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Življenje je kot vožnja s 
kolesom. Da bi ohranil 
ravnotežje, se moraš 
premikati.

Albert Einstein
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In začetek, pred šestnajstimi leti?
Takrat se je pokazala velika potreba po druženju, po 
izobraževanju, po izmenjavi izkušenj, promociji …, 
predvsem pa velika želja po ohranitvi avtohtonega 
goveda, slovenske cike, ki je bila pred izumrtjem. 
Tako je takratni strokovni sodelavec pri cikasti pa-
smi goveda, kasneje strokovni tajnik za cikasto go-
vedo, g. Rafko Rokavec skupaj s svojimi sodelavci, 
prišel na idejo o »glasilu« z imenom Cikasti zvon-
ček. Prva številka Cikastega zvončka je bila izdana 
novembra, leta 2003 v štiristo izvodih. Vsebovala je 
veliko poučnih in informativnih tem za rejce. Bila je 
odlično sprejeta, čeprav brez končno oblikovane po-
dobe, navadno tiskana, kopirana in osnovno vezana. 
Ob prvi izdaji glasila se je razvila močna vez med 
rejci goveda cikaste pasme, ki je prisotna še danes. 
Na sestanku upravnega odbora smo zato sklenili, da 
ob izdaji jubilejne, dvajsete številke revije Cikastega 
zvončka počastimo čas rojevanja naše prve revije 

in jo ponatisnemo, v obliko kot je danes. Prva šte-
vilka revije je vedno najslajša! To je posebno darilo 
Vam, članom Društva, s spoštovanjem do takratnih 
strokovnih delavcev pri cikastem govedu in seveda 
do spoštovanja izvornih rejcev, ki so uspeli ohraniti 
majhno, a pomembno število živali cikaste pasme.
Pri nadaljnjem razvoju revije Cikasti zvonček, skozi ado-
lescenco v zrelo polnoletnost, brez naših zvestih sode-
lavcev - rejcev, ustvarjalcev, strokovnjakov, poznavalcev, 
donatorjev in bralcev ne bo šlo. Hvala vsem, ki s svojim 
znanjem, izkušnjami, nasveti pomagate oblikovati našo 
revijo. Še naprej si želim vašega sodelovanja, vaših 
pobud, nasvetov, fotografij. Resnično sem hvaležen za 
vsak prispevek, fotografijo, konstruktiven nasvet, dona-
cijo. Želim si, da se naše sodelovanje še poglobi. Dober 
je občutek, ko veš, da je toliko prijaznih sodelavcev ob 
tebi, na katere se lahko zaneseš. Vsakega novega so-
delavca sem pri reviji zelo vesel. Delovanje na tem po-
dročju je zahtevno in zelo dinamično. Pred časom sem 
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Spoštovane rejke in rejci!
KGZS – Zavod 
Ljubljana
Matjaž Hribar,
strokovni vodja in
tajnik Društva CIKA

P a smo z revijo Cikasti zvonček že z dvajseto številko skupaj! Ker v zadnjem času revija izhaja enkrat letno, 
lahko poenostavimo kot šestnajstletno delovanje revije oz. jubilejno dvajseto številko revije Cikasti zvon-
ček. Mladostno lepa in drzna šestnajsta leta, gledano s človeškimi očmi. Polna idej, poguma, aktivnosti, pog-

ledov onkraj dopustnega ... Vesela, mladostniška leta, ko z rožnatimi očali zreš v prihodnost. Kot odraščajoči otrok, 
ki prehaja v adolescenco! V teh šestnajstih letih nam je uspelo marsikaj. Ohranili smo osnovno idejo naše revije. Že 
vseskozi je bil namen poučna, malo zabavna, fotografsko privlačna revija, ki bi bila v pomoč našim bralcem, živino-
rejcem, ljubiteljem naše edine avtohtone pasme goveda, slovenske cike. Vsem ljudem, ki se jih teme naše revije do-
tikajo in jih zanimajo. Kot pravi pregovor: Kar boš v mladosti sejal, boš v starosti žel. In misel, ki me večkrat spremlja 
v življenju: Kadar obupavaš nad skromnim začetkom se spomni, da je tudi hrast, to mogočno in veliko drevo, začel 
kot majhen želod, ki je ležal na tleh.

UVODNIK

Plemenski bik NOS 854297 v čredi, star tri leta pri Kosoveljevih (foto: Matjaž Hribar)

Sočutje z živalmi (foto: Gregor Slavec)
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srečal upokojenega profesorja Andreja 
Šaleharja, ki je ena večjih avtoritet pri iz-
daji strokovnih publikacij. V pogovoru mi 
je seveda poleg pohvale predstavil veliko 
iztočnic k možni izboljšavi in težnji po večji 
strokovnosti in smotrnejši ureditvi revije. 
Njegova prva pomembnejša sugestija je 
nujno oblikovanje skupine oz. uredniški 
odbor revije. Z letom 2020 se zaključuje 
mandat vsem organom Društva. Ob novih 
volitvah v letu 2021, bi lahko ustanovi-
li institut uredniškega odbora revije, vsaj 
treh predlaganih oz. voljenih članov, ki bi 
imeli nalogo sestaviti celoten uredniški 
odbor revije, z mandatom petih let. Veliko 
je mladih v Društvu, ki imajo univerzitetno 
izobrazbo. V uredniški odbor bi morali naj-
ti poleg izbranih strokovnih sodelavcev, 
ki bi pokrivali vsak svoj razdelek v reviji 
tudi eksperta na področju izdaje publika-
cij, po možnosti ljubitelja narave, ki pozna 
pomen ohranjanja avtohtonih pasem do-
mačih živali ter ga povabiti k izrednemu članstvu v naše 
Društvo. Ker sem trenutno kot urednik sam, je težko pre-
ko zastavljenih okvirjev, predvsem zaradi obilo drugih 
mojih zadolžitev. Revijo bi bilo možno izdati tudi dvakrat 
letno. 
Obljubim, da se bomo še naprej trudili za ohranjanje 
naše revije v korist rejcem cikastega goveda. Tudi sre-

čevali se bomo na letnih zborih, razstavah, si izmenje-
vali ideje in znanja. Vesel sem ljudi dobre volje, polnih 
izkušenj, ki so jih voljni podeliti drugim. Hvala vsem in 
vsakemu posebej! 
Želim Vam vesele božične praznike in v letu 2020 veliko 
zdravja, zadovoljstva in sreče v družini. Naj se vam iz-
polnijo vse želje!

Uspešno je bil izpeljan 17. občni zbor, 8. februarja 
v Medvodah. Ta občni zbor je bil delovno zelo zahte-
ven, saj smo poleg tekočih poročil izpeljali predstavitev, 
obravnavo in potrditev dveh dokumentov Društva CIKA 
(Statut in Rejski program za cikasto govedo), ki mora-
ta biti usklajena z novo Uredbo 2016/1012/EU. Vesel 
sem, da iz leta v leto tudi raste število članov na občnem 
zboru in ta je bil eden izmed najbolj obiskanih. Bilo je 
navzočih preko 100 članov in članic. Delovna komisi-
ja za odbiro in ocenitev bikov cikaste pasme v sestavi 
Matjaža Hribarja, Janeza Mraka, Antona Burje in Milana 
Hribarja je odbrala skoraj 70 plemenskih bikov za narav-
ni pripust. Najboljšim plemenskim bikom, vštevši manj-
kajoče linije po sorodstvu s populacijo cikastih krav pa 
je komisija odvzela vzorce tkiv za namen genotipizacije 
na krvne tipe. Plemenski biki s pozitivnimi rezultati so 
seveda namenjeni za odvzem semena in za osemenje-
vanje plemenskih krav. Za ta namen smo porabili pre-

ko 20 delovnih dni, s povprečjem 10 ur na dan. Nadalje 
smo sodelovali na sejmu AGRA 2019 v Gornji Radgoni, 
kjer smo z dobro promocijo pridobili v članstvo kar nekaj 
novih rejcev. Sledil je 62. tradicionalni Kravji bal v Bohi-
nju, ki smo ga po zaslugi sodelujočih bohinjskih rejcev 
cikastega goveda tudi izpeljali. Ob tem se zahvaljujem 
Turističnemu društvu Bohinj, da so naše združenje po-
vabili k sodelovanju. Za nas je Kravji bal velikega pome-
na, predvsem z vidika promocije pasme. V oktobru smo 
organizirali ekskurzijo v Istro. Ekskurzije se je udeležilo 
50 članov. 
Tekom leta smo se organi Društva CIKA sestali trikrat. 
Obravnavali smo tekoče zadeve. Poudarek pa je bil 
predvsem na novem rejskem programu, ki je bil potre-
ben še dodatnih manjših popravkov, v zvezi s pripom-
bami, ki jih je posredovalo Ministrstvo za kmetijstvo, ka-
mor je bil dan v pregled. Pripombe je posredovala tudi 

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

V iztekajočem se letu 2019 je še vedno prisoten trend rasti števila cikatega goveda, kot tudi evidentiranja novih 
rej z vključitvijo novih rejcev v naše Društvo CIKA. Društvo CIKA sedaj šteje 457 članov. Na dan 31. 10. 2019 
pa je v CPZ-Govedo na Kmetijskem inštitutu Slovenije evidentirano 2160 krav cikaste pasme v 790-tih rejah.

Cike na paši pod Mrakovo domačijo (foto: Janez Mrak)

Plemenski bik NOS 854297 ob licenci pri Kosoveljevih (foto: Janez Mrak)

Pozno poletna paša nad Begunjami (foto: Milka Močnik)
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Upravna enota Ljubljana, kamor smo vložili dopolnjen 
Statut. Glede dopolnitev pri Statutu smo morali izpeljati 
korespondenčno glasovanje vseh članov o strinjanju. V 
nasprotnem primeru bi morali sredi poletja sklicati izre-
dni občni zbor. Vesel sem, da smo dobili nazaj več kot 
polovico glasovnic, ki so bile vse pozitivne. Statut je bil 
končno, z odločbo Upravne enote Ljubljana potrjen. 
Takšne akcije zahtevajo veliko časa in strošek, ki ga kri-
je naše društvo. Novi rejski program, dopolnjen glede na 
pripombe ministrstva, pa bo uradno vložen do konca leta 
in upam, da bomo imeli do naslednjega občnega zbora 
pozitivno informacijo in bili kot društvo uradno usklajeni 
z novo Uredbo o reji živali ter dobili status priznanja za 
nedoločen čas. 
Po vzpostavitvi nove spletne strani (cikastogovedo.si) še 
vedno pričakujem bolj živo trgovanje s plemensko živino 
cikaste pasme v razdelku »oglasi«. Prosim, da se več 
poslužujete tega orodja, saj je bilo to orodje vzpostav-
ljeno ravno za namen prodaje plemenske živine. V tem 
letu se je ponovno odprla operacija GEN_PAS za nove 
vstope (subvencije za avtohtone pasme). Upam, da ste 
zahteve uspešno vložili. V tej reviji so v članku (Zahte-
va GEN_ PAS v ukrepu KOPOP ter kršitve v letu 2018) 
objavljene napake pri vlogah za ta namen. To so pred-
vsem napake glede pomanjkljivih rodovniških po-
datkov oz. ste nekateri kandidirali živali brez porekla 
ali križanke, čeprav že vrsto let opozarjamo, da se ob 
številčenju in registraciji potomcev držite področne-
ga kontrolorja, ki vam s potrdilom o številčenju po-
trdi poreklo in se potomca vpiše v CPZ-Govedo. Teh 
napak je bilo nekje 8 odstotkov, kar je preveč, pa tudi 
podatki o poreklu so lahko izgubljeni! S strokovne-
ga vidika so rodovniški podatki pomembni pri izbiri 
ustreznega partnerja, s tem se izognemo parjenju v 
sorodu, omejimo stopnjo sorodstva pri potomcih …
Z lanski letom smo poslali revijo samo članom in jo bomo 
tudi letos. To je en del tega, s čimer hočemo dati večji 
pomen članstvu. Rejci cikastega goveda, ki niso člani, si 
revijo lahko kupijo. Ob tem vabim vse rejce cikaste pa-
sme, da se včlanite v našo organizacijo. V članstvu pri-

dobite še veliko drugih ugodnosti in možnosti. Člane, ki 
še niste poravnali članarine, prosim, da to storite do 
konca letošnjega leta, drugače vaše članstvo prene-
ha! Bližajo se volitve, saj v letu 2021 preneha mandat 
vsem organom Društva CIKA. Ob novih volitvah ima 
vsak član priložnost, da se preizkusi in doprinese 
nove ideje k še boljšemu delovanju društva. 
Zahvaljujem se za sodelovanje in pomoč vsem KGZS 
– Zavodom, Osemenjevalnemu centru Preska, Kme-
tijskemu inštitutu Slovenije, Javni službi nalog genske 
banke (BF), Ministrstvu za kmetijstvo in vsem avtorjem 
objavljenih člankov in fotografij. Naj omenim, da je le-
tošnja številka revije Cikastega zvončka jubilejna, s 
številko 20. Zahvaljujem se tudi upravnemu odboru in 
drugim organom združenja za korektno delo. Najlepša 
hvala Mariji Kožar za vestno opravljeno delo blagajni-
čarke in računovodkinji Barbari Prosen iz KGZS – Za-
voda Ljubljana, ki ji ob tem pomaga, ter dr. Betki Logar 
iz Kmetijskega inštituta Slovenije za delo pri rodovniški 
knjigi za cikasto govedo.
Želim vam lepo božično praznovanje ter srečno in 
zdravja polno leto 2020!
Vabljeni na 18. občni zbor, ki bo 8. februarja 2020, v 
Medvodah!

Po pozdravu predsednika Janeza Mraka, izvolitvi pred-
sedstva in sprejetju dnevnega reda, so zbor pozdravili 
gostje.

