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Pomen združevanja rejcev
pri ohranjanju in razvoju CIKE
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mag. Stane Bergant, predsednik strokovnega sveta Javne službe nalog genske banke v živinoreji

D

anašnje vrste živali je v milijonih let izoblikovalo
naravno okolje, v zadnjih tisočletjih pa je v nastanek domačih vrst in pasem odločilno posegel
človek s svojo selekcijo. Naši predniki so pri reji z dobrim opazovanjem dajali prednost živalim, ki so v posameznih naravnih okoljih najbolj izpolnjevale zaželene
lastnosti, tako po zunanjosti in izkoriščanju krme kot pri
njihovih proizvodih.

V procesu vključevanja Slovenije v Evropo smo morali naš pravni sistem prilagoditi standardom evropske
skupnosti. Uzakonili smo pasemske rejske organizacije, katerih osnovna naloga je izvajati rejski program in
voditi rodovniške knjige. S tem je bil storjen tektonski,
a žal le teoretičen, premik v pravo smer. Namesto da bi
država popravila zgodovinsko krivico in pomagala rejskim organizacijam prevzemati njihove izvorne naloge,
je ustanovila tako imenovani inštitut druge priznane organizacije, in to predvsem z namenom, da bi ohranila
stari način financiranja iz državnega proračuna.
Cika je tipičen primer te zgrešene politike. »Živinorejska
stroka« je ciko v letu 1964 prepovedala in le posameznim, od »stroke« zaničevanim rejcem in nekaterim
izven uradne stroke delujočim strokovnjakom se lahko
zahvalimo, da smo ujeli zadnji vlak za njeno obnovitev
in nadaljnji razvoj te naše kulturne dediščine.

PRVA državna razstava leta 2005 v Cerknem

Kmalu pa je pri rejcih začelo zoreti spoznanje, da je za
rejski napredek poleg odbire v lastnem hlevu pomembno tudi sodelovanje in povezovanje. Pri večji populaciji
je večja verjetnost, da se pojavijo živali, ki še posebej
izstopajo z želenimi lastnostmi in te lahko ob organiziranem rejskem delu hitreje vnašajo napredek v celotno populacijo.
Za Evropo je bilo na začetku prejšnjega stoletja značilno
intenzivno povezovanje rejcev v rejska združenja. Tudi
rejci na območju današnje Slovenije niso prav nič zaostajali, saj so različne oblike organiziranosti rejcev
uspešno delovale vse do druge svetovne vojne.
V povojnem obdobju so se organizacije rejcev drugod po Evropi intenzivno razvijale naprej, pri nas pa
je bil ta razvoj s spremembo političnega sistema žal
nasilno prekinjen in rejci smo ostali razkropljene ovce
brez kakršnega koli vpliva na rejsko in selekcijsko delo.
Vse niti rejskega dela je prevzela država oziroma njene
paradržavne ustanove. To stanje je privedlo do velikih
zaostankov v kakovosti vseh slovenskih gospodarskih
pasem, pa tudi v miselnosti in znanju rejcev.

CIKA na Kravjem balu leta 2011 v Bohinju

Na jubilejnem 10. občnem zboru PRO CIKA je bilo
predstavljeno desetletno, izjemno plodno rejsko delo,
ki je lahko državni politiki šolski primer, kakšen rejski
napredek se lahko doseže, ko povezan in motiviran rejec dobi več besede. Prepričan sem, da bi bila cika v
normalnem demokratičnem okolju in ob tako dobrem
rejskem delu danes tudi zelo konkurenčna krava v
»svoji kategoriji«. Prav je, da država v tej fazi razvoja rejskih politik daje podporo ohranjanju slovenskim
lokalnim pasmam, vendar bi že zdaj ne smeli pozabiti
tudi na izboljševanje njihovih gospodarskih in delovnih
lastnosti.
Razstava plemenskih živali je eden ključnih rejskih dogodkov za vsako pasmo. Ima velik rejski, promocijski pa
tudi izobraževalni pomen. Letošnja razstava je dokaz,
da smo našo dragoceno kulturno dediščino uspeli rešiti,
cikorejci povezani v priznani rejski organizaciji pa smo,
ob prijaznejšem normativnem okolju, jamstvo za njen
nadaljnji razvoj. Ciko bomo v prihodnosti težko videvali
na intenzivnih živinorejskih farmah. Naravni pogoji in
zgodovinski dejavniki so ustvarili značilne slovenske
kmetije, prelepo slovensko krajino in pašne planine in
prepričan sem, da bo slovensko podeželje s ciko še
bogatejše.

DRUGA državna razstava leta 2012 v Komendi
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C I K A kot se šika

Rafko Rokavec, predsednik pripravljalnega odbora 2. državne razstave

D

rugo državno razstavo avtohtone pasme cikasto govedo smo poimenovali CIKA kot
se šika. S tem sloganom smo želeli povedati, da smo po desetletju skupnih prizadevanj za ohranitev in oživitev pasme ciko rešili pred izumrtjem. Nekaj let stare ideje,
da bi združenje obeležilo 10 - letnico uspešnega rejskega dela z organizacijo državne razstave, so se uresničile
letos, 1. aprila 2012, na spomladanskem kmetijskem sejmu v Komendi.
Na razstavi smo pogosto slišali, kako je cika »lepa«.
Da smo lahko organizirali takšno razstavo, se moramo
v prvi vrsti zahvaliti izvornim rejcem. Pred ustanovitvijo društva je le še 15 izvornih rejcev imelo v hlevu
avtohtoni tip cike, ki je in bo predstavljal temelj za obnovitev pasme. Z zelo majhnim številom »ta pravih«
cikastih krav smo začeli vzpostavljati rejsko in selekcijsko delo. Pred desetimi leti ni bilo zaloge semena in živečih bikov v avtohtonem tipu. Prehojenih
deset let lahko označimo z besedami »reševanje
cike«. Požrtvovalno delo je obrodilo sadove. Število
rejcev in krav se je v zadnjih letih povečalo, pa ne
toliko zaradi subvencij kot zaradi dobrih pasemskih
lastnosti, dobrega rejskega dela in tudi zaradi spremenjenih okoliščin kmetovanja.

Zahvala

Zahvaljujem se vsem sodelujočim rejcem na
razstavi. Odlično oceno si rejci zaslužijo za lepo
pripravljene živali. K tako dobremu rezultatu so veliko
prispevali tudi koordinatorji za pripravo živali: Janez
Krmelj, Janez Mrak, Janez Senegačnik in Janez
Vrhunc. Omeniti moram še velikodušno pomoč Mihe
Smoleja s Planine pod Golico, ki je pomagal organizirati vse potrebno za odbrane živali iz zgornje-savske doline.
Veliko prostovoljnega dela so prispevali kamniški
in solčavski rejci, ki so nesebično pomagali pri pripravi razstavnega prostora. Njihov prostovoljni prispevek je nadvse dragocen, saj smo bili vsi navdušeni nad
kakovostno izdelanimi privezi in nasploh razstavnim
prostorom. Iskrena zahvala predvsem Marku Suhodolniku iz Logarske doline.

Soorganizator razstave je bil Konjeniški klub Komenda, ki je prispeval prostor, infrastrukturo in šotor
za razstavljene živali. Poleg tega je pokril strošek
vodenja prireditve. Najlepša hvala predvsem Lojzetu
Lahu in Stanetu Štebetu.

Začetki rejskega dela - ISKANJE OSTANKA PASME segajo v leto 2002 in 2003.

Sadove desetletnega rejskega dela pri ciki smo pokazali na državni razstavi. Največji delež za razstavo
odbranih živali je bil v avtohtonem cikastem tipu
in manjši delež v delno cikastem tipu. Živali so bile
razdeljene v tri kategorije: telice, krave in starejše
krave, skupaj 12 skupin. Razporeditev znotraj posameznih skupin je temeljila na starosti (letih rojstva)
in velikosti (višini križa). Tako so bile krave iste starostne skupine razporejene še glede na velikost okvira (manjši ali večji okvir). Razstava je pokazala
sorazmerno različnost pasme, kar glede na njen
zgodovinski razvoj tudi ne preseneča. Raznolikost je
bila opazna v izraženosti avtohtonih lastnosti, barvnih
znakih, telesnih oblikah in predvsem v kakovosti lastnosti vimen. Vse to potrjuje dejstvo, da je cika, ob
skromnem številu živali v avtohtonem cikastem tipu in
veliki raznolikosti populacije, v smislu avtohtonosti
in proizvodnosti zelo ogrožena avtohtona pasma.
Na državni razstavi je sodelovalo 53 rejcev z 80
živalmi. Manjkala ni nobena odbrana žival. Poudariti
je treba, da je bilo ob kravah dojiljah še 27 teličkov.
Po zaslugi telitve krave Rdeške se je iz razstave vrnilo
večje število živali kot jih je nanjo prišlo. Organizacija
takšne razstave je zelo velik zalogaj, ki ga je mogoče
izpeljati z dobro izdelanim programom in zavzetim delom članov združenja. Tudi tokrat je prišlo do izraza
prostovoljno delo rejcev in njihova rejska pripadnost.
V nadaljevanju namenjam besede iskrene zahvale
predvsem tistim, brez katerih razstave ne bi bilo.
4

Soorganizator razstave je bil Kmetijsko gozdarski
zavod Ljubljana, ki je poskrbel za tehnično izvedbo
razstave, oskrbo živali za razstavišču in pripravo
zorenega mesa cikaste govedi. Pomemben delež je
prispeval Osemenjevalni center Preska. Najlepša
hvala vsem, predvsem pa sodelavcem na zavodu.

V imenu PRO CIKE se zahvaljujem Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije za prispevek pri nabavi zvoncev, za dobro sodelovanje in pomoč pa tudi občini
Kamnik, občini Bohinj, kamniškim in bohinjskim
pašnim skupnostim ter zvestim poslovnim partnerjem, kot so AGROCENTER iz Medvod, DOBRODEJ iz
Miklavža na Dravskem polju, KIMI iz Trzina in kmetijstvu BOGATAJ iz Gorenje vasi.
Požrtvovalni fotografski ekipi, ki so jo sestavljali
Tomaž Perpar, Vid Perpar in Igor Kastelic, najlepša
hvala za zajetno slikovno gradivo, ki bo mnogim trajen

Rejska povezanost je pripomogla k REŠEVANJU CIKE.

spomin na razstavo. Da bo obujanje spominov na lepo
prireditev še bolj popolno, pa je poskrbel Vojko Tonin,
ki je pripravil zanimive posnetke, zato se tudi njemu
najlepše zahvaljujem.
Razstava CIKA kot se šika je pristavila kamenček
v mozaik rejskih dosežkov združenja v desetih letih.
Cika je povezala rejce. Ti se vedno bolj zavedajo, da
je njihovo osnovno poslanstvo ohranitev edine slo-

venske avtohtone pasme goveda. Cikorejci so na
razstavi pokazali pripadnost in veselje do cike. Priznana rejska organizacija CIKA je ob skromnih materialnih in finančnih sredstvih uspela organizirati veliko
državno razstavo, kakršne na Slovenskem ni bilo že
več desetletij. Za našo domovino in državo prihajajo
težki časi. Poskrbimo, da bo cika obstala in še kdaj
stala na velikem razstavnem prizorišču.

Rezultat 10 letnega rejskega dela - 2. DRŽAVNA RAZSTAVA

CIKA kot se šika
Cika je skromna žival,
kdor jo je hotel, se je v Bohinj podal.
Tam je krav’co najboljšo izbral,
z njo je družino preživel in njiv’co zoral.
Če je večji kmetič bil, je še vola imel,
da z njim si je delal in pesmice pel.
Je kravica cika najlepša žival,
zato sem jo tudi jaz za svojo izbral.
Je mnogo teličkov skotila,
je hlev napolnila,
je čast doživela in zvonec dobila.
Je cika slovela v Bohinj’, Tolmin’,
se je sloves preselil do komendskih ravnin.
So se krav’ce bohinjke, tolminke, solčavke, tuhinjke
v Komendi zbrale in praznovale.
Vse počesane in okrancljane
so goste sprejele in jih prevzele.
Vse so prelepe, vse so mikavne,
da vsak bi jih kupil, v štal’co prignal,
potem bi tradicijo cike vzdrž’val.
Le ena napaka se je našla,
da na razstavi nobena na prodaj ni bila.
Vsak je najraje nazaj domov jo odgnal,
če srečo je imel, še zvonec ji dal.

Najbolj srečen je bil gospodar iz Zakala,
da krav’ca po sreči je telička tam dala.
Obilo gledalcev, obilo snemalcev
okrog se je zbralo in krav’co trepljalo.
Otroci veseli v uk so to vzeli,
kako se krav’ca množi,
kako se teliček dobi.
Trenutki razstave so hitro minili,
malo smo počakali,
se na pikniku dobili in proslavili.
K Matevžu v Zapreval smo v goste prišli,
so toplo nas sprejeli in slike od razstave nam dali,
za vsakogar je nekaj bilo,
pa tudi vreme je toplo prišlo.
Še Tonetu Burji stotera zahvala,
da je cika do danes obstala.
Pa Rafku Rokavcu ravno tako,
da je še sloves dobila
in priznana postala,
zato vama čast in zahvala.
S tem naj tudi piko na i naredim
in rejcem veliko lepih cik zaželim.
Pesniški odmev družine Brlec iz Zgornjih Palovč nad Kamnikom
5

CIKA ko

e šika
ts

Priprave na razstavo
Janez Krmelj, Selo nad Polhovim Gradcem

P

riprave na 2.državno razstavo cikastega goveda smo začeli že ob zaključku strokovne
delavnice na lanskoletnem spomladanskem kmetijskem sejmu v Komendi. Tokrat smo
prvič iz izkušenj vedeli, kaj je treba zares spremeniti, izboljšati. Tako smo že takoj po
novem letu začeli načrtovati organizacijo prireditve. Na pripravljalnem sestanku v Komendi je strokovni tajnik Rafko
Rokavec predstavil natančen program prireditve, z izvedbenim načrtom.
živali po celotnem telesu ali se držati pravil, katerih
smo se naučili v šoli mladih rejcev. Odločili smo se, da
bomo živalim vseh kategorij postrigli vse predele telesa, razen spodnjega dela repa, kajti rep mora biti dolg
in košat. V tujini sicer velja, da se krave postrižejo
pod trebuhom, da so mlečne žleze bolj poudarjene,
s čimer želijo opozoriti na dobro mlečnost živali. Pri
telicah pa se spodnji del trebuha ne postriže, da bi
poudarili globino - volumen vampa telice.

PRANJE odbranih živali na Kmetijski šoli Grm

V veliko pomoč so nam bili nekateri mladi cikorejci, ki
smo se lani udeležili mednarodne šole mladih rejcev
na kmetijski šoli Grm pri Novem mestu. K udeležbi
nas je povabila in spodbudila doc. dr. Marija Klopčič.
Dotlej si nisem predstavljal, da je lahko priprava živali
na razstavo »tolikšna znanost˝. V tujini, kjer imajo velike razstave že dolgoletno tradicijo, se vse skupaj
dogaja na zelo visoki ravni. Prav za vsa opravila so
določena pravila in postopki - od priprave ležišča do
krmljenja, vodenja in striženja živali. Nekatere podrobnosti človek težko razume. Po mojem mnenju sodniki pri ocenjevanju dajejo premajhno težo odlikam
posamezne živali v primerjavi z načinom vodenja in
obnašanjem vodnika živali, čigar napake lahko žival
stanejo dobre uvrstitve.

Skupinska fotografija na pripravah na kmetiji Pirš

Vodenje in predstavitev živali na razstavi sta najtežji
in najzahtevnejši nalogi za vsakega rejca. Zato smo
temu opravilu namenili nekoliko več pozornosti. Po
pravilih moramo živali voditi tako, da imajo vseskozi
dvignjeno glavo. Naučiti jih moramo počasnih in elegantnih korakov ter hitrih menjav položaja nog. Glede
vodenja živali v ringu smo pravila tudi nekoliko priredili in naredili ljudem bolj prijazna. Praviloma se v
krogu hodi pred živaljo tako, da gremo vzvratno in
svojo žival gledamo nazaj, uzdo pa držimo v levi roki.
Zaradi večje priročnosti smo se odločili, da bo rejec
hodil normalno naprej, vzporedno z živaljo, ob njeni
levi strani ter držal vrv uzde v desni roki.

Trening VODENJA je nadvse zahtevno delo.

V januarju in februarju 2012 je potekala odbira živali
za razstavo, ki jo je opravila komisija v sestavi: Rafko
Rokavec (predsednik), Anton Burja, mag. Marjeta
Ženko in Igor Stanonik. Odbira je potekala hkrati z letnim ocenjevanjem prvesnic. Po odbiri smo rejci prejeli
prva navodila za pripravo živali na razstavo. 2. marca
2012 smo se pri rejcu Janezu Mraku v Studenčicah
nad Medvodami zbrali koordinatorji za pripravo
živali (Janez Vrhunc, Janez Senegačnik, Janez
Mrak, Rafko Rokavec in Janez Krmelj). Dogovorili
smo se za enotno pripravo vseh odbranih živali, od
načina striženja do vodenja. Dilema je bila, ali postriči
6

Po razkladanju je sledilo ČIŠČENJE.

Sledila sta praktična prikaza priprave živali na razstavo. Prvi je potekal v soboto, 3. marca 2012, na kmetiji
Pirš v Zgornjem Tuhinju, drugi pa v nedeljo, 4. marca 2012, na kmetiji Rozman v Nemškem Rovtu nad
Bohinjsko Bistrico. Koordinatorji za pripravo živali

smo prikazali striženje, pranje in pravilno vodenje
živali. Namen prikaza posameznih opravil je bil rejcem
predstaviti način priprave živali na razstavo, predvsem
striženje, saj so nekateri rejci večji del priprav za svoje živali opravili sami. Izdelali smo načrt striženja, ki
smo ga izvedli koordinatorji za posamezna območja.
Janez Vrhunc je pokril območje Gorenjske, pri čemer
sta mu pomagala Jakob Rozman in David Kutnjak.
Precej obsežno območje je imel Janez Senegačnik,
ki je strigel na Štajerskem, Solčavskem, v Šaleški dolini in na koncu priskočil na pomoč še na Kamniškem.
Na območju Kamnika so strigli Janez Mrak, Rafko
Rokavec, Miha Brlec in Franci Lesjak. Po dogovoru
je meni pripadla Primorska, Notranjska in del Gorenjske. V Posočje sva odšla skupaj z Janezom Mrakom,
kajti v enem dnevu sam dela ne bi zmogel, obema pa
je to uspelo.
Ostriči je bilo treba le še dve telici rejca Ivana Konde
iz Dola ob reki Kolpi. Ker sin Domen Konda obiskuje
srednjo kmetijsko šolo v Grmu pri Novem Mestu, je
prišlo do zamisli, da bi telici pripravili na razstavo v
okviru praktičnega pouka na šoli. Zato so ju 14 dni
pred razstavo pripeljali na kmetijsko šolo. Z Rafkom
Rokavcem sva telici ostrigla in dala še nekaj navodil
za pripravo živali. Pod mentorstvom profesorice Urške
Trobec so dijaki poskrbeli za temeljito pripravo živali
na razstavo. Domen Konda in nekaj njegovih sošolcev
je imelo dnevno zadolžitev. Ob sobotnem prihodu na
prizorišče razstave sta bili telici odlično pripravljeni in
naučeni vodenja. V okviru prakse so poskrbeli celo
za rogove in parklje. Po besedah Urške Trobec so
telici učili vodenja trikrat dnevno po približno pol ure.
Rezultat vloženega dela je bil očiten, saj sta bili telici
med vsemi živalmi na razstavi najbolje pripravljeni.
Med pripravami na razstavo je bilo kar nekaj prijetnih
priporočil, med drugim tudi za vodnike razstavljenih
živali. Večkrat je bilo poudarjeno, da smo vodniki
lahko ponosni, da lahko predstavljamo svoje živali na
razstavi. Pri vodenju živali moramo biti dobre volje in
izžarevati ponos. Ker je cika avtohtona pasma in sodi
v slovensko naravno in kulturno dediščino, smo dobili
priporočilo, naj bomo temu primerno oblečeni. Zato
smo si nadeli lepa stara oblačila kmetov in kmetic,
planšarjev in planšaric, pastirjev in pastiric … Oblačilo
je lahko bila tudi narodna noša. Tako so na razstavi prišli do izraza tudi navdušujoče oblečeni vodniki
razstavljenih živali, ki so pokazali nošnje iz vseh koncev Slovenije.
Precejšen zalogaj je bil tudi organizacija prevozov.
Za manj oddaljene rejce je bila stvar lažje rešljiva,
predvsem za tiste s kamniškega konca, saj so nekateri živino lahko pripeljali kar s traktorjem in traktorskimi živinskimi prikolicami. Rejci smo si pri tem
pomagali tudi med seboj. Če pa se to ni dalo, smo najeli prevoznika. Posebno pozornost pri prevozu je bilo
treba nameniti udobju živali na prikolici, da bi se ne
preveč odrgnile, predvsem okoli repa in sednih kosti.
Najbolj učinkovito je bilo povezniti kakšno staro odejo
čez zadnja vrata prikolice.

od blizu so jih pripeljali prej (že okrog osmih), bolj oddaljeni kasneje, to pa predvsem zato, da ne bi prišlo
do zastojev na parkirišču pri razkladanju. Ob prihodu
so nas že pričakali uslužbenci Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana, ki so oba dneva skrbeli za krmljenje, čiščenje in napajanje živali. Po razkladanju so
živali še enkrat oprali in jim nadeli nove uzde. Vsaka
žival je imela svoj prostor na privezu, ki je bil označen
s tablico. Rejci smo morali imeti s seboj potne liste
za razstavljene živali, za katere je skrbela Anamarija
Cerar. Tisti rejci, ki so na razstavni prostor prispeli že
bolj zgodaj, so lahko že kaj kmalu preizkusili razstavni
krog ter s svojo živaljo opravili trening.
Ob trinajsti uri popoldne se je začela generalka. Za
nemoteno izvedbo je poskrbela ekipa uslužbencev
Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana pod vodstvom Jožeta Juvančiča. Živali so prihajale v krog po
skupinah. Najprej so bile na vrsti skupine najmlajših
živali in nato vedno starejših. V skupini so bile živali
razporejene od najnižje do najvišje, če merimo višino
križa. Kaj kmalu smo uvideli, da bo moralo vse potekati točno po načrtovanem urniku, saj je čas vse preveč
bežal. Prva odločitev je bila, da takoj zatem, ko neka
skupina pride v krog, rejci živali naslednje skupine
pripeljejo živali bliže. Na generalki je vlogo sodnika
odigral Rafko Rokavec. Razglasitev zmagovalcev se
je začela razglasitvijo 3. mesta, nato 2. mesta in na
koncu 1. mesta. Po navidezni podelitvi zvoncev zmagovalnim trem živalim so rejci neuvrščenih živali odšli
iz kroga na prostor za slikanje in nato nazaj k svojemu
privezu. Zmagovalna trojica je nato naredila še zadnji
krog ter zatem ravno tako odšla na fotografiranje in
nazaj k privezom, razen zmagovalke, ki je počakala
na izbor šampionke (bodisi telic, bodisi krav).

Cike na sobotni generalki

Zaradi spremembe okolja, prisotnosti ogromno ljudi
in veliko hrupa so bile živali nervozne. Doma lepo
vodljive živali so postale malo bolj »živahne« ali pa
tudi »trmaste«, toda s tem je pač treba računati. Večjih
težav kljub vsemu ni bilo, saj je bilo okrog vedno dovolj ljudi, ki so takoj priskočili na pomoč.

