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Iskrena hvala vsem, ki ste pomagali ohranjati ciko.
Želim vam blagoslovljen Božič in srečno Novo leto.

Rafko Rokavec
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UVODNIK

Albin Šest, Srednja vas v Bohinju

Sem izvorni rejec cikastega goveda in edini plan-
šar v Sloveniji, ki redim izključno slovensko av-
tohtono pasmo goveda in se na planini ukvarjam 

s predelavo mleka. Zato čutim posebno dolžnost, da 
ob nastali situaciji, ki so jo ustvarili maloštevilni posa-
mezniki (nekateri med njimi celo predstavniki inštitucije, 
ki ima poslanstvo ohranjanja slovenskih avtohtonih pa-
sem domačih živali) in lahko usodno vpliva na nadaljnji 
razvoj pasme, zapišem svoja razmišljanja.
Cikasto govedo je pasma za katero lahko rečemo, da 
čas njene prisotnosti v slovenskem (kmetijskem) pro-
storu štejemo skoraj v stoletjih. Toliko let vpetosti reje 
pasme na določenem geografskem območju zagoto-
vo pušča pomemben pečat in povezavo v segmentu 
identitete naroda in prostora. Zatorej lahko nadvse op-
ravičeno uporabim že tolikokrat izrečene besede, da je 
cika resnično pomemben zaklad slovenske naravne in 
kulturne dediščine. Ob tem pa poudarjam: »Ne izgu-
bimo pasme zaradi različnih človeških interesov. 
To se je v zgodovini že dogajalo in pasma je zato 
že bila na robu izumrtja«. K sreči so se še pravi čas 
našli zanesenjaki in izvorni rejec Alojz Noč je za 12. 
številko Cikastega zvončka leta 2012 povedal: “Naj-
bolj mi je ostal v spominu 9. december 2002, ko so 
na našo kmetijo prišli Metka Žan, Rafko Rokavec in 
Marjan Zupančič. Iskali so cike po slovenskih hle-
vih, jih evidentirali in ocenili. Oni so orali ledino pri 
vzpostavitvi selekcije in za to jim moramo biti še 
posebej hvaležni. Njihovega požrtvovalnega dela 
združenje ne sme pozabiti”.
Eden izmed najpomembnejših vodil pri nadaljnjem 
razvoju pasme je zagotovo ta, da se pasmo ohranja 
v skladu z rejskim delom v preteklosti. To pomeni, 
da če se je neko pasmo uporabljalo za prirejo mleka, 
jo bomo uspešno ohranjali tudi v prihodnje, če jo bomo 
še vedno molzli. V nasprotnem primeru bomo izgubili 
njene osnovne oziroma glavne karakteristike. Razvoj 
pri pasmi pa bo šel v tiste lastnosti, ki so značilne za 
dojilje.

Cika je bila v preteklosti izjemno cenjena pasma za pri-
rejo mleka; slovela je po svoji odlični mlečnosti, in to 
tako zelo, da so prihajali po krave te pasme tudi od pre-
cej oddaljenih krajev ter jih peš gnali na Solnograško, 
Bavarsko … Cika je bila namenjena predvsem mlečni 
usmeritvi in to je bil uradni namen njene reje do sedem-
desetih let prejšnjega stoletja. Po količini namolzenega 
mleka je bila primerljiva z drugimi pasmami goveda. V 
knjižnici Kmetijskega inštituta Slovenije so shranjena 
poročila o rezultatih prireje mleka pri ciki do obdobja, ko 
so zahtevali ukinitev pasme. Zato, držimo se rejske-
ga cilja glede proizvodnosti, da je cika kombinirana 
pasma s poudarkom na prireji mleka in podpirajmo 
takšne reje!

Da se je cika v preteklosti večinoma molzla potrjujejo 
izvorne reje, ki se večinoma (kar 12 od 15-ih) nahajajo 
na bohinjskem in kamniškem območju, torej tam, kjer je 
bilo planšarstvo stalnica tamkajšnjega načina življenja. 
To pomeni, da se je cika ohranjala kot molznica in 
ne dojilja. In pasmo lahko ohranjamo v njeni izvorni 
obliki le, če se ravnamo po rejskem delu iz preteklosti. 
V nasprotnem primeru bomo dobili živali v tipu značil-
nem za dojilje, s tem pa izgubili avtohtonost oziroma 
izvornost cike. Ne pozabimo pa, da pasem, ki jih redimo 
kot dojilje imamo že dovolj. Zakaj bi ob številnih drugih 
pasmah, ki jih že uporabljamo kot dojilje, skušali ena-
ko napraviti tudi z edino slovensko avtohtono pasmo 
goveda? V tem primeru bomo hitro in sedaj verjetno 
tudi dokončno izgubili njene avtohtone oziroma izvorne 
lastnosti.
Sam pogosto opozarjam, da je ohranjanje planšar-
stva na planinah podobno ohranjanju cike, saj sta 
bili včasih obe dejavnosti neločljivo povezani. Prav 
to povezanost bi morali država, stroka in združenje po-
novno spodbuditi.
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Cika skozi zgodovino
Rafko Rokavec

Cika v prvi polovici 20. stoletja
Na začetku 20. stoletja so na območju današnje Slove-
nije redili pet pasem goveda po posameznih pasemskih 
okoliših. Po odloku ministrstva za kmetijstvo leta 1938, 
je bila reja cikastega goveda določena na območju Ra-
dovljice, Kranja, Škofje Loke, Kamnika, Žirov, dela Loga-
tca, Ptuja in severozahodnega predela Ljubljane. V tistih 
časih je bil v rabi naravni pripust, na osnovi katerega so 
se izoblikovali različni tipi cikastega goveda, glede na 
geografsko območje reje. Najmanjši tip cikastega gove-
da so redili na območju Bohinja (imenovano bohinjsko 
cikasto govedo), nekoliko večja tipa pa sta se razvila na 
Tolminskem (imenovano tolminsko cikasto govedo) in 
na širšem območju Gorenjske (imenovano gorenjsko 
cikasto govedo). Pasemska območja so se bolj ali manj 
obdržala do šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko se je 
že pričelo pretapljanje cikastega goveda z ekonomsko 
bolj konkurenčnimi pasmami. 

Cika v drugi polovici 20. stoletja
Usodna napaka pri razvoju in ohranjanju cikastega go-
veda se je zgodila na simpoziju v Kranju leta 1964, na 
katerem so sprejeli sklep o zamenjavi cikaste pasme s 
svetlo lisasto pasmo na celotnem območju Gorenjske. 
Cika je ostala brez urejenega selekcijskega in rejskega 
dela. V sedemdesetih letih 20. stoletja je bila v strokov-
nih krogih rajonizacija pasem še zelo aktualna, le neka-
teri strokovnjaki so tarnali o nestrokovnosti doslednega 
pretapljanja pasme v lisasto pasmo na Gorenjskem in 
delne zamenjave pasme na Tolminskem. Zato se je stro-
ka v osemdesetih letih odločila za »reševanje« cike z 
uvozom semena bikov pincgavske pasme iz Avstrije. V 
čredah, kjer se je vršilo osemenjevanje, se je pričelo s 
križanjem s pincgavsko pasmo. Na širšem območju Ka-
mnika se je ohranilo večje število živali cikaste pasme, 
križanih s pincgavsko pasmo. K temu je veliko prispeval 

častni član združe-
nja Anton Burja, ki je 
v času, ko pri cikasti 
pasmi ni bilo organizi-
ranega rejskega dela, 
hranil zadnje doze se-
mena in s tem vse do 
osamosvojitve Slove-
nije preprečeval uso-
dno izumrtje ostanka 
cikaste pasme.

Večkrat je bilo poudarjeno, da je genotipizacija potrdila 
pravilnost dolgoletnega dela, ko se je odbiralo plemen-
ske živali na osnovi telesnih mer in njihove zunanjosti. 
Pri genotipizaciji je bilo ugotovljeno, da so v populaciji 
cike v različnem obsegu prisotni tudi geni drugih pasem 
(pincgavska, simentalska, rdeči holštajn, jersey …). Ob 
tem se mi pa postavlja vprašanje, zakaj ni enak kri-
terij do vseh tujih pasem, ki so prisotne v ciki? Na 
podlagi česa se lahko govori, da se določene pasme 
lahko nahajajo v populaciji cike, medtem ko naj bi bilo 
za nekatere nesprejemljivo vse, kar je več kot 0 %. V 
slednjem primeru je bila že večkrat izpostavljena pa-
sma jersey v smislu, da s ciko nima popolnoma nič sku-
pnega in da je to nova pasma. Ampak pasma jersey je 
bila prisotna v Sloveniji že v šestdesetih letih prejšnjega 
stoletja. Primer so rezultati kontrole proizvodnosti krav 
s Kmetijskega inštituta Slovenije, kjer je navedeno, da 
je bil delež krav jersey pasme leta 1968 na družbenih 
gospodarstvih 6,8 %. Prav tako so rezultati genotipiza-
cije pokazali, da je imel že bik SOLO, ki se je uporabljal 
za osemenjevanje cike, rojen leta 1975, v sebi slabih 
10 % jersey pasme.
Nikakor ne zagovarjam dejstva, da se v populacijo cike 
lahko zavestno vnašajo tuje pasme, ampak kot sem že 
omenil, imejmo enak kriterij do vseh. Ne pa da govori-
mo, da pincgavsko pasmo v populaciji cike celo toleri-
ramo (ob tem pa pozabljamo, da je v nekaterih živalih 
delež pincgavske pasme izjemno visok!!!), toleriramo 
tudi simentalsko pasmo …, medtem ko se za jersey 
pasmo skuša uveljaviti, da je ne sme biti v ciki nič. Za-
vedajmo se, da imata tako cika kot jersey pasma enak, 
to je brahicerni izvor, zatorej se je potrebno že s tega 
stališča bolj »bati« pincgavske pasme, ki je primiginega 
izvora. Zagotovo ob tem ni naključje, da se skuša izraz 
»brahicernost« sedaj izključiti iz uporabe, češ, da stro-
kovno ni pravilen, da je celo staromoden … So se po-
temtakem ugledni strokovnjaki in profesorji živinoreje, 
ki so v svojih delih uporabljali ta izraz motili?
Kmetijski strokovnjaki so že na začetku prejšnjega sto-
letja poudarjali, da nima pincgavska pasma nič skupne-
ga z našo avtohtono cikasto pasmo goveda in Gustav 
Pirc, ki je bil zelo zaslužen za zlato dobo kranjskega 
kmetijstva, je zapisal, da kot je jersey pasma na svetu 
prva za mleko, bi lahko bila pri nas bohinjka (kot so ciko 
imenovali na območju Bohinja). Ob tem velja omeniti 
tudi mnenje dveh izvornih rejcev cikastega goveda, ki 
pravita, da če bi se že morala odločiti, katera pasma je 
primernejša, bi se zagotovo oba odločila za jersey pa-
smo. Še enkrat pa poudarjam, da namenskega vnosa 
katerekoli tuje pasme nikakor ne zagovarjam.
To, da je cika povsem samostojna pasma smo vedeli že 
prej, brez opravljene genotipizacije. Cika je namreč ena 
izmed redkih pasem v Sloveniji, za katero imamo na 
razpolago skoraj dve stoletji stare zgodovinske vire. S 
takšno dediščino se verjetno težko ponašajo tudi stro-
kovnjaki iz tujine za svoje pasme. In ohranjeni zgodo-
vinski viri so zagotovo lahko velik razlog v zvezi s potrdi-
tvijo samostojnosti cike. Sedaj pa tolikšno poudarjanje, 
da je cika uvrščena na zemljevid evropskih avtohtonih 
pasem in da bi morala biti rejska organizacija na to po-

nosna ... Sam si ob tem postavljam vprašanje: »Zakaj 
je bilo sploh potrebno tako dolgo čakati, da je bila cika 
uvrščena na omenjeni zemljevid?« Glede na že prej 
omenjeno dolgo prisotnost cike v slovenskem prosto-
ru, bi pasma po vsej logiki morala biti vključena na tem 
zemljevidu že precej časa. Pa se za ciko žal (pre)dolgo 
nihče ni strokovno zmenil … Kako zelo bi bili danes po-
nosni, če bi lahko rekli, da smo ciko uvrstili na zemljevid 
evropskih avtohtonih pasem že pred desetletji. V tem 
trenutku pa bi bilo primerneje, da se končno kaj naredi 
za vzpodbujanje rej v mlečni usmeritvi in planšarstva.

Prav vseh, od občine, Triglavskega narodnega parka, 
kmetijskih inštitucij, Agencije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, so polna usta, kako podpirajo planšarstvo in 
predelavo mleka na planinah. Kaj pa so storili za to, da 
bi lahko ti (individualisti) planšarji sami uveljavljali in bili 
deležni kakšne podpore za svoje delo ter za ohranja-
nje »kulturne dediščine«? Mnenja sem, da organizirana 
skupna paša jalovih telic in presušenih krav ni življenje 
na planinah, ampak samo črpanje sredstev iz držav-
nega proračuna, s katerimi »upravljajo« posamezniki v 
agrarnih skupnostih. Za primer navajam Agrarno skup-
nost Srednja vas v Bohinju, ki ima tri planine in na vsaki 
le še po eno planšarijo. Če bodo finančne podpore šle 
v to smer, bodo na planinah samo še vikendi, planšarji 
in planšarije pa le spomin!
Na tem mestu sem samo na kratko izpostavil nekate-
ra dejstva, ki v zadnjem času dvigajo toliko prahu in 
so posledica pojava te izredno težke situacije, ki lahko 
zelo negativno vpliva na prihodnost edine slovenske 
avtohtone pasme goveda. Težko mi je ob spoznanju, 
da so do tega stanja v rejski organizaciji pripeljale ambi-
cije posameznikov, ki želijo za uspeh svoje kariere na-
rediti karkoli, pa tudi če je pri tem ogrožen obstoj same 
pasme. Ob tem pa hote pozabljajo nekatera dejstva in 
mečejo slabo luč na tiste, katerim gre največja zasluga 
za ohranitev cike take kot je. Ne pozabimo, pasma je že 
bila enkrat zavestno odrinjena na kraj in zato že skoraj 
tik pred izumrtjem. Naj se to več ne ponovi. Pa še nekaj: 
verjetno v Sloveniji ni združenja, stranke, društva …, ki 
bi uživalo tolikšno pripadnost in podporo kot ju je bilo 
skoraj desetletje čutiti v Združenju rejcev avtohtonega 
cikastega goveda v Sloveniji. Pa so ambicije posame-
znikov, ki naj bi jim bilo osnovno poslanstvo ohranjanje 
pasme, posegle tudi v to …

C ika ima pestro zgodovino. Nastala je iz enobarvnega rdečkastega keltskega goveda, ki je bilo majhnega okvir-
ja z vsemi značilnostmi kratkorožnosti (brahicernosti). Izvorno območje pasme je Bohinj. V svojem razvoju 
se je pasma prilagajala na tradicionalno okolje in geografske razmere. V drugi polovici 19. stoletja se je začel 

proces oplemenjevanja s pincgavsko in belansko pasmo goveda. Posledica je bila bela obarvanost (bela hrbtna lisa 
in pase na stegnih in golenih), ki je dominantna lastnost in ena izmed glavnih značilnosti zunanjega izgleda cikastega 
goveda.

Bik enobarvne bohinjske pasme, leta 1925 (Spiller - Muys in sod., 1926)

Nagrajena krava cikaste 
pasme na razstavi v Godiču 
leta 1955  
(lastnik fotografije:  
Anton Burja)

Krava bohinjka (foto J. Belić)
Jugoslovanski leksikografski zavod, Zagreb, 1967

Krava cikaste pasme na Veliki planini leta 1972 
(lastnik fotografije: Anton Burja)

Krave molznice pri Šestovih na planini Praprotnica
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Drugi pregled populacije  
cikastega goveda (2006)
V letu 2006 so pregledali celotno populacijo pasme in 
vpeljali sistem ocenjevanja avtohtonih lastnosti, 
lastnosti, ki so neposredno povezane z izvornim tipom. 
Postavili so kriterije, ki so ločevali cikasti tip od delnega 
in pincgavskega tipa. Ocenjevanje avtohtonih lastnosti 
je bilo postavljeno na osnovi prvobitnega (brahicernega) 
izvora in novih spoznanj s področja avtohtonosti pasme. 
Začelo se je tudi z opisovanjem barvnih znakov pri pas-
mi. Pri drugem pregledu populacije je bilo evidentiranih 
510 krav pri 269 rejcih. Izsledki pregleda so pokazali 
veliko ogroženost skupine živali v avtohtonem tipu. Vpe-
ljani sistem ocenjevanja in dobljeni podatki pa so dali 
osnovo za vzpostavitev izvorne rodovniške knjige za 
cikasto govedo (IRK CK).

Združenje rejcev avtohtonega cikastega 
goveda v Sloveniji 
PRIZNANA REJSKA ORGANIZACIJA 
ZA CIKASTO GOVEDO  
(PRO CIKA) (2010)
V prvi polovici leta 2010 se je dru-
štvo preimenovalo v Združenje 
rejcev avtohtonega cikastega 
goveda v Sloveniji, ki je pos-
tavilo v ospredje rejca cikastega 
goveda kot nosilca ohranjanja 
avtohtone pasme. Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no je 10. decembra 2010 izdalo 
odločbo, s katero je združenju 
podelilo status priznane rej-
ske organizacije (PRO CIKA). 
V skupni temeljni rejski program 
na področju govedoreje (STRP) 
je bil uvrščen tudi dopolnjen rej-
ski program za cikasto govedo 
za obdobje 2010-2015 (odobren 
1.1.2011). Združenju kot priznani 
rejski organizaciji za cikasto go-
vedo je ministrstvo podelilo kon-
cesijo za opravljanje javne služ-
be strokovnih nalog na področju 
govedoreje.

Sklepne misli
Prelet zgodovine cikaste pasme goveda se zrcali v nje-
nem zatonu, ki je doseglo kritično mejo proti koncu prej-
šnjega stoletja, in njenem okrevanju na pragu novega 
stoletja. Z načrtnim rejskim delom so bili postavljeni te-
melji za ohranjanje edine slovenske avtohtone pa-
sme goveda. 
Prelet zgodovine cikaste pasme goveda se zrcali v oži-
vljanju pasme po ustanovitvi Društva za ohranjanje ci-
kastega goveda v Sloveniji. S peščico ohranjenih živali 
v avtohtonem tipu se je začela obnovitev edine slo-
venske avtohtone pasme goveda. »Cika se je v svoji 
domovini vrnila v življenje«.
Prelet zgodovine cikaste pasme goveda nam mora 
biti v poduk!

Cika po nastanku samostojne države 
Slovenije (1991)
V letih po osamosvojitvi Slovenije so se pri ohranjanju 
cike še vedno delale usodne napake. Pasma je prišla 
na kritično točko obstoja in cika v izvornem tipu je skoraj 
izumrla. Peščica živali pa se je le ohranila v rejah, ki so 
bile odmaknjene od osemenjevanja in v katerih so rejci 
vztrajali pri takrat nelegalnem pripustu. V tem času so 
se posamezni strokovnjaki začeli zavedati ogroženosti 
pasme in narejeni so bili prvi koraki za njeno ohranjanje. 
Žal pa zaradi pomanjkanja strokovnega znanja niso poz-
nali oziroma se niso zavedali pomena lastnosti avtoh-
tonega (brahicernega) tipa cikastega goveda. Namesto 
da bi gradili na ohranjanju avtohtonosti pasme, so se 
odločili za uvoz semena bikov pincgavske pasme, kar 
pomeni križanje s po izvoru nesorodno pasmo. 

Cika po ustanovitvi društva (2001)
Pomembna prelomnica pri ohranjanju cikastega goveda 
je bila ustanovitev Društva za ohranjanje cikastega 
goveda v Sloveniji 17. oktobra 2001. Posledice skoraj 
40-letne izključenosti rejskega dela pri pasmi so bile ve-
like. Društvo je začelo popravljati napake iz preteklosti in 
je bilo pred izzivi oživljanja, ohranjanja in obnovitve pa-
sme. Vzpostavilo je načrtno rejsko delo in skupaj s stro-
kovnimi službami so bili postavljeni temelji za izvajanje 
selekcije in zootehniškega dela. Društvo je ustanovilo 
strokovno komisijo za cikasto govedo, ki je pripravila rej-
ski cilj in model selekcije, ki sta bila sprejeta na prvem 
občnem zboru društva 27. oktobra 2002.

Ponovna vključitev bikov  
v osemenjevanje (2002)
V času pred prvim pregledom populacije cikastega go-
veda je potekalo intenzivno iskanje plemenskih bikov v 
avtohtonem tipu za osemenjevanje. V letu 2002 sta bila 
po več desetletjih ponovno odbrana za pleme in vklju-
čena v osemenjevanje prva dva domača bika cikaste 
pasme. To je bil čas, ko so se postavili temelji odbiranja 
plemenskih bikov cikaste pasme.

Prvi pregled populacije  
cikastega goveda (2002/2003)
Prvi pregled populacije cikastega goveda je bil v iskanju 
ostanka pasme po Sloveniji, ki so ga opravili Marjan 
Zupančič, Metka Žan in Rafko Rokavec. Evidentirali so 
312 krav pri 167 rejcih. Najdene živali so bile zelo raz-
nolike po zunanjem videzu, zato so živali razdelili v tri 
tipe (cikasti, delni cikasti in pincgavski). V cikastem, 
ki je edini predstavljal izvorni tip pasme, je bilo najdenih 
najmanjše število živali. V 15 rejah se je ohranil prvobitni 
tip pasme in te so poimenovali kot izvorne reje. Krave v 
izrazitem avtohtonem tipu so odbrali za bikovske mate-
re. Prvi pregled populacije je dal tudi osnovo za pripravo 
prvega rejskega programa za cikasto govedo, ki je bil 
potrjen in sprejet na 9. seji Sveta za živinorejo, dne 16. 
novembra 2004.

Slap 151255

Najlepše krave na 6. strokovni delavnici v Komendi leta 2011

Roža SI 1450861, Franc in Ivanka Galin iz Kališ v Črni pri Kamniku

Jelena SI 1614335, Jožef Smukavec iz Podjelja v Bohinju

Cike na 2. državni razstavi v Komendi leta 2012

Breza SI E0392864, Marjan Zupančič na 1. državni razstavi v Cerknem

Jagoda SI 1454370, Anton Drolc iz Češnjic v Tuhinjski dolini

Viri:
• Sodobno kmetijstvo, št. 32, (1999)
• Razvoj pasme cikastega goveda in planšarstva, Metka Žan 

Lotrič, doktorska disertacija, (2012)
• Cikasti zvonček, št. 1, (2003)
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CIKA je postala stičišče cikorejcev.
Čas je šel svojo pot in prinašal nove izzive. Rejsko organi-
ziranost smo nadgradili v Združenje rejcev avtohtonega 
cikastega goveda v Sloveniji, ki je v ospredje postavilo 
rejca kot nosilca rejskega dela pri ohranjanju avtohtone 
pasme z zavedanjem, da je to jamstvo, da cika v Sloveniji 
ne bo izumrla. Status priznane rejske organizacije smo 
pridobili 10. decembra 2010. Status je združenju prinesel 
pravno osnovo za rejsko delo pri selekciji pasme. V skupni 
temeljni rejski program na področju govedoreje (STRP) je 
bil uvrščen tudi dopolnjen rejski program za cikasto govedo 
2011-2015. Kot priznani rejski organizaciji za cikasto go-
vedo je ministrstvo podelilo koncesijo za opravljanje javne 
službe strokovnih nalog na področju govedoreje. Toda do-
sedanje izkušnje so pokazale pomanjkanje odkritega sode-
lovanja med rejci, stroko in državo. V tej verigi rejci nimajo 
ključnih vzvodov, ker rejskim organizacijam ni omogočeno 
profesionalno delo, niti nimajo na razpolago potrebne infra-
strukture za nemote-
no izvajanje rejskih 
programov. Zakon o 
živinoreji (2002) in 
njegovi predpisi so 
bili skrbno pripravlje-
ni v smeri za ohrani-
tev financiranja iz dr-
žavnega proračuna. 
Tako smo priče borbi 
za denar, kar se od-
raža tudi na našem 
rejskem delu.

CIKA je postala simbol enotnosti rejcev.
Enotnost rejcev je bilo jamstvo, da cika ne bo propadla. 
Moje poslanstvo pri ciki je bilo usmerjeno v graditev čim 
večje enotnosti v rejski organizaciji in bili smo vzor rejske 
enotnosti, kakršne ni bilo pri nobeni drugi rejski organizaci-
ji. Tudi v letih 2004 in 2005 smo v vrtincu poslovnih in stro-
kovnih interesov vsi cikorejci ostali pod eno streho. Danes 
pa so lovke teh interesov spet zacvetele in v rejsko orga-
nizacijo ponesle razdor in neenotnost. Z nasprotovanjem 
mojemu delu in z vpeljevanjem vedno novih strokovnih 
nalog želijo pridobiti večji vpliv na rejsko delo pri pasmi. Ti 
krogi dobro vedo za podporo, ki jo imam pri rejcih. Zato so 
začeli netiti spore med rejci in strokovnjaki, ki v tem vidijo 
svoje koristi. V nadaljevanju glasila želim nazorno navesti 
ozadja in interese, ki so botrovali mojemu odstopu z mesta 
strokovnega tajnika.
Vsi dobro poznamo znan slovenski rek: 
»Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima.«

CIKA je postala slovenska naravna in 
kulturna dediščina.
Cika je v času nastajanja slovenske države prišla na kri-
tično točko svojega obstoja in je bila tik pred izumrtjem. 
Počasi sta si začeli utirati pot narodna zavest in kulturna 
prepoznavnost Slovenije. Poleg kulturne dediščine pa je 
za našo državo značilna lepa narava in pestrost živalskih 
vrst. V to zakladnico sodi tudi izročilo slovenskih avtohtonih 
pasem domačih živali. In cika je postala nekaj Slovenske-
ga. Cika je postala naša naravna in kulturna dediščina. 
O tem se je začelo govoriti predvsem po 17. oktobru 2001, 
ko je bilo ustanovljeno Društvo za ohranjanje cikastega go-
veda v Sloveniji. 

CIKO smo vrnili v življenje.
Z ustanovitvijo društva se je začela trnova pot oživljanja, 
ohranjanja in obnovitve pasme ter njene umestitve v slo-
venski govedorejski prostor. To strokovno pot smo v glav-
nem tlakovali Marjan Zupančič, Metka Žan in Rafko Ro-
kavec. Na začetku ni bilo ravno velikega navdušenja nad 
našim delom, pričakovali smo tudi strokovne usmeritve, 
a ključne usmeritve smo našli sami, saj smo imeli smele 
načrte in vizijo. Takrat za te aktivnosti ni bilo postavk v rej-
skih programih na področju govedoreje, zato smo precej 
nalog opravili v skupno dobro in velikokrat v prostem času. 
Danes za te zasluge mnogi ne želijo slišati. Predvsem mo-
ram omeniti zasluge Marjana Zupančiča, ki je dobro poz-
nal lastnosti avtohtone pasme, ki so brez dvoma lastnosti 
brahicernosti (kratkorožnosti). Potrebno je omeniti njegov 
trud pri ohranjanju pasme že v začetku osemdesetih let 
prejšnjega stoletja, ko žal ni imel podpore s strani stro-
kovnih služb. Namreč, pred vključitvijo intenzivnega dela 
Marjana Zupančiča, Metke Žan in Rafka Rokavca je bila 
pasma zasmehovana, tudi s strani nekaterih rejcev in stro-
kovnjakov. Delovanje Marjana Zupančiča pa je bilo osredo-
točeno na ohranitev prvobitnih (avtohtonih) lastnosti cike in 
bogate zaloge genov. S svojim znanjem je obogatil znanje 
mnogih; uporabljali so ga tudi tisti strokovnjaki, ki ga danes 
sramotijo in blatijo. Vsi skupaj smo ciko vrnili v življenje.

CIKA je ponovno postala znana po naši 
domovini.
K prepoznavnosti cike v slovenskem prostoru so veliko 
prispevale razstave in strokovne delavnice ter izdajanje 
glasila Cikasti zvonček. Združenje je priredilo dve držav-
ni razstavi, šest strokovnih delavnic in sodelovalo v okviru 
drugih živinorejskih razstav. Z dobro organizacijo smo pos-
krbeli za veliko obiskanost razstav in pridobili veliko novih 
rejcev, privržencev in prijateljev. Raznolikost populacije pa-
sme je narekovalo sprotno spremljanje dedovanja avtohto-
nih lastnosti, kar smo želeli pokazati na razstavah v obliki 
strokovnih delavnic. Na teh smo obiskovalcem predstavili 
najpomembnejše želene in neželene pasemske lastnosti. 
Ker pa razstave omogočajo neposreden stik z rejci, je to 
vplivalo na širjenje rejske zavesti. Pomembna prelomni-
ca v rejskem delu se je zgodila novembra 2003 z izdajo 
prve številke glasila Cikasti zvonček. Rejec Franc Rutar 
iz Cerknega je nekega dne dejal, da bo cika živela toliko 
časa, dokler bo izhajal Cikasti zvonček. Izpod mojega ure-
dništva je ta številka zadnja, ki ne bo finančno bremenila 
združenja, zato se zvestim sponzorjem in prijateljem iskre-
no zahvaljujem.

Ciko smo vrnili v življenje
Rafko Rokavec

Počasi se zaključuje moje poslanstvo pri naši avtohtoni pasmi cikasto govedo. S petnajsto številko Cikastega 
zvončka želim preleteti strokovno in rejsko delo pri reševanju edine slovenske avtohtone pasme goveda. 
Nekateri pravijo, da »brez mene cika ne bi bila ohranjena tako kot je«, kajti vedo, da je to bilo po svoje »moje 

življenjsko delo«. Ko se ozrem na prehojeno pot, lahko to obdobje imenujem z besedami »reševanje cike«.

