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Naš modri planet je najbolj čudovito 
možno naravno okolje. Njegovo življenje 
je naše življenje, njegova prihodnost je 
naša prihodnost.

Dalaj Lama
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Skozi zgodovino si je človek zagotavljal hrano z lovom in 
nabiralništvom, zadnjih 10.000 let pa predvsem z načr-
tnim gojenjem, kmetijstvom. Zaradi ogromnega poveča-
nja prebivalstva na sedem milijard in pol se je skozi čas 
spreminjal tudi način kmetovanja. V vseh panogah go-
spodarstva je posledično postalo brezbrižno izkoriščanje 
naravnih virov stalnica, ki se posledično kaže v vse večji 
degradaciji okolja in dezertifikaciji živih bitij. Za to ceno 
pa smo uspeli na eni strani dvigniti standard le delčku 
človeške populacije, na drugi strani pa večino popula-
cije pahniti v revščino in lakoto. Tako nastaja negativna 
spiralna vrzel, ki botruje k vse pogostejšim podnebnim 
spremembam. Bolj kot kadar koli prej je danes v ospred-
ju vprašanje, kako nahraniti prebivalstvo na našem pla-
netu.
Zaradi vse pogostejših sprememb okolja, ki jih povzro-
čamo ljudje, je trajnostni razvoj dejstvo oziroma nuja 
človeške družbe, pri katerem bi se izognili nevarnostim, 
ki ga povzročamo z izčrpavanjem naravnih virov in one-
snaževanjem okolja. S trajnostnim razvojem naj bi se 
tudi ohranjala biološka raznovrstnost. Trajnostni razvoj 
zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da 
bi ogrozili možnosti prihodnjih rodov, da zadovoljijo svoje 
potrebe. Pri tem strategija trajnosti obsega gospodarski 
in socialni razvoj (tudi težnja k družbenopolitični varnos-
ti) ter varovanje okolja.
Spreminjanje podnebja je med največjimi izzivi našega 
časa. Za spremembe smo krivi ljudje, ker z uporabo fo-
silnih goriv, sečnjo gozdov in z vse bolj intenzivnim kme-
tijstvom povzročamo vse več emisij toplogrednih plinov. 
Med najbolj prizadetimi so številne države v razvoju, ki 
so bolj odvisne od svojega naravnega okolja in imajo 
hkrati najmanj sredstev za spopadanje s posledicami 
podnebnih sprememb. Ogljikov dioksid, didušikov oksid, 
metan, toposferski ozon in vodna para, so ključni za uči-
nek tople grede, ki je sicer nujna za preživetje živih bitij. 
A problem je, ker se določeni plini v naši atmosferi pre-
komerno kopičijo. Učinek tople grede je vsekakor nujen 
za preživetje, če ga ne bi bilo, bi bilo na Zemlji premrzlo 
za večino živih bitij. Zaradi splošne povišane temperatu-
re se sproščajo tudi naravni toplogredni plini na različnih 
območjih Zemlje, predvsem na do sedaj stalno zamr-
znjenih močvirnatih tleh, kjer se je začela taliti zgornja 
plast ledu. Ta plin je predvsem metan, ki ima dvajsetkrat 
močnejši učinek povzročanja tople grede kot ogljikov di-
oksid.
Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter 

drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali 
posredno spustimo z objekti, napravami, izdelki, različni-
mi procesi ... Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovre-
dnotiti. Zaradi poenostavljenega razumevanja so emisije 
toplogrednih plinov preračunane na ekvivalent ogljikov 
dioksid, ki je med toplogrednimi plini kot jih določa Kjot-
ski protokol, najbolj prepoznaven. Izračun ogljičnega od-
tisa tako pokaže, kako se izbor uporabe različnih ener-
gij (tudi tistih, ki poganjajo stroje, ki jih nekdo uporablja 
pri delu) odraža pri prihrankih energije in zmanjševanja 
ogljičnega odtisa.
Obstaja program (obstajajo tudi drugi programi), ki pred-
stavlja prehod v zeleno gospodarstvo in krožne modele 
proizvodnje in rabe (OPZG) v smislu trajnostnega ra-
zvoja. Cilji prehoda v zeleno gospodarstvo, ki ohranja 
blaginjo in zdravje ljudi so: zagotavljanje konkurenčnosti 
gospodarstva, izdelki in storitve z dodano vrednostjo, 
povečanje samooskrbe z energijo, ohranjanje in učinko-
vito upravljanje z naravnimi viri, zagotavljanje kakovosti 
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Spoštovane rejke in rejci!
KGZS – Zavod 
Ljubljana
Matjaž Hribar,
strokovni vodja in
tajnik PRO CIKA

V letošnjem uvodniku bi rad predstavil vse pogostejše težave rejcev cikastega goveda, ki se soočajo predvsem 
s konkurenčnostjo produktov cikastih živali, kateri imajo veliko dodano vrednost, hkrati pa postavil pod vprašaj 
pojma izbrana kakovost na nacionalnem nivoju, odnosno na vpliv cikoreje glede podnebnih sprememb, zdravju 

živil … Pri tem v nobenem primeru nočem rušiti drugačnih načinov reje domačih živali. Avtohtona cika je primerna za 
trajnostno kmetijstvo po načinu zelenega gospodarstva.

»Ko se naša cika naje domače dišeče krme, 
gre k počitku.«

Milka Močnik, cikorejka

UVODNIK
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bivalnega in delovnega okolja, razvoj in trženje lokalne-
ga znanja in storitev, zelena delovna mesta. Tem ciljem 
lahko sledi vsaka panoga gospodarstva, pomembno je, 
da v to vloži veliko znanja in volje. 
Živinoreja kot panoga in delček celotnega gospodarstva 
ima predvsem ob predpostavki zagotavljanja hrane lju-
dem v prihodnosti, kljub vsemu priložnost. Če izločim 
rejo cikastega goveda in primerjam s smernicami zele-
nega gospodarstva, ugotovim, da je reja v večini zelo po-
istovetena s temi smernicami. Z gotovostjo lahko trdim, 
da je tradicionalno kmetijstvo še najbolj primerljivo s temi 
smernicami, čeprav se ljudje v preteklosti niso ubadali s 
težavami podnebnih sprememb, sledili so naravnim za-
konitostim. Prireja izdelkov poteka v naravnem okolju, ob 
ohranjanju naravnih virov na trajnostni način. Cikoreja ni 
tekmec človeka pri prehranjevanju. Minimalno ali skoraj 
nič se ne krmi živali z žiti, predvsem pripeljanimi od daleč, 
prav tako ni uporabe koruzne silaže, s čimer se veliko pri-
hrani pri energentih ter posledično poveča samooskrba 
z energijo. Ob tem je tudi ogljični odtis ugoden. Sama 
reja zagotavlja razvoj in trženje lokalnega gospodarstva, 
saj pripomore k ohranjanju poseljenosti prebivalstva na 
odročnih krajih in naravo ohranja kultivirano. Posledično 
se v lokalnem območju razvija zeleni turizem. Cika je lo-
kalno prilagojena. Izdelki oziroma proizvodi imajo veliko 
dodano vrednost, predvsem v smislu zdrave prehrane. 
Vse skupaj pa se zalomi pri konkurenčnosti (tudi cilj 
zelenega gospodarstva) oziroma končnemu proizvo-
du na trgu, ki je mnogo krat podrejen nekaterim ne-
vednim akterjem-odkupovalcem, ki določajo ceno in 
kakovost produkta. Primerov, ki kažejo takšno stanje, 
je veliko. Recimo, zadruga je odkupila bike cikaste 
pasme, ki so ob starosti petnajstih mesecev dosegli 
klavnost povprečno 255 kg mesa (vzrejeno z materi-
nim mlekom, pašo in senom); določila rejcem ceno, 

ki je v povprečju malce višja, kot za za kg mesa iztro-
šene krave molznice. Kljub protestu so bili rejci ods-
lovljeni, češ da so s ceno lahko zadovoljni, saj cika ni 
kaj prida žival in je zamaščena. Cikasto govedo ima 
veliko manjši okvir glede na ostale moderne pasme 
govedi, obstajajo raziskave, da ob takšni starosti in 
prehrani cikastega goveda, meso ni bilo zamaščeno 
in glede odstotka mesa primerljivo z ostalimi pasma-
mi, v nekaterih parametrih celo boljše. Zanimivo, če 
rejec proda takšno meso na domu, se potrošnik še 
isti dan oglasi rejcu in se postavi v vrsto za naslednji 
nakup! Združenje rejcev avtohtonega cikastega go-
veda v Sloveniji zato daje pobudo državi in instituci-
jam za predloge k ureditvi trga, saj pojmi kot izbrana 
kakovost prevečkrat ostajajo samemu sebi namen. 
Kljub naporom za ohranitev avtohtonega cikastega 
goveda in ohranjanje biološke raznovrstnosti v kme-
tijstvu, ki zagotavlja prehransko varnost za bodoče 
rodove, bomo lahko ciko v bodoče videli samo še na 
fotografijah.
Zadovoljen sem in srečen, ko vidim, da je v naših krajih, 
na hribovskih in gorskih območjih vedno več rej s cikas-
tim govedom. Tam jim je tudi naravno okolje in mesto. 
Vedno več mladih živinorejcev se odloča za rejo te čarne 
kravice, ki nas s svojo pojavo, naturo, kvalitetnim mle-
kom in mesom vedno znova očara. Upam, da v bodoče 
pridobimo čim več rej v kontrolo prireje mleka, saj si s 
tem kot Združenje pridobimo pomembnejšo mesto v ži-
vinoreji. 
Ob izidu 19. številke revije Cikasti zvonček se zahvalju-
jem vsem avtorjem za prispevke, donatorjem in vsem 
zagnanim rejcem cik, ki jim je revija namenjena. Želim 
Vam vesele božične praznike in v letu 2019 veliko zdrav-
ja, veselja in poslovnih uspehov!

Uspešno je bil izpeljan in ponovno dobro obiskan 16. 
občni zbor, 8. februarja v Medvodah. Strokovni vodja in 
tajnik Matjaž Hribar je ocenil vse prvesnice cikaste pa-
sme in predstavil bikovske matere za leto 2018. Opravil 
je predodbiro bikov za naravni pripust za naslednjo se-
zono. Delovna komisija v sestavi Matjaža Hribarja, Ja-
neza Mraka, Antona Burje in Milana Hribarja je odbrala 
skoraj 60 bikov za naravni pripust. Naj poudarim, da smo 
samo za ta del opravili 20 delovni dni, s povprečjem 10 
ur na dan. Sodelovali smo na različnih prireditvah: sej-
mu AGRA 2018 v Gornji Radgoni, na tradicionalnem 61. 
kravjem balu v Bohinju in ga po zaslugi sodelujočih bo-
hinjskih rejcev cikastega goveda in Turističnega društva 
Bohinj izpeljali po številu nastopajočih živali cikaste pa-
sme v rekordnem številu, dva člana Združenja sta se s 
svojimi cikami udeležila tudi regijske razstave govedi v 
Litiji, ki so jo organizirali govedorejci iz društva Litija in 
Zagorja ob pomoči službe Kmetijsko gozdarskega za-
voda Ljubljana. V oktobru smo organizirali ekskurzijo v 
Kočevsko Reko in Belo krajino. Ekskurzije se je udele-
žilo 45 članov in članic. Z letom 2018 je ponovno oži-
vela spletna stran (cikastogovedo.si), kjer lahko člani 
oddajate oglase. Zadeva je lepo zastavljena, zato vas 
naprošam, da uporabljate tudi to orodje, predvsem za še 
bolj povezan trg z rodovniškimi živalmi cikaste pasme. 
V iztekajočem letu smo pridobili tudi veliko novih članov. 
Vse te aktivnosti zahtevajo veliko časa in priprav. Zave-
damo se, da je to najboljša promocija za našo pasmo. 
Rezultati vestnega dela so vidni, saj število rejcev in krav 
cikaste pasme še vedno vztrajno narašča.
Ponovno poudarjam, da se s številom rej in krav cikaste 
pasme povečuje tudi povpraševanje po bikih za alterna-
tivno vzrejo in naravni pripust. S tem se povečuje delo 
komisije za odbiro in licenciranje plemenskih bikov, ka-
terih število iz leta v leto narašča. Omeniti moram da 
so POGOJ za licenciranje bika najmanj 3 plemenice. 
V lanski številki Cikastega zvončka sem vas opo-
zoril, da v prihodnje bolj vestno vračate podpisane 
pogodbe za podporo DE MINMS, ki je namenjena 
plemenskim bikom in njihovim materam. Sredstva 
DE MINIMIS so razporejena na število živali, ki jim 
ta podpora pripada. Če pogodbe ne vrnete, škodu-
jete predvsem tistim rejcem, ki bi sicer lahko dobi-
li večja sredstva. Neizkoriščena sredstva se vrne v 
proračun. Upam, da bo letošnje koriščenje sredstev 
boljše, če ne blizu 100-tim odstotkov.
Izdaja Cikastega zvončka predstavlja velik strošek naše-
mu Združenju, zato bomo s sklepom v upravnem odboru 
(december, 2016) in opozorilu v lanski številki, poslali re-
vijo le članom. Ostalim rejcem, ki se zanimajo za revijo, 
bomo pomagali najti način, kako bodo poravnali ta stro-

šek. Institucijam, šolam, strokovnim delavcem pošljemo 
revijo kot do sedaj zaradi promocije in sodelovanja. Ob 
tem vabim vse rejce cikaste pasme, da se včlanite v našo 
organizacijo. V članstvu pridobite še veliko drugih ugo-
dnosti, npr.: več točk za pridobitev določenih nepovratnih 
sredstev, ki jih vložite v svojo kmetijo in prihodnost …  
Člane, ki še niste poravnali članarine, prosim, da to 
storite do konca letošnjega leta!
V letu 2019 se ponovno odpre operacija GEN_PAS 
za nove vstope (subvencije za avtohtone pasme). Na 
spodnji povezavi lahko sledite navodilom:
https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/no-
ve-novice/954-23-10-2018-evropska-komisija-potrdila-
-5-spremembo-programa-razvoja-podezelja-2014-2020
V prihodnosti imamo možnost pridobiti sredstva iz naslo-
va prodane doze semena. Pri tem opozarjam, da imamo 
v Združenju poštene namene in bi ta ukrep bil primeren 
samo, če se organizacije v temelju držimo rejskih pro-
gramov. Z drugimi besedami, opažamo, da se v selekciji 

Predsednikov pozdrav
Janez Mrak,
predsednik Združenja rejcev avtohtonega
cikastega goveda v Sloveniji

I zteka se leto 2018 in lahko trdim, da smo izpolnili vse cilje iz programa za leto 2018, ki smo si jih zastavili na 16. 
občnem zboru Združenja rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji. Držimo se rejskega programa, ki smo 
mu zavezani kot priznana rejska organizacija za našo edino avtohtono pasmo: cikasto govedo.
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vedno manj uporablja domače bike za osemenjevanje in 
ob takšnem ukrepu bi lahko prišlo do izčrpavanja ose-
menjevalnih centrov. Ob povečani uporabi domačega 
semena, bi lahko imeli vsi veliko! Rejske organizacije 
imamo sedaj velike odgovornosti in vsa pooblastila. Pot-
rebno je računati, da so organizacije tudi lastniki rodov-
nih knjig, ki so podprte s posebnim programom, katerim 
je licenco dejansko brezplačno urejeval Kmetijski inšti-
tut. Ponovno poudarjam: spoštovanje rejskih programov 
vsekakor vpliva na povečanje prodaje števila doz seme-
na domačih bikov, pri čemer bi bilo mogoče del sredstev 
iz prodane doze semena odvesti rejskim organizacijam, 
s tem pa bi kot odgovorna oseba lahko marsikaj sofinan-
cirali in se razvijali. Rejske organizacije vsekakor potre-
bujemo sredstva za svoje delovanje. Pomembno je, da 
ob tem ne pošljemo nikogar v kozji log. 
S 1. novembrom se je v vseh državah članicah EU, 
tako tudi v Sloveniji, začela uporabljati Uredba (EU) št. 
2016/2012. Pred časom smo vse rejske organizacije do-
bile poziv, da svoje rejske programe uskladimo z novo 
Uredbo o reji živali. Da smo se z novo Uredbo uskladili 
do roka, smo si nalogo zastavili v dveh delih. Kot prvo 
smo sestavili osnutek poslovnika, ki določa razmerja 
med člani Združenja, ki imajo svoje živali vključene v rej-
ski program in ne-člani Združenja, ki pa imajo vseeno 
svoje živali vključene v rejski program (nova možnost) 
do Združenja. Poslovnik je sestavljen in bo vključen v 

obstoječi statut Združenja. Drugi del pa je dopolnitev 
in uskladitev rejskega programa z Uredbo. Vse skupaj 
bomo predstavili članom upravnega odbora. Oba doku-
menta bomo predstavili tudi na rednem občnem zboru in 
ob potrditvi poslali na Ministrstvo za kmetijstvo, s čimer 
bomo dokazovali usklajenost z novo Uredbo o reji živali. 
V primeru pomanjkljivosti bomo imeli šestdeset-dnevni 
rok za ponovno oddajo vloge.
Na koncu naj omenim korektno delo upravnega odbora 
in drugih organov združenja. Najlepša hvala Mariji Kožar 
za vestno opravljeno delo blagajničarke in računovod-
kinji Barbari Prosen iz KGZS – Zavoda Ljubljana, ki ji 
ob tem pomaga. Hvala tudi članoma delovne komisije 
za odbiro in licenciranje plemenskih bikov Milanu Hribar-
ju ter Antonu Burji, ki se kljub častitljivi starosti vestno 
udeležuje dela na terenu. Na koncu naj se zahvalim še 
Matjažu Hribarju, ki kljub ostalim službenim obveznostim 
uspešno opravlja delo strokovnega vodje in strokovnega 
tajnika Združenja rejcev avtohtonega cikastega goveda 
v Sloveniji.
Sestavek zaključujem z iskreno zahvalo vsem sodelujo-
čim za pomoč, s katero izražate rejsko zavest in pripa-
dnost govedu cikaste pasme. Želim vam lepo božično 
praznovanje ter srečno in zdravja polno leto 2019. 
Vabljeni na 17. občni zbor, ki bo 8. februarja 2019, v 
Medvodah!

Zbor je uvodoma pozdravil predsednik, g. Janez Mrak. 
Tudi letos je bila udeležba visoka, za kar se je predse-
dnik rejcem še posebno zahvalil in dodal, da rejci z ude-
ležbo na letni skupščini pokažejo visoko pripadnost tako 
ciki kot Združenju. Predlagal je delovno predsedstvo pod 
vodstvom Staneta Berganta.
Delovni predsednik se je zahvalil za zaupanje in najprej 
povabil prisotne goste, da zboru namenijo nekaj besed. 
Povabilu so se odzvali:

Danilo Potokar, vodja sektorja za živinorejo, je v ime-
nu KGZS posebej pohvalil visoko udeležbo rejcev na OZ 
in dodal, da je prav, da se OZ vrši na kulturni praznik, saj 
je cika del slovenske kulturne dediščine. »Imate dobro 
zasnovan rejski program, ki poganja napredek v reji,« 
je dejal.
Janez Kunc, vodja osemenjevalnega centra Preska, 
je poudaril pomembnost izbire dobrih bikov, s katerimi 
bomo uspešno izboljševali populacijo slovenske cike. 
Priporoča osemenitev z izbranimi biki.
Igor Stanonik iz KGZS - Zavoda Kranj pa je prepričan, 

da bo dobro selekcijsko delo prineslo dobre rezultate. 
Število rejcev in cik se povečuje.
Andrej Kastelic iz KGZS - Zavoda Novo Mesto, stro-
kovni vodja RP za krško-poljskega prašiča je pohvalil delo 
združenja in mu zaželel uspešno delo tudi v prihodnje.
Sledil je prisrčen kulturni program. Zelo ubrano nam je 
zapel kvartet KARIK s Tolminskega. Zapeli so tri pesmi, 
med njimi tudi tisto šegavo, ki govori o cikasti kravi in 
lisastem volu. Eden od članov kvarteta je tudi navdušen 
cikorejec.

Verifikacijska komisija je podala poročilo, da je na zboru 
prisotnih 116 rejcev.
Nato je delovni predsednik prebral sklepe iz lanskega 
OZ in ugotovil, da so, razen obnovljene spletne strani, 
ostali sklepi realizirani.
Podan je bil predlog Upravnega odbora, da se rejcu 
Janezu Režku, Savica 4, Bohinjska Bistrica, pomaga v 
nesreči, ko mu je strela na planini Suha ubila 3 visoko 
breje krave. Predlog je zbor podprl. Delovni predsednik 
je predlagal komisijo v sestavi Janez Vrhunc, Dominik 

Občni zbor Združenja rejcev avtohtonega 
cikastega goveda v Sloveniji v Medvodah, 2018
Marija Bergant

K ot po navadi, smo se tudi letos zbrali na občnem zboru na dan kulturnega praznika, 8. februarja. Tako počas-
timo kulturni praznik in našo ciko. Letošnji občni zbor je bil že šestnajsti po vrsti. Tudi letošnji zbor je potekal v 
Medvodah, kjer ima združenje svoj sedež.