Zadnji teden pred velikim dogodkom je bilo ogromno
dela s postavitvijo in ureditvijo razstavnega prostora.
Ključno vlogo so odigrali kamniški in solčavski rejci,
ki so prispevali les in drug material ter opravili veliko
prostovoljnega dela. Vse dni pred razstavo pa je nam
stal ob strani Konjeniški klub Komenda kot organizator sejma. Poskrbljeno je bilo za zavarovanje živali.
Prišla je sobota, 31. marca 2012, dan pred razstavo.
Do 11. ure naj bi pripeljali vse živali na prizorišče. Tisti

Pogled na cike - kot v PRAVLJICI
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Uvertura v razstavo
Doris Lapanja, Smokuč pri Žirovnici

P

o vročem sobotnem dnevu, ko so rejci pripeljali svojo živino in opravili generalko, je
sledilo mrzlo in sneženo nedeljsko jutro. Vendar tudi turobno vreme ni skalilo napetega pričakovanja pred 2. državno razstavo cikastega goveda v Komendi.

Prireditveni šotor se je počasi polnil. Bil je zelo lepo
urejen. Na sredini je bil z lesenimi okroglicami ograjen
krog za ocenjevanje živine, ob strani med vhodom in
izhodom iz kroga pa so bili na tramovih razstavljeni
zvonci, namenjeni najlepšim živalim. Gledalce pa so
čakala sedišča ob ocenjevalnem prostoru.
Pred ocenjevalnim krogom je bil oder za častne goste
in povezovalca prireditve, Francija Peternela z radia
Veseljak. Združenje je v goste povabilo predstavnike
najmlajše evropske države, Republike Kosovo, kjer
prav tako vlagajo napore za ohranitev njihove avtohtone pasme, buše. Predstavniki Kosova so bili:
direktor osemenjevalnega centra Genkos dr. Xhavit
Bytyci, direktor direktorata za živinorejo na ministrstvu za kmetijstvo Bajram Imeri ter predstavnika FAO
projekta, Emrullah Spahiu Xogi in Afrim Sharku.

Družina Ugovšek in pastir z Velike planine

Pastir z Velike planine Franc Erjavšek je z rogom oznanil slovesen začetek prireditve. S svojo planšarsko
nošo je dal prireditvi poseben čar. Pastirju je sledila družina Ugovšek (oče Franc, mama Marija, sin
Matjaž, hčerke Katja, Martina in Janja) iz Florjana pri
Gornjem Gradu s kravo Rožo. To je najstarejša krava
cikaste pasme v Sloveniji, saj je letos dopolnila 22 let.
Ker je bila tega dne cvetna nedelja, sta Katja in Martina prišli na prireditveni prostor z butaricama. S tem
sta simbolno pokazali, kako je slovenski kmet dajal in
še vedno daje velik pomen cerkvenim praznikom.
Navezanost na cike je Katja
Ugovšek izpovedala v pesmici z
naslovom Cika s planine.
CIKA S PLANINE …
Le ena med njimi je prava bila,
naša je CIKA mis cel’ ga sveta.

Direktor KGZS zavoda Ljubljana Jože Benec (v sredini) s predstavniki iz
Republike Kosovo

Gostom s Kosova so se pridružili tudi domači
častni gostje: minister za kmetijstvo in okolje Franc
Bogovič, župan občine Kamnik Marjan Šarec, župan
občine Komenda Tomaž Drolec, predstavnik koroških
Slovencev Štefan Domej, poslanec državnega zbora
Roman Žveglič, direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana Jože Benec, glavna organizatorja sejma Lojze Lah in Stane Štebe in drugi.

Nagovor ministra za kmetijstvo in okolje Franca Bogoviča
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Ponosno telička muljit travo uči,
da b’ zrasel v orjaka
v teh sončnih si dni.
Na ocenjevalni prostor so nato prišli Miha Škantar
z zastavo Republike Slovenije, Franci in Anamarie
Košir z zastavo Evropske Unije ter Janez Smonkar
z zastavo Republike Kosovo. Sledili pa so jim predsednik združenja Dominik Čevka, strokovni tajnik
Rafko Rokavec ter tričlanska komisija za ocenjevanje razstavljenih živali. Povezovalec prireditve je nato
uradno predstavil komisijo, ki so jo sestavljali:
•

Marjan Zupančič, častni član združenja in
izvorni rejec cikastega goveda, predsednik,

•

mag. Zoran Klinkon, strokovni vodja rejskega
programa za cikasto govedo, član in

•

dr. Metka Žan Lotrič, strokovna sodelavka javne
službe nalog genske banke v živinoreji,
na Biotehniški fakulteti, članica.

Z uvodnim pozdravom predsednika se je končala
uvertura v razstavo in sledilo je ocenjevanje razstavljenih živali.

Mnenja strokovnjakov o razstavi
Menim, da je bila razstava odlična. Združenje se je potrudilo pri pripravi živali,
razstavnega prostora in programa prireditve. Prav tako je izkazalo pozornost
do gostov, sponzorjev in obiskovalcev. Rejce moram še posebej pohvaliti za
potrpežljivost pri slikanju, za kar se jim zahvaljujem. Nastalo je kar nekaj
zanimivih fotografij. Vsi, ki smo sodelovali, smo dobili veliko dobrih izkušenj.
Živali na razstavi so pokazale veliko raznolikost, kar je dobro, saj je
raznolikost pogoj za napredek. Ocenjujem, da je sedaj čas, da si postavimo
višje cilje glede odbire na osnovi lastnostih zunanjosti in prireje cike.
Tomaž Perpar, Kmetijski inštitut Slovenije

Ko smo odbirali živali za razstavo, sem bila prijetno presenečena, da je bila
večina rejcev pripravljena sodelovati. S svojimi predlogi so pomagali pri izbiri
živali in vložili veliko truda, da so bile razstavljene živali res lepo pripravljene.
Največ pa je k predstavitvi pasme prispeval Rafko Rokavec, ki nas je pri odbiri
opominjal na želene rejske cilje.
Mag. Marjeta Ženko, Kmetijsko gozdarski zavod Celje

Ob obisku razstave niti nisem bil presenečen nad njeno kakovostjo,
ker poznam ekipo. Vedel sem, da bo svoje delo opravila profesionalno.
Presenečen pa sem bil nad izjemnim številom predstavljenih živali.
K popularizaciji cikaste pasme pa sta letos gotovo prispevali tako kakovost
pripeljanih živali kot kakovost predstavitve živali v krogu. Mislim, da še na
nobeni razstavi cikaste pasme niso bile živali tako lepo ostrižene, očiščene
in lepo vodljive. Lastniki so se zares potrudili. Očitno je, da rejci cikastega
goveda čutijo vedno večjo pripadnost ciki, pasmi, ki je v preteklosti pomagala
z svojimi avtohtonimi lastnostmi preživeti kmečkemu človeku v gorskih in
hribovitih predelih naše dežele.
Igor Stanonik, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj

Všeč mi je bil slogan razstave CIKA KOT SE ŠIKA. Lepo se je ujemal z
logotipom, na katerem je bila čreda cikaste govedi, ki se pase na Veliki
planini. Lipov list, v katerem je cikina glava, je dal slovenski pridih.
Organizatorjem razstave iskreno čestitam. Še kako je prav, da je Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije pomagala pri organizaciji uspešne prireditve.
Jernej Vrtačnik, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Razstava je bila lepo pripravljena, otvoritev pa preprosta in zelo izvirna.
Razstavljenih je bilo veliko živali. Posebnost te razstave pa je gotovo veliko
število krav s teleti. Najbolj nepozabna pa je bila krava Rdeška, ki je telila na
razstavi. Razstavo si je ogledalo zelo veliko ljudi.
Urška Trobec, Grm Novo mesto, center biotehnike in turizma
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Ocenjevanje živali
na 2. državni razstavi cikastega goveda
Strokovni komentar: Marjan Zupančič, mag. Zoran Klinkon in dr. Metka Žan Lotrič
Fotografije: Tomaž Perpar, Vid Perpar in Igor Kastelic

V nedeljo, 1. aprila 2012, je v Komendi potekala
2. državna razstava cikastega goveda v Sloveniji.
Na njej je 53 rejcev razstavljalo 80 živali, ki so bile
razdeljene v 12 skupin. Na razstavi smo ocenjevalci
(Marjan Zupančič – častni član združenja, mag. Zoran
Klinkon – strokovni vodja rejskega programa in dr.
Metka Žan Lotrič – strokovna sodelavka na Oddelku
za zootehniko Biotehniške fakultete) ocenjevali posamezne skupine, kjer smo izbrali prve tri živali, ki so
dobile zvonec. Po končanem ocenjevanju skupin smo
ocenjevali prvouvrščene, kjer je bila naloga precej težja,
saj smo izbirali najlepšo žival med najlepšimi. Sledil je
namreč izbor treh šampionk, in sicer: šampionke telic,
šampionke krav in šampionke razstave. Istočasno so
šampionke posameznih skupin izbirali tudi predstavniki ocenjevalne komisije s Kosova (dr. Xhavit Bytyci –
direktor osemenjevalnega centra Genkos in Bajram
Imeri – direktor direktorata za živinorejo na ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja Republike Kosovo). Pri vseh treh ocenjevanjih sta obe komisiji, popolnoma neodvisno ena od druge, izbrali iste
šampionke. Za šampionko razstave je bila izbrana krava Šmarnica (SI 03600221) s kmetije Karničar z Zgornjega Jezerskega.

Pri razstavljenih živalih je bila močneje izražena podgrlina, ki je ena izmed 9-ih lastnosti, vključenih v ocenjevanje avtohtonosti v skladu z rejskim programom.
Komisija je v prvi vrsti dala poudarek ocenjevanju tipa
živali.

Slovenska komisija

Kosovska komisija

Cika je naša slovenska
in bohinjska kravica.
Zato mi je bilo v veliko
veselje, da sem imel
na razstavi čast nositi
zastavo naše domovine, države Republike
Slovenije.
Miha Škantar
iz Stare Fužine v Bohinju
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Ocenjevanje telic in krav na razstavi cikastega goveda je bila težka naloga, saj si vsi rejci, ki redijo edino
slovensko avtohtono pasmo goveda, zaslužijo posebno
priznanje. Na razstavi so dokazali, da pasmo cenijo,
spoštujejo in jo imajo radi. Živali so odlično pripravili bile so očiščene in ustrezno urejene. Njihovim rejcem
velja iskrena zahvala za trud pri ohranjanju naše edine slovenske avtohtone pasme goveda. Organizacija
razstav živali ima velik vpliv na dvig rejske zavesti in
pripomore k širjenju reje slovenske avtohtone pasme.

Gostujoča država na
razstavi je bila Republika
Kosovo. Njihova avtohtona pasma je buša. V
čast Kosova, najmlajše
evropske države, sem
na razstavi nosil njeno
zastavo, v družbi slovenske in evropske.
Janez Smonkar
iz Šentlenarta pri Mislinji
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Prvo skupino so predstavljale mlajše telice, rojene od 8.2.2011 do 1.6.2011, z višino križa od 109
do 114 cm. Živali v tej skupini so relativno dobro izražale avtohtone lastnosti, za vse pa je bila
značilna poudarjena podgrlina. Zato smo tej lastnosti ter debelini kože na vratu dali večjo težo
pri končnem razvrščanju živali. V skupini je bilo osem telic.

Razvrstitev prvih treh uvrščenih živali

1

UČKA SI 33967543		
Rojena: 27.04.2011
O: Ekici 853002
M: Uška SI 43192160
Janez Smrtnik, Spodnje Jezersko, Zgornje Jezersko
Učki je zvonec pripel Tomaž Perpar
s Kmetijskega inštituta Slovenije.

2

RINKA SI 13874506		
Rojena: 14.04.2011
O: Darvin 852744		
M: Roža SI 23217007
Janez Vrhunc, Rudno, Železniki
Rinki je zvonec pripela mag. Betka Logar
s Kmetijskega inštituta Slovenije.

3

SRNA SI 13524854		
Rojena: 10.03.2011
O: Pirh 853007
M: Mavra SI 73479332
Alojzij Noč, Javorniški Rovt, Jesenice
Srni je zvonec pripel mag. Janez Jeretina
s Kmetijskega inštituta Slovenije.

Ostale živali:

STRELA SI 83972717
Rojena: 01.06.2011

BRINA SI 63874518
Rojena: 27.04.2011

SRNA SI 63524921
Rojena: 06.03.2011

ROŽA SI 23874512
Rojena: 14.04.2011

ELI SI 43974641
Rojena: 08.02.2011

O: Marcel 852726
M: Detala SI 83392971

O: Dingo 852818
M: Bistra SI 73718534

O: Pirh 853007
M: Cika SI 32685411

O: Darvin 852744
M: Fjola SI 72932063

O: Smelt 852737
M: Evropa SI 02921541

Andrej Kuhar
Klemenčevo
Stahovica

Andrej Mrčun
Ples
Moravče

Klemen Razingar
Javorniški Rovt
Jesenice

Janez Kemperl
Županje Njive
Stahovica

Janez Mrak
Studenčice
Medvode
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Skupina telic

V drugi skupini mlajših telic je bilo 7 živali. Večinoma so bile starejše od prve skupine telic, kar je
bilo seveda povezano tudi z večjo višino križa, ki je bila v razponu od 116 do 122 cm. V primerjavi
s prvo skupino telic so bile živali med seboj bolj izenačene.

Razvrstitev prvih treh uvrščenih živali

1

MUKICA SI 53976408		
Rojena: 20.02.2011
O: Nano 852557		
M: Murka SI 03450909
Jožica Rozman, Črna pri Kamniku, Stahovica
Mukici je zvonec pripel koordinator za pripravo živali na
razstavo Janez Vrhunc iz Rudnega v Selški dolini.

2

SNEŽKA SI 23502743		
Rojena: 06.12.2010
O: Nano 852557		
M: Vesevka SI 43459306
Franc Podobnik, Zgornja Lipnica, Kamna Gorica
Snežki je zvonec pripel koordinator za pripravo živali na
razstavo Janez Senegačnik iz Brezja ob Slomu pri Ponikvi.

CIKANA SI 23507030		
Rojena: 03.10.2010

3

O: Nano 852557		
M: Jagoda SI 13461771
Marko Močnik, Sv. Peter nad Begunjami,
Begunje na Gorenjskem
Cikani je zvonec pripel koordinator za pripravo živali na
razstavo Janez Krmelj iz Sela nad Polhovim Gradcem.

Ostale živali:
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MELI SI 73902461
Rojena: 20.10.2010

SAVA SI 73502360
Rojena: 27.09.2010

RESA SI 23909724
Rojena: 30.12.2010

MAJHNA SI 93925903
Rojena: 04.11.2010

O: Encijan 852263
M: Murka SI 1987349

O: Surk 852277
M: Gala SI 83446276

O: Surk 852277
M: Robida SI 1845727

O: Surk 852277
M: Cedra SI 33141172

Ivan Konda
Dol
Stari trg ob Kolpi

Irena Vrhunc
Podblica
Zgornja Besnica

Marjan Burja
Potok v Črni
Stahovica

Jakob Rozman
Nemški Rovt
Bohinj
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Skupino brejih telic je predstavljalo sedem živali, rojenih v prvi polovici leta 2010, z višino križa
od 118 do 128 cm. Skupina je bila močno raznolika tako po višini križa kot po stopnji izraženosti
avtohtonih lastnosti. Slednje so bile na splošno relativno slabo izražene. Živali so se med seboj
precej razlikovale tudi v kondiciji.

Razvrstitev prvih treh uvrščenih živali

1

PISANA SI 03812116		
Rojena: 28.06.2010
O: Encijan 852263		
M: Pika SI 32639283
Ivan Konda, Dol, Stari trg ob Kolpi
Pisani je zvonec pripel Danilo Potokar
s Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

2

ROSA SI 63476062		
Rojena: 25.03.2010
O: Nande 852300		
M: Brina SI 63081202
Matej Krivec, Logarska dolina, Solčava
Rosi je zvonec pripel Danilo Potokar
s Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

MILI SI 73829397		
Rojena: 15.04.2010

3

O: Smelt 852737		
M: Meli SI 43405620
Anton Starovasnik, Podstudenec, Stahovica
Mili je zvonec pripel Jernej Vrtačnik
s Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Ostale živali:

JULČI SI 93829618
Rojena: 08.02.2010

BRINA SI 53832164
Rojena: 17.03.2010

SNEŽKA SI 93902562
Rojena: 24.05.2010

BAVHA SI 53815901
Rojena: 14.07.2010

O: Marin 852406
M: Lili SI 83393381

O: Diter 852733
M: Cika SI 32175778

O: Švejk 852553
M: Srna SI 23627712

O: Nik 852559
M: Breza SI 13388346

Marija Zagorec
Konjšica
Polšnik

Andrej Kuhar
Klemenčevo
Stahovica

Milan Hribar
Studenca
Kamnik

Emil Skočir
Jezerca pri Drežnici
Kobarid
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Izbor šampionke telic

V izbor za šampionko telic so bile vključene naslednje živali:

UČKA SI 33967543

MUKICA SI 53976408

PISANA SI 03812116

Janez Smrtnik
Spodnje Jezersko
Zgornje Jezersko

Jožica Rozman
Črna pri Kamniku
Stahovica

Ivan Konda
Dol
Stari trg ob Kolpi

Prvouvrščene živali iz prvih treh skupin telic smo vključili v izbor za šampionko med telicami. Istočasno
je ocenjevala tudi komisija iz Republike Kosovo. Člani obeh komisij smo neodvisno ene komisije od
druge za šampionko med telicami izbrali Mukico SI 53976408, telico s kmetije Rozman, s Črne pri
Kamniku.

Šampionka telic se je okitila z lento, na kateri je bil grb Republike Slovenije, ki jo je pripel Rafko
Rokavec, in lento, na kateri je bil grb Republike Kosovo, ki jo je pripel Bajram Imeri. Okrog vratu
je prejela zvonec šampionke, ki ga je pripel direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana Jože
Benec. Po podelitvi zvonca je bila v čast šampionke zaigrana slovenska himna.

V pričakovanju odločitve

Mukica okrašena s simboli Republike Slovenije in Republike Kosovo

Razstava cikaste govedi je bila nepozabna. Toda najbolj ganljiv trenutek
je bil, ko je bila naša telica Mukica
izbrana za šampionko telic in ko je
bila v njeno čast zaigrana slovenska
himna, ob njej pa je vihrala slovenska
zastava. Res ganljivo. V očeh so se
zalesketale solze sreče.
Darko Rozman,
Praprotno pod sv. Primožem
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Branko Rozman pri svoji šampionki

Kmetija ROZMAN (p. d. KLUKEC)
Anton Burja, častni član združenja

K

metija Rozman, po domače pri Klukcu, leži na obronkih doline Črne v vasi Črna pri
Kamniku. Do leta 1955 se je kraj imenoval Praprotno – Sv. Primož, kot ga domačini še
vedno imenujejo. Vas leži na nadmorski višini od 495 do 842 m in je razloženo naselje
brez jedra, saj del vasi (stanovanjski bloki nekdanjega Rudnika kaolina Črna) leži ob cesti Stahovica – Črnivec, na desnem bregu reke Črne, hriboviti del naselja pa ob 4 km dolgi kolovozni
poti, ki pelje od Stahovice do cerkve sv. Primoža. Ob tej poti sta zaselka Spodnje Praprotno z
dvema kmetijama in Zgornje Praprotno s štirimi kmetijami, 8 km oddaljena od Kamnika. Na severu omejuje
vas Ravni hrib (1190 m) oziroma njegovo vznožje Praprotne senožeti, na severovzhodu Pirčev vrh (1372 m), na
jugu pa dolina Črne. Strma prisojna lega vasi z majhnimi njivskimi površinami in prevladujočimi senožetmi in pašniki
omogoča predvsem rejo živine.

Rozmanova čreda cikastega goveda

Gospodar Darko z vnukoma

Rejci s Praprotna ženejo živino na pašo na Malo planino ali pa na planino Kisovec – obe sta v lasti ene
pašne skupnosti. Na planini Kisovec imajo skupni hlev
in enega pastirja, na Mali planini pa ima vsak pašni
upravičenec svojo planinsko kočo s stajo in svojega pastirja. Glavni vir dohodkov teh kmetij je les iz
mešanih gozdov: hlodovina, jamski les, drva. Nekoč
so les spravljali po drčah in rižah do ceste v dolini
Črne. Dohodek od kmetovanja je bil skromen, zato
so vaščani iskali zaposlitev v nekdanjem rudniku kaolina, danes pa jo najdejo predvsem v kamniških tovarnah. V obeh zaselkih imajo vodovod, nekdaj pa so
v Zgornjem Praprotnem napajali živino pri studencu
Umivalnik, med Primožem in Praprotnim, v Spodnjem
Praprotnem pa pri studencu Šumščica.
Klukčeva kmetija leži v Spodnjem Praprotnem. Obsega približno 25 ha površin, od tega je 20 ha gozdov, ostalo pa so travniki in pašniki. Spravilo sena je
naporno opravilo, saj so travniki zelo strmi in marsikje
tudi neprimerni za strojno obdelavo. Seno sušijo na
travniku in v kozolcu. Nekaj sena morajo dokupiti.
Vedno pa poskušajo pašo na domačih pašnikih potegniti dolgo v jesen. V zadnjih nekaj letih živine ne pasejo več na planini Kisovec, ampak kar doma, predvsem
po večjih bregovih, da ni treba ročno kositi. Toda kot
člani Agrarne skupnosti Male planine imajo Klukčevi
na planini svoje pašne pravice in svoj pastirski stan.
Doma imajo hlev na privez. Redijo cikasto govedo.
Trenutno imajo 9 glav, med njimi tudi kravo Murko,
ki je na 2. državni razstavi cikastega goveda v Komendi, 1. aprila 2012, v skupini krav, rojenih 2008
(manjši okvir), dosegla tretje mesto. Krava Murka je
bila kupljena pri Alojzu Noču iz Javorniškega Rovta
nad Jesenicami. Klukčevi pa so še posebej ponosni,
da je njena hčerka Mukica v skupini telic dosegla prvo
mesto in na razstavi postala šampionka telic.

Njihova odločitev za rejo cikastega goveda je povezana z lego kmetije (strme površine). Poglavitna prednost te pasme pred drugimi pasmami je uspešno prilagajanje skromnim razmeram na hribovitih območjih.
Cike so namreč trpežne in skromne živali, porabijo manj krme in glede na velikost dosegajo dobro
mlečnost. Večinoma imajo dolgo življenjsko dobo in
se ponašajo z dobro plodnostjo. Odlikujejo jih čvrste
noge in zdravi parklji in to jim omogoča pašo na
najzahtevnejših terenih.
Na Klukčevi kmetiji so se zvrstili trije priimki. Prvi je
bil Starovasnik, sledil je priimek Hribar, potem pa še
Rozman. Zadnjega je prinesel gospodar Darko, ko
se je priženil na domačijo. Za ohranitev cike skrbita
gospodar Darko in njegova žena Joži, ki sta vesela
pomoči sina Darka in njegove žene Mance ter hčerke
Stanke. Druga hčerka Nataša pa z možem Boštjanom
živi v Domžalah. Imajo tudi štiri vnuke. V slogi si delijo
delovne obveznosti in to je svetla popotnica za obstoj
kmetije.

Krava Murka SI 03450909, v ozadju sv. Primož
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Skupina prvesnic po telitvi

V tej skupini je bilo osem živali, ki so bile rojene v drugi polovici leta 2009 oziroma v prvi polovici
leta 2008. Višina križa se je gibala od 119 do 129 cm. V tej skupini je bilo nekaj živali, ki so imele
nekatere avtohtone lastnosti posebej močno poudarjene. Na nek način so spominjale na »stari«
tip cikastega goveda. Pri ocenjevanju te skupine komisija ni imela težkega dela.

Razvrstitev prvih treh uvrščenih živali

1

MURKA SI 63498804		
Rojena: 02.03.2010
O: Salomon 852538		
M: Murka SI 03450909
Miha Smolej, Planina pod Golico, Jesenice
Murki je zvonec pripel župan občine Kamnik
Marjan Šarec.

2

PIKA SI 63494604		
Rojena: 25.12.2009
O: Marin 852406		
M: Kaja SI 33374509
Martin Odar, Srednja vas v Bohinju, Bohinj
Piki je zvonec pripel župan občine Kamnik
Marjan Šarec.