Andrej Šalika iz kmetijskega ministrstva, ki je bil tudi 
predstavnik Slovenije v Bruslju pri usklajevanju vsebin 
nove Uredbe o reji živali (URŽ), je pohvali strokovno 
delo rejske organizacije (RO) in povedal, da ima RO za-
enkrat najboljši približek usklajenih dokumentov z URŽ, 
celo tako dober, da je RO zaprosil, če sme uporabiti nje-
ne dokumente, kot primer dobre prakse za druge RO.
Danilo Potokar, vodja sektorja za živinorejo je v ime-
nu KGZS posebej pohvalil visoko udeležbo rejcev na 
OZ. Dejal je, da ima Društvo dobro zasnovan rejski pro-
gram, ki poganja napredek v reji. Je eno od najbolj de-
javnih in motiviranih Društev.

Igor Stanonik iz KGZ Kranj pa je prepričan, da bo dob-
ro selekcijsko delo prineslo dobre rezultate. Poudaril je, 
da se število rejcev in cik na Gorenjskem povečuje. 
Andrej Kastelic iz KGZ Novo Mesto, strokovni vodja 
RP za krškopoljskega prašiča, je pohvalil delo združenja 
in mu zaželel uspešno delo tudi v prihodnje. Veseli se 
sodelovanja na bodočih skupnih projektih.
Dr. Betka Logar iz Kmetijskega inštituta Slovenije je 
pohvalila tesno strokovno sodelovanje na področju vo-
denja rodovniške knjige za cikasto govedo.
Sledil je kulturni program. Zelo ubrano nam je zapel 
kvartet BITENC. Najprej Zdravljico, nato pa še dve lepi 
narodni pesmi.
Poročilo o navzočnosti je podala verifikacijska komisija, 
ki je ocenila, da je bil to najbolj množičen OZ zadnjih let, 
kar kaže na visoko motiviranost in željo po sodelovanju 
rejcev cikastega goveda. 
Sledila so poročila organov za preteklo leto, nanje ni bilo 
pripomb in so bila soglasno potrjena. Bergant je na krat-
ko poročal o Peticiji za zmanjšanje števila divjadi in 
zveri, podpisalo jo je preko 50 nevladnih organizacij, ki 
delujejo na področju kmetijstva in gozdarstva. Podprl jo 
je svet za živinorejo pri MKGP, poslana pa je bila tudi 
Evropski komisiji.

Občni zbor Združenja rejcev avtohtonega 
cikastega goveda v Sloveniji v Medvodah, 2019
Marija Bergant

T ako kot že nekaj let, so se tudi letos člani Združenja zbrali na rednem občnem zboru 8. februarja v Medvodah. Na 
ta dan praznujemo kulturni praznik in tako damo ciki pomen slovenske kulturne dediščine.

Skrb za teleta (foto: Klemen Petek)

Jesenska paša nad Begunjami (foto: Milka Močnik)

Sotočje Save in Sore (vir: internet)

Panorama Medvod (vir: internet)

Počastitev kulturnega praznika na OZ s kvartetom Bitenc (foto: Anton 
Jamnik)

Delovno predsedstvo na OZ (foto: Anton Jamnik)

Preko sto udeležencev na oz v Medvodah (foto: Anton Jamnik)
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Področje okolice mesta Višnjana je že od nekdaj prepre-
deno z rimskimi cestami, ki se odcepljajo s Flavijevske 
ceste, glavne prometnice, ki je povezovala Trst, Poreč, 
Pulj in Reko. Zgodovina mesta Višnjana sega v 2. stole-
tje pr. n. št. Novejša zgodovina Višnjana se začne s pro-
padom rimskega cesarstva in postavitvijo vasi, ki se je v 
naslednjih stoletjih posvečala poljedelstvu in živinoreji. 
Pod avstrijsko upravo je Višnjan postalo mesto. Drugo 
svetovno vojno je Višnjan preživel kot večji del Istre in 
dal svoje žrtve ter aktivno vpisal svoje ime v zgodovi-
no pomembnih dogodkov in bitk. V naselju se nahajajo 
župnijska cerkev sv. Kvirika in Julite, 28-metrski zvonik, 
palača Sinčič, cerkvica sv. Antona Puščavnika s freska-
mi in glagolskim napisom iz 14. stoletja ter mestna loža 
iz 17. stoletja. Zgodovino Istre in istrskega goveda nam 
je na poti razlagal Franc Palčič, ki je organiziral naš izlet. 

ISTRSKO GOVEDO (Franc Palčič)
Istrsko govedo je pasma, ki so jo redili za prirejo mesa 
in delo. Pasmo so redili na področju celotne Istre, ter na 
otokih Krk, Cres in Lošinj. Živali so grobe konstitucije, 
pozno zrele, izdatnega in nekoliko počasnega koraka, 
dobrih parkljev in zelo dobro prilagojene na skromne 
prehranske ter spremenljive vremenske razmere Istre. 
Govedo je močnega skeleta, rogovi imajo obliko lire. 
Največjo razdaljo na vrhu rogov pri volih smo izmerili 
125 cm. Nizka mlečnost v povprečju 1200 l, zadostuje v 
glavnem le za prehrano telet. Istrsko govedo ima izredne 
delovne sposobnosti. Prav te sposobnosti in skromnost 
v prehrani pa so bile temelj njegovega obstoja skozi sto-
letja. Trup, vrat in noge močne, prednje pravilne , zad-
nje podvlečene. Dlaka siva do svinčeno siva. Sluznice 
svinčeno sive do črne, s prehodi na črno. Višina vihra pri 
zrelih kravah je 138 cm, bikih 155 cm in volih 155 do 170 
cm. Nebo v gobcu črno, uhlji obrasli z črno sivimi dlaka-
mi. Parklji trdi , temni, vime slabo in mesnato.

Program dela za rejsko leto 2019 je predstavil strokovni 
tajnik, Matjaž Hribar. Poudarek je bil na pridobitvi pri-
znanja od ministrstva. 
Sledila je predstavitev, obravnava in potrditev novih do-
kumentov Združenja. Potreba po dopolnitvi statuta izha-
ja iz zahtev evropske direktive o reji živali (URŽ). Osnov-
ni namen uredbe je, na evropski ravni vzpostaviti eno od 
osnovnih načel EU, to je prost prehod blaga in storitev 
tudi na področju plemenskih živali. V statut je bilo pot-
rebno vgraditi zahteve iz tako imenovanega poslovnika, 
v katerem so navedene pristojnosti in odgovornosti rej-
cev, tudi tistih, ki niso člani Združenja. Pri usklajevanju 
statuta je tekla živahna komunikacija na relaciji Bergant 
– Mrak – Hribar – Šalika, ki je pripeljala do rešitev in 
predloga novega statuta.
Stane Bergant je podrobneje predstavil spremembe in 
novosti spremenjenega statuta. Nekaj najpomembnej-
ših:
- določen je dvonivojski način izvajanja rejskega progra-

ma (RP): rejci, ki niso člani Združenja, nimajo pravic, 
ki izhajajo iz članstva, imajo pa pravico sodelovanja v 
RP, pravico vpisa svojih živali v rodovniško knjigo in 
pravico včlanitve v Združenje, če to želijo

- urejene so pristojnosti in odgovornosti rejcev na obeh 
nivojih

- urejeno je reševanje sporov z rejci, ki niso člani Zdru-
ženja

- ukinjen je strokovni svet in strokovni vodja, strokovno 
delo je pristojnost strokovnega tajnika

- strokovnemu tajniku se določa mandatna doba in na-
čin imenovanja

- omogoča se širitev delovanja Društva na druge države 
članice EU

Temeljite spremembe so bile potrebne pri usklajevanju 
RP z URŽ. Poleg tega se je ob izvajanju RP v preteklih 
letih pojavilo kar nekaj potreb po posodobitvi. Zahtevno 
strokovno delo na prenovi RP je z veliko motivacije op-
ravil strokovni tajnik Matjaž Hribar.
V splošni razpravi je rejec Rutar poudaril pomembnost 
sodelovanja s stroko, več rejcev pa je ogorčeno izposta-
vilo uničevanje podeželja zaradi neustrezne politike na 
področju upravljanja divjadi in zveri. 
Po zboru je na povabilo predsednika sledilo še kosilo in 
druženje rejcev v bližnjem gostišču.

Zasluženo kosilo članov po OZ (foto: Janez Mrak)

Izlet Združenja rejcev avtohtonega cikastega 
goveda v Sloveniji v Istro
KGZS – Zavod Ljubljana
Franc Palčič, kmetijski svetovalec
Matjaž Hribar, strokovni vodja in tajnik Društva CIKA

L etos smo se odločili, da gremo člani Združenja na izlet v Istro. Namen je bil, da si ogledamo in bolje spoznamo 
avtohtono istrsko govedo ter predvsem uspešnega trženja mesa iz tega goveda. Nadalje pa smo si ogledali še 
primer dobre prakse predelave mleka na kmetiji. V petek, 18. 10. 2019, smo se dobili pred KGZS – Zavodom 

Ljubljana in se zgodaj zjutraj z avtobusom odpeljali po avtocesti proti Primorski. Sproti, po dogovoru, smo naše člane 
s kratkimi postanki pobrali še na Uncu, Postojni in Kozini, kjer smo imeli organizirano malico na prostem. Ker je tudi 
letos včlanjenih kar nekaj novih članov, ostali pa so iz vseh koncev Slovenije, je bila to priložnost, da so se stkala 
nova poznanstva. Po malici smo pot nadaljevali preko mejnega prehoda v sosednjo državo Hrvaško proti Višnjanu 
v Istri.

Postanek in malica na Kozini (foto: Matjaž Hribar)

Voli Boškarin (foto: Matjaž Hribar)

Nagrajene boškarine V Kanfanarju so okrasili z vencem (foto: Franc Palčič)

Par voznih volov znanega rejca Maria Gašperinija na razstavi V Kan-
fanarju (foto: Franc Palčič)

GOZD BLED, kmetijsko gozdarsa zadruga z.o.o.
Za žago 1a, 4260 Bled, Slovenija, tel.: 04/575 05 00, fax: 04 575 05 49
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rejci skupaj s kmetijskim resorjem in Istrsko županijo iš-
čejo dodano vrednost v mesu, in sicer kot turistično oz. 
kulinarično atrakcijo ponudbe v lokalnih gostilnah. Tako 
imajo organiziran odkup živali po višji ceni, ki ga tudi po 
višji ceni tržijo lokalne gostilne. Boškarinovo meso je se-
daj prisotno v več kot petinpetdesetih restavracijah na 
Hrvaškem, kar nakazuje na ekonomsko upravičen posel 
in hkrati utrditev v smislu ohranjanja boškarina, pred-
vsem pa zadrževanje mladih na ruralnih območjih Istre. 
Aldu Štifaniču je naše Društvo tudi podelilo zvonec za 
govedo.

Nato smo se odpravili preko Pazina v kraj Kašćergani na 
družinsko kmetijo Silvana Orbanića. Ogledali smo si rejo 
krav rjave pasme. Zanimala pa nas je predvsem pre-
delava mleka v mlečne izdelke. V družinski sirarni pre-
delajo izključno svoje mleko v različne mlečne izdelke, 
približno 1000 kg mleka na dan. Za družinsko sirarno se 
je rejec odločil, ker je začela drastično padati odkupna 

cena mleka. S tem so zagotovili večjo dodano vrednost 
in obstanek kmetije ter ohranitev tradicije sirjenja v Istri. 
Trenutno redijo 55 krav molznic, in sicer brez koruzne 
silaže. V obroku je večinoma seno, žita in senaža. Za 
izdelke, predvsem sir so dobitniki več nagrad in priznanj. 
Ena od prestižnejših nagrad, v močni konkurenci na Hr-
vaškem, je nagrada za najboljši sir Poljanac – poltrdi sir. 
Skrivnost v kakovosti izdelkov je v pravilni vzreji mlade 

Prevladuje mišljenje, kako so današnja istrska goveda 
potomci podolcev, ki so jih, verjetno v prvih stoletjih na-
šega štetja, v Istro pripeljale rimske legije po osvajanju 
ravnin ob Donavi, ter Atiline horde 452. leta iz step in 
ravnin južne Rusije in Besarabije. Okrog leta 1800 naj bi 
prišlo do prvega križanja z italijanskimi podolskimi biki, 
ki se je potem še večkrat ponovilo. Zanimiva je analiza 
krvnih skupin, ki jo je opravil prof. Lazar 1982. Analiza 
kaže na podobnost z ameriško pasmo Longhorn. To si 
lahko tolmačimo tako, da je dolgorožno govedo prišlo 
preko severnega Sredozemlja in z Iberskega polotoka v 
16. stoletju v Srednjo Ameriko s španskimi konkvistatorji.
Leta 1989 so se rejci iz Istre odločili, da osnujejo Društvo 
rejcev istrskega goveda, s sedežem v Višnjanu (SUIG- 
Savez uzgajivača istarskog goveda). To društvo naj bi 
organizirano in strokovno skrbelo za odkrivanje in zašči-
to zadnjih ostankov istrskega goveda na področju Istre 
ter otokov Krka in Cresa. V društvu se je zbralo 29 rejcev 
te pasme govedi, pa tudi drugi strokovnjaki in ljubitelji. 
Zaradi vojne na Hrvaškem je delo društva zastalo, na-
daljevalo pa se je po letu 1993. V letu 2003 so našteli še 
33 volov, 30 bikov in 230 krav in telic istrskega goveda. 
Po podatkih popisa avstrijske centralne komisije iz leta 
1910 pa je bilo istrskega goveda 60.400. Poleg drugega 
društvo vsako leto priredi dve razstavi istrskega gove-
da. Vsako prvo soboto po sv. Jakobu v mesecu juliju je 
razstava volov v mestecu Kanfanar, drugi dan v nedeljo 

pa je v Višnjanu razstava krav in bikov. V Kanfanaru izbi-
rajo v treh kategorijah: najlepši, najtežji in najposlušnejši 
boškarin. Boškarin je sicer najpogostejše ime za istrske-
ga vola. V Sloveniji istrskega goveda v času slovenske 
osamosvojitve praktično ni bilo več, čeprav so ga včasih 
redili vse do Ilirske Bistrice. Posamezne živali so prišle 
celo do Blok, kjer pa so se jih rejci nekako bali zaradi 
ogromnih rogov, ki so bili manj primerni za delo v gozdu. 
Zato so se Bločani, znani rejci volov, raje držali svojih 
sivcev. 
Leta 1963 je bilo v občini Koper, Izola in Piran cca 2000 
krav vseh pasem. Na obrobju s hrvaško Istro je bilo is-
trsko govedo. V letih 1965/66 so začeli po navodilih z 
intenzivnim pretapljanjem istrskega goveda z rjavo pas-
mo. Po oceni takratnega osemenjevalca g. Prebila je bilo 
takrat na tem območju še okrog 500 krav in okrog 300 
volov istrskega goveda. Pasma je bila v 10 letih v glav-
nem pretopljena. Z večanjem turizma v Istri in vse večjo 
potrebo po mleku ter nabavo traktorjev je pasma postala 
nezanimiva za rejo. Istrsko govedo, ki je v slovenskem 
delu Istre izumrlo, so ponovno naselili leta 2012. V ma-
loobmejnem projektu s Hrvaško so pripeljali 10 krav in 
brejih telic. V oktobru 2019 je bilo v Sloveniji cca 35 glav 
istrskega goveda vseh kategorij (tudi plemenski bik) pri 
šestih rejcih.