Sv. Jakob nad Medvodami Panoramski pogled Medvod

Delovno predsedstvo

Kvartet Karik
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Čevka in Irena Vrhunc in jo poprosil, da med potekom 
občnega zbora izvede zanj zbiranje prostovoljnih pri-
spevkov in poda poročilo. Po poročilu Vrhunca ob koncu 
zbora, je bilo v ta namen zbranih 541 EUR, kar je zbor 
pospremil s spontanim aplavzom.
Nato so sledila letna poročila organov zbora. Podana so 
bila naslednja poročila:
- poročilo o finančnem stanju in obrazložitev, blagajni-

čarka ga. Marija Kožar
- poročilo o delu združenja, predsednik g. Janez 

Mrak
- poročilo o strokovnem delu na področju rejskega pro-

grama, g. Matjaž Hribar
- poročilo nadzornega odbora, ga. Marta Poljanšek, 

ki je povedala, da je nadzorni odbor spremljal delo 
združenja skozi celo leto in da na delo nima pripomb

- poročilo častnega razsodišča, g. Stane Bergant, je 
povedal, da komisija v preteklem letu ni prejela nobe-
ne pobude iz svoje pristojnosti

Poročila predsednika, blagajničarke in strokovnega 
tajnika so priloga k zapisniku v arhivu Združenja in na 
vpogled zainteresiranim.
Bergant je poročal o ustanovitvi Zveze društev ekolo-
ških kmetov Slovenije in povedal, da so bili predstav-
niki na razgovorih z ministrom. Iz zadnjega srečanja 
je izpostavil zahteve zveze po povečanju subvencij za 
travinje, ureditev verige od reje do prodaje ekološkega 
mesa, ureditev razmer pri javnih naročilih, ter predstavil 
Peticijo za zmanjšanje števila divjadi in zveri, ki so jo 
prisotni rejci z odobravanjem podprli.
Predsednik in strokovni tajnik sta predstavila še načrta 
za rejsko leto 2018, na katera ni bilo pripomb. 
Sledila je predstavitev nove spletne strani. Predstavil 
jo je g. Jure Knafelc, ki je tudi oblikovalec Cikastega 
zvončka. Stran je moderno zasnovana, preko nje imamo 
vpogled v zgodovino združenja, ogledamo in preberemo 
si lahko vse izdaje Cikastega zvončka, oddamo oglas, 
spremljamo dogodke, delo združenja ... In še marsikaj 
zanimivega. Nekaterih ugodnosti, na primer oglaševa-
nja, bodo deležni le rejci, ki so člani združenja.
Mag. Janez Jeretina pa je predstavil novosti spletnega 
portala Govedo, preko katerega lahko rejci sami regi-
striramo novorojena teleta. S tem so rejci ob registraciji 
razbremenjeni vsakega stroška. Navodila so na spletni 
strani, kjer si lahko pomagamo z gumbi za pomoč, lahko 
pa za nasvet pokličemo tudi na Kmetijski inštitut Slove-
nije, ki je avtor programa.
Posebno čast je Združenje izkazalo g. Antonu Burji. 
Matjaž Hribar je opisal njegovo plodno življenjsko stro-
kovno pot pripadnika in ljubitelja cike. Vseskozi je bil v 
tesni povezavi z rejci, jim svetoval in jih spodbujal, pa 
tudi še sedaj, v zrelih letih, motivirano sodeluje v komisiji 
za odbiro bikov in rad svetuje iz svoje bogate zakladni-
ce praktičnih izkušenj. Občni zbor mu je podelil Najvišje 
priznanje za življenjsko delo. Gospodu Burji je pred-
sednik združenja, Janez Mrak, podelil še častni zvonec. 
Slavljenec se je zboru zahvalil s skromnimi besedami: 
»Nisem pričakoval, sem pa vesel, da se vse, kar sem 
vložil v to pasmo, razvija naprej, kar je zagotovilo, da se 
pasma ohrani za bodoče rodove«.

V nadaljnji razpravi je Žiga Kršinar apeliral na rejce, da 
upoštevajo mnenje strokovnega tajnika, kadar prodajajo 
ali kupujejo plemenskega bika, saj on najbolj pozna stro-
kovna ozadja izbire. Pristojnost in odgovornost odbire pa 
tudi po RP pripada strokovnemu tajniku oz. komisiji. 
Matjaž Hribar je podrobneje obrazložil mehanizem pod-
por za plemenske bike in bikovske matere. Povedal je, 
da podpora ni fiksna na glavo, temveč je odvisna od šte-
vila živali v obravnavanem letu. Obljubil je tudi, da bo z 
Biotehniško fakulteto skušal urediti problem glede poši-
ljanja pogodb.
Po zboru je na povabilo predsednika sledilo še kosilo in 
prijetno druženje rejcev v bližnjem gostišču.

Udeleženci Občnega zbora

V spomin

Marko se je rodil leta 1967 mami Jožici in očetu Roku, 
kot drugi od štirih otrok. Odraščal je doma na kmetiji nad 
Logarsko dolino. Kmetija leži na nadmorski višini 1226 
m. Že kot mlad fant je pomagal očetu na kmetiji in v goz-
du pri poseku in spravilu lesa. 
Srednjo kmetijsko šolo je opravil v Kamniku, kasneje 
pa ob delu še srednjo šolo strojništva. Kot gospodar na 
kmetiji se je ukvarjal z žagarstvom, redil govedo, praši-
če in konje. Delal v gozdu, gradil gozdne vlake in ceste 
ter gojil mlade sestoje dreves. Z ženo Sašo sta imela 

tri hčerke: Klaro, Evo in Urško. Skupaj sta soustvarjala 
življenje na kmetiji. Po skupni zamisli sta pričela z rejo 
krav cikaste pasme, saj sta bila mnenja, da je ta pasma 
najprimernejša za rejo na visokih in strmih pašnikih.
Bil je zelo aktiven in naj izpostavim tri dogodke, poleg 
mnogih drugih, kjer je aktivno sodeloval v okviru Zdru-
ženja rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji. 
Njegov velik doprinos je bil pri organizaciji 5. strokovne 
delavnice cikastega goveda, ki je potekala 27. 6. 2008 v 
Solčavi. Velik trud je vložil pri pripravi lesa in postavitvi 
privezov za 2. državno razstavo cikastega goveda, ki je 
bila 1. 4. 2012 v Komendi. Aktivno je sodeloval tudi na 
razstavi slovenskega avtohtonega cikastega goveda na 
sejmu AGRA v Gornji Radgoni.
Marko je poleg ostalega dela na kmetiji sodeloval v lokal-
ni skupnosti v občini Solčava, društvu lastnikov gozdov, 
cerkvenem svetu, kot član lovske družine Solčava. Kot 
dober človek je s svojo prezenco gradil med sosedske 
odnose in ustvarjal na povezovanju s sosednjimi kmeti 
na avstrijski strani.
Od Marka smo se poslovili 21. 6. 2018 v Solčavi.
Marko, za tvoj trud in pozitivno energijo, ki si jo delil z 
nami velika hvala!

Matej Krivec

Marku Suhodolniku, Covniku v slovo 1967 - 2018

Marko Suhodolnik s hčero Urško na državni razstavi v Komendi leta 2012
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Naša Drina SI 1843906,  
rojena: 15. 10. 1998
Ciko Drino sem kupila leta 2003 v Bohinjski Češnjici od 
Ivane Mlakar. Drina je potomka Detove, ki je imela naziv 
bikovska mati in nekaj let zapored prva med njimi. Moja 
Drina se vsako leto pase na Bohinjskih planinah, kot je 
Krstenica, Velo Polje in Dedno Polje. Drina je zdrava, 
še vedno polna življenjske energije in vedno v odlični 
kondiciji, kljub njenim 20-im letom. Za seboj ima veliko 
potomstva, brez kakršnih koli težav pri telitvi in ima izra-
zit materinski čut do svojega teleta. 
Šarc Polona, Mošnje 2, 4240 Radovljica

Cike, ki so v letu 2018 doživele 20 let
KGZS – Zavod Ljubljana
Matjaž Hribar,
strokovni vodja in tajnik PRO CIKA

C ikasto govedo je zaradi prilagodljivosti, manjše velikosti in nizke teže primerno za rejo na hribovskih in gorskih 
območjih, kjer so slabše možnosti za pašo in pridelavo osnovne krme. Kljub temu so za cikasto govedo zna-
čilne pomembne lastnost: dolga življenjska doba, velika odpornost na bolezni, dobra plodnost, lahke 

telitve in močno izražen materinski čut.

Število krav cikaste pasme po posameznih letih, število rej in povprečja števila krav na rejo v primerjavi z vsemi pasmami, ki jih rede na teh 
kmetijskih gospodarstvih (stanje na 31.12)

Leto*
2002 2003 2006 2009 2014 2015 2016 2017

Število rej s CK pasmo 105 160 293 427 594 696 703 699
Število CK krav 152 274 566 885 1191 1503 1645 1755
Število CK krav / rejo 1,4 1,7 1,9 2,1 2,0 2,2 2,3 2,5
Krav – vse pasme (VP) 440 727 1.223 1.704 2.276 2450 2420 2728
Krav VP / rejo 4,2 4,5 4,2 4,0 3,83 3,5 3,4 3,9

* vsi tipi (cikasti, delno cikasti in pincgavski) vir: CPZ Govedo

Avtohtone pasme živali pomenijo veliko zakladnico ge-
nov, ki bo prispevala k ohranitvi biotske raznovrstnosti in 
ponudila priložnost za vključitev nekaterih lastnosti v so-
sednje genotipe domačih živali. Zato se po svetu iščejo 
ostanki pasem in ustvarjajo genske banke. Za te pasme 
se izvajajo tudi rejska in selekcijska opravila, podobno 
kot pri cikastem govedu. Kljub prednostim, ki jih ima v 
zadnjih desetletjih tržna živinoreja z modernimi, visoko 
proizvodnimi pasmami domačih živali, so se, zahvalju-
joč stoletnemu kulturnemu odnosu slovenskih kmetoval-
cev do narave in dediščine prednikov, avtohtone pasme 
domačih živali v slovenski živinoreji ohranile in postale 
naša kulturna in obenem naravna vrednota. Vseeno pa 
je zaradi tržnih zakonitosti v živinoreji danes večina na-
ših avtohtonih pasem domačih živali ogrožena.
Dolgoživost živali je najpomembnejša lastnost, ki vpliva 

na ekonomiko tako prireje mleka, kakor tudi prireje mesa. 
Stroškovno gledano je pomembna dosežena življenjska 
prireja. Velik vpliv na dolgoživost krav ima poleg oskrbe 
živali (vzreja in prehrana) tudi eksterier živali. Krave, ki 
imajo odlične lastnosti nog (korekten skočni sklep, čvrsti 
biclji in visoki parklji) ter visoko, dobro pripeto vime z izra-
ženo centralno vezjo, v povprečju ostanejo v proizvodnji 
dalj časa. Velika vrednota, lahko rečemo, genetsko 
zapisana lastnost pri ciki, je prav dolgoživost, zato 
predstavljamo živali, ki so v letu 2018 doživele 20 let 
življenja. Njihova letnica rojstva sovpada s ponovno 
oživitvijo edine avtohtone pasme v Sloveniji. Takrat 
so evidentirali le za vzorec izvornih živali, ki so bile 
v avtohtonem cikastem govedu. Napredek v letih ob-
novitve pasme pa prikazuje preglednica:

Drina SI 1843906

Naša Breza SI 1696948,  
rojena: 27. 12. 1997

Breza se je povrgla daljnega leta 1997 in je bila prvo-
rojenka Rdeške, ki je bila tudi bikovska mati. Breza je 
imela svoje življenje do leta 2006 samo v hlevu, saj do-
tedanji lastnik kmetije ni pasel živine. Ko sva z možem 
sredi leta 2006 prevzela kmetijo, sva se odločila da bova 
živali pasla doma in na planini. Tako sva leta 2007 te 
kravice dala prvič na pašo na planino. To je bil pravi šok 
za najine tri cike, saj so se morale začeti pasti pri sta-
rosti desetih let. S temi tremi cikami sva ustvarila čredo, 
ki sedaj šteje sedemnajst odraslih krav in Breza je dala 
pomemben prispevek k tej čredi, saj je povrgla v svojem 
življenju petnajst telet od tega le štiri bikce vse ostalo pa 
teličke, ki so bile prodane na razne konce, v hlevu pa so 
njene zadnje štiri potomke in tri »vnukinje«. Breza je bila 
zelo dobra mati z veliko mleka. Radi smo jo poimenovali 
»mati usmiljenka«, saj je pustila, da so pri njej sesala 
mleko tudi druga teleta, ker njeno tele ni zmoglo posesa-
ti vsega mleka. Njena mirna narava in mehka molža pa 
je omogočala, da so se najini otroci naučili molsti kravo 
prav na njej. Lahko si jo pomolzel sredi travnika na paši, 
ne da bi jo kam privezal. Žal pa se je njena življenjska 
pot končala v letu 2018, ko je dopolnila dvajset let in 
težko smo se ločili od nje. Veseli nas, da se njen rod 
nadaljuje.
Marta Poljanšek, Županje Njive 22, 1242 Stahovica

Naša Cika SI 2044822,  
rojena: 9. 7. 1998
Kata (kot smo jo mi poimenovali) je prišla v naš hlev pred 
dobrimi 7. leti. Že takrat je bila za nakup (vsaj za večino 
sodobnih govedorejcev) kar precej v letih. Vendar nas to 
dejstvo (ker smo si prizadevali dobiti čim starejšo ciko) 
ni oviralo pri nakupu, bilo je celo dobrodošlo. Leta so 
minevala in po cca. 5 letih sva se z možem odločila da 
malce poizveva o Katini preteklosti. Tako sva (pri razno-
raznih ljudeh) prišla do informacije, da je bila naša (zdaj 
že) seniorka, pravzaprav rojena s carskim rezom. Njena 
mama je bila udeleženka razstav cikastega goveda in 
na poti domov se je po res zelo nesrečnem in žalostnem 

naključju obesila v prikolici, v kateri se je peljala. To so 
za časa opazili in opravili urgentni carski rez. Tako je na 
svet prišla naša Kata. Zamenjala je že kar precej lastni-
kov, mi pa smo se odločili, da bomo to res pridno kravo, 
ki čisto vsako leto povrže teleta, obdržali do zadnjega. 
Zelo smo ponosni in veseli, da jo je naša skrb za njeno 
dobro počutje in zdravje pripeljala, do te res lepe staros-
ti. Mi bomo s tem vsekakor nadaljevali in upamo, da se 
bo kot vodnica v naši čredi še dolgo pasla po okoliških 
travnikih.
Družina Roš, Na Mlaki 2, 4240 Radovljica

Naša Roza SI 1877333,  
rojena: 20. 6. 1998

Roza se je povrgla v Radomljah na kmetiji Terezije Oštir. 
2007 je bila prodana v Kozino, rejcu Danijelu Mihaliču. 
Od njega smo jo leta 2009 kupili in jo imamo še danes. Z 
Rozo smo zelo zadovoljni, je zdrava, ni zahtevna in nima 
problemov s telitvijo. Roza ima odličen materinski čut. 
Po telitvi ima dobro mlečnost, zato ima njeno tele dober 
prirast. Za seboj je pustila veliko potomstva in upamo, da 
jo bomo imeli še kar nekaj časa.
Ferluga Tomaž, Vrhpolje 15a, 6240 Kozina

Roza SI 1877333

Cika SI 2044822

Breza SI 1696948
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Spremembe pri ukrepu 10: 
Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila
Zaradi zaznanih potreb se operacija: Reja lokalnih 
pasem, ki jim grozi prenehanje reje, se z letom 2019 
ponovno odpre za nove vstope. S predlagano spre-
membo bo tudi jasno navedeno, katere pasemske 
živali so predmet podpore in kakšne so metode pre-
verjanja obveznosti, kar bo omogočalo učinkovitej-
še izvajanje administrativne kontrole in kontrole na 
kraju samem, prispevalo pa bo tudi k zmanjševanju 
tveganja za povečanje stopnje napake.
Upravičenec se v operacijo lahko vključi z vrsto živali, 
katerih skupna obtežba znaša najmanj 1 GVŽ. Izjema so 
drobnica, pri katerih mora upravičenec v operacijo vklju-
čiti najmanj tri živali ter kokoši, pri katerih mora upraviče-
nec v operacijo vključiti najmanj 30 živali. Živali vključe-
ne v operacijo, morajo biti na KMG oziroma na paši na 
planini ali skupnem pašniku prisotne celotno koledarsko 
leto. Plačilo se lahko uveljavlja samo za živali, ki so vpi-
sane v izvorno rodovniško knjigo, rodovniško knjigo ozi-
roma registre ali evidence porekel, ki jih vodijo organiza-
cije za živinorejo, odobrene v skladu z zakonom, ki ureja 
živinorejo. Število živali, vključenih v operacijo se v ob-
dobju trajanja obveznosti ne sme spreminjati. Pri tem se 
posamezne živali med letom lahko nadomestijo z živalmi 
iste pasme, med leti pa tudi z živalmi druge avtohtone ali 
tradicionalne pasme te vrste. Število živali se glede na 
vstopno leto lahko zmanjša za največ 10 %, vendar ne 
sme biti nižje od vstopnega praga. Če ena žival predsta-
vlja več kot 10 % živali, vključenih v operacijo, se število 
živali med leti lahko glede na vstopno leto zniža za eno 
žival. Žival, vključeno v operacijo, je treba nadomestiti 
v roku 60 dni od dneva izločitve, v primeru prodaje ali 
zakola pa v roku 30 dni. O izločitvi in nadomestitvi je tre-
ba agencijo obvestiti in priložiti ustrezna dokazila v roku 
desetih delovnih dni.
KMG mora na predpisanih obrazcih voditi evidence o 
delovnih opravilih iz katerih je razvidno, kdaj so bile 
opravljene izločitve in nadomestitve živali, vključenih 
v operacijo. Potrebno je voditi tudi evidenco uporabe 
organskih in mineralnih gnojil, zbirnik organskih in mi-
neralnih gnojil, kljub temu če se na KMG ne uporablja 
mineralnih gnojil. V kolikor KMG uporablja FFS na po-
vršinah kmetijskega gospodarstva, je potrebno vodenje 
evidenc tudi za uporabo FFS po GERK-ih ter zbirnik FFS 
na KMG. 
KAZNI: Če je pri pregledu na kraju samem ugotovljeno, 
da KMG ne vodi evidenc o delovnih opravilih, se ob prvi 
kršitvi plačilo za celotno zahtevo v tekočem letu zniža 
za 40 %, če pa je ugotovljeno, da evidence o delovnih 

opravilih niso vodene ustrezno (niso popolne), se ob prvi 
kršitvi plačilo celotne operacije v tekočem letu zniža za 
5 %. 
Ukrepi skupne kmetijske politike 2021-2027 se še obli-
kujejo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano. Skupna kmetijska politika za obdobje 2021-2027 
po predlogu Sloveniji prinaša štiriodstotno znižanje 
sredstev v prvem stebru, torej neposrednih plačilih, in 
15-odstotni rez sredstev za razvoj podeželja.
Bistveni cilji razvoja podeželja so ohranitev kmetij, 
zmanjšanje tveganj, ki jih povzročajo podnebne spre-
membe, in prevzemanje kmetij s strani mladih oz. re-
ševanje demografske in izobrazbene strukture na kme-
tijah. Kar nekaj ukrepov na tem področju je že, treba pa 
je misliti tudi na starejše, ki predajajo kmetije. Kmetijstvo 
se bo moralo pred vstopom v novo finančno perspektivo 
soočiti tudi s tem, da bodo potrebne določene tehnolo-
ške posodobitve na naših kmetijah, če mislimo dvigniti 

Ukrep KOPOP z zahtevo GEN_PAS v obdobju  
SKP 2015-2020
Anton Jamnik,
KGZS – Zavod Ljubljana

Operacija GEN_PAS je namenjena ohranjanju genskih virov lokalnih pasem ter izboljšanju stanja biotske in 
genske raznovrstnosti, s preprečevanjem izgube biološkega materiala, prilagojenega določenemu okolju. 
Rejci so se lahko vključili v ukrep v letih 2015 in 2016 v okviru programa KOPOP.

stopnjo samooskrbe in odgovoriti na izzive podnebnih 
sprememb. Poleg tega bo treba v luči vplivov podneb-
nih sprememb - kmetijstvo zadnja leta pogosteje pestijo 
zmrzali, suša in neurja s točo - začeti razmišljati o spre-
membi kultur, ki jih vzgajamo na kmetijah. Če pa bomo 
želeli narediti določene spremembe - dvigniti stopnjo 
samooskrbe, popraviti starostno strukturo na kmetijah, 
vpeljati tehnološke izboljšave, bomo morali premisliti 
in sprejeti določene ukrepe, ki bodo podobni sedanjim. 
Slovenija ima 85 odstotkov kmetijskih gospodarstev na 
območjih z omejenimi dejavniki in ravno to je lahko pod-
laga za razvoj ekološkega kmetovanja. Ekološko kmeto-
vanje ima v Sloveniji veliko priložnosti za razvoj, je lahko 
pravi odgovor za kmetovanje na območjih z omejenimi 
dejavniki. Kmetje se namreč ne le pri nas, temveč po 
vsej EU soočajo z nizkimi odkupnimi cenami pridelkov. 
Ta problematika bi se lahko po njenem mnenju reševala 
tudi s povezovanjem proizvajalcev, saj bi ti skupaj lahko 
dosegli več v pogajanjih za cene pridelkov.