Cike Antihovih v Stanovišču pri Kobaridu

Cike Pirševih na planini Lipovec

CIKA in Marjan Zupančič CIKA in Rafko RokavecCIKA in Metka Žan Lotrič

AgroCenterAgroCenter

1215 MedvodeAgroCenter, d.o.o.,

tel.: +386 (0)5 99 42 482, info@agrocenter.si

Spodnja Senica 5

www.agrocenter.si
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Poskus vzreje plemenskih bikov 
v vzrejališču PRC Logatec
Leta 2008 je pristojno ministrstvo z določili o do-
voljenih državnih pomočeh preneslo sofinanci-
ranje vzreje plemenskih bikov v okvir javne služ-
be nalog genske banke v živinoreji. Po njihovih 
navedbah takrat vpeljani način izplačevanja 
nadomestil za vzrejo bikov ni bil več dovoljen 
in je bilo zato potrebno najti drugačno rešitev. 
Po ovinkih smo izvedeli za predlog vzpostavi-
tve vzreje bikov v vzrejališču Pedagoško razi-
skovalnega centra v Logatcu. Po intervenciji 
društva in Govedorejsko poslovnega združenja 
so odstopili od predlaganega modela vzreje. 
Predlagani način vzreje bikov bi bil povezan z 
namero po lastništvu plemenskih bikov s strani 
države oziroma pooblaščene strokovne ustano-
ve. Zaradi tega je bil sklican izredni sestanek z 
rejci plemenskih bikov, ki je bil 22. avgusta 2008 
na Trojanah. Enotno stališče rejcev je bilo, da 
z vidika prilagoditve bikov razmeram reje že v 
obdobju vzreje predlagani način ni dober. Na 
sestanku je bilo sprejeto enotno stališče, da 
morajo plemenski biki ostati v lasti rejcev, 
saj so ciko ohranili prav rejci. 

Predlog: manj sredstev za 
vzrejo plemenskih bikov
Ker jim ni uspelo pridobiti plemenskih bikov ci-
kaste pasme v vzrejališče PRC Logatec je sledi-
lo testiranje bikov za rast in spremljanje klavne 
kakovosti. Kasneje je bil podan predlog za znat-
no manjša sredstva za sofinanciranje stroškov 
vzreje plemenskih bikov cikaste pasme.
V dopisu je naveden razlog za znatno manjša 
sredstva za sofinanciranje vzreje plemenskih 
bikov: nižja stopnja ogroženosti cikaste pasme. 
Ob tem moram navesti dejstvo, da imajo države 
EU različna merila za določitev stopnje ogrože-
nosti avtohtonih pasem domačih živali. Sloveni-
ja je leta 2004 na osnovi Pravilnika o ohranjanju 
biotske raznovrstnosti v živinoreji predpisala po-
stopek za določitev stopnje ogroženosti posa-
meznih pasem. Stopnje ogroženosti so po tem 
pravilniku, glede na število čistopasemskih ple-
menic vpisanih v rodovniško knjigo, naslednje: 
kritična (od 100 do 300 čistopasemskih pleme-
nic), ogrožena (od 165 do 500), ranljiva (od 
300 do 900), tvegana (od 500 do 1500) in ne-
ogrožena (od 1000 do 3000). Po tej razvrstitvi 
je bilo takrat cikasto govedo ogrožena pasma.
Zanimivo je dejstvo, da cika do leta 2012 po me-
rilih genske banke ni bila ogrožena, kar je razvidno iz pri-
loženega dopisa. V letu 2012 pa so jo uvrstili kar za dve 
stopnji večje ogroženosti. V društvu smo dobro poznali 
visoko stopnjo ogroženosti pasme, predvsem malošte-
vilne skupine živali v avtohtonem tipu. Takšnih je bilo 
takrat le 18 odstotkov in samo te so bile vpisane v glav-
ni del izvorne rodovniške knjige za cikasto govedo kot 
čistopasemske plemenske živali. Po našem mnenju bi 

bilo treba pri določanju stopnje ogroženosti pasme nujno 
upoštevati zgodovinski razvoj pasme, dolgoletno preki-
nitev rejskega dela, neizenačenost fenotipa in številčno 
stanje plemenic v glavnem delu izvorne rodovniške knji-
ge. Predvsem pa mora pri določanju stopnje ogroženosti 
pasme sodelovati tudi priznana rejska organizacija.

Rafko Rokavec

Moje strokovno in rejsko delo so večinsko cenili in spoš-
tovali tako rejci kot strokovnjaki. Tudi takrat, ko je bilo 
moje delo vpeto med strokovnimi ustanovami in rejsko 
organizacijo, sem poskusil najti pravo pot za dobro, 
predvsem rejcev cikaste pasme. Nasprotoval sem vpe-
ljevanju novih strokovnih nalog, ki so imele ozadje pri 
pridobitvi vpliva na rejsko delo. Prav zaradi tega mi je 
krog posameznikov oteževal strokovno in rejsko delo. 
Nerazumevanje do mojega dela se je kopičilo že vrsto 
let. Kot dokaz prilagam dokumente, s katerimi utemelje-
no dokazujem njihova ravnanja.

Nasprotovanje  
uporabi logotipa društva

Navedeni dopis sem prejel že leta 2008, po ka-
terem v zapisnikih o odbiri bikov in v letnih poro-
čilih ne bi smel navajati samo imena društva 
niti uporabljati samo logotipa društva. Za 
mojim hrbtom so pripravljali enega prvih nizov 
diskvalifikacij. Ta dopis sem takrat poslal tudi 
drugim priznanim rejskim organizacijam, ki so 
ga interpretirale kot napad na suverenost rejske 
organizacije, predvsem zato, ker delovno skupi-
no za odbiro bikov imenuje prav priznana rejska 
organizacija. Še večjo spornost dopisa pa kaže 
dejstvo, da je prav društvo postavilo temelje 
ohranjanja pasme in bilo gonilna sila rejskega 
dela.

Ta dopis je pokazal na njihov neetičen odnos 
do organizacije rejcev avtohtone pasme.

Boj za strokovno delo pri ciki

M oje zaupano poslanstvo pri ciki je spremljal boj za strokovno delo v interesu pridobiti večji vpliv pri rejskem 
delu. V nadaljevanju bom celovito predstavil dejstva in dokaze, ki so bili sistematično vodeni proti meni.  
Njihova neetična ravnanja, zlasti treh ljudi, so privedla do tega, da se moje poslanstvo pri ciki tudi zaključuje.

Mojca Simčič

»NE logotip društva, ampak …«
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Nesodelovanje nekaterih 
članov delovne skupine pri 
odbiri in ocenitvi bikov cikaste 
pasme za osemenjevanje in 
pripust
V pregledicah je navedena udeležba članov 
delovne skupine od leta 2008 do 2014. Prazno 
polje pomeni, da navedeni ni bil član delovne 
skupine. Za večino odsotnosti (znak -) ni bilo 
podanih opravičil, kar smo drugi člani delovne 
skupine razumeli kot neodgovorno dejanje. 
Udeležba pri odbiri in ocenitvi bikov je obve-
zna, saj je pristojno ministrstvo v skupnem te-
meljnem rejskem programu za te naloge tudi 
namenilo finančna sredstva. Nekaj časa je bil 
član delovne skupine tudi častni član združenja 
Alojz Noč z Javorniškega Rovta. Da je lahko 
pravočasno prišel na odbiro, je moral že zelo 
zgodaj postoriti vse potrebno v svojem hlevu. 
Ob nesodelovanju in ne opravičilu nekaterih 
članov delovne skupine, je ob priložnosti izrekel 
zelo težke besede na račun odsotnosti nekate-
rih – besed niti ni lepo napisati. Kasneje smo 
tudi izvedeli za sodelovanje nekaterih članov pri 
pripravi dopisov, ki so mene osebno diskvalifici-
rali. Glede na njihove pomembne položaje na 
področju živinoreje v Sloveniji, si lahko mislimo 
marsikaj.

Predlog o manjših sredstvih za vzrejo plemenskih bikov 
je imel svoje ozadje. Nanj smo se odzvali negativno. Pre-
dlagana sredstva bi bila na podobni višini kakor sredstva 
za testiranje rastnosti in klavne kakovosti mesa. Spraše-
vali smo se, kaj je sploh še prioriteta: vzreja ogroženega 
plemenskega materiala ali testiranje rastnosti? Seveda 
so nalogo pred leti spretno vstavili v sedemletni program 
genske banke in zagotovili pravno formalno osnovo. V 
potrjenem rejskem programu za cikasto govedo pa ta na-

loga ni nikjer navedena, ker je manj pomembna kot ohra-
njanje genetske pestrosti pri plemenjakih cikaste pasme. 
Takrat so naše usmeritve podprle tudi druge priznane rej-
ske organizacije. V odgovor na predlog glede drastične-
ga zmanjšanja sredstev za cikasto govedo, smo napisali, 
da največ, kar smo pripravljeni sprejeti je 14.000,00 EUR 
in da pod to mejo ni kompromisa. Nadalje smo predlagali, 
da se sredstva za kakovost mesa cikastega goveda na-
menijo za ohranjanje plemenjakov te pasme.

Najbolj zvesti člani delovne skupine  
za odbiro plemenskih bikov

Preglednica: Udeležba članov delovne skupine pri odbiri bikov

Preglednica: predlog razreza stroškov genske banke za leto 2012

Preglednica: Prisotnost članov delovne skupine na 
odbiri bikov v letu 2014

Leto Datum
odbire

Anton
Burja

Andrej 
Kuhar

Janez
Mrak

mag.
Zoran 

Klinkon

dr.
Metka
Žan

Lotrič

Rafko 
Rokavec

2014 06.05. + + - - £ +
07.05. + + + - £ +
13.05. + + + - £ +
14.05. + + - - £ +
20.05. + + + - £ +

OC 20.10. + - + - £ +
05.11. + + + - £ +
07.11. + + + - £ +
10.11. + - + - £ +
11.11. + - + - £ +
13.11. + - + - £ +
03.12. + + + - £ +

£ (načrtna izključitev iz delovne skupine)
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Genotipizacija
V letu 2008 so se pričele priprave na izvedbo genetske 
karakterizacije cikastega goveda. Namen genotipizacije je 
proučitev deleža genotipa drugih pasem v genotipu živali 
cikaste pasme. Seveda je bil cilj njihove raziskave postavi-
ti genotip cike in pasmo predstaviti kot avtentično avtohto-
no pasmo na zemljevid pasem goveda v Evropi.
O rezultatih genotipizacije sta že bila objavljena članka, in 
sicer v reviji Kmetovalec in v tedniku Kmečki glas. Želja 
avtorjev članka je, da se ga objavi tudi v Cikastem zvonč-
ku. To sploh ne bi bilo problem, če ne bi njegova vsebina 
obrnila ključne rejske usmeritve v napačno smer in 
razvrednotila dosedanjega dela društva in posamezni-
kov pri ohranjanju slovenske avtohtone pasme cikas-
to govedo. Kljub temu je članek objavljen v temu glasilu. 
Nesprejemljiva je razvrstitev cikastega goveda v podsku-
pino s pincgavskim in pustariškim govedom, čeprav avtorji 
zatrjujejo, da ta razvrstitev ne pomeni, da so to enake pa-
sme. Po trdnem prepričanju pa gre za nesorodne pasme v 
samem temelju, namreč po izvoru pasme. Ob tem ne mo-
remo mimo dejstva, da so kmetijski strokovnjaki že pred 
stotimi leti nasprotovali vpeljevanju pincgavske pasme in 
opozarjali, da le-ta nima nič skupnega z našo avtohtono 
pasmo. To ni samo moje osebno mnenje, temveč tudi dru-
gih strokovnjakov, ki smo vlekli ciko iz brezna.
Genotipizacija izničuje brahicernost cike kot temelj 
rejske usmeritve pasme, zapisane v sprejetem in potrje-
nem rejskem programu, ki ga je pripravljal širok krog stro-
kovnjakov. Tudi zgodovinski viri jasno kažejo, da je bilo 
cikasto govedo brahicernega izvora in da je bilo cikas-
to govedo predvsem mlečna pasma. Tu pa je po mojem 
mnenju in mnenju nekaterih strokovnjakov narejena naj-
večja napaka. Ne dolgo nazaj so tudi nekateri strokovnjaki 
predavali o brahicernem izvoru cikastega goveda, danes 
pa spreminjajo svoja stališča. Res se pasme spreminja-
jo, a izvor ostane nespremenjen.
Bistveno vprašanje je, ali je postavljeni genotip cike res 
pravi genotip cike. Če bi v Sloveniji imeli vsaj vzorce tkiv 
cike izpred petdesetih let, bi danes lahko primerjali genom 
in resnično rekli, kaj je prava cika. Tako pa je vse zelo rela-
tivno. Zato ni naključje, da nekateri strokovnjaki ne cenijo 
dosedanjega dela združenja. Če ne bi vzpostavili selek-
cije pri ciki, kaj bi danes delali z genotipizacijo???. 
Prav veliko ne, ker ne bi bilo živali. Omenjeno je že bilo, 
da smo Marjan Zupančič, Metka Žan in Rafko Rokavec pri 
svojem začetnem delu evidentirali le 312 krav in da je bilo 
stanje zelo slabo.
Četudi je cika vpisana na zemljevid pasem v Evropi, brez 
iskrenega sodelovanja vseh pri ohranjanju pasme ne bo 
takšnega rezultata, ko bi moral biti. Tu pa se kaj hitro za-
deva zaključi, saj prav genotipizacija prinaša možnosti za 
vpliv na rejsko delo in interesne vključitve v rejske progra-
me in programe genske banke. V določeni meri, glede na 
dosedanje izkušnje, ne zaupam dosedanjemu delu na tem 
področju. Poleg tega sem glede selekcije konzervativen, 
ker ne verjamem v tisto, kar je očem skrito, temveč verja-
mem v tisto, kar vidim. Upam, da ne bo nekega dne zlo-
raba genoma pokopala človeštva. Tudi genomska se-
lekcija je na pohodu, s tem se ukvarjajo le bogati in veliki.

Netenje razdora
Napori za oživljanje, ohranjanje in obnovitev pasme ter za 
ponovno vzpostavitev selekcije pri cikastem govedu bodo 
nekega dne postali pomembni mejniki v zgodovini razvoja 
pasme v Sloveniji. Svoj simbolni pomen pa ima v tem, da 
je cika začela vznikati iz svojih korenin po tem, ko smo 
Slovenci kot narod dobili svojo državo. Svoj pečat pa ima 
tudi združenje kot priznana rejska organizacija, ki je s svo-
jim delovanjem vrnila ciko v življenje. Tu pa nastopamo tis-
ti zanesenjaki, ki smo vlekli voz potapljajoče cikine barke. 
Seveda te hvalospeve želi nekdo obrniti sebi v prid. Glede 
na napisano, ni težko ugotoviti, kdo.
V uvodniku sem napisal, da so lovke strokovnih interesov 
znova zacvetele in v rejsko organizacijo ponesle razdor 
in neenotnost. Največje breme trenutnega stanja v rejski 
organizaciji je padlo na dr. Metko Žan Lotrič, ki je bila med 
začetniki vzpostavljanja strokovnega dela pri ciki. Že pred 
leti je bil podan predlog o njeni zamenjavi. Ker pa je svoje 
delo opravljala strokovno korektno in pošteno, društvo ni 
videlo razloga za njeno zamenjavo. Njeno pošteno delo 
so v letu 2014 nagradili s tem, da so jo načrtno izključili 
iz izvajanja strokovnih nalog v govedoreji. Na ta način so 
ji preprečili strokovno delo pri cikasti pasmi in posledično 
tudi sodelovanje v delovni skupini za odbiro in ocenitev 
bikov cikaste pasme za osemenjevanje in pripust.

Pisanje tega sestavka se zdi kot pranje umazanega perila. 
Težko je pisati o teh nečednostih. Kot navaden državljan in 
gonilna sila vleke cike iz njenega brezna sem dolžan dej-
stva obelodaniti in razjasniti razloge za svoj odstop. Moje 
delo bo ovrednotil čas. Sem tudi človek z napakami, prija-
zen do prijaznih ljudi in neprijazen do zahrbtnih.

Vodenje izvorne rodovniške knjige 
za cikasto govedo

Vsebino navedenega dopisa, ki se nanaša na vodenje 
izvorne rodovniške knjige za cikasto govedo, smo člani 
društva poslušali na občnem zboru v Logatcu. Že pred 
tem pa je pristojno ministrstvo potrdilo spremembo rejske-
ga programa, in to ravno v delu, ki se nanaša na vodenje 
izvorne rodovniške knjige.
Že v času pred sprejetjem rejskega programa za cikasto 
govedo za obdobje 2005-2010, smo se takratni predse-
dnik društva Andrej Kuhar, strokovni vodja mag. Zoran 
Klinkon in strokovni tajnik Rafko Rokavec udeležili nefor-
malnega sestanka, kjer nam je bil predstavljen predlog, 
da mora genska banka voditi rodovniške knjige za avtoh-
tone pasme domačih živali, med drugim tudi za cikasto 
govedo. Na predlog nismo pristali, ker bi potem imeli ži-
vali cikaste pasme v treh podatkovnih zbirkah. Že takrat 
sta obstajali dve drugi podatkovni zbirki, in sicer Centralni 
register govedi (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano) in Centralna podatkovna zbirka Govedo (Kme-
tijski inštitut Slovenije). Društvo se je odločilo, da izvorno 
rodovniško knjigo za cikasto govedo vodi Kmetijski inštitut 
Slovenije, ki vodi rodovniške knjige tudi za druge priznane 
rejske organizacije v govedoreji. Za vzpostavitev izvorne 
rodovniške knjige pa smo dobili prepotrebne napotke na 
avstrijskem Koroškem. 

Interpretacija rezultatov v luči slabega 
strokovnega dela pri pasmi
V letu 2012 je izšlo poročilo »Izvrednotenje ocen zunanjo-
sti pri cikastemu govedu z analizo sistematskih in naključ-
nih vplivov ter interpretacija dobljenih rezultatov«. Poročilo 
predstavlja metode, načine in rezultate pri izvrednotenju 
podatkov, zbranih ob ocenjevanju lastnosti zunanjosti pri 
cikastem govedu oziroma uvaja sistem napovedovanja 
plemenske vrednosti. Pregled dobljenih rezultatov kaže na 
napredek pri selekciji pasme. Toda interpretacija v poročilu 
meče slabo luč na strokovno delo. O poročilu je razpravlja-
la tudi delovna skupina za odbiro bikov 15. oktobra 2013, 
ki je kot nekorektno interpretacijo avtorjev poročila izposta-
vila predvsem naslednje njihove navedbe:

• vse plemenske živali ocenjuje samo en ocenjevalec;
• razvrščanje živali v tip se izvede hkrati ob ocenjevanju, 

kar onemogoča, da bi upoštevali morebitne vplive okolja;
• na določenih kmetijah je opazna velika zahiranost živali 

zaradi krmljenja premajhnih količin krme, ki je tudi slabe 
kakovosti, kar se odraža na velikosti okvirja;

• mogoč vzrok bi lahko bil v napaki zaradi subjektivne oce-
ne ocenjevalca v primeru prvesnic oziroma republiške 
skupine za odbiro bikov cikaste pasme za osemenjeva-
nje in pripust pri ocenjevanju avtohtonih lastnosti;

• zelo majhno število prvesnic in samo dva plemenska bika 
izpolnjujeta vse pogoje, navedene v Rejskem programu, 
ki so potrebni za razvrstitev v cikasti tip, kljub temu, da 
je dejansko razvrščenih v cikasti tip večje število živali iz 
populacije cikastega goveda.

V poročilu je izpostavljeno tako zaničevanje rejcev glede 
njihovega krmljenja živali kot tudi nestrokovno delo članov 
delovne skupine, nespoštovanje rejskega programa in ne-
sprejemljivo tolmačenje vrednotenja ocenjevanja lastnosti 
avtohtonosti. 
Delovna skupina je soglasno sprejela, da je dosedanje 
strokovno delo združenja in delovne skupine za odbiro in 
ocenitev bikov cikaste pasme za osemenjevanje in pripust 
dobro. Namreč ravno to delo je v največji meri vplivalo na 
to, da se je populacija cike, ki je bila že tik pred izumrtjem, 
v zadnjem desetletju močno povečala, prav tako je pasma 
pridobila na vse večji prepoznavnosti in popularizaciji. Vse 
to je bilo narejeno na podlagi velike požrtvovalnosti posa-
meznikov in to brez visoko finančno ovrednotenih strokov-
nih nalog in ekspertiz.

Dopis

Mojca Simčič

Snežka SI 23502743 s svojo ljubljeno teličko
Cika in mračno nebo na Veliki planini

Člana delovne skupine Anton Burja in Janez Mrak na govedorejski 
razstavi AGRA 2010 v Gornji Radgoni
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Umijem si roki …
Kot sem že omenil, obstaja dvom v iskreno delo na 
genotipizaciji in pravilni postavitvi genoma cikastega 
goveda. Sicer so se prvi uradni podatki, kljub majhne-
mu številu genotipiziranih živali, do neke mere približali 
živalim v avtohtonem (cikastem) tipu, kar je pokazatelj 
ustreznega dela pri selekciji pasme. Z vso odgovor-
nostjo trdim, da 100% cike ni več. Pri posameznih ži-
valih se določajo v decimalke natančno odstotki drugih 
pasem, ki se od analize do analize spreminjajo. Preveč 
dobro poznam prednike številnih živali cikaste pasme, 
da bi lahko verjel v vse uradne podatke o deležih drugih 
pasem. Kot primer navajam visok odstotek krvi cikaste 
pasme v kravi Vesni (SI E0369202) in v njenem potomcu 
– bik Nagelj (SI 22965295). Njegov oče je bil bik Miško 
(SI 62525194) z napačnimi barvnimi znaki. To je le eden 
izmed primerov, jih je pa še veliko več. Dvom se poraja 
tudi o prisotnosti deleža »paketa alpskih pasem«, kjer 
gre za skupino, v kateri se lahko še marsikaj skriva.

Umijem si roki …
Dvom v iskreno delo na genotipizaciji daje dejstvo, da v 
preiskavo niso bili poslani vzorci krvi nekaterih iz-
vornih rej cikastega goveda, iz katerih izhajajo številne 
bikovske matere in plemenski biki. Ne morem pozabi-
ti mnenje pokojnega mag. Jožeta Berganta, ki je imel 
do nekaterih izvornih rej odklonilna stališča. Verjetno je 
imel prav. Poskušal je preprečevati nekontroliran vnos 
genov inbridiranih (sorodnih) živali in nepravilnih pasem-
skih lastnosti (v primeru odbir bikov Švajc SI 12838037 
in Gallileo SI 23058079). Postavlja se vprašanje, zakaj 
niso bili poslani v preiskavo vzorci krvi pomembnih ple-
menskih živali iz izvornih rej? To pa je že višja politika, ki 
kuha in kuha svojo zgodbo. Zdaj so nekateri rejci oblate-
ni zaradi slabih rezultatov genotipizacije, nekateri pa so 
ostali »brezmadežni«. So pa številni rejci že spoznali ka-
kovost in čistost živali teh »brezmadežnih« rejcev (bele 
lise, temni smrčki, nervozni temperamenti,…). Naključje 
pa tako …

Umijem si roki …
V dobrem desetletju strokovnega dela pri ohranjanju ci-
kaste pasme smo spremljali tudi dedovanje neželenih 
pasemskih lastnosti. Velika pazljivost je bila osredotoče-
na na dedovanje napačnih barvnih znakov, kar je posle-
dica primesi drugih pasem v populaciji pasme. Rezultati 
genotipizacije so na plano prinesli prisotnost deležev 
krvi rjave, lisaste in pincgavske pasme, pa tudi deleže 
pasem kot so rdeči holštajn, jersey in limuzin. Ti rezul-
tati so dobra osnova za postopno čiščenje pasme, 
ob upoštevanju posledic njihove fenotipske izklju-
čenosti in preprečevanja parjenja v sorodstvu. Žal 
pa se manjša prisotnost deleža pasme jersey izkorišča 
za nasprotovanje dosedanjemu strokovnemu delu pri ci-
kasti pasmi. Našli so »kost za glodanje«, iz česar nosilci 
razdora načrtno sejejo neenotnost v rejski organizaciji.

Umijem si roki …
Rafko Rokavec

Umijem si roki …
Po prvem pregledu populacije cikastega goveda, smo si 
pogosto postavili vprašanje: Ali je in kako je še sploh 
mogoče ohraniti plemenito ciko? Namreč, opazili 
smo, da nekateri rejci in strokovnjaki pozabljajo na ohra-
njanje njene avtohtonosti (izvornega tipa) in gledajo na 
cikasto govedo kot na »proizvodno pasmo«. Največ pa 
je bilo tistih, ki so ne glede na rejski program želeli živali 
večjega okvirja, v bolj kombiniranem tipu s poudarkom 
na mesnatosti. Ostali smo zagovarjali stališče, da imamo 
za doseganje takšnih ciljev na razpolago dovolj drugih 
pasem in da je treba pri pasmi ohranjati njene avtohtone 
lastnosti. Po dvanajstih letih lahko kritično ocenim, da 
smo naredili napako pri ohranjanju proizvodne usme-
ritve cikaste pasme goveda. Nekoliko smo pozabili na 
mlečnost, saj je cika vedno slovela po relativno (glede 
na telesno maso) dobri mlečnosti. 
Umijem si roki …
Pri vzpostavitvi strokovnega dela pri cikasti pasmi so 
se nekateri strokovnjaki počutili zapostavljene, a večjih 
nasprotovanj ni bilo. Tu moram omeniti stališče cenjene-
ga strokovnjaka, mag. Jožeta Berganta, ki je kot rešitev 
za izboljšanje slabega stanja, ki se je pokazalo ob prvem 
pregledu populacije, predlagal francosko pasmo Saler. 
Kasneje, ko je v drugi številki cikastega zvončka prebral 
faksimile sestavek Gustava Pirca, pa je svojo zmoto tudi 
priznal.
Umijem si roki …
Evidentiran ostanek cikaste pasme je bila zapuščina, pri 
kateri je bilo malo maneverskega prostora za njeno ohra-
nitev, še manj pa za njeno obnovitev. Ko smo križarili po 
Sloveniji, je teklo veliko pogovorov o nadaljnjem rejskem 
delu, predvsem kako vleči prave poteze za pravilno ohra-
njanje pasme. Preprečevali smo poskuse pretapljanj, kri-
žanj in predvsem črnih pripustov. Enega največjih pro-
blemov še vedno predstavlja vodenje rodovnika za živali, 
ki jih označujejo rejci in veterinarske organizacije. Za te 
živali je neurejeno potrjevanje porekla. K temu so ve-
liko pripomogli strokovni lobiji, ki so leta 2000 preprečili 
nadgraditev obstoječe podatkovne zbirke Govedo (Kme-
tijski inštitut Slovenije) v centralni register goveda (Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano). Tako smo 
priče neki dvojnosti, ki postavlja rodovništvo v podrejeni 
položaj. Prizadevanja rejske organizacije niso obrodila 
sadov, da bi podatkovne zbirke uredili po zgledu primer-
ljivih držav. Pri naših severnih sosedih smo poiskali ne-
katere rešitve za vzpostavitev izvorne rodovniške knjige 
za cikasto govedo in za njeno vzpostavitev se moramo 
zahvaliti strokovnjakom s Kmetijskega inštituta Slovenije.

Umijem si roki …
Rodovnik pasme je najpomembnejša podatkovna zbir-
ka plemenskih živali. Pri cikasti pasmi goveda, kjer je le 
peščica živali vključenih v kontrolo prireje mleka, pred-
stavlja sistemsko neurejeno potrjevanje porekel ob 
označitvi živali enega največjih problemov pri vodenju 
rodovniške knjige. Brez pravih in točnih podatkov o po-
reklu živali, je resno delo pri selekciji nemogoče. Zato 
smo bili primorani del podatkov voditi in zbirati po daljši 
in nepreverjeni poti. K sreči že nekaj let poteka odvzem 
vzorcev dlak plemenskim bikom in bikovskim materam, 
ki čakajo na preveritev porekla. Na ta način je v depo-
zitoriju tkiv shranjenega veliko materiala. Žal tudi za 
plemenske bike ne moremo izvesti preveritve porekel, 
čeprav nas k temu zavezuje sprejeti rejski program, ker 
za to preprosto ni denarja. Se pa vedno najdejo sredstva 
za manj pomembne naloge (testiranje bikov na rastnost 
in klavno kakovost, genotipizacijo, …).
Umijem si roki …
Nerazumevanje obstaja tudi na področju preventive 
proti širjenju infekcij IBR/IPV v rejah cikaste pasme. 
Program preventive je nekaj let uspešno deloval z vakci-
nacijo bikov v naravnem pripustu, s katero smo uspešno 
preprečevali prenos infekcije. Z letošnjim letom je začel 
veljati nov pravilnik o preprečevanju okužb z bovino vi-
rusno diarejo (BVD), kateri rejcem omogoča zatiranje 
bolezni kot prostovoljno odločitev. Zdravstvena ustre-
znost avtohtone cikaste pasme je še kako pomemb-
na naloga pri ohranjanju pasme. Ampak, tudi za to ni 
denarja. Je pa cika postala poligon za strokovne intere-
se, zato se ni čuditi željam po vzreji plemenskih bikov in 
zmanjševanju sredstev za sofinanciranje njihove vzreje. 

U rednik Kmetovalca Gustav Pirc je že leta 1909 v 20. številki objavil članek Bohinjska goveja pasma, v katerem 
je izrazil nasprotovanje vpeljevanju pincgavske pasme v Bohinj z vidika slabše mlečnosti. V članku navaja: 
»Iz stare goveje pasme, ki se je v Bohinju nahajala, bi se lehko z umnim ravnanjem ustvarila izborna 

domača mlečna pasma, izredno primerna za Bohinj in tudi za marsikatere druge kraje, Bohinjcem velik prid 
in deželi v ponos.« Minilo je stoletje navedbe teh misli, ob katerih se moramo glede na trenutno situacijo močno 
zamisliti. Danes bi bil Gustav Pirc nad stanjem pri cikasti pasmi, kot naslednici bohinjske goveje pasme razočaran, 
še zlasti glede njene mlečnosti.

Krava Cika SI 1756584 je bila odlična mlekarica.

Vesna SI E0369202

Galeba SI 92175772

Potomec krave 
Vesne - bik 

NAGELJ 151418 Potomec krave 
Galebe - bik  

GALEB 851786

Potomec krave 
Cike - bik  

ŠVAJC 851809

Cika SI 1780399
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Uvod
Slovenske avtohtone pasme domačih živali so naša kul-
turna in naravna dediščina. Pomenijo nam neprecenljivo 
zakladnico genov ter predstavljajo pomemben del naše 
identitete, ki je vpeta v mozaik določanja »slovenskega«. 
Vse skupaj pa pridobi še večjo vrednost, ko nam uspe 
za slovenske pasme zagotoviti boljšo prepoznavnost 
tudi izven meja Slovenije, v širšem evropskem prostoru. 
Slednje nam je uspelo s pomočjo molekularne analize 
na osnovi mikrosatelitnih označevalcev pri edini sloven-
ski avtohtoni pasmi goveda – ciki.
V mesecu novembru leta 2011 so v mednarodno priznani 
znanstveni reviji »Diversity« objavili članek z naslovom 
»On the Breeds of Cattle - Historic and Current Classi-
fications« (O pasmah goveda - zgodovinske in sedanje 
klasifikacije) (Felius in sod., 2011). Namen članka je bil 
prikazati klasifikacijo pasem govedi v Evropi na podlagi 
molekularnih analiz z uporabo mikrosatelitnih označe-
valcev in primerjava s starejšimi klasifikacijami (Slika 1).