V Višnjanu smo imeli prvi postanek in ogled družinskega 
kmetijskega gospodarstva ter razgovor z rejcem Aldom 
Štifaničem, ki je tudi predsednik zveze rejcev istrskega 
goveda – Boškarin. Gospod Štifanič nam je povedal, da 
se je v zadnjih 25 letih na Hrvaškem, odkar deluje Zdru-
ženje rejcev istrskega goveda Višnjan, oziroma od leta 
2005, odkar Azrri izvaja program trajne zaščite istrskega 
goveda, populacija boškarinov s 103 plemenskimi kra-
vami in osmimi biki povečala na 700 plemenskih krav in 
23 bikov. Cela populacija istrskega goveda v Istri in na 
Krku pa šteje približno 1400 glav. Pobudnikov ustano-
vitve združenja leta 1989 je bilo 25, danes boškarine redi 
preko 150 rejcev. Da so ohranili pasmo, so pomagale 
tudi denarne spodbude. Istrska županija je rejcem izpla-
čevala spodbude prvotno tudi za teleta. Od leta 2012 pa 
samo za plemenske živali. Pred petimi leti je rejec za 
plemensko žival dobil 1000 evrov, danes pa okoli 450 
evrov. Ker se z večanjem populacije nižajo spodbude, 

Razglednica iz leta 1913 v Kopru je tudi dokaz, da je istrsko govedo 
slovenska avtohtona pasma (lastnik razglednice: Franc Palčič)

Prevoz marmorja iz Nabrežine s petnajstimi pari volov istrskega gove-
da v Trstu okoli leta 1900 (lastnik fotografije: Franc Palčič)

Ogled Boškarina na kmetiji Alda Štifanića (foto: Matjaž Hribar)

Predaja darila rejcu Aldu Štifaniču - zvonec za govedo in skupinska slika udeležencev izleta (foto: Matjaž Hribar)

Člani pred hišo in trgovinico mlečnih izdelkov Silvana Orbanića (foto: 
Matjaž Hribar)

V hlevu Silvana Orbanića (foto: Matjaž Hribar)
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Cikasto govedo je zaradi prilagodljivosti, manjše velikos-
ti in nizke teže primerno za rejo na hribovskih in gorskih 
območjih, kjer so slabše možnosti za pašo in predelavo 
osnovne krme. Kljub temu so za cikasto govedo značilne 
pomembne lastnosti, ki so pridobljene tekom razvoja pa-
sme: dolga življenjska doba, velika odpornost na bolez-
ni, dobra plodnost, lahke telitve in močan materinski čut. 
Domače vrste živali redimo zaradi proizvodnje hrane in 
drugih koristi, kot so: šport, druženje … in so v lastništvu 
človeka, ki mora odgovorno ravnati z živaljo. Lastništvo 
živali je torej privilegij oz. odnos med človekom in živaljo 
z obojestransko koristjo. Poleg genetskih zasnov lahko 
splošne dejavnike, ki vplivajo na dolgoživost pri ljudeh, 
ne glede na geografske in kulturno različne dele sveta, 
vzporedno prenesemo tudi na domače živali. Ti splošni 
dejavniki so: redna nizkointenzivna telesna aktivnost pri 
ljudeh (pri živalih celoletna paša, izpusti …), nizkokalo-
rična prehrana, ki temelji na zelenjavi in sadju z manjšim 
vnosom mesa pri ljudeh (pri živalih predvsem volumi-
nozna krma; prireja izdelkov poteka v naravnem okolju, 
ob ohranjanju naravnih virov na trajnostni način; gove-
doreja ni tekmec človeka pri prehranjevanju …), pomen 
družine in socialnih stikov pri ljudeh (pri živalih omogo-
čeno obnašanje primerno vrsti – etološki vidik) in poziti-
ven pogled na življenje ter občutek smisla v življenju pri 
ljudeh (pri živalih – odnos rejca do živali). Obojestranska 
korist (človek – žival) reje domačih živali je torej dose-
žena, ko se približamo kvaliteti življenja, kot jo zaznava 
žival, kar natančno opredeljuje dobrobit živali. 
Pri cikoreji je odnos rejca v smeri dobrobiti svoje živali 
na zelo visokem nivoju. Vsako leto beležimo živali, ki so 
doživele dvajset let zanimivega in čudovitega življenja. 
Letos sta predstavljeni dve živali. Življenjski zgodbi kra-
ve Torbe in Pleme predstavljata lastnika v nadaljevanju.

Naša Torba SI 1798812
Rojena: 6. 1. 1999
Torba se je povrgla na kmetiji pri Krapežovih iz Ajdovšči-
ne. V letu 2002 je bila prodana na kmetijo Tratnik iz Cola. 
Tisti čas sem tudi kupoval cikasto govedo in kmalu prišel 
do naše Torbe, ki sem jo leta 2003 tudi kupil. Že takrat 
sem instinktivno čutil, da je Torba nekaj izjemnega. Ko 
sem jo pripeljal domov, je Torba takoj prevzela nadzor 
nad vsemi mojimi cikami, ki sem jih imel že kar nekaj. 
Vsako leto konec maja pa vse do novembra s svojimi 
živalmi odidemo na pašo na planino Božca. Na grebenu 
Stola, na 1370 m.n.v. se nahaja gorski prelaz Božca. To 
je najvišja točka na pogorju Stola, kamor se lahko pripe-
ljemo z osebnim vozilom. Čez prelaz je speljana maka-
damska cesta, ki povezuje Breginjski kot z Bovško doli-

no. Očitno je to krasno naravo vzljubila tudi naša Torba, 
saj je že dvajset let vodnica na paši, kakor tudi vedno, 
kljub starosti na prvem mestu, ko živali ženemo na plani-
no. Še vedno ima lahek korak, športno kondicijo in veliko 
izkušenj, kar se tiče nevarnosti, ki prežijo na planini. Tor-
ba je brez problema povrgla tri moška teleta in 12 teličk, 
kar izkazuje izjemno plodnost in materin čut do svojega 

plemenske živine, prehrani krav molznic, izbire pasme 
živali in čut oz. ljubezen do ustvarjanja. Ob degustaciji 
mlečnih izdelkov smo se tudi sami prepričali v kvaliteto 
in skoraj izpraznili domačo trgovinico.

Po pozdravu z rejcem in domačimi smo se odpravili na 
turistično kmetijo Ograde, kjer smo imeli organizirano 
pozno kosilo. Turistična kmetija se nahaja na robu vasi. 
Nekoč je bilo posestvo obdano s pastirskim suhozidom 
– ograjo in pastirji so ga vedno imenovali »OGRADE«. 
Lastniki gojijo veliko ljubezen do domačih živali in nara-
ve. Največji ponos na kmetiji so konji, enako pozornost 
namenjajo racam, goskam, kokošim, golobom. Nudijo 
različne dejavnost na kmetiji in odlično kulinarično do-
živetje s tradicionalnimi istrskimi jedmi. Tudi tu so nas 
lastniki ljubeznivo pričakali z različnim žganjem pred go-
stilno, kjer nam je vsega po malem predstavila prijazna 
gospodarica. Kosilo je potekalo v sproščenem vzdušju in 
nekako smo pozabili na čas. 
V Ljubljano smo se vrnili pozno zvečer.

Člani Društva CIKA pred turistično gostilno Ograde (foto: Matjaž Hribar)

Pozno kosilo na turistični kmetiji Ograde (foto: Matjaž Hribar)

Degustacija mlečnih izdelkov na kmetiji Orbanić (foto: Matjaž Hribar)

Ciki, ki sta v letu 2019 doživeli 20 let
KGZS – Zavod Ljubljana
Matjaž Hribar,
strokovni vodja in tajnik Društva CIKA

Ž ivali, ki živijo v naravnem okolju, po navadi nikoli ne dosežejo maksimalne starosti, kot bi jo lahko. Visoka 
smrtnost je namreč prisotna zaradi številnih bolezni, poškodb, plenilcev, slabega vremena, uničevanja ži-
vljenjskega prostora ter borbe za hrano in zavetje, veliko pa jih pogine že takoj, ko se skotijo, izvalijo ali kako 

drugače ugledajo luč tega sveta … Pa vseeno je veliko živalskih vrst, ki ob ugodnih pogojih, s svojimi dobrimi geni 
za dolgoživost in odlično prilagodljivostjo na svoje okolje doživijo več kot 80 let življenja v naravi.

Izkušnje vodnice krave Torbe na planini (foto: Marko Antih)

Torba vedno prva v čredi za rejcem (foto: Kristina Uršič)
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Rejci, ki so se vključili v operacijo, morajo upoštevati 
določene zahteve in obveznosti. Vključitev z eno vrsto 
živali mora znašati skupna obtežba najmanj 1 GVŽ 
(izjema - najmanj tri živali drobnice ali 30 kokoši). Živa-
li, vključene v ukrep, morajo biti prisotne na kmetijskem 
gospodarstvu oziroma na planinskem pašniku ali sku-
pnem pašniku prisotne celo koledarsko leto (vključno 
z 31. 12. v tekočem letu). Plačilo prejmejo samo živali, 
ki so vpisane v izvorno rodovniško knjigo, rodovniško 
knjigo ali evidence porekel, ki jih vodijo organizacije za 
živinorejo, odobrene v skladu z zakonom, ki ureja živi-
norejo. Število živali vključenih, v zahtevo GEN_PAS, se 
ne sme zmanjšati za več kot 10 % ali eno žival, glede 
na število živali v vstopnem letu. Število živali se lah-
ko poveča, bodo izplačane po GVŽ, če so upoštevane 
vse zahteve, pri tem pa bo obveznost ostala še vedno 
število živali v prvem letu vstopa v operacijo. Posame-
zne živali se lahko med letom nadomestijo z živalmi iste 
pasme. Žival je potrebno nadomestiti v roku 30 dni v 
primeru zakola ali prodaje. V ostalih primerih se opravi 
nadomestitev v roku 60 dni. O izločitvi in nadomestitvi je 
potrebno obvestiti agencijo z dopolnitvijo zbirne vloge 
pri kmetijskem svetovalcu v roku desetih delovnih dni. 
Vključenost v ukrep KOPOP z različnimi operacijami je 
petletna obveznost. Kmetijsko gospodarstvo mora na 
predpisanih obrazcih voditi evidence o delovnih op-
ravilih glede na vključeno operacijo. Potrebno je vodi-
ti evidenco uporabe organskih (hlevski gnoj, gnojnica, 
gnojevka) in mineralnih gnojil ter zbirnik organskih in 
mineralnih gnojil. V kolikor KMG uporablja FFS, je pot-
rebno vodenje evidenc FFS po GERK-ih ter zbirnik FFS 
na kmetijskem gospodarstvu. 
Svetujem, da se s kmetijskim svetovalcem pred vno-

som zbirne vloge preveri popolnost porekla za živali 
na KMG, vključene v operacijo GEN_PAS ter minimalno 
število vključenih živali v operacijo. Poreklo v VOLOSU 
še ne pomeni, da je žival čistopasemska. Predlagam, 
da se natisne stanje na kmetijskem gospodarstvu z re-
gistra CPZ GOVEDO, v katerem so za posamezno ži-
val podani podatki iz njenega rodovnika. Z vnašalcem 
zbirne vloge je potrebno imeti stik skozi celo leto. Res 
je potrebno vedeti, s katerimi živalmi se zavezujemo k 
ukrepu. V kolikor niste prepričani, se raje pozanimajte, 
ali je potrebna nadomestitev živali ali ne. Ponavljajoče 
se kršitve se stopnjujejo s sankcijami, zato je vedno pot-
rebna doslednost.
V spodnjem grafikonu prikazujemo gibanja stopnje na-
pake skozi leta tega programskega obdobja za vse štiri 
ukrepe. Kot je razvidno iz shematskega prikaza, je naj-
bolj zaskrbljujoče stanje pri ukrepu Dobrobit živali (DŽ 
– govedo), pri operaciji GEN_PAS ukrepa KOPOP, kjer 
vzorec zaradi manjšega števila zahtev ni tako reprezen-
tativen kot pri ukrepu Ekološko kmetijstvo ter ukrepu 
KOPOP površine, kjer stopnja napake tudi zaradi števil-
nih popravljalnih ukrepov ostaja v mejah sprejemljivega 
(vir: AKTRP, 2019). 