Pričakovano je, da se operacija reja lokalnih pasem, ki 
jim grozi prenehanje reje, ohrani. Zelo pomembno pri 
tem je, da se vodijo rodovniki za vse živali, izločene ži-
vali je potrebno nadomestiti. Zaželeno je da se sodelu-
je s strokovnimi tajniki za vsako pasmo, saj le tako se 
pozna napredek pri živalski vrsti. Pri cikastem govedu je 
pomembno, da se upošteva sorodstvo. 
Vse kmetije, ki oddajajo zbirne vloge (subvencije), mo-
rajo imeti urejeno kmetijo po navzkrižni skladnosti. V 
kolikor želite imeti opravljen pregled kmetije po sklopih 
navzkrižne skladnosti, se obrnite na lokalno svetovalno 
službo, ki naredi pregled kmetije. V naslednjem obdobju 
se pričakujejo še strožje zahteve, ki jih bo morala zago-
toviti vsaka kmetija posebej. 
V naslednji številki bo zagotovo bolj jasno, kaj vse nas 
čaka v prihajajočem obdobju kmetijske politike 2021-
2027.
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Ob 8. uri smo prispeli v Kočevsko Reko, kjer so nas 
pričakali prijazni turistični delavci. Namen obiska je bil 
predvsem ogled bunkerja Škrilj in cerkve sv Janeza 
Krstnika, ki je bila zgrajena po osamosvojitvi Republi-
ke Slovenije. Razdelili smo se v dve skupini. Prva je 
odšla nekaj kilometrov stran v bunker Škrilj. Za obstoj 
tajnega bunkerja javnost do pred kratkim ni vedela, po 
novem pa je ogled mogoč v organizirani skupini. Gozd 
nad vasjo Škrilj ostaja zaprto vojaško območje, zato smo 
se odpeljali s posebnim lokalnim prevozom. Tam nas je 
sprejel Mihael Petrovič mlajši, ki je najboljši poznavalec 
zgodovine na Kočevskem. Bunker je bil zgrajen v času 
hladne vojne 80 metrov pod površjem. 500 m hodnikov 
in šest podzemnih sob z lastnim vodnim zajetjem in dve-
ma generatorjema za proizvodnjo električne energije bi 
omogočil bivanje v primeru atomskega udara, v njem pa 
bi brez zunanje pomoči lahko preživeli tudi do 100 dni. 
Ogled bunkerja je trajal dve uri. Druga skupina pa si je 
v tem času ogledala cerkev sv. Janeza Krstnika v Koče-
vski Reki. Cerkev je novodobna, ki je bila posvečena leta 

1999. Sprejel nas je tamkajšnji župnik Jože Milčinovič. 
Prejšnjo baročno cerkev so odstranili po drugi svetovni 
vojni. Na srečo se je ohranilo vsaj nekaj dragocenih ki-
pov, ki krasijo novo cerkev, skupaj z novimi, lesenimi kipi 
in skulpturami, akademskega kiparja, Staneta Jarma in 
vitraži, slikarja Marka Jermana. Cerkev je enoladijska s 

Izlet Združenja rejcev avtohtonega cikastega 
goveda v Sloveniji
KGZS – Zavod Ljubljana
Matjaž Hribar,
strokovni vodja in tajnik PRO CIKA

L etos smo se odločili, da gremo člani Združenja na izlet v Kočevsko Reko in Belo krajino. V petek, 12. 10. 2018 
smo se dobili pred KGZS – Zavodom Ljubljana in se že ob 6. uri zjutraj z avtobusom odpeljali proti Kočevski 
Reki. Pot nas je peljala mimo Velikih Lašč in Ribnice. Pred Kočevjem smo zavili proti Grčaricam, Gotenici in 

Kočevski Reki. Kmalu smo opazili, kakšno veliko gozdnato območje je na kočevskem. In prav Kočevska pokrajina 
se lahko pohvali z najbolj naravno ohranjenimi predeli v deželi. V njenih najglobljih kotičkih so skriti mnogi ostanki 
pragozda, kamor človeška roka še ni posegla. V preteklosti je skrivnostni gozd mnogim ljudem nudil potrebno skri-
vališče, čeprav je bila gozdnatost manjša kot danes. Na območju Kočevske je bilo veliko vasi. Tu so živeli kočevski 
Nemci in Slovenci, ki so se ukvarjali predvsem s kmetijstvom. Prav zaradi njih, kjer so se zarasli travniki z gozdom, 
najdemo še vedno odlične avtohtone stare sorte sadja, ki se ga uspešno ohranja preko različnih postopkov, kakor 
ohranjamo našo ciko. Še danes pa je gozd dom avtohtonim vrstam zveri in pticam. To območje je bilo v nekdanji bi-
vši državi Jugoslaviji politično zaprto, zaradi zaščite najvišjega republiškega in državnega vodstva. Najpomembnejši 
zunanje politični razlog je bil zaostritev odnosov med Titom in Stalinom znotraj Kominterne. Posledice te zaostritve 
so se z vsemi napetostmi, zaostrovanji in grožnjami na vseh področjih odvijale v obdobju informbiroja od leta 1947 
do leta 1953. Na osnovi teh dogodkov se je izoblikovala ideja o oblikovanju območja, kamor bi se vodstvo umaknilo. 
Notranje politične razmere pa so zahtevale ohranitev dveh pomembnih procesov, ki sta temeljila na NOB. Eden je bil 
prevzem in ohranitev oblasti KP in drugi zaščita pridobitev socialistične revolucije.

Skupina se je odpeljala v bunker Škrilj

Cerkev sv. Janeza Krstnika

prosto stoječim zvonikom in prepleta preteklost s seda-
njostjo. Župnik nam je z velikim veseljem ter predvsem 
s pozitivnim in sociološkim nabojem pripovedoval o zgo-
dovini tamkajšnjih cerkva, kočevskih Nemcev in načinu 
življenja, o zaprtem območju, verskem življenju … Žu-
pnija je stara 600 let. Župnika smo poslušali z velikim za-
nimanjem ter ob tem doumeli njegovo oznanjanje evan-
gelija in predvsem povezovanje skupnosti v tem okolju.

Ko sta se skupini zamenjali, smo imeli organizirano ma-
lico ter ogled muzeja o kočevskih vaseh, ki žal nekaterih 
ni več. Pot nas je potem vodila preko Štalcerjev, Livolda, 
Starega trga v Belo krajino. Ob 13. uri smo prispeli v 
Metliko, kjer smo si ogledali vinsko klet Metlika. Tam 
nas je sprejela prijazna gospodična in nas po predho-
dnem dogovoru povabila k degustaciji njihovih vin ter 

Druga skupina na ogledu cerkve

Prva skupina, ki je obiskala cerkev sv. Janeza Krstnika

Najstarejši oreh, pod njim kamnita miza iz leta 1696

Križev pot, delo akademskega kiparja Staneta Jarma

Oltar, delo akademskega kiparja Staneta Jarma

Vitraž, oblike polovice hlebca z resničnimi osebami v času povojnih 
pobojev
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ogledu kleti. Ob degustaciji in prigrizku belokranjske po-
gače nam je veliko povedala tudi o Beli krajini. Njihova 
mila klima je poskrbela, da so se bele in rdeče sorte sko-
zi zgodovino vinogradništva prijetno udomačile. V belih 
vinih tako prevladujeta laški rizling in kraljevina, kraljici 
v rdečih vinih pa sta modra frankinja in žametna črnina, 
prav posebno mesto pa je v Beli krajini našla tudi mlada 
portugalka, ki ji udomačeno pravijo potrgalka. Po degu-
staciji vin smo si ogledali mogočno, pod zemljo zgrajeno 
108 metrov dolgo klet prav posebnega tunelskega tipa, 
ki vabi v svoje prostore vse ljubitelje pristnega žlahtnega 
belokranjskega vina. Z letno proizvodnjo okoli 750.000 
litrov vina zadružna vinska klet pokriva celotno vinogra-
dniško področje vinorodnega okoliša Bele krajine. V Beli 
krajini je zasajenih okoli 600 hektarov vinogradov na 
prisojnih pobočjih Gorjancev, ki se razprostirajo na nad-
morski višini od 200 do 350 metrov. KZ Metlika ima 26 
hektarjev novih lastnih vinogradov, z zasajenimi 110.000 
trsi, ki imajo najboljšo lego na Vinomerskih obronkih in 
v Vidošičih okoli znamenite cerkvice Sv. Ane. Za svoje 
potrebe klet prevzema in odkupuje grozdje od skoraj 200 
belokranjskih vinogradnikov, kateri so zadružni člani in 
kooperanti. Prepričani so, da se kakovost rodi že v vi-
nogradu, zato gre vse ročno obrano grozdje v obdelavo 
v odličnem stanju, kar zagotavlja kakovostno predelavo 
in pridelavo vina. V kleti namenjajo vinu veliko pozornos-
ti. Nekdaj lastna proizvodnja in selekcija vinske trte ter 
klasiranje trsnih cepljenk je sedaj v dogovoru in sode-

lovanju s članom zadruge, trsničarjem, ki za njih opravi 
postopek cepljenja in vzgoje mlade cepljenke v trsnici.  
V vinu se zrcalijo lastnosti belokranjskih tal, podnebja, 
lege, sorte, letnika ter delo vinogradnika in kletarja. Vina 
niso nikoli enaka, a so zato pristna in edinstvena. Preplet 
tradicije v kleti in moderne tehnologije v pridelavi zagota-
vlja polne stene šampionskih nazivov in vitrine priznanj.

Člani Združenja pred vinsko kletjo Metlika

Zbrani pred vhodom v vinsko klet

Prav vesele volje smo se po ogledu vinske kleti odpravili 
v Rim pri Adlešičih. Obiskali smo našega člana Združe-
nja, cikorejsko kmetijo Raztresen. Domačija je ekolo-
ška, etnološka in turistična kmetija brez tradicije. Nahaja 
se na začetku Krajinskega parka Kolpa. Nastajala je iz 
le 260 kvadratov površine, kjer stoji rojstna hiša lastnika.

Do danes se je povečala za tisočkrat in ima v gerkih 
24ha obdelovalnih površin in nekaj gozda. V reji je 10 
govedi cikaste pasme, 10 oslov in sto živali perutnine. 
V nekaj desetletjih je nastalo 15 streh, kupljeni štiri stro-
ji, množica priključkov, rastlinjak in narejena vrtina. Dva 
člana sta upokojenca, eden pa je po petih letih kmeto-
vanja odšel v službo. Odkar obstaja ekološka kontrola, 
so vključeni vanjo preko KON-CERT-a. Etnološki del 

predstavlja lan in nekaj malega konoplje. Postopke so 
ohranili v celoti in večino tega so nam tudi prikazali. Na 
kmetiji nas je pričakal gospodar Bore z vaškim harmoni-
karjem in kraljico metliške črnine, 23-letno Melanie Mike-
tič, ki se zaveda svojega poslanstva, ki ji je namenjeno 
kot kraljici metliške črnine. Z vsemi močmi se trudi na kar 
najboljši način predstavljati belokranjska vina, vinarje in 
prelepo Belo krajino. In ta vtis smo dobili tudi ob njeni 
predstavitvi! Na kmetiji smo imeli tudi organizirano kosilo 
ob druženju. Tega v modernem času prevečkrat manjka. 
Opazili smo, da se je čas za hip ustavil.

V Ljubljano smo prispeli ob 20. uri in se polni doživetij 
vrnili domov.

V vinski kleti

Člani Združenja pred kmetijo Raztresen

Vaški godec

Vinska kraljica
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Cika splošno slovi kot edina avtohtona slovenska pa-
sma krav, znana predvsem v Bohinju in na Gorenjskem. 
A malo ljudi ve, da je bila cika nekdaj močno razširjena 
tudi na Tolminskem. Danes pa sem v Posočju edini, ki 
se usmerjam v večinsko rejo mlečnih cik, saj med drugi-
mi rejci ni tako priljubljena, ker daje manj mleka kot na 
primer krave sivke (prevladujoča pasma v Posočju). A 
dejstvo je, da je z gospodarno rejo cik mogoče doseči 
popolnoma kvalitetno preživetje kmetije!

Kjer so cike kraljice pašnika – Fujdarjeva domačija
Bojan Šturm

V čudoviti dolini Soče v neposredni bližini Tolmina pod pobočjem Mrzlega vrha, kjer je tek-
la ena največjih linij Soške fronte v I. svetovni vojni, stoji vas Volarje, naselje s 240-imi prebival-
ci. Volarje so znane po košpah, to so leseni cokli, ki so se nekdaj izdelovali v vasi in po katerih se 

imenuje tudi vaški praznik Košpar v maju. Znane so tudi po friki, posebni jedi iz jajc in sira, ki je nekdaj po-
menila eno od temeljnih sestavin jedilnika sleherne domačije. In sira v posoških krajih res ni in ne manjka!  
Na Volarjih živimo Šturmovi, nona Ančka, in naša mlada družina – jaz gospodarim kot samostojni kmet, pomagajo 
žena Ksenija in trije še mladoletni šoloobvezni otroci Primož, Teja in Tanja. Po domače se pri hiši reče Pri Fujdarju 
in s kmetovanjem nadaljujemo družinsko tradicijo. Imamo dvajset hektarjev obdelovalne površine in sedemindvajset 
glav živine. Od tega deset molznih in par dojilj, dobrih osemdeset odstotkov goveda pa je cikastega. Cike sem začel 
rediti leta 2005 in danes po trinajstih letih se kmetija še bolj usmerja v selekcijo tega goveda, in sicer v izrazito mlečni 
tip cik. Imamo največ mlečnih cik v Sloveniji, ki so v AT4 kontroli mlečnosti!

Preglednica 1: Mlečnost cikastih krav (305 dni) na kmetiji v kontrolnem obdobju od 1.11.2016 do 31.10.2017

ŽIVAL Pasma Lakt. Mleko (kg) Maščoba (kg) Maščoba (%) Belj. (kg) Belj. (%)
LINA SI 43880498 CK 3 4262 159,6 3,74 135,3 3,17
BREZA SI 23994108 CK 3 3327 121,5 3,65 110,1 3,31
LUČKA SI 84056043 CK 2 4458 168,8 3,79 150,1 3,37
NEŽA SI 54056118 CK 3 4233 160,9 3,80 136,6 3,23
MEGI SI 04210706 CK 2 2589 87,4 3,38 89,1 3,44
NINA SI 94210771 CK 1 2511 112,8 4,49 88,6 3,53
SRNA SI 44210956 CK 2 3340 119,4 3,57 114,6 3,43
RDEŠKA SI 14210957 CK 1 3187 128,9 4,04 101,5 3,18
LOLA SI 04210957 CK 1 2638 101,5 3,85 92,0 3,49
MURKA SI 14440029 CK 1 2981 102,9 3,45 96,6 3,24

Vir podatkov: Kmetijski inštitut Slovenije

Planina Leskovca s širšo pokrajino

Lučka SI 8456043; naj. 3. lakt. 4471 kg mleka
Preglednica 2: Elitne krave cikaste pasme na kmetiji

BIKOVSKA MATI ROJENA OČE BIKOVSKA OD -
LUČKA SI 84056043 31.12.2011 NIK 852559 2016
NEŽA SI 54056118 22.2.2012 NIK 852559 2016
MURKA SI 14440029 11.4.2014 MODRIJAN 853088 2018

Cike imam rad in jih cenim, ker so sposobne samostoj-
nega preživetja v manj prijaznih naravnih okoliščinah in 
krajini, brez krmil, vitaminov in drugih dodatkov pri hrani. 
Cike so trdožive, odporne, imajo dobro plodnost in izrazit 
materinski čut. Odlično se prilagajajo življenju na planini. 
In to je naslednji odločilen kriterij za rejo pri nas. Naše 
cike namreč vsako leto na planini preživijo kar pet me-
secev. Živina se pase na planini Leskovca, 1230 metrov 
visoko na vzhodnem delu pobočja masiva Krn. Planino 
upravlja pet dejavnih lastnikov planine, eden od njih, tudi 
dolgoletni gospodar, sem tudi jaz. Leskovca je v potresu 
leta 1998 utrpela ogromno materialno škodo, ogenj pod 
kotlom je takrat po letih neprekinjenega sirarjenja na tej 
planini ugasnil. Lastniki sedaj že skoraj dve desetletji to 
škodo poskušamo vsako leto postopoma in po denarnih 
zmožnostih sanirati in si izboljševati pogoje za delo. Le-
tos se je na planini Leskovca paslo 36 molznih krav in 30 
telic; polovica črede je bilo cik. Na planini sta od maja do 
oktobra zmeraj tudi mlekar in pastir. Mlekarja se najame, 
pri čemer si prizadevamo, da je vsako leto isti, saj je 
tako možnost napredovanja v kvaliteti mlečnih izdelkov 
večja. Pastirimo in poskrbimo za vsa dela na planini kar 
lastniki kmetje sami. Vsak dan v času odpaševanja se 
izdelujeta albuminska skuta in sir Tolminc. Kole (koluti) 
so težki dobre tri kilograme in gredo za med (da je naš 
sir res odličen, potrjuje prvo mesto za najboljši Tolminc 
na letošnjem Kmečkem prazniku v Tolminu); skuta pa še 
čaka na svojo »poslovno idejo«. 
Skratka, primernost cik za rejo na skromnih in hribovitih 
območjih, njihova trdoživost in lastna preživetvena zmo-
žnost, pa tudi zavedanje, da z rejo te pasme ohranjam 
izročilo naših prednikov, se mi zdi dovolj velika popot-
nica za vizijo prihodnosti, v kateri ima cika pomembno 
mesto. Trenutno gradim večji samooskrbni hlev, ki bo 
postavljen izven vasi z namenom, da je dovolj prostora 
za živali in da hlev ne moti ostalih vaščanov (saj v vaseh 
že dolgo ne živijo več samo kmetje). Pri čemer bi si se-
veda želel, da bi dela hitreje napredovala - kar tudi bi, ob 
večjem razumevanju in realni in konkretni pomoči občine 
in države tovrstnim projektom. Naš cilj je tudi, da hlev 
ne bo zgolj samo štala za krave, temveč da sčasoma 
postane tudi neke vrste izobraževalni in družabni prostor 
za ljubitelje avtohtonega slovenskega/posoškega ljud-
skega izročila, kamor sodi tako cikasto govedo kot sir 
Tolminec in še kaj, kjer bi se povedala kakšna lokalna 
pravca (pravljica), ki še živi med ljudmi, ogled cerkvice 
sv. Brikcija – gotskega sakralnega spomenika v bližini … 
Opažam, da sem z rejo cik nekakšna posebnost Po-

sočja, ki jo v pozitivnem pomenu opazijo tisti, ki jih za-
nima dolgoročnejša perspektiva razvoja v slovenskem 
pašništvu, živinoreji in kmetijstvu, vračanje k izvornim 
pristopom naših prednikov; vsi, ki se ukvarjajo z vpraša-
nji slovenske/posoške kulturne krajine, naravne in kul-
turne dediščine, identitete in spomina našega okolja; pa 
tudi s turizmom, ki zadnja leta strmo narašča v Posočju. 
A načelno podpiranje in trepljanje po ramenih nekaj 
posameznikov, ki si prizadevamo v tej smeri, ni dovolj. 
Potrebno bo bolj odločno, učinkovito, predvsem pa sto-
rilnostno naravnano delovanje v prid večjega pomena, 
selekcije in ozaveščanja o mlečnem cikastem govedu. 
Cika je naša kravica – nič kaj »kraljica« na prvi pogled 
- a bi se s primernim skupnim pristopom odločilnih stro-
kovnih instanc, institucij, društev in organizacij ter tudi s 
podporo lokalne in državne politike lahko razvila v veliko 
zgodbo, prepoznavno ne zgolj doma, temveč tudi v sre-
dnjeevropskem in mednarodnem prostoru.

