne rogove in obsežne podgrline. Še največ avtohtonih lastnosti je pokazala telica
Heli, rejca Janeza Martinca iz Košiš pri Tunjicah, ki je osvojila prvo mesto.
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HELI SI 43782352
Rojena: 1.12.2009
O: Smihel 852299
M: Jagoda SI 23390188

CIKA SI 93782364
Rojena: 7.12.2009
O: Smihel 852299
M: Jagoda SI 63396173

MURKA SI 83789908
Rojena: 8.2.2010
O: Smihel 852299
M: Pika SI 33276384

BUČKA SI 73792372
Rojena: 27.2.2010
O: Smihel 852299
M: Jagoda SI 23538526

Janez Martinc
Košiše
Kamnik

Marjan Torkar
Tunjice
Kamnik

Franc Spruk
Hrib pri Kamniku
Kamnik

Andrej Resman
Zgornji Otok
Radovljica

Heli SI 43782352

Tudi veselega razpoloženja ni manjkalo. Program je povezoval podokničar Franc Pestotnik. Obiskovalci so si z
navdušenjem ogledali pastirske igre. Posebne pozornosti
so bili deležni mladi govedorejci, ki so vodili svoje teličke
po ocenjevalnem krogu. Poseben čar je prireditvi dala
predstavitev plemenskega bika Risa (RIS 853013) in dveh
starejših bikovskih mater (Jagoda SI 1613510 in Robida
SI 1845727), lastnika Marjana Burje iz Potoka v dolini Črne.
Po neuradnih podatkih je prva že presegla starost magičnih
20 let, druga pa se tej starosti hitro približuje.

Družina Avsec pri svoji lepotici

Prireditev v Komendi je bil svojevrsten dogodek, ki vpliva na
širjenje rejske zavesti in posledično pripadnosti rejski organizaciji. Ob tej priložnosti rejcem čestitam za pripravo živali. To
je bila odlična popotnica za priprave na 2. državno razstavo
in za bodoče rejsko delo.

Brez pomoči g. Lojzeta Laha (levo) ne bi bilo razstave. ISKRENA HVALA.

Ljubezen do živali

Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji se najlepše zahvaljuje vsem, ki so pomagali pri uspešni
organizaciji 6. strokovne delavnice v Komendi. Posebej se zahvaljuje rejcem, ki so sodelovali na razstavi, sponzorjem, Kmetijsko gozdarskemu zavodu Ljubljana in Konjeniškemu klubu Komenda. Hvala tudi gospodinjam
sodelujočih rejcev, ki so spekle veliko dobrega domačega kruha.
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Možnosti in prednosti sonaravne prireje
govejega mesa v Sloveniji
Jasmina Slatnar, specialistka za živinorejo, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

Stanje v govedoreji v Sloveniji

V Sloveniji v 36.280 čredah redimo okoli 460.000 glav
govedi. Od tega je 36 % krav, ostalo pa so druge kategorije govedi, v glavnem za pitanje. V 20.779 čredah
imamo približno 62.700 krav dojilj (Vir: KIS 2010). Podatka nam povesta, da imamo majhne črede, s povprečno
manj kot 13 glavami govedi in tremi dojiljami. Taka struktura nas opozarja, da bomo težko konkurenčni državam,
ki imajo v povprečju precej večje črede, nižje stroške reje
in zato nižje cene mesa.
Na prvi pogled morda zgleda, da je reja pri nas manj
perspektivna in da je zaslužek od prireje mesa slabši
kot bi si želeli. V oči zbode tudi podatek, da zadnja leta
narašča izvoz živih živali, sočasno pa narašča uvoz
govejega mesa in izdelkov. Poročila kažejo, da Slovenija
v države članice EU proda zelo veliko živih živali za zakol, ki dosegajo zelo dobre ocene. Neuradni in uradni viri
potrjujejo tudi velik interes tujih klavnic za naše meso,
ker je med kakovostnejšimi v Evropi. Našteto govori, da
znamo v Sloveniji prirediti zelo kakovostno meso. Žal ga
doma prodamo premalo po višji ceni oziroma z dodano
vrednostjo.

Paša

Paša živali je priporočljiva iz več razlogov. Omogoča najbolj ekonomičen način reje, poskrbi za prijaznejši videz
pokrajine in je za živali najbolj primerna. Taka reja zagotavlja najboljše zdravje in počutje živali in s tem posredno
izboljšanje kakovosti živalskih proizvodov. Rezultat je prireja kakovostnega in zdravega mesa SLOVENSKEGA
porekla.

Vplivi na kakovost mesa

Sonaravna reja, paša, izbor primerne pasme in spola po
izkušnjah zagotavljajo nežnejšo strukturo mišičnih vlaken, izjemen okus in sočnost mesa.

Vpliv paše

Cilji in prednosti sonaravne reje

Cilji uspešnega pitanja govejih pitancev so: čim manjši
stroški pitanja, dobra pitovna sposobnost živali, veliki
dnevni prirasti in velika končna teža ter majhna poraba
krme za prirast. Cilj je tudi odlična klavna kakovost živali,
z velikim klavnim izkoristkom, dobro mesnatostjo živali,
primerno zamaščenostjo in marmoriranostjo mesa.
Cilji niso nujno povezani z velikimi stroški. Veliko vlogo
ima tudi načrtovanje reje. Reja naj bo delovno manj
zahtevna, krma pretežno z lastne kmetije, izbrati je treba
primerne pasme, spol živali, itd.

20

Pri nas je bilo še do nedavnega bolj razširjeno intenzivno
pitanje s koruzno silažo in žiti, manj s krmo s travinja, ki
vsebuje manj energije. V zadnjem času pa se vse več
kmetij odloča za tako imenovano sonaravno rejo. Cilj
takšne reje je čim večja proizvodnja, s krmo iz lastne
kmetije, s poudarkom na uporabi krme s travinja, predvsem paše.

Paša ima pozitiven vpliv na maščobno-kislinsko sestavo
govejega mesa. Meso vsebuje manj nasičenih maščobnih
kislin in več večkrat nenasičenih maščobnih kislin. Poveča
se razmerje med nasičenimi in večkrat nenasičenimi.
Takšno meso ima tudi manj kalorij kot meso živali, ki
jih krmijo s koruzo, manjše razmerje med n-3 in n-6
maščobnimi kislinami in vsebuje konjugirano linolno kislino. Vsebuje tudi več vitaminov A, D, E in beta-karotenov,
ki jih prištevamo med antioksidante.

Zakaj maščobe in
kdaj te niso na »zatožni klopi«

Različni viri navajajo, da taka maščobnokislinska sestava
zmanjšuje dejavnike tveganja za nastanek bolezni srca
in ožilja ter tveganje za nastanek rakavih obolenj, znižuje
raven sladkorja in trigliceridov v krvi ter telesno maso in
zamaščenost.
Maščobe v mesu, če so primerne in v pravilnem razmerju,
so pomembne za človeško telo, ker so rezervna energija
za telo ter pomembna sestavina možganov in živčevja.
Maščobe vplivajo tudi na senzorične lastnosti mesa, na
mehkobo, sočnost, vonj in teksturo mesa.
Maščoba je tudi nosilec okusa!

Vpliv spola

Raziskave in tudi naše izkušnje kažejo, da na odličnost
govejega mesa vplivata tudi spol in pasma. Znano je, da
imajo najboljše priraste moške živali, torej biki. Kastrati
oziroma voli in telice pa imajo nekoliko manjše priraste in
lahko dobijo slabšo oceno v klavnici. Vendar ima meso
telic in volov, ne glede na pasmo, specifične lastnosti,
ki še dodatno povečajo izjemnost okusa, sočnost mesa
in nežnost mišičnih vlaken. Predvsem pri volih s primerno tehnologijo, to je pašo in dodatkom manjših količin
žita (najbolje ječmena) v zadnjih dveh do dveh mesecih
in pol pred zakolom dosežemo marmoriranost mesa in
optimalno pokritost s podkožnim lojem. Kajti količina
medmišične maščobe je eden glavnih razlogov za razlike v lastnostih mesa med spoloma. Večja zamaščenost
tudi zmanjšuje možnost za nastanek hladnega krčenja,
ki močno poslabša senzorične lastnosti mesa, predvsem
mehkobo.

Vpliv pasme

Možnosti prodaje
sonaravno pridelanega mesa

Meso je kakovostno, kadar ima vse tiste lastnosti
in značilnosti, ki zadovoljijo porabnika. Osvestimo
potrošnike o kakovosti slovenske govedine in naj ne
bodo razne kontrole prehranske verige “cokla”, ampak
naša priložnost!
Še enkrat! Na naših kmetijah sonaravno pridelano meso
je kakovostno, varno, zdravo in znanega porekla. Utrdimo ugled govedini v naši kulinariki, kajti le kakovostno
meso lahko obogati in zagotovi vrhunsko kulinarično ponudbo. Taka ponudba omogoča še dodatne priložnosti
za prodajo. Uresničimo jih lahko s povezovanjem rejcev,
oblikovanjem blagovnih znamk, vključevanjem v razvoj
lokalnega turizma, predvsem na turističnih kmetijah,
tržnicah, v gostinskih lokalih in mesnicah. Možnosti za
trženje povečujejo tudi promocija domačega mesa,
zorenje mesa, prodaja na domu, tematski dnevi jedi,
lokalne specialitete, novosti v prehrani, itd.

Znano je, da zaradi genetskih dejavnikov znotraj pasme
in še bolj med pasmami obstajajo razlike v mehkobi
mesa. Odločitev, katero pasmo izbrati, mora biti v prvi
vrsti odvisna od pogojev reje in sposobnost prilagoditve
živali na rejo. Težke in velike živali so manj primerne za
pašo na strmih in vetrno ali vodno erozijsko občutljivih
tleh. Pasme se razlikujejo tudi po sposobnostih za
zauživanje krme. Nekatere pasme so sposobne zaužiti
veliko krme, lahko tudi manj kakovostne, nekatere pa
so bolj zahtevne in imajo dobre rezultate prireje le ob
krmljenju s kakovostnejšo krmo. Pasma ima nedvomno vpliv tudi na senzorične lastnosti mesa (mehkoba,
sočnost, aroma). Te lastnosti so povezane predvsem z
zamaščenostjo oz. z marmoriranostjo mesa. Znano je, da
imajo predvsem bolj mišičaste pasme manj medmišične
maščobe kot druge pasme. Vpliv na te lastnosti ima
tudi delež in topnost kolagena. Raziskave so pokazale,
da imajo najboljše senzorične ocene nekatere mesne
pasme (angus, limuzin,… ), križanci z mesnimi pasmami
in tudi nekatere mlečne pasme.

Kaj pa meso cike?

Strokovne raziskave o kakovosti mesa pasme cika še
nisem zasledila. Naše izkušnje pri peki in pokušnji cikinega mesa na 6. strokovni delavnici cikastega goveda v
Komendi letos spomladi, so pokazale, da je meso telice
pasme cika zelo mehko, sočno in ima dobro aromo. To
so nam potrdili tudi gostje in obiskovalci sejma.

Prodaja mesa na domu

Vpliv prehrane in postopanja z živalmi
pred zakolom in priprave mesa po klanju

Vsi prej našteti vplivi in postopanje z živalmi pred zakolom imajo bolj ali manj velik vpliv na senzorične lastnosti
mesa. Predvsem pri vseh predklavnih postopkih (nakladanju, transportu, čakanju na zakol, ...) moramo poskrbeti, da so živali čim manj izpostavljene stresu. Zato utrujenim in prestrašenim živalim pred zakolom omogočimo
počitek. Stres kot posledica napak pri ravnanju z živalmi
pred zakolom vpliva na slabšo kakovost mesa.
Zelo velik vpliv na kakovost mesa pa imajo postopki po
zakolu, kot so hlajenje in način obešanja trupa ter zorenje mesa. Zelo pomemben je proces zorenja mesa. To je
skupek biokemičnih procesov, ki pod vplivom različnih
encimov močno spremenijo mehkobo in aromo mesa in
zagotovijo gastronomsko in jedilno kakovost mesa.

Ponudba na turističnih kmetijah
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Sodobna priprava zorenega govejega mesa
mag. Janez Koprivnikar, specialist za živinorejo in gradnje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Ljubljana

K

o govorimo o govedini v kulinariki, večina Slovencev pomisli na dobro govejo juho, sočen golaž in
nazadnje na potolčene, do onemoglosti dušene, razkuhane goveje zrezke – in tu se zgodba za večino
konča. Tako porabimo več kot dve tretjini govedine v Sloveniji.

Mehak, sočen, okusen goveji zrezek na krožniku so sanje porabnika (potrošnika) in od tega nismo tako oddaljeni, kot sprva mislimo. Iz govedine ob pravilnem postopku po klanju lahko naredimo vrhunsko kulinarično
surovino za pripravo odličnih govejih steakov (2-3 cm debeli kosi mesa). Da pa bo steak takšen, kot si želimo,
je potrebno meso zoriti.

Zorenje mesa

Priprava na zorenje mesa

Zorimo boljše kose mesa (z malo veziva), ki jih bomo
kasneje kulinarično obdelali s suhimi postopki. To so file,
ledja (šimbas, nizki hrbet s kostjo ali brez nje), križni del,
križ, ramsteak, notranje stegno, bržolo (zarebrnico, visoki hrbet - med 7. in 13. rebrom), pa tudi zunanje stegno,
ki potrebuje v primerjavi s prej omenjenimi kosi daljši čas
zorenja.

Zoreno vakuumsko pakirano meso enostavneje shranimo in prevažamo in je tudi najbolj zaščiteno pred vplivi
okolja. Lahko ga vakuumiramo in zorimo v večjih kosih in
po končanem zorenju oblikujemo v manjše, za pripravo
primerne kose. Lahko pa takoj oblikujemo manjše kose,
ki jih vakuumiramo in zorimo v hladilnikih. Tako obdelano
meso, očiščeno ovojnic in veznega tkiva, je že pripravljeno za takojšnjo toplotno obdelavo in ne potrebuje dodatnih postopkov, npr. zorenja v olju, mariniranja ali kvaše in
dodatkov za mehčanje mesa (npr. papain-a). Prednosti
takšnega zorenja pred drugimi načini zorenja sta, da tako
pripravljeno meso ne vsebuje dodatnih maščob in da za
pripravo porabimo bistveno manj časa.

Namen zorenja je izboljšanje mehkobe in arome mesa
in s tem izboljšanje njegove gastronomske in jedilne kakovosti. Zorenje je naraven proces encimske razgradnje
mišičnine in maščob po zakolu živali. Proces zorenja se
začne približno 24 ur po zakolu. Začne se z glikolizo,
ko mišični glikogen pod delovanjem encimov postopoma prehaja v mlečno kislino. Mlečna kislina deluje kot
»naravni« konzervans in zavira razmnoževanje bakterij.
Sledi proces razgradnje beljakovin (proteoliza) oziroma
»mehčanje mesa«. Vzporedno do neke mere poteka tudi
razpad maščob (lipoliza).

Zorimo lahko govedino in tudi drugo rdeče meso, npr.
ovčje, kozje in konjsko meso, divjačino, lahko tudi meso
starejših prašičev.

Zorimo lahko velike kose mesa (klavne polovice, četrtine)
ali pa manjše, prodajne kose. Večje kose med zorenjem
obesimo. To je suho zorenje (brez folije ali pa meso ovijemo s polpropustno folijo). Manjše kose lahko zorimo v
hladilnikih na rešetkah ali v posodah, zalite z oljem. V
zadnjih letih se je pri nas uveljavilo zorenje v vakuumu.
Vakuumsko pakirane kose zorimo v hladilnici ali pa v
gospodinjskih hladilnikih.

BOLJŠI KOSI MESA - primerni za zorenje
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Boljši kosi mesa, primerni za zorenje

6

Postopki pri zorenju

Čas zorenja mesa je odvisen od temperature prostora
(hladilnika). Podatki so okvirni.
Temperatura prostora
(hladilnika) - °C

Čas zorenja - tedni

Pospešeno

od 4 do 5

od 1 do 2

Običajno

od 3 do 4

od 2 do 3

od 2 do 3

od 3 do 4

od 1 do 2

od 4 do 5

Dolgotrajno

od 0 do 1

od 5 do 8

Priprava steakov iz zorenega mesa

Za pripravo potrebujemo primeren kos zorene govedine, ki jo pred pripravo ogrejemo na sobno temperaturo.
Mesa pred pečenjem ne potolčemo in ne solimo. Skupni
časi pečenja govejih steakov so okvirni in odvisni predvsem od debeline in vrste mesa ter kosa mesa. Pečenost
ocenjujemo tudi po središčni temperaturi mesa, barvi
pečenega kosa ter barvi mesa in mesnega soka v notranjosti kosa. Za peko steakov na žaru (plošči ali rešetki za
pečenje) ali na ponvi je po izkušnjah primerna temperatura takrat,
ko košček
mesa v 30
sekundah lepo
porjavi. 3 cm)
(debeline
OKVIRNI
ÈAS
PEÈENJA
STEAKOV

Po izkušnjah je potrebno dalj časa zoriti zunanje dele
stegna, pleče in vrat.

3 cm)
OKVIRNI
Ronato ÈAS PEÈENJA STEAKOV
3 (debeline
- 4 minute
Ronato
Angleško

Na kaj moramo biti pri zorenju
še posebej pozorni?