Pregled dela
Vse se je začelo leta 2008, ko smo na Oddelku za zoo-
tehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani pričeli 
s pripravami na izvedbo genetske karakterizacije cikas-
tega goveda. Veliko časa smo namenili pripravi seznama 
živali, ki so bile kasneje vključene v vzorčenje – odvzem 
krvi, saj smo si želeli zagotoviti kar najbolj reprezentativ-
ne vzorce. Proučili smo deleže genotipa drugih pasem 
v genotipu živali cikaste pasme ter za vsak tip (cikasti, 
delni cikasti, pincgavski) pripravili kriterije za izbor. Iz-
računali smo koeficiente sorodstva in izbrali nesorodne 
živali. Upoštevali smo tudi geografsko razširjenost kmetij 
s cikastim govedom in velikost črede na kmetiji.

Izbor živali različnih tipov cikaste 
pasme, ki smo jim vzeli vzorce krvi
Iz populacije cikaste pasme v cikastem tipu smo izbrali 
krave (tudi vse takratne bikovske matere) in licencira-
ne plemenske bike z najbolj izraženimi avtohtonimi la-
stnostmi na podlagi ocen za lastnosti zunanjosti. Upo-
števali smo tudi starost in izvor živali. Podobno smo iz 
populacije v delnem cikastem tipu izbrali živali, ki so po 
fenotipu kar najbolj izražale avtohtone lastnosti, ven-
dar so bile nekoliko večjih telesnih mer v primerjavi s 
cikastim tipom. Ravno nasprotno pa smo iz populacije 
v pincgavskem tipu izbrali živali, ki so najslabše izražale 
kar največ avtohtonih lastnosti na osnovi ocen zunanjo-
sti. Namenoma smo izbrali največje krave in plemenske 
bike z največjimi deleži genotipa pincgavske pasme na 
osnovi podatkov o poreklu.

Obisk kmetij
Pred odhodom na posamezno kmetijo, kjer smo imeli 
namen živalim odvzeti vzorce krvi, smo pridobili soglasje 
vsakega rejca, da se strinja z odvzemom krvi. Kmetije 
smo obiskali v zimskem času, ko je bilo govedo uhlevlje-
no in so bili postopki za fiksacijo živali ob odvzemu krvi 
enostavnejši. Vzorce krvi smo vzeli iz repne vene (Vena 
coccigica) s pomočjo sterilne igle in epruvete s podtla-
kom, ki je za žival kar najmanj boleče. Obiskali smo ve-
liko kmetij in zbrali 150 vzorcev krvi krav in plemenskih 
bikov cikaste pasme.

Umijem si roki …
Nosilci razdora so našli kost za glodanje pri plemenskem 
biku (Encijan 852263), ki nosi v sebi 22,8 ali 23,1% pa-
sme jersey. Bik Encijan je bil odbran za vzrejo jeseni leta 
2006. Pri odbiri smo sodelovali Alojz Noč, Andrej Kuhar, 
Ludvika Nadj, Albin Šest in Rafko Rokavec. Takrat smo 
bili enotnega mnenja, da je bik primeren za pleme. Kaj 
pa danes? Bik Encijan bi lahko predstavljal problem, 
če bi njegovo potomstvo poslabšalo avtohtonost v 
cikasti populaciji. Prav nasprotno, po biku Encijanu so 
odbrane štiri krave, ki so bikovske matere in uspešno 
nadaljujejo dedovanje želenih avtohtonih lastnosti na 
svoje potomstvo. Poleg tega so štiri potomke prejele 
zvonec na drugi državni razstavi v Komendi. Temu se 
ni čuditi, saj bik Encijan v sebi nosi kar 71,6 % krvi ci-
kaste pasme in je brez % krvi pincgavske pasme. Ni 
prav veliko živali cikaste pasme s tako velikim deležem 
čistosti pasme. Toda prisotnost pasme jersey ostaja kost 
za glodanje z zelo jasnimi interesi. Med njimi so tudi ljud-
je, ki so v preteklosti s svojimi »strokovnimi« aktivnostmi 
pripeljali ciko na rob izumrtja.
Umijem si roki …
Do vseh primesi drugih pasem v genotipu cikaste 
pasme je treba imeti enake kriterije in spoštovati ro-
dovniška pravila za čistopasemske plemenske živali. 
Predvsem pa zagotoviti iskrenost dela na genotipizaciji. 
Prav slednje si je težko predstavljati, ob predpostavki, 
da je genotipizacija »živa stvar«, in to v primeru Enci-
janovih potomcev (sin - bik Edi SI 64058267, vnuk - bik 
Erazem SI 23967544), ki bi morala imeti znatno manjši 
delež pasme jersey. Na teh dveh primerih obstaja dvom 
v točnost in verodostojnost podatkov. Zato bom ponovil 
besede: Ne verjamem v tisto, kar je očem skrito, temveč 
verjamem v tisto, kar vidim. Tisto, kar je skrito, je možno 
zlorabiti. Verjamem pa v Boga, ki bo nekega dne pra-
vično sodil tudi na tem področju.

Umijem si roki …

Cikina prvobitnost je v brahicerni osnovi tako po 
konstituciji kot proizvodnosti. To vodilo bi morali spo-
štovati vsi, tako strokovnjaki kot rejci, predvsem pa od-
govorni v rejski organizaciji (strokovni vodja oz. odgovor-
na oseba za izvedbo rejskega programa, strokovni tajnik 
in predsednik). Prav slednji smo še posebej poklicani k 
tej usmeritvi. Brez tega soglasja in spoštovanja dogovo-
rov bodo interesne skupine izkoristile našo neenotnost 
in pridobile svoj vpliv na rejsko delo. Brez enotnega vod-
stva rejska organizacija nima prihodnosti.

Umijem si roki …

Če bi bilo po nastanku Slovenije rejsko delo tako 
dobro kot je bilo v dvanajstih letih delovanja združe-
nja, bi bila cika danes znatno »boljša« pasma, pred-
vsem pa bolj avtohtona. Nekateri strokovnjaki želijo 
prav hitro zamenjati svoja stališča in napredek pri pas-
mi pripisati sebi v prid in svoji strokovni ustanovi. Morda 
se bliža tisti čas, ko bodo prišle na dan zasluge neka-
terih strokovnjakov za stanje cikaste pasme v nedavni 
preteklosti. Kdaj pridejo na plano zgodovinski viri o 
ciki iz obdobja zadnjih desetletij prejšnjega stoletja? 
Mnoge bo bolela glava in ugled o njihovih zaslugah bo 
močno okrnjen.

Umijem si roki …

Če se želi v prihodnje ohranjati avtohtoni tip cikaste-
ga goveda, se mora upoštevati prvobitnost pasme, 
torej tudi brahicernost. Prav trenutno stanje njene 
brahicernosti uvršča ciko med zelo ogrožene avtohtone 
pasme. Ogrožena je proizvodna avtohtonost cike. 
Zagotoviti bo treba vsaj delno ekonomičnost reje. To je 
pri ciki zanesljivo v pridelavi in predelavi mleka v mlečne 
izdelke, kar je na alpskem območju v tesni povezavi z 
ohranjanjem planšarstva. Večje reje krav dojilj cikaste 
pasme s težnjo po čim boljši mesnatosti in večji teži telet 
vsekakor predstavljajo veliko nevarnost v smislu ohra-
nitve avtohtonega tipa cikastega goveda. Avtohtonost 
cike je možno ohraniti predvsem z rejo krav mleka-
ric. Zato bi morali pri selekciji cikastega goveda narediti 
več na progenem testiranju, to je na testiranju avtohtonih 
in proizvodnih lastnostih potomstva.

Umijem si roki …

Cika lahko v svoji domovini preživi le v primeru družbe-
nega in narodovega zavedanja njenih slovenskih kore-
nin. Ključni deležnik pri doseganju tega cilja so rejci, ki 
ohranjajo ciko pri življenju. Strokovne službe jim morajo 
stati ob strani. Na vsakoletnih občnih zborih združenja 
sem vedno ponavljal besede kot so: spoštujmo ciko, 
spoštujmo domovino in bodimo enotni. Glede na raz-
mere v rejski organizaciji je to ključ do uspeha. Do tega 
uspeha je potrebna sprava, ki ni možna brez priznanja 
krivde, tako med rejci kot med strokovnjaki. Upam, da ne 
bomo zašli v kvazi spravo, ki smo ji priča v slovenskem 
družbenem življenju. 

Ta sestavek sem spisal z namenom, da izpolnim svo-
je poslanstvo pri ciki in da se mi takrat, ko odstopim s 
cikinega prizorišča, ne bo moglo očitati, da sem nekaj 
prezrl, k čemur bi imel dolžnost dati svoje mnenje kot 
državljan Republike Slovenije. Umijem si roki.

Bik ENCIJAN 852263

Slika 1: Naslovna stran članka iz revije Diversity s sodelujočimi 
raziskovalci iz Evrope (Vir: Felius in sod., 2011)Bik ERAZEM 853214 (Encijanov vnuk)Bik EDI 853283 (Encijanov sin)

Cikasto govedo vključeno na zemljevid pasem 
goveda v Evropi
Asist. Mojca Simčič, univ.dipl.inž.zoot.
Viš.pred.mag. Marko Čepon
Prof.dr. Peter Dovč
Prof.dr. Drago Kompan
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale
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Na podlagi izračuna genetskih razdalj med 167 evrop-
skimi, večinoma avtohtonimi pasmami goveda na osno-
vi 30 priporočenih mikrosatelitnih označevalcev smo 
dokazali, da je cikasto govedo slovenska avtentična 
avtohtona pasma. Sistematsko je na podlagi mikrosa-
telitnih označevalcev razvrščena v skupino 2 »Central-
no – Evropsko govedo« in v podskupino 5 »Centralno – 
vzhodne pasme«. Poleg cikastega goveda sta za sedaj 
v isto skupino razvrščeni še dve drugi pasmi goveda, in 
sicer pincgavska pasma iz Avstrije in pasma pustertaler 
(pustariško govedo), ki je bilo v preteklosti razširjeno na 
Južnem Tirolskem v Italiji in Tirolskem v Avstriji, sedaj pa 
spada med zelo ogrožene pasme. Razvrstitev cikastega 
goveda v skupino skupaj s pincgavskim govedom, ne 
pomeni, da sta to dve enaki pasmi, kakor tudi ne pome-
ni, da je pincgavsko govedo prednik cikastega goveda. 
Vsi vemo, da so v zgodovini pasme nastajale in izumi-
rale. Izumrla je tudi koroška belanska pasma in s tem 
je onemogočena genetska analiza te pasme, ki bi lahko 
pojasnila marsikatero povezavo in porazdelitev pasem 
v skupine. Z razvojem bolj občutljivih genetskih označe-
valcev in uporabo veliko večjega števila le teh, pa bomo 
lahko pojasnili morebitne zgodovinsko še starejše pove-
zave cikastega goveda z drugimi pasmami.

Sklep
Cikasto govedo je dobilo priložnost, da je bilo transpa-
rentno vključeno v raziskavo na evropskem nivoju in raz-
vrščeno v pasemsko skupino kot avtohtona avten-
tična pasma. Sedanja vključitev na zemljevid, večinoma 
avtohtonih pasem goveda v Evropi, pomeni pomemben 
doprinos k poznavanju naše edine slovenske avtohtone 
pasme goveda tudi v Evropi. Ne nazadnje pa je to lahko 
tudi ena izmed poti za mednarodno zavarovanje pasme.

Zahvala
Hvala vsem rejcem, da so avtohtono cikasto pasmo oh-
ranili in jo še ohranjajo! Hvala za zaupanje tistim rejcem, 
ki so nam bili pripravljeni odstopiti vzorce krvi njihovih 
živali in pomagali pri fiksaciji živali ob odvzemu vzorca 
krvi. Velika zahvala velja veterinarju mag. Zoranu Klin-
konu za zbiranje vzorcev krvi in vse prevožene kilometre 
do kmetij po Sloveniji.

Izolacija dednega materiala 
(DNK), molekularne analize in  
analiza podatkov
Po končanem zbiranju vzorcev krvi je sledila izolaci-
ja dednega materiala (DNK) iz krvi in PCR reakcija 
(verižna reakcija s polimerazo), ki smo jo opravili v 
Genetskem laboratoriju na Oddelku za zootehniko 
s pomočjo mikrosatelitnih označevalcev. V prvo ob-
delavo dobljenih podatkov smo vključili samo živali 
cikastega in pincgavskega tipa, ker smo med nji-
ma predvidevali največje razlike. Računalniški pro-
gram, ki smo ga uporabili za obdelavo rezultatov 
genotipizacije je bil preobčutljiv na vpliv inbridinga 
pri nekaterih vključenih živalih, zato so inbridirane 
živali oblikovale »pasmo v pasmi«, med vsemi os-
talimi pa ni bilo razlik. Zaradi tega smo iz nadaljnjih 
obdelav izključili vse inbridirane živali (živali, kate-
rih predniki so si bili v sorodu). Izključene živali smo 
nadomestili z vključitvijo živali v delnem cikastem 
tipu in z novo odbranimi živalmi v cikastem tipu 
(plemenski biki, bikovske matere). Končni set po-
datkov za nadaljnje analize je tako zajemal 150 ne-
inbridiranih govedi cikaste pasme vseh treh tipov.

Sodelovanje s strokovnjaki v 
tujini
Cilj naše raziskave je bil narediti molekularne ana-
lize in vključiti cikasto pasmo kot avtentično avtoh-
tono pasmo na zemljevid pasem goveda v Evropi. Pove-
zali smo se s prof. dr. Johannesom A. Lenstra z Univerze 
v Utrechtu na Nizozemskem. Prof. dr. Johannes A. Len-
stra je trenutno eden izmed vodilnih strokovnjakov na 
področju molekularne genetike v svetu in nosilec pro-
jekta »EU ResGen project«, katerega cilj je bil izračunati 
genetske razdalje med pasmami govedi na molekular-
nem nivoju. Že pred leti je ustanovil »European Cattle 
Genetic Consortium« (Genetski konzorcij za govedo v 
Evropi), kamor so bili v letu 2011 na njegovo povabilo 
včlanjeni tudi trije raziskovalci iz Oddelka za zootehni-
ko (asist. Mojca Simčič, univ.dipl.inž.zoot., prof.dr. Peter 
Dovč, prof.dr. Drago Kompan). V genetski konzorcij so 
bili v letu 2011 vključeni člani iz 21 držav, ki so v skupni 
set podatkov prispevali podatke o molekularnih analizah 
velikega števila avtohtonih in tudi ostalih pasem govedi v 
Evropi. Povezani raziskovalci in združeni podatki so bili 
osnova za izračun genetskih razdalj med pasmami. Kot 
rezultat skupnega dela je konec novembra izšel v uvo-
du opisani članek (Slika 1). V njem je predstavljenih več 
načinov razvrstitve (klasifikacije) pasem govedi v skupi-
ne, ki naj bi pripomogli k poznavanju nastanka in razvoja 
določene pasme v zadnjih dvesto letih. V preteklosti je 
bilo v veljavi razvrščanje pasem na podlagi oblike loba-
nje in rogov, kasneje po barvi dlake in glede na geo-
grafski izvor. V sedanjem času pa se je uveljavila raz-
vrstitev pasem na podlagi mikrosatelitnih označevalcev. 
Veliko starejših načinov razvrstitve pasem je bilo zato z 
razvojem molekularne genetike ovrženih. Od novembra 
2011 je med 167 pasmami govedi iz 21 držav Evrope na 
zemljevid evropskih pasem govedi vpisana tudi cika kot 
slovenska avtohtona pasma (Slika 2).

Razvrščanje (klasifikacija) pasem 
govedi v posamezne skupine
Razvrstitev evropsko-azijskih pasem goveda je sedaj 
narejena na osnovi molekularno genetskih analiz. Raz-
vrstitev pasem kot je prikazana na sliki 2 je narejena 
z modelom, ki temelji na oblikovanju skupin na osnovi 
genetskih razdalj med pasmami. Razvrstitev cikastega 
goveda temelji na osnovi 60 živali v izvornem cikastem 
tipu brez primesi genotipa pincgavske pasme.
Na osnovi molekularnih analiz so sedaj evropsko-azij-
ske pasme govedi razvrščene v pet glavnih skupin, znot-
raj njih pa se oblikujejo podskupine na različnih nivojih. 
Glavne skupine pasem govedi so naslednje:

1. Severno - Evropske pasme

2. Centralno - Evropsko govedo

3. Iberijsko govedo

4. Podolsko govedo

5. Jugovzhodno Evropsko in jugozahodno Azijsko go-
vedo.

Slika 2: Cikasto govedo (CIK) na zemljevidu evropskih, večinoma avtohto-
nih pasem govedi (Vir: Felius in sod., 2011)

Viri
Felius M., Koolmees A., Theunissen B., Simčič M., 
Dovč P., Kompan D., J.A.Lenstra. 2011. On the bre-
eds of cattle - historic and current classifications. Di-
versity, 3: 4, 660-692

Salinen Prosol d.o.o. | Tel.: 01 542 56 92 | www.salinen-prosol.si

sol  za ž ival i

BIOSAXON 
Da bodo tudi živali zadovoljne: 
• živalim pospešuje apetit
• pripomore k boljšemu počutju živali
• pripomore k boljši plodnosti živali
• povečuje delovno zmožnost  žival

Proizvode lahko kupite pri vašem prodajalcu  
agrarnih proizvodov:
• jodirana sol za živali: 25 kg, 50 kg, big bag vreče 
• naravni lizalni kamen Bergkern
• solni in mineralni lizalni kamen

 
Tudi živali rade  
dobro jedo!
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Pri cikasti pasmi je bilo pred dobrimi desetimi leti vodeno 
poreklo le za tiste živali, ki so bile rezultat osemenjeva-
nja ali licenciranih bikov v pripustu, ki pa so bili izjema. 
Praviloma so bili to biki pincgavske pasme ali v pinc-
gavskem tipu. Mnoge krave v avtohtonem tipu niso ime-
le znanih podatkov o svojih prednikih. Te živali in njihove 
potomce smo vpisali v glavni del izvorne rodovniške knji-
ge za cikasto pasmo, ki jo vodi Kmetijski inštitut Slove-
nije, v razdelek A1 – izvorne živali, na osnovi fenotipske 
ocene in razvrstitve v cikasti tip. 
V Preglednici 1 je za vsako linijo plemenskega bika na-
vedena povprečna stopnja sorodstva z aktivno popula-
cijo ženskih živali cikaste pasme in število sorodnih žen-
skih živali, glede na stopnjo sorodstva. Zastopanost linij 
v populaciji je zelo različna, kar bo treba upoštevati pri 
nadaljnjem delu. Najbolj zastopana linija v populaciji je 
linija TOB, sledijo linije ŠVAJC, SLAP in MIL. Najmanj pa 
so zastopane linije bikov PLEM, ENCIJAN, FILIP, RIS in 
VIKI.

Inbridinga, ki je posledica parjenja v sorodstvu, se v po-
pulaciji cikaste pasme izogibamo na tri načine:
1. načrtno parjenje bikovskih mater, za kar se enkrat 

letno pripravi načrt za osemenitev ali pripust za vsa-
ko kravo posebej. Ker so krave bikovske matere tudi 
matere bodočih bikov, je takšen program parjenja 
dolgoročno še kako pomemben. S tem uravnavamo 
zastopanost posameznih linij v populaciji;

2. načrtno vključevanje bikcev v vzrejo in pripust na 
kmetijah, za kar se na osnovi stopnje sorodstva prip-
ravi načrt vzreje za vsako posamezno rejo. Pripravi 
se odprta lista odbranih bikcev z možnostjo izbora 
najmanj dveh bikcev na določeno rejo. Pri tem je pot-
rebna visoka stopnja rejske zavesti pri spoštovanju 
preprečevanja parjenja v sorodstvu;

3. načrtno nesorodstveno osemenjevanje plemen-
skih živali, za kar se pripravi seznam bikov z ustre-
zno stopnjo sorodstva, katerih seme je za posamezno 
plemenico primerno, kot tudi seznam neustreznih bi-
kov. Izbor bikov se opravi med biki, s katerimi koefi-
cient sorodstva med partnerjema ne presega 3,5 
odstotka. V izbor so vključeni biki, katerih seme se je 
uporabljalo za osemenjevanje v zadnjih letih. 

Sorodstvo v populaciji cikaste pasme
Peter Podgoršek, Kmetijski inštitut Slovenije
Tomaž Perpar, Kmetijski inštitut Slovenije
Rafko Rokavec, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

P reprečevanje parjenja v sorodstvu v populaciji živali cikaste pasme je zelo pomembna naloga pri rejskem delu. 
Pogoj za učinkovito izogibanje parjenja v sorodstvu so zanesljivi podatki o poreklu živali – tudi za več generacij 
nazaj. Če zaradi pomanjkljivih podatkov o poreklu ni mogoče oceniti sorodstva, ga tudi ni mogoče preprečiti. 

To pomeni, da predstavlja rodovništvo temelj vsakega rejskega programa.

Preglednica 1.: Povprečna stopnja sorodstva posameznega 
izvornega plemenskega bika z aktivno populacije ženskih živali 
cikaste pasme in število aktivnih ženskih živali glede na stopnjo 
sorodstva

Oče RS oče
Povprečna 

stopnja 
sorodstva

Število aktivnih sorodnih ženskih živali glede na stopnjo sorodstva

>=  
1/2

>= 
1/4 

<1/2

>= 
1/8 

<1/4

>= 
1/16 
<1/8

>= 
1/32 

<1/16

>= 
1/32 

<1/16

> 
0 

<1/32
Skupaj

Tob 151176 0,075 54 232 308 299 136 128 417 1574
Švajc 851809 0,058 93 178 161 125 92 8 0 657
Slap 151255 0,056 29 150 371 287 33 2 0 872
Mil 151146 0,051 14 80 191 325 478 324 189 1601
Col 151263 0,05 53 166 222 148 18 0 0 607
Nagelj* 151418 0,049 14 242 272 43 1 0 0 572
Dovzan* 852238 0,046 31 184 225 131 1 0 0 572
Brin** 851656 0,044 35 119 235 185 69 15 0 658
Dule** 851655 0,043 49 118 154 182 105 20 0 628
Galeb*** 851786 0,036 14 150 134 57 14 21 0 390
But** 851811 0,027 7 14 147 287 171 52 28 706
Labod* 151415 0,018 2 5 77 364 115 0 0 563
Plem*** 851657 0,012 2 16 36 181 126 23 0 384
Encijan 852263 0,007 13 26 9 3 11 12 29 103
Filip 851550 0,006 5 14 29 36 0 0 0 84
Ris 853013 0,003 11 2 2 0 0 0 0 15
Viki 851808 0,003 1 8 21 18 5 3 0 56
* brata Nagelj in Dovzan ter polbrat Labod
** polbratje Brin, Dule in But
*** polbrata Galeb in Plem

Za preprečevanje parjenja v sorodstvu so na spletnem 
portalu Govedo na voljo aplikacije: 
• kalkulator sorodstva, ki omogoča izračun koeficien-

ta sorodstva med dvema živalma, stopnje inbridinga 
za posamezno žival in stopnje sorodstva med izbra-
no živaljo in plemenskimi biki, ki imajo trenutno dovo-
ljenje za uporabo;

v • sorodstvo v čredi, ki omogoča enostavno primerja-
vo sorodstva enega ali več plemenjakov s celo čredo;

• Kam cika?, ki omogoča pregled primernosti plemen-
skih bikov za osemenjevanje plemenic cikaste pa-
sme z vidika stopnje sorodstva.

Poleg programsko podprtih načinov preprečevanja par-
jenja v sorodu se spremlja tudi stopnja sorodstva v po-
pulaciji cikaste pasme. Spremlja se njen časovni trend, 
ki kaže kaj se v populaciji dogaja in nam s tem pomaga 
pri ohranjanju genetske variabilnosti populacije. Slika 1 prikazuje povprečno stopnjo sorodstva v popula-

ciji po posameznih linijah plemenskih bikov cikaste pa-
sme. Če teh 17 izvornih plemenskih bikov med sabo ne 
bi bilo sorodnih in ne bi bili v sorodu z ženskim delom 
populacije, bi pričakovali, da bi bila njihova povprečna 
stopnja sorodstva z žensko populacijo 0,0294. Ker so 
biki med sabo sorodni in ravno tako tudi sorodni z žen-
skim delom populacije, je njihova povprečna stopnja 
sorodstva z aktivno žensko populacijo višja, in sicer 
0,03435. V osemenjevanje in pripust moramo vključe-
vati predvsem plemenjake iz linij, ki so podpovprečno 
zastopane, in se izogibati linij z nadpovprečno stopnjo 
sorodstva.

Naša glavna storitev je odkup lesa ob kamionski cesti.  
Zainteresirani smo tako za manjše kot večje količine  

že pripravljene hlodovine.

  Odkupujemo hlodovino smreke, jelke in macesna  
ter celulozni les. Brez časovnih omejitev odkupujemo  

bukove goli, goli drugih trdih in mehkih listavcev.

  Ugodne cene in dobri plačilni pogoji.

Megales - vaš partner pri odkupu,  
poseku in prevozu lesa

Slika 1. Povprečna stopnja sorodstva v populaciji po posameznih 
linijah plemenskih bikov cikaste pasme

* brata Nagelj in Dovzan ter polbrat Labod
** polbratje Brin, Dule in But
*** polbrata Galeb in Plem

Bik TOB 151176, najbolj zastopana linija v populaciji cikastega goveda.
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Linije plemenskih bikov cikaste pasme
Peter Podgoršek, Kmetijski inštitut Slovenije
Tomaž Perpar, Kmetijski inštitut Slovenije
Rafko Rokavec, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

V  nadaljevanju so predstavljene linije plemenskih bikov. Po vsakem izvornem biku so navedeni njegovi potomci, 
odbrani za plemenske bike, in v zadnjem stolpcu število aktivnih živali ženskega spola. Posamezni biki v ožjem 
sorodstvu so združeni. Bika Nagelj in Dovžan sta brata, Labod pa je njun polbrat. Biki Brin, Dule in But so pol-

bratje. Polbrata sta tudi Plem in Galeb. (Vir podatkov: CPZ GOVEDO)

Oče Sin Vnuk Š A H
151176 TOB 44

851787 TINČEK 3
851788 TRN 1
851789 TASTER 1
851790 TRIS 2
851810 TOBI 0
851816 TOBSI 9
851817 TOM 79

852284 TROT 0
852289 TIGER 3
852290 TOSC 10
852297 TIBET 2
853407 TORO 0
853411 TOMC 4
853482 TORNADO 1
853537 TOR 0

852224 TUHINJ 3
852547 TAJFUN 4
852767 TRIGLAV 10

Skupaj 176
Oče Sin Vnuk Pravnuk Š A H

851809 ŠVAJC 78
852286 ŠMAREN 1
852299 SMIHEL 29

853014 JAVOR 1
853042 JEZERKO 4

853526 JOHAN 0
853071 JONATAN 2
853074 JUPITER 9

852402 ŠPIK 6
852775 JOD 0
853038 JORAS 0
853040 JONAS 2

852407 ŠČIT 0
852537 SEST 4

853100 JURKO 2
853206 JELEN 7

853749 JAGER, 853756 JAK 0
853212 JASTREB 0

852541 SUM 45
853006 JOB 0
853028 JURČEK 0

852546 ŠARGO 0
852553 ŠVEJK 3

852771 JON 0
853034 JANEZ 3

852556 ŠINKEL 8
853039 JAKOB 1

Skupaj 205

151176 TOB

851809 ŠVAJC

851817 TOM

852299 SMIHEL

853042 JEZERKO

Š A H = število aktivnih hčera

Oče Sin Vnuk Pravnuk Prapravnuk Praprapravnuk Š A H
151255 SLAP 22

851815 SIMON 9
852283 STUDOR 1

851819 SLAK 0
851820 SATURN 48

852277 SURK 67
852768 SPARKI 2
852819 SILKI 4
853015 SILVESTER 46

853478 SILVO, 853484 STOG,  
853485 SPID, 853502 SILVER, 853523 
SLIVKO, 853532 SAVEL, 853538 
SANDOKAN, 853744 SERGEJ

0

853026 STRELEC 0
853027 SMUKI 12

853463 SMOK 3
853466 SULC, 853470 SMRK,  
853529 SEVER 0

853094 SOM 3
853099 SNEŽKO 2

853750 SANO 0
853202 SILVER 3

853509 SMOKI 1
853273 SALVADOR 0
853503 SKOK 0
853510 SMART 0

852285 SENIK 3
852291 SMAST 6

852737 SMELT 5
853209 SANČO 2
853210 STOL 1

853516 SVET 0
853524 STOP 0

853213 SKOP 11
852764 SUHOR 3
853029 SOLČAVSKI 36

853469 SOCERB 1
853507 SOLČEVAN, 853754 SOLE 0

852295 SREČKO 3
852538 SALOMON 4

853032 SOKOL 4
853406 SAMO 1

852552 SLAVKO 4
853096 SLAVČEK 3

853086 STRUN 1
851957 SMOKI 3
851978 SOLUN 0
852219 SNOVIK 3

852542 SKOK 1
852226 SNOP 5

852405 STUDENEC 0
852551 SOKOL 8
852565 SEUL 1

853035 SLAK 6
853072 SEST 9

853291 SET 1
853480 SINJI, 853500 SNEG,  
853740 SOTESK, 853742 SALKO 0

853073 SIOL 0
853085 STOJKO 5

852728 SOK 8
853082 SEMI 1

852730 SONČEK 3
852293 SIDOL 0

Skupaj 365

151255 SLAP

851820 SATURN

852277 SURK

853015 SILVESTER

852226 SNOP

852728 SOK
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Oče Sin Vnuk Pravnuk Prapravnuk Praprapravnuk Š A H
151146 MIL 11