Gradnja novega hleva

Paša cikastih krav na planini Leskovca

Telice cikaste pasme na planini
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Zgodba Smrekarjeve domačije se je začela s šestimi 
hektarji obdelovalne zemlje, nakar se je pred leti ponudi-
la možnost, da jo nadgradita. ''Melita je od svojega očeta 
podedovala domačijo v Grobiščah, star skedenj, v precej 
revnem stanju, nekdanjo stanovanjsko hišo in hlev. Od-
ločila sva se, da poprimeva za delo in uresničiva idejo, 
o kateri sva kar nekaj časa razmišljala – idejo o turistič-
ni kmetiji, na kateri se bo streglo meso slovenskih av-
tohtonih pasem in ostali pridelki iz ekološke pridelave,'' 
pove gospodar Smrekarjeve domačije Boštjan Stegel. K 
tej zamisli, sta iz spoštovanja do prednikov, ki so si vse 
ustvarili s trdim delom, in ker sta želela biti drugačna, 
dodala še odločitev, da skednja ne podreta, temveč ga s 
pomočjo strokovnjakov in smernic Zavoda za varovanje 
kulturne dediščine iz Nove Gorice obnovita in mu vdah-
neta novo življenje. Celotna vas Grobišče je namreč vpi-
sana kot kulturna dediščina. Stari skedenj so preuredili v 
svetlo in zračno gostišče, nekdanjo bivanjsko hišo preu-
redili v hišo s sobami in apartmajem, ki nosijo imena po 
nekdanjih lastnikih domačije. Tudi ime domačije je ostalo 
nespremenjeno. ''Tudi s tem smo se želeli pokloniti in 

zahvaliti prednikom, ki so pred stoletjem tu imeli gostilno 
in skrbeli za skupnost, povezanost ljudi. To poslanstvo 
je naše vodilo, saj nam je zelo pomembno, da se vsak 
gost, ne glede na to od kod prihaja, pri nas počuti kot 
doma. To skušava prenesti tudi na najine hčere. Najsta-
rejša Zala, ki obiskuje srednjo šolo, nama pridno poma-
ga pri delu,'' pove Melita Stegel, sicer nosilka dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji.
Pred leti sta se Steglova odločila za preusmeritev na 
ekološko kmetovanje, od začetnih šestih danes skrbita 
za petindvajset hektarjev obdelovalnih površin, na kate-
rih pridelujejo žita, med drugimi piro in pšenico, poljšči-
ne, različno sadje, iz katerega kuhajo sokove, marme-
lade in žganja ter gojijo zelišča in stremijo k temu, da bi 
nekega dne postali samooskrbna domačija. Na njihovih 
pašnikih se brezbrižno pase okoli dvajset glav bohinjske 
cike, še več je krškopoljskih prašičev, družbo jim delajo 
slovenski hladnokrvni konji in oslički. Vse, kar zraste v 
zemlji in je vzrejeno na njihovih pašnikoh in v hlevih je 
del kulinarične ponudbe Smrekarjeve domačije. Česar 
ne pridelajo doma, dobijo na sosednjih kmetijah. ''Če bi 
katera od teh imela v ponudbi tudi izdelke iz mleka cike, 
bi jih z veseljem umestili v našo ponudbo, saj so gostje 
navdušeni nad mesom cikastega goveda, bodisi da ga 
pokusijo v juhi, golažu ali kot pečenko. To, da je žival zu-
naj, na svežem zraku in se prosto pase, se pozna na ka-
kovosti mesa, posledično tudi pri zadovoljstvu gostov,'' 
pojasni gospodar domačije. In gostov jim ne manjka. 
Največji gurmani so kar domači obiskovalci, takoj za nji-
mi so turisti, ki na domačiji tudi prespijo, Italijani, Izraelci, 
Francozi, Nemci, Avstrijci. ''Pravzaprav beležimo goste 
iz celega sveta in čisto vsi so navdušeni nad kakovostjo 
hrane, ki jo pripravljamo pri nas,'' doda Stegel, ki si želi 
še večje prepoznavnosti slovenskih avtohtonih pasem 
živali. ''Združenje je pomembno, saj kmetovalce izobra-

Smrekarjeva domačija se predstavi
Smrekarjeva Domačija
Grobišče 11, 6258 Prestranek
+386 (0)31 632 550 ali +386 (0)41 740 574
info@smrekarjeva-domacija.si
www.smrekarjeva-domacija.si

Grobišče - Le štiri kilometre od Postojne, takoj po avtocestnem izvozu, najdete vas Grobišče, kjer sta pred 
leti zakonca Boštjan in Melita Stegel začela uspešno zgodbo obnavljanja podedovane domačije. Danes je 
Smrekarjeva domačija primer uspešne zgodbe butičnega turizma, ki ji piko na i postavi hrana, pridelana na 

ekološki kmetiji. Goste še posebej navdušujejo krožniki, na katerih postrežejo jedi iz mesa cikastega goveda.

Otvoritev Smrekarjeve domačije

Doživetje gostov

Prostor za goste

žuje in spodbuja k temu, da se odločajo za avtohtone 
pasme. Smiselno pa bi bilo, da bi se povezali v zadrugo, 
kot so to storili na Hrvaškem v Pazinu in poskrbeli za 
KAKŠNEGA istrskega osla in istrsko govedo–BOŠKA-
RINA. Potrebovali bi namreč krovno organizacijo, ki bi 
skrbela za promocijo, odkup in prodajo mesa ter izdel-
kov avtohtonih pasem po ceni, ki bi zagotavljala večjo 
dodano vrednost.''
Ob obisku naše kmetije boste uživali v dobrem doma-
čem kosilu. Organiziramo tudi rojstnodnevne zabave, 
poslovna srečanja in promocijske dogodke. V primeru 
večdnevnega raziskovanja naših krajev, lahko pri nas 
prespite v lepo urejenih sobah.
Pridite na obisk, čaka vas kup doživetji.

Smrekarjeva domačija Le kam gre to kmetijstvo

Cikasto govedo na kmetiji

Osli na kmetiji

Drobnica na kmetiji

Konji na kmetiji

Pripravljena jed

Krožnik krompirjeve polente iz govedine cikaste pasme
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Leta 2014 sem prevzel kmetijo in nadaljeval z rejo cikas-
tega goveda. Na kmetiji redimo od 18 do 27 živali cikaste 
pasme. Od tega 12 krav dojilj, 1plemenski bik, 3 biki ter 
ostalo mlado živino. Trenutno obdelujemo 10 ha svoje 
površine, 7 ha pa imamo v najmeu.

Živina je od meseca maja in vse tja do konca oktobra zu-
naj, na urejenih pašnikih. Poleg kmetovanja se ukvarjam 
še z dodatno dejavnostjo gradbeništvov, ki je moje drugo 
veliko zadovoljstvo. Zato je potrebno veliko dobre volje in 
organizacije, da se uskladi in opravi vso delo. Pri tem mi 
pomaga moja partnerka Sabina in 2,5 leti stara hčera Eli-
zabeta. Pomagajo mi tudi starši ter stric, ki stanuje pri nas. 

Ker je obstoječi hlev že dotrajan in prenatrpan, njegova 
starost okoli 200 let, smo se odločili, da bomo zgradili nov 
hlev. Z gradnjo smo začeli letos v začetku avgusta. Hlev 
velikosti 32,30 x 12,00 m je zasnovan na osnovi tehno-
loškega načrta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenija, 
KGZS - Zavoda Celje za prosto rejo goveda. Objekt ima 
dve etaži. V pritličju je umeščen hlev za cca. 65 glav 
živine. En del je namenjen globokemu nastilu, drugi del, 
pri jaslih pa so umeščene betonske rešetke. Pod tlemi 
hleva oziroma rešetkami je vgrajen potopni mešalnik za 
mešanje gnojevke v kanalih. Globina jame 1,5 m, pog-
lobitve 2,3 m in dolžine 75 m. Za ročno in avtomatsko 

Mladi prevzemnik cikorejske kmetije Rečnik
Franci Rečnik

V mali vasici Jazbine, na območju savinjske regije v Dramljah leži domačija Rečnik. Površine kmetije spadajo 
pod hribovsko območje nadmorske višine 468,50 metrov. Leta 1998 sta kmetijo prevzela moja starša in na-
daljevala s kmetovanjem. Kupila sta prvo govedo avtohtone pasme cikastega goveda. Vsa družina se je kaj 

hitro zaljubila v to pasmo goveda. Zaradi velikega veselja do vinogradništva pa sta zasadila tudi 15.000 trsov na 3 ha 
površini. Zasadila sta trs sauvignona, modre frankinje, kernerja, laški rizling in renski rizling.

Vinska klet, v ozadju vinogradniški nasad trt. Prvi del vinograda

Drugi del vinograda

Dotrajan hlev star okoli 200 let

delovanje je vgrajena elektro omarica z varovali motorja 
s temperaturnim in uporovnim senzorjem mehanizma 
za spuščanje in dviganje mešalnika s pomočjo ročne-
ga vitla z zaveso. Vsa konstrukcija v gnojnični jami je iz 
nerjavečega jekla. Živalski gnoj se bo zbiral na ustrezno 
dimenzioniranem gnojišču hleva.
V pritličju kjer se giblje živina ni nobenega podpornega 
stebra. Strop je lesen na HEA profilih, ki so umeščeni 
prečno ter zaliti z betonom. Glavna konstrukcija strehe 
je iz HEA profilov, ostali del pa bo lesen. V drugi etaži bo 
senik ter skladišče za steljo. 

Pri gradnji hleva nam pomagajo starši, sorodniki in prija-
telji. Ob tej priložnosti pa bi se radi zahvalili vsem za so-
delovanje in pomoč pri samem procesu in gradnji hleva.
Hvala. 

Konsrukcija strehe iz HEA jeklenih profilov

Notranjost hlevaKonstrukcija strehe novega hleva

Mladi prevzemnik kmetije Rečnik z družino
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Rejci krav cikaste pasme imajo 
lepo navado, da so čim več pri-
sotni ob svoji živali v hlevu, ob 
prevozu, predvsem pa se lepo 
predstavijo na različnih priredi-
tvah. Družina je skrbela za svoji 
živali na sejmu skoraj vse dni. 
Združenje rejcev avtohtonega 
cikastega goveda v Sloveniji jim 
je uredilo spanje v internatu Sre-
dnje šole za gostinstvo in turizem 
v Radencih. Za vsako-dnevi ob-
rok družini pa se zahvaljujem Jo-
žetu Smolingerju in Pomurskemu 
sejmu. 
Na osrednjem dogajanju, ob 
dnevu živinorejcev, smo se kot 
predstavniki edine avtohtone pa-
sme govedi v Slovenji občinstvu 
predstavili prvi. Družina je poleg 
lepe predstavitve svoje krave s 
teletom, predstavila tudi gorenj-
sko narodno nošo, ki so jo oblekli 
za ta namen. Gorenjska narodna 
noša je ena najbolj bogato okrašenih slovenskih noš in 
je prav gotovo tudi največkrat uporabljena – nosijo jo 
tako člani različnih narodno-zabavnih ansamblov, godb 
na pihala … pa tudi pri turističnih spominkih je največ 

lutk oblečenih prav v gorenjsko nošo. Kot se spodobi, je 
tudi na tej razstavi govedi cika predstavljala del naravne 
in kulturne dediščine v Sloveniji. Družina je za svojo ciko 
in predstavitev prejela priznanje. 

Mladi rejci, ki so na svojih kmetijah usmerjeni v prirejo 
mleka, so na razstavi predstavili kolekcije svojih brejih 
telic lisaste pasme, črnobele pasme in rjave pasme, za 
katere so strokovni tajniki podrobno predstavili pasmo in 
inzvedli ocenjevanje ter podelili nagrade. Predstavljena 
je bila tudi kategorija živali – dojilje, in sicer krave dojilje 
lisaste pasme, cikaste pasme, pasme angus in šarole. 
Krave so bile v lepo pripravljenih boksih skupaj s svojimi 
teleti. Na sejmu so prvič predstavili vole rjave pasme z 
volovsko vprego. Poleg telic, krav dojilj in volov so bili 
predstavljeni plemenski biki lisaste pasme, bik črnobele 
in rjave pasme ter bik limuzin in šarole pasme. 

Kravo cikaste pasme Reso SI 14573882 (odbrana biko-
vska mati) in njeno tele SI 95122955 je predstavila mla-
da družina iz Volčjega Potoka: Simona Sitar, Uroš Šarc – 
bodoči prevzemnik kmetije, hči Lucija Sitar Šarc in Nika 
Sitar Šarc. Na njihovi kmetiji redijo avtohtone cikaste 
pasme govedi, rejo himalajskih koz ter konj (paint horse 
in quater horse pasme). Nudijo tudi vožnje s kočijo in 
jahanje. Glavna dejavnost na kmetiji pa je prireja mleka 
s kravami molznicami lisaste, rjave in črnobele pasme.
Priprave krave Rese so na kmetiji potekale že dobra 
dva meseca pred razstavo na sejmu AGRA. Družina jo 
je pripravljala po navodilih, ki so jim bila dana. Veliko 
truda so vložili v samo vodenje živali, kar se je na sa-
mem dogajanju izvrstno pokazalo, predvsem pri vodenju 
teleta, vodili sta ga hčerki Lucija in Nika. Mesec dni pred 
razstavo so kravi uredili parklje in jo lepo obrili ter skrbeli 
za čistočo. 

Živinorejska razstava na sejmu AGRA, 2018
KGZS – Zavod Ljubljana
Matjaž Hribar, 
strokovni vodja in tajnik PRO CIKA

56. mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni je bil od 24. do 29. 8. 2018, kjer je potekala tudi živino-
rejska razstava govedi. Razstava je bila organizirana v sodelovanju Pomurskega sejma, Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije in priznanih rejskih organizacij na področju govedoreje. Na letošnji razstavi so svoje živali 

predstavili mladi rejci, ki so prevzemniki svojih kmetij. Družinske kmetije, ki imajo urejeno prihodnost z mladimi prev-
zemniki kmetij, so tudi temelj ekonomskega in socialnega razvoja podeželja. Ob tem je bil poudarjen velik pomen 
pridelave lokalne hrane, ki omogoča kratke dobavne poti. Tako pridelana hrana je za potrošnika zdrava z veliko do-
dano vrednostjo in usmerjena v trajnostno kmetijstvo z upoštevanjem ohranjanja biotske pestrosti in naravnih virov.

Krava Resa SI 14573882 na sejmu AGRA Predstavitev krave Rese s teletom na osrednjem dogajanju v maneži

Podelitev priznanja za udeležbo na AGRI

Krava s teletom v boksu na AGRI

Krava Resa s teletom na paši v okolici kmetije
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Pomen predstavitve izvornih 
lastnosti pasme – mlečni tip 
cikastega goveda
Za predstavitev cikastega goveda v okviru AGRE 2018 
smo se trudili z iskanjem krav v mlečnem tipu, kar je 
bila težja naloga, saj le-te predstavljajo najmanjši de-
lež v celotni populaciji pasme, kljub temu da je rejski 
cilj kombinirana pasma s poudarkom na prireji mleka. 
Razstavni prostor slovenskih avtohtonih pasem domačih 
živali obišče več tisoč obiskovalcev in zavedamo se po-
membnosti naloge predstavitve pasem v prikazu njiho-
vih izvornih lastnosti, ki poudarjajo njihovo avtohtonost. 
Pri cikastemu govedu je to poudarek na mlečnosti in v 
potrditev tega navajam kratka dejstva iz preteklosti. 
Cikasto govedo izvira iz Bohinja, kjer je bila pasma v 
preteklosti v tesni povezavi s planšarstvom, ki je bilo za-
radi pomanjkanja njivske zemlje najpomembnejša pano-
ga kmetijstva. V Bohinju so za pasmo uporabljali izraz 
bohinjsko govedo (bohinjka). Pasma je bila poznana 
po odlični relativni mlečnosti (glede na telesno maso) in 
dobri prilagojenosti na lokalne pogoje reje. Že sam iz-
raz bohinjsko govedo je bil sinonim za odlične molznice. 
Leta 1921 so v Domoljubu objavili: » …stari Bohinjci so 
imeli zelo v čislih svoje govedo, mlekarstvo in sirarstvo 
je cvetelo; rekli so: mleka je v Bohinju kakor vode …«.V 
Dravski banovini (upravna enota na delu ozemlja dana-
šnje RS v obdobju 1929 - 1941) je bilo tri četrtine rodov-
niških krav (cikasto govedo) vključenih v mlečno kontro-
lo. Le-ta se je za cikasto govedo spremljala do leta 1971 

na družbenih gospodarstvih in do leta 1979 na kmetijah, 
ki so se ukvarjale s prirejo mleka.
Po podatkih rezultatov kontrole prireje mleka in mesa 
(Kmetijski inštitut Slovenije, 2017) je danes glavnina krav 
v rejah, ki niso vključene v kontrolo prireje mleka. V letu 
2017 je bilo v obračun povprečne mlečnosti vključenih le 
25 molznic cikaste pasme, ki so bile ob telitvi v povprečju 
stare 4,06 leta in so v standardni laktaciji dosegle 3.208 
kg mleka s 3,69 % maščob in 3,12 % beljakovin. 
Za ohranjanja prvobitnosti je potrebno spodbujati rejo 
cikastega goveda v skladu z rejskim delom v preteklo-
sti, te smernice pa predstavljati pri ozaveščanju javnosti. 
Zato je poseben trud usmerjen v sodelovanje z rejci ci-
kastega goveda, ki molzejo. 

AGRA 2018 – namenjena mladim 
kmetom - »sejem nove generacije«
Glede na to, da je bil letošnji mednarodni kmetijsko-živil-
ski sejem AGRA 2018 v luči predstavitve mladih kmetov 
in so posrečeno uporabili slogan »sejem nove generaci-
je«, je bila ta ideja vključena tudi v sklop razstave izbra-
nih slovenskih avtohtonih pasem, ki jo je pripravila Jav-
na služba nalog genske banke v živinoreji. Rejec Miha 
Smolej je od 13. 3. 2012 član Združenja rejcev avtoh-
tonega cikastega goveda v Sloveniji in ima svoje živali 
vključene v rejski program za cikasto govedo. Je lastnik 
ekološke kmetije s Planine pod Golico, ki je poznana po 
narcisnih poljanah in se razteza 1.000 – 1.300 m.n.v., 
ima mladostno zagnanost, kmetijo s statusom ark sre-
dišče ter registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji. Re-
jec Miha Smolej je na razstavo pripeljal kravo Murko (SI 

Spodbujanje reje cikastega goveda v mlečnem tipu 
in predelave mleka
dr. Metka Žan
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, Slovenija

Na letošnjem 56. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA 2018 v Gornji Radgoni je bila osrednja nit 
nastopa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano namenjena mladim kmetom. Izpostavili so misel, 
da mladi kmetje predstavljajo enega izmed najpomembnejših stebrov kmetijstva po vsem svetu ter so ne-

pogrešljivi člen za ohranjanje in razvoj kmetijstva v prihodnosti. Temu področju je ministrstvo namenilo pozornost 
na razstavnem prostoru ter pripravilo mednarodno konferenco, posvečeno mladim kmetom. Enako idejo smo pov-
zeli tudi pri organizaciji razstave izbranih slovenskih avtohtonih pasem domačih živali v okviru Javne službe nalog 
genske banke v živinoreji. Prednost smo dali mladim kmetom, idejo pa nadgradili s spodbudo po sodelovanju tistih 
kmetij, ki so nosilke statusa ark kmetija ali ark središče ter povabili rejce, ki imajo registrirano dejavnost na kmetiji. 

Bikovska krava Murka (SI 63498804) je bila na drugi državni razstavi 
cikastega goveda za prvo mesto v skupini prvesnic po telitvi nagraje-
na z zvoncem

63498804, mati SI 03450909, oče SI 852538) s teličkom 
(SI 65059577, oče SI 34797604), rojenim 08. 7. 2018. 
Krava Murka ima status bikovske matere in izhaja iz ene 
izmed 15 izvornih rej cikastega goveda. Rejec Miha rad 
pove, da ni cene. za katero bi prodal kravo Murko in da 
je na njo zelo navezan, v njegovo rejo pa je prišla, ko je 
bila stara šest mesecev. Ob prihodu telice na njegovo 
kmetijo so se številni norčevali, češ, da je kot privezana 
koza. A rejec Miha se ni dal prepričati in kot vedno je čas 
pokazal svoje. Leta 2012 je bila krava Murka na drugi dr-
žavni razstavi cikastega goveda, ki je potekala v Komen-
di, uvrščena na prvo mesto v skupini prvesnic po telitvi 
ter nagrajena z zvoncem. Naslednje leto je bila odbrana 
za bikovsko mater. Prvi njen potomec je bil bik, ki je šel 
plemenit na Jesenice na Dolenjskem. Sledili sta dve te-
litvi in pri obeh je imela krava Murka telico. Eno telico so 
obdržali doma, ki pa je žal ob prvi telitvi poginila, poginilo 
je tudi njeno tele. Druga telica je bila večjega okvirja in 
so jo prodali. V mesecu juliju 2018 je Murka dobila teleta 
Manga, ki že izraža lastnosti mlečnega tipa. Še eno po-
membno lastnost izpostavlja rejec Miha Smolej o krava 
Murki, in sicer njeno izjemno mirnost. Na kmetiji Smolej 
organizirajo za otroke delavnice in kravo Murko lahko 
pelje na povodcu vsak otrok in jo tudi kjerkoli pomolze. 
Murka ima »v glavi uro«, kar pomeni, da ko je ura sedem 
zjutraj in sedem zvečer, pride sama s pašnika domov. 
Bikovska mati krava Murka je bila letos že drugo leto 
zapored predstavljena na razstavi izbranih slovenskih 
avtohtonih pasem – AGRA 2018, pod okriljem Javne 
službe nalog genske banke v živinoreji.

Dan rejcev slovenskih avtohtonih 
pasem domačih živali
Novost letošnjega sejma AGRA 2018 je bil dan, name-
njen rejcem slovenskih avtohtonih pasem domačih ži-
vali. Vse rejce, ki so pripeljali svoje odbrane živali na 
razstavo izbranih slovenskih avtohtonih pasem domačih 
živali, smo povabili v manežo, kjer smo predstavili nji-
hove reje in pasme, ki so jih razstavljali. Rejci so se v 
maneži sprehodili s svojimi živalmi in med obiskovalci 
sejma poželi glasen aplavz. Vsi rejci so dobili priznanje, 
ki jim ga je izročila izvršna direktorica Pomurskega sej-
ma Mateja Jaklič. Rejec Miha Smolej je tako dobil že 
drugo priznanje za sodelovanje na razstavi slovenskih 
avtohtonih pasem domačih živali. 

Zahvala rejcem za sodelovanje 
na razstavi izbranih slovenskih 
avtohtonih pasem domačih živali
Vsem rejcem, ki so s svojimi živalmi sodelovali na raz-
stavi slovenskih avtohtonih pasem domačih živali v sklo-
pu Javne službe nalog genske banke v živinoreji, se 
zahvaljujemo. Odbrane živali so rejci ustrezno pripravili 
ter uredili. Rejcu Mihi Smoleju se ob tej priliki še pose-
bej zahvaljujemo ter mu želimo, da na svoji poti dose-
že še veliko zastavljenih ciljev. Prepričani smo, da mu 
bo z njegovim entuziazmom in pozitivno naravnanostjo 
uspelo. Nenazadnje, rejec Miha Smolej v okviru organi-
ziranih delavnic posreduje svoje znanje in predstavitev 
nekaterih slovenskih avtohtonih pasem domačih živali 
otrokom, kar je velika prednost pri ozaveščanju mladih 
o tem pomembnem delu slovenske kulturne in naravne 
dediščine. 
Sodelovanje Javne službe nalog genske banke v živi-
noreji z vsemi razstavljavci/rejci je bilo odlično. Na vseh 
področjih je uspeh v veliki meri odvisen od složnosti so-
delujočih, kar se je potrdilo tudi na našem razstavnem 
prostoru.