3

NARCISA SI 23763405		
Rojena: 20.02.2010
O: Marin 852406		
M: Novoletnica SI 93260297
Alojzij Frelih, Bohinjska Češnjica, Bohinj
Narcisi je zvonec pripel župan občine Kamnik
Marjan Šarec.

Ostale živali:
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MAVRA SI 23503098
Rojena: 16.05.2010

JAGODA SI 73864051
Rojena: 17.02.2010

PAVLA SI 33910084
Rojena: 30.03.2010

ŠEKA SI 23783331
Rojena: 31.08.2009

LUČKA SI 43741898
Rojena: 09.11.2009

O: Salomon 852538
M: Cika SI 1987290

O: Surk 852277
M: Srna SI 93162924

O: Marin 852406
M: Sora SI 92958405

O: Gallileo 852221
M: Špeguna SI 82859527

O: Marin 852406
M: Lili SI 23375051

Miha Smolej
Planina pod Golico
Jesenice

Jože Grubar
Smokuč
Žirovnica

Marko Cerar
Gradišče pri Lukovici
Lukovica

Janez Senegačnik
Brezje ob Slomu
Ponikva

Sebastjan Bajde
Studenca
Kamnik

CIKA ko

Skupina krav, rojenih leta 2009 (manjši okvir)

e šika
ts

V tej skupini je bilo šest krav, ki so izražale različen tip cikastega goveda. Po višini križa so bile
relativno izenačene, pri treh je bila višina križa 126 cm, pri dveh 125 cm, najnižja v višini križa pa
je bila krava, ki je imela 123 cm. Pri ocenjevanju te skupine je komisija na kratko predstavila zootehniško delo
in v povezavi s tem rejske cilje, ki jih želimo pri pasmi doseči v skladu z rejskim programom.

Razvrstitev prvih treh uvrščenih živali

1

ROŽA SI 33718538		
Rojena: 12.03.2009
O: Surk 852277			
M: Cika SI 83025420
Andrej Kuhar, Klemenčevo, Stahovica
Roži je zvonec pripel član komisije za odbiro živali
Anton Burja, častni član PRO CIKA.

2

MAVLCA SI 23633834		
Rojena: 05.04.2009
O: Špik 852402			
M: Mavrca SI 33136594
Janez Mrak, Studenčice, Medvode
Mavlci je zvonec pripela članica komisije za odbiro živali
mag. Marjeta Ženko s Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje.

TAČKA SI 13782128		
Rojena: 27.09.2009

3

O: Tom 851817			
M: Pika SI 52387843
Janez Vrhovnik, Tunjice, Kamnik
Tački je zvonec pripel član komisije za odbiro živali
Igor Stanonik s Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj.

Ostale živali:

BISTRA SI 73718534
Rojena: 01.03.2009

FLORA SI 33725321
Rojena: 05.05.2009

SIDRA SI 63721427
Rojena: 07.04.2009

O: Krištof 852554
M: Borovnica SI 23272398

O: Marin 852406
M: Thinka SI 53004125

O: Tosc 852290
M: Srna SI 43326914

Andrej Mrčun
Ples
Moravče

Marko Avsec
Dešen
Kresnice

Franc Slabe
Žibrše
Logatec

Razstava je bila zelo
dobro organizirana,
zato si vsi, ki so
sodelovali pri njeni pripravi, zaslužijo pohvalo.
Še posebej pa so me
presenetili rejci z lepo
pripravljenimi živalmi.
Pohvaliti moram tudi
nočne oskrbovalce, ki
so zelo lepo poskrbeli
za živali.
Gregor Mlakar
Zduša pri Kamniku
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Skupina krav, rojenih leta 2009 (večji okvir)

Krave v tej skupini so imele v primerjavi s prejšnjo skupino višji križ, a so bile bolj skladnih telesnih oblik. Med seboj so bile precej izenačene, zato je bilo delo komisije težje, lažje pa je bilo
pri izboru najlepše v skupini.

Razvrstitev prvih treh uvrščenih živali

1

CVETKA SI 33711548		
Rojena: 19.03.2009
O: Grintovc 852220		
M: Tajči SI 13369253
Cilka Povodnik, Podgorje ob Sevnični, Zabukovje
Cvetki je zvonec pripel rejec cikastega goveda
Franc Rutar iz Cerknega.

2

KATKA SI 93624664		
Rojena: 19.03.2009
O: Nagelj 151418		
M: Uška SI 43192160
Janez Pogačnik, Prezrenje, Podnart
Katki je zvonec pripel predstavnik občine Bohinj
Dušan Jovič.

ŠEKA SI 83718351		
Rojena: 27.03.2009

3

O: Marin 852406		
M: Šoja SI 83219467
Stanislav Trobevšek, Zakal, Stahovica
Šeki je zvonec pripel rejec cikastega goveda
Franc Rutar iz Cerknega.

Ostale živali:
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MAJHNA SI 53718529
Rojena: 23.02.2009

SAVINJKA SI 33718521
Rojena: 22.02.2009

ROSA SI 03746914
Rojena: 18.07.2009

O: Faraon 852401
M: Breza SI 73334781

O: Faraon 852401
M: Cveta SI 73200594

O: Mandelj 851959
M: Rdeška SI 2095379

Olga Pirš
Zgornji Tuhinj
Laze v Tuhinju

Milan Škantar
Stara Fužina
Bohinj

Venčeslav Dobravec
Dolje
Tolmin

Naša družina je prav
ponosna, da smo
cikorejci. Toliko lepih
cik na enem mestu ni
bilo na Slovenskem že
več desetletij. Razstava
je bila super izpeljana.
Bilo pa je opaziti slabo
medijsko pokritost
prireditve, predvsem
sva pogrešala glavne
slovenske medije.
Tanja in Marko Cerar
Gradišče pri Lukovici

CIKA ko

Skupina krav, rojenih leta 2008 (manjši okvir)

e šika
ts

V skupini krav, rojenih leta 2008, z manjšim okvirom, je imela najnižjo višino križa krava Cika
(SI 83454022), in sicer 119 cm. Ni pa bila ta odlika odločilna pri njeni uvrstitvi na prvo mesto,
ampak sta to bili njena plemenitost in izraženi mlečni tip goveda. Ti dve lastnosti sta bili pri njej
najbolj poudarjeni.

Razvrstitev prvih treh uvrščenih živali

1

CIKA SI 83454022		
Rojena: 23.01.2008
O: Tom 851817			
M: Cika SI 62214241
Andrej Prišel, Ponikve, Jesenice na Dolenjskem
Ciki je zvonec pripel predsednik strokovnega sveta Javne
službe nalog genske banke v živinoreji mag. Stane Bergant.

2

VESEVKA SI 43459306		
Rojena: 09.09.2008
O: Encijan 852263		
M: Mavra SI 1534428
Franc Podobnik, Zgornja Lipnica, Kamna Gorica
Vesevki je zvonec pripela strokovna tajnica
za črnobelo pasmo goveda doc. dr. Marija Klopčič.

3

MURKA SI 03450909		
Rojena: 15.03.2008
O: Encijan 852263		
M: Pirha SI 53136035
Jožica Rozman, Črna pri Kamniku, Stahovica
Murki je zvonec pripela strokovna tajnica
za črnobelo pasmo goveda doc. dr. Marija Klopčič.

Ostale živali:

ŠPELCA SI 93440190
Rojena: 18.01.2008

ROZI SI 93628644
Rojena: 13.11.2008

JAGODA SI 13453781
Rojena: 08.05.2008

ROŽA SI 73696599
Rojena: 22.12.2008

O: Saturn 851820
M: Šeka SI 1847281

O: Tom 851817
M: Rdeška SI 1600437

O: Klas 852236
M: Cika SI 12284098

O: Smok SI 03345362
M: Murka SI 73373614

Miha Smolej
Planina pod Golico
Jesenice

Marta Poljanšek
Županje Njive
Stahovica

Pavel Noč
Planina pod Golico
Jesenice

Marko Suhodolnik
Logarska dolina
Solčava
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Skupina krav, rojenih leta 2008 (večji okvir)

Podobno kot pri prejšnji skupini smo tudi v tej na prvo mesto uvrstili kravo z najmanjšo višino
križa (127 cm), Šmarnico (SI 03600221). Krava je med vsemi v največji meri izražala lastnosti
izvornega tipa cikastega goveda.

Razvrstitev prvih treh uvrščenih živali

1

ŠMARNICA SI 03600221
Rojena: 08.02.2008
O: Cmok 851963		
M: Ula SI E0378535
Marjana Košir Karničar, Zgornje Jezersko
Šmarnici je zvonec pripel predsednik PRO CIKA
Dominik Čevka.

2

MAVRCA SI 63462423		
Rojena: 18.12.2008
O: Gallileo 852221		
M: Mavra SI 33277237
Janez Vrhunc, Rudno, Železniki
Mavrci je zvonec pripel mladi rejec cikastega goveda
Gregor Mlakar.

3

PIKA SI 63453865		
Rojena: 21.05.2008
O: Encijan 852263		
M: Srna SI 1534427
Andrej Mrčun, Ples, Moravče
Piki je zvonec pripel prvi predsednik društva
Jožef Romšak.

Ostale živali:
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GALA SI 83446276
Rojena: 12.08.2008

MILENA SI 23594650
Rojena: 23.02.2008

CIPRESA SI 23538519
Rojena: 04.04.2008

O: Gallileo 852221
M: Cika SI 93132604

O: Saturn 851820
M: Roža SI 63069484

O: Jelen 851956
M: Cika SI 1932250

Irena Vrhunc
Podblica
Zgornja Besnica

Franc Lesjak
Trobelno
Kamnik

Milan Hribar
Studenca
Kamnik

Čestitke solčavskim
in kamniškim rejcem,
ki so pripravili hlev za
privez živali. Potrudili
so se, da je bil zelo
prijeten in so se
obiskovalci v njem radi
zadržali.
Jože Grubar
Smokuč pri Žirovnici

CIKA ko

Skupina krav, rojenih leta 2007 in 2006
(manjši okvir)

e šika
ts

V tej skupini je imela krava Mojca (SI 03320950) najnižjo višino križa (117 cm), ni pa izražala mlečnega tipa v
tolikšni meri kot krava Rdeška (SI 43199387), potomka bika Toma (SI 851817), ki smo jo zato uvrstili na prvo
mesto.

Razvrstitev prvih treh uvrščenih živali

1

RDEŠKA SI 43199387		
Rojena: 05.05.2006
O: Tom 851817			
M: Šminka SI 02595973
Stanislav Trobevšek, Zakal, Stahovica
Rdeški je zvonec pripel vodja Osemenjevalnega centra
Preska mag. Janez Kunc.

2

MOJCA SI 03320950		
Rojena: 29.07.2007
O: Cole SI 02931997		
M: Minca SI 53007063
Matevž Demšar, Zapreval, Poljane nad Škofjo Loko
Mojci je zvonec pripel selekcioner pri Kmetijsko gozdarskem
zavodu Ljubljana Matjaž Hribar.

3

ROŽA SI 23217007		
Rojena: 28.04.2006
O: Tom 851817			
M: Murka SI 1895711
Franc Kemperl, Županje Njive, Stahovica
Roži je zvonec pripela specialistka za živinorejo pri
Kmetijsko gozdarskem zavodu Ljubljana Jasmina Slatnar.

BIBA SI 22692391
Rojena: 16.11.2007

ŠMARNICA SI 83327492
Rojena: 12.05.2007

URŠA SI 83329999
Rojena: 29.04.2007

O: Galeb 851786
M: Brina SI 33518194

O: Ciko 851962
M: Švajca SI 2042572

O: Saturn 851820
M: Cika SI 32595970

Daniel Klemenšek
Logarska dolina
Solčava

Anton Starovasnik
Podstudenec
Stahovica

Janez Krmelj
Selo nad
Polhovim Gradcem

Kitka ko

Ostale živali:
eš
s
t

ika

Zanimiva ideja
iz Starega Vrha nad Škofjo Loko
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Skupina krav, rojenih leta 2007 in 2006
(večji okvir)
Skupina je bila raznolika, živali pa so imele manj izražene avtohtone lastnosti.
Višina križa krav je bila v razponu od 126 do 131 cm.

Razvrstitev prvih treh uvrščenih živali

1

SRNA SI 93162924		
Rojena: 13.12.2007
O: Švajc 851809		
M: Sava SI 62685360
Jože Grubar, Smokuč, Žirovnica
Srni je zvonec pripel minister za kmetijstvo in okolje
Franc Bogovič.

2

BOROVNICA SI 23272398
Rojena: 10.01.2007
O: Nagelj 151418		
M: Breza SI 42839774
Andrej Mrčun, Ples, Moravče
Borovnici je zvonec pripel župan občine Komenda
Tomaž Drolec.

3

CVETA SI 73200594		
Rojena: 20.03.2006
O: Slap 151255			
M: Švajca SI 82932086
Olga Pirš, Zgornji Tuhinj, Laze v Tuhinju
Cveti je zvonec pripel predstavnik
Koroške kmetijsko gozdarske zbornice Štefan Domej.

Ostale živali:
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MAJHNA SI 03075739
Rojena: 16.02.2006

MURKA SI 03292491
Rojena: 25.10.2006

ROŽA SI 63066759
Rojena: 04.01.2006

O: Brin 851656
M: Jagoda SI 1613510

O: Mandelj 851959
M: Cika SI 82833664

O: Dule 851655
M: Košuta SI 1933025

Marija Kožar
Podjelje
Bohinj

Ervin Mešl
Lokovica
Šoštanj

Alojzij Frelih
Bohinjska Češnjica
Bohinj

Organizacija 2. državne
razstave je bila enkratna.
Na ljudeh se je videlo, da
so zadovoljni, promocija
je bila dobra. Všeč mi je
bilo, da so bili na prireditev
povabljeni gostje s Kosova. Malo pa bi pokritiziral
prvi dan, ko je bil prepih
in so se teleta prehladila.
Mislim, da bi bila prodaja
na takšni razstavi tudi veliko bolj uspešna kot je na
Kravjem balu v Bohinju.
Alojz Frelih
Bohinjska Češnjica

CIKA ko

Skupina starejših krav

e šika
ts

V skupini starejših krav je bilo 7 živali, rojenih od leta 2000 (1 krava) do leta 2004 (3 krave).
Ena izmed zootehniških lastnosti cikastega goveda je tudi dolgoživost pasme, čemur pritrjuje
dejstvo, da je v populaciji relativno veliko krav, ki brez težav dosežejo starost več kot deset let.

Razvrstitev prvih treh uvrščenih živali

1

CVETA SI 02562454		
Rojena: 27.08.2002
O: Slap 151255			
M: Cveta SI 1932251
Dominik Čevka, Zakal, Stahovica
Cveti je zvonec pripel dolgoletni vodja sejma v Komendi
Lojze Lah.

2

SRNA SI 92859715		
Rojena: 01.03.2004
O: Slap 151255			
M: Srčka SI 1512557
Mihael Brlec, Zgornje Palovče, Kamnik
Srni je zvonec pripel novi vodja sejma v Komendi
Stane Štebe.

3

NAGLA SI 02618593		
Rojena: 21.06.2003
O: Boro SI E0316686		
M: Ula SI E0378535
Matej Smukavec, Podjelje, Bohinj
Nagli je zvonec pripel vodja Javne službe nalog genske
banke v živinoreji prof. dr. Drago Kompan.

Ostale živali:

ŠVAJCA SI 12932100
Rojena: 10.11.2004

FJOLA SI 72932063
Rojena: 01.08.2004

ROŽA SI 12520895
Rojena: 18.03.2003

RDEŠKA SI 2095379
Rojena: 10.10.2000

O: Slap 151255
M: Cika SI 42460743

O: Cik SI 02456940
M: Breza SI 1450863

O: Boro SI E0316686
M: Dora SI 1613540

M: Breza SI 1450863

Rafael Železnik
Češnjice v Tuhinju
Laze v Tuhinju

Janez Kemperl
Županje Njive
Stahovica

Marijana Košir
Karničar
Zgornje Jezersko

Venčeslav Dobravec
Dolje
Tolmin
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Skupina krav z dolgo življenjsko dobo

V skupini krav z dolgo življenjsko dobo so sodelovale tri krave, rojene leta 1997 (Detala SI
1696947, Pisana SI 1921933, Cika SI 1780399), krava Vesna (SI E0369202), rojena leta 1995,
krava Robida SI (1845727), rojena leta 1994 in krava Roža (SI 1450861), rojena leta 1990. Roža
je letos dopolnila 22 let in velja za tipičen primer cikastega tipa cikastega goveda.

1

ROŽA SI 1450861
Rojena: 30.06.1990
Franc Ugovšek, Florjan pri Gornjem Gradu, Gornji Grad
Roži je zvonec pripela članica komisije za ocenjevanje živali
dr. Metka Žan Lotrič.

2

VESNA SI E0369202		
Rojena: 27.03.1995
Janez Mrak, Studenčice, Medvode
Vesni je zvonec pripel član komisije za ocenjevanje živali
mag. Zoran Klinkon.

3

PISANA SI 1921933		
Rojena: 15.03.1997
O: Jablan SI 1450845		
M: Bela SI 1906056
Cilka Povodnik, Podgorje ob Sevnični, Zabukovje
Pisani je zvonec pripel predsednik komisije za ocenjevanje živali
Marjan Zupančič.

Ostale živali:
Soorganizatorja razstave:

DETALA SI 1696947
Rojena: 27.07.1997

CIKA SI 1780399
Rojena: 01.01.1997

ROBIDA SI 1845727
Rojena: 30.06.1994

Andrej Kuhar
Klemenčevo
Stahovica

Marjan Burja
Potok v Črni
Stahovica

O: Glog 150937
M: Gavtroža SI 1600431
Marta Poljanšek
Županje Njive
Stahovica

ISKRENA HVALA!
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Po ocenjevanju posameznih skupin krav je sledil izbor šampionke krav.
V izbor so se uvrstile naslednje prvouvrščene krave:
ROŽA
SI 33718538

MURKA
SI 63498804

Andrej Kuhar
Klemenčevo
Stahovica

Miha Smolej
Planina pod Golico
Jesenice

CVETKA
SI 33711548

CIKA
SI 83454022

Cilka Povodnik
Podgorje ob Sevnični
Zabukovje

Andrej Prišel
Ponikve
Jesenice na
Dolenjskem

ŠMARNICA
SI 03600221

RDEŠKA
SI 43199387

Marijana Košir
Karničar
Zgornje Jezersko

Stanislav Trobevšek
Zakal
Stahovica

SRNA SI 93162924
Jože Grubar
Smokuč
Žirovnica

Na izboru za šampionko krav

Šampionko krav sta ločeno izbirali komisiji iz Republike Kosovo in iz Republike Slovenije. Predstavniki
obeh komisij so za šampionko med kravami izbrali ŠMARNICO SI 03600221, s kmetije Karničar,
Zgornje Jezersko.
Šampionki krav je zvonec pripel minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič. Poleg zvonca so
šampionko okrasili tudi z lentami, simboli držav Republike Slovenije in Republike Kosovo. Šampionki sta
lenti pripela Rafko Rokavec in dr. Xhavit Bytyci. Po
podelitvi je bila v čast šampionke krav zaigrana slovenska himna.

Šampionka Šmarnica na dveh nogah
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Izbor šampionke razstave

Po ocenjevanju zadnjih dveh skupin starejših krav je sledil še finalni izbor šampionke razstave.
V izbor sta se poleg šampionke krav uvrstili prvouvrščeni kravi iz skupin starejših krav, in sicer:

ŠMARNICA
SI 03600221

CVETA
SI 02562454

ROŽA
SI 1450861

Marijana Košir Karničar
Zgornje Jezersko

Dominik Čevka
Zakal pri Stahovici

Franc Ugovšek
Florjan pri Gornjem Gradu

Tudi šampionko razstave sta ločeno izbirali komisiji iz Republike Kosovo in iz Republike Slovenije.
Predstavniki obeh komisij so za šampionko razstave izbrali ŠMARNICO SI 03600221, s kmetije
Karničar, Zgornje Jezersko.

Šampionki razstave je zvonec pripel direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Igor Hrovatič.
Šmarnica je tako imela okrog vratu pripete tri zvonce. Ponovno se je okrasila z lentami, simboli držav
Republike Slovenije in Republike Kosovo. Šampionki razstave sta lenti pripela Rafko Rokavec in
Bajram Imeri. Ob zaključku razstave pa so Šmarnici v čast ponovno zaigrali slovensko himno.

Na izboru za šampionko razstave

Skupinska fotografija s Šmarnico

ZAHVALA
Komisiji za ocenjevanje
živali se iskreno zahvaljujemo za preudarno
in nepristransko ocenjevanje živali na drugi
državni razstavi cikastega goveda.
Združenje rejcev
avtohtonega cikastega
goveda v Sloveniji
V čast šampionki razstave je zadonela Zdravljica
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Pri podelitvi tretjega zvonca

Komisija za
ocenjevanje živali
(z leve):
mag. Zoran Klinkon
dr. Metka Žan Lotrič
Marjan Zupančič
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Uspešno izvedena druga državna razstava cikastega goveda je pokazala veliko stopnjo rejske
pripadnosti. Rejci so živali na razstavo odlično
pripravili, v samo pripravo razstave pa vložili
tudi veliko prostovoljnega dela. Opazna je širitev
reje cikastega goveda v zadnjem desetletju, kjer
lahko potegnemo vzporednico z ustanovitvijo
Združenja rejcev avtohtonega cikastega goveda
v Sloveniji. Gre za neposredno povezanost dobrega dela rejcev, strokovnih služb in združenja.
Organizator razstave si zasluži pohvalo, ker je na
razstavo pripeljal toliko živali. In to znova dokazuje, da je razstava rezultat večletnega truda rejcev, združenja in strokovnih služb. Vsekakor pa
bo treba vložiti še veliko napora v selekcijsko delo in iskati zootehniška znanja
tudi na drugih področjih. Pri ohranjanju pasme je potrebno upoštevati zgodovinska dejstva. V preteklosti je bilo cikasto govedo predvsem mlečna pasma in v
Dravski banovini je bil večji del rodovniških krav vključenih v mlečno kontrolo.
Danes je v mlečno kontrolo vključenih samo nekaj krav in le še posamezni rejci predelujejo mleko v mlečne proizvode. Toda samo s spodbujanjem reje za
mlečno proizvodnjo bomo lahko ohranili prvobitnost pasme. To je tudi v skladu
s sprejetim in potrjenim rejskim programom, ki označuje ciko kot kombinirano
pasmo s poudarkom na mlečnosti. Poudariti je treba, da je cika ena izmed redkih pasem domačih živali v Sloveniji s svojo zgodbo, ki temelji na zgodovinskih
dejstvih. To je pomembno merilo za njeno uvrščanje v slovensko identiteto in
tudi za morebiten razvoj blagovne znamke.
Iskrene čestitke rejcem, ki so sodelovali na razstavi in na ta način dodali
ploščico v mozaik ohranjanja slovenske naravne in kulturne dediščine.