Zorenje včasih ne poteka, kot si želimo. Pri postopku priprave mesa za zorenje moramo zagotoviti maksimalne
higienske pogoje. Meso, ki ga bomo zorili v vakuumu,
mora biti površinsko čisto (praktično sterilno), s čim
manj vrezninami in v čim večjih kosih. Do kontaminacije
največkrat pride pred ali med pakiranjem. Onesnaženje je
mogoče že pri stiku kože živali in mesa, prebavil in mesa,
pa tudi zaradi slabe higiene rok, nožev, delovnih površin,
posod in prostorov za hlajenje ali zorenje. Pogosto je
lahko vzrok za neustrezen vonj in konsistenco (mehkobe) mesa nihanje temperature med zorenjem. Poskrbeti moramo, da bo temperatura med skladiščenjem,
distribucijo in vse do same priprave vseskozi nizka. Za
meso s kostmi ni priporočljivo vakuumsko zorenje. Taki
kosi so zaradi kosti dosti bolj občutljivi in lahko pogosteje
pride do neustrezne kakovosti mesa. Zaradi lažjega nadzora morebitnega kvarjenja je bolje, da take kose zorimo
vise v kosih in v hladilnicah.
Ko je meso dozoreno -“zrelo”, ga lahko pripravimo ali
pa zamrznemo in po potrebi pravočasno odmrznemo.
Dozoreno meso moramo zamrzniti čim hitreje. S tem
preprečimo nastanek velikih kristalov, ki poškodujejo
mišična vlakna, in iztekanje večjih količin mesnega soka.

5 - 6 minut

Svetlo ronato

6 - 8 minut

Svetlo ronato

Če se nam mudi, lahko zorenje mesa pospešimo tako,
da meso hranimo v marinadah ali kvašah (kis, vino, limonin sok) pri sobni temperaturi (do 48 ur) ali v hladilniku
(do 7 dni).
Ko sveže meso enkrat zamrznemo in kasneje odtajamo, zorenje ni več mogoče. Ko je meso “zrelo” – dozoreno (zmehčano), ga lahko zamrznemo in po potrebi
pravočasno odtajamo.

3 - 45
minute
- 6 minut

Angleško

6 - 8 minut

Dobro
peèeno
Dobro
peèeno

10 minut
10 minut

Stopnje peèenosti
peèenosti mesa
Stopnje
mesa
•

Dobro peèeno

•

Svetlo ronato 60°C

70°C

•

Dobro peèeno

70°C

•

Svetlo
ronato 60°C
•
Angleško
55°C

•

•
Ronato
Angleško

50°C
55°C

•

Ronato

50°C

Pečen steak pustimo počivati minuto ali dve in šele
nato meso solimo. Uporabimo lahko solni cvet ali sol z
dodatkom začimb oz. zelišč. Meso lahko nato po želji
razrežemo in postrežemo z različnimi prilogami, npr.
popečeno zelenjavo, polento, ananasom, figami, kuhanimi v rdečem vinu, itd.

Viri: dr.Slavko Čepin, Tomaž Vozelj, dr.Franc Bučar

www.kupujmodomace.si
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Možnosti prodaje živil živalskega izvora
na kmetiji
Barbara Lapuh, koordinatorka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

T

rženje kmetijskih pridelkov in izdelkov se je v zadnjih letih močno razmahnilo, še posebej močno je porasla
prodaja živil živalskega izvora (mlekomati, prodaja domačih suhomesnatih in mlečnih izdelkov, čebelarski
proizvodi…). Potrošniki vedno bolj želijo zdravo in svežo hrano, pridelano v zdravem in čistem okolju, zato 		
se obračajo neposredno na proizvajalca.

Kmet lahko določene količine osnovnih kmetijskih proizvodov – živil živalskega izvora - proda brez kakršnekoli
registracije, večjo prodajo, prodajo preko posrednikov
in seveda predelavo kmetijskih pridelkov, pa je treba
registrirati v skladu z veljavno zakonodajo. V skladu z
evropsko in slovensko zakonodajo morajo vsi kmetje, ki
prodajajo svoje proizvode, poskrbeti tudi za zdravstveno
ustreznost pridelkov in izdelkov. Načeloma to pomeni, da
so kmetje dolžni upoštevati smernice dobre kmetijske in
higienske prakse.

Po trenutno veljavni zakonodaji (Pravilnik o obratih na
področju živil živalskega izvora (UL RS št. 51/2006,
66/2007, 27/2009), lahko kmetije prodajajo končnemu
potrošniku na kmetiji ali mu dostavijo majhne količine
hrane (živil živalskega izvora)), brez posebne registracije.

•

prevozno sredstvo, s katerim se prevaža živila
živalskega izvora, mora biti registrirano na OU
VURS.

klanja in razseka
3 Registracija
mesa na kmetiji - na OU VURS

Perutnina, kunci, jagnjeta, kozliči in odojki

Pogoji so naslednji:
• na kmetiji so dovoljeni zakol, razkosavanje, konfekcioniranje in prodaja svežega mesa,
• obseg lahko znaša največ 77 GVŽ letno,
• največja dovoljena teža živih živali je 20 kg,
• živali morajo biti iz lastne reje ali pa vsaj 1 mesec v
reji na kmetiji,
• prodaja je dovoljena samo končnemu potrošniku,
• za drobnico je obvezen pregled za ugotovitev morebitne prisotnosti SRM (tkiva s specifičnim tveganjem).
Parkljarji in kopitarji ter gojena divjad

prodaja brez posebne
1 Dovoljena
registracije

•

•
•
•
•
•

Surovo mleko - največ 30 litrov na dan oziroma
10.000 litrov letno; imeti morajo tudi kvoto za neposredno prodajo na domu. Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano kmetu določi letno količino
prodaje mleka na domu.
Konzumna jajca - največ 200 jajc na dan oziroma
70.000 na leto,
Uplenjena divjad - največ 20 % od letnega odstrela,
Med, matični mleček, cvetni prah in propolis prodati se sme vse doma pridelane količine,
Ribe - do 50 kg rib na dan ali 15.000 kg očiščenih
rib na leto (vodno zemljišče v sklopu kmetije).

2 Z registracijo na OU VURS
•
•
•
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•

Z vpisom v register obratov za proizvodnjo živil
živalskega izvora kmetija pridobi naslednje
možnosti prodaje:
večja prodaja (kot je navedena ZGORAJ),
prodaja živil živalskega izvora na tržnicah in v prodajalnah, prodaja lokalnim menzam, gostinskim lokalom, šolam, vrtcem, bolnišnicam…
prodaja mleka na mlekomatih - dodatno še registracija z obrazcem »Prodaja surovega mleka« (tudi
na OU VURS),

Pogoji so naslednji:
• na kmetiji so dovoljeni razkosavanje, konfekcioniranje in prodaja mesa,
• obseg lahko znaša največ 52 GVŽ letno,
• živali morajo biti iz lastne reje ali pa vsaj 3 mesece v
reji na kmetiji,
• prodaja je dovoljena samo končnemu potrošniku,
• zakol je obvezen v odobrenem obratu.
Zakol katere koli vrste živali je treba 48 ur pred
klanjem napovedati Veterinarski upravi Republike
Slovenije. Obvezen je tudi veterinarski pregled pred
zakolom in po njem.
POGOJI ZA PRODAJO SVEŽEGA MESA NA KMETIJI
Za prodajo svežega mesa mora kmetija izpolnjevati naslednje pogoje:
• imeti mora urejen prostor za prodajo,
• imeti mora hladilnico ali hladilnik,
• meso mora biti ohlajeno:
• meso parkljarjev in kopitarjev na +7 °C,
• drobovina na +3 °C,
• kunci in perutnina na +4 °C.
POGOJI ZA PRODAJO SVEŽEGA MESA NA TRŽNICI
Obvezno je hlajenje svežega mesa med prevozom in na
prodajnem mestu na tržnici. Meso mora biti razkosano
in razrezano na prodajne kose. Na tržnici manipulacija z
mesom ni dovoljena.

4 Turistične kmetije

Brez registracije dopolnilne dejavnosti so dovoljene
naslednje izjeme:

a) Zakol in predelava mesa prašičev, drobnice in
gojene divjadi
• kmetija mora imeti registriran obrat, priglašen na
OU VURS,
• dovoljen je zakol do 12 GVŽ na leto,
• živali morajo biti iz lastne reje,
• prodaja svežega mesa in suhomesnatih izdelkov je
dovoljena le na kmetiji sami, v okviru gostinske
ponudbe.
b) Predelava mesa parkljarjev in kopitarjev
• do 12 GVŽ na leto,
• živali morajo biti iz lastne reje,
• prodaja suhomesnatih izdelkov je dovoljena le
v okviru gostinske ponudbe na turistični kmetiji.
Govedo in konje je mogoče klati le v odobrenem obratu.

živil živalskega izvora:
5 Predelava
registracija dopolnilne dejavnosti
na Upravni enoti (UE)

a.) REGISTRIRAN OBRAT za predelavo živil živalskega
izvora (meso, mleko)

REGISTRACIJA dopolnilne dejavnosti na ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) – predpisan
obrazec je Vloga za registracijo dopolnilne dejavnosti
na kmetiji (Uradni list RS št. 79/05)

Pogoji:
• samo lastna surovina (100 %), kar pomeni predelavo na
kraju pridelave,
• dovoljen dokup samo tehnoloških surovin - DOKUP
MESA (npr. govejega mesa ali slanine) za potrebe predelave je dovoljen, vendar samo v količinah, ki so
potrebne za posamezni mesni izdelek,
• parkljarji in kopitarji morajo biti na kmetiji od rojstva ali
vsaj 3 mesece,
• perutnina in kunci morajo biti na kmetiji od rojstva ali
vsaj 1 mesec,
• zakol parkljarjev in kopitarjev je obvezen v odobrenem
obratu,
• razsek in predelava mesa parkljarjev, kopitarjev in gojene divjadi, do 52 GVŽ letno,
• prodaja končnemu potrošniku mora dosegati 75 %,
• prodaja trgovinam na drobno, restavracijam, menzam,
bolnišnicam, vrtcem in drugim ustanovam ter posrednikom do končnega potrošnika lahko znaša do 25%,
• za proizvodnjo mlečnih izdelkov je dovoljena poraba do
600 l mleka na dan,
• ribe – dovoljena je predelava do 15.000 kg rib na leto.
b.) ODOBREN OBRAT

c) Obdelava in predelava mleka ter proizvodnja
mlečnih izdelkov
Tudi obdelava in predelava mleka ter proizvodnja mlečnih
izdelkov so na turistični kmetiji mogoče brez registracije
dopolnilne dejavnosti. Velja pa tako kot za mesne izdelke, da je dovoljena prodaja mlečnih izdelkov le v okviru
gostinske ponudbe turistične kmetije.

Pogoji:
• obrat presega omejitve, ki so predpisane za registriran
obrat,
• zakol in predelava mesa do 1.000 GVŽ letno,
• dokup do 50 % surovin,
• več kot 25 % izdelkov lahko proda posrednikom do
končnega potrošnika,
• izdelke lahko prodaja tudi v tujino,
• vse klavnice za parkljarje in kopitarje, razen:
• izjema so turistične kmetije (do 12 GVŽ), ki imajo
registriran obrat,
• zakol perutnine, kuncev, jagnjet, kozličkov in odojkov do žive teže 20 GVŽ.

Vlogi za odobritev obrata za proizvodnjo živil živalskega
izvora, ki jo oddamo na VURS (Uradni list RS, 51/2006,
66/2007, 27/2009), mora biti priložen tloris obrata, z vrisano opremo in tehnološkimi potmi proizvodnje.
Postopki registracije registriranih in odobrenih obratov
za dopolnilne dejavnosti (DD):
• registracija dopolnilne dejavnosti na MKGP – obrazec
Vloga za registracijo DD na kmetiji (Uradni list RS,
št. 79/05),
• registracija na Upravni enoti – obrazec Vloga za opravljanje DD. UE izda dovoljenje za opravljanje dejavnosti (Uradni list RS, št. 83/05),
• registracija na DURS (prijava poslovanja),
• vpis v poslovni register RS – AJPES,
• priglasitev na OU VURS (območni urad veterinarske
uprave RS).
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Utrinki s pokušnje mesa cike
na 6. strokovni delavnici v Komendi
POREKLO telice cikaste pasme:
CIKA SI 53725927
Rojena: 22. 7. 2009
Oče: Srečko 852295
Mati: Cika SI 83392971
Rejec:
Andrej Kuhar
Klemenčevo pod Kamniškim vrhom
Lega kmetije:
Hribovsko gorska lega kmetije, na nadmorski
višini 730 m, pod Kamniškimi planinami,
na severozahodnem delu občine Kamnik.

Cika SI 53725927

Način reje:
Sonaravna reja. Od maja do junija in v pozni
jeseni je živina na paši na domačih pašnikih, od
sredine junija do konca septembra pa se pase na
Veliki planini. V zimskem času redijo živali v hlevu
(prosta in vezana reja).
Stalež živali:
Na kmetiji redijo 20 krav, plemenskega bika
in mlado živino cikaste pasme, ovce jezersko
solčavske in kobile haflinške pasme.

Kuharjeva čreda na Veliki planini

Mag. Janez Koprivnikar in Jasmina Slatnar pri pripravi in pokušnji steakov iz zorenega mesa telice cikaste pasme.
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Ekipa Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana pri promociji zorenega mesa.

PREDSTAVLJAMO VAM

Ekološka kmetija Turinek
Meta Vrhunc, Vrzdenec

Roža je po 18 teletih dopolnila 21. leto starosti in si zasluži preužitek.
Zakaj pa Janez, gospodar kmetije, razmišlja o upokojitvi pri 57 letih?

Če s tem, kar nam je dano,
zares gospodarimo

Dom Turinekovih je 10 ha velika ekološka kmetija v razgibanem predelu Slovenskih goric, v Jareninskem Dolu.
Od skupnih površin je približno polovica njiv, polovica
pa so travniki in sadovnjaki. Na kmetiji gospodari Janez
Turinek, družno s svojo ženo Marino, sinom Matjažem,
njegovo ženo Majo in sinom Klemenom. Matjaž, tudi
očka Janezovih vnučkov Luke in Eve, je doktoriral na
Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru,
odločil pa se je, da bo namesto teoriji, filozofiranju, kot
pravi, dal prednost kmetovanju in bo kmetijo prevzel.
Klemen je maturiral na Slomškovi gimnaziji v Mariboru
in bo od te jeseni bruc na Fakulteti za gozdarstvo v Ljubljani. Maja, Matjaževa žena, je mlada raziskovalka na
Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru
in pripravlja svoj doktorat. Na kmetiji je občasno svakinja
Martina, ob nedeljski mizi pa še Janezova najstarejša hči
Andreja z možem Primožem in sinom Maksom, pravnica
na sodišču v Mariboru. Kmetija prehranjuje vse, četudi
tisto, kar tudi prodajo, zadošča le za tri skromne plače.
Ena za delo pri pridelovanju, druga za predelavo in tretja
za trženje, kot pravi Janez.

V svetu velja, da majhne kmetije ne morejo preživeti.
Da so rešitev za kmeta le večje površine in vse več
živali v hlevu. Zakaj pa je to pri Turinekovih le mogoče?

Vse je zraslo organsko iz kmetije in
njenih potreb. Znanje.

Potem, ko se je Janez izučil za parkovnega vrtnarjacvetličarja, se je vpisal na srednjo kmetijsko šolo v
Mariboru. Marino, svojo ženo, je srečal tam. Po srednji
šoli sta oba dokončala študij na Višji agronomski šoli v
Mariboru, oba na oddelku za sadjarstvo-vinogradništvo
s pospeševanjem kmetijstva. Kot štipendist je Janez
po študiju prevzel vodstvo sadjarstva pri Agrariji Koper. Marinini starši so nasprotovali temu, da bi se Marina odselila iz domače kmetije, tako je, ker je zmagala ljubezen, Janez prišel v Jareninski Dol. Marinini
starši so se ukvarjali s sadjarstvom in čebelarstvom.
Janez je pri delu seveda z Marino vred pomagal, tastu
pa puščal pri sadju in čebelah prvo besedo, vsaj po
prvem, uspešnem uporu, da ta ne uporablja pri delu
nobenih strupov.

Izkušnje

Janez in Marina sta si poiskala službo, Janez kot
kmetijski pospeševalec. Pri pomoči na domači kmetiji
sta razmišljala o olajšanju dela, saj so starši ostareli.
Da ne bi bilo treba sadovnjaka kositi, sta vzela nekaj
telic in prevzela skrb zanje.

Petelin v aktovki čez mejo

Družina Turinek

Tudi kokoši so morale k hiši. Zakaj se je Janez odločil,
da si priskrbi že leta 1979 v Avstriji štajerke, ki so v
Sloveniji že izginile? Je tudi to zavezanost doživeti
harmonijo narave iz otroštva, ki ga je kot nezakonski
otrok preživljal pri dedku, z njim delal in molil, kot trileten fant že kupil z njim telico, ki so ji dali ime Pika,
ciko, jo z dedom učil vozit, jo pozneje vodil sam na
pašo, se čudil nad njeno prijaznostjo do domačih in
muhavostjo do prišlekov, občudoval pisano perje petelinov, užival v glasovih živali na kmetiji? Bil v tem
ves srečen.
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Zakaj novo, če je tisto, tradicionalno,
dobro?
Živinoreja je bila Janezu in Marini še tuja. Košnje pod
drevjem se s telicami nista rešila. Prodala sta jih in vzela v
skrbništvo od Biotehniške fakultete trop mlečnih bovških
ovac. Janezu skrb za čredo ni predstavljala problema,
tudi skrbno spremljanje jagnjitev in mlečnosti ne. Obilico
mleka sta začela predelovati in ovčji sir prodajala Celjski
mlekarni. Delo na kmetiji je raslo, družina se je večala in
zakonca sta se odločila, da Janez ostane doma. Začeli
so razmišljati o popolni samooskrbi.