Grafikon 1: Stopnja napake za ukrepe EK, KOPOP, OMD, DŽ med 
letoma 2015 in 2018 (vir: AKTRP, 2019)

teleta. Od leta 2017 je več ne pripuščam, vendar je še 
vedno moja sopotnica - pomočnica pri organizaciji paše 
na planini Božca.
Marko Antih, Staro selo 24, 5222 Kobarid

Naša Plema SI 1987287
Rojena 10. 7. 1999
Plema je naša hišna ljubljenka. Povrgla se je na kmeti-
ji Noč iz Javorniškega Rovta. Prvič je bila prodana leta 
2002 novemu lastniku, od katerega smo jo leta 2007 
kupili. Po mojem vedenju je Plema povrgla deset telet, 
od tega polovica moških in polovica ženskih telet. Naša 
kmetija deluje v okviru društva za ohranjanje podežel-
ske dediščine Belčji vrh v okolici Dragatuša. Belčji Vrh 
je podeželska vas, ki leži v Občini Črnomelj. Nahaja se 
v JV delu Slovenije, natančneje na območju krajinskega 
parka Lahinja. Belčji Vrh spada pod pokrajino Dolenjsko. 
Tukaj se pojavi zmerno celinsko podnebje. Prevladuje 
predvsem kraško površje, za kar sta poskrbela prepust-
na kamnina apnenec in voda. Prevladujejo predvsem 
površinski kraški pojavi. Največ je uval, malo manj vrtač, 
najdejo pa se tudi koliševke ali udorne vrtače. Kraj je bil 
prvič omenjen leta 1526 v zvezi s cerkvijo sv. Helene. V 
bližini Belčjega Vrha izvira tudi reka Lahinja. Pri posta-
vitvi našega društva in zaradi drugih neprilik smo morali 
Plemo trikrat prodati, vendar smo jo vedno kupili nazaj. 
Od leta 2013 je stalno pri nas, kot ljubljenka in vodnica 
naši čredici. Želimo ji še veliko let in dobro zdravje. 
Luka Vidmar, Belčji Vrh 32, 8343 Dragatuš

Plema (foto: Luka Vidmar)

Plema SI 1987287 (foto: Luka Vidmar)

Zahteva GEN_PAS v ukrepu KOPOP ter kršitve v 
letu 2018
KGZS – Zavod Ljubljana
Anton Jamnik, kmetijski svetovalec

O peracija GEN_PAS je namenjen ohranjanju lokalnih pasem ter izboljšanju biotske in genetske raznovrstnosti. 
Pasme so prilagojene razmeram v določenem okolju, z namenom preprečevanja izgube biološkega materia-
la. Rejci avtohtonih in nekaterih tradicionalnih pasem so se v operacijo lahko vključili v letih 2015, 2016 ter 

2019 v okviru programa KOPOP.

Menina planina (foto: Klemen Petek)

Paša pod cerkvijo sv. Petra (foto: Milaka Močnik)

BIOSAXON IZDELKI: 
Poleg klasične živinske soli ponujamo široko 
paleto solnih in mineralnih lizalnih kamnov, ki 
optimalno dopolnjujejo živinsko prehrano. 

ŽIVINSKA EVAPORIRANA SOL, NEJODIRANA  
IN JODIRANA: 
Za govedo, ovce, koze, konje in divjad: pakirano v 
vrečah po 25 kg in 50 kg

SOLNI LIZALNI KAMNI: 
Za govedo, ovce, koze, konje in divjad: 5 kg in 10 kg

MINERALNI SOLNI LIZALNI KAMNI Z BAKROM, 
JODIRANI: 
Za govedo, konje, ovce, koze in divjad: 3 kg in 4 kg, 
5 kg in 10 kg

BERGKERN – NARAVNI SOLNI LIZALNI KAMNI: 
Za govedo, ovce, koze, konje in divjad: 25 kg vreča

Izdelke Biosaxon zastopa: SALINEN PROSOL d. o. o., Brnčičeva 41G, 1231 Ljubljana Črnuče, www.salinen-prosol.si, 
e-naslov: info@salinen-prosol.si, tel. + 386 (0)1 542 56 92, faks + 386 (0)1 540 41 65

SALINEN AUSTRIA AG je podjetje z več kot 400-letno tradicijo proizvodnje soli v Avstriji. Živinska sol ter solni in mineralni lizalni kamni BIOSAXON se proizvajajo na do okolja 
prijazen način in izključno iz najčistejše evaporirane soli iz rudnikov v okolici Salzburga: Bad Ischl, Altaussee in Hallstatt, ki spadajo pod svetovno kulturno dediščino UNESCO. 
Proces pridobivanja soli poteka popolnoma avtomatsko v enem najmodernejših proizvodnih obratov v Evropi.

KJE LAHKO KUPITE IZDELKE BIOSAXON? 
Izdelke BIOSAXON lahko kupite v vseh bolje založenih kmetijskih trgovinah.

Če se živina prehranjuje večinoma z rastlinskimi 
vlakni, je vsebnost natrija minimalna in pogosto 
prenizka. Da ne pride do pomanjkanja natrija in joda, 
je treba živalim redno dodajati dovolj živinske soli. 

Paziti pa je treba, da se je ne prenajejo, saj se lahko 
poveča odvajanje blata. Kadar živalim soli ne moremo 
dodajati redno, jim je bolje ponuditi solno-mineralne 
lizalne kamne, saj pri tem ni predoziranja soli!

ZAKAJ IZDELKI BIOSAXON?
Sol je izredno pomemben dejavnik za 
prehrano, primerno za živino. Zdravje in 
vitalnost živali neposredno pripomore 
k visoki kakovosti mleka, mesa, volne in 
zdrave dlake. 
• BIOSAXON lizalni kamni na paši ob dežju 

ne razpadejo.
• BIOSAXON lizalni kamni imajo BIO 

certifikat in so primerni za BIO kmetijstvo.
• BIOSAXON optimalno dopolnjuje 

prehrano živali.
• BIOSAXON zadovolji potrebe po soli in 

mineralnih snoveh.
• BIOSAXON ponuja primerno sol za 

različne skupine živali.

5

Že 10 let v Sloveniji.
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Proizvodnja mleka v področjih z omejenimi dejavniki 
za kmetijstvo
V skladu z evropsko zakonodajo so hribovska in gorska 
območja tista območja, za katera je značilna precejšnja 
omejenost možnosti uporabe zemljišč in uporaba dražje 
specialne mehanizacije. Zaradi višje nadmorske višine 
je skrajšana vegetacijska doba. Za ta območja so zna-
čilne majhne in srednje velike kmetije. Zaradi specifike 
alpskega področja veljajo tudi posebni pogoji glede reje 
živali na teh območjih. Značilne so pasme govedi, pri-
lagojene težkim razmeram. Aktivne hribovske kmetije 
proizvajajo zdrave proizvode, zagotavljajo regionalna 
delovna mesta, poseljenost odročnih krajev, ohranjajo 
socialno ter kulturno dediščino in s tem vzdržujejo odroč-
ne kraje privlačne za turiste. To je bolj ali manj značilno 
za vse hribovske kmetije v območju Alp osrednje Evrope. 
Kljub vsem pozitivnim dejavnikom, ki jih prinaša ohranja-
nje kmetovanja na hribovskih območjih, pa se hribovske 
kmetije, usmerjene v prirejo mleka, soočajo z različnimi 
izzivi. Hribovitost terena in klimatske razmere so eden 
izmed ključnih dejavnikov, ki vplivajo na velikost čred in 
ekonomičnost na hribovskih kmetijah. Hribovske kmetije 
zaradi omejenih dejavnikov kmetovanja težko konkuri-
rajo kmetijam, ki ležijo v ravninskih delih osrednje Evro-
pe. Vsaka tehnološka izboljšava, ki omogoča izboljšanje 
upravljanje čred mlečnih krav na hribovskih kmetijah, je 
dobrodošla. Ena izmed takšnih tehnoloških izboljšav, naj 
bi bil tudi razvoj modularnih senzorskih sistemov v okviru 
projekta SESAM. 

Razvoj senzorjev prilagojenih alpskemu prostoru
Namen projekta SESAM je uvedba modularnih sen-
zorskih sistemov, ki so prilagojeni potrebam malih kme-
tijskih gospodarstev, ki jim omogočajo izboljšati konku-
renčnost, dobro počutje živali, zmanjšati izgube telet in 

izboljšati odpornost ter dolgoživost živali. Sistemi sen-
zorjev bodo enostavni za uporabo in stroškovno učin-
koviti. Namen projekta SESAM je razvoj senzorskih sis-
temov, ki beležijo vedenje krav molznic vsak dan (hoja, 
ležanje, prehranjevanje, prežvekovanje itd.). Kombina-
cija podatkov senzorjev, združena s podatki kontrole 
mlečnosti in zdravja živali, pomembno prispeva k optimi-
zaciji. Rejcem bodo na voljo informacije o dogajanju in 
zdravstvenem stanju živali. Razvoj sistema bo omogočal 
spremljanje živali tako v hlevu kot na paši. Sistem bo 
stroškovno ugoden, robusten in enostaven za uporabo.

Cilji projekta:
• Izboljšanje konkurenčnosti hribovskih kmetij v alpskem 

prostoru ob istočasnem ohranjanju kulturne krajine.
• Razvoj senzorjev, prilagojenih za spremljanje krav na 

hribovskih kmetijah v alpskem prostoru, ki bodo prila-
gojeni specifičnim potrebam.

• Vpeljava sistemov nadzora živali na manjših hribovskih 
kmetijah, ki bodo izboljšali dobro počutje živali in kme-
tom olajšali delo. 

• Ohranjanje poseljenosti alpskega prostora z razvojem 
tehnologij, ki kmetom na hribovskih območjih olajšajo 
kmetovanje.

Izkušnje, pridobljene v projektu, se bodo uporabljale 
za upravljanje kmetij in ustreznejšo rejo živali, s čimer 
želimo izboljšati zdravstveno in gospodarsko učinkovi-
tost krav molznic v alpskem prostoru. SESAM tako po-
membno prispeva k združevanju pridelovalcev mleka v 
alpski regiji.

V nadaljevanju je predstavljeno še število KMG, na kate-
rih so bile ugotovljene kršitve zahtevkov operacije Ohra-
njanje avtohtonih in tradicionalnih pasem (GEN_PAS). 
Za to operacijo je bilo v vzorec za kontrolo terena zajetih 
77 kmetijskih gospodarstev (analiza tveganja + naključ-
ni izbor). Čezmerna prijava je bila ugotovljena na 21-tih 
kmetijskih gospodarstvih. Največji delež kršitev čezmer-
ne prijave je bil sicer ugotovljen z upravnimi preveritvami, 
ki se izvajajo na vseh kmetijskih gospodarstvih. Kršitve, 
ki se upravno preverjajo in so v 2018 prispevale k takšni 
stopnji napake zaradi čezmerne prijave, so naslednje: 
prašiči niso vpisani v rodovniško knjigo, govedo ni 
vpisano v rodovniško knjigo, drobnica/konji/govedo 
se ne nahajajo na KMG ter konji na dan 1. 2. tekoče-

ga leta se ne nahajajo na KMG. Tudi iz grafikona je 
razvidno, da je bila čezmerna prijava najpogosteje 
ugotovljena preko administrativnih (upravnih) pre-
veritev na registre, rodovniške knjige, kar je vzrok za 
stopnjo napake na GEN_PAS, da na vzorcu, izbranem 
po analizi tveganja dosega skoraj 9 % (klasična stopnja 
napake za GEN_PAS 2018, torej na podlagi naključnega 
vzorca, pa znaša 4,56 %) in je Komisija za tako viso-
ko stopnjo napake terjala posebno obrazložitev. Daleč 
največji del stopnje napake za zahtevke KOPOP živali 
izhaja iz čezmerne prijave (97,3%). Veliko število KMG s 
to operacijo je kršilo tudi pogoj rednega 4-urnega uspo-
sabljanja (vir: AKTRP, 2019).

Čiščenje okoli vrta (foto: Milka Močnik)Jesensko jutro (foto: Milka Močnik)

Grafikon 2: Kršitve pri zahtevi GEN_PAS (vir: AKTRP, 2019)

1

13

1 1
6

1 2 1 2 1 1 1

29

10

3 1

49

41
35

4

0

10

20

30

40

50

60

M
an

j k
ot

 1
 G

VŽ
 (-

10
0%

, a
dm

. k
on

t.
)

Za
ht

ev
ek

 v
lo

že
n 

al
i s

pr
em

en
je

n 
m

ed
 7

.5
.in

1.
6.

20
18

 (-
1%

 n
a 

d.
 d

.)