Z veseljem sem občudoval razstavljene živali, saj je bil zelo očiten večletni trud
in napredek pri selekciji in ohranjanju avtohtonosti pasme. Vse priznanje si
zaslužijo rejci cikastega goveda, ki so obdržali našo ciko. Ogromno zaslug za tako
dobre rezultate ima naš strokovni tajnik Rafko Rokavec, saj je s svojim strokovnim
znanjem pripomogel k selekciji in čistosti pasme.
Razstava je bila zelo dobro strokovno vodena. Vse je odlično teklo vse od samega
prihoda živali na razstavni prostor. Strokovno je svoje delo opravila ocenjevalna
komisija, v kateri so bili naši dolgoletni člani, Marjan Zupančič, mag. Zoran Klinkon
in dr. Metka Žan Lotrič. Delovali so profesionalno in usklajeno.
Veseli me, da se je razstave udeležilo veliko obiskovalcev, kar dokazuje, da se
za našo ciko zanima vedno več ljudi. Med njimi je bilo kar nekaj visokih gostov, tudi
minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič. Razstavo so si ogledali tudi predstavniki s Kosova, kjer prav tako vlagajo napore za ohranitev njihove avtohtone
pasme, in drugi predstavniki stroke na področju živinoreje in kmetijstva.
Nadvse je spodbudno, da se je v desetih letih dela združenja število rejcev in
cikastega goveda povečalo. Tudi s tem bomo pripomogli k njenemu ohranjanju in
razvoju.
Ivan Gregorčič, Vrsno nad Kobaridom

Letošnja državna razstava v Komendi me je osupnila in to v več pogledih. Že ob
prihodu me je prijetno presenetila množica skrbno ozaljšanih cik in njihovih ponosnih lastnikov. V pokončni drži rejcev in mirni hoji ljubih cikic so se jasno videle ure
in ure predanega dela in potrpežljivosti, tudi ko imata že oba vsega dovolj in bi
najraje rekla: »…pejt se solit ali po cikasto muuu…«.
Posebno pozornost vseh nas opazovalcev pa je pritegnilo to, da imamo toliko
mladih rejcev, ki so bili odlično pripravljeni in so z vsem srcem predani ciki.
Njihovi odlični rezultati na tekmovanju so spodbuda za nadaljnje delo in dajejo
upanje, da se bo reja cik razširila po Sloveniji.
Čestitke vsem!
Barbara Štimec, Mlin Grbac v Kostelu
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Utrinki s predstavitve izdelkov
iz mleka in mesa cikastega goveda
Dominik Čevka, predsednik združenja

okviru druge državne razstave je potekala tudi razstava in pokušnja izdelkov iz mleka in mesa cikastega
goveda. Predstavitev je ponudila obiskovalcem kmetijskega sejma široko paleto izdelkov iz različnih slovenskih krajev.

Rezka Mali

Daleč naokoli znana pastirica
z Gojške planine Rezka Mali je
prikazala izdelavo »tarničev«
iz skute, ki simbolizirajo
planšarstvo na kamniških planinah.
Helena Kropivšek iz Češnjic
v Tuhinjski dolini je imela v
ponudbi širok izbor mlečnih
izdelkov. Obiskovalci so lahko
pokusili in kupili sir, skuto,
jogurte,…
Milka Močnik iz sv. Petra nad Begunjami je iz kisle
smetane in moke pripravila
»masovnek«, nekoč znano
planšarsko jed.

Helena Kropivšek

Milka Močnik

Dobro obložena je bila tudi bohinjska stojnica. Pestra ponudba Turističnega društva Bohinj
je bila v znamenju tradicionalne prireditve Kravji bal v Bohinju. Ponudbo sta s pokušnjo
in prodajo mlečnih izdelkov
obogatili sirarni Prangarčk in
Odolnek. Na polici je bil tudi
geografsko zaščiten izdelek
mohant.
Planika Kobarid je obiskovalcem ponudila širok izbor
mlečnih izdelkov, za katere
pravijo, da »nosijo v sebi
energijo neokrnjene narave
Posočja«. Direktorica mlekarne Anka Lipušček Miklavič
pa je rejcu šampionke med
telicami podarila hlebec sira
tolminc.

Bohinjska stojnica

Stojnica Planike Kobarid

Solčavska stojnica

S pestro ponudbo domačih izdelkov so se predstavile turistične kmetije s Solčavskega. Med izdelki so bili še posebej
zanimivi copati in klobuki iz filcane volne ovac jezersko solčavske pasme.
S paleto domačih suhomesnatih izdelkov in domačega peciva so navdušile tudi gospodinje z Gorenjske in Dolenjske.

Gorenjska stojnica
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Dolenjska stojnica

Bogat izbor domačega kruha

Iskrena HVALA gospodinjam za domači kruh!

Zloženka, katalog in Cikasti zvonček so obogatili stojnico PRO CIKE.

OC Preska je predstavil izbor bikov cikaste pasme za osemenjevanje.

CIKA

je primerna tudi za prirejo mesa
Meso za pokušnjo je bilo od telice:		

MURKA SI 03515589
Rojena:
25. november 2010
Poreklo:
Oèe: Nano 852557		
		
Mati: Mavrca SI 63462423
Telica Murka je bila vzrejena na kmetiji Janeza Vrhunca, v vasi Rudno pri eleznikih, v Selški dolini, na
nadmorski višini 520 m. Vrhunèevi se ukvarjajo preteno z gozdarstvom in ivinorejo. Redijo 10 govedi
in 3 konje.
Od 1. maja do prve sobote v juniju se ivina pase na domaèem travniku pod Jelovico, na nadmorski
višini 750 m. Prvo soboto v juniju ivino preselijo na Soriško planino, na nadmorsko višino od 1000
do 1500 m. Po prvi soboti v septembru se ivina vrne na domaèi pašnik, kjer se pase do prvega snega
oziroma do sredine novembra. Ko se ivina pase na Soriški planini, doma pripravijo krmo za zimo, ki
raste na sonènih, apnenèastih travnikih pod Jelovico. Za priboljšek ivalim ponudijo še kak kos kruha
ali šèepec otrobov.

Peka zorenega mesa cikastega goveda

Priprava mesa za pokušnjo

ISKRENA HVALA ekipi Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana!
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Izbor: Rafko Rokavec

Njihova izvirna oblačila

MIHA k
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LOVRO

Lovro Grubar iz Smokuča pri Žirovnici je bil oblečen v gorenjsko
kmečko pražnjo nošo iz 19. stoletja. Nosil je oprijete hlače, ki so
segale čez kolena. Razporka na levi in desni hlačnici sta bila zavezana s trakom. Hlačni razporek je bil zapet še z dvema gumboma.
Izdelan je bil iz grobega sukna temnejše barve in podložen s platnom. Nogavice so segale do kolen in so bile narejene iz domače
volne. Srajca je bila platnena, s široko krojenima rokavoma in drobno nagubana v ramenskem delu in zapestju. Telovnik je bil iz volne
in je imel okrasne gumbe. Lovro je nosil še klobuk z ožjimi krajci in
višjim oglavjem.

Besedilo pripravljeno po navedbah vodnikov.
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Miha Smolej iz Planine pod Golico se je predstavil v gorenjski ljudski noši,
ki se je uveljavila kot narodna noša; zato je prav gotovo največkrat uporabljena noša članov različnih narodnozabavnih ansamblov in godb na
pihala. Miha je nosil irhaste hlače - hlače iz jelenovega usnja, ki so segale
do kolen -, pod njimi pa dolge spodnje hlače. Pod telovnikom je nosil belo,
močno nabrano platneno srajco in rdečo svileno ruto, vidno na ramenih.
Sprednji del telovnika (»lajbča«) je bil iz žameta z uvezenim cvetjem in
se je zapenjal s celo vrsto kovinskih gumbov. Obut je bil v črne usnjene
škornje, ki so bili zavihani nazaj pod koleno. Na glavi pa je nosil črn klobuk.
Na srčni strani telovnika je imel pripet svež nagelj, ki že dolgo velja za simbol Gorenjske, danes pa tudi Slovenije.
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Tanja Cerar iz Lukovice pri Domžalah je bila edina predstavnica, ki je vodila svojo žival na razstavi. Oblečena je bila v delovno obleko, primerno za
fizično kmečko delo. Nosila je predpasnik za zaščito spodnje obleke, ki je
bil značilen za štajerski konec, na oni strani Trojan. Čez obleko je imela
doma pleteno jopico iz domače volne, pod njo pa laneno srajco. Namesto
krila je nosila hlače, noge so ji grele tople volnene nogavice, glavo pa ji je
krasila posebna »tahmašna« ruta, ki jo imajo pri hiši že več kot sto let. Kot
se je za tiste čase spodobilo, je Tanja imela lase spete v kite.

Janez Krmelj iz Sela nad Polhovim Gradcem je bil oblečen v
običajno kmečko delovno oblačilo, ki so ga včasih ob delovnih dneh
nosili na območju Polhograjskih dolomitov. Nosil je karirasto srajco
z zavihanimi rokavi in moder predpasnik (»birtah«). Včasih so nosili platnene hlače. Janez je bil v hlačah iz volne, ki so že nekoliko
bolj novodobne, le vzorec je bil pravi in se je zato prilegal k delovni
obleki. Pokrit je bil z značilno oblikovanim klobukom iz tridesetih
let prejšnjega stoletja (morda je še starejši), zelene barve. Takšne
klobuke so nekdaj nosili mladi, še neporočeni fantje. Bistvena naj bi
bila zelena barva.

JANEZ k

TANJA k

Domen Konda iz Dola v Poljanski dolini ob reki Kolpi je nosil belokranjsko moško pražnjo nošo. Bela barva belokranjske noše simbolizira
belo barvo breze, po kateri je dobila ime tudi Bela krajina. Oblečen je
bil v srajco in hlače iz grobega belega domačega platna. Hlače so bile
široko krojene in so segale čez meča. Srajco je imel čez hlače in jo je
prepasal s »čemerjem« – rjavim usnjenim pasom. Čez srajco je nosil
telovnik iz modrega sukna. Ob praznikih so si moški nadeli še ovratne
rdeče rute in se pokrili s črnim polstenim klobukom z nizkim oglavjem in
širokimi krajci. Domen je bil obut v nizke črne čevlje na vezalke.
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Janez Smrtnik iz Spodnjega Jezerskega je bil oblečen v oblačilo,
značilno za alpsko območje. »Jezerani« so nekdaj upravno pripadali
Koroški. Zaradi geografske lege, odprtosti proti jugu, je bil na meji s
Kranjsko opazen vpliv oblačilne kulture Kranjske dežele. Janez je imel
na glavi črn polsten klobuk s širokimi krajci in trakovi okoli. Do kolen
segajoče deftinaste ali irhaste hlače se na robu hlačnic zavezujejo s
trakovi, odpirajo pa se z gumbi »na leso«, v obliki pravokotne krpe,
kjer je v robove všit bel trak. Janez je nosil še telovnik (»lajbeč«) modre
barve. Na sprednji strani so ga krasile močno poudarjene pokončne
črte iz debelega žameta, zadaj je bil telovnik svilen, na križnem delu
pa je imel »šnodl«. Spredaj po sredini se telovnik zapenja z gosto vrsto
drobnih kroglastih, srebrnkastih gumbov. Pod telovnikom je bila platnena bela srajca z okroglo zaobljenim ovratnikom in z nabranimi rokavi,
ki so se v zapestju zapenjali z manšeto. Beli gumbi so bili iz jelenove
kosti. Nogavice (»štumfe dokolenke«) so bile pletene iz bele domače
ovčje volne in okrašene z vzorcem vzdolžnih črt in kit. Janez je bil obut
v nizke črne čevlje. Ob posebni priložnosti, kakršna je razstava cik, je
oblačilu dal poseben pečat šopek izbranih planinskih rož.
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Marko Suhodolnik, njegova hčerka Urška in
Daniel Klemenšek iz Logarske doline so nosili
solčavsko kmečko nošo. Vsi so bili v pletenih
puloverjih ali jopicah iz domače volne jezersko solčavskih ovc. To je na Solčavskem tradicionalno
oblačilo, izpod rok solčavskih pletilj. Hči Urška je
nosila dolgo krilo in srajco, okoli vratu pa je imela
rdečo ovratno ruto. Vsi so bili so v filcanih – polstenih klobukih z nizkimi okroglimi oglavji. Prav
takšne znajo narediti na Solčavskem, kjer že osmo
leto spet filcajo - predelujejo volno na poseben
način. Tako posredno promovirajo tudi slovensko
avtohtono pasmo ovc, uporabo domače volne in
krepijo identiteto Solčavske. Sploh pa so naravne
barve (siva, bela, pa tudi zelena) zelo priljubljene
barve v oblačilni kulturi na Solčavskem.
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Alojz Frelih iz Bohinjske Češnjice je predstavljal bohinjskega
planšarja. Nosil je oprijeto krojene hlače do kolen, tako imenovane pastirske irharice. Hlačni razporek se je zapenjal z dvema
gumboma. Na sebi je imel karirasto srajco, čeznjo pa je oblekel
še volnen telovnik, ki se je zapenjal z eno vrsto gumbov. Bele
nogavice iz domače volne so mu segale do kolen. Na glavi je imel
planšarsko jodlarski klobuk z ozkimi krajci, obut pa je bil v lesene
pastirske čevlje.
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Izbranim vodnikom živali
iskrene čestitke
za predstavitev izvirnih slovenskih
oblačil.
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Spomin na Cikano
Milka Močnik, sv. Peter nad Begunjami

S

pominjam se rejca, ko so mu solze sreče orosile oko, ko je njegova krava na prvi
državni razstavi v Cerknem leta 2005 dobila zvonček. Zavedal se je, da je to priznanje za vztrajno delo, kajti on je ob delu v tovarni skrbel še za svoje živali, ki so mu
pomagale preživeti v cerkljanskih hribih.

Prišel je čas, ko je bila v skromnem hlevčku pri cerkvici sv. Petra nad Begunjami odbrana za
razstavo naša telica Cikana.
Takoj so se začele priprave na
razstavo, čiščenje, striženje in
vodenje na povodcu. Prišla je
cvetna nedelja, ko se je telica
Cikana, s katalogno številko
10, pomerila s sovrstnicami na
Milka Močnik
lepotnem tekmovanju oziroma
na drugi državni razstavi naše
ljubljene cike. Zame je bila cvetna nedelja najlepša nedelja letošnje pomladi, kajti Cikana je osvojila 3. mesto in
prejela najžlahtnejše darilo, zvonec.
Ob takem dogodku sežejo spomini na prehojeno pot telice
Cikane. Opisala bom njeno rojstvo. Bila je nedelja, 3. oktobra 2010, ko sem ob dveh popoldne prignala v hlev cike
Mavlo, Jagodo in Bučko. Videla sem, da je telica Jagoda tik
pred telitvijo, saj je urno hitela čez največji breg v hlev. Ob
sedmih zvečer sem živalim dala seno in jih napojila, ker pa
me je skrbelo za Jagodo, sem šla vsaki dve uri pogledat v
hlev. Jagoda se je nemirno prestopala, vime je imela velik
kot klobuk, le vamp je bil majhen. Obiskovalci sv. Petra mi
sploh niso verjeli, da je Jagoda pred telitvijo, saj je bila stara
šele eno leto in devet mesecev. Ob devetih zvečer sem radovedno pogledala v hlev in na moje veliko začudenje sem
ob Jagodi zagledala majhno bitje, ki mu je krava iz smrčka
sesala sluz. Zgledalo je, kot ji daje umetno dihanje. Bila sem
srečna, da je Jagoda sama telila. Pogledala sem spol, ji rekla »moja lepotička« in ji dala ime Cikana. Zakaj, se boste
vprašali? Pred mnogimi leti sem brala, kako je bilo, ko so
revnemu pastirčku pobegnile krave v sosedovo deteljo in se
tako najedle, da jim je škodovalo. Najlepša med njimi je bila
Cikana, ki je noč komaj preživela. Tako je bilo tudi z mojo
malo Cikano. Tehtala je kakih 15 kilogramov. Videla so se
ji rebra. Jagoda jo je polizala, potem pa sem jo dala ležat v
listje in čakala, da bo lahko sesala in popila vsaj nekaj mleziva. Ni šlo, pa čeprav sva se obe trudili. To sem povedala
sinu in rekel mi je, naj se še bolj potrudim, da telička ne bo
poginila. Rekla sem mu, da mi ni še noben teliček poginil in
vem, da bo tudi Cikana z drugimi cikami skakala po hribu.

Naslednji dan sta Jagoda in Cikana ostali v hlevu. Cikana
je takoj začela sesati in čeprav je Jagoda brcala, se je
najedla in odšla spat na velik kup listja. Naslednjih pet
dni je sama hodila pit mleko, šesti dan pa je šla na pašo.
Že pri desetih dneh je jedla otavo, posnemajoč krave.
Ko pa smo na pašo spustili še telička Murija, sta skupaj spoznala ves pašnik. Oba sta na slikah mnogih turistov, ki obiskujejo naš hrib. Spoznala sem, da je telička
najboljše dati na pašo čim manjšega.
Iz majhnega raste veliko. Cikana je postala prava lepotica in se v Komendi okitila z zvoncem. Na razstavi pa se
je zgodilo še nekaj. Veliko obiskovalcev je namreč želelo
Cikano kupiti. In res, odšla je v Radmirje pri Ljubnem ob
Savinji, na svoj drugi dom. Tako smo rešili prostorsko
stisko v hlevčku pri sv. Petru nad Begunjami. Spomini na
Cikano pa še živijo. S sinom Markom sva ponosna, da
sva sodelovala na tako veliki razstavi. Prav v posebno
veselje mi je bilo opazovati mlade cikorejce, ki so vodili
cike. To je zagotovilo, da bodo cike še naprej krasile našo
prelepo Slovenijo.

Marko pri telici Cikani na 2. državni razstavi

Razstava naše cike mi bo ostala v trajnem spominu. Strokovni tajnik Rafko
Rokavec mi je omogočil, da sem en dan sodelovala pri odbiri cikastega
goveda za razstavo. Takrat sem si pri Šobrlu na Poljšici pri Gorjah ogledala
tudi vzorce zvoncev za razstavo. Predlagala sem izdelavo trakov usnja rjave
barve, ki bi služili za pas nagradnih zvoncev.
Na začetku sem oklevala, ali naj naša telica Cikana sodeluje na razstavi.
Ker pa sem spoznala požrtvovalnost članov združenja, sva se s sinom
Markom odločila za sodelovanje. Poleg tega sem na razstavi prikazala
pripravo planšarske jedi MASOVNEK, ki so jo nekoč pripravljale pastirice.
Milka Močnik, sv. Peter nad Begunjami
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Strokovna ekskurzija na KOSOVO
Tone Štimec, Mlin Grbac v Kostelu

D

omače govedo izvira z Bližnjega vzhoda, kjer jim je pred več kot 10.500 leti uspelo udomačiti divje govedo,
zato se je ob 10. obletnici združenja tudi nam cikorejcem zahotelo ogledati govedo, ki je bliže svojim koreninam in je brahicernega tipa. Odločili smo se za ogled buš, ki so brahicerno govedo, bliže izvorom govedorejstva in še nižjega okvira kot naša Cika (iz spoštovanja do nje zapišimo ime njene pasme z veliko začetnico). Konkretneje, obiskali smo Kosovo in njegove buše ter se vrnili domov skozi Albanijo. Z uporabo znanstvenih metod in DNK
raziskavami ter skupnim delom je uspelo znanstvenikom več različnih inštitutov dokazati, da je vse današnje govedo
potomstvo samo okoli 80 prvih udomačenih krav (podrobneje: Oxford University, University of Mainz), Molecular Biology and Evolution). Šlo je torej za enega najpomembnejših vzrejnih dosežkov človeštva in zasnovo govedorejstva.

Naše strokovno popotovanje smo začeli na dvorišču
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v Ljubljani in se
odpeljali do Novega mesta. Tam smo naložili še zadnje
udeležence izleta ter se skozi Hrvaško in Srbijo peljali
Kosovu naproti.

Republika KOSOVO
(vir: internetne strani)

Kosovo je ena najmlajših držav; velika je 10.887 km2 in
ima več kot 2.100.000 prebivalcev, predvsem albanskega porekla. Teh je kar 92 %, sledijo jim Srbi s 5,3 %,
ostalo pa predstavljajo Gorani, Turki, Romi in Bosanci.
Osrednji del države zavzemata Kosovsko in Metohijsko
polje, mogočni in rodovitni ravnici, ki ju ločuje hribovje.
Zgodovina Kosova je zelo pisana in prežeta z različnimi
miti, ki so vedno botrovali sporom med Albanci in Srbi.
Albanci in Srbi so prvič prišli v stik v 11. stoletju, ko so
Srbi začeli prodirati na Kosovo. Staroselci so se umaknili
v planinske predele, nekateri izmed njih so bili pobiti ali
pa so se asimilirali s Slovani. Kosovo je bilo v srednjem
veku pomembno območje srbske srednjeveške države,
kjer je bil tudi sedež srbske pravoslavne cerkve. V srednjem veku Albanci niso ustvarili trajne državne tvorbe,
kot so to storili Srbi. Albanija je postala država šele leta
1912, a ne na celotnem etničnem ozemlju. Leta 1381 so
v Srbijo vpadli Turki. Do zaključnega boja med Srbi in
Turki je prišlo leta 1389 prav na Kosovskem polju, kjer
so Srbi sicer izgubili, a mit o njihovem junaštvu in borbi
se je ohranil vse do danes. To je eden od razlogov Srbije, zakaj naj Kosovo ostane srbsko. Po zmagi Turkov je
Srbija postala vazalna država. Začela se je islamizacija
prebivalstva. Albanci, ki so prevzeli islamsko vero, so
imeli privilegije v Otomanskem cesarstvu in so zasedali
višje položaje v državni upravi.
Po 1. svetovni vojni je Srbija kot članica zmagovalne
koalicije ponovno okupirala Kosovo in ga priključila kraljevini SHS in kasneje kraljevini Jugoslaviji. Albancem je
odvzela osnovne državljanske pravice ter pokrajino kolo-

Skupinska slika pred samostanom Gračanica

nizirala. Kosovskim Albancem je bila s tem preprečena
združitev z Albanijo. Mnogo se jih je odselilo, mnogo se
jih je tudi upiralo, a so bili krvavo zatrti.
Med 2. svetovno vojno je bilo Kosovo razdeljeno na tri
dele - med Srbijo, Albanijo in Bolgarijo. Po vojni je bilo
zopet priključeno Jugoslaviji, kjer so bili Albanci obravnavani kot drugorazredni državljani. Leta 1968 so bile
na Kosovu študentske demonstracije. Demonstranti so
zahtevali, da Kosovo dobi status republike in lastno univerzo, kar je Srbija zavrnila. Leta 1974 je Jugoslavija dobila novo ustavo, po kateri je Kosovo postalo avtonomna
pokrajina in dobilo nekaj več avtonomnih pravic oziroma
nekatere lastnosti republike.
Po Titovi smrti leta 1980 so se na Kosovu znova začele
pojavljati demonstracije. Ko je na oblast v Srbiji leta 1989
prišel Slobodan Milošević, je Kosovo izgubilo avtonomijo. Izvajal je represijo nad albanskim prebivalstvom in
vzpodbujal selitev Srbov na Kosovo. Nacionalno gibanje
kosovskih Albancev je vodila Demokratična liga Kosovo na čelu z Ibrahimom Rugovo. Kljub ostri politični
represiji in sistematičnem kršenju človekovih pravic je
Demokratična liga Kosova izbrala nenasilje za glavno
taktiko v boju za samostojnost.
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Leta 1991 je prišlo do razpada Jugoslavije.
Po vojni v Sloveniji, na Hrvaškem in v Bosni
in Hercegovini je leta 1999 sledila kosovska
vojna. Kosovsko vprašanje ni bilo rešeno z
Daytonskim sporazumom, zaradi česar so
bili prebivalci zelo razočarani. Nekateri so
začeli zagovarjati radikalnejši pristop namesto
pasivnega upiranja. V ospredje je stopila Osvobodilna vojska Kosova (OVK) in oboroženi spopadi so
bili vse pogostejši. Kljub dogovorom mednarodne skupnosti in Slobodana Miloševića o prenehanju spopadov je
leta 1999 prišlo do pokola kosovskih Albancev v Račku
(osrednji predel Kosova).