851394 MILNI 2
851549 MURI 1
851551 MIŠKO 2

851959 MANDELJ 41
852237 MACESEN 0

852724 MOHOR 3
853276 MEDVED 2

852726 MARCEL 10
853069 MARKUS 3
853201 MURČ 0

852406 MARIN 52
852776 MARON 1
853008 MIŠKO 3

853299 MUSI 4
853011 MORIS 40

853527 MOTNIK 0
853539 MARTIN 0
853505 MLAJ 0

853070 MOJZES 2
853076 MRAK 27

853474 MRK 2
853078 MELIN 3

853401 MAESTRO 1
853415 MRAMOR 0
853531 MOS 0

853087 MERLOT 13
853471 MARINO 0
853476 MARKO 0
853477 MARON 0
853752 MED 0

853089 MOJSTER 3
853746 MURI 0

853092 MAK 1
853751 MANGO 0

853093 MISTER 2
853216 MODRAS 6
853290 MARIO 4
853508 MARČ 0
853530 MATAJUR 0

852539 MAJ 3
853088 MODRIJAN 0

852540 METULJ 2
852739 MEDO 2
852742 MOLJ 1
853010 MIKLAVŽ 2

853414 MARS 3
851552 MIL 4

851814 MERKUR 0
852287 MURI 0

851818 MARS 0
851955 MESEC 2

Skupaj 258

151146 MIL

851551 MIŠKO

851959 MANDELJ

852406 MARIN

853011 MORIS

Oče Sin Vnuk Pravnuk Š A H
151418 NAGELJ 11

852300 NANDE 8
852772 NESTOR 3

853204 NAŠI 0
853080 NANI 7

852536 NERO 1
852557 NANO 44

853031 NATO 36
853289 NATOS 1
853412 NOTRANJC 7
853528 NOTAR 0

853037 NEON 7
853081 NEGO 12

853525 NORD 0
853083 NIKO 1
853084 NACE 4
853098 NETOPIR 3

852559 NIK 69
853036 NOE 7

853298 NERC 6
853738 NOET 0
853743 NATRESEK 0

853211 NUK 2
853403 NOL 1
853408 NOČKO 1

853755 NOD 0
853409 NOMENJ 0
853467 NIL 1
853479 NOJČI 1
853520 NUNU 0
853522 NET 0

852723 NIPELJ 1
852725 NOJ 2

853041 NATUR 3
852734 NARCIS 7
852738 NAPOLEON 53

853077 NOBEL 0
853501 NOBI 0

853215 NIKOLAJ 3
853535 NIKODEM 0

853268 NAVTIK 8
853536 NEMO 0
853753 NONO 0

853279 NAZOR 3
853515 NARCIS 0
853519 NERON 0

853280 NAGODE 4
853286 NEOPLAN 2
853288 NEVRON 3
853473 NAGLIČ 0

852740 NANOS 2
853275 NODI 1

853521 NOČ 0
853300 NES 0
853468 NIKI 2

852741 NAPOLITANO 0
853079 NOSOROG 3

853481 NORDI 0
853512 NEZIR 0
853511 NENAD 0

852745 NORIK 5

151418 NAGELJ

852559 NIK

852557 NANO

852738 NAPOLEON

53268 NAVTIK

Salinen Prosol d.o.o. | Tel.: 01 542 56 92 | www.salinen-prosol.si

sol  za ž ival i
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852238 DOVZAN 19
852721 DEMON 1
852722 DOR 5
852729 DOB 0
852733 DITER 5

853205 DOL 1
852744 DARVIN 71

853269 DOLAR 1
853278 DIMI 2

853506 DONI 0
853282 DANI 2
853292 DORI 2
853413 DINO 1
853464 DRIL 2
853465 DRIN 0
853504 DOKTOR 0

852760 DETELJ 7
853270 DREMEL 2

852765 DAVID 14
853404 DAMIJAN 0

852769 DUKAT 1
853203 DOB 0

852818 DINGO 3
853402 DELFIN 0

853005 DIM 2
853012 DOLOMIT 16

853739 DUNAJ 0
853075 DON 11

853745 DIHUR 0
853747 DROLC 0

853097 DVOR 2
151415 LABOD 0

852727 LENART 1
853025 LEV 1

853483 LUDVIK 0
Skupaj 507

Oče Sin Vnuk Pravnuk Prapravnuk Š A H
851550 FILIP 5

852229 FELIKS 1
852401 FARAON 10

852766 FIKRET 6
852770 FOREST 4
852777 FERDO 4

853518 FICKO 0
853003 FAKER 0
853030 FURMAN 2

853296 FRAM 0
853033 FADIL 1

852543 FUNT 0
852544 FANT 5

Skupaj 38

Oče Sin Vnuk Pravnuk Š A H
851808 VIKI 1

852288 VIKTOR 2
852743 VINCENC 1

853095 VESELKO 5
Skupaj 9

851550 FILIP

852238 DOVZAN

852744 DARVIN

853012 DOLOMIT

Oče Sin Vnuk Pravnuk Prapravnuk Praprapravnuk Š A H
151263 COL 46

851956 JELEN 6
852404 JEŽ 0

851958 CENE 1
852279 KALČEK 0
852280 KEBER 3

852761 KNAVS 6
853207 KNEZ 3
853272 KLEPEC 0

853533 KIKI 0
851962 CIKO 10

852236 KLAS 4
852550 KOS 2

851963 CMOK 4
852296 KROF 0
852558 KNEDEL 0
852736 KAPUCIN 1

851965 CRES 1
851966 CEKIN 1

852281 KEKEC 4
852561 KOKOS 1
852563 KAZIMIR 0

852548 KLOP 0
852549 KLIP 7
852554 KRIŠTOF 1

852820 KVAS 1
851977 CVET 8

852298 KRISTAL 2
852560 KLOVN 0

853267 KLJUN 0
852562 KIT 1

851979 JELCIN 3
852545 JOŠT 1

851980 CIKLAM 1
852225 ČARLI 1
852278 CIRIL 0

Skupaj 119

Oče Sin Vnuk Pravnuk Š A H
852263 ENCIJAN 11

852564 ERIK 0
853002 EKICI 10

853214 ERAZEM 7
853274 EKVATOR 2

853534 EKO 0
853277 EDVARD 1
853514 EGON 0

853004 EROS 3
853475 ELVIS 0

853281 EDO 0
853283 EDI 4

Skupaj 38

Oče Sin Š A H
853013 RIS 9

853293 RUDOLF 0
853513 RODEO 0
853517 RADO 0

Skupaj 9

151263 COL

852263 ENCIJAN

853013 RIS851808 VIKI

851966 CEKIN

851977 CVET
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Oče Sin Vnuk Pravnuk Prapravnuk Š A H
851657 PLEM 2

851960 PLAMEN 4
852403 PLEMIČ 1

853007 PIRH 16
853295 PIRAT 3
853297 POLDE 0
853748 PIKI 0

853068 PELIN 3
852216 PUTIN 0
852735 PURAN 0

851786 GALEB 10
852217 GOLOB 2
852220 GRINTOVC 4

852732 GRUNT 2
852221 GALLILEO 74

852773 GOJC 0
853217 GLINEK 5
853294 GREGA 0

853249 GALEB 0
853250 GOLDI 0

852228 GVIDO 2
852230 GAMS 43

852731 GUSTL 0
852762 GIK 1

853208 GRAH 5
852774 GOL 7
853001 GRM 5

853248 GRUM 5
853741 GRANIT 0

853009 GABRIJEL 4
853405 GAŠPER 5

853271 GROM 2
852231 GAL 0
852282 GARFILD 5
852292 GROS 0

Skupaj 210
Oče Sin Vnuk Pravnuk Š A H

851655 DULE 42
851961 DELFIN 1
851964 DREN 8
851967 DOK 1
852215 DRIN 1
852223 DOLFE 11

852763 BRANISLAV 4
853472 BENITO 0

852227 DIM 0
852239 DARFUR 3
852241 DRAGULJ 1
852264 DES 0

851656 BRIN 30
852214 BORČI 9
852218 BROD 2
852222 BRAMOR 5
852240 BLED 1
852242 BOHINJ 2

851811 BUT 6
Skupaj 127

852230 GAMS

851656 BRIN

851655 DULE

851657 PLEM

851786 GALEB

Plemenska vrednost (PV)
PV je vrednost genotipa oziroma dedne zasnove, ki se 
v povprečju prenaša na potomce. Na to, kako se posa-
mezna lastnost izrazi, vplivata genom živali in okolje. 
Določen vpliv imata tudi čas ocenjevanja in seveda oce-
njevalec. Z obračunom PV poskušamo čim bolj izločiti 
vpliv okolja in ocenjevanja ter čim natančnejše oceniti 
vpliv genoma oziroma dedne zasnove. Točnost ocene 
lahko povečamo z vključevanjem ocen sorodnikov in po-
večevanjem števila ocen ter poznavanjem in izločanjem 
vplivov okolja.

Standardizirana PV (PV12)
Zaradi lažjega razumevanja PV in lažje primerjave med 
posameznimi PV najpogosteje navajamo PV12, to so 
standardizirane plemenske vrednosti. Povprečje PV12 
vseh živali je 100. Večino živali (68 odstotkov) ima PV12 
za posamezno lastnost med 88 in 112, več kot 95 od-
stotkov živali pa ima PV12 med 76 in 124. Z drugimi be-
sedami: le 16 odstotkov živali ima PV12 nad 112 (ravno 
toliko tudi pod 88) in le dobra 2 odstotka nad 124 (ravno 
toliko tudi pod 76). Plemenske vrednosti so obračunane 
v celotni populaciji cikaste pasme, ne glede na spol in 
starost živali in ne glede na to ali je žival še živa ali ne.

Predstavljeni rezultati
Predstavljeni rezultati zajemajo potomstvo treh generacij 
bikov, ki so bili vključeni v osemenjevanje v določenem 
časovnem obdobju. V prvi generaciji so biki pincgavske 
pasme, ki so bili v osemenjevanju pred ustanovitvijo 
združenja, in sicer: Tobi 750406, Glog 150937, Gaber 
151095, Mil 151146, Tob 151176. V drugo generacijo so 
vključeni biki, ki so bili v osemenjevanju v prvem obdob-
ju po ustanovitvi združenja, in sicer: Slap 151255, Col 
151263, Dule 851655, Brin 851656, Švajc 851809, Tom 
851817, Saturn 851820. V tretjo generacijo so vključe-
ni biki, ki so bili v osemenjevanju v zadnjem obdobju, 
za katere so rezultati prikazani prvič, in sicer: Mandelj 
851959, Gams 852230, Nagelj 151418, Gallileo 852221, 
Dovzan 852238, Surk 852277, Smihel 852299, Marin 
852406.
Slika 1 prikazuje PV12 za tip živali (levo PZ, desno CK) 
in razporeditev bikov treh generacij, glede na oceno te 
lastnosti. Biki mlajše generacije (zeleni stolpci) so bolj v 
cikastem tipu in to lastnost tudi uspešno prenašajo na 
potomce. Izstopata bika Nagelj in Marin. Biki starejše 
generacije dajejo potomce bolj v pincgavskem tipu. Med 
biki druge generacije izstopa bik Tom, ki daje živali bolj 
v cikastem tipu, primerljive s potomkami mlajših bikov. 

Tip živali
Pri ocenjevanju lastnosti avtohtonosti razvrstimo živali v 
enega od treh tipov cikastega goveda:
• cikasti tip (CK), v katerega so razvrščene manjše 

živali kombiniranega tipa s poudarkom na mlečnosti 
in fini konstituciji z izraženimi avtohtonimi lastnostmi: 
manjši okvir, kratka glava, širok smrček, poudarjene 
oči, tanki in kratki rogovi, usmerjeni naprej in delno 
navzgor, plemenit vrat z nagubano tanko kožo, neiz-
ražena podgrlina, tanke in s kitami izražene noge ter 
obsežnost vampa;

• delni cikasti tip (DCK), v katerega so razvrščene 
srednje velike kombinirane živali, ki združujejo last-
nosti cikastega in pincgavskega tipa pa tudi prilive 
drugih pasem;

• pincgavski tip (PZ), v katerega so razvrščene večje 
živali s sledečimi lastnostmi, ki so značilne za pinc-
gavsko pasmo in so v nasprotju z lastnostmi za cikas-
to pasmo: večji okvir, dolga glava, ozek smrček, slab-
še izražene oči, debeli in navzven usmerjeni rogovi, 
grob vrat z debelo kožo in obsežno podgrlino, debele 
in močne noge ter povit trup.

Rezultati testiranja bikov
Tomaž Perpar, Kmetijski inštitut Slovenije
Rafko Rokavec, KGZS – zavod Ljubljana

Z a rejski napredek oziroma doseganje zastavljenih ciljev je zelo pomembna zanesljiva odbira živali ali selekcija, 
kot to pogosto poimenujemo. Zaradi velikega števila potomcev je še posebej pomembna odbira plemenjakov, 
ki jih vključujemo v osemenjevanje in pripust, ter pri plemenicah odbira bikovskih mater. Pri cikasti pasmi smo 

jih do sedaj odbirali le na osnovi ocen zunanjosti posamezne živali. To so pomembni podatki, z vključitvijo ocen zu-
nanjosti sorodnikov, predvsem potomcev, pa pridobimo pomembne informacije, kaj te živali prenašajo na potomce. 
V Cikastem zvončku številka 11 smo objavili članek, v katerem smo primerjali plemenjake na osnovi povprečij ocen 
hčera. Ta nam dajo točnejšo informacijo in povedo že bistveno več kot primerjava posameznih živali. Še več pa nam 
povedo ocene plemenskih vrednosti (PV), ki jih predstavljamo v tem članku. Prikazujemo standardizirane PV (PV12). 
Plemenske vrednosti so obračunali na Biotehniški fakulteti – Oddelku za zootehniko v februarju 2014. 

Tip živali

64 76 88 100 112 124 136

NAGELJ

MARIN

SURK

TOM

DOVZAN

GALLILEO

SMIHEL

SATURN

GAMS

MANDELJ

BRIN

ŠVAJC

SLAP

COL

DULE

TOBI

TOB

MIL

GLOG

GABER

pincgavski                                                        cikasti

Slika 1: Biki treh generacij, razvrščeni glede na PV12 za tip živali:
• siva: pincgavski biki pred ustanovitvijo združenja;
• vijolična: cikasti biki v osemenjevanju v prvem obdobju po 

ustanovitvi združenja;
• zelena: cikasti biki v osemenjevanju v zadnjem obdobju.
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Prikaz podatkov po bikih
Za bike zadnjih dveh generacij smo pripravili slike, ki pri-
kazujejo PV12 za posamezne lastnosti. Lastnosti smo 
združili v sklope, ki smo jih ločili z različnimi barvnimi 
podlagami.
Pri večini lastnosti je želena čim večja vrednost PV12, v 
grafu prikazana desno. Izjema je nekaj lastnosti, pri ka-
terih skrajne vrednosti niso zaželene, to so omišičenost, 
hrbet, nagib križa, skočni sklep ter debelina in dolžina 
seskov, pri katerih je zaželena ocena 5 oziroma PV12 
100, in biclji, pri katerih je zaželena ocena 7 in PV12 110. 
V grafikonih so želene optimalne vrednosti za te lastnos-
ti označene s pravokotnikom.
Pri ocenah velikosti okvirja so desno prikazane višje, dalj-
še in obsežnejše živali, pri cikasti pasmi pa imamo v rej-
skem cilju manjše živali, zato so za te lastnosti optimalne 
podpovprečne vrednosti v grafikonih prikazane levo.

Barvni znaki
Mnenja o temeljni barvi in pravilni izraženosti barv-
nih znakov so različna. V rejskem programu so dolo-
čeni na podlagi zgodovinskih virov, predvsem bano-
ve uredbe iz leta 1935. Zaradi različnosti populacije 
po tipu in barvi si prizadevamo predvsem genetsko 
utrditi avtohtone lastnosti po tipu, šele na drugem 
mestu pa so lastnosti barvnih znamenj.
Temeljna rumeno rdeča do temno rdeče rjava, naj-
večkrat kostanjevo rjava barva mora prevladovati 
nad belo. Živali so lahko tudi enobarvne, vendar ne 
črne ali presvetle (žemljasta ali rumenkasta barva). 
Zaželena je nekoliko manjša (ožja) bela hrbtna lisa, 
ki se podaljšuje čez medenico, rep, vime in trebuh 
do podgrline. Pase na stegnih in golenih naj bodo 
ozke ali odsotne.

Avtohtone lastnosti
V sklopu avtohtonih lastnosti je kot prva prikazana 
skupna ocena za avtohtonost. Sledijo lastnosti zu-
nanjosti, po katerih se cikasta pasma razlikuje od 
drugih pasem. Zaželene so živali z močno izraženo 
avtohtonostjo, kratko in plemenito glavo, (nikakor ne 
težko bikovo glavo, značilno za mesne pasme) ter 
močno izraženimi očmi. Rogovi naj bodo tanki, kratki 
ter usmerjeni naprej in navzgor (brahicerni tip). Vrat 
naj bo plemenit s slabo izraženo podgrlino. Zaželen 
tanek skočni sklep poudarja mlečni značaj živali, kar 
je bila pomembna značilnost cikaste pasme.

Okvir
Pri okvirju živali prikazujemo tri lastnosti. Želene so 
krave manjšega okvirja. V grafikonu so torej optimal-
ne vrednosti za višino vihra in dolžino telesa na levi 
strani. Nikakor ni cilj, da bi okvir zmanjševali s slab-
šo oskrbo in zgodnejšimi pripusti! Povprečna višina 
vihra potomk bikov vseh treh primerjanih skupin je 
bila 128,7 cm, dolžine telesa 129,9 cm in obsega prsi 
178,1 cm. Želimo živali z obsežnim vampom, zato 
naj bo obseg vampa povprečen ali večji, sorazmerno 
glede na velikost živali.

Omišičenost
Pri cikastem govedu kot kombinirani pasmi z večjim 
poudarkom na mlečnosti je zaželena srednja omiši-
čenost.

Telesne oblike
Telesne oblike neposredno vplivajo na počutje živali, 
njihovo dolgoživost, prirejo in uporabnost ter s tem 
na gospodarnost reje. Zaželene so odlične skupne 
oblike, ki so prikazane kot prve v tem sklopu, raven 
hrbet, rahlo pobit križ (ocena 5), ne strm ne sabljast 
skočni sklep, čvrsti, nekoliko bolj strmi biclji (ocena 7) 
ter visoki, trdni in temni parklji. 

Vime
Pri kravah cikaste pasme je težje ocenjevati vime 
kot pri drugih kombiniranih in mlečnih pasmah, saj 
je večina krav dojilj. Pri cikasti pasmi so vimena tudi 
zelo neizenačena, vidi se, da se veliko let ni delalo 
na selekciji te lastnosti. Pri oblikah vimena kot prvo 
prikazujemo skupno oceno vimena, kjer želimo čim 
višjo oceno. Želimo obsežno, pod vamp razširjeno 
vime (vime pod trebuhom), visoko pripeto (globina 
vimena) s srednjo debelino in dolžino seskov.

Iztok mleka
Želimo hiter iztok mleka, vendar ne, da bi mleko 
samo iztekalo.

Temperament živali
Zaželen je miren temperament živali.

Mlečnost
Ker je premajhno število živali v kontroli prireje, oce-
na mlečnosti na osnovi rezultatov prireje ni možna. 
Ocena za mlečnost, vpisana pri posameznih bikih, je 
osebna ocena ocenjevalca, glede na izjave rejcev in 
razvitost vimena.

Barvna odstopanja in napake
Pri ocenjevanju živali zabeležimo dovoljene barvne na-
pake, ki živali še ne izključujejo, in bistvene napake, ki 
živali izključujejo. Najpogosteje (23 odstotkov živali) se 
pri vseh bikih pojavlja prekinjena hrbtna lisa, kar je do-
voljena barvna razlika. Zelo pogosta, pri 9 odstotkih ži-
vali, je tudi hrbtna lisa na križu. Pri 4 odstotkih potomk 
je označeno, da so pikasto pisane. Po nekaterih bikih se 
pogosto pojavljajo tudi beli znaki na nogah (7 odstotkov) 
in beli znaki na glavi (7 odstotkov).

Napake telesnih 
oblik
Najpogostejše zabeležene te-
lesne napake so: visoko na-
sajen rep (17 odstotkov), ki se 
pojavlja pri potomkah vseh bi-
kov, kravja stoja (8 odstotkov) 
in razplečenost (5 odstotkov).

Napake vimena
Kot napake vimena se najpo-
gosteje pojavljajo paseski (21 
odstotkov), manj pogosto pa 
medseski (1 odstotek) in pri-
seski (1 odstotek), vendar sta 
zadnji dve napaki veliko hujši 
od paseskov. Zelo pogosti so 
stran štrleči seski (10 odstot-
kov), stopničasto vime (5 od-
stotkov) in lijakasti seski (3 od-
stotki).

BARVNA ODSTOPANJA IN NAPAKE 
(cvet na glavi in liske na nogah)
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Temperament 

Iztok mleka 

Dolžina seskov 

Debelina seskov 

Globina vimena 

Vime pod trebuhom 

Vime 

Parklji 

Biclji 

Skočni sklep 

Nagib križa 

Hrbet 

Oblike 

Omišičenost 

Obseg prsi 

Dolžina telesa 

Višina vihra 

Izraženost pas na golenih 

Izraženost pas na stegnih 

Izraženost hrbtne lise 

Pigmentacija plašča 

Izraženost skočnega sklepa 

Izraženost podgrline 

Vrat 

Usmerjenost rogov 

Dolžina rogov 

Debelina rogov 

Izraženost oči 

Plemenitost glave 

Dolžina glave 

Avtohtonost 

Nagelj 151418

Potomka bika 
(Borovnica SI 23272398)

NAGELJ 151418

+ avtohtonost, fina konstitucija,  
miren temperament

- mlečnost, svetla temeljna barva,  
tanki in kratki seski

Visoko nasajen rep

Potemnel 
pigment

Pikasto 
pisana

Prekinjena 
hrbtna lisa

Hrbtna lisa 
na križu

Stopničasto vime

Cika SI 1614325 na Velem polju pod Triglavom
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Temperament 

Iztok mleka 

Dolžina seskov 

Debelina seskov 

Globina vimena 

Vime pod trebuhom 

Vime 

Parklji 

Biclji 

Skočni sklep 

Nagib križa 

Hrbet 

Oblike 

Omišičenost 

Obseg prsi 

Dolžina telesa 

Višina vihra 

Izraženost pas na golenih 

Izraženost pas na stegnih 

Izraženost hrbtne lise 

Pigmentacija plašča 

Izraženost skočnega sklepa 

Izraženost podgrline 

Vrat 

Usmerjenost rogov 

Dolžina rogov 

Debelina rogov 

Izraženost oči 

Plemenitost glave 

Dolžina glave 

Avtohtonost 
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Temperament 

Iztok mleka 

Dolžina seskov 

Debelina seskov 

Globina vimena 

Vime pod trebuhom 

Vime 

Parklji 

Biclji 

Skočni sklep 

Nagib križa 

Hrbet 

Oblike 

Omišičenost 

Obseg prsi 

Dolžina telesa 

Višina vihra 

Izraženost pas na golenih 

Izraženost pas na stegnih 

Izraženost hrbtne lise 

Pigmentacija plašča 

Izraženost skočnega sklepa 

Izraženost podgrline 

Vrat 

Usmerjenost rogov 

Dolžina rogov 

Debelina rogov 

Izraženost oči 

Plemenitost glave 

Dolžina glave 

Avtohtonost 

Marin 852406

Surk 852277

Potomka bika 
(Narcisa SI 23763405)

Potomka bika 
(Jagoda SI 73864051)

MARIN 852406

SURK 852277

+ mlečnost, avtohtonost, pravilen skočni 
sklep, vime, iztok mleka

- mehki biclji, nizki parklji

+ mlečnost, avtohtonost, oblike rogov,  
iztok mleka,

- omišičenost, mehki biclji, nizki parklji, 
spuščena vimena, lijakasti seski

52 64 76 88 100 112 124 136 148 

Temperament 

Iztok mleka 

Dolžina seskov 

Debelina seskov 

Globina vimena 

Vime pod trebuhom 

Vime 

Parklji 

Biclji 

Skočni sklep 

Nagib križa 

Hrbet 

Oblike 

Omišičenost 

Obseg prsi 

Dolžina telesa 

Višina vihra 

Izraženost pas na golenih 

Izraženost pas na stegnih 

Izraženost hrbtne lise 

Pigmentacija plašča 

Izraženost skočnega sklepa 

Izraženost podgrline 

Vrat 

Usmerjenost rogov 

Dolžina rogov 

Debelina rogov 

Izraženost oči 

Plemenitost glave 

Dolžina glave 

Avtohtonost 
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Temperament 

Iztok mleka 

Dolžina seskov 

Debelina seskov 

Globina vimena 

Vime pod trebuhom 

Vime 

Parklji 

Biclji 

Skočni sklep 

Nagib križa 

Hrbet 

Oblike 

Omišičenost 

Obseg prsi 

Dolžina telesa 

Višina vihra 

Izraženost pas na golenih 

Izraženost pas na stegnih 

Izraženost hrbtne lise 

Pigmentacija plašča 

Izraženost skočnega sklepa 

Izraženost podgrline 

Vrat 

Usmerjenost rogov 

Dolžina rogov 

Debelina rogov 

Izraženost oči 

Plemenitost glave 

Dolžina glave 

Avtohtonost 

Tom 851817

Dovzan 852238

Potomka bika 
(Švajca SI 53192035)

Potomka bika 
(Bilka SI 13389316)

TOM 851817

DOVZAN 852238

+ manjši okvir, raven hrbet, oblike vimena, 
iztok mleka

- omišičenost, sabljast skočni sklep, mehki 
biclji, prisotnost napačnih barvnih znakov

+ manjši okvir, fina konstitucija, raven hrbet, 
čvrsti biclji, visoki parklji

- mlečnost, močnejši rogovi, nadgrajen križ, 
slabo razvito vime
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Temperament 

Iztok mleka 

Dolžina seskov 

Debelina seskov 

Globina vimena 

Vime pod trebuhom 

Vime 

Parklji 

Biclji 

Skočni sklep 

Nagib križa 

Hrbet 

Oblike 

Omišičenost 

Obseg prsi 

Dolžina telesa 

Višina vihra 

Izraženost pas na golenih 

Izraženost pas na stegnih 

Izraženost hrbtne lise 

Pigmentacija plašča 

Izraženost skočnega sklepa 

Izraženost podgrline 

Vrat 

Usmerjenost rogov 

Dolžina rogov 

Debelina rogov 

Izraženost oči 

Plemenitost glave 

Dolžina glave 

Avtohtonost 
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Temperament 

Iztok mleka 

Dolžina seskov 

Debelina seskov 

Globina vimena 

Vime pod trebuhom 

Vime 

Parklji 

Biclji 

Skočni sklep 

Nagib križa 

Hrbet 

Oblike 

Omišičenost 

Obseg prsi 

Dolžina telesa 

Višina vihra 

Izraženost pas na golenih 

Izraženost pas na stegnih 

Izraženost hrbtne lise 

Pigmentacija plašča 

Izraženost skočnega sklepa 

Izraženost podgrline 

Vrat 

Usmerjenost rogov 

Dolžina rogov 

Debelina rogov 

Izraženost oči 

Plemenitost glave 

Dolžina glave 

Avtohtonost 

Gallileo 852221

Smihel 852299

Potomka bika 
(Jagoda SI 73592921)

Potomka bika 
(Heli 43782352)

GALLILEO 852221

SMIHEL 852299

+ oblike rogov, čvrsti biclji, visoki parklji

- uleknjen hrbet, nadgrajen križ, strm skočni 
sklep, oblike vimena, čistost vimena, 
nervozen temperament

+ manjši okvir, omišičenost, nagib križa, 
pravilen skočni sklep

- razplečenost, uleknjen hrbet, oblike vimena
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Temperament 

Iztok mleka 

Dolžina seskov 

Debelina seskov 

Globina vimena 

Vime pod trebuhom 

Vime 

Parklji 

Biclji 

Skočni sklep 

Nagib križa 

Hrbet 

Oblike 

Omišičenost 

Obseg prsi 

Dolžina telesa 

Višina vihra 

Izraženost pas na golenih 

Izraženost pas na stegnih 

Izraženost hrbtne lise 

Pigmentacija plašča 

Izraženost skočnega sklepa 

Izraženost podgrline 

Vrat 

Usmerjenost rogov 

Dolžina rogov 

Debelina rogov 

Izraženost oči 

Plemenitost glave 

Dolžina glave 

Avtohtonost 
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Temperament 

Iztok mleka 

Dolžina seskov 

Debelina seskov 

Globina vimena 

Vime pod trebuhom 

Vime 

Parklji 

Biclji 

Skočni sklep 

Nagib križa 

Hrbet 

Oblike 

Omišičenost 

Obseg prsi 

Dolžina telesa 

Višina vihra 

Izraženost pas na golenih 

Izraženost pas na stegnih 

Izraženost hrbtne lise 

Pigmentacija plašča 

Izraženost skočnega sklepa 

Izraženost podgrline 

Vrat 

Usmerjenost rogov 

Dolžina rogov 

Debelina rogov 

Izraženost oči 

Plemenitost glave 

Dolžina glave 

Avtohtonost 

SATURN 851820

GAMS 852230

Saturn 851820

Gams 852230

Potomka bika 
(Drobna 43280740)

Potomka bika 
(Bistra 23740909)

+ omišičenost, oblike rogov, oblike seskov

- telesne oblike, mlečnost, čistost vimena, 
iztok mleka

+ primerna temeljna barva, omišičenost, 
pravilen skočni sklep, iztok mleka,  
vime pod trebuhom

- oblike rogov, visoko nasajen rep,  
mehki biclji, nizki parklji, čistost vimena
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52 64 76 88 100 112 124 136 148 

Temperament 

Iztok mleka 

Dolžina seskov 

Debelina seskov 

Globina vimena 

Vime pod trebuhom 

Vime 

Parklji 

Biclji 

Skočni sklep 

Nagib križa 

Hrbet 

Oblike 

Omišičenost 

Obseg prsi 

Dolžina telesa 

Višina vihra 

Izraženost pas na golenih 

Izraženost pas na stegnih 

Izraženost hrbtne lise 

Pigmentacija plašča 

Izraženost skočnega sklepa 

Izraženost podgrline 

Vrat 

Usmerjenost rogov 

Dolžina rogov 

Debelina rogov 

Izraženost oči 

Plemenitost glave 

Dolžina glave 

Avtohtonost 
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Temperament 

Iztok mleka 

Dolžina seskov 

Debelina seskov 

Globina vimena 

Vime pod trebuhom 

Vime 

Parklji 

Biclji 

Skočni sklep 

Nagib križa 

Hrbet 

Oblike 

Omišičenost 

Obseg prsi 

Dolžina telesa 

Višina vihra 

Izraženost pas na golenih 

Izraženost pas na stegnih 

Izraženost hrbtne lise 

Pigmentacija plašča 

Izraženost skočnega sklepa 

Izraženost podgrline 

Vrat 

Usmerjenost rogov 

Dolžina rogov 

Debelina rogov 

Izraženost oči 

Plemenitost glave 

Dolžina glave 

Avtohtonost 

MANDELJ 851959

BRIN 851656

Mandelj 851959

Brin 851656

Potomka bika 
(Rosa SI 03746914)