N
i e

vi
de

nc
 o

 d
el

ov
ni

h 
op

ra
vi

lih
 (K

KK
, -

40
%

)

N
ep

op
ol

ne
 e

vi
de

nc
e 

o 
de

lo
vn

ih
 o

pr
av

ili
h

(K
KK

, -
5%

)

U
go

to
vl

je
no

 m
an

jš
e 

št
. ž

iv
al

i p
as

m
e 

ci
ka

st
o

go
ve

do
 (č

ez
m

er
na

, k
on

t.
 te

re
n)

U
go

to
vl

je
no

 m
an

jš
e 

št
. ž

iv
al

i p
as

m
e

lip
ic

an
ts

ki
 k

on
j (

če
zm

er
na

, k
on

t. 
te

re
n)

U
go

to
vl

je
no

 m
an

jš
e 

št
. ž

iv
al

i p
as

m
e 

sl
ov

en
sk

i
hl

ad
no

kr
vn

i k
on

j (
če

zm
er

na
, k

on
t.

 te
re

n)

U
go

to
vl

je
no

 m
an

jš
e 

št
. ž

iv
al

i p
as

m
e

lju
to

m
er

sk
i k

as
ač

 (č
ez

m
er

na
, k

on
t. 

te
re

n)

U
go

to
vl

je
no

 m
an

jš
e 

št
. ž

iv
al

i p
as

m
e

kr
šk

op
ol

js
ki

 p
. (

če
zm

er
na

, k
on

t.
 te

re
n)

U
go

to
vl

je
no

 m
an

jš
e 

št
. ž

iv
al

i p
as

m
e

be
lo

kr
an

js
ka

 p
. (

če
zm

er
na

, k
on

t. 
te

re
n)

U
go

to
vl

je
no

 m
an

jš
e 

št
. ž

iv
al

i p
as

m
e 

is
tr

sk
a 

p.
(č

ez
m

er
na

, k
on

t.
 te

re
n)

ug
ot

ov
lje

no
 m

an
jš

e 
št

. ž
iv

al
i p

as
m

e 
je

ze
rs

ko
-

so
lč

av
sk

a 
o.

 (č
ez

m
er

na
, k

on
t. 

te
re

n)

G
ov

ed
o 

ni
 v

pi
sa

no
 v

 ro
do

vn
išk

o 
kn

jig
o

(č
ez

m
er

na
, a

dm
. k

on
t.)

Pr
aš

iči
 a

li 
ko

ko
ši 

ni
so

 v
pi

sa
ne

 v
 r

od
ov

ni
šk

o
kn

jig
o 

(č
ez

m
er

na
, a

dm
. k

on
t.)

Ži
va

l n
i b

ila
 n

ad
om

eš
če

na
 v

 ro
ku

 (z
av

rž
ba

)

Za
ht

ev
ek

 z
a 

ži
va

l p
re

po
ze

n 
(z

av
rž

ba
)

Ži
va

l n
i n

a 
KM

G
 - 

go
ve

do
 (č

ez
m

er
na

, a
dm

.
ko

nt
.)

Ži
va

l n
i n

a 
KM

G
 - 

ov
ce

 o
z.

 k
oz

e 
(č

ez
m

er
na

,
ad

m
. k

on
t.)

Ži
va

l n
i n

a 
KM

G
 - 

ko
nj

i (
če

zm
er

na
, a

dm
.

ko
nt

.)

N
a 

da
n 

1.
2.

 k
on

j n
i n

a 
KM

G 
(č

ez
m

er
na

, a
dm

.
ko

nt
.)

Vse kršitve zahteve GEN_PAS

Projekt SESAM - uporaba senzorjev na majhnih in 
srednje velikih kmetijah v alpskem prostoru
KGZS
Jernej Vrtačnik

N amen projekta SESAM je razvoj senzorjev za spremljanje proizvodnosti krav v alpskem prostoru. Sistemi 
senzorjev bodo enostavni za uporabo in stroškovno učinkoviti. Prilagojeni bodo za območje Alp osrednje 
Evrope in uporabni tako na paši kot v hlevu, saj bodo podatke o aktivnosti krav beležili ves čas ne glede na 

to, ali bo žival na paši ali hlevu. Senzorski sistemi morajo omogočati zbiranje podatkov, ki bo kmetijam na alpskem 
prostoru zagotavljala boljšo konkurenčnost, dobro počutje živali, zmanjšala izgube telet in izboljšala odpornost ter 
dolgoživost živali.
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Sledili so nastopi gostujočih strokovnjakov, ki so predsta-
vili svoj pogled na možnosti uporabe izdelkov avtohtonih 
pasem v slovenski kulinariki. Priznani etnolog, umetno-
stni zgodovinar prof. dr. Janez Bogataj je predstavil nekaj 
primerov uporabe izdelkov avtohtonih pasem v različnih 
izdelkih v tujini in poudaril nujnost vključevanja le-teh v 
nekatere tipične slovenske izdelke, kot so blejska krem-
šnita, prekmurska gibanica itd. Kakovost izdelkov avtoh-
tonih pasem v Sloveniji je namreč zaradi načina reje in 
naravnih danosti Slovenije na visokem nivoju v primerja-
vi z nekaterimi izdelki na trgu. 
Lastnik restavracije JB Janez Bratovž pri svojem delu 
daje prednost kakovostnim lokalnim sestavinam, prav 
tako v svoje jedilnike vključuje izdelke avtohtonih pa-
sem. Poudaril je, da mora jed na krožniku spremljati 
dobra zgodba in tukaj ima Slovenija pri uporabi avtohto-
nih pasem še neizkoriščen potencial. 
Jakob Novoselec je predstavil lastno gostilno Jakob 
Franc v ljubljanskem Trnovem. Pri njih slogan od kmetije 
do mize upoštevajo tudi dobesedno, saj sami redijo av-
tohtono pasmo krškopoljskega prašiča. Prašiči rijejo po 
sedmih hektarih zemlje, sveže meso in mesne izdelke 
vrhunske kakovosti nato ponudijo svojim gostom. Njiho-
va kuhinja in jedi temeljijo na tradicionalnih slovenskih 
receptih v kombinaciji s kakovostno pridelano surovino. 
Obiskovalcem gostilne je na voljo tudi vitrina z suhome-
snatimi izdelki, kot so salama, tri leta zorjen pršut, ocvir-
ki, panceta in lardo. Njihova gostilna predstavlja primer 
dobre prakse, kako kombinirati rejo in trženje oz. upora-
bo izdelkov avtohtone pasme. 

Svoje poglede in izkušnje je z obiskovalci delil tudi šef 
Vile Podvin Uroš Štefelin. Veliko dela in pozornosti na-
menja svojim dobaviteljem in nakupu kakovostnih suro-
vin. Njegovi jedilniki so sezonski, zato ga ne moti, če 
določeni izdelki niso dostopni vso leto. Tudi sam meni, 
da je potrebno še veliko dela na promociji avtohtonih pa-
sem, predvsem pa je potrebno povezovanje med vsemi 
deležniki. 
Na koncu se je predstavila Mesarija Štajnbirt, ki je po-
znana po mesninah krškopoljskega prašiča, v svoji po-
nudbi imajo tudi meso cikastega goveda in jagnjetino av-
tohtonih pasem. Pri svojem delu pazljivo izbirajo kmetije, 
od koder kupujejo surovine. Sami obiščejo vse rejce in 
se z njimi pogovorijo o načinu reje in prehrani živali. Le 
tako lahko potrošniku zagotovijo kakovostno surovino in 
suhomesnate izdelke.

Kmetijstvo kot največji porabnik naravnih virov temelji na 
povpraševanju po hrani, zato ima izbira hrane posledi-
ce, ki se jih današnji potrošnik niti ne zaveda. Z večjo 
pozornostjo pri izbiri hrane, lahko potrošniki v veliki meri 
podpiramo okolju prijazno in sonaravno kmetovanje ter 
omogočamo preživetje kmetijam na podeželju. Tega se 
zaveda tudi vse več strokovnjakov in priznanih kuharjev, 
ki so pogosto tudi pionirji lokalne prehranske kulture in 
gibanja od kmetije do mize, ki jih pri ohranjanju biotske 
raznovrstnosti smatramo za ključne. 
Dokazano je, da so proizvodi avtohtonih pasem bolj ka-
kovostni v primerjavi s proizvodi pasem, ki prihajajo iz 
intenzivnih proizvodnih sistemov. V nekaterih razvitih 
državah, kjer se proizvodi teh pasem pojavljajo na trgu, 
dosegajo višje cene in zvišujejo raznolikost ponudbe. 
Povezava med določenim proizvodom in pasmo lahko 
izboljša dobiček in ekonomski položaj rejca Te povezave 
so lahko vzpostavljene na različne načine, kot npr. del 
zaščitene označbe porekla - PDO. Vendar se je potreb-
no zavedati, da v državah, kjer je zagotavljanje hrane 
primarna skrb, takšni pristopi niso mogoči. Vendarle je 
ozaveščanje o pomembnosti ohranjanja avtohtonih pa-
sem in uporabi njihovih proizvodov potrebno v vseh dr-
žavah. V kolikor proizvodov teh pasem ne bomo uporab-
ljali za prehrano, bomo pasme v prihodnosti izgubili. V 
Evropi je bilo v nekaterih državah že veliko narejenega, 
zato so izdelki avtohtonih pasem na trgu v okviru zašči-
tenih blagovnih znamk (Italija, Španija, Francija, Nemči-
ja, Avstrija ...). 
Prav za namene ozaveščanja in povezovanja vseh de-
ležnikov je Javna služba nalog genske banke v živino-
reji v sodelovanju z Višjo strokovno šolo za gostinstvo, 
velnes in turizem na Bledu v mesecu aprilu organizirala 
14. redni letni posvet z naslovom: »Avtohtone pasme 
kot gastronomska in kulinarična dediščina Slovenije«. 
Posveta se je udeležilo okoli 30 udeležencev, predstav-
nikov različnih institucij. Strokovnjaki s tega področja 
so predstavili svoj vidik in poglede na uporabo izdelkov 
avtohtonih pasem v gastronomski in kulturni dediščini 
Slovenije. Posvet se je odvijal v šolskem hotelu Astoria, 
kjer sta vse navzoče pozdravila direktor Višje šole mag. 

Peter Mihelčič in vodja Medpodjetniškega izobraževal-
nega centra Sabina Rešek. Kot uvod v posvet je mag. 
Danijela Bojkovski predstavila vse avtohtone pasme do-
mačih živali, stanje populacije in ogroženosti ter njihove 
izdelke. Trenutno stanje populacij slovenskih avtohtonih 
pasem domačih živali je zaskrbljujoče, saj jih ima sedem 
kritično, t. j. najvišjo stopnjo ogroženosti, tri avtohtone 
pasme so ogrožene, ena avtohtona pasma ima ranlji-
vo stopnjo ogroženosti. Kljub opisanemu je potrebno 
poudariti, da se je populacija v obdobju sistematičnega 
spremljanja med leti 2005-2018 povečala. V nadaljeva-
nju je predavatelj višje šole magister turizma Jože Za-
lar, predstavil pomembnost gastronomske in kulinarične 
dediščine, poudaril pomen povezave med turizmom in 
kulinarično ponudbo ter nujnost vključevanja izdelkov 
avtohtonih pasem v kulinarično ponudbo v luči prihajajo-
če Evropske gastronomske regije 2021. 
V času odmora za kavo so se predstavili študentje Višje 
šole, ki so v okviru svojih dejavnosti in kot primer dobre 
prakse pripravili prigrizke z vključenimi izdelki avtohtonih 
pasem. Posebno pozornost so namenili predstavitvi jedi 
in označevanju.

Avtohtone pasme kot gastronomska in kulinarična 
dediščina Slovenije
mag. Danijela Bojkovski, Javna služba nalog genske banke v živinoreji, Oddelek za zootehniko, Biotehniška Fakulteta, 
Univerza v Ljubljani,
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, http://www.genska-banka.si/

Z a potrebe kmetijstva na globalnem nivoju gojimo 7000 kulturnih rastlin in 200 vrst sesalcev, ptic in drugih 
vrst. Kljub širokemu spektru pridelave in prireje v prehrani uporabljamo samo 103 sort kulturnih rastlin in 7 
vrst domačih živali, ki nahranijo večino današnje populacije. Le peščica, 52 sort kulturnih rastlin zagotavlja 

večino zaužitih kalorij današnjemu prebivalstvu. Pomembno je vedeti, da je raznovrstna uporaba kmetijskih rastlin 
in avtohtonih pasem domačih živali najboljša strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti in prilagajanja na klimatske 
spremembe. Ohranjanje avtohtonih pasem domačih živali in sort kmetijskih rastlin na kmetijah zagotavlja ekosis-
temske storitve in proizvode, ki so pomembni z vidika zagotavljanja prehranske varnosti in ohranjanje okolja. Bolj 
je naša prehrana raznolika, več različnih hranil, vitaminov, probiotikov, okusov in tekstur vsebuje ter pripomore k 
ohranjanju zdravja in preprečevanju različnih bolezni. Prehrana ni samo gorivo za naše telo, temveč naša interakcija 
z okoljem in naša priložnost, da gradimo na naši gastronomski prihodnosti. To pomeni, da so recepti in jedilniki obli-
kovani v skladu z našim okoljem, našimi kmetijami, lokalnimi sortami vrtnin ter pasmami domačih živali. Žal je danes 
prehranjevanje postalo eden največjih paradoksov vseh časov. Hrana nam je na voljo skozi vse leto, sezonskega 
prehranjevanja skoraj ni več.