Demonstracije Srbov na Kosovu

Po tem pokolu se je za Kosovo začelo svetlejše poglavje
v njegovi zgodovini. 24. marca 1999 je NATO začel
vojaško akcijo proti Srbiji, ki je trajala 78 dni. Vojaško
posredovanje krize žal ni zmanjšalo, saj je prineslo s seboj veliko število beguncev. Varnostni svet OZN je leta
1999 sprejel resolucijo, po kateri je Kosovo postalo protektorat pod okriljem OZN. Prebivalci Kosova so zelo
hvaležni ZDA, NATU in zahodnim zaveznikom, da so z
vojaško silo posredovali proti Srbiji in jim s tem omogočili
pravo svobodo. V zahvalo so prejšnjemu predsedniku
ZDA Billu Clintonu v središču Prištine postavili spomenik.
Po kosovski vojni leta 1999 je Varnostni svet Združenih
narodov določil, da je Kosovo ozemlje pod oblastjo
Začasne upravne misije Združenih narodov na Kosovu (UNMIK), katerega varnost zagotavlja KFOR pod
poveljstvom NATA in pravno potrdil suverenost Srbije
nad območjem.
28. in 29. oktobra 2006 je v Srbiji potekal referendum
o novi ustavi, po katerem bi Kosovo postalo sestavni
in neodtujljivi del Srbije. Referendum je uspel in Srbija
je dobila novo ustavo. Začela so se prizadevanja mednarodne skupnosti o rešitvi statusa Kosova. Organizacija
združenih narodov (OZN) je za posrednika imenovala
posebnega odposlanca za Kosovo, finskega diplomata
Martija Ahtisarija. Po neuspešnih pogajanjih o ustavnem
statusu Kosova pod pokroviteljstvom Združenih narodov
je Marti Ahtisari leta 2007 predstavil predlog, ki predvideva neodvisnost Kosova. Varnostni svet OZN pa kljub
več poskusom o tem ni uspel sprejeti resolucije. Največji
problem je predstavljala in še predstavlja Rusija, ki glede
tega vprašanja močno podpira Srbijo. Vemo že, da so
Rusi tradicionalni zavezniki Srbije. Poleg tega je treba
vedeti, da je v Rusiji še veliko pokrajin, ki bi si želele neodvisnosti od Rusije.
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Zaradi neuspešnih pogajanj o ustavnem statusu Kosova je 17. februarja 2008 prehodna kosovska vlada
enostransko razglasila neodvisnost od Srbije in razglasila samostojno in neodvisno Republiko Kosovo. Do
14. oktobra 2008 je Republiko Kosovo priznalo 51 držav.

Priznale je niso tudi tri države EU, in sicer Španija, Romunija in Slovaška. Sicer Srbija ponuja Kosovu nekakšen
hongkonški model, ki bi mu omogočal visoko stopnjo neodvisnosti, vendar bi še zmeraj ostal del srbskega ozemlja. Toda kosovski Albanci so ta model že zavrnili.

Strokovna ekskurzija po Kosovu

Na mejnem prehodu Merdare nas je pričakal vodič Suad
Tosuni, ki nas je spremljal po Kosovu. Vodič širših obzorij in poznavalec jezikov nas je seznanil z zgodovino
in današnjim utripom najmlajše evropske države. Takoj
po prehodu meje smo se lahko prepričali o neverjetni
usposobljenosti njihovih električarjev. Druga pomembna
obrt na Kosovu pa so avtopralnice, saj ima skorajda vsaka hiša z vodovodnim priključkom na dvorišču avtopralnico. Prvi postanek smo imeli v Prištini, ki je glavno mesto
Republike Kosovo in s tem tudi najpomembnejše mesto
Kosovskega polja. Obiskali smo muzej, ki ima poleg artefaktov iz starejše zgodovine kar celo prvo nadstropje
posvečeno samostojnosti Republike Kosovo in njeni
novejši zgodovini. Prav tako so ponosni na džamijo, ki
je natančen posnetek džamije iz Basre, le da je nekoliko manjša od nje. Vsi muslimani, ki se znajdejo v bližini
džamije, ko zadoni poziv k molitvi, se zaustavijo in pomolijo. Z vseh vetrov so prihajali kot čebele v panj, se
zlivali v džamijo in jo napolnili do zadnjega kotička.

Džamija v Prištini

Prištino zaznamujejo trije kipi: kip Billa Clintona, postavljen v zahvalo za vojaško posredovanje NATA proti
Srbiji, nepogrešljivi Skenderbegov kip, ki se nahaja v
vseh večjih mestih in kip matere Tereze. Ob njenem liku
gradijo v Prištini novo monumentalno katoliško cerkev.
Tudi to smo obiskali in osupli obstali pod njeno velikansko
osrednjo ladjo. Zgodovinsko je najpomembnejši Skenderbegov kip. Junaka s polnim latinskim imenom Georgius Kastriotus Skenderbeg zaradi junaških bojev in odpora proti Turkom priznavajo tako Albanci kot Turki. Za
njegovo ime pa imajo svojo verzijo zapisa tako Albanci
kot Srbi, saj je njegova mati Vojislava Tripalda izvirala iz
severnega dela današnje Makedonije. Tako si ga lastijo
in ga priznavajo tudi Srbi.
Samostan Gračanica se nahaja le nekaj kilometrov od
Prištine, v istoimenskem naselju, kjer smo bili hkrati še
priče odlično organiziranim demonstracijam. Ko smo
prispeli, je bilo na ulici, ki se je raztezala od samostana
pa nazaj med drevoredom do le malce oddaljene Prištine,
čutiti le malce čuden vrvež. Ko smo končali ogled samostana, so bile demonstracije že v polnem teku, vključno
z zaporami prometa. V nekaj minutah so bile zapore

odstranjene in promet sproščen, tako da smo samo
strmeli. Kralj Milutin je dal samostan Gračanica postaviti
na ruševinah Theotokosove cerkve iz 13. stoletja. Poskrbel je tudi za notranjo ureditev. Vse stene so poslikane z
neverjetnimi freskami, ki smo jih občudovali odprtih ust.
Samostanski kustos nam je iz rokava stresal podrobnosti
o posameznih freskah in njihovi zgodovini. Predstavil je
organiziranost in umirjenost samostanskega kompleksa in njegove okolice. Samostan ni bil nikoli vpleten v
zadnja trenja in spopade in tako ni bil nikoli ogrožen ali
poškodovan. Ogroža in napada ga edino vlaga, ki uničuje
zidove in freske.

Strokovni tajnik Rafko Rokavec je ob opisu
brahicernih lastnosti buše prosil prevajalca,
naj glasneje prevaja, da bodo lahko tudi
tam prisotni kmetje slišali, zakaj je buša
tako pomembna. Prehranila je namreč njihove junaške prednike, ki so se uspeli upreti
vsem asimilacijam in tako omogočili današnjim
potomcem samostojno državo. Po izboru najlepše
buše, ki sploh ni bil težak, je lastnik kar naenkrat
čudežno uspel prodati žival. Hvaležno se je obrnil k nam
in povedal, da bi verjetno moral več tednov obiskovati
sejem, preden bi mu jo uspelo prodati, pa še takrat za
nižjo ceno. Ogledali smo si še preostali del sejma in bili
navdušeni nad mirnostjo živali pri vodenju in nakladanju,
saj je vse potekalo umirjeno in usklajeno. Prepričali smo
se o pomembnosti sejma za neposreden stik kupca in
prodajalca ter ugotovili, da so cene pri ostali živini dokaj
podobne našim. Podobnih sejmov bi si želeli tudi pri nas,
vendar je evropska zakonodaja vse tako otežila, da je to
skorajda nemogoče.

Vila Germia

Sledilo je pozno kosilo v vili Germia, sredi gozdov v naravnem parku, le malce nad Prištino, ki se je še vedno kopala v jesenskem soncu. Brbončice smo razveselili s sočnimi
prigrizki za predjed in okusnim kosilom. Z blaženimi želodčki
smo nato poslušali pozdrav in nagovor direktorja direktorata
za živinorejo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja Bajrama Imerija.
Odpravili smo se v Prizren, najpomembnejše mesto na
jugu Kosova, si ogledali njegov stari del z džamijo in
katoliško cerkvijo ter se nastanili v hotelu.

Strokovni del ekskurzije

Po klasičnem zajtrku smo se odpravili v kraj Rugova
in si ogledali največji sejem živine na Kosovu. To je
bilo posebno doživetje. Že od daleč se vidi in čuti sejemski vrvež, kakršen je bil nekdaj tudi po vseh večjih
slovenskih krajih. Vse skupaj je podobno čebeljemu
panju. Na sejmu prodajajo vse, kar si lahko zamislite, tudi spalnice in dnevne sobe. Nas pa je najbolj
zanimala živina, zato smo s hitrimi koraki stopali
proti delu sejmišča, namenjenega govedu. Bili smo
navdušeni nad socializiranostjo živali, navajenih na
barantanje, ogledovanje in otipavanje. Na tržnici je
tehtnica za ugotavljanje teže živali, ki je kmetom in
kupcem v pomoč pri barantanju za ceno živali. Na
sejmu je vedno veterinar, ki z ročnim pregledom hitro
in natančno ugotovi, ali je žival resnično breja in ji
tako dvigne ceno oziroma potrdi kupčijo. Po besedah
tam prisotnih kmetov se ni še nikoli zmotil.
Na sejmišču nas je pričakal veterinarski inšpektor
Milot Bejtu in nam pomagal odkriti par buš. Njihovi
lastniki so nam potožili, da svoje buše težko prodajo,
saj to ni sodobna pasma, ki bi bila primerna za intenzivno rejo. In dejansko okoli buš ni bilo čutiti takšnega
vrveža kot pri lisastem oziroma črnobelem govedu.

Telica pasme Buša na sejmu

Po ogledu sejma smo se v spremstvu predstavnika
FAO projekta na Kosovu Emrullaha Spahiu Xogija
odpravili v Dragaš, kjer so nam pastirji predstavili skupino avtohtonih buš. Navdušeno smo opazovali njihovo
nežno konstitucijo. Seznanili smo se s pasmo in njenimi
brahicernimi značilnostmi, ki krasijo te čudovite nežne
krav’ce. Izbrali smo najlepšo bušo in ji pripeli zvonec
okrog vratu. Pastirji so tudi opisali usodo te pasme, ki
se mora umikati modernejšim in bolj proizvodnim pasmam (Simmental, Holstein, Brown Swiss). Kosovo ima
namreč premajhno lastno proizvodnjo mleka in mesa,
zato se kmetje in država bolj zanimajo za pasme, selekcionirane za večjo mlečnost in mesnatost.

Krava pasme Buša na pašniku v bližini Dragaša
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Skupaj s pastirji smo se odpravili pod mogočno
Šarplanino, v visoko ležečo vas Brod. V prečudovitem
ambientu prenovljenega gorskega centra, v idili s
potočkom, kaskadami in ribicami, nas je čakalo tradicionalno pastirsko kosilo. Ob poti nas je pritegnil konjar, ki
je še na klasičen način, v samarju na konju, nosil drva v
Dragaš pod Šarplanino. Zaustavili smo avtobus in se fotografirali ob pohlevnem konjičku, naloženem z drvmi. Po
obilnem in slastnem pastirskem kosilu, ki nam je kljub pomanjkanju nam ljube svinjine odlično teknilo, se je nekaj
cikorejcev po temeljitem premisleku odločilo za nakup
konjskega samarja. Lahko rečemo, da je bila to čudovita
izkušnja z vsemi primesmi tradicionalnega barantanja za
ceno. Le malo je manjkalo, pa bi z nami odšel še kak
šarplaninček! A o tem kdaj drugič.

Vrnitev skozi ALBANIJO

Za vrnitev v Slovenijo smo izbrali »bližnjico« skozi Albanijo in Črno goro. Albanija je velika 28.748 km2 in ima
več kot 3,5 milijonov prebivalcev. Kar 95 % je Albancev,
ki svoji državi pravijo Shqiperia oziroma Dežela orlov.
Na tem območju so najprej živeli Iliri, za njimi so prišli
Rimljani, Grki in Slovani. Albanija je dobila ime po etnični
skupini Albanos, nekje med 8. in 11. stoletjem. Ob povsod prisotnem in priznanem Skenderbegu, ki se je
Turkom uspešno upiral kar četrt stoletja, je najbolj znana
osebnost Albanije Enver Hoxha, človek, ki je, kljub
bogatim zalogam nafte, zemeljskega plina in rudnin, z
reformami uspel pripeljati Albanijo do najbolj zaostale in
najrevnejše evropske države. Za nagrado mu je emigrirala več kot petina prebivalstva. Izvoza skorajda ni, uvažajo
pa predvsem iz najbližjih Grčije in Italije. Po privatizaciji
prej kolektiviziranega kmetijstva, ki sedaj ustvarja le še
25 % BDP, Albanija nima več prehranske samooskrbe,
kaj šele drugih proizvodov.
Tako smo se zadnji dan ekskurzije v spremstvu vodje
FAO projekta na Kosovu Afrima Sharkuja odpravili proti
Kukešu, kjer naj bi si po programu ogledali kmetijo s
čistokrvnimi kravami pasme Jersey, ki so bile uvožene.
Čeprav to ni bilo mogoče, nam to ni pokvarilo dobre
volje, saj smo se v Kukešu ustavili na malce večji kmetiji,
kjer smo lahko videli skorajda vse - od črnobelih krav do
avtohtonih buš, umetno osemenjenih mešank in tudi krav
pasme Jersey, ki so trenutno moderne. A nas je najbolj
navdušila majcena, nežna buša, ki je seveda prejela
zvonec in vse naše simpatije.

To je bilo nadvse zanimivo ...

Veliko udeležencev se nas je v vas vrnilo peš,
kajti do gorskega centra nismo mogli priti z avtobusom.
V pojemajoči svetlobi dneva smo lahko opazovali buše,
ki so se s strmih bregov in po beli cesti same vračale v
idilično gorsko vasico, na večerno molžo v svoje hleve.
Zadnji del poti je bil zelo ozek in vijugast. Uživali smo
v večerni idiliki in opazovali še eno znamenitost gorskih
vasic - s kravjaki »ofrajhane« stene hlevov. Tako se kravjaki sušijo in hkrati predstavljajo dodatno izolacijo, ob
hudih in dolgih zimah pa so tudi vir dodatnih zalog za
pojemajočo kurjavo. Kako pomemben vir so, je videti iz
skrbnega načina shranjevanja že posušenih primerkov.

Predsednik združenja pripenja zvonec telici pasme buša v Albaniji

Sušenje kravjakov

36

Buša po vrnitvi v hlev

Po vrnitvi v hotel smo se odločili za ponoven ogled starega
dela mesta Prizren, za utrjevanje spoznanj o njegovi arhaični
kulinariki in vsrkavanje vtisov o krajih in njihovi kulturi, za oči
pa je poskrbel razgled po večernem »korzu«.

Pot smo nadaljevali mimo Skadarskega jezera in se pred
mejo s Črno goro zaustavili, seveda zaradi potreb po obnovah zalog (izvirni konjak Skenderbeg) in pa družinskih
obveznosti (nabava spominkov). Še pred mrakom smo
prispeli v Bar, se okrepčali z večerjo in nato preskusili
nosilnost trajekta, ki nas je popeljal čez zaliv čudovite
Boke Kotorske, ozaljšane z lučkami, saj nas je medtem
ujela noč. Pot smo nadaljevali po severozahodni strani
zaliva. Zaustavili smo se še pred bosanskim Neumom,
za pozno večerjo, v krepkih nočnih urah nadaljevali
pot skozi Dalmacijo in v ranih jutranjih urah prispeli v
Slovenijo. Pred slovesom smo se dogovorili, da se na
izletu srečamo spet prihodnje leto, saj smo bili navdušeni
nad organizacijo, vodenjem in dobro voljo, ki je prevevala
celotno druščino.

Jubilejni 10. občni zbor PRO CIKA
Dominik Čevka, predsednik

10 let

združenja

Jubilejni 10. občni zbor PRO CIKA je potekal 18.
februarja 2012 v dvorani gostišča »Pri Planinskem
orlu« v Stahovici pri Kamniku. Občnega zbora se
je udeležilo več kot 100 rejcev, strokovnjakov in
ljubiteljev avtohtone pasme cikaste govedi. Vabilu
so se odzvali tudi častni gostje: predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Ciril Smrkolj,
nekdanji minister za kmetijstvo prof. dr. Jože Osterc, podžupan občine Kamnik Damjan Hribar,
dolgoletni veterinar na kamniškem območju dr.
Janez Keber ter predstavniki strokovnih ustanov
- prof. dr. Drago Kompan, mag. Janez Kunc,
mag. Janez Jeretina, Tomaž Perpar, Metka Žan
Lotrič, Danilo Potokar in Matija Rigler.

Po uvodnem pozdravu predsednika Dominika Čevke
je krajši kulturni program izvedla glasbena skupina
osnovne šole Frana Albrehta pod mentorstvom
Karle Urh, prof. Marija Cvetek pa je pripovedovala
zgodbe, povezane z rejo cike na Bohinjskem.

Desetletno rejsko delo pri ciki je zatem predstavil
strokovni tajnik Rafko Rokavec. Kronološko je prikazal razvoj in pomembne mejnike projekta, ki bi ga
lahko imenovali kar »reševanje cike«. Prikaz je popestril z mnogimi podatki in fotografijami. Lahko smo se
prepričali, kako pomembno vlogo so pri tem odigrali
izvorni rejci in društvo oz. združenje, ki je povezalo
rejce v skupno prizadevanje za ohranitev cike. Brez
požrtvovalnosti in zavzemanja nekaterih posameznikov za ohranitev slovenske dediščine bi danes cike
ne bilo več.

V nadaljevanju občnega zbora sta predsednik združenja Dominik Čevka in strokovni vodja mag.
Zoran Klinkon podelila priznanja posameznikom in ustanovam, ki so v desetih letih pomembno
prispevali k ohranjanju cikastega goveda in delu združenja.

Priznanja za prizadevno delo pri ohranjanju avtohtone pasme cikasto govedo so prejeli naslednji člani
združenja:
Anton Burja

Anton Burja je izredno aktiven član združenja vse od začetka njegovega delovanja. Že na
ustanovnem občnem zboru je postal častni član in je eden najbolj zvestih članov strokovne
delovne skupine. Anton Burja izkazuje veliko pripadnost slovenski ciki in rejski organizaciji.
Franc Rutar
Franc Rutar je v prvem obdobju kot podpredsednik opravljal tudi delo predsednika društva.
Svojo preudarnost je pokazal s tem, da se je o ključnih zadevah znal usklajevati in se vedno
znal tehtno odločiti. Franc Rutar je bil glavni organizator 1. državne razstave cikastega goveda
v Cerknem in je zelo zvest rejski organizaciji.
Mira Žvan
Mira Žvan že več let brezplačno opravlja delo blagajničarke in aktivno sodeluje pri organizaciji
strokovnih delavnic in planšarske prireditve Kravji bal v Bohinju. Miro Žvan krasijo izredna delavnost, prijaznost in zavzeto rejsko delo.
Metka Žan Lotrič
Metka Žan Lotrič je aktivno pomagala pri ustanovitvi društva. Bila je njegova prva strokovna
tajnica in je sodelovala pri prvem pregledu populacije cikastega goveda po Sloveniji. Za strokovno delo pri genski banki in v strokovni delovni skupini jo je vseskozi navdihovalo občudovanje
naše avtohtone pasme goveda.
Andrej Kuhar
Andrej Kuhar je bil drugi predsednik društva, in to v času velikih aktivnosti na različnih področjih.
Je izvorni rejec cikastega goveda in član strokovne delovne skupine. Andrej Kuhar je bil znan
po tem, da je kot predsednik društvo zastopal zelo suvereno.

Jožef Romšak
Jožef Romšak je bil prvi predsednik društva. Sodeloval je pri njegovi ustanovitvi in pri nekaterih
začetnih projektih društva.
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PRIZNANJE za prispevek pri ohranjanju avtohtone pasme cikasto govedo so prejele naslednje
strokovne ustanove:
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Javna služba nalog genske banke v živinoreji

Javna služba nalog genske banke v živinoreji deluje kot javna služba na področju biotske raznovrstnosti
domačih živali. Pomemben je bil njen prispevek pri ustanovitvi Društva za ohranjanje cikastega goveda v
Sloveniji. Poleg tega sodeluje pri strokovnem in raziskovalnem delu.
Priznanje je prevzel vodja javne službe prof.dr. Drago Kompan.
Kmetijski inštitut Slovenije
V okviru Govedorejske službe Slovenije je Kmetijski inštitut Slovenije koordiniral strokovne naloge v govedoreji in prav od tod je društvo prejelo prva finančna sredstva. Omeniti moramo prispevek Tomaža Perparja pri
uvrščanju selekcijskih metod v skupne strokovne naloge v govedoreji. Kmetijski inštitut Slovenije je sodeloval
tudi pri vzpostavitvi in vodenju izvorne rodovniške knjige za cikasto govedo.
Priznanje je sprejel vodja DPO v govedoreji Tomaž Perpar.
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana je veliko pripomogel k uspešnemu rejskem delu združenja. Strokovnemu
tajniku od vsega začetka nudi pomoč pri rejskem in administrativnem delu. Poleg tega pomaga pri organizaciji
strokovnih delavnic, razstav in ekskurzij. Zavodu se zahvaljujemo tudi za pomoč pri pripravi revije Cikasti
zvonček in pri obveščanju članov združenja.
Priznanje je sprejel vodja oddelka za živinorejo Matija Rigler.
Osemenjevalni center Preska
Osemenjevalnemu centru Preska se moramo zahvaliti za začetek pridobivanja bikovega semena cikaste
pasme. Pri tem ne smemo prezreti pomoči pokojnega mag. Jožeta Berganta društvu. Osemenjevalnemu
centru Preska smo hvaležni tudi, da imamo lahko v njegovih prostorih sedež združenja in da nam pomaga pri
administrativnem delu.
Priznanje je prevzel vodja centra mag. Janez Kunc.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je največja nevladna organizacija kmetov v Sloveniji. Skrbi za koordinacijo strokovnih nalog v govedoreji. Zelo cenimo njeno preudarno odločitev, da je omogočila in podprla
pasemske rejske organizacije, da pridobijo status priznanih rejskih organizacij. Tako je nastala tudi priznana
rejska organizacija za cikasto govedo.
Priznanje je v imenu zbornice sprejel predsednik Ciril Smrkolj.

Priznanje Biotehniški fakulteti

Priznanje OC Preska
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Priznanje Kmetijskemu inštitutu Slovenije

Priznanje KGZS

Priznanje KGZ Ljubljana

Po podelitvi priznanj je občni zbor potekal po
dnevnem redu. Pregledali smo delo v preteklem
letu, s poudarkom na rejskem in selekcijskem delu
ter sprejeli finančno poročilo in poročilo nadzornega
odbora. Udeleženci občnega zbora so sprejeli še
program dela, pri čemer so veliko pozornost namenili prihajajočemu glavnemu dogodku, to je organizaciji 2. državne razstave cikastega goveda.
Ustanovljen je bil tudi sklad CIKINA ZVEZDICA,
v katerega se vplačujejo sredstva, namenjena za
pomoč članom, ki jih prizadenejo nesreče.

Častni gostje na občnem zboru

Delovni predsednik občnega zbora mag. Stane Bergant je ob koncu dal pobudo, naj združenje začne
aktivnosti za uvrstitev cike v slovensko kulturno
dediščino. Prav tako je poudaril posebno vlogo strokovnega tajnika Rafka Rokavca in izvornega rejca
Marjana Zupančiča pri delu društva, ki sta se dobronamerno odpovedala priznanju. Z zavzetim in
strokovnim delom sta veliko pripomogla k ohranjanju
cike in uspešnemu delovanju rejske organizacije v
zadnjih desetih letih.
Po koncu občnega zbora so člani in gostje v
sproščenem vzdušju še poklepetali, navezovali stike
ter izmenjevali mnenja in pobude.

Ob 10. letnici torta CIKA

Maškare cike

V

Bernarda Prodnik, Solčava

Solčavi so cike zelo popularne.
Dokaz so maškare cike, ki so se letos predstavile na solčavski pustni
prireditvi »Vinarska«. Izdelovalci
kostumov so se zelo izkazali. Predvsem pa je
zanimivo, da so cikaste maske izdelali in predstavljali domačini, ki niso rejci cik. Tudi takšni
dogodki prispevajo k promociji naše avtohtone
pasme.

Maškare cike

Cika ima kakovostno mleko

Podjetje Plevnik je prispevalo hladilni bazen
za pokušnjo svežega mleka cike na 2. državni
razstavi v Komendi. Sveže mleko je podarila
kmetija Cencelj iz Jeronima nad Vranskim.
Iskrena hvala.