Potomka bika 
(Majhna 03075739)

+ pravilna temeljna barva, kratki rogovi, 
pravilen skočni sklep, visoki parklji

- večji okvir, nadgrajen križ, oblike vimena, 
čistost vimena

+ mlečnost, manjši okvir, raven hrbet,  
nagib križa, oblike vimena

- oblike rogov, sabljast skočni sklep,  
mehki biclji, čistost vimena
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Temperament 

Iztok mleka 

Dolžina seskov 

Debelina seskov 

Globina vimena 

Vime pod trebuhom 

Vime 

Parklji 

Biclji 

Skočni sklep 

Nagib križa 

Hrbet 

Oblike 

Omišičenost 

Obseg prsi 

Dolžina telesa 

Višina vihra 

Izraženost pas na golenih 

Izraženost pas na stegnih 

Izraženost hrbtne lise 

Pigmentacija plašča 

Izraženost skočnega sklepa 

Izraženost podgrline 

Vrat 

Usmerjenost rogov 

Dolžina rogov 

Debelina rogov 

Izraženost oči 

Plemenitost glave 

Dolžina glave 

Avtohtonost 
SLAP 151255
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Temperament 

Iztok mleka 

Dolžina seskov 

Debelina seskov 

Globina vimena 

Vime pod trebuhom 

Vime 

Parklji 

Biclji 

Skočni sklep 

Nagib križa 

Hrbet 

Oblike 

Omišičenost 

Obseg prsi 

Dolžina telesa 

Višina vihra 

Izraženost pas na golenih 

Izraženost pas na stegnih 

Izraženost hrbtne lise 

Pigmentacija plašča 

Izraženost skočnega sklepa 

Izraženost podgrline 

Vrat 

Usmerjenost rogov 

Dolžina rogov 

Debelina rogov 

Izraženost oči 

Plemenitost glave 

Dolžina glave 

Avtohtonost 
ŠVAJC 851809

Švajc 851809

Slap 151255

Potomka bika 
(Pirša 13327482)

Potomka bika 
(Miška 13333690)

+ omišičenost, fina konstitucija, raven hrbet, 
oblike vimena

- nadgrajen križ, mehki biclji, nizki parklji, 
čistost vimena

+ izražene oči, kratki in pravilno usmerjeni 
rogovi

- uleknjen hrbet, mehki biclji, oblike vimena, 
iztok mleka, prisotnost napačnih barvnih 
znakov
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52 64 76 88 100 112 124 136 148 

Temperament 

Iztok mleka 

Dolžina seskov 

Debelina seskov 

Globina vimena 

Vime pod trebuhom 

Vime 

Parklji 

Biclji 

Skočni sklep 

Nagib križa 

Hrbet 

Oblike 

Omišičenost 

Obseg prsi 

Dolžina telesa 

Višina vihra 

Izraženost pas na golenih 

Izraženost pas na stegnih 

Izraženost hrbtne lise 

Pigmentacija plašča 

Izraženost skočnega sklepa 

Izraženost podgrline 

Vrat 

Usmerjenost rogov 

Dolžina rogov 

Debelina rogov 

Izraženost oči 

Plemenitost glave 

Dolžina glave 

Avtohtonost 
COL 151263

52 64 76 88 100 112 124 136 148 

Temperament 

Iztok mleka 

Dolžina seskov 

Debelina seskov 

Globina vimena 

Vime pod trebuhom 

Vime 

Parklji 

Biclji 

Skočni sklep 

Nagib križa 

Hrbet 

Oblike 

Omišičenost 

Obseg prsi 

Dolžina telesa 

Višina vihra 

Izraženost pas na golenih 

Izraženost pas na stegnih 

Izraženost hrbtne lise 

Pigmentacija plašča 

Izraženost skočnega sklepa 

Izraženost podgrline 

Vrat 

Usmerjenost rogov 

Dolžina rogov 

Debelina rogov 

Izraženost oči 

Plemenitost glave 

Dolžina glave 

Avtohtonost 
DULE 851655

Col 151263

Dule 851655

Potomka bika 
(Jagoda 12931996)

Potomka bika 
(Fortuna 03025466)

+ izražene oči, nagib križa, oblike vimena

- groba konstitucija, zelo omišičene živali, 
dolgi in navzven usmerjeni rogovi, temna 
temeljna barva, strm skočni sklep, strmi biclji

+ pravilna temeljna barva, raven hrbet, 
pravilen skočni sklep

- močni rogovi, pobit križ, mehki biclji,  
nizki parklji, oblike vimena

Biki za osemenjevanje v letu 2015 Rafko Rokavec

BENITO SI 24210553  853472
Rojen: 7.7.2012
O: Branislav 852763
M: Ciklama SI 63378524
Pasma: CK (CK 77%, PZ 23%)
Kappa-kazein: AB

Rejec:
Ivan Gregorčič
Vrsno, Kobarid

Značilnosti bika: temnejša temeljna barva, izraženi beli barvni znaki
Po poreklu je linija manj zastopana v popula-
ciji pasme. Vsebuje nekoliko večji delež pinc-
gavske pasme.

Zaradi preprečevanja parjenja v sorodstvu se 
odsvetuje osemenjevanje plemenic, potomk 
bikov: Brin, Dule in Col. mati: Ciklama SI 63378524

SMRK SI 44129693  853470
Rojen: 20.6.2012
O: Smuki 853027
M: Srna SI 92223514
Pasma: CK (CK 91%, PZ 9%)
Kappa-kazein: AA

Rejec:
Albin Šest
Srednja vas v Bohinju

Značilnosti bika: manjši okvir, temnejša temeljna barva, manj izraženi beli barvni znaki 
Materina linija ni prisotna v populaciji pasme. Zaradi preprečevanja parjenja v sorodstvu se 

odsvetuje osemenjevanje plemenic, potomk 
bikov: Surk, Saturn, Silvester in Slap. mati: Srna SI 92223514

RUDOLF SI 54165027  853293
Rojen: 3.3.2012
O: Ris 853013
M: Pika SI 33789965
Pasma: CK (CK 100%)
Kappa-kazein: BB

Rejec:
Ivan Hribar
Laze v Tuhinju

Značilnosti bika: temnejša temeljna barva, nosilec BB kappa-kazeina
Po poreklu predstavlja novo linijo v populaciji 
pasme, le po materini liniji je stari oče Saturn.

Stari oče matere je Saturn, zato se odsvetuje 
osemenjevanje njegovih plemenic.

mati: Pika SI 33789965

NODI SI 24013459  853275
Rojen: 22.6.2011
O: Nanos 852740
M: Roža SI 73696599
Pasma: CK (CK 89%, PZ 10%, RH 1%)
Kappa-kazein: AB

Rejec:
Marko Suhodolnik
Logarska dolina, Solčava

Značilnosti bika: manjši okvir, svetlejša temeljna barva, neizražena podgrlina
Po poreklu predstavlja linijo, ki je v zadnjih le-
tih bolj prisotna v populaciji pasme.

Zaradi preprečevanja parjenja v sorodstvu se 
odsvetuje osemenjevanje plemenic, potomk 
bikov: Nagelj, Napoleon, Nano, Nato in Nego. mati: Roža SI 73696599
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Bikovske matere (BM) so matere bodočih plemenskih 
bikov. To so najboljše predstavnice pasme oziroma kra-
ve z najbolj izraženimi avtohtonimi lastnostmi, pravilnimi 
telesnimi oblikami in z želenimi proizvodnimi usmeritva-
mi. S svojimi lastnostmi, ki so vključene pri ocenjevanju 
avtohtonosti, se morajo prav BM v največji možni meri 
približati optimalnim vrednostim rejskega cilja. V praksi 
to pomeni, da morajo biti cike - bikovske matere manj-
šega okvirja, pravilnih telesnih oblik, nežnejše konstitu-
cije ter izraženih avtohtonih oblik glave, trupa in nog. V 
proizvodni usmeritvi morajo biti v kombiniranem tipu s 
poudarkom na prireji mleka.
Odbiro BM opravi vsako leto delovna skupina za odbi-
ro in ocenitev bikov cikaste pasme za osemenjeva-
nje in pripust (delovna skupina), ki jo imenuje priznana 
rejska organizacija PRO CIKA. Pri vsaki odbiri BM se 
odbere toliko najboljših krav, da je zagotovljena izved-
ba selekcijskega programa. Odbrane BM se vpišejo v 
register bikovskih mater v Centralno podatkovno zbirko 
Govedo. Po odbiri se objavi seznam BM in pripravi načrt 
parjenja z biki.

Pri jesenski odbiri bikov leta 2012 je delovna skupina 
opravila tudi pregled in meritev vseh obstoječih BM. 
Od zadnje odbire in potrditve BM je minilo že več let 
in v tem obdobju je bil sprejet in potrjen rejski program 
(2005-2010), ki je bil v letu 2010 dopolnjen in potrjen za 
obdobje 2011-2015. Raziskani so bili zgodovinski viri o 
razvoju cikastega goveda, ki so bili podlaga za dopolni-
tev rejskega cilja in tudi priznavanja plemenskih živali za 
pleme. V desetih letih rejskega dela se je torej dopolnilo 
znanje o poznavanju in ocenjevanju avtohtonih lastnosti, 
predvsem pa je znanih več podatkov o avtohtonosti po-
tomstva. Status BM ni večen in v primeru slabih podat-
kov potomstva tudi preneha. Poudarek je na ohranjanju 
živali v izvornem tipu, zato je pri govedu cikaste pasme 
treba oblikovati populacijo te pasme iz tistih živali, ki 
izpolnjujejo želene rejske cilje. To so živali v cikastem 
(izvornem) tipu. Pri odbiri BM je bil zato pomemben kri-
terij izraženost avtohtonih lastnosti tako pri BM kot pri 
njihovih potomcih. Prvesnicam in mlajšim kravam smo 
večinoma dodelili status potencialnih BM, kar pomeni, 
da jih bomo spremljali, predvsem njihovo potomstvo.
Bikovske matere je delovna skupina razdelila v tri sku-
pine: bikovske matere – elita (BM-E), bikovske matere 
(BM) in potencialne bikovske matere (PBM).

Pregled bikovskih mater pri cikasti pasmi
Rafko Rokavec

Pomemben del rejskega programa za cikasto govedo predstavljata odbira in priznavanje ženskih živali za  
pleme. Vsi dobro vemo, kako težka in nepredvidljiva je pot do kvalitetne krave, ki bi ustrezala kriterijem zapi-
sanim v rejskem cilju. K temu cilju se lahko približamo z dosledno in uravnoteženo selekcijo.

Člani delovne skupine pri eni najlepših krav bikovskih mater cikaste pasme v Sloveniji

CIKA SI 83454022 rejec:
Andrej Prišel
Ponikve,
Jesenice na Dolenjskem

ELITNA BIKOVSKA MATI

PISANA SI 1921933
Rojstvo: 15.03.1997
O: Jablan SI 1450845
M: Bela SI 1906056

BM-E > 2003 > IZLOČITEV: 07.04.2014

VV: 125 cm
VK: 127 cm
DT: 134 cm
OP: 181 cm

Izvor:
Zupančič Marjan
Ledina
Sevnica

Rejka:
Povodnik Cilka
Podgorje ob Sevnični
Zabukovje

Telitve - potomci:

3.t.: 01.05.2001 > M > SI 62292856
4.t.: 21.05.2002 > Ž > SI 82364210 Miška
5.t.: 22.03.2003 > Ž > SI 32639283 Pika
6.t.: 24.01.2005 > Ž > SI 32971419 Suzi
7.t.: 01.06.2006 > M > SI 73209995 Surk 852277
8.t.: 27.05.2007 > Ž > SI 13369253 Tajči
9.t.: 25.05.2008 > M > SI 93447283 Grunt 852732
10.t.: 15.07.2009 > M > SI 03474695 Pirh 853007
11.t.: 28.05.2010 > Ž > SI 23503043
                              M > SI 13503044
12.t.: 10.12.2011 > M > SI 73536921

ELITNA BIKOVSKA MATI

JAGODA SI 1772727
Rojstvo: 20.05.1997
M: Muza SI E0746207

BM-E > 2003

VV: 118 cm
VK: 121 cm
DT: 129 cm
OP: 169 cm

Rejec:
Šest Albin
Srednja vas
Bohinj

Telitve - potomci:

2.t.: 06.06.2000 > Ž > SI 92223514 Srna
3.t.: 29.05.2001 > Ž > SI 92224625 Zlatka
4.t.: 13.05.2002 > M > SI 02488248 Brin 851656
5.t.: 03.05.2003 > Ž > SI 22618285 Bohinka
6.t.: 27.05.2004 > M > SI 72834790 Delfin 851961
7.t.: 17.04.2005 > Ž > SI 22969385 Suzi
8.t.: 21.04.2006 > M > SI 43192043 Studor 852283
9.t.: 16.10.2007 > Ž > SI 03160677
                             M > SI 93160678 Šest 852537
10.t.: 31.05.2009 > Ž > SI 83472640 Sara
11.t.: 26.04.2010 > M > SI 03865406 Sest 853072
12.t.: 19.05.2012 > M > SI 74128929 Sulc 853466
                               Ž > SI 34128930

Legenda:

VV > višina vihra DT > dolžina telesa
VK > višina križa OP > obseg prsi

BIKOVSKE MATERE – ELITA
Elitne bikovske matere so najboljše krave cikaste pasme, ki so v populacijo prispevale potomce – bike, ki so največ 
doprinesli k doseganju rejskega cilja. Delovna skupina je v to skupino uvrstila dve kravi – materi bikov Surka in Brina.

Surk 852277

Brin 851656
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Starejše BIKOVSKE MATERE

SRNA SI 1534427
Rojstvo: 08.03.1992

Izvor:
Noč Alojzij
Javorniški Rovt
Jesenice

Rejec:
Žvan Anton
Blejska Dobrava

BM > 2003
IZLOČITEV:
10.02.2014

VV: 118 cm
VK: 120 cm
DT: 126 cm
OP: 181 cm

Telitve - potomci:

7.t.: 05.05.2001 > M
8.t.: 07.02.2004 > Ž > SI 12654312 Špela
9.t.: 02.04.2005 > Ž > SI 72680364 Murka
10.t.: 22.04.2006 > Ž > SI 23127157 Lipa
11.t.: 28.04.2007 > M > SI 53154646 
                                      Slavko 852552
12.t.: 21.05.2008 > Ž > SI 63453865 Pika
13.t.: 29.05.2009 > M > SI 73479404 
                                      Ekici 853002
14.t.: 14.06.2010 > Ž > SI 73503062 Roža

FLOJAN SI 02885858
Rojstvo: 30.06.1992

Rejka:
Povirk Ivana
Vinje pri Moravčah
Moravče

BM > 2008
IZLOČITEV:
10.02.2014

VV: 123 cm
VK: 125 cm
DT: 127 cm
OP: 168 cm

Telitve - potomci:

8.t.: 27.04.2002 > Ž > SI 92885859 Cika
9.t.: 01.05.2003 > M
10.t.: 17.06.2004 > Ž > SI 63200588 Minka
11.t.: 04.06.2005 > Ž > SI 73272393 Breza
12.t.: 24.06.2006 > M
13.t.: 17.09.2007 > Ž > SI 43392951 Repka
14.t.: 30.10.2008 > M > SI 93628637 
                                      Molj 852742
15.t.: 24.04.2010 > M > SI 93811525 
                                      Jonatan 853071
16.t.: 17.07.2011 > M > SI 14029534 Svarun
17.t.: 10.08.2012 > M > SI 94223613 
                                      Silvo 853478

ROBIDA SI 1845727
Rojstvo: 30.06.1994

Izvor:
Meglič Franci
Dolina
Tržič

Rejec:
Burja Marjan
Potok v Črni
Stahovica

BM > 2009
IZLOČITEV:
16.12.2013

VV: 128 cm
VK: 132 cm
DT: 134 cm
OP: 177 cm

Telitve - potomci:

4.t.: 27.05.2000 > Ž > SI 02170439 Cika
5.t.: 30.09.2001 > M > SI 72350476
6.t.: 05.08.2003 > M > SI 92645275
7.t.: 27.05.2005 > Ž > SI 32674734 Cveta
8.t.: 07.06.2007 > Ž > SI 23401147
9.t.: 02.08.2008 > Ž > SI 33401153
10.t.: 06.12.2009 > M > SI 33740441 
                                      Ris 853013
11.t.: 30.12.2010 > Ž > SI 23909724 Resa
12.t.: 06.02.2012 > M > SI 14042236 Duško

BIKOVSKE MATERE
V to skupino spada največ odbranih bikovskih mater. 
Delovna skupina je to skupino bikovskih mater razdelila v dve podskupini:
• STAREJŠE BIKOVSKE MATERE (BM, rojene pred ustanovitvijo društva) in
• MLAJŠE BIKOVSKE MATERE (BM, rojene po ustanovitvi društva). 
Starejše bikovske matere so starejše krave z bogato dedno zasnovo oziroma krave svoje linije, katere se morajo 
ohraniti. Te BM po kakovosti posameznih lastnosti tudi nekoliko izstopajo.
Mlajše bikovske matere so mlajše krave, ki morajo v večji možni meri izpolnjevati optimalne vrednosti v potrjenem 
rejskem programu. Predvsem pa je delovna skupina dala največji poudarek avtohtonim lastnostim potomcev teh krav.

Ris 853013

Silvo 853478

Slavko 852552

VESNA SI E0369202
Rojstvo: 27.03.1995

Izvor:
Cindrič Ivan
Dovje
Mojstrana

Rejec:
Mrak Janez
Studenčice
Medvode

BM > 2006
IZLOČITEV:
02.12.2013

VV: 115 cm
VK: 118 cm
DT: 122 cm
OP: 168 cm

Telitve – potomci:

5.t.: 05.03.2002 > Ž > SI 22284004
6.t.: 12.03.2003 > M
7.t.: 20.04.2004 > Ž > SI 22834128 Roža
8.t.: 13.04.2005 > M > SI 22965295 
                                    Nagelj 151418
9.t.: 31.03.2006 > M > SI 03192346 
                                    Dovzan 852238
10.t.: 25.03.2007 > M > SI 23374696 
                                      Faraon 852401
11.t.: 04.04.2008 > M > SI 63449996 
                                      Mohor 852724
12.t.: 16.04.2009 > M > SI 23633841 
13.t.: 01.08.2010 > Ž > SI 03633850 Vila
14.t.: 08.03.2012 > Ž > SI 84041104 Venči

MURKA SI 1673480
Rojstvo: 11.06.1996
M: Muza SI E0746207

Rejec:
Šest Albin
Srednja vas
Bohinj

BM > 2003

VV: 123 cm
VK: 125 cm
DT: 131 cm
OP: 178 cm

Telitve - potomci:

4.t.: 09.04.2001 > Ž > SI 02223513 Rdečka
5.t.: 14.05.2002 > M > SI 92488249 
                                    Dule 851655
6.t.: 02.04.2003 > Ž > SI 82520898 Jagoda
7.t.: 27.03.2004 > Ž > SI 12834387 Muza
8.t.: 01.05.2005 > M > SI 12969386
9.t.: 06.04.2006 > M > SI 73192040 Murka
10.t.: 23.03.2007 > M > SI 73373614 Murka
11.t.: 08.03.2008 > M > SI 23601756
12.t.: 20.03.2009 > M > SI 53619846 
                                      Dukat 852769
13.t.: 09.05.2010 > Ž > SI 83865415 Detova
14.t.: 26.03.2012 > Ž > SI 44128908 Drobna
15.t.: 10.06.2013 > Ž > SI 84179742 Murka
16.t.: 24.07.2014 > M > SI 14459807 Stig

GALEBA SI 92175772
Rojstvo: 01.01.1998

Rejec:
Kuhar Andrej
Klemenčevo
Stahovica

BM > 2004

VV: 127 cm
VK: 129 cm
DT: 133 cm
OP: 177 cm

Telitve - potomci:

1.t.: 15.05.2001 > M > SI 82319306
2.t.: 03.02.2003 > M > SI 92775516 
                                    Galeb 851786
3.t.: 01.06.2004 > Ž > SI 52889493 Cika
4.t.: 14.08.2005 > M > SI 23058079 
                                    Gallileo 852221
5.t.: 13.06.2006 > Ž > SI 63217034 Jerebika
6.t.: 26.04.2007 > Ž > SI 33327473 Cika
7.t.: 02.03.2008 > M > SI 53594066 
                                    Kit 852562
                             Ž > SI 43594067 Cika
8.t.: 15.03.2009 > M > SI 63718542 Sonček 
9.t.: 20.02.2010 > Ž > SI 73832162 Perha
10.t.: 12.03.2011 > Ž > SI 53972703 Cica
11.t.: 16.03.2012 > M > SI 74047558 
                                      Musi 853299
12.t.: 11.02.2013 > M > SI 14221781
                                      Nenad 853511
13.t.: 21.01.2014 > Ž > SI 13972721

Mohor 852724

Dule 851655

Galeb 851786
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SRNA SI 92223514
Rojstvo: 06.06.2000
O: Marko SI E0378725
M: Jagoda SI 1772727

Rejec:
Šest Albin
Srednja vas
Bohinj

BM > 2003

VV: 119 cm
VK: 122 cm
DT: 128 cm
OP: 182 cm

Telitve - potomci:

1.t.: 09.05.2002 > M > SI 12488247 Joc
2.t.: 29.03.2003 > Ž > SI 92520897 Drobna
3.t.: 28.03.2004 > M > SI 02834388 
                                    Dren 851964
4.t.: 06.05.2005 > M > SI 82965220 
                                    Dolfe 852223
5.t.: 18.04.2006 > Ž > SI 53192042 Srna
6.t.: 15.03.2007 > Ž > SI 23373619 Srna
7.t.: 27.06.2008 > M > SI 93603809 Dus
8.t.: 12.08.2009 > Ž > SI 83715956 Zvonka
9.t.: 31.07.2010 > M > SI 63922006 
                                    Stojko 853085
10.t.: 10.07.2011 > Ž > SI 43966888 Dora
11.t.: 20.06.2012 > M > SI 44129693 
                                      Smrk 853470
12.t.: 10.05.2013 > Ž > SI 04179025
13.t.: 06.07.2014 > M

RDEŠKA SI 2095379
Rojstvo: 10.10.2000
M: Breza SI 1450863

Izvor:
Balantič Jožefa
Županje Njive
Stahovica

Rejec:
Dobravec Venceslav
Dolje
Tolmin

BM > 2003

VV: 122 cm
VK: 124 cm
DT: 124 cm
OP: 177 cm

Telitve - potomci:

1.t.: 19.12.2002 > M
2.t.: 20.11.2003 > M > SI 72838093 
                                    Tom 851817
3.t.: 29.12.2004 > Ž > SI 82936994 Roža
4.t.: 18.07.2006 > M > SI 73272324 Brajdel
5.t.: 03.08.2007 > M > SI 03392917 
                                    Sum 852541
6.t.: 23.06.2008 > Ž > SI 83627015 Gavtraža
7.t.: 18.07.2009 > Ž > SI 03746914 Rosa
8.t.: 16.06.2010 > M > SI 33815862 
                                    Nobel 853077
9.t.: 21.08.2011 > M > SI 33994190 
                                    Nagode 853280
10.t.: 21.07.2012 > M > SI 54210701 
                                      Marko 853476
11.t.: 01.06.2013 > M > SI 34210947 Granit 853741
12.t.: 09.09.2014 > Ž > SI 94515002

CIKA SI 32175778
Rojstvo: 31.12.2000

Rejec:
Kuhar Andrej
Klemenčevo
Stahovica

BM > 2005

VV: 129 cm
VK: 131 cm
DT: 137 cm
OP: 184 cm

Telitve - potomci:

1.t.: 12.06.2004 > Ž > SI 82889490 Srna
2.t.: 06.03.2006 > M > SI 93200554 
                                    Klas 852236
3.t.: 01.03.2007 > M > SI 93325073 
                                    Kristal 852298
4.t.: 12.02.2008 > M > SI 33594044 
                                    Klovn 852560
5.t.: 22.04.2009 > Ž > SI 43718740 Sava
6.t.: 17.03.2010 > Ž > SI 53832164 Brina
7.t.: 20.03.2011 > Ž > SI 43972711 Cita
8.t.: 25.09.2012 > M > SI 54166554 
                                    Nordi 853481
9.t.: 12.08.2013 > M > SI 64364328 Jager 853749
10.t.: 03.07.2014 > Ž > SI 14464038 Ciklama

ŽAMETKA SI 22562483
Rojstvo: 12.09.2001
O: Cik SI 62175775
M: Cika SI 1780399

Rejec:
Kuhar Andrej
Klemenčevo
Stahovica

BM > 2010

VV: 125 cm
VK: 128 cm
DT: 134 cm
OP: 173 cm

Telitve - potomci:

1.t.: 21.08.2005 > Ž > SI 83058080 Galeba
2.t.: 10.08.2006 > Ž > SI 43272341 Malina
3.t.: 22.05.2007 > Ž > SI 23327498 Pepelka
4.t.: 08.04.2008 > Ž > SI 63594096 Cedra
5.t.: 12.03.2009 > M > SI 23718539 
                                    Sparki 852768
6.t.: 15.02.2010 > M > SI 93832153
                             M > SI 83832154
7.t.: 25.04.2011 > Ž > SI 33972712
                             M > SI 23972713 
                                  Nikolaj 853215
8.t.: 24.06.2012 > M > SI 54047567 Tomi
9.t.: 31.05.2013 > M > SI 34221796 Jak 853756
10.t.: 17.06.2014 > Ž > SI 24464037 Žametnica

Dolfe 852223

Nagode 853280

Kristal 852298

Sparki 852768

Mlajše BIKOVSKE MATERE
BOHINKA SI 
22618285
Rojstvo: 03.05.2003
O: Boro SI E0316686
M: Jagoda SI 1772727

Rejec:
Kreže Jože
Podkraj
Hrastnik

BM > 2014

VV: 124 cm
VK: 127 cm
DT: 128 cm
OP: 173 cm

Telitve - potomci:

1.t.: 26.07.2005 > Ž > SI 03070246 Breza
                             M > SI 93070247
2.t.: 08.06.2006 > M
3.t.: 28.12.2007 > M > SI 73599155
4.t.: 24.02.2009 > M > SI 23623897
5.t.: 05.04.2010 > Ž > SI 53865676 Barby
6.t.: 10.04.2011 > Ž > SI 34043833 Breza
7.t.: 30.05.2012 > M > SI 04227348
8.t.: 20.05.2013 > M > SI 04334846
                                    Martin 853539
9.t.: 15.09.2014 > Ž > SI 64476223

NAGLA SI 02618593
Rojstvo: 21.06.2003
O: Boro SI E0316686
M: Ula SI E0378535

Rejec:
Smukavec Matej
Podjelje
Bohinj

BM > 2012

VV: 125 cm
VK: 128 cm
DT: 130 cm
OP: 179 cm

Telitve - potomci:

1.t.: 08.05.2005 > M > SI 72965238
2.t.: 14.04.2006 > M > SI 13190941
3.t.: 16.09.2007 > M > SI 13162427
4.t.: 14.10.2008 > M > SI 93457914
5.t.: 28.12.2009 > M > SI 83494530 
                                    Silvester 853015
6.t.: 03.06.2011 > M > SI 03520129 
                                    Klepec 853272
7.t.: 12.10.2012 > Ž > SI 74098523 Lisička
8.t.: 11.06.2014 > M > SI 14369689

SRNA SI 92859715
Rojstvo: 01.03.2004
O: Slap 151255
M: Srčka SI 1512557

Rejec:
Brlec Mihael
Zgornje Palovče
Kamnik

BM > 2012

VV: 124 cm
VK: 127 cm
DT: 130 cm
OP: 177 cm

Telitve - potomci:

1.t.: 13.05.2006 > Ž > SI 73199346 Srna
2.t.: 15.07.2007 > M > SI 23330469
3.t.: 24.09.2008 > M
4.t.: 29.10.2009 > Ž > SI 33782212
5.t.: 09.11.2010 > Ž
6.t.: 11.11.2011 > Ž > SI 44033376
7.t.: 06.12.2012 > M > SI 24230070 
                                    Nobi 853501 
8.t.: 29.12.2013 > M > SI 14407611 N4

EVROPA SI 02921541
Rojstvo: 01.05.2004
M: Pika SI 2044280

Rejec:
Mrak Janez
Studenčice
Medvode

BM > 2008

VV: 127 cm
VK: 132 cm
DT: 135 cm
OP: 176 cm

Telitve - potomci:

1.t.: 21.03.2006 > M
2.t.: 13.04.2007 > M > SI 13267704 
                                    Marin 852406
3.t.: 15.04.2008 > M > SI 23389315 
                                    Seul 852565
4.t.: 01.04.2009 > M > SI 53633831 
                                    Gol 852774
5.t.: 01.03.2010 > M > SI 93389325 
                                    Nato 853031
6.t.: 08.02.2011 > Ž > SI 43974641 Eli
7.t.: 08.01.2012 > Ž > SI 14041101 Eni
8.t.: 08.03.2013 > Ž > SI 94041110 Etna
9.t.: 19.03.2014 > M > SI 94462928 

ROŽA SI 73200587
Rojstvo: 16.04.2006
O: Tom 851817
M: Cveta SI 02562454

Rejec:
Čevka Dominik
Zakal
Stahovica

BM > 2012

VV: 129 cm
VK: 131 cm
DT: 132 cm
OP: 168 cm

Telitve - potomci:

1.t.: 11.08.2007 > Ž > SI 33392907 Švajca
2.t.: 12.01.2009 > M > SI 93720526 Švajc
3.t.: 09.04.2010 > Ž > SI 03829387 Runa
4.t.: 25.04.2011 > M > SI 43874510 Darvin
5.t.: 12.06.2012 > Ž > SI 74175440 Rezka
6.t.: 12.05.2013 > M > SI 04287146 Donat
7.t.: 14.11.2014 > M > SI 34529252
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URŠKA SI 63373086
Rojstvo: 01.03.2007
O: Cmok 851963
M: Ula SI E0378535