Odmor za kavo (foto: Arhiv Javne službe nalog genske banke)

Odmor za kavo (foto: Arhiv Javne službe nalog genske banke)

Odmor za kavo (foto: Arhiv Javne službe nalog genske banke)

Siri iz mleka drežniške koze (foto: Arhiv Javne službe nalog genske banke)

Zaseka krškopoljca (foto: Arhiv Javne službe nalog genske banke)

Pečen hrbet cikastega goveda (foto: Arhiv Javne službe nalog genske banke)
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Na Srednji šoli Grm smo bili lepo sprejeti, namestili smo 
se v tamkajšnjem dijaškem domu. Po okrepčilu v menzi 
šole smo se lotili dela. Naučili so nas pripraviti ležišče 
za živali, ki smo jih pripravljali na razstavo. Vsak od nas 
si je izbral svojo žival, po večini telice in nekaj krav čr-
nobele ter rjave pasme (na našo žalost na izbiro ni bilo 
nobene predstavnice naše najljubše, slovenske avtohto-
ne pasme). Sledilo je učenje pravilnega umivanja živali. 
Po opravljenem delu smo bili seznanjeni s pravilno pre-
hrano in oskrbo živali v dneh pred razstavo, za karseda 
dobre rezultate. Po krmljenju smo, tudi sami lačni, imeli 
večerjo, po njej pa je del skupine odšel na počitek, ostali 
pa so ostali v hlevu zraven živali. Dežurstvo je trajalo pol 
noči, saj je moral biti zraven živali vsaj eden od petorice 
posamezne skupine. Naslednji dan smo se po tuširanju 
živali posvetili učenju pravilnega videza in striženja na-
ših vodenk. Pri poteku vodenja smo spoznali pravila in 
tehnike pravilnega ravnanja z živaljo. Nekateri so od za-
četka imeli več težav kot drugi, a ko so se živali navadile 

na nas in mi na njih, je šlo naprej lažje. Naslednji dan 
je poleg dodatnega izpopolnjevanja videza živali sledi-
lo še več vaj za pripravo na tekmovanje, ki se je odvi-
jalo v petek. Vsi dokaj utrujeni in na trnih pred velikim 
dogodkom smo bili srečni, da smo se udeležili tečaja, 

V času odmora so študentje VSŠ Bled v okviru kulinarič-
nega dogodka pripravili kosilo, ki je temeljilo na izdelkih 
avtohtonih pasem. Postrežba in predstavitev jedi je bila 
za udeležence posveta odlična popotnica, kako lahko 
izdelke avtohtonih pasem vključimo v kulinarično ponud-
bo.
Ob zaključku posveta so udeleženci menili, da nas na 
področju trženja in vključevanja izdelkov avtohtonih pa-
sem v kulinarično ponudbo čaka še veliko dela. V koli-
kor proizvodov avtohtonih pasem ne bomo uporabljali in 
jih vključevali v turistično in kulinarično ponudbo, bomo 
pasme v prihodnosti izgubili. Za ta namen bi se morali 
vsi akterji še bolj povezati, pri tem pa prvotno nagovoriti 
lokalno prehransko sceno ter skozi njih pridobiti svoje 
bodoče kupce. Restavracije in njihovi šefi so namreč 

glasniki novosti na področju lokalne kulinarike, ki je tako 
predstavljena določenemu krogu potrošnikov. Nujno je 
ozaveščanje in izobraževanje vseh deležnikov vzdolž 
celotne verige reje in pridelave ter trženja in pa navse-
zadnje uvedba nacionalne blagovne znamke ali zaščita 
v povezavi z PDO. Le tako bomo naše avtohtone pa-
sme lahko ohranili za bodoče generacije. Zavedati se 
je potrebno, da z svojo izbiro hrane skupaj oblikujemo 
morske in kopenske ekosisteme in krojimo življenje ljudi, 
ki so od pridelave te hrane odvisni, ko uživamo hrano, 
s tem indirektno vplivamo na stanje kmetijskih površin, 
na degradacijo tal, na globalno segrevanje in na naše 
prehranjevanje v prihodnosti.

Tatarski biftek iz mesa cikastega goveda (foto: Arhiv Javne službe 
nalog genske banke)

Pečen hrbet krškopoljca (foto: Arhiv Javne službe nalog genske banke)

Šola mladih rejcev v Novem Mestu
Franci Stopar

Med 9. 7. in 12. 7. je potekala mednarodna šola mladih rejcev, ki jo je organiziralo Društvo rejcev govedi čr-
nobele pasme v Sloveniji. Šolanje je potekalo na Srednji kmetijski šoli Grm v Novem mestu. Šolanja se je 
udeležilo triinpetdeset udeležencev, med njimi tudi trije člani podmladka iz našega društva (Združenje rejcev 

avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji). Zelo sem bil vesel in počaščen, da sem se lahko odzval povabilu na iz-
obraževanje, zato se kar na začetku zahvalim strokovnemu vodji in tajniku Združenja rejcev avtohtonega cikastega 
goveda v Sloveniji, gospodu Matjažu Hribarju. Vodja mednarodne šole mladih rejcev je bila gospa doc. dr. Marija 
Klopčič, predavali so nam Erica Rijneveld iz Nizozemske, Adrian Martin Steinmann iz Švice in Gary Jones iz Irske.

Skupinska fotografija vseh udeležencev in predavateljev v šoli mladih rejcev (vir: Društvo rejcev govedi črnobele pasme v Sloveniji)

Krave po striženju (vir: Društvo rejcev govedi črnobele pasme v 
Sloveniji)

Predstavniki Društva CIKA v šoli mladih rejcev: Jožef Luka Smrtnik, 
Lovro Štimec in Franci Stopar (foto: Franci Stopar)

oblikovanje
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Na razstavi, ob dnevu govedorejcev, sta Ajda in Luka 
predstavila kravo dojiljo cikaste pasme KRKO SI 
24620763 in njeno tele, bikca z imenom NOBEL SI 
75168306. Ajda in Lovro imata opravljen tudi tečaj oz. 
šolo za mlade rejce. Njuna starša sta člana Društva 
CIKA. Na njihovi kmetiji, ki se ji po domače reče »mlin 
Grbac«, redijo poleg cikastega goveda (okoli 20 GVŽ) 
še drežniške koze in veliko vrst perutnine. Je ekološka 
in ima status Ark-kmetije, kar pomeni, da kmetije s tem 
statusom, pod določenimi skupnimi pravili ohranjajo slo-
venske avtohtone pasme domačih živali in so odprte za 
javnost. Na kmetiji živi osem članov: gospodarica z dru-
žino (mož in štirje otroci) ter stara starša. Kravo Krko 
smo za namen razstave odbrali že spomladi ob rednem 
ocenjevanju prvesnic. Mlada rejca sta že kmalu zače-
la s pripravami, predvsem z učenjem vodenja živali, saj 
so cike večji del leta svobodne na paši in so lahko po 
pašnem obdobju, ob vhlevljanju zelo živahne in trmaste. 
Mlada rejca sta se držala vseh navodil, ki sta se jih na-
učila v šoli mladih rejcev. Družina pa ima tudi že veliko 
izkušenj glede priprave živali na razstavo. 
Tako kot vsako leto Društvo CIKA pomaga svojim rejcem 
na sejmu AGRA, je tudi njima organiziralo prenočevanje 
v bližnjem dijaškem domu, Srednje šole za gostinstvo 
in turizem v Radencih. Rejci krav cikaste pasme imajo 
namreč navado oz. rejsko skrb do svojih živali, da so 
ob podobnih dogodkih večino časa s svojimi živalmi. Za 
vsakodnevni obrok na sejmu pa se v njunem imenu zah-
valjujem Jožetu Smolingerju in Pomurskemu sejmu. 

Na sami razstavi se je občinstvu prvo predstavilo naše 
Društvo CIKA, ki ima status upravljanja z edinim avtoh-
tonim govedom v Sloveniji. Ajda in Luka sta brez težav 
vodila svojo žival v maneži, jaz pa sem občinstvu opisal 
žival s strokovnega vidika. Sledile so si kolekcije čudo-
vitih in lepo pripravljenih - s strani mladih rejcev - bre-
jih telic lisaste pasme, črnobele pasme in rjave pasme. 
Strokovni tajniki so predstavili občinstvu vsako pasmo in 
izvedli ocenjevanje ter podelili nagrade in lente rejcem 
za njihovo prvouvrščeno žival po pasmah. Predstavljeni 
so bili tudi voli rjave pasme z volovsko vprego, dojilje 
rjave, lisaste in limuzin pasme, ter trije plemenski biki 
lisaste pasme ter bik črnobele in rjave pasme. Živali so 
bile vse dni na ogled obiskovalcem na lepo urejenih lež-
iščih in v boksih. 
Ajda in Luka sta za svojo ciko in predstavitev prejela pri-
znanje v obliki lente.

spoznali nov pogled in tudi to plat živinoreje, obenem pa 
stkali nova prijateljstva in si pridobili izjemne izkušnje. V 
petek je pred tekmovanjem potekalo še zadnje urejanje 
pred nastopom v ringu, kjer smo se predstavili vsi vod-
niki s svojimi živalmi. Razdeljeni smo bili v več kategorij, 
po starosti in izkušnjah. Med nami je bilo veliko dijakov 
kmetijske šole Grm ter kmetijske šole Strahin, študentov 
Biotehniške fakultete, Oddelka za zootehniko in Oddelka 
za živinorejo, sam sem predstavljal Veterinarsko fakul-
teto, nekaj pa je bilo mlajših ter bodočih prevzemnikov 
kmetij. Najboljši v vodenju in pripravi živali so za nagra-
do in spodbudo dobili pokale. 
Vodenje in predstavitev živali je v naprednih živinorej-
skih državah zelo velikega pomena, saj se le na pravi 
način predstavljena žival pokaže v očeh obiskovalcev 
kot vrhunska, s tem pa so poudarjene njene pozitivne 
lastnosti. V Sloveniji je panoga predstavljanja živali v pri-
merjavi z drugimi še v povojih, a verjamem, da bo naš 
rejski program delal na predstavitvi in odbiri vrhunskih 
živali. Želim si, da bi se tudi izbranke cikastega goveda 
predstavljale enakovredno drugim pasmam in se s tem 
promovirale ter izobraževale širšo javnost. 

Srečen sem, da smo se z drugima dvema mladima rej-
cema lahko udeležili izobraževanja in prejeli nova zna-
nja. Prepričan sem, da jih bomo z veseljem uporabljali v 
prihodnje.

Živinorejska razstava na sejmu AGRA, 2019
KGZS – Zavod Ljubljana
Matjaž Hribar, strokovni tajnik in vodja Društva CIKA

V okviru 57. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma v Gornji Radgoni, ki je potekal od 24. do 29. 8. 2019, 
je bila poleg obilo drugih razstav organizirana tudi živinorejska razstava, in sicer v ponedeljek, na dan živino-
rejcev. Organizirana je bila v sodelovanju s Pomurskim sejmom, Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije in 

z rejskimi Društvi na področju govedoreje. Slogan sejma se je imenoval »sejem nove generacije«, ki se nanaša na 
podeželsko mladino, mlade kmete oz. generacijsko pomladitev nosilcev kmetij. Namen slogana je v večji digitalizaciji 
in inovativnosti kmetij na vseh nivojih pridelave, predelave in prodaje, ob upoštevanju trajnostnega gospodarjenja. 
Seveda smo bili zraven tudi mi, z mladima rejcema Ajdo in Luko Štimcem, iz Vrh Krkovega pri Kostelu. Na sejmu 
sta predstavljala svojo cikasto kravo dojiljo in njenega teleta. Poleg krave Krke je bila predstavljena še krava cikaste 
pasme, in sicer rejca Klemna Petka, ki je tudi član Društva Cika. Ta krava je bila predstavljena v okviru organizacije 
Javne službe nalog genske banke, ki je na sejmu predstavljala vse avtohtone domače živali v Sloveniji, kar je opisa-
no v naslednjem prispevku.

Prigon krave KRKE v Manežo (foto: Zoran Kramar)

Luka in Ajda Štimec s kravo KRKO SI 24620763 (foto: Zoran Kramar)

Krava KRKA na predstavitvi v maneži (foto: Zoran Kramar)

Lep sončen dan (foto: Klemen Petek)
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Ostale slovenske avtohtone pasme domačih živali 
na razstavi Javne službe - AGRA 2019

Krškopoljski prašič
Imenovanje krškopoljskega prašiča je vezano na jugo-
vzhodni del Dolenjske, na območje Krško-Brežiškega 
polja ter obronkov Gorjancev. Krškopoljski prašič je na-
menjen reji v skromnejših pogojih in z veliko voluminozne 
krme. Primeren je tudi za rejo na prostem. V boksu, ki je 
bil namenjen predstavitvi krškopoljskega prašiča, se je 
na TV-ekranu predvajal film o reji krškopoljskega prašiča 
na družinski kmetiji Kamenik iz Loč, ki ima od leta 2008 
status vzrejnega središča.

Drežniška koza 
Je edina ohranjena slovenska avtohtona pasma koz. 
Razširjena je na izvornem območju v Posočju, na ob-
močju občin Bovec in Kobarid, nekaj tropov se nahaja 
tudi drugod po Sloveniji. Na območju Bovca redijo dre-
žniško kozo za prirejo mleka, na območju Drežnice pa 
za prirejo mesa. Drežniško kozo (tri plemenske koze in 
plemenskega kozla) je razstavljal rejec Blaž Kravanja iz 
Bovca ter na stojnici nudil v pokušino in prodajo mešani 
kozji/kravji sir.

Plemenski kozel drežniške pasme (foto: Metka Žan Lotrič)

Jezersko-solčavska ovca 
Je nastala s križanjem domače dolgorepe ovce z berga-
maško in padovansko ovco. Glede na območje reje so 
jo imenovali tudi jezerska (na Koroškem) ali solčavska 
(v Solčavi) ovca. Za svojo originalnost so bile jezerske 
ovce leta 1856 nagrajene na kmetijski razstavi v Pari-
zu. Jezersko-solčavska ovca je najbolj razširjena med 
slovenskimi avtohtonimi pasmami drobnice. Pasmo (tri 
plemenske ovce in plemenskega ovna) je razstavljal re-
jec Janez Smrtnik z Jezerskega. 

Jezersko-solčavska ovca (foto: Metka Žan Lotrič)

Belokranjska pramenka
Je dobila ime po pokrajini v jugovzhodnem delu Sloveni-
je. V Beli krajini je bila reja ovc najbolj razvita med Usko-
ki (pred Turki pobegli Srbi in Hrvati) v 16.-17. stoletju. 
Za tamkajšnje prebivalce je bila domača ovca izrednega 
pomena, ker je dobro izkoristila revne kamnite površine 
porasle s praprotjo in grmovjem. Tri plemenske ovce in 
plemenskega ovna je razstavljal Izidor Grabrijan iz Ad-
lešičev.