Spodbuda za cikorejce!
Rejec Damijan Orel iz Šmarij pri Vipavi je leta 2011
registriral obrat za predelavo ovčjega in kravjega
mleka. Na 2. državni razstavi je predstavil MEHKI
SIR iz mleka krav cikaste pasme. Iskrena hvala.
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Kako do semena želenega bika cikaste pasme?
mag. Janez Kunc, dr.vet.med., vodja OC Preska

Osemenjevalni center Preska vsako leto pripravi omejeno količino zamrznjenega semena od dveh do štirih
bikov cikaste pasme. Odbiro bikov opravi delovna
skupina za odbiro in ocenitev bikov pri PRO CIKA.
Glede na število krav cikaste pasme, ki se umetno
osemenjujejo, je to veliko število bikov. Zaradi majhne
populacije krav je treba pazljivo odbirati bike, da ne bi
zašli v težave zaradi prevelikih sorodstvenih povezav.
Veliko število odbranih bikov nam zaposlenim na OC
Preska povzroča težave že pri shranjevanju in razvozu semena po terenu. Povpraševanje je v primerjavi
z drugimi pasmami razmeroma majhno, poleg tega
pa še omejeno na posamezna območja. Pa vendar
želimo venomer in kjer koli zagotavljati dobro oskrbo
s semenom.
Delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov cikaste
pasme ob koncu leta odbere bike za naslednje osemenjevalno leto. Seme odbranih bikov je skoraj vedno
na voljo veterinarskim organizacijam, zagotavljamo
tudi redno dostavo. Kmetijski inštitut Slovenije je konec
leta 2010 pripravil spletno aplikacijo (modul na www.
govedo.si) in izpis »Kam, cika?«, ki omogoča rejcem
pregled primernosti plemenskih bikov za osemenjevanje njihovih plemenic z vidika stopnje sorodstva.
Izbor vključuje seme bikov, ki se je uporabljalo za osemenjevanje v zadnjih letih. Ob razkropljeni in majhni
populaciji po Sloveniji vsi osemenjevalci semena vseh
bikov enostavno ne morejo vedno imeti v svojih kontejnerjih.

Če rejec želi za osemenitev plemenic seme priporočenih
bikov, ga lahko naroči. Toda seme ni kot mleko, pa še
mleko zahteva posebne pogoje pakiranja, transporta in
hranjenja. Seme mora biti venomer v tekočem dušiku in
v tem plinu mora priti do rejca. Omejitve imamo pri razvozu iz centra, še posebej pa jih imajo osemenjevalci. Če bi
osemenjevalci želeli imeti vse seme v ponudbi s seboj, bi
se morali voziti okoli s takim kombijem kot naš distributer.

Kako do semena ?

Približno mesec in pol pred predvideno osemenitvijo se
je treba z osemenjevalcem dogovoriti o načinu naročanja
in dostavi želenega semena. Seme lahko naročite pri
vašem osemenjevalcu ali neposredno na OC Preska.
Pri tem se dogovorimo za način dostave (kateri osemenjevalec bo seme prinesel, kdaj je predviden razvoz semena …). Vse to se izvede v okviru rednih razvozov semena po državi. Le tako lahko zagotovimo, da bo seme
pravočasno na voljo. Če bi ob pojatvi morali rejcu dostaviti samo želeno seme, bi to pomenilo dodatne stroške
prevoza. Nepotrebni stroški bi nastali tudi zaradi dodatne
izgube časa distributerja in osemenjevalca.
Želimo, da bi bilo čim več krav cikaste pasme uspešno
osemenjenih s semenom želenih bikov, kajti le tako lahko
pričakujemo kakovostne potomke in napredek v reji. Odbira plemenskih bikov za osemenjevanje je namenjena
prav temu. Na OC Preska se tega globoko zavedamo.

Biki cikaste pasme za osemenjevanje:
NATO

SI 93389325 ROD. št.: 853031
Pasma: CK (CK 97 %, PZ 3 %)
Izvor:
Janez Mrak, Medvode
Rojen: 01. 03. 2010
Oèe:

Mati:

NANO
Oèetov oèe:

NAGELJ

852557

EVROPA

Oèetova mati: Materin oèe:

DIMKA

SI 02921541
Materina mati:

PIKA

SI 22965295 SI 92837083

SI 2044280

Bik Nato je bolj v mleènem tipu, saj je potomec Evrope, ki slovi po odlièni mleènosti.
Ima svetlejšo temeljno barvo z manj izraenimi barvnimi znaki.
Zaradi prepreèevanja parjenja v sorodstvu ga odsvetujemo za osemenjevanje plemenic, potomk bikov:
NANO, NAGELJ, MARIN, MORIS in SLAP

mati: EVROPA SI 02921541

SOLÈAVSKI

SI 83754690 ROD. št.: 853029
Pasma: CK (CK 100 %)
Izvor:
Anton Dešman, Solèava
Rojen: 25. 02. 2010
Oèe:

Mati:

SMAST
Oèetov oèe:

SATURN

852291

ROA

Oèetova mati: Materin oèe:

BREZA

SI 52645451 SI E0392864

SI 210294
Materina mati:

JABLAN

PIKA

SI 1450845

SI 1362045

Bik Solèavski je proizvodno kombiniranega tipa s poudarkom na mleènosti. Je potomec matere Roe,
katere kri ni prisotna v populaciji cikaste pasme. Ima rdeèe rjavo temeljno barvo in manj izraene bele
barvne znake.
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Zaradi prepreèevanja parjenja v sorodstvu ga odsvetujemo za osemenjevanje plemenic, potomk bikov:
SATURN, SLAP, SURK in SILVESTER

mati: ROA SI 2101294

SILVESTER

SI 83494530 ROD. št.: 853015
Pasma: CK (CK 100 %)
Izvor:
Matej Smukavec, Podjelje v Bohinju
Rojen: 28. 12. 2009
Oèe:

Mati:

SURK

852277

Oèetov oèe:

NAGLA

SI 02618593

Oèetova mati: Materin oèe:

SATURN

PISANA

851820

SI 1921933

Materina mati:

BORO

ULA

SI E0316686 SI E0378535

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, SATURN, SLAP, DULE in BRIN

mati: NAGLA SI 02618593

DARVIN

SI 53467388 ROD. št.: 852744
Pasma: CK (CK 83 %, PZ 17 %)
Izvor:
Joe Hribar, Bohinjska Èešnjica
Rojen: 12. 12. 2008
Oèe:

Mati:

DOVZAN
Oèetov oèe:

MIŠKO

852238

SRNA

SI 73192026

Oèetova mati: Materin oèe:

VESNA

SI 62525194 SI E0369202

Materina mati:

TINÈEK

SARA

851787

SI 52262977

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 in TOM

mati: SRNA SI 73192026

NIK

SI 93405498 ROD. št.: 852559
Pasma: CK (CK 100 %)
Izvor:
Vida Smukavec, Podjelje v Bohinju
Rojen: 25. 01. 2008
Oèe:

Mati:

NAGELJ
Oèetov oèe:

MIŠKO

151418

MAJHNA

Oèetova mati: Materin oèe:

VESNA

SI 62525194 SI E0369202

SI 03075739
Materina mati:

BRIN

JAGODA

851656

SI 1613510

Bik Nik je manjšega ovirja. 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, DOVZAN, NAPOLEON in BRIN

mati: MAJHNA SI 03075739

SURK

SI 73209995 ROD. št.: 852277
Pasma: CK (CK 100 %)
Izvor:
CIlka Povodnik, Podgorje pri Sevnièni
Rojen: 01. 06. 2006
Oèe:

Mati:

SATURN
Oèetov oèe:

851820

PISANA

SI 1921933

Oèetova mati: Materin oèe:

Materina mati:

SLAP

CIKA

JABLAN

BELA

151255

SI 1614325

SI 1450845

SI 1906056

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 in SLAP

mati: PISANA SI 1921933
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V letu 2013 bosta vključena v osemenjevanje naslednja bika:
MRAK

SI 83902312 ROD. št.: 853076
Pasma: CK (CK 95 %, PZ 5 %)
Izvor:
Janez Kemperl, upanje Njive, Stahovica
Rojen: 04. 06. 2010
Oèe:

Mati:

MARIN
Oèetov oèe:

852406

ROA

Oèetova mati: Materin oèe:

SI 82936994
Materina mati:

MANDELJ

EVROPA

COL

RDEŠKA

851959

SI 02921541

151263

SI 2095379

Bik Mrak je bolj v mleènem tipu s poudarjenimi avtohtonimi lastnostmi - tanki in kratki rogovi,
dolg vrat s tanko in nagubano koo. Ima izraene bele barvne znake - hrbtno liso in pase na nogah.
Zaradi prepreèevanja parjenja v sorodstvu ga odsvetujemo za osemenjevanje plemenic, potomk bikov:
MARIN, MORIS, MANDELJ, COL, TOM in SUM

mati: ROA SI 82936994

NEGO

SI 43826919 ROD. št.: 853081
Pasma: CK (CK 97 %, PZ 3 %)
Izvor:
Branko Rošelj, Kamni vrh, Gabrovka
Rojen: 05. 07. 2010
Oèe:

Mati:

NANO
Oèetov oèe:

852557

CVETA

Oèetova mati: Materin oèe:

NAGELJ

DIMKA

151418

SI 92837083

SI 33327497
Materina mati:

CVET

CIKA

851977

SI 02319304

Bik Nego je proizvodno kombiniranega tipa, lepih telesnih oblik in izraenih avtohtonih lastnosti glave.
Njegova temeljna barva je svetlejša z manj izraenimi belimi barvnimi znaki.
Zaradi prepreèevanja parjenja v sorodstvu ga odsvetujemo za osemenjevanje plemenic, potomk bikov:
NANO, NAGELJ, SLAP, SURK in COL

Slovo bikovskih mater
KOSTANJA SI 1613509

mati: CVETA SI 33327497

Rafko Rokavec

Krava Kostanja je bila bohinjska cika s kmetije Marka Sokliča v
zgornjem Podjelju v Bohinju (p.d. pri Beretavcu). Uradno je njen
rojstni dan 10. januar 1990, kar pomeni, da je presegla magično
starost 20 let. Po besedah prejšnje lastnice, pokojne Marije Soklič,
pa je bila krava Kostanja še nekaj let starejša. Datum rojstva so ji
namreč določili ob vzpostavitvi registra leta 2001. Telila je 13 krat,
njena potomca sta bila plemenska bika MIŠKO in ŠPIK.

Krava Kostanja se je udeležila pomembnih prireditev: Kravjega
bala v Ukancu, razstave
ob kongresu ICAR na
Bledu leta 2000, druge
strokovne delavnice v
Srednji vasi v Bohinju
leta 2003 in prve državne razstave cikastega goveda v Cerknem
leta 2005. Prav spomini na prvo državno razstavo so še zelo živi, saj
je bila Kostanjina vodnica Marija Soklič, ki je s svojim rejskim žarom
dala razstavi poseben pečat. Skrbno varstvo pokojne Marije Soklič
je pripomoglo k častitljivim letom krave Kostanje. Zanjo je skrbela
kar 20 let, poletja sta preživeli v Konjski dolini. Pred dvema letoma
je ugasnilo Marijino življenje, 2. aprila letos pa je prišel konec tudi za
Kostanja na 1. državni razstavi v Cerknem
kravo Kostanjo.
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JAGODA SI 1613510

Tudi krava Jagoda izhaja z Beretavčeve kmetije v zgornjem Podjelju v Bohinju. Tudi njej so ob vzpostavitvi registra določili datum
rojstva, in sicer 5. maj 1993, čeprav je po pripovedovanju Marije
Soklič enake starosti kot krava Kostanja. Po zunanjosti sta si
bili podobni, predvsem po majhni rasti in dolžini rogov, sicer pa
raznoliki. Jagoda je bila skoraj enobarvnega svetlejšega pigmenta, beli znaki so bili vidni le na repu in pod trebuhom. Odlikovala sta jo lepo pripeto vime in zelo miren
temperament. Krava
Jagoda se je udeležila
druge strokovne delavnice v Srednji vasi v Bohinju leta 2003 in šeste strokovne
delavnice v Komendi leta 2011. Upali smo, da se bo udeležila
tudi druge državne razstave, toda noge niso zdržale. Njena pot
se je končala 25. marca 2012, tik pred razstavo.
Krava Jagoda je zamenjala kar nekaj lastnikov. Njen prvi novi
lastnik je bil Gregor Resman iz Studorja v Bohinju. Novembra
2004 se je preselila na kmetijo Vide Smukavec v Podjelje, decembra 2007 je odšla na Karničarjevo kmetijo na Zgornjem Jezerskem, od tam pa januarja 2009 v dolino Črne pri Kamniku, k
rejcu Marjanu Burji. Krava Jagoda je na svoji zadnji postaji, na
kmetiji Burja, ob požrtvovalnem pristopu veterinarja, mag. Zorana Klinkona, povrgla še dva plemenska bikca, Dolomita in Navtika. Njen potomec je bil tudi bik Salomon. Ob požrtvovalnem
delu vseh omenjenih je krava Jagoda dosegla dolgoživost 20
let, za kar velja vsem iskrena zahvala.

CIKA SI 1614325

Jagoda na 6. strokovni delavnici v Komendi

Kmetija Smukavec (p.d. Zgornji Krucman) v zgornjem Podjelju v
Bohinju je bila dom krave Cike. Njen rojstni datum je 15. marec
1994, kar pomeni, da sta jo do starosti 20 let ločili le dve leti.
Zaznamovala sta jo dobra plodnost (telila je 13 krat) in pravilne
oblike nog, z zelo čvrstimi biclji ter visokimi parklji. Bila je ena
od cik z najnižjo višino vihra (114 cm). Njeni potomci so bili plemenski biki Saturn, Snop in Smihel. Bika Saturn in Smihel sta
bila vključena tudi v umetno osemenjevanje, zato kri krave Cike
najdemo tudi v sedanji populaciji cikaste pasme v Sloveniji.

Krava Cika je vsako leto odšla na večstopenjsko planinsko
pašo, značilno za Bohinj. Najprej se je pasla doma, nato v
Konjski dolini in nazadnje na Velem polju pod Triglavom. Po
enakem pašnem ritmu se je vračala tudi nazaj proti domu.
Bila je med tistimi bohinjskimi kravami mlekaricami, ki so
jih molzli za predelavo mleka v mlečne izdelke. Za tako dolgo življenjsko obdobje krave Cike so zaslužni Krucmanovi
iz Podjelja in večletni sirar na planini Velo polje Franc Smukavec.
Poleg Kravjega bala v Bohinju se je krava Cika udeležila
razstave plemenskih živali ob 50. letnici osemenjevanja
na Gorenjskem v Kranju leta 2002 in druge strokovne delavnice cikastega goveda v Srednji vasi v Bohinju leta 2003.
Prav gotovo pa ima za seboj eno najštevilčnejših udeležb
na pohodih na najvišjo planino v Sloveniji, na Velo polje,
kajti poleti je bil dolga leta to njen drugi dom.
Cika na 2. strokovni delavnici v Srednji vasi v Bohinju
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Vloga barvnih znakov pri določanju tipa
cikastega goveda
dr. Metka Žan Lotrič
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

I

zvorna oblika slovenske avtohtone pasme cikasto govedo se je razvila na območju Bohinja, kjer sta
živinoreja in planšarstvo predstavljala blagostanje bohinjskega kmeta. Cikasto govedo je bilo vsaj od druge
polovice 19. stoletja in do 60. let prejšnjega stoletja razširjeno večinoma na območju današnje gorenjske
statistične regije, kjer je bilo v primerjavi z ostalimi pasmami goveda najštevilčnejše.

Schollmayr (1872) je pri opisovanju pasem goveda na
Kranjskem v drugi polovici 19. stoletja zapisal, da so se
živali med seboj močno razlikovale po zunanjem izgledu
in da so jih imenovali kar po barvi dlake. Avtor je predstavil šest območij reje kranjskega goveda. Na območju
Bohinja je bilo razširjeno govedo rdeče ali rdečerjave
barve. Za te živali je bilo značilno, da so bile izredno majhne, govorilo se je celo, da ne presežejo niti »kozlove
višine«. Majhen okvir teh živali so povezovali s poletno
pašo na strmih, pustih in kamnitih pašnikih v visokih apnenih gorah. Povše (1893) piše, da so v Bohinju poleg
rdeče-pisanega gorenjskega goveda redili še rumenosivo kranjsko deželno pasmo.
Sredi 19. stoletja so v Bohinj vpeljali rdečo tirolsko pasmo
goveda, ki je bilo po barvi in drugih zootehniških lastnostih podobno enobarvnemu bohinjskemu govedu. Z
uvažanjem plemenskih bikov in telic pincgavske oziroma
belanske pasme so živali izgubljale svojo enobarvnost,
pojavljati se je začela rdeče-bela obarvanost.

O tem, kakšno je bilo bohinjsko govedo v prvih desetletjih
prejšnjega stoletja, je več zapisov. En je bil objavljen v
Domoljubu leta 1921, kjer je neznani avtor v članku z
naslovom »Bohinjcem« zapisal: »Bohinjska goved je …
finih kosti, kratke svitle dlake, burkljasto krivih rog, lepe čez
čelo široke glave z velikim lasenim čopom med rogovoma
… oči so velike, smrček črn … rep dolg in useden …«. O
črnem smrčku bohinjskega goveda so pisali tudi drugi
avtorji (Cvenkelj, 1914).

oceno 1, živali s povprečno svetlo rdečo barvo oceno
5, živali z zelo svetlo rdečo barvo plašča pa oceno 9.
Poleg pigmentacije plašča pri ocenjevanju barvnih znakov upoštevamo tudi izraženost hrbtne lise ter izraženost
pas na stegnih in golenih. Podobno kot pri pigmentaciji
plašča tudi izraženost hrbtne lise oziroma pas ocenjujemo z ocenami od 1 do 9. Živali z močnejšo izraženostjo
(večji obseg bele barve na hrbtu ali stegnih ali golenih)
dobijo nižjo oceno, živali z manjšim obsegom bele barve
pa višjo.
Poleg opisanih barvnih znakov se pri cikastemu govedu
bela obarvanost (npr. bele dlake …) pojavlja tudi drugod
po telesu. To je vključeno v rejski program, pri zabeležkah
napak barvnih znakov (beli znaki na glavi oziroma na
nogah ...). Glede na izraženost takšne napake ocenjujemo njeno sprejemljivost.

Preveč pozornosti namenjene
barvnim znakom kot pa tipu
živali

Pri ocenjevanju živali cikaste pasme goveda se dogaja,
da je včasih več pozornosti namenjene barvnim znakom
kot pa samemu tipu ocenjevane živali. Pri tem naj opozorimo, da barva živali v rejskem programu ni vključena
med lastnosti, ki sestavljajo oceno za avtohtonost, ampak ima pri ocenjevanju avtohtonosti največjo vlogo
izraženost naslednjih opazovanih lastnosti:
• glava,
• izraženost oči,
• debelina rogov,
• dolžina rogov,
• usmerjenost rogov,
• vrat,
• izraženost podgrline,
• izraženost skočnega sklepa,
• višina vihra.

Bohinjski tip krave (1955) (prof. dr. Ferčej in Skušek, 1988)

Pigmentacija plašča in
izraženost hrbtne lise ter pas
na stegnih in golenih

Pigmentacija dlake oziroma barve kože je ena izmed
lastnosti, opisanih v Rejskem programu za cikasto
govedo, ki spadajo v sklop t. i. avtohtonih lastnosti. Pri
pigmentaciji plašča opisujemo trenutno izraženost odtenka rdeče barve (od temnejšega do svetlejšega). Tako
živali, ki imajo zelo temno rdečo barvo plašča, dobijo
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Čreda cikastega goveda na Krvavcu leta 1934
(Lastnik fotografije: prof. dr. Andrej Šalehar)

V banovi uredbi iz leta 1935 je v odstavku »Napake, ki pa
še ne izključujejo živali« zapisano: »Preširok beli hrbtni
in trebušni pas, ki prikazuje s strani pri bikih eno tretjino,
pri kravah pa dve tretjini ali več bele barve. Pri kravah:
bele lise ob straneh in na podbradku; ozke bele proge, ki
se podaljšujejo od belih obročev na stegnu doli do biclja;
bele lise v biclju; temen šopek v uhljih in temno do črno
obrobljen gobec; sivomodro barvilo v sluznici smrčka;
nepravilna barva rogov«. Pri tem naj spomnimo, da smo
v 9. številki revije Cikasti zvonček objavili članek z naslovom »Navodila za presojo barvnih znakov cikastega
goveda« (Šalehar in sod., 2009), v katerem smo povzeli
tudi omenjeno banovo uredbo.
V doktorski disertaciji »Razvoj pasme cikastega goveda
in planšarstva« (Žan Lotrič, 2012) je med sklepi zapisano, da samo tiste živali, ki so uvrščene v cikasti tip,
predstavljajo pravo cikasto pasmo in da je zato treba
» … lastnosti, ki določajo cikasti tip pasme, pri presoji
prvobitnosti pasme upoštevati v večji meri kot pa barvo
živali«.

Presoja barvnih znakov pri
cikastemu govedu

Pri presojanju barvnih znakih pri cikastemu govedu je
nujno upoštevanje zgodovinskih dejstev, ki so vplivala na
zootehniški vidik pasme. Cikasto govedo izvira iz enobarvnega bohinjskega goveda. Njegovo enobarvnost
so sprva ohranjali z oplemenjevanjem s pasmo podobnih zootehniških lastnosti (rdeče tirolsko govedo).
Na začetku sedemdesetih let 19. stoletja se je pojavilo
oplemenjevanje z belansko oziroma pincgavsko pasmo,
čemur so se rejci v Bohinju najdlje časa upirali in zato
tudi najdlje časa ohranili prvotni tip bohinjskega goveda.
Posledica križanja je bila bela obarvanost, ki je dominantna lastnost.

Zlasti za obdobje po letu 1964 je značilno pretapljanje
cikastega goveda z lisasto pasmo. Posledica so bili beli
barvni znaki, predvsem na glavi, lahko pa tudi drugod
po telesu. Pojav belega cveta na glavi je posledica predvsem prisotnosti krvi rdečega holštajna. To sta le dva
primera vpliva drugih pasem na razvoj cikastega goveda, dejstvo pa je, da so bile pri tem vključene tudi druge
pasme.
Po vseh navedenih zgodovinskih dejstvih, ki so vplivala
na razvoj cikastega goveda, se danes pojavlja vprašanje,
kako barvne znake pravilno »brati«, predvsem pa, kako
jih na živalih pravilno razvrščati. Pomagamo si tako, da
takrat, ko nek barvni znak zelo očitno kaže na prisotnost
druge pasme, živali zagotovo ne bomo uvrstili v cikasti tip
(npr. žival črne barve). Kadar pa barvni znak od želenega
odstopa v manjši meri, moramo upoštevati druge lastnosti, ki izražajo avtohtonost ter tip živali oziroma stopnjo
avtohtonosti v celoti.
V obdobju veljavnosti banove uredbe je bil v Dravski
Banovini stalež rodovniških krav večji kot je danes, pa so
npr. dovoljevali, da imajo krave bele lise v biclju.
Zavedati se moramo, da je malo živali, ki imajo vse avtohtone lastnosti (navedene na začetku tega članka)
zastopane enakomerno in da imamo zelo malo živali v
izvornem (avtohtonem) tipu. Poleg tega je od celotnega
današnjega staleža manj kot 20 % plemenic v cikastem
tipu, ki je odlična osnova primarnega namena reje.
Tem živalim posvečamo toliko pozornosti zaradi majhnega staleža živali, ki pri vseh opazovanih lastnostih pri
ocenjevanju avtohtonosti dosegajo optimalno vrednost
6-8, imajo višino vihra ≤ 125 cm (ženske živali) oziroma ≤ 115 (moške živali). Kadar se nam torej postavlja
vprašanje, katero žival odbrati za pleme – ali odbirati
glede na izraženost barvnih znakov ali glede na t. i. avtohtone lastnosti in tip živali –, bomo strokovno najbolj
prav storili, če bomo iskali »idealni avtohtoni tip«. Pri
potomcih moramo biti še posebej previdni pri dedovanju posameznega barvnega znaka. Le-ta lahko kaže
na prisotnost neke druge pasme. Odločimo se tako, da
izberemo pasmo, ki je po izvoru najbolj sorodna cikasti
pasmi goveda.