Vizija

Delavnost, absolutno poštenje in spoštovanje do stvarstva, kot ga je kot otrok vpijal, je ostalo Janezu pri vsej
skrbi za preživetje glavno vodilo. Uresničiti in ohranjati
z družino tiste vrednote, je bil postulat, daleč nad vsemi skušnjavami moderne agronomije. Pridelovanje avtohtonih in pogosto zanemarjenih žit brez strupov in
večja pestrost pri živalih, je bil zadan cilj.

Uresničitev

Janez je v 90-letih iskal cike. V Županjih njivah so mu
Urhovi prodali kravo Brezo. Bila je stara in se ni več obrejila. Morala je v zakol. Že dan za tem pa je poklical kmet
iz Županjih njiv in Janezu ponudil kravico s teličko. To je
bila cika Pika. Potem je Janez na 1. strokovni delavnici
cikastega goveda 5. 4. 2003 v Črni spoznal gospoda
Galina in njegovo kravo Rožo, elitno bikovsko mater. To
kravo s telico Rdeško je leta 2007 kupil. Roža je sedaj
stara 21 let in je imela doslej 18 telet. Tri zadnje teličke,
Robido, Jagodo in Josto že v Jarenini. Vsaka od teličk

je malo drugačna. Janez pravi, da je prav tako. Sploh
meni, da je poskus, narediti ciko po predpisu, zgrešen.
Pestrost je pomembnejša. Raje kot na zunanjost, naj bi
se osredotočali na krmo, ki mora biti travinje, da krava
naredi obsežen vamp in je dobra mlekarica. Žita niso za
prežvekovalce. In odnos človeka, ta je za ciko pa tudi
za vse druge živali zelo pomemben. Oblikuje karakter.
Raznolikost v barvi in lisah gotovo ni pomembna.
Krškopoljske prašiče, tako kot cike od izumrtja ogroženo
pasmo, je iskal in našel Janez tam, od koder so. Še
danes jih ima.
Ovc je pri hiši kar pet pasem. Poleg pasme Texel še vse
štiri avtohtone: Jezersko-solčavska, Bovška, Istrska pramenka in Belokranjska pramenka.
Kokoši Štajerke so danes v Sloveniji spet doma. Janez
jih ima v vseh štirih barvah: v jerebičasti, pšenično rjavi,
beli in grahasti.
Za še več pestrosti med živalmi skrbijo pri Turinekovih še
konji, koze, gosi, race in purani.
Da so travniki lepo popašeni, so živali na paši v manjših
mešanih skupinah. V času pojatev ovce ali koze seveda
skrbno ločijo kot je zaradi obrejitve potrebno. Čredinke
so ograjene z električnimi ograjami, ki so najbolj varne.
Postavljajo jih vsak večer na novo, jih na spodnji strani
odpirajo in na zgornji zapirajo. Tako je krma vedno sveža
in nevarnost zajedavcev manjša, živali so tako bolj mirne.
Dobra paša je najboljši pastir, človek pa vsak dan s prestavljanjem mreže ohranja stik z živalmi.

Od rejniškega dela preživetje ni mogoče.
Družina preživi v glavnem od tega, kar zraste v sadovnjaku in kar pridelajo na njivah, kjer se skrbno kolobari.
Tretjina površin je zasejana z žiti, tretjina z oljnicami,
tretjina pa so travno-deteljne mešanice in stročnice. Vse
pridelke skrbno doma predelajo v hladno stiskana olja, v
moke, testenine in kruh, sadje iz sadovnjaka, ki je medtem že kar star, pa v sokove in marmelade. Predelati
skušajo tudi prav vse kar dajo živali, ki so za plodnost
njiv, pa tudi za pravi ritem in zdravje na kmetiji seveda
zelo pomembne. »Nič se ne sme zavreči«, velja pri Turinekovih. Tako Janezova mati še vedno z veseljem plete
volnene nogavice in še kaj drugega.

Vse prodajajo pod slovensko ekološko blagovno znamko
Biodar na tržnici v Mariboru, Ljubljani in še kje. Ljudem,
ki cenijo kvaliteto. In teh je vedno več.

Živi v Janezu tudi Frančiškov učenec?

EU dovoljuje upokojitev kmetom že s 57 leti, če kmetijo
prevzamejo nasledniki. Janez je zelo vesel, da se sin,
dr. Matjaž Turinek, odloča za zemljo. Z veseljem mu bo
vse prepustil in mu pustil pri vsem delu popolno svobodo.
Sam da se bo umaknil v leseno hiško z enim ha zemlje,
morda kozo in še čim. Kam že ve. Odločnost besed ne
pušča na uresničitvi nobenega dvoma.
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Janez Turinek pri kravi Roži

Bo to zmogel? »Prav gotovo« pravi. »Nikoli mi ni bilo
težko, živeti zelo skromno. Sedaj bom imel priložnost,
da se v skromnosti spet dobro vadim. Otroke sem naučil
delati in spoštovati stvarstvo. V tem vidim tudi sam tisto,
resnično bogastvo. Človek naj bi 8 ur delal, 8 ur spal in
8 ur molil, so rekli včasih. Jaz sem samo delal. Niti za
spanje niti za molitev ni bilo dovolj časa. Tudi za stare
knjige o umnem kmetovanju, ki jih z velikim veseljem
zbiram, ni bilo časa. Sicer pa se pred življenjem ne zapiram. Razmišljam o tem, da bom pomagal ljudem, ki me

bodo potrebovali. Brezplačno. Sinu, če me bo poklical,
pa tudi drugim. In potem, ko sem uspel spet na nek
način vrniti veljavo krškopoljskemu prašiču in štajerkam,
morda malo tudi ciki, bom z velikim veseljem skušal več
časa in truda vložiti še v razmnoževanje naših dragocenih, zanemarjenih predvsem avtohtonih žit. Le nanje
se lahko zanesemo. Ta so naše preživetje. Pravzaprav
je tudi z njimi stvar skoraj podobna kot s ciko, ki je čisto
naša. Odsev naše pokrajine, odsev našega človeka so.
Zanj pravi spremljevalci in prava hrana.
Ja, rejcem, posebno tistim, ki imajo eno ali dve kravici, bi
rad rekel, da je njihovo delo na ohranjanju cike v mojih
očeh zelo pomembno. Pri njih, ki imajo svoje cike radi,
cika lahko ostane kar je. Trmasta, delovna, zmogljiva,
dolgoživa, pravzaprav zelo nam podobna.
Vsekakor se z Marino veseliva novim življenjskim vsebinam.
Janez Turinek je skromen in čuteč človek z ljubečo pozornostjo do soljudi. Vedno zna prisluhniti in reči: Tu sem.
Spomnim se napisa v neki bolnici:
Za sebe brez želja.
s svetlobo in toploto se kot sveča.
Ubog?
Seveda ne.
Bogat!
Janez in Marina. Lepo da sta. Za vse živali, ki smejo biti
okoli vaju, za vajino družino, za vse nas.

Sožitje domačih živali pri Turinekovih

Izjavi ob 10. letnici združenja ... iz Primorske
Na naši kmetiji že 25 let redimo
cikasto govedo. Cika je zelo
trdoživa in razmeroma zdrava.
Najbolj smo bili zadovoljni, ko je
naša Rdečka na 1. državni razstavi
v Cerknem leta 2005 dobila drugo
nagrado. Cike bodo še dolgo v
našem hlevu.

»Sem majhna cikasta kravca,
Slovence sem z mlekcem pojila.«
To je bil slogan prve državne
razstave cikastega goveda leta
2005. Prav ta razstava se mi je
najbolj vtisnila v spomin, saj je
potekala v mojem rodnem kraju,
Cerknem.

Marjeta Valas iz Srpenice pri Bovcu

Franc Rutar iz Cerknega

Izjavi ob 10. letnici združenja ... iz Kamniškega
Cika je do svojega potomstva
skrbnejša od vsake krave druge
pasme. Njeno materinsko srce
bije zanj. Potem pa tisti rejci, ki je
ne razumejo, pravijo, da ta krava
ni nič vredna, da nima mleka, je
trmoglava,…
CIKO JE PREPROSTO TREBA
RAZUMETI!
Janja Ristovski iz Bistričice pri Kamniku

Vsakič, ko pridem na planino
Lipovec in se mi pogled ustavi na
čredici cik, me prevzameta vedrina
in tihi mir. To je pravljični svet žive
narave v objemu tuhinjskih gozdov.
Zelo sem bil vesel, da smo leta 2006
prav v okviru pastirskega praznika
na planini Lipovec organizirali
četrto cikino strokovno delavnico.
Vid Pirš iz Zgornjega Tuhinja
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Učenci med cikami v Konjski dolini
Tamara Urbančič, učiteljica na Osnovni šoli Dragutina Ketteja v Ilirski Bistrici

Za peščico učencev OŠ Dragotina Ketteja iz Ilirske Bistrice je bil letošnji zaključek šolskega leta prav poseben.
Štiri dni so preživeli med cikami na planšariji Konjska dolina na Pokljuki. To so bili učenci sedmih razredov, ki so
obiskovali izbirni predmet Kmetijska dela, ki je v šolskem
letu 2010/2011 na OŠ Dragotina Ketteja potekal prvič.
Ana, Monika, Rok in Martin so že od leta 2009 obiskovali kmetijski krožek, pridružila sta se jim še Teja in Klemen, ki pa žal na planšarijo nista mogla. Na začetku
šolskega leta sem učencem obljubila, da jih bom peljala
na eno izmed še živečih pravih planšarij, čeprav nisem
bila prepričana, ali bom obljubo lahko izpolnila. Ker pa
imam tudi sama doma ciko, in kjer je cika, je tudi Rafko
Rokavec, sem ga prosila, naj poišče planšarja, ki bi nas
bil pripravljen sprejeti. Imel je kar precej dela, vendar je
le našel Franca Smukavca, planšarja v Konjski dolini na
Pokljuki in na Velem polju pod Triglavom.

Učencem ni bilo težko vstati pred šesto uro, ko se je
začela molža. Vsakič so tudi odšli s kravami na pašo in
nabirali zelišča za čaj. Branko nas je peljal na razgledni
točki, s katerih sta se videla Triglav in Pokljuka. S harmoniko smo se odpravili tudi na planino Zajamniki, da bi
obiskali planšarja Alojza Freliha (p.d. Mosa), a ga žal tisti
dan ni bilo. Zato smo odšli na planino Praprotnica, kjer
smo planšarki Ludviki Nadj ob spremljavi Rokove harmonike zapeli nekaj pesmi.

Na planini je lepo ...

Ni je čez ciko!

Kravice so čuteče ...

Tako smo 19. junija 2011 prispeli z vlakom v Bohinjsko Bistrico. Tam nas je po zaslugi Franca Smukavca
čakal prevoz do Konjske doline. Poleg omenjenih štirih
učencev sta bila v skupini še prvošolec Marko in Rokova
mama Milena. S seboj smo imeli tudi harmoniko in poln
nahrbtnik domače moke. Učenci so namreč vsak dan
ročno zamesili kruh in ga spekli. Ob prihodu je deževalo
in po tleh je še ležala sodra. Učenci so zato prvo mrzlo noč prespali v koči, naslednji dve toplejši noči pa na
seniku nad hlevom. Že kmalu po prihodu je Rok raztegnil harmoniko, peli smo narodne pesmi, pa tudi zaplesali
smo. S pastirjem Brankom, ki je prišel v Konjsko dolino
s štajerskega konca, smo hodili na pašnik, kjer je bilo 45
krav, večinoma cikaste pasme. Razdeljene so bile v tri
skupine. Otroci so jih pomagali prignati k molži. Seveda
so poskusili tudi molsti, pa nastiljati in pripraviti krmo za
noč. Spremljali so postopek sirjenja in izdelave skute,
Ana je v pinji umedla maslo. Poskusili so pinjenec in
kuhali joto, za naše kraje značilno jed. Ana in Monika
sta pripravili odlične palačinke s prelivom iz smetane in
borovnic, fantje so mesili in pekli kruh, Martin in Rok pa
sta rada skuhala tudi domače jedi. Vsi so nosili drva in jih
razsekali, Marko pa jih je lepo zložil v drvarnico. Monika
je bila tako močna, da je razsekala tudi tnalo.
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Menim, da je bila to za vse nas zelo zanimiva izkušnja. Najprej vožnja z vlakom, pa spanje na seniku v spalnih vrečah,
kuhanje na štedilniku na drva, pomivanje posode zunaj,
zajtrkovanje s kravjim gobcem na rami (miza je bila poleg
ograje), predvsem pa varčevanje z vodo, ustvarjanje čim
manj odpadkov, varčno ravnanje s hrano, ki je nismo metali vstran, življenje brez televizije in računalnika. Čeprav so
učenci imeli s seboj mobilne telefone, se ni nihče ukvarjal z
njimi. S kravami so uživali, Rok si je zapomnil imena skoraj
vseh krav, ki so prihajale do koče. Med njimi je bila tudi krava
Pajka, ki je nastopala v oddaji Na zdravje. Učenci so se kravam skušali čim bolj približati. Razvajali so jih s kruhom in
jih božali. Sicer pa so se učenci najbolj zabavali s pastirjem
Brankom, ki ga ne morejo pozabiti. Poseben čar našemu
obisku planine je dodala harmonika. Kar prehitro je prišel
četrti dan, ko smo morali domov.

Prigon na molžo

Za gostoljubnost se najlepše zahvaljujemo planšarju
Francu Smukavcu, ki nas je bil sploh pripravljen za cele
štiri dni sprejeti v svojo kočo in nam celo pokazati postopek sirjenja ter izdelovanja skute in masla. Z Mileno
morava pohvaliti njegovo redoljubnost in vzdrževanje
koče. Menim, da so prav zaradi čistoče njegovi izdelki
tako kakovostni, koča pa tako zelo prijetna za bivanje.
Zahvaljujemo se tudi Branku, ki si je vzel čas za nas
in vedno naložil na ogenj, ko smo mi pozabili. Je eden
maloštevilnih pastirjev, ki je s srcem in dušo pri kravah.
Večkrat na dan je obhodil vse tri črede, imel je izjemno
skrb za živali in na njih prenašal svojo umirjenost. Ko si
je krava Borka na paši poškodovala nogo, mu je pustila,
da jo je dvignil in jo temeljito pregledal.
S planine smo odnesli okoli tisoč fotografij, poleg lepih
spominov pa še obilo izkušenj. Jaz sem prinesla še
zvonec za mojo ciko. Upam, da Francu Smukavcu nismo
bili v preveliko breme. In najlepša hvala Rafku Rokavcu,
ki ga je našel. Pa še to: Ko smo se vračali v Bohinjsko
Bistrico, smo v dolini videli krave lisaste pasme. Vsi smo
se strinjali, da ta barva (in krava) nekako ne sodi v ta
prostor. Ni je čez ciko!

Priprava kruha
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Mednarodna šola
»MLADI REJCI – SLOVENIJA 2011«
Doc.dr. Marija Klopčič, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

Društvo rejcev govedi črnobele pasme v Sloveniji je letos prvič, v sodelovanju z Biotehniško fakulteto, Oddelkom za zootehniko in Kmetijsko šolo Grm pri Novem
mestu, organiziralo mednarodno šolo “MLADI REJCI –
SLOVENIJA 2011”. Potekala je od 20. do 22. julija 2011
na Kmetijski šoli Grm v Novem mestu, vodili pa sta jo
predavateljici Erica Rijneveld iz Nizozemske in Albertina Racer Palthe iz Belgije.

Albertina Racer Palthe in Erica Rijneveld

Prve mednarodne šole »MLADI REJCI – SLOVENIJA
2011« se je udeležilo 55 udeležencev iz vse Slovenije,
v starosti od 15 do 40 let. Od tega je 9 udeležencev
letos končalo osnovno šolo ali prvi letnik srednje šole,
10 jih je bilo dijakov kmetijskih šol Grm in Strahinj, ostali
udeleženci pa so bili študentje Oddelka za zootehniko
Biotehniške fakultete in Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru ter nekaj malo starejših rejcev. Šole se je udeležilo tudi 6 rejcev, ki redijo cikasto
govedo, in sicer: Matija Košir, Domen Konda, Janez
Krmelj, Sonja Cencelj, Janez Vrhunc in Rafko Rokavec.