Belokranjska pramenka (foto: Metka Žan Lotrič)

Štajerska kokoš 
Je bila v preteklosti razširjena po vseh alpskih deželah 
od Donave do Jadranskega morja in v Panonsko ravni-
no, kot ožja domovina pa se omenja južni del avstrijske 
Štajerske in območje med rekama Muro in Savo na slo-
venskem Štajerskem. Obstajalo je več barvnih tipov šta-
jerske kokoši. Štajersko kokoš (kokoši, petelina) je raz-
stavljal Oddelek za zootehniko BF UL, ki je kot priznana 
rejska organizacija na področju perutninarstva zadolže-
na za izvajanje rejskega programa za štajersko kokoš.

Štajerska kokoš (foto: Metka Žan Lotrič)

V ospredju letošnjega sejma je bila podeželska mladina 
in mladi kmetje, hrana iz naše bližine, generacijska po-
mladitev, inovativnost, znanje in povezovanje, trajnostno 
kmetovanje in ekološko kmetovanje. Poseben poudarek 
AGRE 2019 je bil na predstavitvi slovenskih avtohto-
nih pasem domačih živali. Javna služba nalog genske 
banke v živinoreji (Oddelek za zootehniko, Biotehniška 
fakulteta, Univerza v Ljubljani) je z organizacijo razsta-
ve slovenskih avtohtonih pasem domačih živali beležila 
svojo jubilejno deseto leto sodelovanja na sejmu AGRA. 

Predstavljene slovenske avtohtone pasme 
domačih živali na AGRI 2019
Na razstavnem prostoru Javne službe nalog genske 
banke v živinoreji si je bilo mogoče ogledati pet vrst in 
šest pasem domačih živali: cikasto govedo, jezersko-
-solčavsko ovco, belokranjsko pramenko, drežniško 
kozo, štajersko kokoš in kranjsko čebelo. Načrtovana je 
bila tudi razstava krškopoljskega prašiča, ki je bila umak-
njena zaradi preventivnih zaščitnih ukrepov pred afriško 
prašičjo kugo.

CIKASTO GOVEDO 
Številni zgodovinski viri poudarjajo, da je bila cikasta 
pasma goveda zaradi odličnih lastnosti mlečnosti in pri-
lagojenosti na skromne pogoje reje močno prepoznav-
na že v prvi polovici 19. stoletja, do koder sega prvi do 
sedaj najdeni zapis poimenovanja »bohinska živinca«. 
Tako so pasmo imenovali na njenem izvornem obmo-
čju, v Bohinju. V preteklosti je bila govedoreja na tem 
območju pomembna gospodarska dejavnost in cikasto 
govedo je slovelo po odlični relativni (glede na telesno 
maso) mlečnosti daleč naokoli. Že sam izraz bohinjsko 
govedo je bil sinonim za odlične molznice. Leta 1921 so 
v Domoljubu objavili: »…stari Bohinjci so imeli zelo v čis-
lih svoje govedo, mlekarstvo in sirarstvo je cvetelo; rekli 
so: mleka je v Bohinju kakor vode …«. Na današnjem 
območju Gorenjske je cika predstavljala okoli 75 % med 
vsemi pasmami goveda, danes le še manj kot 2 %. Bolj 
kot na izvornem območju se stalež pasme povečuje dru-
god po Sloveniji. 
Plemensko kravo s teličko je razstavljal rejec Klemen 
Petek iz Gornjega Gradu. Je član Združenja rejcev av-
tohtonega cikastega goveda v Sloveniji in ima svoje 
živali vključene v Rejski program za cikasto govedo. 
Razstavljena krava Jagoda (SI 64646794) je ena boljših 
predstavnic pasme in ima odlično izražene avtohtone 
lastnosti v skladu z Rejskim programom za cikasto go-
vedo (Žan in sod., 2010).

Klemen Petek je mladi rejec in lastnik ekološko usmerje-
ne kmetije, ki ji je bil v letu 2017 podeljen status ark kme-
tija. Na njihovi kmetiji, po domače pri Mušču, se poleg 
rejde cikastega goveda ukvarjajo še z rejo krškopoljskih 
prašičev in jezersko-solčavske ovce. V času vegetacije 
pasejo govedo na planinskih pašnikih Menine planine, 
ovce pa na pašnikih v bližini domačije. Na kmetiji jim ne 
manjka novih idej, pridnosti, znanja … In tako so v lan-
skem letu začeli tudi s pridelavo malin.

Cikasto govedo na AGRI 2019 – plemenska krava (Jagoda SI 
64646794) s teličko (foto: Metka Žan Lotrič)

Plemenska krava Jagoda SI 64646794 na pašniku Menine planine 
(foto: Metka Žan Lotrič)

Cikasto govedo in ostale slovenske avtohtone 
pasme domačih živali
dr. Metka Žan
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, Slovenija

V letu 2019 (24. 8. - 29. 8. 2019) je 57. ponovitev sejma AGRA s poudarki na digitalizaciji v kmetijstvu in agro-
živilstvu prinesla enega najpomembnejših mednarodnih kmetijsko-živilskih dogodkov EU in držav v njenem 
preddverju. »Mimogrede«, po podatkih SURS-a je povprečna starost slovenskega gospodarja, upravitelja 

kmetijskega gospodarstva 57 let ... 
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Spremljajoči dogodki v okviru razstave 
slovenskih avtohtonih pasem domačih 
živali

Solčavske filcarke iz društva Bicka so skrbele za pro-
mocijo izdelkov iz volne jezersko-solčavske ovce. Na 
delavnici so prikazale ročno polstenje (filcanje) iz doma-
če volne in drugih naravnih materialov in obiskovalci so 
si lahko sami naredili izdelek. 

Otroci so z veseljem izdelovali polstene izdelke (foto: Metka Žan 
Lotrič)

Ekosocialna kmetija Korenika - izvedba demonstra-
cijskega prikaza izdelave zeliščnega mazila iz ognjiča. 
Glede na to, da ima ognjičevo mazilo pestro uporabno 
vrednost, je bilo temu primerno veliko zanimanje za nje-
govo pripravo. 

Foto: Metka Žan Lotrič

Medene zgodbe - Mojca Anzeljc s.p., - predstavitev 
čebeljih proizvodov in medenih mazil. Vsak dan je pote-
kala delavnica s prikazom izdelave ognjičevega mazila z 
medom in voskom.

Foto: Metka Žan Lotrič

Društvo kmečkih žena Griblje je predstavilo slovensko 
avtohtono sorto čebule - belokranjko oz. gribeljski žbul. 
Danes tradicija žbularjev ugaša in vse težje je dobiti ka-
kovostno avtohtono seme ali čebulček belokranjske če-
bule.

Foto: Metka Žan Lotrič

Zahvala sodelujočim in njihovemu 
ohranjanju slovenskih avtohtonih  
pasem domačih živali
V okviru AGRE 2019 je Javna služba nalog genske ban-
ke v živinoreji izvedla deseto jubilejno razstavo sloven-
skih avtohtonih pasem domačih živali. Obiski visokih go-
stov so prispevali k pomembnosti ohranjanja slovenskih 
pasem, ki so bistveni del kulturne dediščine in slovenske 
identitete. Avtohtone pasme so pomemben del biotske 
raznovrstnosti v živinoreji in prehranske varnosti ter jih je 
potrebno obravnavati kot javno dobo. Pomembno je za-
vedanje o podpiranju domače pridelave hrane in lokalne 
prehranske verige v Sloveniji.
V zadnjih letih je Javna služba nalog genske banke v 
živinoreji, poleg same razstave živali, dajala vedno več-
ji poudarek sami rabi pasme. K sodelovanju smo vabili 
rejce avtohtonih pasem, ki se ukvarjajo s predelavo mle-
ka, mesa, volne … Poleg njih smo povabili tudi druge, 
ki s svojimi pridelki, izdelki ter praktičnimi delavnicami 
pomagajo soustvarjati rdečo nit zgodbe. Gre za visoko 
cenjene butične izdelke ter pridelke, ki so na trgu ved-
no bolj prepoznavni in iskani med potrošniki. S pokušino 
pridelkov in izdelkov, pridobljenih s slovenskimi avtohto-
nimi pasmami domačih živali, je bilo to že v okviru pro-
mocije projekta Slovenija gastronomska regija EU 2021. 
Pomembna novost zadnjih let na razstavi je prisotnost 
kmetij, ki so nosilke statusa ark.
Vsem sodelujočim na razstavi se zahvaljujemo za sode-
lovanje, vso pomoč in podporo ter za njihov velik in po-
memben doprinos pri ohranjanju slovenskih avtohtonih 
pasem domačih živali. 

Bovška ovca – promocija mlečnih izdelkov
Bovška ovca se je razvila na SZ delu Slovenije in je do-
bila ime po kraju Bovec. Še danes jo največ redijo na 
območju Posočja. Pasma se je že v preteklosti odlikova-
la po dobri mlečnosti. Mlečne izdelke, narejene iz mleka 
bovške ovce, je promovirala in prodajala ekološka kmeti-
ja Grabrijan, po domače Vučji ogrizek iz Adlešičev. 

Mlada prevzemnika kmetije Grabrijan (foto: Metka Žan Lotrič)

Kranjska čebela
Gojenje kranjske čebele na današnjem območju Slove-
nije sega v čas začetkov naselitve v naših krajih in o 
zakoreninjenosti (uspešnega) čebelarjenja je pisal že J. 
V. Valvasor (1641-1693) v Slavi vojvodine Kranjske. S 
petimi čebelarji na tisoč prebivalcev je Slovenija uvršče-
na v vrh »čebelarskih« narodov. Kranjsko čebelo je raz-
stavljalo čebelarstvo Cvet iz Doba pri Domžalah.

Čebelarstvo Cvet (foto: Metka Žan Lotrič)

Nedelja, 25. 8. 2019 – dan rejcev slovenskih 
avtohtonih pasem domačih živali
Nedelja je bila posvečena rejcem slovenskih avtohto-
nih pasem domačih živali. Ta dan je v maneži potekala 
predstavitev razstavljenih slovenskih avtohtonih pasem 
domačih živali ter predstavitev kmetij, s katerih so priha-
jale odbrane živali kot tipične predstavnice posameznih 
pasem. Vsi sodelujoči rejci so prejeli priznanje.

Kmetije s statusom ark na razstavi slovenskih 
avtohtonih pasem domačih živali
Na razstavi se je predstavilo pet kmetij in ena institucija, 
ki so razstavljale odbrane živali. Vse sodelujoče kmeti-
je so vključene v ekološko kmetovanje. Od teh sta dve 
kmetiji nosilki statusa ark. Na stojnici in s praktičnimi de-
lavnicami sta se dodatno predstavili še dve ark kmetiji, 
skupno so se predstavile štiri kmetije s statusom ark:
1. Ekološka kmetija Totter, Gradac. Na kmetiji redijo kr-

škopoljske prašiče, bovške ovce, drežniške koze in 
štajerske kokoši. Na kmetiji se ukvarjajo s prirejo in pre-
delavo kravjega, ovčjega in kozjega mleka ter s prirejo 
in predelavo prašičjega mesa. Gojijo tudi slovensko av-
tohtono sorto čebule - belokranjsko (gribeljsko) čebulo.

2. Ekološka kmetija Petek, Gornji Grad. Na kmetiji redi-
jo jezersko-solčavske ovce, cikasto govedo in krško-
poljske prašiče. 

3. Ekološka kmetija Smrtnik, Spodnje Jezersko. Na kme-
tiji redijo jezersko-solčavske ovce, cikasto govedo, kr-
škopoljske prašiče, drežniške koze in kranjsko čebelo. 
Ukvarjajo se z alternativnim testiranjem ovnov jezer-
sko-solčavske pasme z vsakoletno licitacijo plemenskih 
ovnov.

4. Ekosocialna kmetija Korenika se nahaja v vasi Šalovci. 
Usposabljajo, socialno vključujejo in zaposlujejo ranlji-
ve družbene skupine, urejajo prijazen dom za živali, pri-
delujejo zelenjavo, zelišča in žitarice ter jih predelujejo v 
izdelke. Redijo cikasto govedo, krškopoljske prašiče in 
kranjsko čebelo ter se ukvarjajo z gojenjem avtohtonih 
sort rastlin (ajda, buče, fižol).

Javna služba nalog genske banke v živinoreji je 
gostila visoke goste
Vsako leto razstavni prostor Javne službe nalog genske 
banke v živinoreji na AGRI obiščejo tudi visoki gostje ter 
s tem prispevajo k pomembnosti ohranjanja slovenskih 
avtohtonih pasem domačih živali. Letos so nas obiskali 
deželna sekretarka avstrijske Štajerske za gospodarstvo, 
turizem, Evropo, znanost in razvoj Barbara Eibinger-Mi-
edl, predsednik vlade RS Marjan Šarec, ministrica za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec, 
evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil 
Hogan, direktor Pomurskega sejma Janez Erjavec ter 
drugi. Z nami je bil tudi dekan BF prof. dr. Emil Erjavec.

Obisk visokih gostov na razstavnem prostoru slovenskih avtohtonih 
pasem domačih živali (foto: Metka Žan Lotrič)
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žorn. Za glasbo so poskrbeli Igor in Zlati zvoki ter Fantje 
s Praprotna, nastopile so mnoge folklorne skupine in kar 
dve godbi. Povorka se je odvila po programu. Bohinjske 
kraljice (cike) so pospremili bohinjski majerji in majerice, 
med katerimi so bili tudi ponosni otroci in vnučki majer-
jev. Na stojnicah, ki jih res ni bilo malo, se je znašlo neš-
teto domačih kulinaričnih dobrot, oblačil, obutve, suhe 
robe, spominkov, mnogi pa so lahko preizkusili tudi sre-
čo na srečelovu. 