Krava Murka (SI 63498804) s teletom (SI 65059577) na razstavi 
izbranih slovenskih avtohtonih pasem domačih živali – AGRA 2018

Stojnica Mihe Smoleja je privabljala številne obiskovalce. Pomagala 
sta mlada rejca Tinka in Jure.

Rejec Miha Smolej je za sodelovanje na razstavi izbranih slovenskih 
avtohtonih pasem domačih živali – AGRA 2018 že drugič zapored 
prejel priznanje. Čestitamo!
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Izvedena razstava pa ni bila le praznovanje dneva dr-
žavnosti, marveč tudi priložnost, da govedorejci iz za-
savske regije pokažejo in dokažejo, kaj zmorejo narediti 
skupaj, kako pomembna je zasavska regija za kmetij-
stvo in govedorejo in navsezadnje, koliko so kljub težkim 
pridelovalnim razmeram sposobni narediti. Po več kot 
dvajsetih letih, kar je minilo od zadnje takšne prireditve, 
so se združile vse službe in institucije, ki delujejo na tem 
območju. Vsekakor ni uspehov brez predanih rejcev in 
rejk, ki kljub vsemu vztrajajo in sledijo svojim ciljem. Na 
tem mestu moramo poudariti tudi neizmerno težo mladih 
govedorejcev, ki so vložili veliko dela v pripravo živali. 
Od tega je bilo osem koordinatorjev, ki so poskrbeli za 
pravilno pripravo živali (vodenje, striženje). Ti so v pre-
teklih letih opravili tudi mednarodno šolo mladih rejcev.

Za pripravo obsežne regijske razstave je bil zadolžen 
pripravljalni odbor, katerega predsednik je bil Franci 
Firm, strokovni vodja pa Rafko Rokavec. Sodelovalo 
je 41 rejcev s 70-imi najlepšimi odbranimi živalmi. Med 
temi je bilo sedem telic in 12 krav rjave pasme, tri krave 
cikaste pasme, šest telic in 16 krav lisaste pasme ter 
osem telic in 18 krav črnobele pasme. 

Prireditev sta povezovala strokovni vodja razstave, 
Rafko Rokavec in mag. Sonja Zidar Urbanija, kmetijska 
svetovalka pri KGZS – Zavodu Ljubljana na izpostavi Li-
tija. Pred prihodom posamezne skupine živali, sta pozor-
nost številne publike prevzela otroka, ki sta v paru vodila 
telička in predstavila znamenitosti kraja. Vseh dvanajst 
parov otrok se je na razstavo temeljito pripravilo in pri-
dno vadilo skupaj s svojimi telički. 

Nato se je ocenjevanje pričelo. Za začetek se je povezo-
valcema v areni pridružil Matija Rigler iz KGZS – Zavo-
da Ljubljana, ki je ocenjeval telice in krave rjave pasme. 
Med telicami rjave pasme je zmagala Seva, rejca Bogo-
mirja Dežmana iz Kandrše pri Vačah. Glavni lovoriki za 
prvi mesti pri mlajših in starejših kravah rjave pasme sta 
osvojili kravi Figa in Vila, rejca Ludvika Vidica iz Podroj v 
Šmartnem pri Litiji. Slednja je osvojila tudi naziv šampio-
nke in krave z najlepšim vimenom. 
Za ocenjevanje cikaste pasme je bil zadolžen Igor Sta-
nonik iz kranjskega KGZ. Naziv najlepše cike je osvo-
jila krava Berta. Njen rejec je Jože Kreže iz Podkra-
ja v občini Hrastnik. Na razstavi se je predstavil še 
Aleš Kos iz Zabreznika pri Izlakah, občina Zagorje ob 
Savi. Pripeljal je ciki z imenom Rjavka in Mina, kateri 
sta zasedli drugo in tretje mesto. Oba rejca sta tudi 
ekološka kmeta, ki paseta cikasto govedo na zahtev-
nih hribovitih površinah in sta člana Združenja rej-
cev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji.

Letos spomladi je tudi za nas, rejce cikastega goveda, 
Govedorejsko društvo Litija in Zasavje povabilo na re-
gijsko razstavo živali v Litijo. Le-ta je bila namenjena 
kravam molznicam lisaste, črnobele in rjave pasme. 
Tako so se odbrale tudi cike, ki se molzejo, naša Berta 
in še dve kravi Aleša Kos. Sin Aljaž je bil v šoli mladih 
rejcev, zato je dobil nalogo, da za na razstavo pripravi 
vse cike in še dve rjavi kravi. Delo je opravil z veliko 
dobre volje in vneme, kljub službi in obilo dela na do-
mači kmetiji, je bila cika pred ostalimi opravili. Najprej 

Šampionke so … Vila, Šoja, Frajla in Zima
Karmen Skalič Holešek,
KGZS – Zavod Ljubljana

Letošnji dan državnosti je sovpadal z regijsko razstavo govedi v Litiji. Moči so združili govedorejci iz Govedorej-
skega društva Litija in Živinorejskega društva Zagorje v sodelovanju s službami Kmetijsko gozdarskega zavoda 
Ljubljana, ob podpori treh kmetijskih zadrug iz Izlak, Litije in Trebnjega ter nenazadnje podpori občin Litija, 

Šmartno pri Litiji in Zagorje ob Savi.

Priprava živali na razstavo - striženje

Razstavni prostor na razstavi

Kravi Rjavka in Mina, rejca Aleša Kosa

so se živali večkrat oprale, se učile hoditi in nazadnje 
so se še ostrigle. Zadnje dni pa smo pazili, da se niso 
umazale in pripravljene so bile na razstavo. Naše Cike 
so bile prava popestritev na razstavi. Majhne, lepe, v 
tipu in zelo dobre mlekarice za svojo velikost. Zelo pa 
smo ponosni na našo Berto, ki je osvojila prvo mesto v 
skupini cikastih krav.
Izkušnja sodelovanja razstavi je bila lepo doživeta!

Jože Kreže

Tretji ocenjevalec, mag. Jože Smolinger iz ptujskega 
KGZ, je bil razsodnik za lisasto pasmo. Med telicami je 
za najlepšo izbral Katjušo, rejca Tomaža Klinca iz Vine 
v Zagorju ob Savi. Rejec Franc Trebušak iz Čemšenika 
se je veselil zvoncev, ki sta jih osvojili kravi, obe poi-
menovani Šoja. Poleg tega je bila starejša krava Šoja 
razglašena za šampionko lisaste pasme. Naziv 'krava 

za najlepšim vimenom' med lisastimi si je prislužila Leni, 
rejke Jane Biaggio iz Slivne pri Vačah. 
Med nami je bil tudi gost Meinhard Huber, ki pa je oce-
njeval najbolj številčno skupino črnobelih. Telica Kočna, 
rejca Marjana Verbajsa iz Vintarjevca iz Šmartnega pri 
Litiji, je bila v skupini najlepša. Med skupino starejših 
črnobelih krav je zmagala Dika, rejca Vinka Bučarja, iz 
Cerovice iz Šmartnega pri Litji. Prvesnica Zima in mlajša 
krava Frajla iz kmetije Firm sta posegli po prvih nagra-
dah. Prav tako je Frajla postala šampionka črnobelih.

Za konec so vsi sodniki združili moči pri ocenjevanju naj-
lepšega vimena in so bili soglasni, da si naziv «šampio-
nka vimena« zasluži krava Zima, rejca Francija Firma iz 
Podšentjurja v Litiji. Avstrijski sodnik, Meinhard Hubert, 
je za konec dejal, da to ni bila samo razstava govedi, 
temveč praznovanje, s čimer si je zaslužil bučen aplavz. 
Za posladek so se predstavili tudi rejci konj. Tako smo si 
lahko ogledali predstavnika slovenske hladnokrvne pa-
sme žrebca Odin Vulkana in plemensko kobilo Bistro. Na 
prizorišču sta se jima pridružila plemenska kobila pasme 
haflinger Falena z žrebičkom Nitro Nikolajem.

Prireditev je obiskalo ogromno obiskovalcev, ki so se 
med samo prireditvijo lahko posladkali z dobrotami, ki so 
jih pripravile gospodinje sodelujočih rejcev. Svoj korak 
so lahko ustavili tudi ob stojnicah, kjer so svoje dobrote 
ponudile kmečke žene s kmetij z mesnimi in mlečnimi 
izdelki, prav tako so se predstavili tudi nekateri sponzorji 
prireditve. Obiskovalci so se lahko prepustili tudi moj-
stroma kulinaričnega razvajanja, Petru in Jakobu Indi-
harju iz ljubljanskega KGZ, ki sta pripravila degustacijo 
zorene govedine.

1. mesto, cika Berta, rejca Jožeta Krežeta Ocenjevanje živali

2. mesto, cika Rjavka, rejca Aleša Kosa

Cike v ocenjevalnem krogu

Razvrstitev cik
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Veseli nas, da imajo ljudje tudi po 61-ih letih Kravji bal še 
vedno radi. Nepregledna množica obiskovalcev, ogrom-
no tujcev, pa nam daje potrditev, da se trudimo in delamo 
v pravi smeri. Za nas je to pohvala za vložen trud, saj je 
Kravji bal zelo kompleksna, zelo težka prireditev. Kravji 
bal je tokrat postregel s fantastičnim vremenom, veliko 
ponudbo, z rekordnim številom krav (154) in predvsem z 
odličnim vzdušjem, ki ga je bilo čutiti na vsakem koncu 
našega prizorišča. 
Majerke in planšarji so se s planin vrnili dobre volje, po 
odlični sezoni in ob prekrasnem zaključku. Na prizori-
šču je bilo poskrbljeno za raznoliko kulinarično ponudbo, 
najlepše pa je dišalo v kmečki kuhinji in stanu, kjer so 

pripravljali koruzne žgance, zabeljene z ocvirki, kislo ze-
lje, bohinjske klobase in postregli odlično bohinjsko za-
seko. Marjana Zupanc, ena od kuharic, ki nam pomaga, 
tudi doma ohranja tradicijo. »Skoraj vsak petek imamo 
pri nas na mizi koruzne žgance. Poleti s kislim mlekom, 
pozimi z zeljem,« pove. 
Ljubitelji sira so na Kravjem balu prišli na svoj račun, saj 
je marsikateri planšar prihranil največje in najlepše hlebe 
prav za to prireditev. Mohant je edini avtohtoni bohinj-
ski sir, največ pa se proda planšarskega in ementalca. 
»Kravji bal pomeni za nas, ki delamo in prodajamo sir, 
enega največjih praznikov v Bohinju. Tu lahko damo na 
mizo tisto, za kar smo se čez leto trudili. Pozdravljamo 

Kravji bal v Bohinju gostil dobrih osem tisoč 
obiskovalcev in rekordno število krav
Ekipa TD Bohinj

T retja nedelja v septembru je v Bohinju že tradicionalno rezervirana za največji bohinjski praznik in eno najlepših 
prireditev v Sloveniji – Kravji bal, ki je na sončno nedeljo v Ukanc privabil dobrih osem tisoč obiskovalcev. Ti so 
imeli na prizorišču kaj videti. V bogatem kulturno-zabavnem programu so sodelovali godbeniki, folkloristi, citrar-

ji, plesalci, bohinjski majerice in majerji, največja atrakcija za obiskovalce pa je bil mimohod planšarjev in majerjev, ki 
so z višje ležečih planin pripeljali okrašene trope živine in na ramenih prinesli „basengo“ – vse, kar so med poletjem 
potrebovali za izdelavo sira in življenje na planini. Strokovna komisija v sestavi Matjaža Hribarja, KGZS – Zavod 
Ljubljana, Janeza Mraka, KGZS – Zavod Ljubljana in Igorja Stanonika, KGZS – Zavod Kranj, je ocenila in določila 
najlepšo ciko posamične planine. Igor Stanonik pa je v osrednjem delu dogajanja za »Kraljico bohinjskih planin« 
okronal kravo Strelo, lastnika je Janeza Korošca »Zelenarja« s planine Velo polje. Potrebno pa je pohvaliti skupno 
delo z Združenjem rejcev avtohtonega cikastega goveda, saj je bilo na prireditvi rekordno število 47 cik. Združenje 
sodeluje že leta in vsako leto je viden napredek na vseh nivojih.

Godbeniki na odru Skoraj 8000 obiskovalcev na Kravjem balu

Folkloristi na Kravjem balu Del povorke

take prireditve in smo veseli, da so ljudje odzivni in radi 
pridejo v naše lepe konce,« je povedala majerka Lucija. 
V našem Turističnem društvu Bohinj smo v okviru 
letnega ocenjevanja zanimivih posebnosti Bohinja letos 
pozornost namenili živim planinam, kjer še delajo sir in 
pomembno prispevajo k ohranjanju kulturne in kulinarič-
ne dediščine Bohinja. Na več planinah sirarijo mladi, štu-
dentje, ki si za tri-mesečne počitnice izberejo trdo delo 
in življenje na planini. Letošnjo sezono se je na 28-ih 
živih planinah paslo kar 633 glav živine, poleg 100 krav 
molznic še okrog 200 ovac in konjev. Zanje skrbi 19 pas-
tirjev, pridelalo pa se je 60 tisoč litrov mleka. Priznanja 
»Biserčki Bohinja«, ki sta jih podeljevala predsednik 
TD Bohinj Boštjan Mencinger in kmetijski svetovalec Du-

Cike iz planine Konjska dolina Cike iz planine Suha

Cike iz planine Zajamniki

Cike iz planine Krstenica

Cike iz planine Velo polje

Konrad Pižon - Kondi z rejko Saro

Odličen bohinjski sir
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šan Jović iz KGZS - Zavo-
da Kranj, so prejele planine 
Zadnji Vogel, Krstenica, ki 
je edina sirarna, ki obratu-
je neprekinjeno že okrog 
sto let, planini Velo polje in 
Mišelj vrh, Konjščica, plani-
na na Lazu, Zajavornik in 
zasebna Sirarna Jerom s 
planine Uskovnica. 
Za dobro voljo obiskoval-
cev je že deseto leto skrbel 
dramski igralec Konrad Pi-
žorn – Kondi, ki je v tem 
času poglobil znanje iz živi-
noreje in bohinjskih običa-
jev. Odlično pa so se med 
gorenjskimi hribi počutili 
tudi člani Ansambla Saša 
Avsenika, ki so množico 
obiskovalcev zabavali z 
glasbo in skrbeli, da je bilo 

plesišče ves čas polno. 
Na Kravjem balu je bilo poskrbljeno tudi za najmlajše 
obiskovalce z otroškimi animacijami in poslikavami ob-
raza, za jahanje sta bila na voljo dva konja lipicanca, 
za fotografiranje je bila na voljo papiga, kot zanimivost 
je bila predstavljena tudi velika pustna krava iz Vokle-
ga. Del prizorišča je bil LesEnDemo 2018, s prikazom 
sodobne predelave lesa, sekancev, žaganja in strojev, 
velike pozornosti pa so bili deležni tudi vsi razstavljavci.

Želimo si še več takšnih Kravjih balov in hvaležni smo 
vsem, ki ste kakorkoli prispevali pri izvedbi uspešnega 
dogodka!

Najlepše cike posamezne planine za izbor kraljice bohinjskih planin

Podelitev zvonca kraljici bohinjskih planin s strani predsednika TD Bohinj

Kraljica bohinjskih planin

Kravji bal je prireditev, ki ponuja veliko možnost za pro-
mocijo cikastega goveda, ki je odlično prilagojeno na lo-
kalne razmere. Cika je lahka, okretna in majhna krava, 
prožnih kosti z dolgim vratom in bistrim pogledom. Mar-
sikateri rejec pove, da so njegove cike pravi gamsi. Zato-
rej ni prav nič čudno, če ji Bohinjske planine predstavlja-
jo dom. Pod stenami mogočnega Pršivca, razglednega 
Vogla in strme Komne, ki je dom zlatoroga je letos od-
mevala Avsenikova glasba in skupaj s pomočjo Godbe 
Bohinj in Godbe Cerklje, domačimi folklornimi društvi in 
ostalimi nastopajočimi skrbela za zabavo. Ponudba na 
stojnicah je bila izredno bogata, prav tako je bilo poskr-
bljeno za lačne želodce. 

V glavnem sprevodu živali, smo lahko občudovali cikaste 
krave s petih planin, in sicer s planine Zajamniki, planine 
Velo polje, planine Konjska dolina, planine Krstenica in 
planine Suha.

Komisijo, ki je ocenjevala živali po planinah, so sestav-
ljali: Janez Mrak, predsednik Združenja rejcev avtohto-
nega cikastega goveda v Sloveniji; Matjaž Hribar, stro-
kovni vodja in tajnik PRO - cika in Igor Stanonik, vodja 
oddelka za živinorejo na KGZS – Zavodu Kranj. 
Najlepša krava s planine Zajamniki je bila krava ROSA 
(SI 34369687), rejca Alojzija Freliha iz Bohinjske Češnji-
ce. Na planini Velo polje je sodelovalo več rejcev, in si-
cer Matej Smukavec, Iztok Smukavec, Anica Smukavec 
in Janez Korošec. Najlepša je bila krava STRELA (SI 
94083527), rejca Janeza Korošca iz Spodnjega Podje-
lja. S planine Konjska dolina je bila najlepša predstav-
nica krava SRNA (SI 74852503), rejke Marije Kožar iz 
Spodnjega Podjelja. Na planini Krstenica je bila izbrana 
krava MURKA (SI 6284990), rejke Sare Žagar Hribar 
iz Jereke. Najlepša na planini Suha pa je letos postala 
krava CIKLAMA (SI 24369554), rejca Janeza Režka iz 
Savice.

»Ko planšar se s planin poslavlja, na Kravjem balu 
vas pozdravlja!«
Sara Žagar Hribar

Naše Združenje je tudi letos sodelovalo na že 61. tradicionalnem Kravjem balu v Bohinju. Mrzlo jutro je tokrat 
prineslo sonce in po dolgem času obetalo Kravji bal, kot se spodobi. Rekordno število živali, rekordno število 
cikastega goveda in rekordno število obiskovalcev, ki so lahko uživali v pestri ponudbi domačih izdelkov, je 

pričaralo vzdušje, kot že dolgo ne.

Cike v oborah po prihodu s planin

Pogovor

Alojzij Frelih s kravo Roso SI 34369687
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Letošnja šampionka – kraljica bohinjskih planin je 
postala krava STRELA (SI 94083527), rejca Janeza 
Korošca iz Spodnjega Podjelja. V finalnem izboru jo je 
odbral Igor Stanonik. 
Vse najlepše krave so prejele zvonce, ki jih je podelil 
Boštjan Mencinger, predsednik turističnega društva 
Bohinj. Rejci so prejeli tudi praktične nagrade podje-
tja KIMI d.o.o., Planjava 1, Trzin, ki nudi veliko izbiro 
čistil za različne namene tudi v agroživilstvu; podje-
tja SALINEN PROSOL d.o.o., Brnčičeva 41g, Ljublja-
na-Črnuče, ki se ponaša z odličnimi lizalnimi kamni Ivan Brežan s kravo Srno SI 74852503

Janez Korošec s kravo Strelo SI 94083527

Janez Režek s kravo Ciklamo SI 24369554

Sara Žagar Hribar s kravo Murko SI 6284990

za govedo in druge živali; ter 
trgovine AGROCENTER d.o.o., 
Spodnja Senica 5, Medvode, tr-
govine s kmetijsko opremo, ki 
je poskrbela za uzde in povod-
ce za letošnje zmagovalke pla-
nin. Vsem se iskreno zahvalju-
jemo za priročne nagrade!
Cikasta kravica je letos dobila tis-
to, kar si zasluži, pravi praznik! 
Glavna zvezda Kravjega bala, 
kljub vsem ponudnikom domačih 
izdelkov, odlični hrani in glasbi os-
taja KRAVA. Krava, ki poskrbi za 
mnoga lačna usta, daje naši pre-
lepi deželi podobo, mnogim daje 
delo in zaslužek, drugim prinaša 
srečo in dela družbo. Naj ostane 
tako!

Kraljica bohinjskih planin, krava Strela SI 94083527

Podelitev nagrad Kraljici bohinjskih planin

Podelitev nagrad podjetja SALINEN PROSOL in KIMI
Pripravljene nagrade firme SALINEN PROSOL in KIMI, najlepšim 
odbranim živalim
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Biki cikaste pasme za osemenjevanje v letu 2019
KGZS – Zavod Ljubljana 
Matjaž Hribar, strokovni vodja in
tajnik PRO CIKA

Cikasta pasma52

Legend

Legend of icons

Signs and Symbols of 
genetic particularities

BIL 854184
Ž: SI 54525847
D: 14.01.2016
R: Lojze Mohorič, Železniki

Kappa kazein BB
CK - 87 %, PZ - 13 %

Plemenski bik je v izrazito mlečnem tipu, z izraženo prsno globino in dobro omišičenostjo. Je povprečnih 
telesnih oblik in avtohtonih lastnosti, s temnejšo temeljno barvo in dobro izraženimi belimi barvnimi znaki.