Zaključna misel

Trileten bik enobarvne starobohinjske pasme
(Vir: Spiller-Muys in sod., 1926)

V zadnjih desetih letih se je celotni stalež cikastega goveda več kot potrojil in s tega stališča pasma ni ogrožena,
saj je uvrščena v tvegano stopnjo ogroženosti. Če pa
upoštevamo dejstvo, da je od 921 krav, ki so vpisane
v izvorno rodovniško knjigo, samo 177 krav vpisanih v
glavni del, pa to pomeni, da je samo 19,2 % krav v cikastemu tipu. Zato naj bo ključno merilo pri odbiri tip
živali, barvo pa kot merilo uporabimo takrat, ko sta si
dve živali zelo podobni.

Čreda cikastega goveda pred drugo svotovno vojno (Lastnik fotografije: prof. dr. Andrej Šalehar)
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Prispevki k bibliografiji: CIKASTO GOVEDO

V

dr. Metka Žan Lotrič
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

letu 2012 smo v okviru raziskave o zgodovinskem razvoju slovenske avtohtone pasme cikasto govedo
pripravili delo: »Prispevek k biblografiji: Cikasto govedo, slovenska avtohtona pasma«. To je strokovni
priročnik, ki nam na podlagi številnih literaturnih informacij pomaga pri poznavanju zootehniškega razvoja in reje edine slovenske avtohtone pasme goveda. Kadar želimo utemeljiti smiselnost ohranjanja cikaste
pasme (kot dela ohranjanja biotske raznovrstnosti), se je namreč treba zavedati, da ohranjanja neke pasme
ni mogoče usmerjati, če ne vemo, kaj je vodilo rejce v preteklosti, da so utrdili določene pasemske lastnosti in
značilnosti (prilagojenost na okolje, dober izkoristek glede na naravne danosti …).

Zbrani podatki o cikastem
govedu do leta 1945

Prispevki k bibliografiji »Cikasto govedo – slovenska
avtohtona pasma« zajemajo predvsem obdobje do leta
1945. Pri zbiranju zgodovinskih virov o pasmi cikasto
govedo smo našli veliko zapisov in gradiv, ki opisujejo
živinorejo na današnjem območju Republike Slovenije.
Zapisi so v slovenskem jeziku in tudi v drugih, najpogosteje v nemškem. Glavni vir sta nam predstavljali dve
deli, in sicer Prispevki k bibliografiji: Zgodovinski viri o
slovenskih avtohtonih in tradicionalnih pasmah doma
(Šalehar, 2009) in Prispevki k bibliografiji: Slovenske knjige in tiski s področja živinoreje (Šalehar, 2011), ki zajemajo obdobje do leta 1945. Vsa gradiva so dosegljiva tudi
na spletni strani digitalne knjižnice Slovenije, DLIB.si. S
pregledom teh prispevkov smo pridobili izhodiščne bibliografske podatke, ki so usmerjali naše delo pri pregledu
gradiv in virov, ki so shranjeni po različnih knjižnicah v
Sloveniji. Tudi nekaj serijskih publikacij in knjig s področja
živinoreje je v digitalni knjižnici Slovenije, DLIB.si. Gradiva smo našli še v Arhivu Republike Slovenije. Skupaj so
na 39 straneh zapisani bibliografski podatki za 810 objav.

V pomoč nam je bil tudi spletni iskalnik Google-book in
drugi spletni iskalniki.
Z družbenimi in tržnimi spremembami je povezana logika reje cikastega goveda, ki se kaže v današnji notranji
strukturi celotne populacije (razdelitev živali v tri tipe).
Samo živali v cikastem tipu so osnova primarnega namena reje. To so živali, ki imajo t. i. avtohtone lastnosti
(lastnosti, neposredno povezane z izvornim tipom) čim
bolj izražene. Merila o zunanjem izgledu živali, ki jih najdemo v starejših virih, dosega okoli 20 odstotkov celotne
populacije cikastega goveda (izvorni tip). Le s poznavanjem zgodovinskega razvoja pasme lahko ohranjamo
prvobitnost pasme in pomembno prispevamo k ohranjanju slovenske naravne in kulturne dediščine in še posebej k ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji.
Do sedaj zbrani viri podatkov za pripravo bibliografije o cikastem govedu so številni. Pri tem dopuščamo možnost,
da kateri podatek ni popoln ali da se nam je pri zbiranju
kakšen vir tudi izmuznil. Zato bo vsakršna informacija, ki
bi doprinesla k izboljšanju obstoječe bibliografije o cikastem govedu, zelo dobrodošla.

Delo Prispevki k bibliografiji »Cikasto govedo –
slovenska avtohtona pasma« je dosegljivo na spletni
strani digitalne knjižnice Slovenije, na naslovu:
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-IHWD7OCJ

Bohinjka z značilnimi oblikami dobre molznice (Kump in Ločniškar, 1956)

Zgodovinske vire smo iskali tudi po COBIB.SI, vzajemni
bibliografsko-kataložni bazi podatkov NUK (Narodna in
univerzitetna knjižnica), Katalogu 1774-1947 NUK-a,
bazi Narodnega muzeja Slovenije ter katalogih in bazah
drugih knjižnic. Veliko knjig in objav s področja govedoreje smo našli tudi v knjižnici Oddelka za zootehniko
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in v drugih slovenskih knjižnicah. Nekatera gradiva smo dobili na spletni strani ALEX – Historische Rechts und Gesetzestexte
Online in na spletni strani Sistory – Zgodovina Slovenije.
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Naslovnica Prispevki k bibliografiji:
Cikasto govedo – slovenska avtohtona pasma

Za pokušnjo življenja na planšariji
Tamara Urbančič, učiteljica na Osnovni šoli Dragutina Ketteja v Ilirski Bistrici

J

unija 2011 sem šest učencev Kmetijskega krožka peljala na planšarijo Konjska dolina, kjer nas je za štiri
dni prijazno sprejel planšar Franc Smukavec. Življenje in delo planšarja in pastirja smo spoznavali tako,
da smo ga štiri dni tudi sami živeli. Letos smo se odločili za obisk planšarije Velo polje pod Triglavom,
kjer julija in avgusta sirari planšar Franc Smukavec in skupaj s pastirjem Slavcem skrbi za 90 glav goveje
živine.
nato so sledili odgon krav na pašo, sirjenje, izdelava
skute in kislega mleka. Nato pa še peka kruha in kuhanje kosila. Po kosilu je bil na vrsti počitek, kar med
kravami na paši pod Vodnikovo kočo. V treh dneh
smo poleg običajnega dela na planšariji opravili tudi
daljši ogled pašnikov in iskali drugo skupino goveda.
Pri tem smo videli: svizce, gamse, podlasice, planinskega orla, kavke in dva gada. Prvega smo fotografirali prav od blizu, drugi, manjši gad, pa je čisto
po naključju zlezel Roku na čevelj. Občudovali smo
planinske cvetice, med njimi planike, svišč in rožni
koren. Za čaj smo nabirali plahtico, srebrno reso
in materino dušico. Tem rastlinam je Slavc dodal še
sirup iz borovih vršičkov in čaj je bil tako okusen, da
ga je bilo vedno premalo. Ko smo hodili po pašnikih,
smo šli mimo številnih izvirov in jezerc, najboljša pitna
voda pa je bila iz korit za napajanje krav.

Radovedneži s Krasa na planini Velo polje

Ana, Martin, Rok in Tadej so bili tisti radovedneži, ki
se jim konec julija ni tožilo vstati ob štirih in se odpraviti
na pot. Avto smo parkirali na Rudnem polju na Pokljuki in se peš odpravili na Velo polje. Ob normalni hoji
traja pot tri ure in pol, mi pa smo potrebovali celih šest
ur, ker smo občudovali naravo in ker smo v nahrbtnikih vlačili veliko preveč vsega, predvsem oblačil in
hrane. Pot se je vila čez Studorski preval, kjer smo
prvič pili okusno izvirsko vodo. Na planšarijo smo
prispeli utrujeni, vendar nas je Franc kmalu razvedril
z okusno fižolovo mineštro. Že isti dan smo šli s pastirjem po krave in sodelovali pri molži, zvečer pa so
učenci pekli klobase na ognjišču, zunaj pod Triglavom, seveda v družbi zvedavih krav. Spali smo na
udobnih skupnih ležiščih in vstajali ob štirih. V temi
smo poiskali krave in jih pomagali prignati v ogrado
na molžo. Pri molži je Tadej čistil vimena in skrbel,
da molzni stroj ni padel na tla, Rok pa je kravam dajal priboljšek ter odpiral vrata. Ob šestih je bil zajtrk,

Počitek med kravami pod Vodnikovo kočo

Osvežitev iz korita dobro dene

Na planšariji smo preživeli samo tri dni, vendar
doživeli veliko zanimivega in si pridobili tudi nekaj
izkušenj, predvsem o skrbnem ravnanju s hrano, saj
se težko pritovorjene hrane ne meče stran in se pri
jedi ne spodobi biti izbirčen. Svoj čar goram prispevajo še živahne krave cike, katerih barva in zvonci
polepšajo že tako lepo pokrajino. Ko smo se vračali
domov, so nas pozdravile še ovce, ki so se pasle na
Toscu. Še bomo šli!

Prisrčen objem
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ZVEZA REJCEV GOVEDI RJAVE PASME SLOVENIJE

Razstava po 43 letih

Mija Sadar, Kmetijski inštitut Slovenije 			
Pavla Plesničar, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Avtor fotografij: Tomaž Perpar

Z

željo, da bi ohranili slovensko podeželje živo, poseljeno in obdelano, kar je na Krasu še težje kot drugod, so 2. junija 2012 v Dolenji vasi pri Senožečah ob krajevnem prazniku pripravili razstavo in okroglo
mizo o rjavi pasmi goveda ali kraški sivki, kot ji domačini rečejo ljubkovalno. To je bila prva razstava te
pasme goveda na Krasu po letu 1969, ko sta bili v Lipici evropska konferenca rejcev rjavega goveda in druga
državna razstava rjavega goveda.

Kraška sivka je ogrožena

Rjava pasma oziroma prvotno imenovana sivo-rjava
pasma ima v Sloveniji dolgo tradicijo. V preteklosti je
odigrala veliko vlogo pri razvoju govedoreje. Populacija
rjavih krav se je v nekaj desetletjih zelo zmanjšala in
predstavlja v naši državi le še 14,2 % vseh kontroliranih
krav. Zmanjšuje se tudi število prvih osemenitev z biki
rjave pasme. Po vseh kazalcih je pasma ogrožena. Med
vsemi pasmami v Sloveniji ima rjava pasma največjo
vsebnost beljakovin v mleku, kar ima poseben pomen
pri sirjenju. Zaradi velike konkurenčnosti in globalizacije
na področju selekcije postaja reja avtohtonih in tradicionalnih pasem, med katere spada tudi rjava pasma,
vse manj zanimiva. Velik vpliv na te pasme ima nabava
plemenskega materiala iz drugih populacij, s katerim
vnašamo predvsem gene za trenutno komercialno najbolj zanimive lastnosti, kot sta velika mlečnost ob močni
krmi in hiter prirast mesa. Ob tem pa se izgublja prilagojenost teh pasem na lokalne razmere.

Lastniki so ponosno pokazali najlepše predstavnice kraške sivke.
Naslova šampionke razstave so se veselili Medenovi.

Do leta 1960 je bila pasma v vseh državah Evrope selekcionirana kot kombinirana pasma, namenjena prireji mleka in mesa. Sprememba razmerja odkupnih cen v korist
mleka je kasneje pospešila oplemenjevanje z izrazito
mlečno ameriško rjavo pasmo. Tako se je zelo povečala
mlečnost, povečal se je okvir živali ter izboljšalo vime,
močno pa je rjava pasma izgubila pri klavnih lastnostih.
Zaradi zadnjega so stroka in rejci začeli iskati pot za
ponovno pridobitev primernih živali. Kmetijsko veterinarski zavod Nova Gorica je leta 1998 iz genetske rezerve
pridobil seme bika BENO 10223, katerega potomec je bik
BENO 111129, kasneje pa še seme bikov ŽIVKO 10262
in GUSTL 10254 (potomec bik GUSTI 111510). To je bil
začetek ponovnega uvajanja kombiniranih živali. Leta
2000 je bil za osemenjevanje bikovskih mater uvožen
prvi bik iz tujine – ACOST, kasneje pa so mu sledili še
številni drugi. Rejcem so bili za osemenjevanje vsako
leto na voljo tudi domači biki, s poudarkom na mleku in
mesu (SAVEL, JUBI, GRINGO, GRAD, VOKS...).
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Rjava pasma je poznana po mlečnosti in mirnosti, kar je dokazala tudi
84-letna gospa Lea Žibrna, ki je na razstavi pomolzla kravo Bistro.

Kraške lepotice so navdušile
obiskovalce razstave

Krajevna skupnost Senožeče je, na pobudo rejca
Nika Medena iz Senožeč in v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Nova Gorica, Društvom
živinorejcev občine Postojna in Pivka in Društvom lastnikov gozdov Vrhe – Vremščica, organizirala razstavo.
Razstava rjavega goveda oziroma kraške sivke (močne,
dolgožive in odporne krave) v Dolenji vasi je bila presek
dela z rjavo pasmo v kombiniranem tipu v zadnjih petnajstih letih. Razstavljene živali iz ekoloških in manj intenzivnih rej s celotne Primorske so se pokazale v vsej
svoji lepoti. Očiščene in vodljive živali so vodili enotno
oblečeni vodniki. 9 rejcev je prikazalo skupno 24 živali v
mlečno-mesnem tipu z več kot 55 % rjave pasme (kombiniran tip rjave pasme), razdeljenih v 5 skupin. Najprej
je v predstavitveni krog stopila kravja družina, na čelu
z mamo Bistro, ki jo je lastnica Lea Žiberna pomolzla.
Sledilo je ocenjevanje plemenskih telic in krav. V kategoriji plemenskih telic je prvo nagrado osvojila Sonja, last
Anike Meden iz Senožeč, med brejimi plemenskimi telicami je zvonec osvojila Pepelka, last Julijana Bratuža iz
Čepovana. Maca, lastnika Marka Lapanja iz Dabra, pa je
bila prva med mlajšimi kravami. Za ocenjevalca Matica
Riglerja je sledila ocena najtežje kategorije – starejših
krav. Odlične predstavnice kraške sivke so dokazale
svoj značaj, še posebej Medenova Mojca. Ta je bila zmagovalka skupine in šampionka razstave. Obiskovalci so
si poleg razstavnih živali ogledali tudi vožnjo „lojtrnika“
s štirivprego (vola in kravi) in prevoz sena ter pokusili
kmečko malico.

Z načrtnim delom na področju
selekcije se rjavi pasmi goveda
spet obetajo boljši časi

Prireditev se je končala z okroglo mizo, ki jo je vodil
Tomaž Perpar s Kmetijskega inštituta Slovenije. Osred-

nja tema razgovora je bila reja krav rjave pasme v kombiniranem tipu, z večjim poudarkom na prireji mleka in mesa,
ki so prilagojene težjim pogojem kmetovanja in ekološkim
rejam, so dolgožive, skromne, dajejo kakovostno mleko in
prenašajo dobre pitovne in klavne lastnosti. Moderator je
k sodelovanju povabil rejce in strokovnjake. Prisotni so bili
enotnega mnenja, da rjave pasme v izvirnem tipu ne smemo
vrniti za 50 let nazaj. Ohranjati moramo izboljšane lastnosti
vimena, telesne oblike in druge lastnosti ter izboljšati lastnosti za prirejo mesa. Zaradi velike konkurence med pasmami je treba rejce krav rjave pasme osveščati o ustrezni
ponudbi semena bikov (domači in tuji) in o možnosti nakupa
plemenskih bikov za pripust v vzrejališču Kmetijsko gozdarskega zavoda v Novi Gorici. Velika večina prisotnih rejcev
je izrazila željo po vključitvi v načrtno delo na področju selekcije pri kombiniranem tipu rjave pasme. S prepričanjem,
da imamo v rjavi pasmi izjemno bogastvo, ki se ga še ne
zavedamo prav in ga zato tudi ne znamo povsem izkoristiti,
smo končali prijetno druženje.

Družina Žiberna še ohranja tradicijo dela z rjavo pasmo.
Z njihovo štirivprego (vola in kravi) so pripravljeni, da odpeljejo zvonce
na razstavni prostor.

Razstava slovenskih avtohtonih pasem
domačih živali v Gornji Radgoni - AGRA 2012
dr. Metka Žan Lotrič in mag. Danijela Bojkovski,
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

N

a jubilejnem 50. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni AGRA 2012, ki je potekal v času
od 25. do 30. avgusta 2012, smo v okviru Javne službe nalog genske banke v živinoreji, letos že tretje leto
zapored organizirali strokovno razstavo slovenskih avtohtonih pasem domačih živali. Razstavljene so bile
živali 12-ih pasem. Pri predstavitvi cikastega goveda smo razstavljali kravo Šmarnico SI 03600221 s teličko (rejka:
Marijana Košir Karničar, Zgornje Jezersko), ki je bila na drugi državni razstavi cikastega goveda v Komendi 2012
izbrana za šampionko razstave.
V okviru razstave avtohtonih pasem smo pripravljali
občasne degustacije izdelkov iz mesa krškopoljskega
prašiča ter sirov narejenih iz mleka slovenskih avtohtonih
pasem domačih živali (cikasto govedo, bovška ovca, istrska pramenka, drežniška koza-mlečni tip).

vseh razstavljenih pasmah domačih živali, vključno z njihovimi proizvodi. Film se je vrtel na prireditvenem prostoru
ves čas razstave. Za večje skupine pa tudi za posameznike so potekali vodeni ogledi vseh razstavljenih avtohtonih
pasem domačih živali.

V boksu kobile lipicanske pasme je vsak dan potekala
demonstracija molže kobile in degustacija kobiljega mleka. Na razstavnem prostoru kranjske čebele je potekala
degustacija čebeljih izdelkov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ocenjuje letošnji sejem
kot zelo pomemben dogodek za slovenski prostor, na
katerem se je bilo mogoče seznaniti z najbolj aktualnimi
vsebinami s tega področja ter dobiti druge koristne informacije in strokovne usmeritve. S pomočjo rejcev, ki so
sodelovali s svojimi živalmi na razstavi avtohtonih pasem,
je bil sejem, ki ga letno obišče okoli 140.000 ljudi, ponovna
priložnost, da smo lahko slovenske avtohtone pasme predstavili obiskovalcem ter jih istočasno seznanili o pomenu
ohranjanja slovenske naravne in kulturne dediščine, ki jo
le-te predstavljajo. Na ta način ozaveščamo širšo javnost
o pomenu slovenskih avtohtonih pasem domačih živali ter
skrbimo za njihovo promocijo.

Poleg same razstave živali so bila za obiskovalce sejma pripravljena strokovna gradiva za podrobnejšo predstavitev posamezne pasme in za predstavitev glavnih vsebin dela Javne službe nalog genske banke v živinoreji. V
razstavnem prostoru so obiskovalce o pasmah informirali
plakati s posameznimi opisi slovenskih avtohtonih pasem
domačih živali, vključno s slikovnim gradivom. V istem
prostoru smo pripravili tudi multimedijsko predstavitev o

Vstop na razstavni prostor slovenskih avtohtonih pasem domačih živali

Predstavljena je bila bela variacija štajerske kokoši
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DRUŠTVO REJCEV GOVEDI ČRNOBELE PASME V SLOVENIJI

Mednarodna šola »MLADI REJCI – SLOVENIJA 2012«

Doc. dr. Marija Klopčič, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

T

udi letos je priznana rejska organizacija ‘Društvo rejcev govedi črnobele pasme v Sloveniji’, skupaj z
Oddelkom za zootehniko Biotehniške fakultete in Kmetijsko šolo Grm pri Novem mestu, organizirala
mednarodno šolo »MLADI REJCI – SLOVENIJA 2012«. Tako kot leta 2011 je teoretični in praktični del
izobraževanja potekal na Kmetijski šoli Grm. Letošnje mednarodne šole se je udeležilo 24 mladih rejcev, in
sicer trije osnovnošolci, devet dijakov srednjih kmetijskih šol iz Grma, Strahinja, Ptuja in Maribora, dijak gimnazije Maribor, sedem študentov Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete in trije študentje drugih fakultet
različnih študijskih smeri ter sodelavka Osemenjevalnega centra Preska. Tudi letos sta šolo vodili predavateljici Erica Rijneveld in Albertina Racer Palthe iz Nizozemske. Podobno kot lani je tudi tokrat izobraževanje
potekalo od zgodnjega jutra do pozne noči. Vsak udeleženec pa je moral tri ure prebiti pri živalih še ponoči.
Prvi dan so udeleženci iz črede telic in teličk Kmetijske šole Grm izbrali telico oziroma teličko, primerno
njihovi starosti in izkušnjam, ki so jih imeli z živalmi
doslej. Mladi rejci so živali najprej temeljito oprali in
jim pripravili udobno ležišče. Ležišče so pripravili
tako, da so po površini, dolgi od 210 do 250 cm in
široki od 150 do 200 cm za telice in krave ter nekoliko manjši za teleta (190 do 210 cm x 100 do 120
cm), raztrosili sloj slame in jo temeljito poteptali z
vilami. Po slami so raztrosili tanjši sloj žagovine in
nato spet dodali sloj slame, ki so ga z vilami čim bolj
čvrsto poteptali in nanj še enkrat nanesli tanjši sloj
žagovine. To so ponovili trikrat ali štirikrat, tako da
so že prvi dan dobili od 25 do 30 cm visoko ležišče.
Naslednje dneve so dodajali nove sloje slame in
žagovine, tako da je bilo tretji dan ležišče že zelo
kompaktno in visoko od 35 do 40 cm. Kombinacija
temeljito poteptane slame in žagovine deluje kot filter, plasti slame ter žagovine bolje poveže med seboj, živalim pa nudi udobno ležišče. Pomembno je,
da se urin in blato živali ves čas lovita v vedra in da
je ležišče ves čas čisto in suho.

vami, bi jih morali krmiti in napajati štirikrat dnevno,
in sicer ob 5. uri zjutraj, ob 11. uri dopoldan, ob 5. uri
popoldan in ob 11. uri zvečer. Tak sistem krmljenja in
napajanja velja za živali, ki se udeležijo lokalne, regijske, nacionalne ali mednarodne razstave. Pomembno je, da po odbiri živali za razstavo pričnemo s
posebnim režimom krmljenja in napajanja in da ga
ne spreminjamo vse do zaključka razstave. Celoten
postopek mora potekati vedno ob isti uri in na enak
način. Zelo je treba paziti tudi na čistočo jasli in vedra, v katerih živali dobijo krmo ali vodo.
Medtem ko je nekaj mladih rejcev pripravljalo ležišča,
je drugi del skupine opral in očistil živali, in to vsako
jutro po krmljenju. Mladi rejci so uporabljali poseben
šampon za pranje živali ter krtače in ščetke, s katerimi so oprali vse dele telesa, tudi parklje. Posebej
pozorni so morali biti pri pranju ušes, da ne bi živali
dobile vode v ušesa, ter pri čiščenju belih delov telesa, hrbtne linije in repa. Že po treh dneh pranja so
živali dobile poseben lesk in videti je bilo, da pri tem
uživajo.