Rejec:
Hribar Milan
Studenca
Kamnik

BM > 2010

VV: 129 cm
VK: 132 cm
DT: 132 cm
OP: 177 cm

Telitve - potomci:

1.t.: 14.03.2009 > M > SI 03624663 Natur
2.t.: 15.04.2010 > M > SI 03921300 
                                    Natur 853041
3.t.: 21.04.2011 > Ž > SI 13967545 Ula
4.t.: 24.03.2012 > M > SI 84130259 
5.t.: 25.05.2013 > M > SI 44179595 Mišo
6.t.: 17.04.2014 > M > SI 64475088 Mišo

CIKLAMA SI 63378524
Rojstvo: 01.07.2007
O: Jelcin 851979
M: Cika SI 1599347

Rejec:
Gregorčič Ivan
Vrsno
Kobarid

BM > 2010

VV: 123 cm
VK: 125 cm
DT: 125 cm
OP: 171 cm

Telitve - potomci:

1.t.: 06.04.2009 > M
2.t.: 25.07.2010 > Ž > SI 63815917
3.t.: 07.07.2012 > M > SI 24210553 
                                    Benito 853472
4.t.: 04.04.2014 > Ž > SI 24443519

ŠVAJCA SI 33392907
Rojstvo: 11.08.2007
O: Gallileo 852221
M: Roža SI 73200587

Rejec:
Čevka Dominik
Zakal
Stahovica

BM > 2010

VV: 128 cm
VK: 130 cm
DT: 132 cm
OP: 166 cm

Telitve - potomci:

1.t.: 20.11.2009 > Ž > SI 53740432
2.t.: 31.05.2011 > Ž > SI 73874548 Bistra
3.t.: 22.05.2012 > M > SI 64175427 
                                    Nil 853467

SRNA SI 93162924
Rojstvo: 13.12.2007
O: Švajc 851809
M: Sava SI 62685360

Rejec:
Grubar Jože
Smokuč
Žirovnica

BM > 2011

VV: 124 cm
VK: 127 cm
DT: 128 cm
OP: 177 cm

Telitve - potomci:

1.t.: 17.02.2010 > Ž > SI 73864051 Jagoda
2.t.: 08.02.2011 > M > SI 13866963 
                                    Netopir 853098
3.t.: 29.12.2011 > M > SI 73968203
4.t.: 11.01.2013 > M > SI 44275543
                                    Doktor 853504
5.t.: 05.03.2014 > M > SI 54442807

ŠPELCA SI 93440190
Rojstvo: 18.01.2008
O: Saturn 851820
M: Šeka SI 1847281

Rejec:
Prvinšek Janez
Zavrh
Trojane

BM > 2011

VV: 123 cm
VK: 126 cm
DT: 130 cm
OP: 169 cm

Telitve - potomci:

1.t.: 12.02.2010 > Ž > SI 93485029 Srna
2.t.: 11.04.2011 > Ž > SI 43524844
3.t.: 31.03.2012 > M > SI 34085491
4.t.: 10.03.2013 > M > SI 04110132
5.t.: 30.10.2014 > M > SI 54364570

ROBIDA SI 63432282
Rojstvo: 20.01.2008
O: Nagelj 151418
M: Roža SI 1450861

Rejec:
Turinek Janez
Jareninski Dol
Jarenina

BM > 2010

VV: 122 cm
VK: 125 cm
DT: 121 cm
OP: 161 cm

Telitve - potomci:

1.t.: 18.04.2010 > M > SI 13843412 
                                    Jezerko 853042
2.t.: 22.04.2011 > Ž > SI 63937419 Barbara
3.t.: 22.03.2012 > M > SI 44140575
4.t.: 08.06.2013 > Ž > SI 94259582 Robinija
5.t.: 01.06.2014 > M > SI 94425437 Mirko

SRNA SI 53192042
Rojstvo: 18.04.2006
O: Simon 851815
M: Srna SI 92223514

Rejec:
Matk Klemen
Logarska dolina
Solčava

BM > 2010

VV: 118 cm
VK: 121 cm
DT: 129 cm
OP: 177 cm

Telitve - potomci:

1.t.: 05.05.2008 > Ž > SI 23584053 Savinja
2.t.: 29.04.2009 > Ž > SI 53705699 Soča
3.t.: 26.03.2010 > Ž > SI 73856511 Savinja
4.t.: 17.03.2011 > M > SI 43952160
5.t.: 09.04.2012 > M > SI 24121659 
                                    Toro 853407
6.t.: 11.05.2013 > Ž > SI 94292608
7.t.: 30.04.2014 > Ž > SI 44465854

ROŽA SI 23217007
Rojstvo: 28.04.2006
O: Tom 851817
M: Murka SI 1895711

Rejec:
Kemperl Franc
Županje Njive
Stahovica

BM > 2012
IZLOČITEV:
15.07.2013

VV: 123 cm
VK: 125 cm
DT: 122 cm
OP: 163 cm

Telitve - potomci:

1.t.: 05.04.2009 > Ž > SI 33718741
2.t.: 14.04.2011 > Ž > SI 13874506 Rinka
3.t.: 17.04.2012 > M > SI 64175403
4.t.: 10.07.2013 > M > SI 34166563
                                    Muri 853746

RDEŠKA SI 43199387
Rojstvo: 05.05.2006
O: Tom 851817
M: Šminka SI 02595973

Rejec:
Trobevšek Stanislav
Zakal
Stahovica

BM > 2009

VV: 122 cm
VK: 125 cm
DT: 125 cm
OP: 166 cm

Telitve - potomci:

1.t.: 17.04.2008 > Ž > SI 53596862
2.t.: 26.10.2009 > Ž > SI 03478235 Lenka
3.t.: 20.02.2011 > M > SI 73503608 
                                    Snežko 853099
4.t.: 01.04.2012 > M > SI 83533910 
                                    Nol 853403
5.t.: 03.04.2013 > M > SI 34111738 
                                    Notar 853528
6.t.: 01.04.2014 > M > SI 64385035

SRNA SI 83209994
Rojstvo: 04.06.2006
O: Saturn 851820
M: Jagoda SI 12931996

Rejec:
Prah Damjan
Šentrupert na 
Dolenjskem

BM > 2010

VV: 119 cm
VK: 123 cm
DT: 126 cm
OP: 168 cm

Telitve - potomci:

1.t.: 19.03.2008 > M > SI 73447216
2.t.: 12.03.2009 > M > SI 43711530
3.t.: 05.05.2010 > M > SI 53820871 
                                    Jupiter 853074
4.t.: 01.09.2011 > M > SI 53987192 
                                    Dani 853282
5.t.: 29.04.2013 > Ž > SI 94270756
6.t.: 18.04.2014 > Ž > SI 24454162

PIRHA SI 53136035
Rojstvo: 31.07.2006
O: Cene 851958
M: Cika SI 1987290

Rejec:
Noč Alojzij
Javorniški Rovt
Jesenice

BM > 2008

VV: 120 cm
VK: 124 cm
DT: 129 cm
OP: 168 cm

Telitve - potomci:

1.t.: 15.03.2008 > Ž > SI 03450909 Murka
2.t.: 23.03.2009 > Ž > SI 93475903 Perunika
3.t.: 06.03.2010 > Ž > SI 53498805 Rusa
4.t.: 01.04.2011 > M > SI 43524899
5.t.: 08.03.2012 > M > SI 64072094 
                                    Pirat 853295
6.t.: 29.03.2013 > M > SI 84110048 
                                    Stop 853524
7.t.: 24.03.2014 > M > SI 14374188

BOROVNICA  
SI 23272398
Rojstvo: 10.01.2007
O: Nagelj 151418
M: Breza SI 42839774

Rejec:
Mrčun Andrej
Ples
Moravče

BM > 2012

VV: 126 cm
VK: 129 cm
DT: 133 cm
OP: 171 cm

Telitve - potomci:

1.t.: 01.03.2009 > Ž > SI 73718534 Bistra
2.t.: 12.03.2010 > Ž > SI 43829376 Bora
3.t.: 14.04.2011 > Ž > SI 73874517 Breza
4.t.: 28.03.2012 > M > SI 14047750 
                                    Delfin 853402
5.t.: 15.09.2013 > Ž > SI 24334820 Bistra
6.t.: 29.11.2014 > M > SI 84530721 Nikelj
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CIKA SI 83454022
Rojstvo: 23.01.2008
O: Tom 851817
M: Cika SI 62214241

Rejec:
Prišel Andrej
Ponikve
Jesenice na 
Dolenjskem

BM > 2012

VV: 119 cm
VK: 121 cm
DT: 120 cm
OP: 164 cm

Telitve - potomci:

1.t.: 18.03.2010 > M > SI 53129998
2.t.: 10.08.2011 > Ž > SI 43987375
3.t.: 05.07.2012 > M > SI 74065396
4.t.: 20.08.2013 > M > SI 04342898
                                    Mango 853751

ŠMARNICA  
SI 03600221
Rojstvo: 08.02.2008
O: Cmok 851963
M: Ula SI E0378535

Rejka:
Košir Karničar Marijana
Zgornje Jezersko

BM > 2010

VV: 125 cm
VK: 127 cm
DT: 128 cm
OP: 165 cm

Telitve - potomci:

1.t.: 27.03.2010 > M > SI 43864937
2.t.: 25.04.2011 > M > SI 23967544 
                                    Erazem 853214
3.t.: 13.03.2012 > Ž
4.t.: 04.10.2013 > Ž > SI 34310717 Šija

MURKA SI 03450909
Rojstvo: 15.03.2008
O: Encijan 852263
M: Pirha SI 53136035

Rejka:
Rozman Jožica
Črna pri Kamniku
Stahovica

BM > 2010

VV: 122 cm
VK: 125 cm
DT: 129 cm
OP: 164 cm

Telitve - potomci:

1.t.: 02.03.2010 > Ž > SI 63498804 Murka
2.t.: 20.02.2011 > Ž > SI 53976408 Mukica
3.t.: 26.04.2012 > M > SI 04175409 Satelit
4.t.: 15.03.2013 > Ž > SI 04287108 Melisa
5.t.: 25.02.2014 > Ž > SI 24410492 Maša

PIKA SI 63607662
Rojstvo: 30.03.2008
O: Smast 852291
M: Paška SI 02799043

Rejka:
Jeram Helena
Straža
Cerkno

BM > 2010

VV: 126 cm
VK: 128 cm
DT: 135 cm
OP: 171 cm

Telitve - potomci:

1.t.: 07.06.2009 > Ž > SI 33744665 Neža
2.t.: 30.06.2010 > M > SI 53806903 
                                    Melin 853078
3.t.: 04.08.2011 > M > SI 93985804 
                                    Goldi 853250
4.t.: 17.10.2012 > M > SI 33984524 
                                    Spid 853485
5.t.: 25.11.2013 > Ž > SI 24356284 Katka

VESEVKA SI 43459306
Rojstvo: 09.09.2008
O: Encijan 852263
M: Mavra SI 1534428

Rejec:
Podobnik Franci
Zgornja Lipnica
Kamna Gorica

BM > 2011

VV: 123 cm
VK: 126 cm
DT: 123 cm
OP: 162 cm

Telitve - potomci:

1.t.: 06.12.2010 > Ž > SI 23502743 Snežka
2.t.: 22.01.2012 > Ž > SI 64079280 Vučka
3.t.: 06.02.2013 > Ž > SI 54079274
4.t.: 10.03.2014 > M > SI 84079271

ROZI SI 93628644
Rojstvo: 13.11.2008
O: Tom 851817
M: Rdeška SI 1600437

Rejka:
Poljanšek Marta
Županje Njive
Stahovica

BM > 2012

VV: 124 cm
VK: 125 cm
DT: 125 cm
OP: 174 cm

Telitve - potomci:

1.t.: 17.01.2011 > M > SI 73909729 Šum
2.t.: 21.02.2012 > M > SI 14042250 
                                    Mario 853290
3.t.: 10.02.2013 > M > SI 14166565 Majster
4.t.: 05.01.2014 > M > SI 14334955

ROŽA SI 73696599
Rojstvo: 22.12.2008
O: Smok SI 03345362
M: Murka SI 73373614

Rejec:
Suhodolnik Marko
Logarska dolina
Solčava

BM > 2012

VV: 123 cm
VK: 125 cm
DT: 127 cm
OP: 173 cm

Telitve - potomci:

1.t.: 28.05.2010 > M > SI 63854314
2.t.: 22.06.2011 > M > SI 24013459 
                                    Nodi 853275
3.t.: 27.05.2012 > M > SI 64183981 
                                    Niki 853468
4.t.: 28.03.2013 > Ž > SI 34245042
5.t.: 26.02.2014 > M > SI 44415378

ROŽA SI 33718538
Rojstvo: 12.03.2009
O: Surk 852277
M: Gavtraža SI 83025420

Rejec:
Kuhar Andrej
Klemenčevo
Stahovica

BM > 2012

VV: 124 cm
VK: 126 cm
DT: 126 cm
OP: 170 cm

Telitve - potomci:

1.t.: 11.03.2011 > M > SI 73972701 
                                    Murč 853201
2.t.: 26.02.2012 > Ž > SI 44047551 Snežka
3.t.: 12.02.2013 > M > SI 04221782 
                                    Nezir 853512
4.t.: 13.03.2014 > M > SI 44334897

CVETKA SI 33711548
Rojstvo: 19.03.2009
O: Grintovc 852220
M: Tajči SI 13369253

Rejka:
Povodnik Damjan
Podgorje ob Sevnični
Zabukovje

BM > 2011

VV: 127 cm
VK: 130 cm
DT: 127 cm
OP: 166 
cm

Telitve - potomci:

1.t.: 01.04.2011 > M > SI 93523697 
                                   Jelen 853206
2.t.: 09.07.2012 > Ž > SI 14085228
3.t.: 05.07.2013 > M > SI 94113820
4.t.: 11.06.2014 > M > SI 04391249

PERUNIKA  
SI 93475903
Rojstvo: 23.03.2009
O: Encijan 852263
M: Pirha SI 53136035

Rejec:
Marolt Klemen
Kuželj
Kostel

BM > 2012

VV: 119 cm
VK: 122 cm
DT: 123 cm
OP: 164 cm

Telitve - potomci:

1.t.: 03.04.2011 > Ž > SI 63978227
2.t.: 16.06.2012 > Ž > SI 64175238
3.t.: 06.08.2013 > M > SI 24334851
                                    Piki 853748
4.t.: 20.07.2014 > Ž > SI 74469800

MAVRA SI 73479332
Rojstvo: 18.06.2009
O: Encijan 852263
M: Cika SI 1987290

Rejec:
Noč Alojzij
Javorniški Rovt
Jesenice

BM > 2012

VV: 117 cm
VK: 120 cm
DT: 119 cm
OP: 159 cm

Telitve - potomci:

1.t.: 10.03.2011 > Ž > SI 13524854 Srna
2.t.: 01.03.2012 > Ž > SI 74072093 Plema
3.t.: 21.03.2013 > Ž > SI 04110046
4.t.: 30.03.2014 > M > SI 04374189

PIKA SI 63494604
Rojstvo: 25.12.2009
O: Marin 852406
M: Kaja SI 33374509

Rejec:
Odar Martin
Srednja vas
Bohinj

BM > 2012

VV: 120 cm
VK: 123 cm
DT: 126 cm
OP: 167 cm

Telitve - potomci:

1.t.: 14.02.2012 > Ž > SI 44067762 Srna
2.t.: 01.02.2013 > Ž > SI 04097969 Pipa
3.t.: 08.03.2014 > M > SI 94369894
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MAVLCA SI 23633834
Rojstvo:05.04.2009
O: Špik 852402
M: Mavrca SI 33136594

Mrak Janez
Studenčice
Medvode

1.t.: 15.04.2011 > M > SI 13974644
                                    Stol 853210
2.t.: 17.03.2012 > Ž > SI 94041103
3.t.: 09.03.2013 > Ž > SI 64285904 Maca
4.t.: 22.03.2014 > M > SI 84462929

CVETKA SI 53805995
Rojstvo: 14.12.2009
O: Borči 852214
M: Cika SI 02595502

Kocjan Franc
Zaboršt
Bučka

1.t.: 23.12.2011 > M > SI 53880459
2.t.: 23.04.2013 > M > SI 74216138
3.t.: 21.06.2014 > Ž > SI 54507470

GAZELA SI 43743034
Rojstvo: 02.08.2009
O: Tibet 852297
M: Galeba SI 83004177

Košir Karničar Marijana
Zgornje Jezersko

1.t.: 25.04.2012 > M > SI 04056199
2.t.: 20.05.2013 > M > SI 74210871
3.t.: 01.06.2014 > M

KATKA SI 63794674
Rojstvo: 20.12.2009
O: Marin 852406
M: Kaja SI 02686154

Tolar Janez
Prtovč
Železniki

1.t.: 11.02.2012 > M > SI 34128370
2.t.: 03.02.2013 > Ž > SI 74177435
3.t.: 05.03.2014 > M > SI 84315494

JAGODA SI 93718525
Rojstvo: 27.02.2009
O: Srečko 852295
M: Cika SI 13325071

Bajde Sebastjan
Studenca
Kamnik

1.t.: 28.04.2011 > M > SI 43970867 Gad
2.t.: 03.05.2012 > M > SI 44165389 
                                    Mars 853414
3.t.: 24.05.2013 > Ž > SI 24281904

TAČKA SI 13782128
Rojstvo: 27.09.2009
O: Tom 851817
M: Pika SI 52387843

Vrhovnik Janez
Tunjice
Kamnik

1.t.: 25.09.2011 > Ž > SI 44033266
2.t.: 16.11.2012 > M > SI 14230019
3.t.: 10.03.2014 > Ž > SI 54462874

MILI SI 73829397
Rojstvo: 15.04.2010
O: Smelt 852737
M: Meli SI 43405620

Starovasnik Anton
Podstudenec
Stahovica

1.t.: 09.06.2012 > M > SI 34173071
2.t.: 03.05.2013 > Ž > SI 94284924

POTENCIALNE BIKOVSKE MATERE
Potencialne bikovske matere (PBM) so mlajše krave, ki so nekako »v čakalnici« za potrditev v skupino bikovskih 
mater. Sicer izražajo avtohtone lastnosti v skladu z rejskim programom, toda pomemben kriterij pri njihovi potrditvi za 
BM bo na podlagi njihovega potomstva. Kot je bilo že navedeno, morajo biti pri bikovskih materah avtohtone lastnosti 
poleg pri njih izražene tudi pri njihovemu potomstvu.
Delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov cikaste pasme za osemenjevanje in pripust je v letu 2014 sprejela, da 
se v prihodnje vsem bikovskim in potencialnim bikovskim materam opravi preveritev porekla, SNP genotipizacija 
in stopnja sorodstva (inbridiranost). Na osnovi dobljenih rezultatov se pri rejcih bikovskih mater dokončno odloči o 
potrditvi statusov oziroma prekinitvi statusov BM.

NARCISA SI 23763405
Rojstvo: 20.02.2010
O: Marin 852406
M: Novoletnica SI 93260297

Frelih Alojzij
Bohinjska Češnjica
Bohinj

1.t.: 25.03.2012 > M > SI 24083500
                                    Maestro 853401
2.t.: 17.04.2013 > M > SI 94115554
                                    Mos 853531
3.t.: 18.05.2014 > M > SI 44369514

DETOVA SI 83865415
Rojstvo: 09.05.2010
O: Seul 852565
M: Murka SI 1673480

Šest Albin
Srednja vas
Bohinj

1.t.: 07.05.2012 > Ž > SI 04129673 Maja
2.t.: 18.04.2013 > Ž > SI 34179015 Dora
3.t.: 06.06.2014 > M > SI 54459164
                             M > SI 44459165

MURKA SI 63498804
Rojstvo: 02.03.2010
O: Salomon 852538
M: Murka SI 03450909

Smolej Miha
Planina pod Golico
Jesenice

1.t.: 02.04.2012 > Ž > SI 24085492
2.t.: 12.03.2013 > M > SI 94110133 
                                    Neron 853519
3.t.: 09.02.2014 > M

ELI SI 43974641
Rojstvo: 08.02.2011
O: Smelt 852737
M: Evropa SI 02921541

Mrak Janez
Studenčice
Medvode

1.t.: 01.07.2012 > M > SI 54041107 Mihael
2.t.: 22.05.2013 > Ž > SI 74285910 Elka
3.t.: 01.05.2014 > Ž > SI 74461053

ANTILA SI 03813492
Rojstvo: 25.04.2010
O: Marin 852406
M: Trobenta SI 43320389

Urh Janez
Trebija
Gorenja vas

1.t.: 15.02.2012 > M > SI 04127949 Markus
2.t.: 19.03.2013 > Ž > SI 14177668 Andora
3.t.: 07.02.2014 > M > SI 04314051 Mičo

DIMA SI 23486278
Rojstvo: 26.06.2010
O: Surk 852277
Brina SI 03447347

Oblak Marija
Ribniki
Sevnica

1.t.: 06.06.2012 > M > SI 54085200
2.t.: 09.06.2013 > Ž > SI 04096164
3.t.: 19.06.2014 > M > SI 64379054

RESA SI 23909724
Rojstvo: 30.12.2010
O: Surk 852277
M: Robida SI 1845727

Burja Marjan
Potok v Črni
Stahovica

1.t.: 08.09.2012 > Ž > SI 34173215 Rosa
2.t.: 29.12.2013 > Ž > SI 84407607

SNEŽKA SI 93902562
Rojstvo: 24.05.2010
O: Švejk 852553
M: Srna SI 23627712

Hribar Milan
Studenca
Kamnik

1.t.: 14.05.2012 > Ž > SI 24165422 Srna
2.t.: 16.06.2013 > M > SI 64334266 Everest
3.t.: 01.05.2014 > Ž > SI 94475171

SNEŽKA SI 23502743
Rojstvo: 06.12.2010
O: Nano 852557
M: Vesevka SI 43459306

Podobnik Franc
Zgornja Lipnica
Kamna Gorica

1.t.: 17.09.2012 > Ž > SI 14079278 Murka
2.t.: 05.12.2013 > Ž > SI 64079273

MAJHNA SI 84039237
Rojstvo: 31.12.2011
O: Darvin 852744
M: Murka SI 83789908

Spruk Franc
Hrib pri Kamniku
Kamnik

1.t.: 24.11.2013 > Ž > SI 74410473 Melisa

Resa SI 23909724 na 2. državni razstavi v Komendi leta 2012



54 55

ROŽA SI 1450861

Zmagovalka  
na 1. strokovni delavnici

Franc Galin 
Kališe v Črni pri Kamniku

Krivčevo v Črni pri Kamniku;  
5.4.2003

MURKA SI 1673480

Zmagovalka  
na 2. strokovni delavnici

Albin Šest 
Srednja vas v Bohinju

Srednja vas v Bohinju; 
3.5.2003

MURKA SI 1801561
Zmagovalka  
na 1. državni razstavi
Skupina starejših krav v 
PZ tipu
Franc Rutar 
Cerkno
Cerkno; 30.4.2005

DROBNA SI 02162779
Zmagovalka  
na 1. državni razstavi
Skupina mlajših krav v  
PZ tipu
Ciril Anderle 
Smokuč pri Žirovnici
Cerkno; 30.4.2005

KOŠUTA SI 62595867
Zmagovalka  
na 1. državni razstavi
Skupina brejih telic – 
potomke bika TOB-a
Milan Hribar 
Studenca pri Kamniku
Cerkno; 30.4.2005

JAGODA SI 1450864

Zmagovalka  
na 1. državni razstavi

Skupina krav – DCK tip

Frančiška Šlebir 
Bistričica pri Stahovici

Cerkno; 30.4.2005

MUZA SI 12834387
Zmagovalka  
na 1. državni razstavi
Skupina telic –  
potomke bika SLAP-a
Albin Šest 
Srednja vas v Bohinju
Cerkno; 30.4.2005

DETOVA SI 2044279
Zmagovalka  
na 1. državni razstavi
Skupina najstarejših krav v 
CK tipu
Maj Sal 
Curnovec pri Brežicah
Cerkno; 30.4.2005

PISANA SI 1921933
Zmagovalka  
na 1. državni razstavi
Skupina starejših krav v 
CK tipu
Cilka Povodnik 
Podgorje ob Sevnični
Cerkno; 30.4.2005

ROŽA SI 2101294
Zmagovalka  
na 1. državni razstavi
Skupina mlajših krav v  
CK tipu
Marjan Zupančič 
Ledina pri Sevnici
Cerkno; 30.4.2005

SRNA SI 92859715
Zmagovalka  
na 4. strokovni delavnici 
Skupina prvesnic po biku 
SLAP-u
Mihael Brlec 
Zgornje Palovče, Kamnik
Lipovec; 27.8.2006

CIKE
ZMAGOVALKE

DETELJA SI 62936972
Zmagovalka  
na 4. strokovni delavnici 
Skupina telic po biku 
SLAP-u
Ivan Tratnik 
Šmiklavž, Gornji Grad
Lipovec; 27.8.2006

ROŽA SI 82936994
Zmagovalka  
na 4. strokovni delavnici 
Skupina telic po biku 
COL-u
Jožefa Balantič 
Županje Njive, Stahovica
Lipovec; 27.8.2006

SRNA SI 1534427

Zmagovalka  
na 4. strokovni delavnici 

Primerjalna skupina (CK tip)

Anton Žvan 
Blejska Dobrava

Lipovec; 27.8.2006

ROŽA SI 12685406
Zmagovalka  
na 4. strokovni delavnici 
Primerjalna skupina  
(CK – DCK - PZ)
Olga in Vid Pirš 
Zgornji Tuhinj
Lipovec; 27.8.2006

CVETA SI 02562454

Zmagovalka na razstavi  
»Demo gozd in BioEnergija« 

Skupina krav s teleti

Dominik Čevka 
Zakal, Stahovica

Davča; 14.-15.6.2008

BOROVNICA SI 23272398

Zmagovalka na razstavi  
»Demo gozd in BioEnergija« 

Skupina telic

Andrej Mrčun 
Ples, Moravče

Davča; 14.-15.6.2008

IVANKA SI 53057941
Zmagovalka  
na 5. strokovni delavnici 
Skupina krav po biku 
DULE-tu
Franc Lesjak 
Trobelno, Kamnik
Solčava; 27.7.2008

AJDA SI 53091556
Zmagovalka  
na 5. strokovni delavnici 
Skupina krav po biku 
BRIN-u
Anica Cencelj 
Jeronim, Vransko
Solčava; 27.7.2008

ZARJA SI 43148738
Zmagovalka  
na 5. strokovni delavnici 
Skupina telic po biku 
ŠVAJC-u
Anica Cencelj 
Jeronim, Vransko
Solčava; 27.7.2008

RDEČKA SI 83373620
Zmagovalka  
na 5. strokovni delavnici 
Skupina telic po biku 
SIMON-u
Janez Matk 
Logarska dolina, Solčava
Solčava; 27.7.2008

ROŽA SI 12520895
Zmagovalka  
na 5. strokovni delavnici 
Primerjalna skupina krav 
(CK – PZ)
Marijana Košir Karničar 
Zgornje Jezersko
Solčava; 27.7.2008

MELI SI 43405620

Zmagovalka  
na razstavi AGRA 2009 

Igor Repar 
Komanija, Dobrova

Gornja Radgona;  
29.8. – 5.9.2009
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JELENA SI 1614335

Zmagovalka  
na Kravjem balu 2009

Skupina starejših krav 

Jožef Smukavec 
Podjelje v Bohinju

Bohinj; 20.9.2009

NAGLA SI 02618593

Zmagovalka  
na Kravjem balu 2009

Skupina krav srednjih let 

Matej Smukavec 
Podjelje v Bohinju

Bohinj; 20.9.2009

MAJHNA SI 03075739

Zmagovalka  
na Kravjem balu 2009

Skupina mlajših krav

Vida Smukavec 
Podjelje v Bohinju

Bohinj; 20.9.2009

KATKA SI 53160720

Zmagovalka  
na Kravjem balu 2009

Skupina krav prvesnic

Vinko Korošec 
Koprivnik v Bohinju

Bohinj; 20.9.2009

JELENA SI 03160660

Zmagovalka  
na Kravjem balu 2009

Skupina telic 

Lovro Odar 
Studor v Bohinju

Bohinj; 20.9.2009

CVETKA SI 33711548

Zmagovalka  
na razstavi AGRA 2010 

Cilka Povodnik 
Podgorje ob Sevnični

Gornja Radgona;  
21. – 26.8.2010

RDEŠKA SI 43199387
Zmagovalka  
na 6. strokovni delavnici 
Skupina krav: linija TOB 
(potomke bika TOM-a)
Stanislav Trobevšek 
Zakal, Stahovica
Komenda; 26. – 27.3.2011

URŠA SI 83329999
Zmagovalka  
na 6. strokovni delavnici 
Skupina krav: linija SLAP 
(potomke bika SATURN-a)
Janez Krmelj 
Selo nad Polhovim Gradcem
Komenda; 26. – 27.3.2011

MURKA SI 03292491
Zmagovalka  
na 6. strokovni delavnici 
Skupina krav: linija MIL 
(potomke bika MANDELJ-na)
Ervin Mešl 
Lokovica, Šoštanj
Komenda; 26. – 27.3.2011

FLORA SI 33725321
Zmagovalka  
na 6. strokovni delavnici 
Skupina starejših telic: linija MIL 
(potomke bika MARIN-a)
Marko Avsec 
Dešen, Kresnice
Komenda; 26. – 27.3.2011

LUČKA SI 43741898
Zmagovalka  
na 6. strokovni delavnici 
Skupina mlajših telic: linija MIL 
(potomke bika MARIN-a)
Sebastjan Bajde 
Studenca pri Kamniku
Komenda; 26. – 27.3.2011

KATKA SI 93624664
Zmagovalka  
na 6. strokovni delavnici 
Skupina krav: linija NAGELJ 
(potomke bika NAGELJ-na)
Marijana Košir Karničar 
Zgornje Jezersko
Komenda; 26. – 27.3.2011

GALA SI 83446276
Zmagovalka  
na 6. strokovni delavnici 
Skupina krav: linija GALEB 
(potomke bika GALLILEO)
Irena Vrhunc 
Podblica, Zgornja Besnica
Komenda; 26. – 27.3.2011

RIKA SI 13718987
Zmagovalka  
na 6. strokovni delavnici 
Skupina telic: linija GALEB 
(potomke bika GAMS-a)
Franc Kemperl 
Županje Njive, Stahovica
Komenda; 26. – 27.3.2011

HELI SI 43782352
Zmagovalka  
na 6. strokovni delavnici 
Skupina telic: linija ŠVAJC 
(potomke bika SMIHEL-a)
Janez Martinc 
Košiše, Kamnik
Komenda; 26. – 27.3.2011

UČKA SI 33967543

Zmagovalka  
na 2. državni razstavi

Skupina mlajših telic

Janez Smrtnik 
Spodnje Jezersko

Komenda; 1.4.2012

MUKICA SI 53976408

Zmagovalka  
na 2. državni razstavi

Skupina telic

Jožica Rozman 
Črna, Stahovica

Komenda; 1.4.2012

PISANA SI 03812116

Zmagovalka  
na 2. državni razstavi

Skupina brejih telic

Ivan Konda 
Dol, Stari trg ob Kolpi

Komenda; 1.4.2012

MURKA SI 63498804

Zmagovalka  
na 2. državni razstavi

Skupina prvesnic po telitvi

Miha Smolej 
Planina pod Golico, Jesenice

Komenda; 1.4.2012

ROŽA SI 33718538
Zmagovalka  
na 2. državni razstavi
Skupina krav, r. 2009 
(manjši okvir)
Andrej Kuhar 
Klemenčevo, Stahovica
Komenda; 1.4.2012

CVETKA SI 33711548
Zmagovalka  
na 2. državni razstavi
Skupina krav, r. 2009  
(večji okvir)
Cilka Povodnik 
Podgorje ob Sevnični
Komenda; 1.4.2012

CIKA SI 83454022
Zmagovalka  
na 2. državni razstavi
Skupina krav, r. 2008 
(manjši okvir)
Andrej Prišel 
Ponikve, Jesenice na Dolenjskem
Komenda; 1.4.2012

ŠMARNICA SI 03600221
Zmagovalka  
na 2. državni razstavi
Skupina krav, r. 2008  
(večji okvir)
Marijana Košir Karničar 
Zgornje Jezersko
Komenda; 1.4.2012

RDEŠKA SI 43199387
Zmagovalka  
na 2. državni razstavi
Skupina krav, r. 2007 in 2006 
(manjši okvir)
Stanislav Trobevšek 
Zakal, Stahovica
Komenda; 1.4.2012

ŠAMPIONKA TELIC

ŠAMPIONKA RAZSTAVE
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SRNA SI 93162924
Zmagovalka  
na 2. državni razstavi
Skupina krav, r. 2007 in 2006 
(večji okvir)
Jože Grubar 
Smokuč, Žirovnica
Komenda; 1.4.2012

CVETA SI 02562454

Zmagovalka  
na 2. državni razstavi

Skupina starejših krav

Dominik Čevka 
Zakal, Stahovica

Komenda; 1.4.2012

ROŽA SI 1450861
Zmagovalka  
na 2. državni razstavi
Skupina krav z dolgo 
življenjsko dobo
Franc Ugovšek 
Florjan pri Gornjem Gradu
Komenda; 1.4.2012

RUTA SI 34147841

Zmagovalka  
na razstavi AGRA 2013 

Anton Dešman / Domen Matk 
Robanov kot, Solčava

Gornja Radgona;  
24. – 29.8.2013

Otvoritev razstave Turinekovi pred razstavnim prostorom

Cikasto govedo na razstavi AGRA 2014
Rafko Rokavec

N a 52. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni AGRA 2014, ki je potekal od 23. do 28. 
avgusta 2014, je potekala tudi govedorejska razstava. Kot običajno je ponedeljek rezerviran za »DAN GO-
VEDOREJCEV«, ki je bil letos v znamenju 110 letnice kontrole prireje mleka na območju današnje Slovenije.