Prvi dan izobraževanja je vsak udeleženec dobil žival
iz črede telic in mlajših teličk na Kmetijski šoli Grm.
Glede na to, da te živali pred tem niso bile vodene ali
trenirane, so imeli udeleženci veliko dela, da so jih
umirili, preden so jih lahko oprali in ostrigli. Nato so
začeli trening vodenja živali. Trening se mora praviloma začeti dva meseca pred razstavo oziroma javno
predstavitvijo. Naši mladi rejci pa so imeli na voljo za
trening in pripravo živali le dobra dva dni.
Prva naloga, ki so jo dobili udeleženci šole, je bila
priprava ležišča za živali. Ležišče naj bi bilo dolgo
od 210 do 250 cm, široko pa 100 cm za teleta ter od
150 do 200 cm za telice in krave. Po prostoru, ki je
bil namenjen za ležišče, je bilo treba raztrositi slamo
in jo temeljito poteptati z vilami. Na slamo so raztrosili tanjšo plast žagovine, nanj spet sloj slame in
spet tanjši sloj žagovine, tako dolgo, da so imeli vsaj
tri debelejše sloje slame in tri tanjše sloje žagovine v
višini od 35 do 40 cm (»lazanja sistem«). Kombinacija
žagovine in temeljito poteptane slame deluje kot filter
in plasti bolje poveže med seboj. Na koncu z desko
ležišče poravnamo in utrdimo tudi rob ležišča, da vse
skupaj dobi primerno obliko in daje občutek, da živali
ležijo na mehki postelji.

Pripravljena ležišča za živali

Po napornem delu se prileže POČITEK ...
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Program strokovnega izobraževanja je bil delovno zelo
intenziven in zahteven, saj so udeleženci imeli na voljo le tri dni, da so se naučili osnovnih pravil priprave,
striženja, vodenja in predstavitve živali javnosti. Predavateljici sta v tem času poskušali naše mlade rejce
naučiti, kako morajo živali pripraviti za razstavo, kako
izvesti fotografiranje, prodajno avkcijo ali kakšno drugo
javno predstavitev. Zelo pomembno je, da so živali temeljito oprane, pravilno ostrižene in pred samo javno
predstavitvijo polepšane z živalim prijaznimi pršili in
drugimi lepotnimi sredstvi. Imeti morajo urejeno hrbtno
linijo in košat rep.

Ko je bilo ležišče pripravljeno, sta bila na vrsti pranje
in čiščenje živali. V treh dneh našega izobraževanja
so mladi rejci živali nekajkrat temeljito oprali in sčistili.
Pri tem so uporabili poseben šampon za pranje govedi ter krtače in ščetke, s katerimi so očistili vse dele
telesa, tudi parklje. Posebej pozorni so morali biti pri
pranju belih delov telesa in repa. Ušesa živali pa so
morali zaščititi, da ne bi prišla vanje voda. Po nekaj
pranjih so živali kar zasijale in dobili smo občutek, da
v tem prav uživajo.
Sledilo je krmljenje živali. Najprej so dobile kakovostno seno, nato pa vodo. Napojiti jih je bilo treba
vsakih 8 do 12 ur. Vedra za napajanje je treba uporabljati izključno za ta namen. Pomembno je, da je vedro
čisto in da ni bilo prej uporabljeno za kaj drugega, kajti
živali so zelo občutljive za različne vonjave. Čistoča
pa je pomembna tudi zaradi preprečevanja prenosa
bolezni.

Med pripravami za razstavo ali kakšno drugo javno predstavitev moramo živali krmiti po naslednjem
vrstnem redu:
1. zgodaj zjutraj
• za začetek ponudimo kakovostno seno
• nato koncentrati zmešani s prej namočenimi
pesnimi rezanci
• voda – napajanje živali
• molža (krav)
• pranje živali in priprava ležišča
2. opoldne
• koncentrati
• napajanje živali
3. zvečer
• koncentrati
• napajanje živali
• molža (krav)
4. pozno zvečer
• koncentrati
• napajanje živali
Silažo umaknemo iz krmnega obroka. Živali krmimo z najbolj kakovostnim senom različnih okusov in namočenimi
pesnimi rezanci (v omejenih količinah) ter krmili. S takim
postopkom krmljenja dobimo živali z bolj obsežnim vampom, bolj odprtimi rebri in v bolj mlečnem tipu.
Po končanem krmljenju in napajanju živali je sledilo
striženje živali. Pri tem opravilu moramo biti zelo pazljivi,
da ne pride do kakšne nesreče ali poškodbe. Uporabimo
profesionalno opremo: škarje za striženje (različnih velikosti), krtače in fen. Živali ostrižemo po vsem telesu,
le hrbtno linijo in spodnji del repa pustimo neostrižena.
Prvo grobo striženje običajno opravimo šest tednov pred
razstavo, finalno striženje pa dan ali dva pred razstavo.
Pomembno je, da so živali privezane tako, da je glava
dvignjena in da je smrček v višini hrbtne linije (enak
položaj kot pri predstavitvi v ringu).

uživajo. Izražati morajo ponos, da lahko predstavljajo
svoje lepotice v ringu. K temu pripomore tudi enotna podoba vodnikov (običajno so v belih hlačah, belih srajcah
s kravato in brez pokrivala).

Nadvse pomembno je vodenje živali

Ves čas izobraževanja so morali mladi rejci skrbeti za
čistočo živali in njihovih ležišč ter prostorov, kjer so
potekali izobraževanje, praktični del in trening vodenja
živali. Dežurati so morali tudi ponoči in poskrbeti, da
nobena žival ni urinirala ali blatila na tla, ampak so blato
in urin lovili v posebna vedra ter tako vzdrževali zahtevano higieno živali in prostora.
V petkovi popoldanski predstavitvi oziroma v tekmovanju
za najbolje pripravljeno in urejeno žival ter za najboljšo
predstavitev živali v ringu se je pomerilo 5 skupin in sicer
so bili razporejeni glede na starost:
• I. skupina: mladi rejci rojeni v letih 1995 in 1996,
• II. skupina: mladi rejci rojeni v letih 1994 in 1993,
• III. skupina: mladi rejci rojeni v letih 1989 do 1992,
• IV. skupina: mladi rejci rojeni v letih 1985 do 1988,
• V. skupina: mladi rejci rojeni v letih 1964 do 1984.
Zmagovalci prve Mednarodne šole v vodenju in predstavitvi živali so bili:
1. Franci ZAGOŽEN (absolvent visokošolskega strokovnega študija kmetijstvo-zootehnika Biotehniške
fakultete Univerze v Ljubljani)
2. Aleš ŠMID (diplomant visokošolskega študija zootehnike na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske
vede Maribor)
3. Dejan KASTELIC (študent prvostopenjskega
visokošolskega strokovnega študija kmetijstvoživinoreja Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani)

Natančno oko pri striženju živali

Že prvi dan izobraževanja sta predavateljici predstavili
osnovne principe vodenja in predstavitve živali v
razstavnem ringu. Trening vodenja živali je zahtevno
in zelo naporno delo, saj se morajo živali pripravljati za
razstavo vsaj dva meseca. Živali moramo voditi tako, da
imajo vse skozi dvignjeno glavo ter jih naučiti počasnih
in elegantnih korakov in hitrih menjav položaja nog. Na
začetku dvomesečnega obdobja je trening vsaka dva
dni, vključno s pranjem živali. Zadnjih 10 dni pa je treba
živali trenirati in prati vsak dan. Zadnje lepotne popravke
opravimo uro pred javno predstavitvijo. Zelo pomembno
je tudi, da so vodniki živali nasmejani in da pri tem delu

Dvojni zmagovalec prve mednarodne šole »MLADI REJCI – SLOVENIJA 2011«
Franci Zagožen skupaj s predavateljicama Erico in Albertino ter Brankom Ravnikom,
direktorjem Direktorata za kmetijstvo na MKGP

33

Od cikorejcev se je najbolje odrezal Matija Košir iz Zgornjega Jezerskega

Janez Vrhunc na ocenjevanju

Janez Krmelj na ocenjevanju

Rafko Rokavec na ocenjevanju

Zmagovalca v pripravi in striženju
živali sta bila:
1. Franci ZAGOŽEN
(absolvent visokošolskega
strokovnega študija kmetijstvozootehnika Biotehniške
fakultete Univerze v Ljubljani)
2. Miha PUHEK
(študent prvostopenjskega
visokošolskega strokovnega
študija kmetijstvo-živinoreja
Biotehniške fakultete
Univerze v Ljubljani)

Glede na velik interes mladih
rejcev, bomo s to

mednarodno šolo
MLADIH REJCEV
nadaljevali tudi drugo
leto in sicer
od 17. do 20. julija 2012.
Prijave zbiramo na sedežu
Društva rejcev
govedi črnobele pasme
(marija.klopcic@bf.uni-lj.si).
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Število udeležencev je omejeno,
zato pohitite s prijavami!

» KAM CIKA ? «

Spletna aplikacija in izpis za pomoč pri
preprečevanju parjenja v sorodstvu
Tomaž Perpar, Peter Podgoršek, Kmetijski inštitut Slovenije

Preprečevanje parjenja v sorodstvu je zelo pomembno
rejsko opravilo, saj s tem ohranjamo čilost živali in pasme.
Osnova za učinkovito izogibanje sorodstvu so zanesljivi
podatki o poreklu živali. Potrebni so podatki za več generacij nazaj. Če zaradi pomanjkljivih podatkov o poreklu
sorodstva ni mogoče oceniti, ga tudi ni mogoče preprečiti.
Za zagotavljanje nesorodstvenega parjenja plemenic izbiramo plemenske bike, pri katerih koeficient sorodstva
med partnerjema ne presega 3,5 %. Pri izračunu stopnje
sorodstva upoštevamo poreklo do osnovne populacije.
Nekoliko poenostavljeno lahko rečemo, da dve živali za
parjenje nista preveč v sorodu, če v poreklu za dve generaciji nazaj (starši in stari starši) nimata istih prednikov!
V preteklih letih je bilo pri cikasti pasmi delo pri
preprečevanju parjenja v sorodstvu usmerjeno v načrtno
vključevanje plemenskih bikov v pripust in program parjenja bikovskih mater. Toda to ni dovolj! Zato smo konec
leta 2010 pripravili spletno aplikacijo (modul na www.
govedo.si) in izpis »Kam cika?«, ki omogoča pregled
primernosti plemenskih bikov za osemenjevanje plemenic
z vidika stopnje sorodstva. Izbor bikov se opravi med biki,
katerih seme se je uporabljalo za osemenjevanje v zadnjih letih.

Za vsako plemenico se pripravi:
• seznam bikov z ustrezno stopnjo sorodstva, katerih
seme je za plemenico primerno (levi stolpec) in
• seznam neustreznih bikov, katerih seme zaradi sorodstva odsvetujemo za osemenitev (desni stolpec).
Na izpisu so plemenice cikaste pasme, starejše od 12 mesecev. Za vsako plemenico so navedeni še naslednji podatki:
•
datum rojstva,
•
oče, mati,
vpis v razdelek izvorne rodovniške knjige (IRK CK),
•
•
razvrstitev v tip cikastega goveda (tip),
•
delež cikaste pasme,
odstotek inbridiranosti.
•
Vsi rejci cikastega goveda so izpis »Kam cika?« prejeli na
dom na začetku leta 2011. Več rejcev se je na izpis odzvalo
z vprašanji, predlogi za dopolnitev in tudi pohvalami, česar
smo zelo veseli! Na spletnem portalu Govedo si vsak rejec
izpis z najnovejšimi podatki lahko pripravi tudi sam. Pri izbiri
bika za pripust, pa lahko s pomočjo aplikacije »Sorodstvo v
čredi« preveri njegovo stopnjo sorodstva z vsemi plemenicami v čredi.
Za Ringlco priporočamo
osemenitev z naslednjimi biki:
• Darvin 852744
• Napoleon 852738
• Nik 852559.

Slika 1.:
Primer izpisa »Kam cika?« za kravo Ringlco. V skrajno desni koloni so navedeni neustrezni biki za parjenje.
Podrobneje poglejmo dva neprimerna bika. Bik Saturn (1.) je neprimeren, ker je oče Ringlce.
Zakaj je neprimeren bik Smihel (2.), si podrobneje oglejte na sliki 2.

Darvin 852744

Napoleon 852738

Slika 2.:
Iz porekla bika Smihela (zgoraj) in krave Ringlce (spodaj) vidimo, da je krava Cika hkrati mati Smihela in stara
mati Ringlce.
Nik 852559
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Biki cikaste pasme za osemenjevanje
v letu 2012

mati: PISANA SI 63136797

MORIS
Bik Moris je bolj v mleènem tipu cikastega
goveda. V poreklu ima namreè bika Marina in
po materi bika Toma, ki sta bolj v proizvodno
mleènem tipu. Bik Moris je svetlejše temeljne
barve z izraenimi belimi barvnimi znaki.
Zaradi prepreèevanja parjenja v sorodstvu
ga odsvetujemo za osemenjevanje plemenic,
potomk bikov:
• MARIN
• MANDELJ
• TOM

mati: JAGODA SI 1613510

DOLOMIT
Bik Dolomit je manjšega okvirja. Je bolj
proizvodno kombinirani tip cikastega goveda.
Ima temnejšo temeljno barvo in neizraene
bele barvne znake, kar se bo izrazilo tudi na
potomstvu.
Zaradi prepreèevanja parjenja v sorodstvu
ga odsvetujemo za osemenjevanje plemenic,
potomk bikov:
• DOVZAN			
• NIK
• NAGELJ			
• NAPOLEON
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Rafko Rokavec

mati: NAGLA SI 02618593

SILVESTER
Bik Silvester je proizvodno kombiniranega tipa
cikastega goveda s poudarkom na mleènosti.
Njegova temeljna barva je svetlejša. Glede
na poreklo prièakujemo potomce s srednje
izraenimi belimi barvnimi znaki.
Zaradi prepreèevanja parjenja v sorodstvu
ga odsvetujemo za osemenjevanje plemenic,
potomk bikov:
• SURK			
• DULE
• SATURN			
• BRIN
• SLAP

mati: SRNA SI 73192026

DARVIN
Bik Darvin je manjšega okvirja.
Je proizvodno kombinirani tip cikastega
goveda. Njegova temeljna barva je rdeèe
rjava, beli barvni znaki so manj izraeni.
Zaradi prepreèevanja parjenja v sorodstvu
ga odsvetujemo za osemenjevanje plemenic,
potomk bikov:
• DOVZAN
• NAGELJ
• TOM
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mati: MAJHNA SI 03075739

NIK
Bik Nik je manjšega okvirja.
Je proizvodno kombinirani tip cikastega
goveda. Njegova temeljna barva je svetlejša,
beli barvni znaki so manj izraeni.
Zaradi prepreèevanja parjenja v sorodstvu
ga odsvetujemo za osemenjevanje plemenic,
potomk bikov:
• NAGELJ		
• NAPOLEON
• DOVZAN		
• BRIN

mati: PISANA SI 1921933

SURK
Bik Surk je proizvodno kombiniranega tipa
cikastega goveda s poudarkom na mleènosti.
Njegova temeljna barva je svetlejša z manj
izraenimi belimi barvnimi znaki.
Zaradi prepreèevanja parjenja v sorodstvu
ga odsvetujemo za osemenjevanje plemenic,
potomk bikov:
• SATURN
• SLAP
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50 let

Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana in
50 let Osemenjevalnega centra Preska

K

Jože Benec, direktor

onec leta 2010 oziroma na začetku leta 2011 je minilo petdeset let od ustanovitve današnjega Kmetijsko
gozdarskega zavoda Ljubljana. Sredi aprila leta 1960 je namreč Okrajna zadružna zveza Ljubljana sprejela sklep o ustanovitvi samostojne kmetijske strokovne organizacije, decembra 1960, na ustanovnem
zboru okrajne Kmetijske gozdarske zbornice Ljubljana, pa je bila sprejeta odločba o ustanovitvi Kmetijskega
zavoda za okraj Ljubljana. Na tej osnovi je zavod prevzel izvajanje strokovnih nalog takratnih gospodarskih
poslovnih zvez in Okrajne zadružne zveze.

Pomen pridobivanja bikovega semena
cikaste pasme

Osemenjevalni center Preska

Zgodovina zavoda

Pomemben zgodovinski mejnik je bil 1. januar 1961,
ko se je zavod v celoti konstituiral in prevzel osemenjevalni center v Mestnem logu, ki je do takrat deloval
v okviru Centralne veterinarske bolnice. Leta 1965 je
Okrajna gospodarska zbornica dodelila finančno pomoč
za strokovno delo zavoda in kooperacijsko proizvodnjo
mleka. Vse to je omogočilo večjo stabilnost strokovnega
dela in ureditev osemenjevalnega centra. V decembru
1966, po tem, ko je zavod od Kmetijske zadruge Medvode kupil posestvo in 30 ha kmetijskih zemljišč, je bila
sprejeta odločitev o gradnji osemenjevalnega centra v
Preski pri Medvodah. Na novi lokaciji je center začel
delovati 24. avgusta 1969. Takrat je začel tudi uvajati
novo tehnologijo konzerviranja bikovega semena, in sicer z globokim zamrzovanjem.
V naslednjih letih so sledile spremembe pri ustanoviteljskih pravicah zavoda in različna organizacijska povezovanja v kmetijstvu. Osnovno poslanstvo zavoda sta
bila strokovno delo v kmetijstvu in živinoreji na območju
osrednje Slovenije in Dolenjske ter proizvodnja bikovega
semena za potrebe umetnega osemenjevanja. Po osamosvojitvi Slovenije je prišlo do reorganizacije takratne
kmetijske pospeševalne službe in selekcijske službe v
živinoreji. Ustanovljeni so bili oddelki za kmetijsko svetovanje Ljubljana, Kranj in Novo mesto ter oddelka za kontrolo in selekcijo v živinoreji Ljubljana in Novo mesto.
Število zaposlenih se je precej povečalo, saj so iz kmetijskih zadrug prišli pod okrilje zavoda kmetijski svetovalci
in molzni kontrolorji.
Leta 2000 je državni zbor RS z zakonom ustanovil
Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije. Ta je z ustanovitvijo Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana (tudi
Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto in Kranj, ki
sta 2001 prevzela delavce kmetijske svetovalne službe
in molzne kontrolorje s svojega območja) prevzela tudi
ustanoviteljske pravice. Od leta 2004 je zavod registriran
kot druga priznana organizacija v govedoreji, ki opravlja
strokovna dela na področju kontrole proizvodnosti in selekcije v govedoreji. Tudi Osemenjevalni center Preska
je registriran kot druga odobrena organizacija v govedoreji.