Zaradi preprečevanja parjenja v sorodu se odsvetuje oziroma preveri primernost
osemenjevanja plemenic, potomk bikov: SURK, SAVO, NEGO, SATURN, SOD in SILVESTER.

BENITO 853472 (SI 24210553) BRANISLAV 852763 (SI 83720541) 
CIKLAMA (SI 63378524)

DORI (SI 64163543) SILVESTER 853015 (SI 83494530) 
DETELA (SI 83515691) NOVO

SONAR 854088
Ž: SI 44579201
D: 18.05.2015
R: Barbara Štimec, Kostel

Kappa kazein AB
CK - 96 %, PZ - 4 %

Plemenski bik je v kombiniranem tipu s poudarkom na mleku, z izraženo prsno globino in dobro 
omišičenostjo. Je odličnih telesnih oblik in avtohtonih lastnost, z manj izraženimi belimi barvnimi znaki.

Zaradi preprečevanja parjenja v sorodu se odsvetuje oziroma preveri primernost
osemenjevanja plemenic, potomk bikov: NEGO, NORD, SURK in SATURN.

SEVER 853529 (SI 04177700) SMUKI 853027 (SI 83494475) 
RDEČKA (SI 02223513)

CVETA (SI 33327497) CVET 851977 (SI 62958680) 
CIKA (SI 02319304) NOVO

NINKO 854045
Ž: SI 44577807
D: 28.04.2015
R: Dominik Čevka, Stahovica

Kappa kazein BB
CK - 90 %, PZ - 10 %

Plemenski bik je v mlečnem tipu, z izraženo prsno globino in povprečne omišičenosti. Je povprečnih telesnih 
oblik in odličnih avtohtonih lastnosti, s svetlejšo temeljno barvo in manj izraženimi belimi barvnimi znaki.

Zaradi preprečevanja parjenja v sorodu se odsvetuje oziroma preveri primernost 
osemenjevanja plemenic, potomk bikov: NEGO, NORD, DARVIN, SONAR, TOM, NAPOLEON in NODI.

NEGO 853081 (SI 43826919) NANO 852557 (SI 93599531) 
CVETA (SI 33327497)

REZKA (SI 74175440) DARVIN 852744 (SI 53467388) 
ROŽA (SI 73200587) NOVO

GRBAC 853847
Ž: SI 24531010
D: 07.10.2014
R: Barbara Štimec, Kostel

Kappa kazein AA
CK - 91 %, PZ - 6 %, RH - 3 %

Plemenski bik je v kombiniranem tipu s poudarkom na mleku in odlično omišičenostjo. Je dobrih telesnih 
oblik in avtohtonih lastnosti, s svetlejšo temeljno barvo in manj izraženimi belimi barvnimi znaki.

Zaradi preprečevanja parjenja v sorodu se odsvetuje oziroma preveri primernost
osemenjevanja plemenic, potomk bikov: SOD, DARVIN in BRIN.

GROM 853271 (SI 43966871) GAMS 852230 (SI 03004175) 
ŠUBA (SI 53451675)

RIA (SI 02918817) BRIN 851656 (SI 02488248) 
ROŽA (SI 12520895)

Program dela pri cikasti pasmi je potekal skozi celo leto. 
Za leto 2019 so vključeni za osemenjevanje krav cikaste 
pasme štirje novi biki: BIL 854184, SONAR 854088, 
NINKO 854045 in NEDO 853853. GRBAC 853847 je še 
vedno zelo priporočen, ker je v povprečju s populacijo 
cikastih krav malo v sorodu. Vsi biki so odličnih telesnih 
oblik in so v kombiniranem tipu s poudarkom na mleč-
nosti. Pri potomkah bika BILA pa pričakujemo predvsem 
izboljšanje mlečnosti. Rezultati genotipizacije so poka-
zali visok odstotek krvi cikaste pasme, zato pričakujemo 
potomke z lepo izraženimi lastnosti avtohtonosti. Oce-
njene so vse prvesnice cikaste pasme kot prejšnja leta. 
Tudi letos je vključenih v Združenje nekaj novih rejcev s 
cikasto pasmo govedi. 
Delovna komisija za odbiro in ocenitev plemenjakov (Ja-
nez Mrak - član, Milan Hribar - član, Anton Burja - član in 
Matjaž Hribar - predsednik komisije), je prav tako opravi-
la vse načrtovane naloge na terenu. Letos je bila odbira 
plemenskih bikov zopet številna, saj smo odbrali preko 
šestdeset bikov po vsej Sloveniji. Vsako leto komisija 
odbere deset najboljših plemenjakov, katerim odvzame-
mo vzorec krvi. Te vzorce krvi pošlje Javna služba nalog 
genske banke (Biotehniška fakulteta) v Nemčijo na ge-
nomsko analizo o prisotnosti drugih pasem v dotičnem 
plemenjaku. Tako dobimo izdelano ekspertizo oz. pripo-
ročilo, kateri plemenjak je ustrezen za odvzem semena. 
Vsa pohvala članom komisije. Ne smemo pozabiti, da 
delo opravljajo prostovoljno. Zbrani in večinoma v reje 
že prodani so bikci - bodoči odbrani biki za osemenje-
vanje oziroma pripust za naslednje leto. Vedno pa je še 
nekaj odličnih bikcev v rezervi. 
Še vedno pogrešam informiranje, predvsem rejcev biko-
vskih mater o morebitnih rojstvih bikcev, ki so primerni 
za nadaljnjo rejo. Najbolje je, da rojstvo bikca čim prej 
sporočite, kot je zapisano v obvestilu o odbiri bikovske 
matere in osemenjevalnega načrta. Bikce je potrebno 

predhodno pregledati. Seveda se kakšnega odličnega 
bikca za nadaljnjo rejo ne more prodati, ampak samo iz 
razloga, ker ne ustreza glede sorodstva v čredah. Bodite 
pozorni na podaljševanje licence plemenjakom, ki so bili 
licencirani in so še vedno v uporabi. Bodite pozorni do 
kdaj oz. kdaj poteče plemenjaku licenca. V primeru, da 
ga boste imeli še eno sezono in mu je licenca že potekla, 
čim prej sporočite, da licenco bikom podaljšamo. Priskr-
beti si je potrebno tudi blok oz. dokument o haremskem 
pripustu ali blok o naravnem pripustu, ki ga naročite na 
vašem področnem kmetijsko-gozdarskem zavodu. Le 
tako lahko vaš kontrolor preveri osnovno poreklo in no-
vo-rojeno tele vpiše v bazo oziroma v rodovnik. Če živali 
številčite sami ali veterinar, morate naknadno poklicati 
kontrolorja, da napiše tetovirni listek, katerega podatki 
se vnesejo v Centralno podatkovno zbirko (CPZ-gove-
do). Podatke lahko v CPZ-govedo vnesete tudi sami, 
vendar morate imeti natančno vodeno zootehniško do-
kumentacijo. Urejen rodovnik je pogoj, da živali ne 
parimo v sorodu. Ne pozabite, le rodovniške živali 
dobijo podporo iz naslova avtohtonosti. POZOR-
NO PREBERITE ČLANEK: Ukrep KOPOP … Zaradi 
zaznanih potreb se operacija GEN_PAS v letu 2019, 
odpre za nove vstope. Prilagam link, kjer se lahko 
natančneje informirate: 
https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/no-
ve-novice/954-23-10-2018-evropska-komisija-potrdila-
-5-spremembo-programa-razvoja-podezelja-2014-2020 

Opravljenih je bilo še veliko drugih del, in ugota-
vljam, da smo dosegli zastavljene cilje skoraj stood-
stotno, kljub stalnemu povečevanju staleža cikaste-
ga goveda in novih rej (2017), kar nazorno prikazuje 
zemljevid Slovenije. V malem okvirju so evidentirane 
reje s cikastmi govedom v letu 2010. Za naše govedo je 
veliko zanimanja tudi v Avstriji, Italiji in Hrvaški.
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stran ime bika št. bika oče oče matere

52 Bil 854184 Benito Silvester
52 Sonar 854088 Sever Cvet
52 Ninko 854045 Nego Darvin
52 Grbac 853847 Grom Brin

Biki cikaste pasme, ki so poleg redne ponudbe na voljo 
po predhodnem naročilu na OC Preska:
ime bika št. bika Kappa kazein oče oče matere

Nedo 853853 BB Nego Napoleon
Sod 853796 AB Surk Brin
Val 853814 AB Veselko Nestor
Savo 853820 AA Silvester Švajc
Med 853752 AB Merlot Nik
Nord 853525 AB Nego Surk
Fram 853296 AB Furman Mandelj
Nodi 853275 AB Nanos Smok
Darvin 852744 AB Dovžan Tinček
Tom 851817 AB Tob -

51

OPOMBA!

Selekcijska metode za cikasto govedo

Način reje.
Rejske metode v podporo selekcijskemu programu:
• Biološki test, 
• Preverjanje in potrjevanje porekla, 
• Lastna preizkušnja na testni postaji in/ali v pogojih reje, 
• Kontrola proizvodnih in reprodukcijskih lastnosti, 
• Ocenjevanje lastnosti zunanjosti,
• Odbira plemenskih živali, 
• Načrtovanje osemenjevanja in naravnega pripusta.

Selekcijski program za cikasto govedo

POPULACIJA KRAV

CIKASTI TIP DELNI CIKASTI TIP PINCGAVSKI TIP

POTENCIALNE BM

BM BM ELITA

TEST LASTNE PREIZKUŠNJE
ALI VZREJA NA KMETIJAH

OSEMENJEVALNI
CENTER

NARAVNI PRIPUST IZLOČITEV
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Uvod
V tem sestavku si bomo ogledali stopnjo sorodnosti 14 
bikov, ki so na voljo za osemenjevanje v letu 2019. Štirje 
biki (GRBAC 853847, NINKO 854045, SONAR 854088 
in BIL 854184) so v rednem osemenjevanju, ostali pa 
so na voljo po predhodnem naročilu na OC Preska. Vse 
bike bomo primerjali med seboj in hkrati tudi s približno 
3100 cikami ženskega spola, od novorojenih, pa do krav, 
starih 20 let.

Osnovi pojmi
Seveda ne bo nič narobe, če si v spomin ponovno prikli-
čemo osnovne pojme.
O parjenju v sorodstvu govorimo, kadar parimo živa-
li, ki imata enega ali več skupnih prednikov. Bliže kot 
je skupni prednik, bolj sta si živali sorodni. Dve živali, 
ki sta potomca istega bika (in različnih mater), imata v 
povprečju 25 % skupnih genov po poreklu; njuna stopnja 
sorodnosti je 0,25. Če ju parimo, bo njun potomec dobil 
v povprečju 12,5 % enakih genov od očeta in od mate-
re. To je ena osmina genov, ki jih je potomec prejel po 
skupnem starem očetu! Pravimo, da je takšen potomec 
inbridiran in ima koeficient inbridinga 0,125.
Koeficient inbridinga je torej delež enakih genov po 
poreklu, ki jih je žival dobila od svojih staršev in je v raz-
ponu od nič do 1. 
Stopnja (koeficient) sorodnosti pa je mera, ki nam 
pove, koliko sta si sorodni dve živali oz. kolikšen delež 
njunih genov je skupen zaradi skupnega porekla. 
Če imata dve živali stopnjo sorodnosti 0,08 (8 %), potem 

ima njun potomec koeficient inbridinga polovice te vred-
nosti ali 0,04 (4 %). Splošno priporočilo pri izbiri pleme-
njaka svetuje, naj stopnja sorodnosti ne preseže 6 % kar 
posledično pomeni, da potomec ne bo imel več kot 3 % 
inbridiranosti.
Pri vsaki selekciji odbiramo le najboljše živali, ki jih upo-
rabimo kot starše naslednjih generacij in zaradi tega po-
pulacija neizogibna postaja bolj in bolj sorodna. Čeprav 
naraščanja sorodnosti ne moremo preprečiti, pa z umnim 
izborom partnerjev lahko hitrost naraščanja sorodnosti 
precej upočasnimo.
Parjenje v sorodstvu je lahko tudi zaželeno, če želimo 
utrditi dobre lastnosti, pogosto pa prav v ožjem so-
rodstvu izbijejo prikrite dedne bolezni, ki povzročajo več-
jo ali manjšo gospodarsko škodo. Skupnemu negativne-
mu učinku parjenja v sorodstvu rečemo tudi depresija 
zaradi inbridinga, ki jo običajno izražamo v kilogramih 
mleka ali mesa ali celo v denarju. Najpogosteje pa se 
negativni učinki najprej izkažejo v zmanjšani plodnost in 
vitalnosti živali.

Sorodnost bikov v osemenjevanju
V pregled smo vzeli štirinajst bikov, poleg že omenje-
nih štirih še bike TOM 851817, DARVIN 852744, NODI 
853275, FRAM 853296, NORD 853525, MED 853752, 
SAVO 853820, VAL 853814, SOD 853796 in NEDO 
853853. Podrobnejše podatke lahko dobite v katalogu 
plemenskih bikov za leto 2019 ali na spletni strani OC 
Preska ali www.govedo.si. V preglednici 1 so prikazane 
njihove medsebojne stopnje sorodnosti. Poudarjene ce-
lice presegajo vrednosti 6 %.

Stopnja SORODSTVA CIKASTIH bikov v 
osemenjevanju v letu 2019 s populacijo  
cikastih krav
Peter Podgoršek,
Kmetijski inštitut Slovenije

Preglednica 1: Stopnja sorodnosti med plemenskimi biki; v odstotkih

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 854184 BIL 4,4 5,1 5,7 5,1 14,6 2,7 7,4 3,7 8,4 2,8 5,7 2,4 1,6
2 854088 SONAR 4,4 15,5 0,3 13,8 4,1 3,5 5,1 3,6 17,9 1,6 4,3 0,8 3,1
3 854045 NINKO 5,1 15,5 3,0 31,2 2,0 3,8 3,3 4,6 30,4 3,3 8,0 29,3 14,1
4 853847 GRBAC 5,7 0,3 3,0 2,2 3,5 2,3 10,7 4,3 1,7 5,0 4,3 6,7 0,0
5 853853 NEDO 5,1 13,8 31,2 2,2 2,2 1,2 3,8 3,7 5,4 28,9 3,0 8,4 8,1
6 853820 SAVO 14,6 4,1 2,0 3,5 1,2 2,7 8,6 3,1 9,4 4,3 2,3 0,0 0,0
7 853814 VAL 2,7 3,5 3,8 2,3 3,8 2,7 1,4 3,2 3,9 1,8 4,6 3,0 2,5
8 853796 SOD 7,4 5,1 3,3 10,7 3,7 8,6 1,4 9,5 9,2 6,3 4,9 3,1 0,0
9 853752 MED 3,7 3,6 4,6 4,3 5,4 3,1 3,2 9,5 5,1 6,2 7,1 3,9 0,6

10 853525 NORD 8,4 17,9 30,4 1,7 28,9 9,4 3,9 9,2 5,1 3,7 6,6 3,5 0,0
11 853296 FRAM 2,8 1,6 3,3 5,0 3,0 4,3 1,8 6,3 6,2 3,7 3,6 4,1 3,5
12 853275 NODI 5,7 4,3 8,0 4,3 8,4 2,3 4,6 4,9 7,1 6,6 3,6 8,6 6,3
13 852744 DARVIN 2,4 0,8 29,3 6,7 8,1 0,0 3,0 3,1 3,9 3,5 4,1 8,6 6,3
14 851817 TOM 1,6 3,1 14,1 0,0 6,8 0,0 2,5 0,0 0,6 0,0 3,5 6,3 6,3
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Glede na poreklo oz. so si biki med seboj bolj ali manj 
v sorodu. Od letošnjih bikov je z biki v osemenjevanju 
najbolj v sorodu bik NINKO 854045 z 90 % cikaste in 10 
% pinzgausk, najmanj pa, pričakovano, bik Grbac, ki ima 
v poreklu 3 % krvi rdečega holsteina.

Sorodnost bikov s populacijo
Vendar nas bolj kot sorodnost med biki zanima sorod-
nost bikov s populacijo plemenic. Trenutno se vsako 
leto rodi slabih petsto cikastih teličk. Najprej smo za vse 
plemenice izračunali stopnjo inbirdiranosti, kar pomeni, 
koliko sta si bila starša v sorodu. Povprečje po posa-
meznih letih prikazujemo v grafikonu 1. Upoštevane so 
samo živali, ki imajo znana oba starša. Do leta 2004 se 
je stopnja sorodnosti intenzivno zniževala, kar je pos-
ledica vključevanja novih živali z neznanim poreklom v 
rodovnik, po tem letu pa se sorodnost z rahlimi nihanji 
vztrajno dviguje, v letu 2018 pa s se je spustila na 1,8 
%. Kot že rečeno, še sprejemljiva stopnja je okoli 3 %.

V izogib prehitremu naraščanju sorodnosti, je potrebno 
parjenje skrbno načrtovati in pred osemenitvijo ali naku-
pom bika obvezno preveriti, koliko sta si bik in plemenica 
v sorodu. V preglednici 2 so prikazane stopnje sorodno-
sti med posameznimi biki in plemenicami cikaste pasme. 
Poleg splošne sorodnosti so plemenice razdeljene tudi 
v tri skupine: živali do dveh let starosti (mlada živina), 
živali med dvema in sedmimi leti (aktivne krave) in sta-
rejše krave.
Preglednica 2: Stopnja sorodnosti med plemenskimi biki in živo popu-
lacijo cikastih plemenic (v %)

854184 
BIL

854088 
SONAR

854045 
NINKO

853847 
GRBAC

< 2 leti 4,3 4,3 6,4 3,8
2 – 7 let 4,2 3,6 6,2 3,3
starejše 3,6 2,6 4,1 3,6
skupaj 4,0 3,6 5,7 3,5

Po pričakovanju so biki bolj sorodni mlajšim živalim. Iz-
stopa bik Ninko, ki je prav na meji sprejemljivosti, saj 
njegova povprečna stopnja sorodstva skoraj dosega 6 
%. Priporočimo lahko, da tega bika uporabljamo zelo 
previdno in bolj na starejših plemenicah. 

Možnosti in zaključki
Kako se torej sploh odločiti za pravega plemenjaka. Ker 
pri avtohtoni ciki osvežitev krvi ni možna ali ni tako eno-
stavna, moramo uporabiti zelo načrtno parjenje. Prvi pri-
pomoček je vsakoletni izpis Kam Cika?, ki ga vsako leto 
prejmejo vsi rejci cikastih plemenic. Za vsako plemenico 
so navedeni priporočeni in odsvetovani biki (slika 1).
Nekaj orodij za odločanje je pripravljenih tudi na spletni 
strani govedo.si, v zavihku Rejčev kalkulator sorodstva. 
Ugotovimo lahko stopnjo sorodstva dveh živali ali pa v 
zavihku Sorodstvo v čredi ugotovimo stopnjo sorodnosti 
cele črede s poljubnim plemenskim bikom (za osemenje-
vanje ali za pripust). Vpišemo lahko enega ali več bikov 
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Stopnja inbridinga plemenic cikaste pasme

Graf 1: Stopnja inbridinga v ženski cikasti populaciji

Slika 1: Primer izpisa Kam cika?