Cikasto govedo je zastopala krava Robida SI 63432282 
in njen teliček Mirko SI 94425437, z ekološke kmetije 
Turinek iz Jarenine v Slovenskih Goricah. Robida je po-
tomka t.i. »Galinove Rože«, ki je slovela kot ena najlep-
ših cikastih krav v Sloveniji. Družina Turinek (gospodar 
Janez z ženo Marino in sinom Klemenom) so nadvse su-
vereno, v kmečki nošnji, predstavili ciko širokemu občin-
stvu na sejmu v Gornji Radgoni. Ob mednarodnem letu 
družine so s svojim prispevkom zaokrožili sejemsko do-
gajanje, ki je bilo posvečeno družinskemu kmetovanju.

ROBIDA SI 63432282
Rojstvo: 20.01.2008
Oče: NAGELJ 151418
Mati: ROŽA SI 1450861

Njeno tele:
MIRKO SI 94425437
Rojstvo: 01.06.2014
Oče: MRAK 853076

Vzpostavitev spletne strani PRO CIKA
Martin Krajnik, Škofja Loka

Ž ivimo v času informacijske družbe, kjer splet predstavlja pomemben vir informacij z različnih področij. Tudi 
ciko kot našo naravno dediščino moramo postaviti na to informacijsko raven. Pristopili smo k vzpostavitvi 
spletne (domače) internetne strani, kjer boste prejeli marsikatero informacijo o njenem rejskem delu.

Na domeni www.cikastogovedo.si lahko dobite do-
mačo stran našega združenja. Na spletni strani smo 
predstavili osnovne informacije. 
Pod jezičkom »O nas« lahko preberete o našem pos-
lanstvu. Pod »Dogodki« smo vam pripravili reportaže 
iz preteklih prireditev. Pod to povezavo nameravamo 
dodajati poročila iz dogodkov združenja. Na povezavi 
»Društveni dokumenti« smo pripravili statut združenja, 
rejske cilje in rejski program. Na povezavi »Glasilo« lah-
ko preberemo vse dosedanje številke Cikastega zvonč-
ka. Za tiste, ki jih nimate več, bo to zagotovo zanimiva 
povezava. Na povezavi »Galerija« pa si lahko ogledate 
nekaj slik cikastega goveda. Če imate lepe fotografije 
v elektronski obliki, lahko objavimo tudi vaše slike. Na 
združenju smo se dogovorili, da bomo objavljali samo 
avtorsko nezaščitene slike, s tem da bodo avtorji nave-
deni. Vsakdo, ki bi rad objavil svoje slike, naj jih posredu-
je na enega od naslovov, ki jih lahko preberete pod jezič-
kom »Kontakt«. Slike naj bodo v JPG formatu ločljivosti 
1024x768. V imenu slike naj bosta napisan avtor in ime 
slike. Na desni strani pa si lahko pogledate »Forum«. Na 
tem mestu boste lahko postavljali strokovna vprašanja, 
mnenja ali komentarje. Za področja, ki bodo zanimiva 
za širši krog članstva, bomo izbrali ustrezno strokovno 
usposobljenega moderatorja. Pod sliko na levi se lahko 
registrirate, na osnovi te registracije pa boste lahko od-
dajali male oglase in komentarje v forum.
Stran bomo postopno dopolnjevali in širili, zato bomo ve-
seli, če jo boste večkrat obiskali, ker boste vedno našli 
kaj novega. V desnem spodnjem kotu lahko preberete 
zadnjo aktualno novico. Na tem mestu bodo objavljene 

novice, ki so pomembne za člane in druge kmetovalce. 
V levem kotu spodaj boste lahko dobili informacijo o ple-
menskih bikih in bikovskih materah.
Naša želja je, da je stran informativna za člane združe-
nja in za širšo javnost. S pomočjo spletne strani želimo 
tudi popularizirati skrb za avtohtone živalske vrste in 
seznaniti javnost z našimi prizadevanji in našim delom.
V zadnjem času smo naredili tudi povezavo na forum, 
kjer se bomo lahko vključili z našimi mnenji in predlogi, 
lahko bomo drug drugega kaj povprašali in si tako med-
sebojno pomagali z izmenjavo informacij. Vse, ki vas te-
matika zanima prosimo, da se z vprašanji ali odgovori iz 
izkušenj ali iz stroke vključite v razpravo na forumu. Vse-
bine na forumu bodo tudi pokazale, katere informacije 
najbolj zanimajo obiskovalce spletne strani. Na forumu 
bodo objavljeni tudi mali oglasi. Na združenju smo se 
dogovorili, da se bodo oglasi pokazali šele po avtorizaciji 
skrbnika. Na tej strani naj bi objavljali izključno oglase, 
povezane s cikastim govedom.
V prihodnje želimo urediti tudi povezave na Kmetijski 
inštitut Slovenije, kjer bomo lahko prišli do povezav na 
izvorno rodovniško knjigo za cikasto govedo (IRK 
CK), povezav o sorodstvu v čredi (primernost poten-
cialnih plemenskih bikov za določeno čredo z vidika 
preprečevanja parjenja v sorodstvu) in povezav na 
aplikacijo Kam cika? (ustrezni in neustrezni biki za 
osemenjevanje krav).
Želje in predloge lahko pošljete tudi na e-naslove, ki jih 
dobite pod jezičkom Kontakt. Če bo možno, jih bomo pri 
urejanju strani skušali upoštevati.
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Priznanje statusa  
''ČREDA, PROSTA BVD''
Status ''čreda, prosta BVD'' lahko pridobi vsaka reja, v kateri 
se z laboratorijskimi testiranji dokaže, da nima bolezni. Čre-
da pridobi priznanje statusa za obdobje enega leta in 
ga mora potem vsako leto obnoviti, če ga želi obdržati. 
Zaradi preprečevanja vnosa okužbe v rejo mora reja izpol-
njevati in izvajati tudi naslednje ukrepe:
• V čredi v preteklih 12 mesecih ni bila potrjena BVD,
• Nobena žival ne kaže kliničnih znakov bolezni,
• Čreda mora biti ločena s fizičnimi ali naravnimi ovirami 

od rej z nižjim statusom,
• V čredo se smejo vnašati le negativne živali prek karan-

tene,
• Za osemenjevanje se uporablja le seme bikov, ki izhajajo 

iz čred, ki so proste BVD.
Zraven navedenih pogojev mora rejec zagotoviti dve zapo-
redni testiranji v razmiku vsaj šestih mesecev pri vseh živalih 
v starostni skupini 7 do 13 mesecev. Če na gospodarstvu v 
času odvzema vzorcev ni živali v tem starostnem obdobju, 
se odvzamejo vzorci vsem živalim v naslednjem šestmeseč-
nem starostnem obdobju (npr. starih od 14 do 20 mesecev). 
Če v čredi ni vira okužbe (izločevalcev virusa BVD), bodo 
vse pregledane mlade živali v starostni skupini negativne na 
prisotnost protiteles. S ponovitvijo preiskave čez šest me-
secev ugotavljamo, ali je reja stabilna. V to drugo vzorčenje 
so vključene nove živali iz črede (druge živali kot ob prvem 
vzorčenju), ki so v času odvzema stare od 7 do 13 mesecev. 
Če so laboratorijski rezultati tudi tega testiranja negativni pri 
vseh živalih, so izpolnjeni pogoji, da imetnik živali poda vlo-
go za priznanje statusa ''čreda, prosta BVD''. Čreda, ki ni 
okužena z BVD, lahko tako uradno pridobi status najhitreje 
v šestih mesecih po izvedenem prvem vzorčenju. 
Imetnik živali poda vlogo za priznanje statusa na območni 
urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
(OU Uprave), vloga pa mora vsebovati potrebne podatke o 
čredi, ki so opredeljeni v tretjem odstavku 3. člena pravilnika. 
OU Uprave preveri izpolnjevanje pogojev, in če čreda pogo-
je izpolnjuje, izda odločbo o priznanju statusa ''čreda, pros-
ta BVD''. Seznam čred, prostih BVD, je objavljen na spletni 
strani Uprave.

Pridobitev statusa  
''ČREDA, PROSTA BVD''
Rejec okužene črede ne izpolnjuje pogojev za priznanje sta-
tusa, proste BVD. V takšnih čredah je podan sum na priso-
tnost okužbe BVD in vsak rejec se mora sam odločiti, ali bo 
z boleznijo še naprej živel ali bo čredo saniral. Drugače od 
prejšnjega pravilnika, rejec po novem pravilniku ni zavezan 
k izvajanju ukrepov po ugotovitvi okužbe. Zdravljenje oku-
žene črede je sorazmerno enostavno, vendar je potrebno 
za uspešno sanacijo dobro sodelovanje rejca in veterinar-
ja, prav tako pa mora rejec izvajati preventivne ukrepe, da 
virusa BVD potem znova ne vnese v rejo. Po podatkih iz 
obsežnejših testiranj rej bikovskih mater, ki so bile izvedene 
pred leti, domnevamo, da je približno polovica slovenskih rej 
okužena z virusom BVD. Rezultati tipizacije virusnih sevov 
BVD, zbranih med letoma 2005 in 2013 iz okuženih sloven-
skih rej, so pokazali, da v Sloveniji krožijo virusni sevi BVD iz 
istih podskupin (1b, 1d, 1f, 1g), kot smo jih ugotavljali v letih 
od 1998 do 2004.

Najpomembnejši ukrep za ozdravitev reje je ugotovitev 
in odstranitev vseh izločevalcev virusa BVD iz reje. S 
preiskavo vseh živali v starostni skupini 7 do 13 mesecev na 
prisotnost protiteles v okuženi čredi dobimo pozitiven rezul-
tat pri večini pregledanih živali te starostne skupine, kar je 
dokaz aktivne okužbe reje. V naslednji fazi je treba odvzeti 

Nov pravilnik o GOVEJI VIRUSNI DIAREJI
Prvič v Sloveniji opredeljuje pogoje za uradno priznanje statusa  
ČREDA, PROSTA BVD
Viš. zn. sod. dr. Ivan Toplak, dr. vet. med.
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut

V  januarju 2014 je začel veljati nov pravilnik (Uradni list RS, št. 107/13, v nadaljevanju: pravilnik), ki predpisuje 
pogoje za priznanje, pridobitev, vzdrževanje in odvzem statusa goveje virusne diareje (BVD). Po tem pravilni-
ku bodo lahko rejci govedi prvič uradno dobili  status ''čreda, prosta BVD''. Stari pravilnik (Uradni list RS, št. 

106/05, 34/06, 122/07) je z uveljavitvijo novega prenehal veljati. S sprejetjem novega pravilnika smo dosegli bistven 
napredek v pristopu, saj omogoča rejcem, da se svobodno odločijo, ali želijo urejati zdravstveno stanje svoje črede 
po tem pravilniku. Rejcev govedi torej nov pravilnik ne zavezuje več k izvajanju ukrepov, če se v čredi ugotovi bole-
zen BVD, predpisuje pa postopke, ki jih rejec mora izvajati, če želi dobiti priznanje in potem vzdrževati status ''čreda, 
prosta BVD''. Priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa temelji na rezultatih laboratorijskega testiranja, prav tako 
pa je rejec zavezan k izvajanju preventivnih ukrepov, da virusa BVD znova ne vnese v rejo. Priznanje statusa bo 
omogočalo rejcem večjo preglednost zdravstvenega stanja in boljšo izbiro pri nakupu novih živali, saj bodo podatki 
za reje s priznanim statusom javno dostopni.

Cike Poljanškovih iz Županjih Njiv na planini Kisovec

vzorce krvi (serum) in laboratorijsko pregledati vse živali v 
čredi na prisotnost virusa BVD (ugotavljanje perzistentnih 
izločevalcev – PI v čredi), pozitivne živali pa takoj izlo-
čiti v klanje. Dodatno je treba v čredi v obdobju enega leta 
vzorčiti vsa novorojena teleta (vzorec krvi – serum) v prvem 
tednu starosti in jih pregledati na prisotnost virusa BVD. Vsa 
pozitivna teleta je treba čim prej izločiti iz reje (strokovno 
najprimernejša rešitev je usmrtitev pozitivnega teleta). Po-
zitivnih živali rejci ne smejo prodajati naprej, saj bi na 
ta način zavestno širili okužbo BVD na nove reje. V oku-
ženih čredah ugotavljamo od enega do pet odstotkov živa-
li, ki jih je treba izločiti, vendar to pomeni odstranitev virov 
okužbe iz črede in izboljšanje zdravstvenega stanja v nekaj 
mesecih. Po enem letu od izločitve zadnjega PI iz črede se 
opravijo preiskave na prisotnost protiteles s testom ELISA 
na vseh živalih v starostni skupini živalih v čredi od 7 do 13 
mesecev. Če so rezultati preiskave pri vseh živalih negativni 
na prisotnost protiteles BVD, je to pomemben podatek, da 
je čreda na poti uspešne sanacije bolezni. V nadaljevanju 
se v isti čredi čez šest mesecev vzorčijo vse živali v staro-
stni skupini od 7 do 13 mesecev, in če so rezultati tudi teh 
preiskav (prisotnost protiteles) negativni ter rejec izpolnju-
je preventivne ukrepe, se čredi podeli status ''čreda, prosta 
BVD''. Okužena čreda lahko s pristopom k sanaciji tako po 
pravilniku uradno pridobi priznanje statusa po izvedbi vseh 
potrebnih ukrepov in negativnih rezultatih dveh zaporednih 
testiranj najhitreje v 18 mesecih. 

Vzdrževanje statusa  
''ČREDA, PROSTA BVD''
Po pridobitvi statusa ''čreda, prosta BVD'', mora rejec izvajati 
še naprej preventivne ukrepe za preprečitev vnosa virusa v 
čredo in enkrat letno zagotoviti laboratorijski pregled vseh 
živali v čredi (na prisotnost protiteles proti virusu BVD), ki so 
v času odvzema vzorcev v starostni skupini od 7 do 13 me-
secev. Z laboratorijsko preiskavo se potrjuje, da v čredi od 
zadnjega obdobja ni bilo, niti trenutno ni okužbe z virusom 
BVD. Prav tako mora veterinar v čredi vsaj enkrat letno 
opraviti pregled izpolnjevanja pogojev iz pravilnika na 
gospodarstvu. Veterinar ob pregledu gospodarstva napiše 
zapisnik o vzdrževanju statusa. Zaradi vseh aktivnosti, ki 
se izvajajo na gospodarstvu, je potrebno dobro sodelovaje 
med veterinarjem in rejcem, prav tako pa natančno medse-
bojno obveščanje, da se ne zamudijo predpisani roki. Če 
veterinar v čredi s statusom prosta BVD ugotovi, da čreda 
ne izpolnjuje več pogojev, predpisanih v pravilniku, o tem 
nemudoma obvesti uradnega veterinarja na OU Uprave, ki 
začne postopek za odvzem statusa črede, proste BVD.

Odvzem statusa  
''ČREDA, PROSTA BVD''
Če veterinar v čredi, ki ima podeljen status ''čreda, prosta 
BVD'', ugotovi, da čreda ne izpolnjuje več pogojev, predpi-
sanih v pravilniku, o tem nemudoma obvesti uradnega ve-
terinarja na OU Uprave, ki izda odločbo o odvzemu statusa 
črede, proste BVD. Odvzem statusa je lahko velik neuspeh 
za rejca kakor tudi za njegovega veterinarja. Pomembno je 
poudariti, da odločitev za dosego priznanja in za vzdrževa-
nje statusa sprejme rejec, ki je lastnik živali, veterinar pa je 
njegova desna roka in mu ves čas strokovno pomaga z nas-
veti. Cilj rejca naj bo, da čreda po priznanju čim dlje obdrži 
status ''čreda, prosta BVD'', saj zdrave živali živijo dalj časa 
in dosegajo višjo proizvodnjo.

Pričakovanja ob sprejetju novega 
pravilnika o BVD
Sprejeti pravilnik prvič v Sloveniji opredeljuje pogoje za pri-
znanje, pridobitev, vzdrževanje in odvzem statusa BVD. 
Vzorce za laboratorijske preiskave na BVD odvzame veteri-
narska organizacija, na Veterinarski fakulteti pa smo za rejce 
pripravili poseben paket popustov in znižali cene laborato-
rijskih preiskav. Za priznanje in vzdrževanje statusa je po 
pravilniku treba pogledati le manjše število mladih živali iz 
celotne črede, kar naj bi čim večjemu številu rejcev omo-
gočilo priznanje statusa ''čreda, prosta BVD''. Stroški vseh 
preiskav, ukrepov in pregledov bremenijo lastnika živali.
Pravilnik temelji na prostovoljni osnovi in ne izvaja nobe-
ne prisile nad rejci, prav tako se lahko rejci v katerikoli fazi 
postopka odločijo, da odstopajo od zastavljenega cilja. Cilj 
pa je zdrava čreda in zdrave živali. Naše bližnje sosede (Av-
strija, Italija, Švica), ki so podobne programe že izvedle ali 
pa jih še izvajajo, posvečajo posebno skrb zdravstvenemu 
statusu svojih čred. Rejci, ki prodajajo in kupujejo živali, pa 
se bodo na podlagi podeljenih statusov laže odločali, kakšne 
živali želijo za določeno ceno. Za nov pravilnik želimo, da se 
v praksi prime, in verjamemo, da prinaša dobre rešitve za 
naše rejce.Cike Dobravčevih v Doljah pri Tolminu

Cike Matkovih nad Solčavo
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Zvončarstvo v Gorjah
Tudi v Gorjah je bilo planšarstvo zelo prisotno, zato je 
bila potreba po zvoncih velika. Na razvoj zvončarstva v 
Gorjah je imelo velik vpliv fužinarstvo v jeseniškem in 
bohinjskem kotu, saj je od tam prihajal osnovni material 
– železo. Domača zemlja je dala odlično ilovico, nepo-
grešljivo za izdelavo zvoncev, v bližnjih gozdovih pa so 
pridobivali les za kuhanje oglja.
Po ustnem izročilu se je zvončarstvo v Gorjah začelo 
na Višelnici pri Jakobu Janu, po domače pri Rebrovcu, 
in sicer leta 1752. Zvončarstvo je bila dopolnilna dejav-
nost kmetov, malih posestnikov in kajžarjev kot dodaten 
zaslužek. Viri navajajo, da je bilo v preteklosti v Gorjah 
(Višelnici, Mevkušu in v Podhomu) skupno največ osem 
zvončarskih delavnic, od katerih so kar štiri pripadale la-
stnikom, ki imajo rodbinsko ime Jan. Danes se nihče od 
njih ne ukvarja več z zvončarstvom.

Izdelovanje zvonca
Prva faza izdelave je oblikovanje zvonca, ki se začne 
s razrezom pločevinaste plošče ustrezne dimenzije na 
ploščice. S škarjami na vsaki strani plošče urežejo na 
sredini en zob. Tako urezana ploščica se oblikuje v po-
sebni vdolbini nakovala ter tako dobi ustrezno ukrivljeno 
obliko. Nato na posebnem nakovalu stisnejo ploščico v 
obliko zvonca, ga zakujejo z zakovicami in zvonec na 
vseh mestih zbijejo skupaj. S tem dobi zvonec svojo do-
končno obliko. Manjka le še »kampa« na vrhu in znotraj 
zvonca. Zunanja je za obesek, notranja pa za betico.
Naslednja faza je medeninjenje ali kot zvončarji pravijo 
»votanje«. Ta faza je najbolj zahtevna. Zvonce porav-
najo na plast ilovice, na kateri so nasuti opilki medeni-
ne. Pri tem dajo manjše zvonce v večje, mednje pa dajo 
smrekovo lubje, da se zvonci med seboj ne sprimejo. 
Nato jih zamažejo z ilovico v zavitek, ki ga imenujemo 
pušelj. Pušlje sprva posušijo, nato pa drugega za drugim 
polagajo na ogenj. Pušelj se obrača, da medenina obliva 
zvonce. Ko je pušelj pečen, ga s »kauko« valjajo po tleh, 
da iz njega steče preostala medenina. Potem pritrdijo 
pušelj v valjalnico, kjer se vrti in še vedno obliva zvonce, 
hkrati pa se ohlaja.
Zadnja faza je obešanje betice na notranjo »kampo« 
zvonca.

Zvončarstvo v Gorjah nekoč in danes
Irena Poklukar, Poljšica pri Gorjah

K er se je v preteklosti pretežen del prebivalstva ukvarjal s živinorejo in planšarstvom, je bila potreba po kravjih 
zvoncih velika. Zvonec je bila nepogrešljiva pomoč pastirju, da je po glasu vedel, katere krave so njegove in 
kje so.

Pred kovačijo - mojster (sedi) in vajenec.

Zlaganje kope iz trdega lesa (v ozadju hrib Višelnica nad Gorjami, ki 
je danes zaraščen).

Kuhanje smrekove kope proti koncu (kadi se samo še iz spodnjih 
lukenj), nekje na Pokljuki.

Kranjski zvonec
Po sporočilu Jakoba Jana so gorjanski zvončarji izde-
lovali do leta 1890 eno samo obliko zvonca. Tega leta 
je Janez Jan z Višelnice prejel od odjemalca gorjanskih 
zvoncev v Inomostu nov vzorec zvonca z vprašanjem, 
ali bi lahko izdeloval tudi zvonce take oblike. Gorjanski 
zvončar je prošnji ugodil in od tega leta dalje so v gor-
janski zvončarski obrti poznali in izdelovali dvoje oblik 
zvoncev: kranjske in tirolske zvonce. Kranjski zvonec je 
značilen po svojem zmernejšem vampu, večji odprtini, 
zlasti pa po zobcih na oglih, medtem ko je tirolski zvonec 
v primerjavi s kranjskim bolj izbočen oziroma ima vamp 
bolj izbočen ter zaradi tega tudi ožjo odprtino.
Kranjski zvonci iz gorjanskih zvončarskih delavnic so bili 
zaradi svojih kvalitetnih lastnosti priljubljeni doma in po 
svetu. Za časa Avstro-Ogrske so zvonce razpečevali po 
Kranjskem, Koroškem, Štajerskem pa vse do Tirolske. V 
predvojni Jugoslaviji so jih prodajali po vsej državi, poleg 
tega so jih v velikih količinah izvažali v tujino: v Avstri-
jo, Italijo, Grčijo, Turčijo, Anglijo in Afriko. Leta 1911 so 
kranjskemu zvoncu dali ime Triglav.

Zvončarstvo danes
Danes je prvotni namen uporabe zvoncev v živinoreji in 
planšarstvu potisnjen v ozadje, saj je živine po pašnikih 
vedno manj. Zvonci se danes uporabljajo večinoma za 
turistične spominke (obeski), za priznanja (razstave živi-
ne), nekaj tudi še za živinorejo (krave, ovce), so pa tudi 
del ljudskih običajev (kurenti, škoromati, otepovci).
Zvončarstvo v Gorjah nadaljuje Anton Poklukar, po do-
mače Šobrlov, na Poljšici. Izdeluje zvonce v obliki kranj-
skega zvonca, ki so različnih velikosti: 2, 3, 5, 8, 10, 15, 
17 in 20 cm. So ročno poslikani. Večji zvonci so lahko 
obešeni na usnjenih pasovih, manjši zvončki pa z usnje-
nimi paščki oblikovani v obeske. Lahko so opremljeni z 
napisi. Izdeluje jih po željah posameznih naročnikov, kot 
so razna turistična društva, planinska društva, prodajal-
ne spominkov … 

Zvonci so danes postali del folklore, ljudskih običajev, 
tradicije in kulturne dediščine.
Pravi naslov za kakršenkoli zvonec je ŠOBRLE, vaše 
želje se bodo uresničile na številki 041 753 553.

Zvonec -  
najlepše 
darilo za 
rejsko delo.

Mama in ata ponosna na svoje zvonce  
(ata kadi pravo gorjuško čedro).

Tipična kovaška družina (od leve): oče drži burkle za prekladanje 
pušlnov*, otrok v zvonec baše oglje in les, mama dodaja medenino, 
ta mlada daje zvonce v pušelj, otrok se ponaša z največjim zvoncem, 
fant zadaj drži kol za valjanje pušlnov, tamlajši gospodar ima v naro-
čju ilovico, pripravljeno za izdelavo pušlnov.
*V pušl, zmes ilovice in tkanine, so dali zvonce enega v drugega, 
med zvonce pa so natlačili oglje in nasuli medenino, zaprli, dali nad 
ogenj, da se je medenina stalila, potem pa pušl valjali po tleh, da je 
medenina oblila zvonce.

Zvonci na 2. državni razstavi v Komendi leta 2012.
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Po pripovedovanju gospodarja Janeza Mraka se je nje-
gov praded preselil iz Poljanske doline in kupil kmetijo. 
Odšel je delat v Ameriko in se po petih letih vrnil in kupil 
še sosednjo domačijo. Ko pa sta njegova sinova odra-
sla, je izročil vsakemu eno kmetijo.
Mrakova kmetija meri slabih 19 ha, od tega je 11 ha goz-
da. Na kmetiji so vedno imeli okrog 10 glav govedi, dve 
do tri krave, vola in nekaj pitancev, po dve plemenski svi-
nji, po 5 pitovnih prašičev in perutnino. Kasneje so vola 
zamenjali konji. Po očetovi smrti so kupili prvi traktor in 
kmetijo je zapustil eden od konj. Čez nekaj let so kupili 
še en traktor in poslovil se je še drugi konj. Oba traktor-
ja sta v uporabi še danes. Nekaj let pa je bila kmetija 
usmerjena v rejo drobnice, manjši trop imajo še danes. 
Pred leti so zaradi invazije divjih prašičev opustili njivske 
površine in jih zatravili, toda prašiči so se nato lotili trav-
nikov. Večino površin imajo sedaj ograjenih z električ-
nim pastirjem in so namenjene pašno košnemu sistemu 
rabe. Najstrmejše površine pa so namenjene izključno 
paši.
Janez Mrak je zaradi zelo rane smrti očeta Janeza prev-
zel kmetijo že pri petnajstih letih kot edini moški potomec 
v družini, pa čeprav najmlajši. Tri starejše sestre so se 
že odselile, babica po očetovi strani pa je bila že ostare-
la. Zato je moral že rosno mlad poprijeti za vsa kmečka 
dela in peljati kmetijo naprej. Že pri šestnajstih letih si je 
poiskal prvo službo v Tekstilni Medvode in s tem pripo-
mogel k preživetju kmetije. Kasneje si je ustvaril družino 
in z vso zagnanostjo kmetoval na domači zemlji. Pred 
25 leti je gospodar Janez doživel nesrečo, zaradi katere 
ima zanj »pogovor na štiri oči«, čisto drugačen pomen. 
Vseeno se ne da. Velika ljubezen do živali in še posebno 
do cik ga žene naprej. Na kratko: cika mu daje poseben 
navdih in dodatno energijo za premagovanje ovir na poti 
življenja in dela na kmetiji.