V šestdesetih letih prejšnjega stoletja se je po Sloveniji
razmahnilo umetno osemenjevanje govejih plemenic. Do
takrat so se po zakonskih uredbah obdržala tudi nekatera
pasemska območja. Cikasto govedo je bilo razširjeno na
severozahodnem delu Slovenije. Žal so takratne odločitve
o pretapljanju in zamenjavi pasme z lisasto na Gorenjskem
in rjavo na Primorskem povzročile tudi upadanje pridobivanja semena cikaste pasme. Največ osemenitev je bilo
na kamniškem območju, kjer se je ohranilo tudi največje
število cikaste govedi. Največ zaslug za njeno ohranitev
ima spoštovani Anton Burja, ki je svojo poklicno delo osemenjevalca opravljal več kot petdeset let. V obdobju, ko
pri ciki ni bilo selekcije, je na lastno pobudo hranil zadnje
doze semena. S požrtvovalnim delom je vse do osamosvojitve Slovenije preprečeval usodno izumrtje slovenske
cike. Z ustanovitvijo društva se je cikasta pasma ponovno
vrnila v življenje in ponovno se je začelo pridobivanje bikovega semena.

Ponovna oživitev pridobivanja bikovega semena cikaste
pasme se je začela 4. decembra 2002, ko sta prišla v
karanteno v Gunclje prva dva plemenska bika. Posebno
velik prispevek pri vključevanju bikov v osemenjevanje ima
pokojni mag. Jože Bergant. Prav z njegovo pomočjo se je
našla pot do ponovnega pridobivanja bikovega semena
cikaste pasme. Odbrane plemenske bike osamijo v karanteni. Pred tem se opravijo vse preiskave glede zdravstvenega stanja, med karanteno pa se preiskave ponovijo.
V obdobju osamitve se bikom seme odvzema toliko časa,
da se pridobi zadostna količina zamrznjenega semena.
Obenem se potrebno število doz semena posameznega
bika uskladišči v gensko banko kot genetska rezerva.

Odvzem bikovega semena

Prihodnost

Čaka nas še veliko trdega dela in novih izzivov. Zavedamo
se, da bo prej ali slej, tako kot je bilo to v preteklosti, prišlo
do sprememb pri organiziranosti javnih služb.Toda dejstvo
je, da jih podeželje potrebuje. Omogočiti moramo preživetje
kmetij z osnovno dejavnostjo ali dopolnilnimi dejavnostmi,
povečati samooskrbo s hrano, ohraniti lastno selekcijo v
živinoreji, skrbeti za gensko banko in ohraniti zdravo okolje.
Pri uresničitvi teh ciljev pa imajo pomembno vlogo tudi strokovne službe zavoda.
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POGLEJMO V ZGODOVINO PISANE BESEDE O RAVNANJU S PLEMENSKIMI BIKI NA SLOVENSKEM

Deset zapovedi bikorejcu
Spisal potni učitelj Štefan Richter.

O

riginalni članek iz glasila »KMETOVALEC«, uradnega glasila
c. kr. kmetijske družbe Vojvodine Kranjske, št. 15. in 16., leto
XI., z dne 15. in 31. avgusta 1894, urednik Gustav Pirc.

1. Da dobiš dobrih bikov, biti moraš
strog v izbiranji plemen.

Znano je, da lastnosti starišev preidejo na potomce, t.j. da
jih ti podedujejo. To je nepremenljiv naraven zakon, kateremu je podvržen vsak zaplod, in po tem zakonu morejo
le živali z dobrimi lastnostmi imeti dobre potomce, živali s
slabimi pa imajo slabe. Če je pa temu taka, potem mora
živinorejec, ki namerava svoja plemena požlahtniti, da bi iz
živinoreje dobil kolikor mogoče več dobička, biti natančen
v izbiranji plemenih živali; izbrati mora le take s pravilnimi telesnimi oblikami in dobrimi lastnostmi. Za pleme je
najboljše komaj dobro. To velja posebno za plemenske
bike. Bik plemeni mnogo živali ter prenaša lastnosti na
mnogo potomcev. Za dobrega plemenskega bika naj ni
nobena dosegljiva cena previsoka, kajti le po vsem izvrsten bik more imeti dobro potomstvo, ki postane celim
okrajem in deželam vir blagostanja. Da se odpre ta vir, skrbeti bi moral vsakdo, ki kmetovalcem želi dobro; k temu
bode bistveno pripomoglo strogo izvrševanje zakona za
povzdigo govedoreje. Vsak, ki je za to poklican, naj torej
skrbi, da se te določbe strogo izvršujejo, skrbi naj za to,
da se rabijo le taki plemenski biki, ki so primerni krajevnim
razmeram in namenu govedoreje.

2. Za plemenjenje določi le bike
dobrega pokoljenja.

Stariši na potomce ne prenašajo le svojih lastnosti,
marveč tudi lastnosti svojih prednikov, in sicer telesne
oblike, napake, barvo, pa tudi lastnosti glede porabe, kakor mlečnosti itd. Če so torej med predniki plemenskega
bika pred ne dolgim časom bile živali s slabimi lastnostmi,
bik ne bode imel vedno enako dobrih potomcev, če prav
ima sam dobre lastnosti; na njegovih potomcih se zopet
lahko pokažejo slabe lastnosti praroditeljev. Gotovo je,
da je plemenska vrednost bikova popolna še le tedaj, kadar vemo, da so dobre lastnosti, ktere ima on, imeli tudi
njegovi roditelji in praroditelji, bolj ali manj razvite. Umen
živinorejec bo torej pri izbiranji svojih plemenskih živali,
posebno pa bikov, vedno vprašal po rodovini. Tiste prednike, ki še živijo, lahko sami presojamo po njih plemenski
in porabni vrednosti; glede starejši pradedov seveda to ni
mogoče, ako ne spisujemo rodovnikov. V teh knjigah so
posamezne plemenske živali popisane po svojih zunanjih
znamenjih, po svojih lastnostih porabe ter po svojem izvoru. Tukaj še le izvemo vrednost praroditeljev, in še le iz
tega moremo sklepati, bo li kak bik gotovo prenašal dobre
lastnosti na svoje potomce. Rodovnik bo na ta način postal
važna knjig kmetovalcu, ki se peča z živinorejo; iz nje bo
poizvedel vse, kar mu je treba vedeti o rodovini katerekoli živali. Rodovnik bo torej moral spisovati vsak umen
živinorejec.
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3. Ne spuščaj premladih bikov.

Ena največih napak, ki se največkrat zagreši pri plemenjenji, je prezgodnja raba mladih živali za pleme, ko še niso
dorasle. Žival naj bi uže skrbela za naslednike, ko še sama
ni dopolnjena, ko ima še slabe kosti, mišičnih nitek pa ne
še trdnih, ko sploh nima še dovolj rodilne moči. Ni čuda,
če tak mlad bik prenese le pomanjkljivo svoje lastnosti
na potomce, in ti vsled tega vedno ostanejo slabi. Tele ne
more imeti lastnosti, kterih ni imel bik. Nerazvit, slab bik
dela nepopolne, slabe krave. Bik, kateri začne prezgodaj
skakati, zastane v rasti in ne bo več tako popolen in tako
močan, kakor bi bil sicer. Če pa tako nadaljujemo, potem
bomo tudi krave imeli vedno slabše, izprijene, in zastonj
bodete skušali, da bi dosegli kak napredek v živinoreji, da
bi n.pr. dosegli večo težo, lepše oblike, večo odpornost in
več sposobnosti za delo. K vsemu temu je potrebno, da
se mlada živina začne za pleme rabiti še le tedaj, kadar
je dorastla. Obče prave starosti ne moremo določiti, ker
se sposobnost za pleme, ravna po razvoji dotične živali.
Nikdar pa bi mladega bika ne smeli pustiti skakati pred 1 ½
letom, kjer pa je mogoče, čakati bi morali do spolnjenega
drugega leta in še dalje.

4. Bika spuščaj v začetku le prav
redko, pa tudi starejših bikov ne presili.

Prvega pol leta se bik ne sme rabiti v polni meri. V začetku
ga pusti, da skoči vsakih 14 dni enkrat, pozneje pa vsakih
8 dni, potem pa vsak teden dvakrat do trikrat in tako preidi polagoma k popolni porabi. To naj se zgodi, ako je le
mogoče, še le v starosti 2 ½ do 3 let. Tudi v polni rabi in polni rodilni moči stoječ plemenski bik bi se niti v dobi glavne
gonje navadno ne smel večkrat spustiti, kakor enkrat na
dan; le izjemno pa dvakrat; drugi skok naj se vrši čez dalj
časa – čez 6 do 12 ur. Po vsem nepotreben in napačen je
dvakraten skok; zato naj se opusti. Kdor tako rabi svojega
bika, pričakovati sme od njega, da bo gotovo prenašal svoje lastnosti na potomstvo, da bo delal močna teleta in da bo
dolgo sposoben za pleme; seveda le tedaj, če je tudi sicer
primerno oskrbovan. Kdor pa ravna drugače in bika slabi
s prezgodnjo in s pogosto porabo, dobil bo slabe potomce
in bode spoznal, da se mnogo krav goni po večkrat, druge
pa ostanejo jalove, in da bik pred časom postane nesposoben za skakanje. S tem pa ima kmetovalec neizmerno in
dvojno škodo; nekoliko s tem, da se pri mnogih kravah čas
do prihodnje otelitve zelo podaljša, da mnogo ostane jalovih in da jalovke izgubijo na ceni; nekoliko pa s tem, da se
prezgodaj uniči plemenski bik. S tem pride reja ob dobra
teleta, katera bi bili po biku pri zmerni rabi še lahko dobili, in
glavnica, ki je bila naložena v plemenskem biku, se slabo
porabi. Taka nespametna, prezgodnja in nezmerna raba
plemenskega bika je za živinorejo nazadovanje, za kmetovalca velika gospodarstvena škoda. Kdor torej želi, da se
živinoreja povzdigne, da bo kmetovalcu v korist, spolnjuje
naj tudi četrto zapoved. Za to je seveda potrebno, da pride
na 60 do 80 k večemu do 100 krav in telic, ki so sposobne
za pleme, eden, za pleme sposoben bik, in da ne stori celo
v polni rabi stoječ bik na leto več skokov kakor sto.

5. Plemenskega bika oskrbuj in krmi 7. Privajaj bika s pametnim ravnanjem
uže od mladosti na to, da bode krotek.
namenu primerno.
Da bik ne sme dobivati premalo hrane, da ne sme stradati, razume se samo po sebi. Prepičlo hranjen bik se
ne more popolnoma razviti, ter je, naj uže bode mlad ali
star, pri pičli hrani brez mozga in moči, ima malo veselja
do skakanja in ima malo uspeha. Če se daje preveč piče,
postane bik tolst, težak in len za skakanje. Osobito pa
se moramo ogibati napenjajoče vodene krme; bik dobi
napihnjeno telo, postane neokreten in trebušen, ostane
brez prave živahnosti in moči in je malo sposoben za skakanje. Biku ne polagaj nikdar take klaje kakor kravam;
dobiti mora posebno krmo.
Piti mu dajaj vedno le vode, nikdar gorke pijače. Glavna
klaja naj mu bode seno in strt ali zdrobljen oves, namešan
z nekoliko daljše rezanice, in kot sočna krma sme se
temu dodati k večemu še nekoliko repe, zrezane, z zdrobljenim ovsom in rezanico zmešane. Ta mešanica mora
biti pomočena s slano vodo. Soljenje klaje je potrebno za
popolno prebavo klaje ter je koristno za plemenjenje. Po
velikosti (telesni teži) in delovanji polagaj plemenskemu
biku na dan po 6– 12 kg sena, 1–2 kg ovsa, 1-3 kg slame,
oziroma še 2-4 kg repe in na mesec po priliki 1 kilo soli (30
gramov na dan). Ako je le mogoče, naj se celo leto polaga
suha klaja. Kdor pa polaga po letu zeleno klajo, naj je ne
daje preveč, vedno pa zmešamo z nekoliko sena in z nekoliko zdrobljenega ovsa. Le pri taki, kolikor mogoče suhi
in namemu primerni hrani bode bik dobil lepo, močno telo
in živahnost, in bode zadostoval svoji nalogi. Hrana pa ne
sme biti tako dobra, da bi se bik spital; to je ravno tako
napačno, kakor prepičlo krmljenje.

6. Skrbi, da se plemenski bik vsak dan
giblje na prostem.

Plemenskim bikom ni nič tako pogubljivo in škodljivo,
kakor če so vedno v hlevu. Bik, ki stoji dlje časa v hlevu
– posebno ob veliki hlevni vročini in gosti ali tolsti hrani
– oslabi na celem organizmu, postane neokreten in hladnokrven, slab v mišicah in dobi trde člene ter je vsled
vsega tega nespreten in nezanesljiv v skakanji; svojo
sposobnost za pleme izgubi kmalu, in če se tudi rabi,
skoči dostikrat brez uspeha. Ravno to brezuspešno skakanje pa živinorejcu prinese veliko škodo. Vsled takih,
ponovljenih brezuspešnih skokov trpi tudi samica, in
temu posledica je izguba na mleku, neredna otelitev,
zmanjšanje zmožnosti obrejevanja, da, celo nerodovitnost. Kdor se hoče obvarovati take škode, kdor hoče
bika ohraniti krepkega, sposobnega za oplojenje in dolgo
sposobnega za pleme, mora ga časih spustiti iz verige
in mu dati priložnost, da se prosto giblje. To se ne more
zgoditi na ta način, da ga gonimo na pašo z drugo živino
– to ne koristi niti biku, niti kravam, – ampak na ta način,
da bika vsak dan nekoliko ur spustimo v kako ograjo na
dvoru ali na vrtu, kakor ravno dopusti vreme. Še bolj koristno, kakor prosto gibanje v ograji, je zmerna uporaba
za vožnjo. Pri tem pa ne smemo gledati na delo, katero
imamo od bika. Neprecenljivi dobiček, katerega imamo
od take uporabe, obstoji v tem, da bik postane gibčen,
da svoje telo dobro razvije, da postane močen in da dalj
časa ostane sposoben za pleme. V tem se vjemajo vse
skušnje umnega živinorejca. Zato gorko priporočamo
splošno uporabo plemenskega bika za laža dela. Seveda
se mora pričeti s tem uže v starosti 1 ¼ - 1 ¾ leta; starejši
biki so navadno uže trmoglavi in nečejo delati. Priučiti je
bika najlaže zraven vpreženega vola. Z druge strani pa
bika ne smemo z delom preobložiti, dasiravno je uporaba
za vožnjo dobra in priporočila vredna; opravlja naj le laža
dela – vožnjo krme s polja, izvažanje gnojnice itd. – sicer
ne cel dan, ampak le po nekaj ur na dan.

Dostikrat se prigodi, da je treba ravno najboljše bike, ki so še
pri polni moči, oddati v klavnico, ker so postali hudobni, da celo
nevarni, ter se ne dajo več krotiti. Vzrok temu je navadno slaba vzgoja, napačno oskrbovanje in surovo ravnanje z biki; to
rezdraži živali, in, če se enkrat zavejo svoje moči, potem jo uporabijo tudi proti ljudem. Dobili smo na svojem potovanji bike, ki
so se obnašali kakor besni, če smo le v hlev stopili; kaj bi ti še le
storili, če bi jih izpustili in če bi srečali neznane jim ljudi! Po takih
hudomušnih bikih se je zgodila uže marsikaka nesreča. Znani
so slučaji, da so se biki maščevali nad svojimi strežniki na
krvav način, čez dalj časa, če so dotičniki slabo ravnali z njimi.
Hudoben bik je res življenju nevaren in ni le naloga živinorejca,
ampak mu je sploh dolžnost, pri vzreji bikov uže v mladosti vse
opustiti, kar jih draži. Nasprotno je pa treba gledati, da se biki
privadijo ljudi, da obudimo v njih dobre nagone in jih z ljubeznjivim ravnanjem privedemo do zavesti, da je človek njih dobrotnik. Za vse slučaje pa priporočamo, da dobi bik v nos obroček,
s čemer ga dobimo v oblast. Za nosni obroček lahko vsakdo
vodi najmočnejšega bika.

8. Druži živali enakih ali sorodnih plemen
ter pri križanji ne menjaj vedno plemena
bikov.

V prvi zapovedi smo dokazali resnico podedovanja. Pravilo se
je, da bik in krava prenašata svoje lastnosti na potomce, tako
da v teletu spoznamo bika, pa tudi kravo. Mogoče je pa tudi, da
se tele vrže po biku ali po kravi, in ta slučaj se zgodi, če so živali,
ki se združijo, prerazlične z ozirom na telesno podobo, navado
življenja in z ozirom na rod. Tukaj se upira narava, da bi združila
lastnosti obeh vrst, in tako nastane zarod, v katerem ni lastnosti
obeh staršev, zarod, ki uže po unanjosti ni vedno vzgleden in
nas tudi glede zmožnosti redko kdaj zadovoljuje; to je nenaravno mešanje. Križanje rdečemarogaste živine s švicarsko ali
drugo sivo živino bi n.pr. bilo tako nenaravno mešanje. Marogasta živina naj se križa z enakobarveno marogasto živino itd.
Kdor je našel najboljši način plemenjenja, ostane naj pri njem
ter naj ne meša z drugimi plemeni. Le oni, ki se stanovitno drži
tega pravila, imel bode pri živinoreji uspeh. Povsod naj se toraj
odločijo v svojem okraji za najprimernejše pleme in naj se ga
tudi drže. Vedna prememba v plemenu ne pripelje do nikakega
cilja!