in iz razpredelnice ugotovimo, kateri je najbolj primeren.
Kot hiter pripomoček pa je lahko tudi pedigre. Če se na-
mreč v dveh generacijah prednikov nobena žival ne po-
novi, potem stopnja sorodnosti ne preseže 6 % in živali 
lahko uporabimo za medsebojno parjenje.
Najnovejše orodje podatkovne zbirke Govedo pa je poiz-
vedovanje o sorodstvu s pomočjo kratkih sporočil SMS. 
Če na telefonsko številko 051 434 683 pošljete ušesno 
številko živali ali pa le zadnje štiri poudarjene številke, 
boste v odgovor dobili SMS sporočilo z biki, ki so s to 
plemenico preveč v sorodu ali pa je sorodstvo na meji 
sprejemljivega (med 3 in 6 % sorodnosti).
Možnosti je torej veliko, pri izbiri bika pa poleg sorodstva 
upoštevajte še vaš osebni rejski cilj, ki mu s pravilno 
vzrejo želite slediti.
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Hladne zimske dni pogosto spremljajo prehladna obole-
nje tako ljudi kot živali. Goveja živina v tem pogledu ni 
nobena izjema. Izražajo se lahko v obliki blagega kašlja, 
povečanega izcejanja sluzi iz nosnic. Kaj na hitro pa ta 
na videz slabo opazno stanje preide v resen zdravstve-
ni zaplet, ki ga spremlja povišana telesna temperatura, 
neješčnost, intenziven kašelj, oteženo dihanje, močan 
nosni izcedek, pojav različnih erozij po sluznicah, izce-
dek postaja gostejši in namesto da je prozoren, nastane 
sivo-rumen; govorimo o gnojnem izcedku. Tako bolna 
žival hitro izgublja na teži, mlečnost drastično upade in 
brez veterinarske intervencije v visokem odstotku pogi-
nejo ali pa njeno okrevanje traja več tednov. Vzrok temu 
ni samo hlad zimskih dni, sluznicam dihal še bolj škodi 
bivanje živali v zaprtem hlevu z visokim odstotkom vla-
ge in amonijaka v zraku, kar pogosto srečamo v mnogih 
hlevih. Takšno obolenje negativno vpliva na imunsko 
sposobnost živali, kar je ugodna podlaga za razboho-
teno razmnoževanje miokroorganizmov, ki so že sicer 
prisotni v hlevu. Dodaten faktor, ki zelo hitro sproži pojav 
respiratornega obolenja, pa je nekontroliran nakup živali 
in s tem vnos novih mikroorganizmov v hlevsko okolje. 
Najhujše oblike respiratornih obolenj srečujemo v pitali-
ščih, kamor se občasno vhlevljajo nove živali. To spomi-
nja na sindrom vrtca, kjer zaradi številnih stikov različnih 
mikrookolij, v katerih živimo, opažamo prave epidemije 
različnih obolenj. Respiratorno obolenje povzročajo raz-
lični virusi kakor tudi bakterije in mikoplazme. Pogosto 
so virusi tisti, ki tlakujejo pot razbohoteni rasti patogenih 
bakterij. Respiratorni virusi se primarno razmnožujejo v 
epitelnih celicah sluznic respiratornih organov, jih poško-
dujejo, oslabijo obrambni sistem živali. Ko ti mikrobi pre-
bijejo prvo obrambno linijo, ki jo predstavljajo sluznice, 
vstopijo v krvni obtok, kar je znak za alarm.
Bolezni dihal so zagotovo najpogostejša skupina bolez-
ni pri govedu, kar ima za posledico visoke ekonomske 
izgube, ki jih prinaša zmanjšana proizvodnja in ukrepi 
zdravljenja in odpravljanja teh težav. Ta sindrom imenu-
jemo tudi goveji respiratorni bolezenski kompleks, ki mu 
pripisujejo kar 75 % od celotne zdravstvene problema-
tike, zlasti v pitališčih in tudi 50 % smrtnosti pri govedu 
je posledica respiratornih obolenj. Kljub temu da gre pri 
respiratornih obolenjih za kompleksen zbor vzrokov, ki 
izhajajo iz okolja, samega organizma ne smemo pozabiti 
na najpomembnejše dejavnike, to so biološki dejavniki. 
Najpogosteje se omenjajo različni virusi, kot so virus go-
veje parainfluence (PI3), goveji herpesvirus, ki ga poz-
namo pod imenom IBR/IPV, goveji respiratorni sincicijski 
virus (GRSV), virus goveje virusne diareje ali kratko BVD 
virus in goveji adenovirusi. Od bakterijskih povzročiteljev 
respiratornih obolenj so najpogosteje omenjene: Paste-
urella multocida, Mannheimia haemolytica, Histophylus 

somni, Mycoplasma bovis, in različne sicer vsesplošno 
razširjene bakterije, kot so stafilokoki in streptokoki. Te 
bakterije so pogosto del normalne mikroflore nosu , ne 
pa tudi pljuč.
Virus goveje parainfluence 3 (PI3) in GRSV sta virusa, ki 
ju pogosto ugotavljamo zlasti pri teletih. Ker se iz bolne 
na zdravo žival zelo uspešno prenašata tudi kapljično, 
se okužba zelo hitro razširi zlasti v pitališčih. Čista viru-
sna infekcija praviloma ne povzroča večjih poginov, ven-
dar se okužbi običajno pridružijo še drugi patogeni, zlasti 
bakterije, kar ima za posledico pojav kompleksnih pljuč-
nih obolenj. Virusa IBR/IPV in BVD imata v govedoreji 
zaradi svoje patogenosti posebno mesto. Mnogo držav 
Evropske unije se je že odločilo za izvajanje programov 
izkoreninjanja teh dveh bolezni in so tudi pridobile po-
seben status države proste teh bolezni. Oba virusa se 
zelo uspešno poleg klasične poti s kontaktom ali aero-
som prenašata tudi z okuženimi biki oziroma spermo 
okuženih bikov. Na podlagi tega je bil sprejet predpis, 
ki zahteva da so biki v osemenjavalnih centrih prosti teh 
dveh virusov. Naši osemenjevalni centri ta standard do-
segajo in uspešno vzdržujejo že več desetletij, tako da 
lahko z gotovostjo trdimo, da je sperma naših bikov iz 
tega stališča varna. Na podlagi rezultatov obsežnega 

Respiratorno obolenje govedi – sopotnik zimskih dni
Prof. dr. Peter Hostnik
UL / Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana

B olezni dihal pri govedu sproža več faktorjev. Razvijejo se kot posledica kompleksnih interakcij med okoljem, 
gostiteljem in patogenom, to so virusi, bakterije, mikoplazme. Okoliščinski dejavniki kot so druženje, odstavi-
tev teleta, prevoz živali, neugodno vreme, prah in slabo prezračevanje negativno vplivajo na obrambni sistem 

govedi. Običajno virusi, kot začetni patogeni poškodujejo celice sluznic dihal, s tem zmanjšajo obrambno sposobnost 
živali, kar omogoči nebrzdano razraščanje bakterij na dihalnih poteh in pljučih.

monitoringa izvedenega pred leti, vemo, da je v Sloveniji 
od 5-7 % rej okuženih z virusom IBR/IPV. Pretežno gre 
za reje. ki imajo govedo črno-bele pasme, pa tudi cike 
niso nikakršna izjema. Nobenega razloga ni, da bi bili ti 
dve pasmi bolj dojemljivi za okužbo, pač pa je to posle-
dica primarne reje govedi črno-bele pasme v nekdanjih 
velikih družbenih farmah. V preteklosti je bila v vseh teh 
velikih družbenih farmah prisotna okužba z virusom IBR/
IPV. Potek bolezni v sami čredi je odvisen od starosti 
in imunskega statusa črede. Bolezen se v respiratorni 
obliki kaže najbolj intenzivno po prvem vnosu virusa v 
čredo, ko beležimo tudi do 20 % pogin. Prebolele živali 
ostanejo nosilke zaščitnih protiteles, ki bistveno ublažijo 
potek bolezni v primeru nove okužbe. V prekuženi čredi 
z respiratornimi simptomi pretežno obolevajo le teleta v 
starosti nekaj mesecev, ko izgubijo zaščito, ki jo dobijo 
od matere z mlezivom 
Za okužbi z BVD je občutljiva goved vseh starostnih ka-
tegorij, so pa respiratorni simptomi samo eden od več 
znakov tega obolenja. Virus BVD ne poškoduje samo 
diha, temveč tudi prebavni trakt, zato je običajno priso-
tna tudi driska. Posebno afiniteto pa ima ta virus do celic 
imunskega sistema, kar ima za posledico padec splošne 
odpornosti in s tem večjo dovzetnost za druge patogene.
Tako IBR/IPV kot BVD virus se izredno uspešno prena-
šata z naravnim pripustom. Cika je vrsta govedi, ki je 
izredno primerna za pašo v hribovitih predelih Slovenije, 
kar je tudi razlog, da je prekuženost živali te pasme višja 
v primerjavi z rjavim ali svetlolisastim govedom. Skupni 
pašniki, kamor so cike pripeljane iz različnih rej in preži-
vijo poletje skupaj z bikom, ki je v naravnem pripustu, so 
optimalno mesto raznosa tako virusa IBR/IPV kot BVD. 
Po oceni prof. dr. Ivanja Toplaka, ki spremlja in bdi nad 
diagnostiko BVD, pa ta virus kroži v več kot 30 % slo-
venskih rej.
Razvoj diagnostičnih tehnik potrjuje, da moramo na re-
spiratorna obolenja gledati kot na kompleks, saj v prime-
ru bolezni pogosto ugotovimo dva ali več povzročiteljev 
hkrati, in bolezni ne moremo pripisovati samo enemu 
povzročitelju. Nobeden od omenjenih povzročiteljev na 
žival ne deluje vedno patogeno, žival se lahko okuži z 
določenim patogenom in okužbo preboli neopazno. Re-
zultati različnih študij na prisotnosti protiteles proti posa-
meznemu patogenu v krvi živali kažejo, da se preko 74 
% goveje živine v življenju sreča z virusi, kot so GRSV, 

PI3, BVD ali goveji koronavirus. Na Veterinarski fakulteti 
v Ljubljani je pred dvema letoma Paller T. s sodelavci 
objavil študijo o desetih povzročiteljih respiratornih obo-
lenj. Govedu z izrazitimi respiratornimi znamenji bolezni 
je odvzel nosne brise. Vzorce je v laboratoriju testiral na 
10 najpogostejših patogenov, od tega 5 virusnega in 5 
bakterijskega izvora. Najpogosteje, kar v 58,64 % pri-
merov je potrdil prisotnost Pasteruelle multocide, v 40,6 
% vzorcih je potrdil GRSV, sledi Mannheimia haemolyti-
ca (14,28 %), Coronavirus (12,3 %), M. bovis(9,7 %), 
H.somni (9,7 %), PI3 (3,0 %), BVD (3,0 %) ter IBR in 
adenovirusi v 1 % primeru testiranih živali. Najpogoste-
je je bila opažena kombinacija okužbe z P. multocida in 
GRSV. Iz te študije je razvidno, da samostojno nastopa 
samo en patogen le v 30 %, v 35 % sta bila ugotovljena 
po 2 patogena, v 15 % po trije patogeni, v 3 % po 4 celo 
po patogeni pri eni živali.
Kaj lahko rejec stori, da ne pride do pojava pljučnic? Ži-
valim je v danih vremenskih pogojih potrebno zagoto-
viti ustrezne bivanjske pogoje. Izogibati se je potrebno 
nenadnim spremembam temperature hleva, potrebno je 
poskrbeti za prezračevanje prostora. Izogibati se prepi-
hu in visoki vlagi. Živali naj bodo nameščene v čistih in 
suhih prostorih. Potrebno je preprečevati vnos novih pa-
togenov, kar se dogaja zlasti ob vhlevljanju novih žival. 
Osebje, kot so kontrolorji mlečnosti, veterinarji, oseme-
njevalci, ki dnevno obiščejo veliko število rej, naj se pred 
vstopom v hlev preobujejo in si nadenejo čist kombi-
nizon. Najbolje je, da jim to ponudi kar rejec. Za pitališča 
priporočam, da so živali pred vklenitvijo cepljene proti 
posameznim patogenom. V primeru pojava pljučnic je 
potrebno ugotoviti povzročitelja, kar lahko odločilno vpli-
va na sam potek zdravljenja. Na Veterinarski fakulteti iz 
vzorca bolne ali poginjene živali izvajamo diagnostiko na 
10 različnih najpogostejših respiratornih patogenov pri 
govedu. Bolni živali običajno odvzamemo vzorec nos-
nega brisa.



44 45

Slovenske kmetije se lahko vključijo v shemo certificira-
nja po standardu »seneno mleko«. Ta standard so ko-
nec leta 2015 razvili na Inštitutu za kontrolo in certifika-
cijo. Področje certificiranja je tako seneno kravje, kozje 
in ovčje mleko. Standard »seneno mleko« je zasebni 
in hkrati prostovoljni standard. S standardom »seneno 
mleko« so določene tudi osnovne zahteve za prirejo se-
nenega mleka, in sicer določen je minimalni delež volu-
minozne krme v obroku za krave molznice ter ovce in 

koze v laktaciji, ki mora na letni ravni v sušini presegati 
75 % obroka ter živali ne smejo biti krmljene s krmili, ki bi 
vsebovala gensko spremenjene sestavine ali sestavine, 
ki bi bile proizvedene iz GSO. V okviru standarda je prav 
tako določena tudi krma, ki je prepovedana in ne sme biti 
vključena v obrok. V kolikor se kmetije odločijo za izvaja-
nje standarda, so primorane upoštevati osnovne zahte-
ve, ki so določene za standard »seneno mleko« tako za 
krave molznice kot tudi plemenske telice in teleta.
Seneno mleko se na trgu vse več uveljavlja zaradi kako-
vostnejše tehnologije predelave mleka v sire. Po naved-
bah sirarjev je odlično za predelavo mleka v trde sire. 
Z mlekom krav, ki so krmljene s silažami, imajo sirarji 
pri predelavi v trde sire, večkrat težave z napihovanjem 
sirov. Napihovanje sirov povzročajo klostridiji, ki se raz-
množijo predvsem v silažah, narejenih iz premalo uvele 
trave in silažah, ki so onesnažene s prstjo. Mleko krav, 
krmljenih izključno s senom ali pašo, vsebuje veliko manj 
spor klostridija kot mleko krav, krmljenih s krmo iz silaže! 
Seneno mleko ima ugodno maščobno-kislinsko sestavo, 
vsebuje več vitamina E ter vitamina A s provitamini ter 
vitamina B1, B2.
Sklenem lahko, da ima seneno mleko nekatere prednos-
ti glede prehranske vrednosti, je dobrega okusa in vonja 
ter nudi nove možnosti trženja izdelkov.

Prireja senenega mleka
Anja Mežan,
KGZS – Zavod Novo Mesto

Seneno mleko je mleko krav molznic, krmljenih brez silaž in krme, ki je v osnovnih zahtevah standarda »seneno 
mleko«, prepovedana. Obrok za krave molznice temelji predvsem na travniški krmi, zato je v večini primerov 
obrok razdeljen na poletni in zimski. Poleti paša predstavlja glavni del obroka, lahko je obrok dopolnjen še s 

senom, močno krmo in mineralno-vitaminskimi dodatki. V kolikor živali niso na paši, je v obrok lahko vključena sveža 
travniška krma. Zimski obrok temelji na senu, dodatku močne krme in mineralno-vitaminskih dodatkih. Izrednega 
pomena pri prireji senenega mleka je tudi kakovost pridelave sena. Na kakovost sena pa najbolj vpliva čas košnje, 
oblike sušenja (dosuševanje sena v sušilnih napravah), botanična sestava, nega in dosejevanje travne ruše ter 
usmerjeno gnojenje. Kakovostno seno, pridelano z dosuševanjem sena v sušilnih napravah s svojo lastno ceno, ni 
konkurenčno mleku, ki ga priredimo s silažo. Na primer energija iz sena je skoraj petkrat dražja kot iz paše, približno 
dvakrat dražja kot iz koruzne silaže, pa tudi približno za dvajset odstotkov dražja kot iz travne silaže. Za prirejo se-
nenega mleka potrebujemo živali, ki bodo sposobne dobro izkoristiti pašo, zeleno krmo, travno silažo in seno. To so 
predvsem pasme, ki jih odlikuje dolgoživost, dobra prireja in plodnost, po drugi strani pa velik okvir, dobra omišiče-
nost in miren temperament. Predvsem so primerne krave tradicionalnih slovenskih pasem - lisasto in rjavo govedo, 
ter avtohtona pasma – cikasto govedo.

Standard »Seneno mleko/Seneno meso«© je nov 
zasebni in prostovoljni standard IKC – Inštituta za 
kontrolo in certifikacijo UM. Izdaja standarda je pos-
ledica novih trendov v kmetijstvu in živilstvu in pred-
stavlja eno najvišjih dodanih vrednosti v kmetijstvu.
Področja certificiranja:

• Seneno mleko
• Seneno meso

Obvestilo z dne 25.01.2018 – Informacije, vezane na 
nov zasebni standard za področje senenega mleka 
oz. mesa v Sloveniji

Osnove zahteve:
Prepovedana krma:

• silaža, vključno s silažo iz krmnih rastlin, siliranim 
zrnjem žit ter drugih krmil,

• okrogle bale v foliji katere koli vrste (skladiščenje in 
krmljenje),

• stranski proizvodi pivovarn, žganjarn, ostanki od sti-
skanja sokov ali vina (tropin) ter drugi ostanki živilske 
industrije, npr. sveži ali silirani pesni rezanci, sveže 
ali silirane pivske tropine, sveže ali silirane sadne tro-
pine,

• krma in krmila v namočenem stanju (namakanje),
• krma živalskega porekla (mleko, sirotka, živalska 

moka itd.), z izjemo mleka in sirotke za mlade živali,
• kuhinjski ostanki, krompir,
• sečnina.

Dovoljena krma:
• paša živali in krmljenje sveže travniške krme,
• seno iz travniške krme in krmne rastline (npr. lucer-

nino seno) ter slama različnih poljščin (žitne slame, 
koruznica, sojina slama …),

• sveže križnice, koruza, žita in korenovke (npr. sveža 
ogrščica, svež oves, sveža koruza, krmna pesa) kot 
dopolnilna krma,

• posušena žita (koruza, ječmen, oves, tritikala, pše-
nica, rž …), suhi pesni rezanci, suhe pivske tropi-
ne, posušeni stranski proizvodi industrije sladkorja 
in predelave žit, kot so žitne tropine, ter druga suha 
krma v komercialno dostopni obliki (npr. otrobi, lucer-
nini peleti …),

• krmne stročnice (bob, grah, lupina …), oljnice (ogr-
ščica, soja, sončnice …) in beljakovinski koncentrati 
(oljne tropine in pogače iz zrnja soje, ogrščice, sonč-
nic, buč …).

Delež voluminozne krme v obrokih za krave molznice ter 
ovce in koze v laktaciji mora na letni ravni v sušini pre-
segati 75 %. Delež voluminozne krme za goveje pitance 
do enega leta in za jagnjeta in kozličke do 5 mesecev ni 
predpisan. Pri govejih pitancih nad enim letom starosti 
in pri drobnici stari nad 5 mesecev mora delež volumi-
nozne krme v sušini obrokov presegati 70 %. Za živali je 
predpisano tudi posebno preusmeritveno obdobje. Pre-
usmeritveno obdobje za govedo v primeru prireje mleka 
je 14 dni. Za prirejo mesa do 16 mesecev starosti (tri če-
trtine življenjske dobe). Živali, stare več kot 16 mesecev, 
pa minimalno 1 leto.
Postopek certificiranja je primeren za:

• kmetijska gospodarstva (KMG),
• živilske obrate (mleko in mlečni izdelki, nepredelano 

meso)
Možnost skupinske ali individualne prijave v postopek 
certificiranja.
Za več informacij o postopku certificiranja in zahtevah 
standarda pokličite na 02/613 08 31, -32 ali pišite na 
info@ikc-um.si



46 47

Katera jamstva zajema zavarovanje govedi po meri?
Rejci se lahko odločajo med nezgodnim zavarovanjem 
govedi, s katerim zavarujejo živali za nevarnost pogina 
ali zakola zaradi nezgode, in med klasičnim zavarova-
njem, s katerim so živali zavarovane za nevarnost pogi-
na ali usmrtitve zaradi nezgode in bolezni. Zavarovanje 
lahko nadgradijo z dodatnim zavarovanjem za nevar-
nosti kritja stroškov zdravljenja, izgube plodu in izpada 
proizvodnje mleka.

Katere so ugodnosti za kmeta?
Zavarovanje govedi po meri prinaša številne prednosti 
in ugodnosti. Premije so prilagojene namenu reje gove-
di – (mlečna proizvodnja, pitanje, krave dojilje), velikosti 
črede in izbiri višine vrednosti (zavarovalne vsote) živa-
li. Prav tako imajo lastniki možnost izbire višine letnega 
kritja stroškov zdravljenja živali in to brez omejitev števila 
veterinarskih intervencij na zavarovano žival. Zavarovanje 
brez doplačila vključuje tudi zavarovanje govedi na planin-
ski paši. Govedorejec lahko pridobi tudi dodaten popust, 

če svojo čredo zavarujejo v okviru organizirane skupine. 
Seveda ne smemo pozabiti, da zavarovanci, ki imajo pri 
Zavarovalnici Triglav sklenjena tudi druga zavarovanja, 
pridobijo še poseben popust. Dodatnih ugodnosti so 
upravičeni tudi vsi novi zavarovanci, stalni zavarovanci 
ter še posebno mladi prevzemniki kmetij.

Kdaj se začne jamčenje zavarovalnice in ali zavaro-
vanje velja le na domači kmetiji?
Jamčenje zavarovalnice za škode zaradi nezgode začne 
3. dan po sklenitvi, za škode zaradi bolezni pa 14. dan 
po sklenitvi zavarovanja. Jamstvo zavarovalnice za ško-
de zaradi bolezni pa velja kjerkoli na teritoriju Slovenije 
in ne samo na domači kmetiji. Bi pa radi pripomnili, da 
mora zavarovanec v primeru prevoza živali na razstave 
skleniti dodatno zavarovanje ˝zavarovanje živali na raz-
stavah˝. Pri tem zavarovanju so krite nevarnosti pogina 
in zakola ali ubitja v sili zaradi nezgode ali bolezni za čas 
prevoza, nakladanja, razkladanja ter ves čas razstave 
(od 7 do 14 dni).

Zavarovanje govedi po meri
Jernej Vokalič,
prevzemnik rizika,
Zavarovalnica Triglav d.d.

K ljub skrbni vzreji lahko živali zbolijo, se poškodujejo ali celo poginejo. To lahko pomeni dodaten nenačrtovan 
strošek za lastnika, zato v Zavarovalnici Triglav nudimo zavarovanje za govedo po meri. Z njim si lastniki ži-
vine zagotovijo ustrezno zavarovalno kritje za vsako čredo in vsako rejo.

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA KMETOV PRI ZAVAROVANJU SVOJIH ŽIVALI:

Kako pa je z zavarovanjem živali na planinski paši?
Zavarovanje govedi nudi tudi zavarovanje živali na pla-
ninski paši, le to krije nevarnosti izginitve ali tatvine, ozi-
roma drugih oblik protipravnega odvzema živali. V tem 
primeru se jamčenje začne ob 24. uri dne, ko smo sklenili 
zavarovanje in velja do trenutka, ko žival zapusti pašnik. 
Za to zavarovanje ni potrebnega nobenega doplačila.