Prva cika, Gavtroža SI 18060333, je prišla na kmetijo 
pred dobrimi desetimi leti. Bila je skoraj večja od svetlo 
lisastih krav v hlevu. Čreda se je širila z nakupom ple-
menskih telic – z željo kupiti živali avtohtonega tipa. Po 
nekaj izletih v Bohinj se je čreda povečala. Prihajale so 
živali zelo različnih starosti. Nadvse vesel je bil naku-
pa krave Mavre SI 1292105, stare 16 let, iz Bajdrove 
kmetije na Koprivniku v Bohinju. Bila je že namenjena 
za izločitev iz črede, ker že nekaj časa ni telila. V zelo 
dobri oskrbi pa se je tudi to uredilo. Telila je Mavrco SI 
33136594, ki je ena najboljših predstavnic pasme z vse-
mi vrlinami dobre krave cike. Čreda je z leti zrasla na tre-
nutno 25 živali. Ker je za toliko živali pašnikov premalo in 
zemlja preslaba, odpeljejo nekaj živali na pašo na plani-
no nad Kokro. V desetih letih se je na kmetiji po zaslugi 
bikovskih mater skotilo že kar nekaj plemenskih bikov.

Predstavljamo vam

Kmetija MRAK
Rok Nartnik

N ekje na polovici za veliko ljubljanskih turistov zelo priljubljene izletniške poti leži kmetija Mrak, po domače pr‘ 
Marin. Včasih je prav čez njihovo dvorišče potekala glavna cesta iz Medvod do vasi Tehovec ter do izletniških 
ciljev sv. Jakob in sv. Katarina nad Ljubljano. Kmetija leži na nadmorski višini 583 m v vasi Studenčice nad 

Medvodami.

Janez Mrak s kravo Kiko SI 03194991 pred domačijo

Hči in mati ... Mavlca in Mavrca

Na paši ... Mavrca SI 33136594

CIKA pri Mrakovih je našla svoj dom,
čut ljubezni prebudila in

skrbno gnezdo je dobila.

Pomemben mejnik pri reji goveda cikaste pasme je bil 
nakup krave prvesnice Evrope SI 02921541, pri Mlakar-
jevih v Bohinjski Češnjici v aprilu leta 2006. Ime je dobila 
po tem, ker se je rodila prav na dan vstopa Slovenije v 
Evropsko unijo. Glede na cike v njihovem hlevu, ki so bile 
bolj v pincgavskem tipu, je bila Evropa krava v mlečnem 
tipu, izredno tankih in finih kosti nog ter dolgega repa, ki 
je segal 10 cm čez skočni sklep. Prva njena telitev na 
kmetiji je bil bikec Marin 852406, ki je kot plemenski bik, 
vključen v umetno osemenjevanje, prinesel v populacijo 
cikastega goveda dobro mlečnost in s tem prispeval k 
proizvodni avtohtonosti cike v Sloveniji. Poleg tega sta 
bili njeni odliki tudi izredno miren temperament in dober 
iztok mleka. Po drugi telitvi je bila njena mlečnost še bolj-
ša, zato se je zavestno odločil za premestitev krave v 
čredo, ki je bila vključena v kontrolo mlečnosti. Evropa 
je v tretji laktaciji v 288 dneh namolzla 4674 kg mleka s 
4,57 odstotka maščob in 3,06 odstotka beljakovin. 

Janez Mrak je navdušen nad cikami, nad njihovo trdoži-
vostjo, sposobnostjo za pašo in dobro plodnostjo. Njego-
vo navdušenje nad genetiko pasme je skoraj neomejeno. 
Komaj čaka na telitve in zarod naslednjih generacij. Svo-
je navdušenje nad cikami zelo rad deli z drugimi rejci, jih 
bodri in motivira za rejo avtohtone pasme. Svoje rejske 
izkušnje marljivo prenaša na strokovno delo v okviru de-
lovne skupine za odbiro in ocenitev bikov cikaste pasme 
za osemenjevanje in pripust. 
Z bogatimi rejskimi izkušnja-
mi je rešil življenja kar nekaj 
starejših cikastih krav – bi-
kovskih mater v upanju, da 
iz njih pride še zanimivo po-
tomstvo. S temi dejanji, ki so 
imela tudi finančne posle-
dice, je veliko pripomogel k 
ohranjanju genetske pestros-
ti pasme in dolgoživosti krav. 
Tako so skrbno zavetišče do-
bile mnoge izvorne bikovske 
matere:
- Cika SI 1454310,
- Detova SI 2044279,
- Mavra SI 1292105,
- Vesna SI E0369202,
- Srna SI 1534427.

Rejsko zavest in pripadnost je Janez Mrak z veseljem 
potrjeval na razstavah cikastega goveda. V okviru pri-
reditve Demo Gozd in BioEnergija v Davči je 14. in 15. 
junija 2008 na dvodnevno razstavo pripeljal kravo Kiko 
SI 03194991 in njenega telička (Sok SI 03389317).
Na drugi državni razstavi cikastega goveda v Komendi 
1. aprila 2012 pa so Mrakovo čredo zastopale tri živali, in 
sicer telica Eli SI 43974641, kravi Mavlca SI 23633834 
in Vesna SI E0369202. Slednji sta se uvrstili na drugo 
mesto v svoji skupini, za kar sta prejeli nagradni zvonec. 
Vse tri sodelujoče krave imajo status bikovske ali poten-
cialne bikovske matere.
Gospodar Janez je s cikami sodeloval tudi na 43. sejmu 
Narava Zdravje, ki je potekal od 11. do 14. oktobra 2012 
na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Na željo Jav-
ne službe nalog genske banke v živinoreji je sodeloval 
pri projektu Mlečna cesta, ko je na sejemskem prostoru 
predstavil molžo krav. V ta namen je izbral kravo Evropo 
SI 02921541. Tako je velikodušno omogočil predvsem 
otrokom iz ljubljanskih vrtcev in šol ogled kravje molže 
in pokušnjo mleka s polnostjo njenega okusa. Za pope-
stritev dogajanja na sejmu pa je prispevala tudi potomka 
krave Evrope, prvesnica Eli SI 43974641, s teličkom. 

»Cika kot se šika« je slogan Janeza Mraka, ki je postal 
simbol druge državne razstave cikastega goveda v Ko-
mendi. 

Bik Marin 852406, potomec krave Evrope

Mavlca SI 23633834 je na državni razstavi prejela zvonec.

Cike pri počitku
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V spomin

V času nenehnega hitenja, ko človek kar pozabi na minljivost življe-
nja, je prihitela novica, da je umrl človek izjemne širine, strokovnjak, 
politik, predvsem pa kmet, prof.dr. Franc Zagožen.
Prof.dr. Franc Zgožen se je rodil 3. decembra 1942 v zaselku Volog, 
na lepi kmetiji pod mogočno Menino planino, v Zadrečki dolini. Po 
končani osnovni šoli v Šmartnem ob Dreti in Gornjem Gradu, so 
ga tedanje negativne razmere do kmetijstva, predvsem zasebne-
ga, pripeljale do tega, da se je odločil za nadaljevanje šolanja na 
srednji kmetijski šoli v Mariboru. Nadaljeval je študij na Oddelku za 
agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani. Po uspešno opravljeni 
diplomi ga je nemirni duh, predvsem pa žeja po znanju, pripeljal na 
postdiplomski študij v Nemčijo, na Univerzo v Gottingen, kjer si je 
pridobil doktorat kmetijskih znanosti.

Domotožje, predvsem pa pomagati ljudem na obrobju, kamor so takrat spadali vsi kmetje in preprosti ljudje na podeželju, 
se je vrnil domov. Na Biotehnični fakulteti je bil sprejet z obema rokama, saj je bil kmalu izvoljen v naziv asistenta, nato v 
docenta, izrednega profesorja in nazadnje v naziv rednega profesorja za populacijsko genetiko, selekcijo in rejo drobnice. 
Pri svojem delu je objavil številne strokovne in znanstvene članke tako v domači kot tuji literaturi. Leta 1990 je prejel tudi 
Jesenkovo nagrado. Bil je mentor in somentor številnim diplomantom, tudi piscu tega nekrologa, magistrom in doktorjem 
znanosti. Od študentov je veliko zahteval in jim tudi veliko dal.
Prof.dr. Franc Zagožen je bil preprost in iskren človek, z velikim spoštovanjem do kmetijstva in kmečkega stanu. Prav 
odgovornost do domače kmetije ga je potegnila nazaj v rodno domovino in domačo grudo. Poleg strokovno raziskovalne-
ga dela je veliko časa namenil strateškim vprašanjem razvoja slovenskega kmetijstva. Njegova velika želja je bila, nekoč 
spremeniti takratno aktualno politiko, predvsem do kmetijstva. Na njegovo pobudo je bila ustanovljena Slovenska kmečka 
zveza kot zametek večstrankarskemu političnemu sistemu. Z vso odgovornostjo je sprejel politični izziv, postal predstavnik 
ljudstva v skupščini RS, kasneje tudi poslanec Državnega zbora RS. S svojim etičnim ravnanjem je na novo razvijajoči se 
slovenski politiki pokazal pravo vlogo in dolžnost izvoljenih predstavnikov naroda. Na prvo mesto je vedno postavljal ljudi in 
domovino. Zavzemal se je za več kulture dialoga, medsebojnega spoštovanja in zaupanja.
Prof.dr. Franc Zagožen je bil preprost, iskren in dobronameren človek. Včasih se je zdelo, da je presegel tudi čas, v katerem 
je živel. Najraje pa je bil kmet in rejec ovac. Njegovo veliko delo je bilo oživljanje reje drobnice v Sloveniji in razvoj opleme-
njene jezersko-solčavske pasme ovac. Vsa leta smo lahko občudovali njegov trop ovac na pašnikih pod Menino planino. 
Tudi z njegovo pomočjo smo si prizadevali, da bi se postopki vračila planinskih pašnikov po denacionalizaciji nadaljevala 
tam, kjer jih je druga svetovna vojna prekinila. Pripravil je srečanja s pristojnimi ministri o perečih vprašanjih s tega področ-
ja, vendar so bila številna njegova prizadevanja neuspešna. Pašne skupnosti Zgornjesavinjske doline se mu zahvaljujejo 
za njegovo prizadevanje pri popravi krivic, ki so jim bile storjene pri nacionalizaciji.
Še na eno njegovo vrlino ne smemo pozabiti, z vsem srcem in dušo je bil predan rodnemu kraju. Domače narečje mu je bilo 
sveto, najrajši se je družil s preprostimi ljudmi, med njimi se je počutil domače in se vedno tudi temu prilagodil, če pa je bil 
med izobraženci, pa je bil zopet njim enak.
Zadnja leta je zahrbtna bolezen močno okrnila njegovo zdravje. Množično slovo, 26. februarja 2014, na pokopališču v 
Šmartnem ob Dreti je dokaz spoštovanja do njegove izjemne osebnosti. V naših spominih ostaja njegov velik prispevek 
celotni slovenski družbi. Čutimo bolečino in praznino. 

Franc Bezovšek

Prof.dr. Franc Zagožen  1942 - 2014

V spomin

Ivana Kemperl se je rodila 1. maja 1931 v Tunjicah. Odraščala je pri stricu. Kasneje se je 
poročila v Županje Njive, na kmetijo pri Cesarju. Z možem Francem sta pridno gospodarila in 
skrbela za njune tri otroke. V življenju je okusila mnoge bridkosti, a največji sta bili nenadna 
smrt moža Franca leta 2004 in prerana izguba sina Petra leta 2012.

Ivana je bila dolga leta povezana s planino in rejo cikastega goveda. Na Mali planini je pasla 
domačo čredo in izdelovala mlečne izdelke. Cike so ji bile pri srcu in zanje vodila točno evi-
denco zaroda. Pomagala je ohraniti avtohtono pasmo in prispevala  k temu, da je Cesarjeva 
čreda uvrščena med izvorne reje cikastega goveda.

Planina je bila njen drugi dom. Obiskovalci planin so jo poznali po njeni skromnosti in prijaz-
nosti. Z leti so začele pešati življenjske moči. V cvetoči belini pomladi, 9. maja 2014, ob petju 
ptic, se je poslovila. 

Angela Kemperl

Ivana Kemperl  1932 - 2014

Poznamo morsko, kameno in evaporirano živinsko sol. 
Živinska sol z visoko vsebnostjo sulfata (SO4) je kamena 
sol, ki vsebuje 6,4 g/kg sulfata (SO4) in to lahko povzroči 
težave. Pri stiku vode s kameno soljo se lahko pri tempe-
raturi, nižji od 30 °C, sulfat (SO4) spremeni v Glauberjevo 
sol (Na2SO4 10 H2O). Torej Glauberjeva sol zavira nasta-
janje natrija (telo natrij reducira na fiziološko koncentracijo 
0,9 %), zmanjšuje izločanje vode iz črevesja in posledično 
deluje kot odvajalo. BIOSAXON živinska evaporirana jo-
dirana sol vsebuje manj kot 0,4 g/kg sulfata (SO4), zato je 
priporočljiva za uporabo. 

NATRIJ IN JOD V PREHRANI ŽIVALI
Iz prakse vemo, da motnje plodnosti lahko izboljšamo z 
dodajanjem natrija, ki se nahaja v živinski soli. Vse to pa 
se dogaja na hormonski osnovi.
Za plodnost pomemben estrogen in za vsebnost natrija po-
memben aldosteron sta hormona nadledvične žleze. To sta 
t. i. steroidna hormona (v to skupino spada tudi kortizon). 
Telo te hormone proizvede iz osnovne steroidne strukture. 
Aldosteron zadržuje natrij in izloča kalij iz telesa, in če v 
hrani primanjkuje soli, torej natrija, ga mora telo uravnavati 
s povečanjem izločanja aldosterona. To privede do manj-
šega nastajanja in izločanja drugih steroidnih hormonov in 
tudi estrogena. Zmanjšanje proizvodnje estrogena pa ima 
za posledico zmanjšano plodnost in s tem se krog zapre.

NATRIJ (Na) – nekatera dejstva:
Natrij se v organizmu ne shranjuje, zato se ga mora redno 
dodajati. Vsebnost natrija se uravnava s pomočjo hormona 
aldosteron, ki je odgovoren za plodnost. Poraba aldostero-
na zmanjša nastajanje estrogena (hormon plodnosti). Prav 
tako je za zmanjšanje izločanja natrija v blatu, urinu in mle-
ku ter njegovo ohranjanje v krvi (s tem se dovaja v celice 
in uravnava vsebnost vode v telesu) potreben aldosteron!
Potrebe za 650 kg žive mase pri dnevni molži 30 l mleka je 
30 g Na/dan, kar pomeni okrog 70 g živinske evaporirane 
soli na 650 kg žive mase. S pomočjo osnovne krme se 
zagotavlja pokritje ostalih potreb po natriju (Na).
Rastlina / krmilo / mešano krmilo – živinska sol – lizalni 
kamni. 
Če se živina prehranjuje večinoma z rastlinskimi vlakni, je 
vsebnost natrija minimalna in mnogokrat prenizka. Težave 
pri pomanjkanju natrija pa so: navidezna gonitev, manjša 
možnost plodnosti pri prvem naskoku, podaljšanje dobe 
med dvema telitvama.

JOD (I2) – nekatera dejstva:
Jod vpliva na delovanje srca, pljuč in črevesja ter na izkori-
stek energije (kretenizem). Jod je nepogrešljiv za normalen 

razvoj živali in ima pomembno vlogo že pri razvoju ploda. 
Pomanjkanje se kaže v slabši rasti in nevitalnosti mladičev. 
Pri odraslih živalih pomanjkanje joda povzroči poslabšanje 
apetita, slabšo oploditev in večje število abortusov, izpada-
nje dlake, golšavost ter oteženo dihanje. Silažna in travna 
krma je na splošno slabo preskrbljena z jodom, zato je pot-
rebno zagotoviti jod z dopolnilno prehrano. Zaradi tega je 
pomembno, da je živinska sol jodirana! BIOSAXON živin-
ska evaporirana sol je jodirana!

Živinska sol v praksi:
V primerih, ko živina ne dobiva redno zadostnih količin ži-
vinske soli, prihaja do pomanjkanja natrija in joda. In v takih 
primerih se jo živali, ko sol dobijo lahko prenajejo in pri tem 
pride do povečanega odvajanja blata. Takrat, ko žival sol 
dobiva neredno, je bolje ponuditi živalim solne mineralne li-
zalne kamne, saj do predoziranja soli ne pride. BIOSAXON 
solno mineralni lizalni kamni, na paši pod vplivom dežja 
ne razpadajo! Žival se zato soli ne more prenajesti!

ŽIVINSKA EVAPORIRANA SOL, JODIRANA:
za govedo, ovce, koze, konje in divjad: 25 kg, 50 kg vreča 
in rinfuza.

SOLNI LIZALNI KAMEN:
za govedo, ovce, koze, konje in divjad: 5 kg in 10 kg.

MINERALNI SOLNI LIZALNI KAMNI Z BAKROM, 
JODIRAN:
za konje, ovce, koze in divjad: 3 in 4 kg, 
za govedo in divjad: 5 ali 10 kg.

NARAVNI SOLNI LIZALNI KAMEN:
za govedo, ovce, koze, konje in divjad: 25kg vreče

SALINEN PROSOL d.o.o.,
Obrtna cona Logatec 4, 1370 Logatec
tel.: 01 542 56 92, 051 631-300
www.salinen-prosol.si

Pomembnost živinske soli za prehrano živali

EKOLOŠKE KMETIJE
Spodaj navedeni izdelki so edini v Sloveniji, ki 
jih lahko dobite z BIO certifikatom !

• BIOSAXON živinska nejodirana sol v vrečah
• BIOSAXON solne lizalne kamne z jodom in
• BIOSAXON solno mineralne lizalne kamne z 

jodom

Salinen Prosol d.o.o. | Tel.: 01 542 56 92 | www.salinen-prosol.si

sol  za ž ival i
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Zgodovina nastanka planin
Večina bohinjskih planin je nastala na gozdnatih področ-
jih, visoko ležečih ravnicah in na tleh nekdanjih ledeni-
ških jezer. Po izvoru so najstarejše skupne planine, do 
katerih so imeli pravico pašne skupnosti (srenje). Druga 
oblika planin so bile servitutne planine, ki so bile v lasti 
zemljiškega gospoda, veleposestnikov ali občin. Na njih 
so imeli kmetje služnostne pravice do paše in izkorišča-
nja gozdov. Tretja oblika planin so bile zakupne planine, 
ki jih je lastnik vsako leto dal v zakup pašni skupnosti.
Po zemljiški odvezi sredi 19. stoletja so pašni upravičen-
ci odkupili planine in si pridobili pašne pravice. Pašne 
pravice so omogočile pašo določenega števila živine in 
dolžnosti posameznih kmetij, ki so predpisovale dolo-
čen obseg skupnega dela (tlaka) pri vzdrževanju planin, 
gradnji hlevov, sirarn in napajališč. Pašne pravice so bile 
vezane na priposestvovanje oziroma na posestni delež, 
ki ga je imel posamezni pašni upravičenec na kmetiji. 
Oblikovala se je vzajemna pomoč za ohranjanje planin, 
ki je postala obvezna za vsakega pašnega upravičenca 
(srenjana). Deleži so bili neločljivo povezani s kmetijo, ki 
jih ni bilo možno prodati. Zato imajo pravico gnati živino 
na planino le tisti pašni upravičenci, ki so si to pravico 
pridobili z dedovanjem kmetije.

Na bohinjskih planotah, na višinah okrog 1100 m nad-
morske višine, so nastale senožetne planine (Zajamni-
ki, Praprotnica,…). Na teh so nastala pastirska selišča 
s hlevi in seniki. Najstarejše bohinjske vasi so imele v 
posesti najboljše planine blizu naravnih gozdnih mej, ka-
tere so poimenovali tudi fužinarske planine.

Planine v Bohinju
Matej Smukavec, Podjelje v Bohinju

Bohinj kot mogočna gorska soteska leži v osrčju Julijskih Alp, obdana z gorami in visokimi planotami. Ugodne 
višinske lege in naravne danosti planin so omogočile razvoj planinskega gospodarstva na tem edinstvenem 
slovenskem prostoru. Planine so ljudem v Bohinju omogočile preživetje in prispevale k temu, da se je prav v 

Bohinju razvila bohinjska goveja pasma kot izvorna predhodnica današnji cikasti pasmi. 

Planina Zajamniki

Velo polje - pogled z Jezerskega prevala

Nastanek agrarnih skupnosti
Po prvi svetovni vojni so bile pašne srenje preimenovane 
v agrarne skupnosti, ki so skrbele za skupno upravlja-
nje planin. Začela so se ustanavljati sirarska društva, 
kasneje sirarske zadruge, ki so skrbele za organizacijo 
skupnega sirarstva, prodajo sira in delitev plačila posa-
meznim gospodarjem. V tem času so se na večjih plani-
nah zgradile sirarne.
Po drugi svetovni vojni so planine po nacionalizaciji 
prešle v splošno ljudsko premoženje v okvir občinskih 
zemljiških skladov. Občine so planinske pašnike dale v 
upravljanje kmetijskim zadrugam, pripadajoče gozdne 
površine pa gozdnim gospodarstvom. Slednje je prived-
lo do trenj med pašnimi in gozdarskimi interesi, kar je 
povzročilo omejitev paše v gozdovih. Kmetijske zadruge 
so vpeljale zadružno obliko organizacije sirarstva na pla-
ninah. Družbene razmere nasploh kmetijstvu niso bile 
naklonjene in so z pospešenim industrijskim razvojem 
prispevale k zatonu planinskega gospodarstva in tudi k 
zatonu cikastega goveda v Sloveniji.
Po osamosvojitvi Slovenije so bile z zakonom o ponovni 
vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega pre-
moženja in pravic vrnjene zemljišča na planini v last in 
upravljanje vknjiženim pašnim upravičencem glede na 
pripadajoče deleže. Stoletje odsotnosti lastninskih in 
upravljavskih pravic je opravilo svoje. Tako danes neka-
teri pašni upravičenci nimajo več živine, drugi pa nimajo 
pašnih pravic. Tako se v spremenjenih okoliščinah po-
novno vzpostavljajo razmerja med pašnimi upravičenci.

Večstopenjska planinska paša na 
bohinjskih planinah
Življenje v Bohinju je izoblikovalo sisteme pašnega go-
spodarstva z namenom najboljšega izkoriščanja na-
ravnih pogojev za planšarstvo. Vzpostavili so sistem 
večstopenjske planinske paše. 
Paša živine v Bohinju se začne na pašnikih nad bohinj-
skimi vasmi (srenjski pašniki). Pričetek paše je v za-
četku maja, odvisno od trajanja snežne odeje. Danes 
nekateri kmetje imajo na teh pašnikih svojo živino tudi 
čez poletje, drugi pa jih izkoristijo za košnjo in pripravo 
sena za zimo.
Paša se običajno v začetku junija nadaljuje na seno-
žetnih planinah, to so prve in zadnje planine, na katerih 
imajo kmetje svoje stanove, da v času košnje prebivajo 
v njih. Seno spravljajo v svisle in ga pozimi vozijo v doli-
no. Jeseni so namenjene izključno paši. Nekateri kmetje 
imajo na teh planinah poleg stana tudi njivo. 
Paša se nadaljuje na nižjih planinah (spodnje ali sre-
dnje planine, roti), ki se razprostirajo na nadmorski vi-
šini od 1200 do 1400 m. Na teh planinah poteka bodi-
si individualna ali skupna paša. Na nekaterih planinah 
imajo pašni upravičenci svoj stan in hlev, drugje pa so 
postavljene skupne sirarne. Na nižjih planinah so tudi 
površine za košnjo sena, ki je namenjeno za krmo živi-
ni v primeru slabega vremena ali za zimsko uporabo v 
dolini.

Zadnja stopnja paše se odvija na visokih planinah, na 
katerih poteka skupna paša. Običajno je sirarna središ-
če planine, okoli nje se razprostirajo stani pašnih upra-
vičencev. Na visokih planinah živina prebije približno 60 
dni. Po koncu paše se živina po enakem pašnem ritmu 
vrača nazaj proti domu. Trajanje paše je odvisno od vre-
mena jeseni, če je to lepo se paša potegne do prvega 
snega.

Planine v Bohinju
Po izročilu staroveškega Bohinja so se v določeni meri 
do danes ohranile bohinjske srenje, ki posedujejo po-
samezne planine. Planinske srenje sestavljajo pašni 
upravičenci ene, dveh ali celo več vasi.

Studorska srenja združuje pašne upravičence vasi  
Studor in Stara Fužina. Upravlja z naslednjimi planinami:
• senožetne planine Voje, Blatca, Ukanc, Vogar in  

Rudnica,
• nižje planine Blato, Hebed, Vodični vrh, Grintojca, 

Vrtača in Trstje,
• visoke planine Pri jezeru, Dedno polje, Viševnik, 

Ovčarija, Laz in Tosec.

Planina Laz (foto Drago Holynski, 1978)

Srenjska srenja združuje pašne upravičence iz Srednje 
vasi v Bohinju. Upravlja z naslednjimi planinami:
• senožetne planine Na Šeh, Četeže, Uskovnica in 

Praprotnica,
• visoka planina Konjščica.

Planina Konjščica
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Bohinjske planine KARTA

Viri:
• Bohinj in njegove planine (Tone Cevc, 1992)
• Kulturna dediščina planin, stopenjske paše in predelave 

mleka na planinah (Špela Ledinek Lozej, 2013)

Češnjiška srenja združuje pašne upravičence vasi  
Bohinjska Češnjica, Jereka, Podjelje in Koprivnik. 
Upravlja z naslednjimi planinami:
• senožetne planine Pokrovec, Na Pečeh, Goreljek, 

Javornica, Zajamniki, Konjska dolina in Jelje,
• visoke planine Krstenica, Velo polje, Za Mišeljim  

vrhom, Na Kraju in Govnjač.

Planina Krstenica

Ravenska srenja združuje pašne upravičence vasi  
Ravne v Bohinju. Upravlja z naslednjima planinama:
• nižja planina Za Malim vrhom in
• visoka planina Za Črno goro.

Bukovska srenja združuje pašne upravičence vasi Brod, 
Savica, Kamnje, Polje, Žlan in Laški Rovt. 
Upravlja z naslednjimi planinami:
• nižji planini Storeč raven in Bareča dolina,
• visoke planine Suha, Poljana, Za Osredki in  

Za Liscem.

Bistriška srenja združuje pašne upravičence vasi  
Bohinjska Bistrica. Upravlja z naslednjimi planinami:
• senožetna planina Na strmeh,
• visoki planini Prednji Vogel in Zadnji Vogel.

Bitenjska srenja združuje pašne upravičence vasi  
Bitnje, Log in Lepence. Upravlja z naslednjima planinama:
• Bitenjska planina in
• Ribčeva planina na Jelovici.

Nomenjska srenja združuje pašne upravičence vasi  
Nomenj in Gorjuše. Upravlja z naslednjima planinama:
• senožetna planina Ravne in
• visoka planina Javornik.

Rotarska srenja združuje pašne upravičence vasi  
Nemški Rovt nad Bohinjsko Bistrico. 
Upravlja z naslednjimi planinami:
• nižja planina Na Vresju,
• visoki planini Za Šavnikom in Pečana.

Tudi letošnje leto je naše združenje PRO CIKA sode-
lovalo pri pripravi in organizaciji te tradicionalne prire-
ditve, ki prikazuje in slavi prihod majerjev in majeric z 
bohinjskih planin. Jutro je minilo v tihem pričakovanju 
obiskovalcev, pridne roke naših članov so tudi letos pos-
krbele za postavitev obor in ureditev stojnice združenja. 
Na stojnici je bilo tudi tokrat možno izvedeti vse o ciki 
in poskusiti pravi planinski sir s planine Zajamniki, kjer 
ga že vrsto let zapored izdeluje tamkajšnji pastir Alojzij 
Frelih – po domače Mos.

Cika je bila na Kravjem balu močno prisotna. Trop s pla-
nine Suha je bil najštevilčnejši (13 živali) od Ajčevih in 
Režkovih iz vasi Kamnje. Z živino so sodelovali Odarjevi 
s Srednje vasi s tropom iz planine Uskovnica, Pustovi in 
Zelenarjevi s Podjelja s tropom iz planine Konjska doli-
na, Matej Smukavec, Anica Smukavec in Branko Dobra-
vec s tropom iz planine Velo polje in Alojz Frelih s tropom 
iz planine Zajamniki.
Zastavo društva je tokrat ponosno nosil mladi rejec Bo-
štjan Mikelj, cike pa so na poti pospremili majerice in ma-
jerji ter člani folklorne skupine KUD Triglav Srednja vas. 
Najlepše cike sta izbrala rejca Alojz Noč in Jože Kreže. 
Najlepših pet je prejelo prelepe zvonce v izdelavi Šobrla 
iz Poljšice pri Gorjah, poleg tega pa so bile nagrajene z 
mineralno-vitaminskimi kamni in solnimi kamni, ki jih je 
prispeval SALINEN PROSOL iz Logatca in čistili, ki jih 
je prispevalo podjetje KIMI iz Trzina. Za nagrade se jim 
najlepše zahvaljujemo. 
Letošnji Kravji bal se je končal v znamenju bohinjskih le-
pot: prelepega jezera obdanega z gorami, vedno večjim 
številom krav cik, ki počasi spet prevladujejo na planin-
skih pašnikih in dobrih ljudi, ki so skromni in trmasti kot 
naše cike.

Vljudno vabljeni tudi naslednje leto!

KRAVJI BAL v znamenju lepega vremena
Sara Žagar Hribar

”V Bohin’ ma d’ž tamvade ” opeva Bohinj znana narodno 
zabavna pesem ansambla Storžič, ampak to leto se Bo-
hinjci lahko pohvalimo s sončnim že 58. Kravjim balom, 
kar pa je ob koncu letošnjega poletja pravi čudež.



Utrinki s KRAVJEGA BALA

Pustovi s Podjelja se vsako leto udeležijo Kravjega bala s kravo 
Majhno SI 03075739

Strela SI 94083527 s kmetije Zelenar, najlepša v tropu s planine 
KONJSKA DOLINA in Srna SI 44067762 s kmetije Odar, najlepša v 
tropu s planine USKOVNICA

Dreška SI 83479513 s kmetije 
Blažk, najlepša v tropu s planine 
VELO POLJE

Narcisa SI 23763405 s kmetije 
Mos, najlepša v tropu s planine 
ZAJAMNIKIRozika SI 54067431 s kmetije Ajč, najlepša v tropu s planine SUHA

Prihod tropa s planine Konjska dolina Prihod tropa s planine Velo polje

Prihod tropa s planine Uskovnica Prihod tropa s planine Zajamniki