9. Kadar ti je mogoče, loči junčke od
telic in skušaj bika dolgo časa ohraniti
rabnega.

Prerani uporabi bikov za skakanje, ktere slabe nasledke smo
razložili v tretji zapovedi, vzrok je dostikrat prezgodaj vzbujen
spolni nagon; ta pa se zgodi, če mlad bik stoji med kravami in
telicami. Če tako razburjen mlad bik ne more zadostiti svojemu
nagonu, privadi se samooskrumbi. Tej živalski napaki zapadejo
tudi starejši biki, če vedno v hlevu stoje. To pa bika močno oslabi; mlada žival se ne razvija, kakor bi se morala, svojih svojstev
ne podeduje več tako gotovo in tudi pri skakanji ni več tako
čila. Zato biki, ki še ne skačejo, ne smejo biti v kravjem hlevu,
ampak v posebnih hlevih, ločeni od samic. Če so biki sami, so
mnogo bolj mirni ter se ne oslabijo prezgodaj in brez potrebe.
Da ostane bik vedno zdrav in da se obvaruje kužnih bolezni,
rabi naj se vedno le za zdrave krave. Zato je vedno dobro, če
se krave pregledajo.

10. Treba je, da gledaš na vse, kar je
še sicer potrebno za zdravje živali.

To zadeva osobito čisti zrak v hlevu, kakor tudi čistost in suhoto
hlevov, skrbno čiščenje kože, pravo hlevno toplino in svetlobo –
sploh vse zdravstvene naredbe, ki so važne v živinoreji.
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30 let Triglavskega narodnega parka
Mag. Martin Šolar, direktor Triglavskega narodnega parka

T

riglavski narodni park ima več rojstnih dnevov. Prve pobude za njegovo ustanovitev so z začetka 20. stoletja,
pogodba o Alpskem varstvenem parku v Dolini Triglavski jezer je bila sprejeta leta 1924, Odlok o zavarovanju
te doline je začel veljati leta 1961 in naposled smo leta 1981 dobili zakon o velikem pravem narodnem parku.
Triglavski narodni park (v nadaljevanju TNP) v letu 2011 torej praznuje 30 – letnico, in to z novim, izjemno pomembnim temeljem za nadaljnji razvoj. Po skoraj desetih letih prizadevanj je bil namreč leta 2010 sprejet nov zakon o
Triglavskem narodnem parku, dokument, ki pomeni priložnost in izziv za ohranitev ter trajnostni razvoj Julijskih Alp.
Leta 1981 je bil z zakonom ustanovljen Triglavski narodni park. Če primerjamo današnje stanje s stanjem pred
tridesetimi leti, lahko upravičeno govorimo o sodobnem
razvoju parka in o zgodbi o uspehu. TNP je postal uveljavljeno in zgledno upravljano zavarovano območje, ne
le v slovenskem merilu ampak tudi v evropskem. Stopili
smo na težko pot uveljavljanja mednarodnih varstvenih
standardov IUCN, leta 2003 smo bili razglašeni za Biosferno območje v okviru UNESCO-ovega programa
MAB (Človek in biosfera), leto kasneje smo dobili diplomo Sveta Evrope, najprestižnejše evropsko priznanje
za zavarovana območja. Triglavski narodni park je leta
2009 skupaj z naravnim parkom Julijsko predgorje v dolini Rezije v Italiji prejel Europarcov certifikat kakovosti
za čezmejno sodelovanje med zavarovanimi območji, in
nenazadnje, TNP je v celoti vključen v omrežje Natura
2000.
Po ustanovitvi parka pred 30 leti je nekdanja uprava
Gojitvenega lovišča Triglav čez noč postala uprava
narodnega parka. Lovski čuvaji so se preimenovali v
naravovarstvene nadzornike. Že prva leta po ustanovitvi se je uprava parka začela strokovno krepiti in izvajati prve prave naravovarstvene naloge. Postavljene
so bile mejne oznake, naravovarstveni nadzorniki so
se izobraževali in začeli izvajati neposredni nadzor v
naravi, poklicnim nadzornikom so se pridružili prostovoljni. Izdane so bile prve publikacije – brošura, zemljevid, vodnik po TNP in razglednice. Strokovni sodelavci
parka so se aktivno vključili v prostorsko načrtovanje in
urejanje parka, izdelane so bile tudi prve strokovne podlage za »Skupni program razvoja Triglavskega narodnega parka« - dokument, ki bi mu danes rekli načrt
upravljanja.
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Na začetku leta 1992 je uprava TNP izdala prvo publikacijo iz serije Razprave in raziskave: Varstvo naravne
in kulturne krajine v TNP - analiza stanja 1981 - 1991
in cilji bodoče ureditve. Opozorili smo na neskladnosti z
mednarodnimi IUCN standardi in zahtevali spremembo
zakona, z možnostjo postopnih uveljavitev IUCN upravljavskih kategorij. Ta dokument je bil pravzaprav prvi osnutek upravljavskega načrta za TNP.

Ozaveščanje o pomenu varovanja
narave ena najpomembnejših nalog TNP

V devetdesetih letih so bili storjeni pomembni koraki pri
ozaveščanju in informiranju širše javnosti. Postavili smo
originalno informacijsko infrastrukturo na terenu (predvsem
informacijske table). V zadnjem desetletju parkovno infrastrukturo razvijamo predvsem s ciljem, da bi posamezne
lokacije povezali v zaokrožene celote. Gre za urejanje informacijskih točk na terenu ter krajših in daljših parkovnih (tematskih) poti. Parkovne poti so tako urejene v Trenti, Vratih,
na Pokljuki, v Radovni in v Tolminskih koritih.
Razvili smo mrežo informacijskih mest od Doma Trenta do
Pocarjeve domačije v Zgornji Radovni in Triglavske rože
na Bledu. Zadnja pridobitev so informacijske točke v Zeleni hiši v Kobaridu in Slovenskem planinskem muzeju. S
pestro paleto dogodkov in prireditev si je Triglavski narodni park pridobil nove prijatelje, zaveznike in podpornike.
Posebej velja poudariti naša prizadevanja in oranje ledine pri uveljavljanju kmetijsko okoljske politike v Sloveniji
ter ekološkega kmetovanja na zavarovanih območjih. Na
območju TNP so prisotne tri avtohtone pasme domačih
živali: cikasto govedo, bovška ovca in drežniška koza.

TNP podpira ohranjanje avtohtonih pasem iz več razlogov:
• imajo lastnosti, ki pri visokoproduktivnih živalih že
izginjajo,
• zaradi svoje prilagojenosti na svoje izvirno okolje
Julijskih Alp so primerne ohranjevalke kulturne krajine,
• predstavljajo kulturno-etnološko dediščino kot
posledico dolgotrajnega in uspešnega rejskega dela
tako naših prednikov kot tudi današnjih strokovnih
organizacij in rejcev,
• povečujejo prepoznavnost in identiteto območja ter
predstavljajo pomemben dejavnik pri ohranjanju biotske
pestrosti v Sloveniji.
Vsa našteta prizadevanja imajo skupen cilj ohranjanje
izjemnosti podeželja ter nege in vzdrževanja kulturne
krajine na območju Triglavskega narodnega parka.
Varovanje narave je zrel dogovor družbe o drugačnem
odnosu ljudi do našega okolja. Varovanje lahko tudi
»boli«, zato se TNP trudi tudi v nasprotni smeri – vse
več je usmerjanja, svetovanja in uveljavljanja sodobnih
varstvenih in trajnostno razvojnih usmeritev, pa naj bo to
na področju urejanja prostora, ekološkega kmetovanja
ali ekoturizma.

drežniška koza

bovška ovca

Z vključevanjem v mednarodne
projekte se krepi zavest o nujnosti
trajnostnega razvoja območja Alp

V parku smo se pred dobrimi desetimi leti uspešno srečali
z mednarodnimi projekti: PHARE, LIFE, INTERREG in
LEADER, ki so sestavni del našega vsakdana. Različni
mednarodni projekti prinašajo možnost za udejanjanje
dodane vrednosti pri upravljanju parkov.
Idej, načrtov in ciljev je še veliko. Narava bi rada še
naprej ostala tako lepo ohranjena, ljudje si želijo dostojnega življenja. Naravovarstvene vsebine, trajnostni
razvoj, predvsem pa komunikacija s širšo javnostjo so
izzivi, ki se jih lotevamo v TNP. Vključili smo se v program predsedovanja Slovenije Alpski konvenciji. Ljudem
želimo čimbolj približati pomen varstva narave in kulturne
dediščine in trajnostnega razvoja v Alpah, spodbujamo
izvajanje Alpske konvencije na lokalni ravni. Udejanjanje našega programa varstva in trajnostnega razvoja
je izjemna priložnost za potrditev pomena biodiverzitete
na zavarovanih območjih kot nosilcev varstva narave in
spodbujanja trajnostnega razvoja.
Naša vizija in cilj sta, da zavarovano območje Triglavskega narodnega parka postane vzoren primer uspešnega
povezovanja različnih interesov, naravovarstvenih,
gospodarskih, rekreacijskih in družbeno-kulturnih. Le
tako bo mogoče ohranjati naravo, okolje in kulturno
dediščino ter zagotavljati sonaravni razvoj Julijskih Alp
za prihodnje generacije.

Izjave ob 10. letnici združenja ... iz Gorenjske
Ohranjanje planšarstva na planinah je podobno ohranjanju cike, saj sta bili včasih obe
dejavnosti neločljivo povezani. Prav to povezanost morajo država, stroka in združenje
ponovno spodbuditi.
Albin Šest iz Srednje vas v Bohinju

Spodbujanje reje cikastega goveda je pohvale vredno. Za moje prostorske zmožnosti, ko
so krave večji del leta v hlevu, poleti pa na paši na planini Jelje, so cike primerna pasma.
Veliko vzpodbudo za njihovo ohranjanje mi je pomenil požrtvovalen, oseben odnos vseh,
ki ste me obiskali doma ter znali opaziti mojo delavnost in srčen odnos do živali.
Janez Hribar iz Jereke v Bohinju
Najbolj mi je ostal v spominu 9. december 2002, ko so na našo kmetijo prišli Metka Žan,
Rafko Rokavec in Marjan Zupančič. Iskali so cike po slovenskih hlevih, jih evidentirali in
ocenili. Oni so orali ledino pri vzpostavitvi selekcije in za to jim moramo biti še posebej
hvaležni. Njihovega požrtvovalnega dela združenje ne sme pozabiti.
Alojz Noč iz Javorniškega rovta
“Cike čutijo tako kot ljudje in imajo prav tako dušo.” So inteligentne, materinske,
držijo skupaj in so hvaležne tistemu, ki skrbi zanje. Kadar pa mi uidejo, pa je bolje, da
me ne slišite in ne motite. Imam namreč “cika fitnes” kar okrog hleva in cerkve sv. Petra.
Milka Močnik iz sv. Petra nad Begunjami
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Planšarstvo v planini Laz –
s planšarico Minko Odar iz Studorja
Metka Žan Lotrič, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

P

lanina Laz (1560 m) je kot gorska vas in je ena najprvobitnejših planin na bohinjskem območju. Pod planino
je bilo najdeno kurišče iz obdobja mezolitika, ki sodi med najstarejše sledi človeka v Julijskih Alpah. Pastirske
stavbe so grajene na lesenih kolih, bivalni del se nahaja nad prostorom za živino. Čez planino vodi turistična
sirarska pot. Večina obiskovalcev pride v planino Laz iz planine Blato (1147 m) ali Planine pri Jezeru (1453). V enem
izmed stanov v planini Laz je mnogo let počitnikoval in ustvarjal slovenski pesnik Dane Zajc.
Planino Laz je Pavlica (1936) v Kmetskem listu takole opisal: »…gotovo je planina Laz ena najlepših tako v
živinorejskem, kakor v turističnem pogledu. Je to po mojem mnenju ena ne le najlepših, ampak tudi
najprikladnejših planin za mlekarstvo. Na tej planini so pač dani vsi pogoji, kakršne se zahteva za dobro
planino«.*

Naselje v planini Laz (Gorenjski muzej Kranj)

S planino Laz je tesno povezano
življenje planšarice Minke Odar

V planini Laz je več desetletij planšarila in preživljala
poletja Minka Odar iz Studorja. Planšarstvo je bilo sestavni del njenega življenja, zato si poletij brez obveznega bivanja v planini skoraj ni mogla predstavljati.
Gospa Minka je med tistimi planšarji, ki še spoštujejo
starodavno izročilo naših prednikov, kmetijsko gospodarjenje, katerega glavna dejavnost je planinska paša
in na njej temelječa živinoreja. Z gospo Minko sva se z
besedo povrnili v čas, ko je bil v planini Laz še sirar, ona
pa ena izmed planšaric.

Pašni ciklusi ali večstopenjska
planinska paša

Za pašo na območju Bohinja so značilni pašni ciklusi
ali večstopenjska planinska paša. Melik (1950) je v
uvodnem delu svoje knjige »Planine v Julijskih Alpah«
zapisal: »…v osredju Julijskih Alp, zlasti v Bohinju, se pastirji z živino ponekod preselijo trikrat v smeri navzgor in
prav tako trikrat v smeri navzdol. Takšnih selitev nimamo
nikjer drugje v slovenskih Alpah«. Gospa Minka pravi, da
so bile planinske selitve vezane na datume godovnikov
in teh datumov so se morali vsi strogo držati. Živali so
gnali v Ukanc na dan sv. Florjana (4. maj), z Ukanca so
jih gnali v nizke planine (planina Blato, Grintojca, Vodični
vrh), ob sv. Petru (29. junija) pa v visoke planine (Laz,
Jezero, Dedno polje, Viševnik, Ovčarija). Po enakem
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zaporedju kot so šle živali v planine, so se tudi vračale.
Na Mali šmaren (8. september) se je končala paša v visokih planinah. Od tod so živino gnali v nizke planine
(planina Blato, Grintojca, Vodični vrh). Rejci, ki v nizkih
planinah niso imeli svojih stanov, so gnali živino domov,
ostali pa so na dan sv. Matije (21. september) gnali živino
v Voje, Ukanc ali Vogar, kjer je ostala do sv. Martina ali pa
do vseh svetih. Po 21. septembru se je živina lahko pasla
po rotih, kamor so vsak dan gonili na pašo živino, ki ni
ostala v nizkih planinah in posamezne živali (običajno je
šlo za prvesnice), ki se jim je bližal rok telitve in so šli po
njih v planino Laz pred osmim septembrom. Pravili so, da
jih ženejo na »Zavaze«. Planinske selitve so omogočale,
da so bile živali dobrega pol leta od doma. V planinah
so bili največkrat neporočeni moški ali ženske, za katere
gospa Minka pravi, da so držali kmetijo pokonci. Danes
se datumov odgona živali v planine in njihovega prigona
domov ne držijo več tako strogo.

Minka Odar poudarja prilagojenost
cikastega goveda na planinsko pašo

Gospa Minka pravi, da so pri njihovi hiši včasih imeli
samo cike in da se je s prihodom lisastega goveda »vse
zmešalo«. V primerjavi z lisasto pasmo so bile cike manj
zahtevne in primernejše za v planino. Cika ima v primerjavi z lisasto pasmo precej močnejše parklje, kar je
posebej prišlo do izraza na ostrih stezah v planinah. Poleg tega so tudi bolj skromne in so se zlahka preživele
samo s pašo in tudi sirar je zahteval, da se živali izključno
pasejo. Le sol so jim redno dajali, običajno ob prihodu s
paše.

Potek paše v planini

O tem, kam bo kdo naslednji dan gnal živino, so se dogovorili zvečer, po končanem delu v sirarni. Vsak dan so
živali gnali drugam na pašo. Živali, ki jih niso molzli, so
puščali zunaj, molznice pa so za čas molže prignali pod
stan, nato pa jih spustili ven, kjer so se pasle in polegle
po planini. Prav tako so jih zaprli pod stan med jutranjo
molže. Okoli sedme ure zjutraj so planšarice gnale živino
na pašo. Medtem je sirar v sirarni pripravil vse potrebno
za predelavo mleka.

Vode je v planini dovolj

Pri oskrbi z vodo gospa Minka pravi, da v planini Laz niso
imeli nikoli problemov. V planini je zajetje. Za napajanje
živine so si naredili dve koriti.