Kako pa je s sofinanciranjem premije?
Tudi država spodbuja govedorejce k zavarovanju in s 
tem zmanjševanju finančnih izgub ob neljubih dogodkih. 

Vsi nosilci kmetijskega gospodarstva, vpisani v register 
kmetijskih gospodarstev, lahko uveljavljajo sofinanci-
ranje zavarovalne premije s strani države. Država so-
financira 20 % zavarovalne premije. V letu 2019 se bo 
sofinanciranje premije od države najverjetneje dvignilo 
iz 20 % na 30 %.

Imate mogoče še kakšno zaključno misel?
Zavarovanje govedi po meri je, za pravega rejca govedi, 
vsekakor najboljša rešitev za takojšnjo premostitev nasta-
lih stroškov zaradi nepričakovanih neljubih dogodkov.

Zavarovanje 
govedi po meri

Zavarovanje govedi zagotavlja 
ustrezno zavarovalno kritje za 
vsako čredo in vsako rejo.

Novosti:

zavarovanje, prilagojeno 
namenu reje,

zavarovanje, prilagojeno 
velikosti črede,

možnost izbire vrednosti 
živali (zavarovalne vsote),

možnost izbire višine kritja 
stroškov zdravljenja živali. 

Živali
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Krškopoljski prašič je edina ohranjena slovenska avtoh-
tona pasma prašičev. Nastala in ohranila se je na obmo-
čju Krškega polja in obronkih Gorjancev, po letu 2002 
pa razširila na območje celotne Slovenije. Odlikuje jo 
prilagodljivost na raznolike načine reje, visoka kakovost 
mesa (mehkoba, sočnost, aromatičnost, primernost za 
suhomesnate izdelke), ugodnejše razmerje omega 3 in 
omega 6 maščobnih kislin … 
Društvo rejcev krškopoljskega prašiča je pred leti re-
gistriralo blagovno znamko »Mesnine krškopoljskega 
prašiča«. S to blagovno znamko registrirani predelovalci 
označujejo mesnine, ki so pripravljene iz svinjine krško-
poljskega prašiča, dodano pa ji je lahko meso le drugih 
vrst živali pri posameznih mesnih izdelkih (predvsem 
govedina v salamah). Mesa ali slanine prašičev, ki niso 
označeni kot prašiči krškopoljske pasme, ni dovoljeno 
dodajati. Predelovalec, ki je pristopil k blagovni znamki, 
je moral podpisati pristopno izjavo, voditi mora sledlji-
vost ušesnih številk krškopoljskega prašiča v procesu 
predelave.
Sledljivost prašičev krškopoljskega prašiča je do lini-
je klanja zagotovljena z rejskim programom. Rejec, ki 
ima ustrezno označene plemenske svinje krškopoljske 
pasme, mora sporočiti pripust (tudi haremski pripust) z 
odbranim ustrezno označenim merjascem krškopoljske 
pasme, ali pa osemenitev z merjascem iz osemenje-
valnega centra. Po prasitvi mora na KGZS-Zavod NM 
sporočiti prasitev (v dnevu ali dveh, najpozneje do 5. 
v mesecu za pretekli mesec). Na podlagi sporočenih 
podatkov prejme po pošti individualne ušesne številke, 
ki jih mora vstaviti v levo uho v 7 dnevih, oziroma naj-

pozneje do odstavitve, ter poslati poročilo. Če poročilo 
ne pošlje v 35. dneh od odpošiljanja številk, postane 
označitev neveljavna (stopi v veljavo s 1. 2. 2019)! Če 
katero koli od aktivnosti zamudi, pujski izgubijo status 
krškopoljskega prašiča, četudi imajo pujski številke že v 
ušesu. Če redno ne poroča podatkov, namerno goljufa, 
lažno sporoča podatke, ali ne uniči neuporabljenih šte-
vilk, je izločen iz rejske organizacije. V letošnjem letu je 
to doletelo dva rejca.
Zagotavljanje sledljivosti v procesu klanja in predelave je 
obveznost predelovalca, nadzor pa zagotavlja pooblaš-
čena oseba s strani Društva rejcev krškopoljskega praši-
ča. Predelovalec zabeleži ušesne številke živali, ki gredo 
v klanje. V procesu klanja je najbolje, da vsako ušesno 
številko klavni obrat shrani v svojo vrečko in jo pripne 
na klavni trup. Sledljivost v procesu predelave temelji na 
spremni dokumentaciji, v kateri so zapisane ušesne šte-
vilke živali. Predelovalni obrat lahko vodi meso in mesni-
ne pod serijsko številko, lahko pa ohranja ušesno števil-
ko, kar je še posebej dobrodošlo pri večvrednih končnih 
izdelkih – pršut, lardo slanina, ali pa meni iz jedi krško-
poljskega prašiča. V pripravi je aplikacija, ki bo omogo-
čala javni vpogled v zgodovino življenja prašiča krško-
poljske pasme in s tem tudi javni nadzor nad podatki. 
Prodaja »Mesnin krškopoljskega prašiča« poteka na 
kmetijah z registrirano predelavo mesa, tržnicah in mes-
nicah. Mesnine krškopoljskega prašiča je možno najti 
tudi v trgovini Merkator, dobavitelj pa je podjetje Biodob-
rote d.o.o.. Ponudba mesnin pa se vrši tudi v gostilnah, 
katerih podatke še zbiramo.

Krškopoljski prašič – organiziranost in tržne poti 
rejcev krškopoljskega prašiča
KGZS – Zavod Novo Mesto
mag. Andrej Kastelic,
strokovni vodja in tajnik
Društva rejcev krškopoljskega prašiča

Slovenski posebnež je nacionalno bogastvo. Njegovo ohranjanje je zaveza države. Pasma nudi priložnost rej-
cem, da z dobrim delom in nekoliko večjimi stroški na trgu uspejo iztržiti kakšen evro več, kot pri prašičih so-
dobnih pasem. Čeprav so rejci v društvu močno povezani, pa je iskanje kupca dolžnost vsakega posameznika 

posebej.

Vsi rejci, vključeni v kontrolo, prejmejo ploščo za na-
mestitev na hlev. Navedeni so na spletni strani društva. 
Društvo rejcev krškopoljskih prašičev izvaja promocijo 
pasme v medijih, na sejmu Agra in sejmu Narava-zdrav-
je. Letno izda brošuro s seznamom rejcev in ponudnikov 
mesnin krškopoljskega prašiča. Društvo izdaja tudi poti-
skane higienske zobotrebce, pisala, magnetne nalepke 
za vozila in plakate. Ureja tudi spletno stran www.krsko-
poljski-prasic.si.

Po vzoru rejcev cikastega goveda je tudi Društvo rejcev 
krškopoljskega prašiča stopilo na pot lastne rejske orga-
nizacije. Status PRO je prejelo konec leta 2017, v letu 
2018 pa je rejski program uskladilo z novo uredbo o reji 
živali. 

Predelovalci in ponudniki mesnin ter jedi registrirane blagovne znamke 
Mesnine krškopoljskega prašiča

Ekološka kmetija 
Golež

Ponkvica 1, 
3232 Ponikva Meso in izdelki po naročilu 031 337 393,

branko.golez@siol.net

Ekološka kmetija 
Totter 

Griblje 13, 
8332 Gradac Meso in izdelki 040 742 413, 07 30 69 170

ciril.totter@siol.net

Ekološka kmetija 
Zabukovec

Gabrijele 29, 
8296 Krmelj Meso in izdelki 041 653 307, 041 262 808,

kmetija.zabukovec@gmail.com

Ekološka kmetija 
Žgajnar

Studenec 28, 
6230 Postojna Meso in izdelki 031 649 714, 040 586 902,

zgajnarkmetija@gmail.com

Gostilna 
Jakob Franc

Trnovski Pristan 4a, 
1000 Ljubljana

Stalna ponudba jedi ter jedi 
po naročilu

040 897 153,
rezervacije@jakobfranc.si

Gruden Jožef Šmihel pod Nanosom 58,
6230 Postojna Jedi 041 627 266,

joze.gruden@siol.net

Izletniška kmetija 
Pri Rjavčevih

Šempas 158, 
5261 Šempas Suhomesnati izdelki in jedi 041 528 751, 051 304 609,

martincernatic@gmail.com

Kmetija Kos 
»Z Razborca«

Zabreznik 1, 
1411 Izlake Suhomesnati izdelki in jedi 041 870 998, 051 657 741,

kos.zrazborca@gmail.com

Kodila d.o.o. Markišavci 44, 
9000 Murska Sobota Meso in izdelki, jedi 02 52 23 600,

janez.kodila@kodila.si

Majal d.o.o. Trnovski Pristan 4a, 
1000 Ljubljana Meso in izdelki 040 897 153,

info@majal.si

Mesarija 
Štajnbirt d.o.o.

Kidričeva cesta 22a, 
4220 Škofja Loka Meso in izdelki 04 515 11 00, 041 692 808,

stajnbirt@siol.net

Turistična kmetija 
Karničnik

Hrastovec 36, 
3320 Velenje

Suhomesnati izdelki in jedi 
iz krušne peči

031 370 728, 031 793 720,
kmetija.karnicnik@gmail.com

Turistična kmetija - 
Šenkova domačija

Zgornje Jezersko 140, 
4206 Zgornje Jezersko Ponudba jedi in mesa 031 777 188,

polona.karnicar@siol.net
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Mlad zasadi si drevo, 
da ob njem začutil boš stvarjenje, 
ko raslo bo iz tal v nebo, 
hvaležno ti za trud in za gnojenje.

(Tine Benedičič)

Med najpogosteje posajenimi drevesi v krajih, ki niso 
preveč mrzli, so orehi. Oreh v dolgih desetletjih zraste v 
mogočno drevo, ki daje v poletni vročini krasno senco. 
Zato so bili orehi pogosto posajeni kar na sredi dvorišča. 
Seveda je ob današnji spremembi mehanizacije takšno 
drevo velikokrat »v napoto«, zato dandanes sadimo ore-
he nekoliko stran od gospodarskih objektov, kjer pa da-
jejo pogosto senco živini, ki se prosto pase v bližini. Ob 
tem ne smemo pozabiti, da je pomemben tudi pridelek, 
saj so domači orehi pomemben pridelek za gospodinje, 
ki rade doma kaj dobrega spečejo.
Orehi so vedno cepljeni na orehov sejanec, ki pogojuje 
močno rast, kar moramo upoštevati pri sajenju, ko naj bi 
bila razdalja sajenja najmanj 8 m. Navadno sadimo sorte 

(Elit, Franquette, Parisienne …), ki odganjajo pozno, saj 
tako uidejo spomladanskim pozebam.
V nekoliko toplejših krajih so vedno rasle tudi češnje, 
cepljene na češnjev sejanec, kar omogoča visoko rast. 
Češnje so razen nekaj jagodičja, prvo sadje ob prehodu 
iz pomladi v poletje. Velika češnjeva drevesa spomla-
di prva zacvetijo in dajejo panorami vasi s svojo belino 
poseben pečat. Je pa na žalost češnjev les dokaj krhek, 
zato je obiranje lahko kar nevarno, če ne pazimo dovolj. 
Zato je včasih boljše kakšno vejo v času obiranja kar od-
rezati, jo previdno spustiti na tla in tam obrati. Češnje so 
izjemno uporabne, zato ne smejo manjkati na sadnem 
vrtu. V zadnjem času se pogosto sadijo tudi na nekoliko 
šibkejših podlagah, kar omogoča lažje obiranje in tudi 
nekatere druge ukrepe (obrezovanje, škropljenje …) Če-
šnje so vsestransko uporabne, a še vedno so najboljše 
sveže obrane. Sort je zelo veliko, v zadnjem času pa 
so priljubljene t.i. samooplodne sorte, pri katerih za op-
lodnjo ne potrebujemo dveh različnih sort. To so: Lapins, 
Sunburst, Stella … 

Sadno drevje na kmetiji
Matjaž Maležič,
KGZS – Zavod Ljubljana

Če se sprehodimo ali vozimo po slovenskih vaseh, ob štalah, skednjih, kozolcih in drugih gospodarskih poslo-
pjih prav gotovo opazimo sadno drevje, ki daje slovenski krajini prav poseben videz. Posebno so velika sadna 
drevesa lepa spomladi, ko cvetijo in jeseni, ko so polna plodov. Naši predhodniki so temu vedno posvečali 

posebno pozornost.

Sadje - vir vitaminov in antioksidantovEkstenziven sadovnjak z čebelnjakom

Češnje so prvo sadje spomladiSadovnjak v jesenskih barvah

Seveda pa ne sme manjkati vsaj nekaj dreves jablan se-
veda visoke rasti, katero omogoča cepljenje na jablanov 
sejanec. Kar se tiče izbora sort, so bile izbrane tako, da 
so dajale pridelek od poletja pa do pozne jeseni, ko so 
se obrale še tiste, ki so se skladiščile za čez zimo. Izbor 
teh starih, navadno tudi dokaj odpornih sort nam je vsem 
poznan: od poletnega beličnika pa do ozimnih sort, kot 
so carjevič, krivopecelj, bobovec, mošancelj, voščenka 
in še kakšna. Se pa pri jablanah čedalje bolj uveljavljajo, 
tudi zaradi načina kmetovanja, nekoliko šibkejše podla-
ge, kot sta MM-106 in M-7, katere omogočajo rast ne-
koliko manjših dreves (do 4.5 m), katera lažje oskrbuje-
mo in obiramo. Tudi sorte se pojavljajo nove, predvsem 
takšne, ki so odporne na bolezni, kar omogoča bistveno 
manj škropljenj. Najbolj poznana takšna sorta je topaz. 
Prihajajo pa tudi še nekatere nove, ki so prav tako od-
porne na bolezni. Posebej so zanimive sorte, ki se lahko 
skladiščijo dalj časa in so vir vitaminov tudi v zimskem 
času. 
Tudi hruške v sadovnjaku ne smejo manjkati. Če so cep-
ljene na hrušev sejanec, bodo drevesa zrasla preko 5m 
višine. Pogosto pa so posajena drevesa hrušk cepljena 
na šibko podlago kutina M-A, ki omogoča šibkejšo rast 
in so posajena ob kakšni steni in so veje prav umetelno 
razpeljane na opori. Tu se srečamo z nekaj starimi sor-
tami, kot so tepka, vinska moštnica, dišečka, nogavič-
ka (jakopovka) in seveda novejšimi, ki so tudi boljše po 

okusu: junijska lepotica, viljamovka, konferans, kleržo … 
Žal moramo hruške dokaj kmalu pojesti, saj se nobena v 
navadni kleti ne da skladiščiti prav dolgo.
S hruškami je žal nekoliko več problemov, saj nam že 
kar nekaj časa veliko problemov povzroča bolezen hru-
ševa rja in na nekaterih področjih bakterijski hrušev ožig. 
So pa vse hruške zelo cenjene za žganjekuho. Tu seve-
da vodi sorta viljamovka, od starih sort pa ima posebno 
aromo dišečka in nogavička, za sušenje pa je odlična 
Konferans.
Vedno so bile v sadovnjaku ob kmetiji tudi različne slive. 
Najpogostejša je sorta domača češplja, ki sicer največ-
krat začne roditi šele po pet ali več letih po posaditvi, a 

Cvetoča hruška in drugo sadje ob stari kašči

Mogočna cvetoča hruška za kozolcem

Carjevič je najbolj poznana stara sortama jabolk

Jablana na sejancu se prebuja iz zimskega spanja



52 53

potem redno in obilno rodi. Ima drobnejše plodove, ki pa 
so zelo aromatični in vsestransko uporabni. Posebno pri 
starejših drevesih se veje rade preveč povesijo, zato je 
potrebna pravilna rez. Dobre so tudi različne čačanske 
sorte (č. lepotica, č. najboljša, č. rodna), ki so tudi prila-
gojene ostrejši klimi.
V toplejših krajih so primerni pogoji še za marelice, ki so 
srednje močne rasti. Če jih sadimo na hladnejših pod-
ročjih, je najprimernejše mesto ob kakšnem poslopju, 
da so v zavetju. Najboljše je, če je možno, sajenje ob 
jugovzhodni strani, da malo pozneje odženejo in uidejo 
spomladanski pozebi. Med marelicami je najbolj pozna-
na sorta ogrska (Madžarska). Zelo dobre, tudi za malo 
hladnejša področja, so še goldich inoOrangered.
Pogosto sadimo tudi razne sorte breskev, ki tudi spa-
dajo med zgodnejše sadje kot češnje in marelice. Pri 
breskvah je sort zelo veliko, med najpogostejšimi pa sta 
veteran in redhaven, ki dobro uspevata tudi v malo hla-
dnejši klimi, ostale pa imajo rade malo več sonca, pose-
bej pa nektarine. To so breskve, ki imajo gladko kožico 
na plodu. So pa nekoliko občutljivejše od breskev. 
Pri breskvah in nektarinah moramo posebej paziti na 
bolezen kodravost, ki jo moramo zatirati preventivno, 
še pred izbruhom, z bakrovimi pripravki. Zato opravimo 
prvo škropljenje že pozno jeseni, ko odpade nekako po-
lovica listja (najboljše je, da to škropljenje opravimo v 
vsem sadovnjaku). Škropljenje nato ponovimo zgodaj 
spomladi, ko drevje še povsem miruje, in še ko se poka-
žejo iz brstov vršički prvih listkov. Če je mokra in hladna 
pomlad, je ponavadi potrebno še vsaj eno škropljenje 
s kakšnim drugim primernim fungicidom, da to bolezen 
preprečimo.

Skica sajenja sadnega drevja

Po sajenju zaščitmo sadike pred divjadjo

Hruševa rja – poškodovani listi

Najprimernejši čas za sajenje sadnih sadik je jeseni, ko 
preide sadno drevje v mirovanje. To je od konca oktobra 
do takrat, ko zemlja zmrzne. Ob sajenju tudi sadikam do-
damo nekaj hlevskega – organskega gnojila in malo mi-
neralnega z majhno količino dušika. Paziti moramo, da 
nobeno gnojilo ne pride v stik s koreninami, ne smemo 
ga dati tudi nad korenine, ker lahko pride do poškodb. 
Korenine moramo tudi zaščititi pred voluharjem (najbolj-
še žična mreža) in privezati h količku ter zaščititi pred 
divjadjo, če sadovnjak ni ograjen. 
Ne smemo pa pozabiti tudi na razno jagodičje, ki lepo 
dopolni paleto sadja v sadovnjaku. To so različne sorte 
črnega in rdečega ribeza, malin, robid … Jagodičje sadi-
mo na dovolj sončno lego in največkrat nekje na robu sa-
dovnjaka. Velikokrat tudi na prehodu med sadovnjakom 
in zelenjavnim vrtom. Zaradi nizke ali grmičaste rasti je 
tudi obiranje lažje in zato imajo jagodičje zelo radi otroci, 
ker ga lahko svežega nabirajo in jedo z grmičkov.
Še več nasvetov o sajenju in drugih opravilih, ki so pot-
rebna za dobro sadjarjenje, najdete na spletni strani 

Sadne drevesnice Studenec Kmetijsko gozdarskega 
zavoda Ljubljana (https://lj.kgzs.si/sadna-drevesnica), 
kjer najdete tudi vse podatke o sadikah, ki so naprodaj 
v Sadni drevesnici - katere sadne vrste in sorte so na 
razpolago in na kakšne podlage so cepljene ter še kaj. 
Velika večina teh sadik je tudi vzgojena v lastni dreves-
nici in so najboljše prilagojene hladnejši klimi osrednje 
Slovenije.

Jagodičje - maline, kosmulje am. borovnice

Sadike v zakopu pripravljene za prodajo

Sadike v zakopu pripravljene za prodajo
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PASTIRICA MINA

Še zelo mlada je dolino zapustila,
da bi pozabila na ljubezen,

ki njeno srce je močno ranila.
Odpravila se je visoko na planino,

v objem mogočnih vršacev,
da pasla bi ljudem živino.

Vsako jutro zgodaj je vstajala,
z veseljem svoje kravice na pašo gnala,

večkrat rada v svoji samoti je zapela,
za planince vedno lepo je poskrbela,

saj od nje nihče ni odšel brez jela.

Pred njeno malo kočico ljudje so radi posedeli,
kislega mleka in dišečih žgancev vedno so dovolj imeli,

tudi čaja iz skrbno nabranih rožic niso se branili,
uživali v prelepem pogledu in miru,

preden so v dolino se veseli in utrujeni vrnili.

Nikdar več ljubezen v njeno srce ni prišla,
ran iz mladih dni nikoli ni ozdravila,

živela je le še za svojo živino
in za to prelepo, s soncem obsijano planino.

Na jesen se na planini ohladi,
mrzel veter v krošnjah dreves zašumi,
listje v prelepih barvah pisano zažari,

živini spet nazaj v dolino se mudi.

Tudi pastirica Mina po dolgih letih življenja na planini,
v svojih ostarelih kosteh jesen je začutila,

vsak dan težje naokoli je hodila,
srebrne nitke prepredle njene nekoč tako lepe so lase,

v naročju utrujeno pestovala zgarane je roke.

Žalostno še zadnjič uprla je pogled v njej tako ljubo dolino,
v sebi začutila mir in neskončno milino,

vse bi dala, da bi še enkrat ga lahko objela,
fanta kateremu nekoč vse slepo je verjela.

Zima z mrazom in snegom planino je prekrila,
mala kočica pod belo odejo se je skrila,

na planini samotno sama zdaj stoji,
saj pastirica Mina za vedno je zaprla utrujene oči.

Ljubljana, 23. April 2018 Mija Slapar