Vsako jutro ob šesti uri so mladi rejci začeli krmiti živali. Najprej so jim ponudili kakovostno seno.
Sledil je obrok koncentratov, katerim so dodali prej
namočene pesne rezance. Nato so živali napojili.
Živalim je treba ponuditi vodo vedno iz istega vedra,
ki se uporablja izključno za napajanje živali in ne za
kaj drugega, kajti živali so zelo občutljive na različne
vonjave. Ko so živali oprali, so jim ponovno dali kakovostno seno. Živali so imele seno na voljo ves
dan. Drugo krmo pa so dobile samo dvakrat dnevno:
zjutraj in zvečer ob šesti uri. Če bi imeli opravka s kra-

Čiščenje parkljev

Priprava krme za živali

50

Po zajtrku so sledili trening vodenja in predstavitve
živali ter striženje in priprava živali za razstavo,
avkcijo, fotografiranje ali drugo javno predstavitev.
Za striženje telic in teličk praviloma uporabljamo
škarje z rezilom tipa 501/502 ali 31/505, za krave
pa rezilo Stewart 84 AU/505 ali 511/505 (glej www.
showequip.nl). Za različne dele telesa uporabimo
različno velika rezila. Za striženje dlak na nogah in
glavi in za striženje zunanje strani ušesa uporabimo
rezilo 10, za notranjo stran ušesa pa rezilo 40. Za
striženje repa uporabimo pri belih delih repa rezilo
40, za črne dele repa pa rezilo 10. Rep postrižemo
do točke, kjer se zaključi spodnji del višine mlečnega

zrcala. Spodnji del repa pustimo nepostrižen in ga
poskušamo med pranjem čimbolj sčesati, da dobimo
do razstave košat rep.

Bodo dobili priložnost pokazati
pridobljeno znanje?

Pri pripravi živali za razstavo obstajajo razlike med
državami. Vodilne na tem področju so Italija, ZDA in
Kanada. Evropske države (razen Italije) pri načinu
priprave, vodenja in predstavitve živali še vedno zaostajajo za vodilnimi tremi državami. Erica in Albertina
sta poskušali naše mlade rejce seznaniti s principom
priprave za razstave, ki je uveljavljen v severni Ameriki in Italiji. V Sloveniji smo v tem znanju žal šele na
začetku, čeprav je bilo pri tistih mladih rejcih, ki so
se pred tem že udeležili mednarodne šole v Belgiji ali
lani šole na Grmu, opaziti napredek v pripravi, vodenju in predstavitvi živali. Škoda je le, da ti mladi rejci
nimajo možnosti pokazati svojega znanja na lokalnih,
regijskih ali državnih razstavah.
Česanje repa

Priprava živali za razstavo se začne z odbiro, praviloma tri mesece pred razstavo. Že takoj ob odbiri je
treba poskrbeti za strokovno korekcijo parkljev. Parklji
morajo biti urejeni čimprej, da se lahko prikrijejo morebitne pomanjkljivosti v hoji. Včasih je treba korekcijo
parkljev ponoviti še kakšen teden pred razstavo (nikakor pa ne zadnje dni pred razstavo ali drugo javno
predstavitvijo). Z dnem odbire se začne tudi redno
pranje živali, na začetku enkrat do dvakrat tedensko,
zadnja dva tedna pa vsak dan. Ob odbiri poskrbimo
še za strokovno striženje živali, ki ga ponovimo tik
pred razstavo.
Tudi trening za udeležbo na prireditvi (vodenje, način
predstavitve) se začne z dnem odbire, to je tri mesece pred razstavo. Na začetku živali treniramo vsaka
dva do tri dni krajši čas, tako da začnejo uživati v
vodenju. Pomembno je, da se živali naučijo elegantne
(počasne) hoje, z visoko dvignjeno glavo. Vodnik
mora žival naučiti, da se ustavi takoj, ko to zahtevamo
od nje oz. jo naučiti premikanja nog po delnih korakih.
Pomembno je tudi, da ostane mirna takrat, ko je to
potrebno (npr. pri postavitvi skupine živali v ring ali
ko jo sodnik ocenjuje). Priprava na razstavo se stopnjuje in postaja bolj intenzivna (večkrat dnevno, s
krajšimi ali daljšimi obdobji treninga) zadnji mesec
pred razstavo.
Poleg treninga je pomemben tudi poseben režim
(sistem) krmljenja, ki je izredno pomemben za izgled
živali na razstavi. Tudi ta se začne z dnem odbire
živali (dva do tri mesece pred razstavo). Telice krmimo dvakrat dnevno, krave pa štirikrat dnevno – vedno
ob isti uri. Živali morajo imeti ves čas na voljo čim bolj
kakovostno in okusno (aromatično) seno. Proti koncu
pripravljalnega obdobja začnemo dodajati tudi malo
lucerne. Štirikrat dnevno živali dobijo še močno krmo,
kateri pri dveh obrokih dodamo prej namočene pesne
rezance. Tako kot smo jih krmili doma, živali hranimo
tudi na sami razstavi.
Na dan predstavitve je zelo pomembno, da je ekipa
usklajena in da se načrt dela pripravi že prej, kajti
zadnje priprave živali potekajo od 60 do 30 minut pred
odhodom v krog. Zadnje priprave so: korekcija hrbtne
linije in repa, uporaba pršil za lepši sijaj živali ter seveda priprava vodnika (ta mora biti v primernih oblačilih,
ki so običajno enotna za vse vodnike) in spremljajoče
ekipe, ki poskrbi, da živali pridejo v razstavni prostor
popolnoma čiste in profesionalno pripravljene.

Na letošnji zaključni prireditvi so se med seboj pomerile štiri skupine mladih rejcev, ki sta jih Erica in Albertina pred tem razvrstili v skupine glede na njihovo starost. V prvi skupini so tekmovali Andraž Podpečan,
Barbara Kropivnik, Anže Hajšek, Matjaž Pernat in
Simon Bela. Najbolje v tej skupini sta se odrezala
osnovnošolca Anže Hajšek in Andraž Podpečan.

Andraž Podpečan, najmlajši udeleženec šole

V drugi skupini, kjer so sodelovali dijaki srednjih
kmetijskih šol (Tine Šiler, Kristijan Tacinger, Leon
Harih, Danijel Vernik, Tilen Zabret in Borut Cveček),
sta bila najboljša Tine Šiler in Tilen Zabret. Po predstavitvi prvih dveh skupin je sledil izbor najboljšega
mladega rejca med »juniorji«. Zato so morali najbolje
uvrščena tekmovalca iz prve skupine in prva dva tekmovalca iz druge skupine s svojimi živalmi ponovno v
tekmovalni krog. Izmed štirih mladih rejcev je sodnica
Erica ob pomoči njene asistentke Albertine izbrala
letošnjega zmagovalca v skupini mladih rejcev med
juniorji. Ta čast je doletela Anžeta Hajška, ki je junija
končal šele osmi razred osnovne šole. Rezervni zmagovalec pa je postal Tine Šiler, dijak srednje kmetijske
šole Maribor.

Zmagovalec Anže Hajšek in rezervni zmagovalec Tine Šiler
v skupini »junior«.
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V drugem delu tekmovanja so se med seboj pomerili
nekoliko starejši dijaki in študentje. Nekateri izmed
njih so se šole mladih rejcev udeležili že lani na Grmu
oziroma leta 2010 v Belgiji, in so letos poskušali svoje
znanje nadgraditi ter si pridobiti dodatnih izkušenj.
V tretji skupini so se pomerili dijaka Niko Bobnar in
Boštjan Lemež ter študentje Simona Pust, Marko Strgar, Primož Kopač, Rok Rozman in Benjamin Dolinar.
Najbolje sta se izkazala Benjamin Dolinar in Boštjan
Lemež. V četrti skupini, kjer so prevladovali študentje
Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete, so tekmovali Petra Firm, Dejan Kastelic, Klemen Žagar, Tanja Tkaučič, Maja Medved in Andreja Kolar. Najboljšo
oceno sta dobila Tanja Tkaučič in Dejan Kastelic.

Če bo tudi prihodnje leto zanimanje za mednarodno
šolo mladih rejcev dovolj veliko, bomo izobraževanje
na temo ‘Priprava, vodenje in predstavitev živali’
izvedli na začetku julija 2013. Prijave zbiramo na
sedežu Društva rejcev govedi črnobele pasme (Marija.Klopcic@bf.uni-lj.si).

Podobno kot v prvem delu tekmovanja je sodnica Erica povabila v tekmovalni krog najbolje uvrščena rejca
iz tretje skupine in prva dva iz četrte skupine. Po temeljiti preveritvi njihovih znanj, sposobnosti, psihične
pripravljenosti in seveda usklajenosti z živaljo, je sodnica izbrala zmagovalca iz skupine »senior« mladih
rejcev. Lovoriko je osvojila Tanja Tkaučič, rezervni zmagovalec pa je postal Dejan Kastelic, oba
sta študenta Oddelka za zootehniko Biotehniške
fakultete.
Posebno priznanje za najlepše ostriženo in najbolje
pripravljeno žival je prejel Tine Šiler, dijak srednje
kmetijske šole iz Maribora, ki se je šole mladih rejcev
udeležil prvič.
Mladi rejci, ki so se udeležili letošnje šole mladih rejcev in tudi tisti, ki so se izobraževanja in treninga
udeležili lani, bodo v bodoče lahko pomembno prispevali k bolj kakovostnim izvedbam lokalnih, regijskih in
državnih razstav plemenskih živali lisaste, rjave in
črnobele pasme. Nekateri izmed njih pa bodo poskrbeli za profesionalno pripravo in predstavitev izbranih
živali rjave in črnobele pasme na Evropski razstavi
rjave pasme v St. Gallnu v Švici decembra letos ter na
Evropski razstavi črnobele pasme, ki bo v Fribourgu v
Švici marca 2013.

Sodnici Erica in Albertina

Zmagovalka Tanja Tkaučič in rezervni zmagovalec Dejan Kastelic v skupini »senior« mladih rejcev
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Prejeli smo nadvse zanimiv sestavek z avstrijske Koroške ...

“Kravja kupčija” za v zgodovinske knjige

Glasilo:
VȪLKERMARKT
Mittwoch
11. april 2012

Siegfried Edlmann, Obmann des Karntner Blondviehverbandes

S

telico »Soro« iz Leppene pri Železni Kapli bo odšlo nazaj v Slovenijo »Koroško svetlodlako govedo«.
Po 60 letih bo ta pasma spet naseljena na ozemlju svojih prednikov.

Celoten krog

Prvotno je učitelj Adolf Gstirner dejal, da je Blondvieh
prišel na Koroško s Slovenci kot potomec slovenskega enobarvnega goveda.
Potem pa so nemški naseljenci privedli iz Francije rdeče govedo in rdeče lisasto govedo. Z njunim
križanjem naj bi nastal Blondvieh.
Po besedah predsednika Koroškega združenja za
rejo Blondvieh Siegfrieda Edlmanna, se je s to kupčijo
zaključil stoletja trajajoči krog.
Pa je prišla v Slovenijo.

Kot zgodovinsko »kravjo kupčijo« bi lahko opisali spremembo lastništva manj kot dve leti stare telice »Sore« iz
Leppene pri Železni Kapli.

Eldmann: »S Soro je koroško svetlodlako govedo
končno odšlo spet tja, od koder je prišlo k nam, v
Slovenijo.«

Z njo prvič po več kot 60 letih vstopa goveja pasma
koroško svetlodlako govedo na območje svojih prednikov, v Slovenijo.
»Marijedvorsko govedo« (Mariahofer Viehrasse), kot
se imenuje pasma, je bila desetletja izumrla v Sloveniji. Čeprav se je njihovo število v Avstriji v zadnjih letih
povečalo z nekaj manj kot 30 na več kot 900 živali, še
vedno velja za eno izmed ogroženih domačih živalskih
pasem.

Prvo srečanje

Da »Sora« sploh gre v Črno pri Kamniku, je po članu
uprave združenja za rejo in posrednika kupčije,
Ingomarja Nechemerja, zahvala čezmejnemu sodelovanju živinorejcev.

Slevčevi (p. d. Žagarjevi)

»Spoznala sva se s sedanjim lastnikom Antonom
Slevcem, ki je takoj izrazil interes za redko pasmo
goveda,« pravi Nechemer.
Slevec pravi: »Nakup telice je bila moja velika želja, da
bi spet imel žival, ki smo jo imeli pred več kot desetimi
leti. Na žalost je bila po merilih rasnega kriterija nepopolna.«
Novi lastnik telice Sore, ki nosi potomca bika Sama,
bo zasnoval prvo kolonijo koroškega svetlodlakega
goveda v Sloveniji.

Žagarjeva domačija v Praprotnem pod sv. Primožem

Prodajalec Paul Dolinšek je navdušen nad poslom:
»Upam, da bo ta živalska pasma v Sloveniji še enkrat
oživela v naslednjih 15 do 20 letih.«
Iz zgodovinskih zapisov se razbere, da je bila pasma Blondvieh v 1928. letu še vedno vodilna pasma
domačega goveda na območju v okolici Maribora
(Marburg) in Slovenj Gradca (Windischgratz).
Blondvieh je še posebej priljubljena zaradi nezahtevne
reje, dobre mlečne proizvodnje, pa tudi okusnega
mesa in uporabna kot delovna živina.

Žagarjeva bajta na Mali planini
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V slovo
Stanislav Trobevšek
Na Velikonočni ponedeljek, 9. aprila 2012, je prenehalo biti srce Stanislavu Trobevšku,
po domače Zabrškemu Stanetu, ki je bil vrsto let vzoren rejec cikastega goveda.
Rodil se je 2. aprila 1934 na kmetiji v Zakalu. Po končani nemški šoli je pridno
poprijel za delo. V zakonu z ženo Fani so se jima rodili trije otroci, hčerki Joži in
Mira ter sin Stanko.
Z rejo cikastega goveda se je začel ukvarjati leta 1980. Od leta 1988 pa je
vsako leto pasel na Veliki planini, kjer je že prvo leto veliko pomagal pri postavitvi nove kapelice, za katero je naredil tudi križ. Bil je vedno nasmejan in dobre
volje. Mimoidoče je pozdravljal z igrivimi besedami in sejal veselje še med njih.
Zadnji teden pred smrtjo se je z velikim veseljem udeležil državne razstave cikastega goveda v Komendi, kjer je krava Rdeška dobila zvonec. Na njegovo veliko veselje se je zadnji dan razstave, kar v Komendi, skotil bikec, ki ga je Stane
v hecu poimenoval Cveto, saj
je bila ravno tisti dan cvetna
nedelja.
Z rejo cikastega goveda se sedaj
ukvarja sin Stanko z družino, seveda pa mu z veliko
modrosti, znanja iz izkušenj pomaga tudi mama Fani.
Zabrškega Staneta se bomo spominjali po njegovi pridnosti in delavnosti, veselju in optimizmu ter kot pastirja,
ki je vsakogar nasmejal.
Marta Poljanšek

Stanetova radost na cvetno nedeljo v Komendi

V slovo
Cecilija Smukavec
Marec 2012 se je za vaščane Podjelja začel žalostno. Tiho in skromno, kot je tudi
živela, nas je zapustila sovaščanka Blažkova Cilka.
Cilka se je rodila v Jereki. Že zelo zgodaj je morala prijeti za kmečka dela. Pri
delu je pomagala tudi teti na kmetiji v Podjelju. Teta svojih otrok ni imela, zato je
Cilka leta 1958 prišla živet k njej. Leto kasneje se je Cilka poročila s sosedovim
fantom in rodili so se jima štirje otroci. Vse življenje je bila predana kmečkemu
delu. Doma so redili krave, mleko pa je Cilka pridno predelovala, saj druge
možnosti v tistih časih ni bilo. Izdelovala je skuto, maslo in mohant, jih potem
prodala in z zaslužkom prispevala k preživljanju družine. Ob prostem času je
prijela za ročna dela. V zimskih dneh je veliko pletla, včasih je v roko vzela
svinčnik in z veseljem kaj narisala. Z ljubeznijo je obdelovala njivo in se jeseni
veselila pridelka.
Od 1985 do 1987 sta skupaj
z možem »majarila« na planini
Velo Polje. Leta 1994 pa ji je umrl
mož, zato je za moška dela na kmetiji
poprijel sin Matejko, ki tako ohranja tradicijo svojih prednikov, rejo avtohtonih bohinjskih cik.
Bolezen jo je priklenila na posteljo. Bila je drobna in
komaj jo je bilo opaziti med rjuhami, vendar pa so njene
oči do konca izžarevale upanje in življenjsko voljo.
Marija Kožar
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Sonce objelo planino Velo polje

V slovo
Peter Kemperl
Peter Kemperl, po domače Cesarjev Peter, se je rodil 5. aprila 1955. Odraščal je na kmetiji
v Županjih Njivah pri Stahovici. V Stranjah, sosednji vasi, je obiskoval osnovno šolo. Po
končanem služenju vojaškega roka se je zaposlil pri Gozdni.
Peter Kemperl pa ni bil le dober gozdar, bil je tudi velik ljubitelj cik, saj so na
Cesarjevi kmetiji že od nekdaj redili cike. Zadnjih sedem let je bil tudi pastir na Mali
Planini, kjer sta z mamo skupaj pasla čredo cikastega goveda. Čeprav je tudi na
planini opravljal svoj osnovni poklic, saj je dnevno podiral drevje v okoliških gozdovih, je marljivo pomagal mami pri pastirskih opravilih.
Letos se je za njega
začelo novo obdobje
življenja. Zasluženo se
je upokojil in bil je poln
načrtov za prihodnost.
Veliko noč je praznoval v krogu domačih, na
Velikonočni ponedeljek, 9.
aprila 2012, pa je odšel s prijateljico Marino na Sv. Primoža.
Pogostokrat sta odhajala v mir in lepoto teh krajev, tokrat zadnjič. Kajti popoldan se je njegova
življenjska pot končala.
Andrej Kuhar

Cesarjeve cike na Mali planini

V slovo
Mari Kemperl
V tišini noči, 21. februarja 2012, je za vedno prenehalo biti srce Mariji Kemperl, Mari iz Županjih
Njiv, ki je bila skupaj z možem Janezom dolga leta planšarica na Mali Planini.
Mari je svojo življenjsko pot začela 25. decembra 1935 v Stolniku, kjer se je kot četrta od
8 otrok rodila staršem na Kregarjevi kmetiji. Otroška leta, prepletena z delom na kmetiji
in vplivom druge svetovne vojne, so jo že v najstniških letih vodila na Gojško planino,
kjer je poleti pasla domače krave. To so bili časi, ki se jih je spominjala z iskrivim nasmehom, saj so bile tudi okoliške bajte polne mladih pastirjev in pastiric. Tako so skupaj
radi kakšno zagodli, predvsem pa so se družili in skrbno bdeli nad živino. Velikokrat je
omenila, kako dobre so bile včasih tople kumare, ki so si jih pastirji skuhali in jih skupaj
iz ‘’ta velike sklede’’ družno jedli pod bližnjo smreko. Že v tistem času se je naučila
izdelave skute in putra ter drugih mlečnih dobrot. Veliko znanja ji je dala znana pastirica
Debevčeva Zefa, ki je mladim pastirjem rada pokazala, kako se tem stvarem streže.
Še ne osemnajstletna se je poročila z Janezom Kemperlom iz Županjih Njiv. Ustvarila
sta si dom, v katerem so se jima rodili 4 otroci. Po upokojitvi sta se z možem spet podala
na planino. Prvo leto sta se za 14 dni odpravila past Bavančeve krave na Malo planino.
Planšarija se jima je tako priljubila, da sta se poslej na planino vračala vsako leto, polnih 21 let.
In to celo pastirsko obdobje, od zgodnjih junijskih dni do poznih septembrskih, kakšno leto, če je bilo vreme ugodno,
pa tudi do zgodnjih oktobrskih dni.
Vsa leta nas je razveseljevala s pravim laškim sirom,
skuto in kislim mlekom. In marsikdo je poleg kislega
mleka lahko pokusil tudi ajdove žgance z domačimi ocvirki, ki so se v ustih kar topili. Mari je bila odprta, zgovorna gospa. Številni planinci so se z veseljem ustavili
pri Bavančevi bajti in mnogi so se vračali vsako leto.
Trdo delo vse življenje pa je zaznamovalo tudi njeno
zdravje. Po hudi bolezni je februarja za vedno odšla
in za seboj pustila nešteto lepih trenutkov, ki smo jih
preživeli z Njo. Mari, hvala!
Metka Bokal

Bavančeve cike na Mali planini
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Bohinjske cike v Ukancu - KRAVJI BAL 2012

P

dr. Metka Žan Lotrič

o končani poletni paši živali na visokogorskih planinah, v Bohinju že več kot pol stoletja ohranjajo tradicijo
svojih prednikov v organizaciji Kravjega bala. Njegovi začetki izhajajo iz praznovanja v poklon planšarjem, ki
so gnali gospodarjeve trope krav v planine. Prvotno je prireditveni prostor za zabavo planšarjev predstavljala
gostilna v Bohinjski Češnjici, okoli leta 1925 pa so planšarski praznik preselili v Ukanc. V petdesetih letih prejšnjega
stoletja se je le-ta preoblikoval v tradicionalno vsakoletno praznovanje v Bohinju in počasi postajal vse bolj prepoznaven po celotnem območju Slovenije. Od takrat je prireditev odpadla le enkrat, drugače pa se tradicionalno ponavlja
vsako leto. Med pasmami goveda je vsaj prva desetletja prevladovalo cikasto govedo, ki je bilo s planšarstvom vedno
v tesni povezavi.
Letošnjo tretjo nedeljo v mesecu septembru 2012 je
na prireditvenem prostoru v Ukancu potekal že 56.
tradicionalni Kravji bal, kjer so prikazali tradicionalni
običaj bohinjskih govedorejcev ob zaključku planinske paše, ko se tropi vrnejo v dolino. Organizatorji so
zabeležili rekorden obisk, saj so našteli okoli 8.500
obiskovalcev. Zadnja leta daje poseben pečat Kravjemu balu organizirana predstavitev cikaste pasme.

Pika SI 63494604

Rejec Martin Odar iz Srednje
vasi v Bohinju je pripeljal kravo
Piko SI 63494604, ki je bila na
drugi državni razstavi cikastega goveda v Komendi 2012 v
skupini prvesnic uvrščena na
drugo mesto. Poleg krave je
rejec pripeljal tudi njeno teličko
Srno SI 44067762. Skupaj je na
Kravjem balu 2012 sodelovalo
23 živali cikaste pasme iz sedmih rej.

Strokovna komisija, v sestavi Igor Stanonik, Janez Krmelj in
Janez Senegačnik, je izbrala najlepše živali cikaste pasme iz
posameznih tropov:
Trop iz planine Velo polje
(5 živali rejca Mateja Smukavca iz Podjelja - pri Blažku,
2 živali rejca Branka Dobravca iz Bohinjske Češnjice - pri
Babnjeku)

Drobna SI 43280740 (najlepša cika v tropu iz planine Velo polje)

Trop iz planine Zajamniki
(6 živali rejca Alojzija Freliha iz Bohinjske Češnjice - pri Mosu)

Roža SI 63066759 (najlepša cika v tropu iz planine Zajamniki)

Prihod tropov iz planin

Na prireditvenem prostoru je bila stojnica Združenja
rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji, kjer
je bilo možno poskusiti sir narejen na bohinjski planini
Praprotnica iz mleka bohinjskih cik.

Organizatorji predstavitve cike na Kravjem balu se
zavedajo pomembnosti promocije te edine slovenske
avtohtone pasme goveda in njenih proizvodov v kraju,
ki predstavlja izvorno območje pasme in je istočasno
naše največje planšarsko središče. Obisk številnih
obiskovalcev stojnice združenja, kjer so v zelo kratkem času pošle vse zaloge sira narejenega iz mleka
cik, je dokaz, da lahko tudi s prirejo mleka in z njegovo predelavo v mlečne proizvode zagotavljamo večjo
ekonomičnost reje cikastega goveda. Predstavitev cike
na Kravjem balu mora vsekakor postati stalnica tega
planšarskega praznika.

Trop iz planin na JELOVICI
(planina Pečana in Soriška planina)
(2 živali rejca Jakoba Rozmana iz Nemškega Rovta - pri Kramarju, 3 živali rejke Emilijane Kutnjak iz Nemškega Rovta - pri
Šlosarju, 3 živali rejca Janeza Vrhunca iz Soriške planine - pri
Žagarju)

Jagoda SI 13375045 (najlepša cika v tropu iz planine Pečana)