* članek je dosegljiv na digitalni knjižnici Slovenije, DLIB.si (http://www.dlib.si), Planšarstvo in mlekarstvo Stare Fužine, Kmetski list

Predelava mleka v planini

Sirar v planini Laz je bil dobra štiri desetletja Jurčev ata
iz Stare Fužine, ki ga gospa Minka opisuje kot izredno
strogega in natančnega. Svoje delo v sirarni je končal leta
1980. V sirarni je bila lesena tabla s polami, na katere so
vpisovali stehtano količino mleka posameznih lastnikov
krav. Vsaka planšarica je morala skrbeti za določeno
število krav. Gospa Minka je skrbela za 12 krav, zraven pa
sta bili še dve planšarici, ki sta skrbeli za 18 oziroma 14
krav. Glede na količino namolženega mleka so lastnikom
živali odmerili količino skute. Iz planine so jo prinesli do
ceste, do potoka Suha. Mesto, kjer so prevzemali skuto,
se je kasneje navzelo imena »Skuta«. Drugače je bilo s
sirom. Pripeljali so ga v dolino, ga manjšo količino prodali
doma, večji del pa na Kravjem balu. Sir, ki so ga izdelovali
v planini, so imenovali »bohinjski ementalec«. Posamezen
hleb je bil težak okoli 30 kg. S sirotko so krmili prašiče, ki
so jih imeli v planini običajno od 4 do 5. Do planine Blato
so prašiče peljali s konjsko ali volovsko vprego, naprej pa
so jih gnali peš.
Pri Odarjevih so dajali v planino 7 ali 8 govedi, od tega 3
ali 4 molznice. Telitve so bile običajno konec septembra ali
na začetku oktobra, krave pa so presušili v planini sredi
avgusta. S telitvami niso imeli problemov, saj so krave navadno telile same.

Tudi danes bi moral biti v planini poleg sirarja še kakšen
pomočnik, meni gospa Minka. Delati bi bilo potrebno tako
kot včasih, saj to, kar se dela danes, ni več planšarstvo.
Krmila vozijo v planino tudi s helikopterjem, gospa Minka
pa poudarja: »Nobenih krmil, samo paša. Pravo planinsko
mleko enostavno mora biti prirejeno brez krmil«. Nekatere staje v planini so predelali v počitniške hiše, živali pa
se ob slabem vremenu ali sončni pripeki zato nimajo kam
umakniti. Ko so se Odarjevi odločili delati stajo v planini,
so najprej oddali prošnjo. S Triglavskega narodnega parka
so jih vprašali, če imajo živino in ko so jim pritrdili, so rekli,
da potem ni nobene ovire.
Tudi jedli so v planini dobro. Gospa Minka se spominja, da
so jih pogosto spraševali, ali jedo v planini samo žgance in
kislo mleko, sama pa se ob tem hudomušno nasmehne in
pravi: »O, dobro smo jedli, kuhale pa smo planšarice kar
skupaj. Največkrat smo si privoščile ješprenj, enolončnico,
skutine palačinke, krompir s skuto, zelje z žganci, »tenstane« makarone, solato in kompot«.
Glede pomivanja posode v planini ima gospa Minka svoje
mnenje: »Kemično čistilo na planino ne sodi!« Ko je siraril
Jurčev ata, niso smeli niti pomisliti na uporabo kemičnega
čistila ali mila. V sirarni so imeli lesen »žehtar«, v katerega so nalili svežo sirotko in si z njo umivali roke. Po
končanem sirjenju so vso posodo oprali v vreli sirotki. Imeli so tudi lesen »žehtnjek« (leseno kad). Vanj so natočili
vodo in splahnili vse, kar so v vroči sirotki oprali. Za cedilo
so uporabljali bele bombažne plenice, ki so jih vsak dan
prekuhali v vroči vodi. Jurčev ata je za cedilo uporabljal
mah, ki so mu rekli »zaspanec« in si ga je šel vedno sam
nabrat. Mah so zvili in dali v lesen lijak. Po končanem delu
so ga prekuhavali v vreli vodi, uporabljali pa so ga največ
nekaj dni.
Gospa Minka se zamisli in pravi, da so včasih hodili v planine revnejši ljudje, ki so nabirali zelišča, iskali gobe in
spoštovali planine, danes pa…
Ja, tudi roti postajajo vedno bolj zapuščeni. Včasih so jih
še kosili, sedaj se pa vedno bolj zaraščajo...

Odarjev stan v planini Laz (foto: Rafko Rokavec)

Razmišljanje gospe Minke o planšarstvu
nekoč in danes
Tudi v planinah se je, tako kot povsod drugod, pravi gospa
Minka, življenje spremenilo. Toda če si v planini, potem
enostavno moraš imeti mleko. Sama ga potrebuje vsaj 30
litrov na dan, da pripravi skuto, sir in kislo mleko. Zato v
planino sploh ne bi šla, če ne bi imela dovolj molznic. S
prodajo mlečnih proizvodov namreč ni težav. Prodali bi jih
lahko znatno več kot jih lahko planšarji ponudijo. Spominja se, kako je bilo, ko so prvikrat iz Stare Fužine prignali
dojilje v planino. Ko so njeni, že odstavljeni telički, videli
sesati druge teličke, so tudi sami začeli spet sesati. Kravo
pa s tem popolnoma izčrpali.
Včasih so kuhali na ognjišču. Ob deževju jih je zeblo, kajti
takrat je dež dodobra namočil stan tudi znotraj, tako da je
bila mokra tudi postelja. Ampak gospa Minka bi se vseeno
z veseljem vrnila v tisti čas. Vsi, ki so delali v planinah, so
si pomagali med seboj in si stali ob strani. Planšarice so
bile natančne in poštene.

“Škrlante” - skoraj 2 m globoke razpoke v planini Laz (foto: Tatjana Marušič)
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Minka Odar ostaja z dušo in telesom povezana s
planino Laz

Čeprav je letošnje poletje naneslo tako, da je gospa Minka ostala doma, pa
vsak večer z mislimi odhaja v svojo ljubljeno planino. Pri tem ji je v pomoč
knjiga s čudovitimi fotografijami iz planine v Lazu, ki ji jo je podarila gospa
Tatjana Marušič. Knjigo vzame v roke pred spanjem, jo lista, in si predstavlja, da je tudi sama v planini.
Podobno kot je gospa Minka povezana s planšarstvom v planini Laz, je
njena dolgoletna povezanost vpeta tudi v sodelovanje na Kravjem balu v
Bohinju. Leta 2009 je gospa Minka na Kravjem balu prejela zvonec za svojo
prvouvrščeno telico Jeleno SI 03160660.
Minka Odar je oseba, ki živi in bo vedno živela s planino, zato ji od srca želim
še veliko poletij, preživetih v planini. Prihodnje leto jo obiščem kar tam in
spet bova klepetali o pravem planšarskem življenju.

Minka Odar z vnukom Lovrom na Kravjem balu
leta 2009 (foto: Egon Kozina)

Minka Odar z zvoncem za prvouvrščeno telico na
Kravjem balu leta 2009 (foto: Metka Žan Lotrič)

Ob 10. letnici združenja so povedali ...
Ohranimo kravico, slovensko ciko,
ki je nekoč krasila planinske
pašnike in hranila z mlekom
številne družine. Ne smemo si
privoščiti, da bi ciko obnovili po
naših željah in usmeritvah, ampak
smo jo dolžni v največji možni meri
ohraniti v njeni prvobitnosti.

Z ustanovitvijo društva so se
začele uresničevati ideje, s
kakršnimi sem pred skoraj
dvajsetimi leti povsod naletel
na gluha ušesa in ovire.
Upam le, da se stroka zaveda,
koliko je v tem času izgubila in
da bo skupaj z zavednimi rejci
poizkusila rešiti, kar se še rešiti da.

Anton Burja
Zduša pri Kamniku

Marjan Zupančič
Ledina pri Sevnici

Iskrena hvala izvornim rejcem
naše cike, ki so jo ohranili tudi za
nas, in to v časih, ko je bilo za to
potrebnega ogromno poguma.
Iskrena hvala tudi predanim ljudem,
ki skrbijo za strokovno rejsko delo.
Kot nova cikorejka z veseljem
povem: »CIKA JE ZAKON!«
Barbara Štimec,
Mlin Grbac v Kostelu
»Cike so kravice, ki ji moraš
razumeti in jih jemati take kot so.«
Združenje si zasluži veliko pohvalo
za oživljanje in ohranjanje že skoraj
pozabljene cike. Morda bo v
prihodnosti tudi cika prispevala
k naši samozavesti in obstoju
Slovencev.
Marko Suhodolnik
Logarska dolina
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Da sploh lahko praznujemo 10.
obletnico društva, se moramo
zahvaliti izvornim rejkam in rejcem,
ki so ohranili to plemenito kravico.
Naša naloga pa je, da jo redimo
naprej, saj je to naše edino
avtohtono govedo.
Andrej Prišelj
Ponikve, Jesenice na Dolenjskem
CIKA kot edino avtohtono govedo
si s strani države zasluži vsaj
primerljivo pozornost kot lipicanec.
Zato jo mora uvrstiti v
SLOVENSKO
KULTURNO DEDIŠČINO.
Janez Mrak
Studenčice nad Medvodami

LETO 2011 - MEDNARODNO LETO GOZDOV

»Gozdovi za ljudi« v Sloveniji
Andrej Kermavnar, Zavod za gozdove Slovenije

Organizacija Združenih narodov je z geslom »Gozdovi
za ljudi« leto 2011 razglasila za Mednarodno leto gozdov. Cilj promocijskih aktivnosti, ki v tem letu potekajo po
vsem svetu, je povečati zavedanje, kako dragoceni so
gozdovi za okolje, surovine in energijo.
Vedeti moramo, da se na globalni ravni gozdovi še vedno uničujejo. V Evropi, in predvsem pri nas, je proces
obraten. V Sloveniji se je gozdnatost povečevala več kot
sto let in je med največjimi v Evropi. Tudi vsi drugi merljivi kazalci: lesna zaloga, prirastek in dovoljen posek,
se izboljšujejo. Zdravstveno stanje gozdov pa zaradi
različnih vzrokov ni ravno zavidljivo, saj je odraz preteklih
in sedanjih negativnih vplivov človekovega ravnanja in
naravnih ujm. V kratkem - gozdovi potrebujejo stalno
varstvo in nego. Za izboljšanje njihove kakovosti sta nujni tudi strokovno upravičena sečnja drevja ter gradnja
gozdnih cest in vlak.
V preteklosti je bil gozd za večino slovenskih kmetij
pomemben vir za preživljanje in posodabljanje, še posebej pa se je s pomočjo gozda reševalo nepredvidene,
kritične dogodke. Danes je že več kot polovica zasebnih
gozdov v lasti nekmečkih gospodarstev, kjer se razdrobljenost posesti še vedno povečuje, interes za dobro
gospodarjenje pa se zmanjšuje. Tudi gozd na kmetijah je
ekonomsko pomemben le za manjši del kmetij, saj ima
le okrog 30 % kmetij več kot 5 ha gozda, manj kot 5 %
ga ima več kot 20 ha, precej manj kot 1 % kmetij pa ima
več kot 50 ha gozda. Vendar moramo upoštevati, da so
slovenske kmetije v povprečju velike le dobrih 6 ha in
da je v naši državi kar 85 % območij, kjer so omejene
možnosti za kmetijsko dejavnost in da se tam nahaja več
90 % vseh zasebnih gozdov. Iz vsega tega izhaja, da je
v pretežno hribovski in gorski Sloveniji gozd, ki zavzema
60 % prostora oziroma skoraj dvakrat več kot kmetijska
zemljišča, prav gotovo pomemben za ohranitev in razvoj večine kmetij in podeželja nasploh. Vsaj za 10 tisoč
kmetij ima gozd tudi osrednjo gospodarsko vlogo.
Kljub vsej načelni in tudi dejanski podpori družbe je v
praksi pri gospodarjenju z gozdovi največ odvisnega
prav od lastnikov gozdov, ali bodo gozdovi dobro opravljali vse tiste funkcije, ki so koristne za vse ljudi. Da bi lastnik gozda pravilno in ekonomsko učinkovito gospodaril
s svojim gozdom, mora imeti prave informacije, poznati
mora svoje dolžnosti in pravice. Če sam opravlja dela,
pa mora imeti tudi temeljno znanje o gozdu, v katerem
dela, biti mora vešč gozdnih del in imeti ustrezno opremo
in mehanizacijo.

foto: mag. Tomaž Devjak

Gozdarstvo kot dejavnost je v pravnem pogledu vpeto v
veliko različnih predpisov. Zakonodaja se tudi kar pogosto spreminja. Čeprav lastniki in solastniki gozdov predstavljajo skoraj petino državljanov, na vsebino pravnih in
finančnih predpisov lahko vplivajo le, če so dobro organizirani. Zato je tako pomembna reprezentativna oziroma
krovna organiziranost v Kmetijsko gozdarski zbornici
Slovenije. Vse večji pomen dobivajo tudi društva lastnikov gozdov.
Zavedati se moramo, da je les vedno bolj cenjena surovina in da naraščajo potrebe po energiji iz obnovljivih virov. Pri tem nas ne smejo zaslepiti trenutne razmere na
domačem trgu. Da smo lahko optimistični, pove tudi to,
da se cene gozdov niso znižale.

Cikasta čredica pod tuhinjskimi gozdovi

Nacionalni gozdni program, sprejet pred štirimi leti v
državnem zboru, dokazuje, da se naša družba zaveda
pomena gozdov in podpira skrbno gospodarjenje. Ne
smemo si zatiskati oči, da je pri izvajanju gozdnega programa v praksi veliko težav. Omejitve, kazni, davki in
spodbude naj bi bile v pravem sorazmerju in naravnane
na dolgi rok. Dobrim gospodarjem bi vsekakor moralo biti
na voljo še več konkretne pomoči. Pomembno je tudi, da
ima lastnik gozda oporo v dobrem gozdarju javne službe,
ki pozna konkreten gozd, obvlada gozdarsko stroko v
širšem smislu ter lastniku svetuje in pomaga pri gospodarjenju z gozdovi.
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Odkritje spominske plošče
Gustavu Pircu
(1859-1923)
Metka Žan Lotrič, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko
Rafko Rokavec, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

Na letošnji prvi poletni dan so Gustavu Pircu, na njegovi rojstni hiši
na Mestnem trgu 39 v Škofji Loki, odkrili spominsko ploščo. Ob tej
priložnosti je Kmetijska založba Slovenj Gradec izdala zbornik o
Gustavu Pircu, ki so ga pripravili zaslužni profesor dr. Andrej Šalehar
in Metka Žan Lotrič z Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete
Univerze v Ljubljani ter Stane Rupnik s Kmetijsko gozdarskega
zavoda Kranj. Spominsko ploščo, katere postavitev sta omogočili
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in občina Škofja Loka, sta
odkrila predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Ciril
Smrkolj in župan občine Škofja Loka Miha Jerše.
Gustav Pirc se je rodil v Škofji Loki 20. junija 1859.
Študiral je kmetijstvo na višji šoli za sadjarstvo in vinarstvo na Češkem, po končanem študiju pa je bil imenovan za inštruktorja in upravnika vinogradov Kmetiske šole na Slapu pri Vipavi. Z delom ni bil zadovoljen,
zato se je prijavil na razpis deželne vlade za mesto
deželnega potujočega učitelja za kmetijstvo. Leta 1884
je bil imenovan za potovalnega učitelja za kmetijstvo
na Kranjskem ter izvoljen za tajnika Kranjske kmetijske družbe. Pri tem delu so mu bili v veliko pomoč pri
organizaciji sestankov krajevni učitelji in duhovniki, s
katerimi je dobro sodeloval za skupno korist kmetov
in podeželja. Predaval in poučeval je kmete o umnem
gospodarstvu v vsaki fari na Kranjskem, zato je med
kmetijskimi strokovnjaki najbolj poznal Kranjsko in
kranjskega kmeta. V tem obdobju se je kmetijska
družba širila tako po številu članov kot tudi podružnic
po terenu. V obdobju 1894-1919 je bil Gustav Pirc
ravnatelj kmetijske družbe, v letih 1921-1923 pa njen
predsednik. Strokovno revijo Kmetovalec, ki izhaja še
danes, je urejal 35 let. Nastanek Kmetovalca in pomen
Pirca za kmetijsko stroko kot urednika in pisca strokovnih člankov je podrobno obdelal Šalehar (2011) v
sestavku: »Pirčev »Kmetovalec«, strokovna revija še
danes«.

Spominska plošča Gustavu Pircu na njegovi rojstni hiši v
Škofji Loki (foto: prof. dr. Andrej Šalehar, zaslužni profesor)

povezal z razvojem posebne goveje pasme, ki jo imenuje »bohinjska goveja pasma« ter nadaljuje: »… kajti
ona je in je deloma še danes nekaj posebnega, ki je
nastala na tamošnjih tleh pod vplivom bohinjskega podnebja, krmskih, gospodarskih in živinorejskih razmer,
takorekoč sama iz sebe iz govedi, izza pradavnih časov
v Bohinj vpeljane, brez primesi tuje krvi«. Odlične lastnosti mlečnosti bohinjske pasme govedi in dejstvo, da
so po te krave prihajali tudi s Solnograškega, je ponazoril z naslednjimi besedami: »Nekdanja bohinjska goveja pasma je bila zagorele rdeče barve, majhne postave,
skromna glede prehranjevanja, a silno mlečna. »Bilo
je mleka kakor vode«, pravijo stari Bohinjci in verujem
jim! Celo na Solnograškem so se trgali za bohinjske
krave in prišli so po več ur daleč mešetarjem nasproti,
kajti od teh krav so ob pičli krmi imeli obilo mleka in
svoje malomlečne, a postavne pincgavske krave so
prodajali graščakom za drage denarje«.

Obsežno delo je Pirc opravil na predavateljskem in
publicističnem področju. O tem je Šalehar (2011) v
knjigi o Gustavu Pircu v poglavju »Prispevki k bibliografiji: Gustav Pirc« zapisal: »Gustav Pirc je veliko
pisal. Nikoli ne bo mogoče sestaviti njegove popolne
bibliografije, ker po takratni navadi žal pri številnih
člankih ni napisan avtor. Njegovo razumevanje potreb
slovenskega kmetijstva in kmeta pa se jasno zrcalijo v
sestavkih, ki so zapisani v tej bibliografiji. V njih razberemo njegova strokovna prepričanja in izhodišča, ki so
ga vodila pri njegovem delu. Bibliografija je razdeljena
v poglavja: Monografije in tiski (16 zapisov), objave v
serijskih publikacijah (skupaj 206 zapisov; od tega v
Novicah – 27, Kmetovalcu – 161, Vrtnarju – 1, Dolenjskih novicah – 10 in ostalih publikacijah 7 zapisov), fotografije - 8 zapisov in urednik - 3 zapisi«.
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Gustav Pirc je opisoval tudi nekatere slovenske pasme
domačih živali. Pisal je o bohinjskem govedu, bohinjskem konju, bohinjski kozi in slovenskih pasmah ovc.
Pri vseh je opisal nastanek pasme, njene morfološke
značilnosti, standard, prirejo, stanje in potrebne ukrepe
za ohranjanje pasme. Specifične razmere v Bohinju je

Naslovnica knjige o Gustavu Pircu

Za ponovno oživitev starega bohinjskega goveda Gustav Pirc
svetuje:
• določitev standarda pasme,
• izvajanje zakona za povzdigo živinoreje,
• nagrajevanje živinorejcev z deželnimi in državnimi podporami,
• vpeljavo strokovne »čredne knjige« kamor bi vpisovali le
tiste živali, ki izpolnjujejo standard,
• ustanovitev živinorejske zadruge, katere član bi lahko bil le
tisti, ki ima vsaj eno plemensko govedo vpisano v čredno
knjigo.
Mnogo je Pirc tudi prevajal iz tujih jezikov. Bil je neutruden organizator kmetijstva in zadružništva. Na njegovo pobudo so
ustanovili sadno drevesnico v Ljubljani, kmetijsko kemijsko
preskuševališče v Ljubljani (današnji Kmetijski inštitut Slovenije)
in Kmetijsko-gospodinjsko šolo. Sodeloval je pri ustanavljanju
mlekarskih in živinorejskih zadrug, bil pa je tudi pobudnik za
ustanovitev čebelarskega društva. Veliko se je udejstvoval na
kulturnem in političnem področju. Odkrite fotografije Gustava
Pirca dokazujejo, da je bil tudi amaterski fotograf. Do sedaj je
bilo najdenih osem njegovih fotografij, med katerimi je prva iz
leta 1890, ki prikazuje obdarovanje konj v Št. Jerneju na Dolenjskem. Obstaja verjetnost, da je to tudi najstarejša fotografija v
slovenski živinoreji.

Gustav Pirc je bil navezan na lepote Gorenjske, zato je leta
1899 kupil vilo ob Bohinjskem jezeru. V Bohinju se še spominjajo njegovih prizadevanj za gradnje sirarn in urejanje
planin. Za obnove in gradnje sirarn je izdeloval tudi načrte.
Gustav Pirc je tragično umrl 3. maja 1923 v Bohinjskem
jezeru.
Gustav Pirc je veliko prispeval k zlati dobi kranjskega kmetijstva. Bil je kmetijski strokovnjak, ki se je med drugim zavzemal tudi za ohranjanje bohinjske goveje pasme ter nasprotoval križanju s pincgavsko pasmo. Po njegovem mnenju
pincgavska pasma ni bila primerna za v Bohinj. Pri objavi
svojega članka o bohinjski goveji pasmi v Kmetovalcu, je
svoje mnenje zaključil z naslednjimi besedami:

»Če sem pa vendar objavil ta spis, vzlic
prepričanju, da sem ga spisal zastonj, sem
storil to z namenom, da izpolnim svojo
službeno dolžnost in da se mi takrat, ko
odstopim s pozorišča, ne bo moglo očitati,
da sem nekaj prezrl, k čemur bi imel dolžnost
dati inicijativo kot plačan veščak.
Umijem si roki!«

Miletu v spomin
Pokojni Milan Mavri je bil član združenja rejcev avtohtonega cikastega goveda že od ustanovitve. Mislim, da ni bilo občnega zbora ali izleta, ki ga je
organiziralo združenje, da se ga naš Mile ne bi udeležil.

Rojen je bil 15. septembra 1933, na mali kmetiji v Cerknem. Bil je prvi izmed
sedmih otrok. Za njim so se rodili še trije bratje in tri sestre. Mama je bila gospodinja, oče pa čevljar, ki je pozimi priložnostno naredil kakšen par čevljev.

Kot otrok je vstopil v italijansko šolo takrat, ko je bilo za Slovence na Primorskem najtežje. Končal je tri razrede italijanske šole. Šolanje je nadaljeval po
osvoboditvi. Ker je videl, da majhna kmetija ne bo dala dovolj kruha tolikim
otrokom, se je odločil nadaljevati šolanje na čevljarski šoli v Žireh. Po izučitvi je
bil kar nekaj let zaposlen v Alpini. Kasneje je dobil delo v čevljarnici Jelen v Tolminu. Vedno se je želel zaposliti v svojem rojstnem kraju. Službo je dobil v tovarni
Eta, kjer je tudi dočakal svojo upokojitev.

Po očetovi smrti je prevzel 4 ha veliko kmetijo v Čelu nad Cerknim, na izredno sončni legi v strmem pobočju
Medvejka. Odlična lega je pomagala k obilnemu pridelku, zato mu ni bilo žal pridelovati vsega, kar so doma
potrebovali za preživetje. Bil je tudi član sadjarskega društva, zasadil je skoraj vse vrste sadja, ki ga je bilo
mogoče pridelovati na Cerkljanskem. Na kmetiji zaradi velike strmine (nad 75°) ni mogoče orati, zato se vse
obdeluje z rovnicami. Za prvi odkop pa se, to je verjetno zadnji primer v Sloveniji, v košu znosi zemlja s spodnjega konca na vrh njive. Na tej strmini je pokojni Mile z nadčloveškim naporom naredil tudi novo hišo za svojo
družino. Ker ni bilo vozne poti, je tudi pešpot razširil s svojimi rokami. Težko si je predstavljati, s kolikšnim trudom so spravili v tako strmino toliko materiala, da je zrasla nova hiša.

Ob prvi državni razstavi cikastega goveda v Cerknem, leta 2005, so se člani s pomilovanjem ozirali v hrib, proti
njegovi hiši, in se čudili, kako je mogoče, da ljudje še vztrajajo in obdelujejo kmetije na tako strmem terenu.
Pokojni Mile je kupil zadnjo tolminsko ciko v Trenti. Tam je imela že eno teličko, doma pa je povrgla še osem
telet. Zdaj je stara 13 let in je še vedno odlična mlekarica. Poleg dveh govedi Mavrovi redijo še od 15 do 20
ovac.
Pokojnemu Miletu so bili v oporo predvsem žena Milka in trije otroci. Nikoli ni pozabil na prijatelje, ki jih tudi med
rejci cike ni bilo malo. Kajti prav združenje je vzpodbudilo povezovanje članov in tako je nastalo veliko pristnih
prijateljstev. Toda prišel je 17. maj 2011, ko je pokojni Mile na poti do Ročinja začutil, da mu odpoveduje srce.
Mirno je zapeljal avto ob cesto in tam končal svoje trdo in skromno življenje. Tako mirno kot je živel je tudi odšel.
Franc Rutar

Miletova družina se združenju iskreno zahvaljuje za poslano sožalno brzojavko.
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Pastir na planini Kisovec
“Kralj planin Matej”
Milica Jagodic, Podstudenec

Kralj planin Matej

Rada bi vam predstavila nekaj utrinkov iz življenja in
planšarstva mojega strica, Matevža Pirca, ki je na planini
pasel neprekinjeno 49 let, od 1920 do 1969.
Rodil se je leta 1903 na kmetiji pri Pircu v Podstudencu. Bil
je prvorojenec v družini z dvanajstimi otroki. Že kot otroka ga
je vleklo na Kisovec, žal pa si je pri igri z vrstniki poškodoval
nogo in ostal invalid. Vse življenje je bil pastir in tudi doma v
hlevu je skrbel za živino.

Planina Kisovec danes

Planina Kisovec

Planina Kisovec leži pod Malo planino, 1270 m visoko.
Pešpot, po kateri ženemo tudi živino na pašnike, gre
iz Stahovice mimo zaselka Praprotno (Črna) do Sv.
Primoža preko Sušce čez Pasjo peč do Kisovca. Pešpot
do planine Kisovec vodi tudi s Krivčevega, mimo kmetije
Podkrajnik. Mogoč je tudi dostop z avtomobili, in sicer po
cesti iz Kamnika ali Gornjega Grada čez prelaz Kranjski
Rak.
Na planini Kisovec imamo skupni hlev s kočo za pastirja, ki so jo zgradili leta 1904. Poleg pastirskih koč in
počitniških hiš je tam tudi nekdanji Železničarski dom (na
Krvavi peči), ki ima sedaj zasebnega oskrbnika.
Pašni upravičenci agrarne skupnosti Mala planina
pasemo živino od začetka junija do sredine septembra.
Planina Kisovec je bila včasih prehodni pašnik za Malo
planino, na njej pa se vsako leto pase od 40 do 50 glav
živine. Zadnjih 10 let je tam na paši tudi čreda cikastega
goveda, goveda avtohtone slovenske pasme. Poleg nas,
Pirčevih, ima največ cik na paši rejka Marta Poljanšek,
Jernejčeva z Županjih njiv.
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Stric Matevž pri molži

V svojem dolgoletnem “stažu” je doživel veliko lepih in težkih
trenutkov. Med drugo svetovno vojno je pomagal kurirjem,
partizanom pa je velikokrat skuhal žgance. Bil je dober opazovalec, po soncu in sencah je znal ugotoviti čas, po vetru in
oblakih pa je natančno napovedal tudi vreme.
Planincev oziroma turistov, kot jim je pravil, je bilo že v njegovem času kar precej. Posebno vesel je bil planinke Fanny
Copeland, Irke, ki je živela v Ljubljani, v hotelu Slon. Zelo
rada je imela slovenske gore. Kadar jo je pot zanesla na
Veliko planino, se je vedno ustavila pri stricu Matevžu na
Kisovcu. Navdušena je bila, ker je znal brati in pisati, čeprav
nikoli ni hodil v šolo. Bil je samouk. Vedno mu je prinesla
kakšno knjigo in zelo rada si je zapisovala njegove pripovedi
in doživljaje. Bila sta dobra prijatelja (obiskoval jo je tudi v
Ljubljani) in ona je tista, ki mu je dala vzdevek “Kralj planin”.
Tako so ga kasneje imenovali skoraj vsi obiskovalci planine.
Dobro se spomnim, kako sem mu kot dvanajstletna deklica skupaj s sestro tedensko prinašala hrano. Večkrat mi je
pripovedoval anekdoto o svinji in mleku. Poleg krav je imel
na planini tudi prašiče. Svinja ga je spremljala na vsakem
koraku kot kuža. Ko se je enkrat vračal z molže v skupnem
hlevu, si je na poti nazaj proti 100 metrov oddaljeni koči s polnim “žehtarjem” mleka malo odpočil in nehote zaspal. Vsa iz
sebe ga je zbudila pastirica in tarnala, češ, kaj bo zdaj, saj
je svinja popila vse mleko. ‘Nič hudega,’ jo je potolažil stric,
‘mleko je naše, svinja pa tudi.’ In pastirica je mirno zaspala
poleg strica.
Stric Matevž bo meni in moji družini vedno ostal v zelo
lepem spominu. Bil je veliko več kot le pastir. Naučil nas
je ljubezni do dela in živali ter medsebojnega spoštovanja.
Njegova pristnost in prisotnost se čutita vsakič, ko smo na
planini in prav zaradi njega nam veliko pomeni, da se lahko
ukvarjamo s kmetovanjem in da lahko ohranjamo pastirske
navade, ki jih je on tako zvesto negoval.

Stric Matevž pred domačo kočo

Ko se CIKA na ogled postavi …
... na kmečkem prazniku v Prilozju
v Beli krajini

V Beli krajini, natančneje na športnem letališču v Prilozju,
je bil v nedeljo, 10. julija 2011, kmečki praznik. Številna
društva iz Bele krajine so predstavila svoje delovanje,
med drugim tudi Govedorejsko društvo Metlika, ki je
pripravilo zanimivo razstavo nekaterih pasem govedi.
Obiskovalci so si lahko ogledali krave rjave in lisaste
pasme, krave pasme limousine, pa tudi kravo cikaste
pasme - Srno SI 33163402, rejca Antona Janžekoviča
iz Berčic pri Metliki. Razstava je bila poučna in zelo zanimiva.

Krava Srna SI 33163402 na razstavi v Beli Krajini

… na kmetijskem sejmu AGRA 2011
v Gornji Radgoni

Na mednarodnem kmetijsko živilskem sejmu AGRA 2011
v Gornji Radgoni je Javna služba nalog genske banke v
živinoreji pri Biotehniški fakulteti pripravila tudi razstavo
avtohtonih pasem domačih živali. Od 20. do 25. avgusta
2011 so bile na ogled najlepše predstavnice slovenskih
avtohtonih pasem, med njimi krava cikaste pasme Murka
SI 03450909, rejke Jožice Rozman iz Črne pri Kamniku.
Murka je ena lepših bikovskih mater, s poudarjenimi avtohtonimi lastnostmi. Organizator si zasluži pohvalo, saj
takšna razstava pripomore k boljši prepoznavnosti naših,
slovenskih pasem.

Krava Murka SI 03450909 s teličkom na sejmu AGRA 2011

… na 42. sejmu NARAVA – ZDRAVJE 2011 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani

Od 6. do 9. oktobra 2011 je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal tradicionalni 42. sejem Naravazdravje, na katerem je Javna služba nalog genske banke v živinoreji pri Biotehniški fakulteti pripravila razstavo
slovenskih avtohtonih pasem domačih živali. V paviljonu »Jurček« so bile na ogled izbrane živali avtohtonih pasem,
med njimi krava cikaste pasme Cika SI 33718538, izvornega rejca Andreja Kuharja iz Klemenčevega pod Kamniškim
vrhom. Razstava je bila zelo dobro organizirana, zanimiva, poučna in nadvse privlačna za obiskovalce glavnega
mesta. Organizatorju čestitamo za odlično promocijo naših avtohtonih pasem domačih živali.

Zanimiv prikaz krajnske čebele

Krava Cika SI 33718538 s teličkom na sejmu NARAVA - ZDRAVJE 2011

Istrska pramenka
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Ko se CIKA
na ogled
postavi …
… na Kravjem balu v Bohinju

V Bohinju je 18. septembra 2011 potekal že 55. Kravji bal.
Planšarji so se s tradicionalno planšarsko opremo s tropi živine
vrnili v dolino. V sodelovanju s Turističnim društvom Bohinj
in Kmetijsko gozdarskim zavodom Kranj smo organizirali
»Cikin Kravji bal«, na katerem so se predstavili planšarji iz
planin Velo polje, Zajamniki in Dedno polje - Ovčarija.
UVOD V CIKIN KRAVJI BAL je odprl vol Krjavelj, ki ga je pripeljal Matej Smukavec iz Podjelja. Vol je bil opremljen z jarmom, s katerim so včasih vozili tovor na planino in iz planine ter
jim služil pri delu na kmetiji.
Zanimivost: Krava Savinjka je dan pred Kravjim balom telila bikca,
ki se je že naslednjega dne udeležil kravjega bala.

Komisija za ocenjevanje živali je v tropu iz planine Velo
polje izbrala dve najlepši kravi cikaste pasme. Tako sta nagradni zvonec prejeli kravi NAGLA SI 02618593 in DROBNA
SI 43280740, rejca Mateja Smukavca iz Podjelja. V tropu iz
planine Zajamniki pa je prvo mesto osvojila krava Roža SI
63066759, rejca Alojza Freliha iz Bohinjske Češnjice.

Vol Krjavelj SI 73472854

Na cikinem kravjem balu so se predstavili trije tropi, ki so prišli na
prizorišče v spremstvu predstavnikov folklorne skupine, ki so pred
vsakim tropom prinesli lepo leseno tablo z napisom planine, iz
katere prihajajo planšarji. Tropi so se po predstavitvi namestili v
obore na samem prireditvenem prostoru. Sledilo je ocenjevanje in
izbor najlepših živali v posameznih tropih. Ocenjevanje je opravila
strokovna komisija v sestavi Igor Stanonik, predsednik (Kmetijsko
gozdarski zavod Kranj), Sonja Cencelj in Janez Vrhunc, člana
(predstavnika rejcev). V tropu iz planin Dedno polje in Ovčarija
je prvo mesto osvojila krava Savinjka SI 33718521, rejca Milana
Škantarja iz Stare Fužine.

Krava Savinjka SI 33718521

Krava Roža SI 63066759

Po ocenjevanju so se najlepše živali predstavile pred tribuno,
kjer so se ozaljšale z nagradnimi zvonci. Podelitev zvoncev so
spremljali strokovni komentar in prečudoviti zvoki citer.

Najlepše cike na Kravjem balu