Javni prevoz odlično zaseden na tej najstarejši 
prireditvi
Glede na trend umirjanja prometa in zmanjševanje priti-
ska na jezersko skledo, je bil letos uveden javni prevoz, 
ki je bil odlično izkoriščen. Poleg avtobusov je bila polna 
tudi ladjica, ki je vozila goste na prireditev. 

Kravji bal je največji bohinjski praznik
Kravji bal je tudi pravi bohinjski praznik planšarstva, saj 
je živih že 29 bohinjskih planin s sedmimi skupnimi paš-
niki, na devetih planinah se odvija predelava mleka, ki 
ga vozijo v mlekarno na Goreljku. Skupno pa se bohinj-
ski kmetje lahko pohvalijo z 918 glavami živine. Kravji 
bal ostaja vrhunski zaključek glavne turistične sezone in 
služi tudi kot kazalnik uspeha. Če sta sezona in vreme 
dobra, je tudi Bal dobro obiskan. Kot je poudaril župan 
Jože Sodja, je vesel odlične udeležbe na tej tradicionalni 
prireditvi, ki združuje prikaz, kako so živeli nekoč, s prilo-
žnostmi današnjega časa. Na prireditvi je bilo letos več 
kot 8000 obiskovalcev. 

Dobili smo novo kra(v)ljico
Veliko pozornost na Kravjem balu posvečajo avtohtoni 
bohinjski pasmi cikastega goveda, tako so tudi letos sku-
paj z Društvom za ohranjanje cikastega goveda pripravili 
izbor kraljice bohinjskih planin. Posebna komisija je tako 
izbrala najlepše cike petih bohinjskih planin, ki so jim po-
delili tudi nagradne zvonce, izmed najlepših po planinah 
pa so izbrali tudi kraljico bohinjskih planin, ki je tokrat 
postala Seka rejca Janeza Korošca - Zelenarja s planine 
Velo polje.

Poskrbljeno za pestro izbiro sira in vina
Letos so poleg osmih domačih in slovenskih pridelo-
valcev sirov in mlečnih izdelkov svoje sirne specialitete 
predstavili tudi tuji pridelovalci sirov in izdelkov iz mleka, 
saj so gostovale tudi sirarne iz Srbije in predstavniki iz 
Nemčije, medtem ko so vina predstavljali izključno slo-
venski vinarji. 
Tako smo v prijetnem ambientu dvorane Danica svoje 
brbončice razvajali s pravim bohinjskim mohantom, si-
rarsko skuto, tlačeno skuto, trapistom, planšarskim si-
rom, bohinjskim sirom, dimljenimi siri, maslom, jogurti, 
siri za žar, možno pa je bilo nakupiti tudi ovčji sir, kozji sir, 
bohinjsko zasko, blejski sir, seneni sir, eko sir, bučno olje 
in celo kajmak, srbsko mocarelo in sirne zvitke s suhim 
sadjem.

Razvajanje v kuhinji chefov
Izkazali pa so se tudi chefi v kuhinji, ki so nas razvajali 
z svojimi mojstrovinami, v katere so vkomponirali naše 
bohinjske sirne izdelke. Chef Uroš Štefelin nas je pre-
senetil s hišnimi testeninami, polnjenimi z mohantom in 
s tepko, zeleno, hrenom, bučnim oljem in jurčki. Chef 
Igor Jagodic nam je pripravil polento z jurčki, mohantom, 
govejimi lički, omako s kostim mozgom, vloženo rdečo 
čebulo in slanino. Bohinjec, domačin chef Timi Rožič pa 
je obiskovalce presenetil s kombinacijo tatar suhozorje-
ne govedine z Odolnekovim sirom, hrustljavo čebulo in 
krekerji. 

Ljubezen med sirom in vinom pripeljala v Bohinj 
veliko ljubiteljev
Idealne kombinacije sirov pa so bile dodatno izpopolnje-
ne z izbrano vrsto vin, saj smo imeli možnost okušati in 
nakupiti mnogo izvrstnih slovenskih hišnih vin, tako bela 
kot rdeča, med njimi pa se je znašlo tudi čokoladno vino, 
malinovo vino in malinova penina. Da je bilo Prazniku 
sira in vina zadoščeno, pa nas je obiskala tudi mlečna 

kraljica 2019! Na prireditvi je bilo več kot 1000 zadovolj-
nih obiskovalcev, ki so v tej izredni zgodbi med vinom in 
sirom, nadvse uživali. 

62. TRADICIONALNI KRAVJI BAL
Tretjo nedeljo v septembru se je v idiličnem Ukancu od-
vila naša najstarejša prireditev v Bohinju. Le-ta je bila do 
petdesetih let prejšnjega stoletja predvsem praznik za 
domačine ob koncu pašne in turistične sezone. Danes 
pa je to ena izmed največjih prireditev v Bohinju in tudi to 
nedeljo, ko se je prireditev odvila že 62-ič, se je izkazalo, 
da je to še vedno tisti pravi bohinjski praznik. 

Tradicionalen a pester program
Tako je tretja nedelja v septembru s čudovitim vreme-
nom številne obiskovalce od vsepovsod privabila v 
Ukanc Pod Pršivcem. Z odličnim obiskom so se travniki 
na prireditvenem prostoru dodobra napolnili. Kot zadnjih 
15 let je program povezoval legendarni Konrad Kondi Pi-

Praznik sira in vina ter Kravji bal v Bohinju
Jure Sodja
Turistično društvo Bohinj

Drugo soboto v septembru smo v Turističnem društvu Bohinj (TD Bohinj) v dvorani Danica v Bohinjski Bistrici 
pripravili že 6. Praznik sira in vina in tako poskrbeli, da je bil ta sobotni dan pred 62. Kravjim balom poln dobrih 
okusov, zabave in druženja.

Kulinarika na festivalu sira in vina (foto: Arhiv TD Bohinj)Festival sira in vina (foto: Arhiv TD Bohinj)

62. Kravji bal (foto: Arhiv TD Bohinj)

Okrašene cike na 62. Kravjem balu (foto: Arhiv TD Bohinj) Zvonec, 62. Kravji bal (foto: Arhiv TD Bohinj)
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Najlepša krava s planine Zajamniki je bila krava Mala SI 
14579675, rejca Alojzija Freliha. Najlepša krava na pla-
nini Velo polje je bila SEKA SI 04566980, rejca Janeza 
Korošca. S planine Konjska dolina je bila najlepša pred-
stavnica Srna SI 74852503, rejke Marije Kožar. Na pla-
nini Krstenica je bila izbrana krava MURKA SI 6284990, 
rejke Sare Žagar Hribar. Najlepša na planini Suha pa je 
letos postala krava MALINA SI 44568153, rejca Simona 
Pretnarja.

Zmagovalka – KRALJICA bohinjskih planin je posta-
la krava SEKA SI 04566980 rejca Janeza Korošca iz 
Podjelja, ki jo je v finalu ob bučnem aplavzu obisko-
valcev izbral Igor Stanonik. Rejec je za KRALJICO 
dobil dodatno velik zvonec, ki ga je podelil predse-
dnik turističnega društva Bohinj in veliko nagrado 
firme SALINEN PROSOL D.O.O. (BIOSAXON lizalni 
kamni) ter veliko nagrado firme KIMI D.O.O. (čistila 
in razkužila za namen agroživilstva).

V jutranji megli so vsi sodelujoči pripravljali še zadnje po-
drobnosti, postavljali stojnice in priskrbeli vse potrebno 
za bogato kulinarično ponudbo. Prvi obiskovalci v ranih 
urah, so dali slutiti, da se nam obeta prelep dan. Rejcem 
cik iz Bohinja so letos na pomoč priskočili številni člani 
Društva CIKA iz drugih krajev po Sloveniji in nam poma-
gali, da smo dan odlično izpeljali.
Meglice so se kmalu razkadile, na prizorišče so stopili 
številni nastopajoči. Letos je za glasbeno podlago pos-
krbel Ansambel Igor in Zlati zvoki skupaj s Fanti s Prap-
rotna, prisotna je bila Godba Bohinj z gosti, nastopale so 
Folklorne skupine Bohinja, zabaval nas je Kondi Pižon 
ter številni drugi. Občudovali smo lahko veliko domačih 
izdelkov in uživali v tradicionalnih specialitetah, okušali 
domače sire in suhomesnate izdelke.

Vrhunec prireditve je bil sprevod živali, majerjev in maje-
ric ter pastirjev s tradicionalno »basengo« s planin. Cike 
so bile letos odlično zastopane, sodelovalo je 9 rejcev 
in zastopalo 5 bohinjskih planin. S planine Zajamniki je 
sodeloval Alojz Frelih po domače »Mos«, Bohinjska Če-
šnjica 39. S planine Velo Polje so sodelovali rejci: Matej 
Smukavec, Po0djelje 4, Janez Korošec, Podjelje 6, Iztok 
Smukavec, Podjelje 13 in rejka Anica Smukavec, Bo-
hinjska Češnjica 67. S planine Konjska dolina je sodelo-

vala rejka Marija Kožar, Podjelje 7. S planine Krstenica 
je svoje živali pripeljala Sara Žagar Hribar, Jereka 21, s 
planine Suha pa rejec Simon Pretnar, Kamnje 7a.
Sledilo je ocenjevanje živali, izbrane so bile najlepše 
krave iz vsake planine. Strokovno komisijo pri ocenje-
vanju so sestavljali: Matjaž Hribar – strokovni vodja in 
tajnik Društva CIKA, Janez Mrak – predsednik Društva 
CIKA in Igor Stanonik, vodja oddelka za živinorejo na 
KGZS - Zavodu Kranj.

»Ko rano jutro ženem živinico v goro, na sviralico 
si sviram in pojem prav lepo.« (L. Slak, Na paši)
Sara Žagar Hribar

P oletje se je letos poslovilo s toplo jesenjo in prineslo tradicionalni že 62. Kravji bal, ki je bil ponovno s soncem 
obsijan in množično obiskan. V Bohinju je tradicija planšarstva izjemno bogata, lahko se pohvalimo, da smo 
letos pasli živali na kar 29 planinah.

Dogon živali s planin v obore na prizorišču (foto: Matjaž Hribar)

Stojnica Društva CIKA (foto: Matjaž Hribar)

Ocenjevanje živali pred finalom (foto: Matjaž Hribar)

Množica obiskovalcev ob prihodu živali v obore (foto: Matjaž Hribar)

Prvouvrščena krava s planine Konjska dolina SRNA SI 74852503, 
rejke Marije Kožar (foto: Janez Mrak)

Prvouvrščena krava s planine Velo polje SEKA SI 04566980, rejca 
Janeza Korošca (foto: Matjaž Hribar)

Prvouvrščena krava s planine Krstenica MURKA SI 6284990, rejke 
Sare Žagar Hribar (foto: Janez Mrak)

Prvouvrščena krava s planine Zajamniki MALA SI 14579675, rejca 
Alojzija Freliha (foto: Janez Mrak)

Živali v oborah po posameznih planinah pred finalom (foto: Jože Kreže)

Kraljica SEKA SI 04566980, rejca Janeza Korošca (foto: Matjaž Hribar)

Podelitev zvonca kraljici bohinjskih planin s strani predsednika TD 
Bohinj (foto: Matjaž Hribar)
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Ker mi ni bilo potrebno nadaljevati z neko že utečeno 
kmetijo, sam si lahko resnično izdelal svoj plan razvoja 
kmetije in svojih ciljev. Tako sem se odločil, da se usme-
rim v rejo tradicionalnih in avtohtonih slovenskih živali 
ter jagodičevja. 
S prihodom prvih treh burskih koz se je začela pisat 
nova zgodba oz. postavljati temelji »nove« kmetije. Trem 
kozam je sledil osliček, nakar so pa že prišle na kmetijo 
prve cike (in članstvo v združenju avtohtonega cikastega 
goveda). 
Za rejo cikastega goveda sem se odločili predvsem zato, 
ker je to govedo idealno za naše kraške površine, kjer je 
teren zelo razgiban in je paša precej skromna. 
Tako med vrsticami vam lahko zaupam, da sem prve 
cike pripeljal na kmetijo še preden so razpisali kakršne-
koli subvencije za avtohtone živali, saj sem po prebiranju 
literature (med drugim tudi Cikastega zvončka) in obisku 
nekaj rejcev cik uvidel, da je to res najprimernejša pa-
sma govedi za okolje, v katerem kmetujem. 

Osnovna čreda cikastega goveda na kmetiji je oblikova-
na iz desetih odraslih krav in enega plemenskega bika. 
Pri tem številu odraslih živali bomo tudi ostali, saj je to 
največ, kar prenesejo naši pašniki in travniki. Trenutno 
so vse krave dojilje, a želja je, da jih sčasoma preusme-
rimo v molznice. Ups, to so že naše skrite želje in načrti. 
Žal pa moram napisati, da vse prevečkrat vidim, kar 
nekaj »sodobnih« rejcev cik, ki ne vedo točno, zakaj jih 
imajo oz. jih imajo zaradi subvencij; žalostno. 
Na kmetiji poleg cikastega goveda redimo še slovenske 
srnaste koze, katere so zamenjale burske in drežniške 
koze, saj čutimo poslanstvo, da ohranimo našo edino 
avtohtono kozo. Trenutno je vseh koz skupaj nekje 40 
in upamo, da se ta številka v naslednjih letih podvoji. 
Srnaste koze dnevno molzemo, tako da imamo v po-
nudbi dnevno sveže ekološko kozje mleko. Prav kom-
binacija cikastega goveda in koz daje odlične rezultate 
pri preprečevanju zaraščanja težko dostopnih kmetijskih 
površin. A žal pri reji drobnice trčimo ob velik problem, 

Najlepše krave po posameznih planinah so prejele zvon-
ce (TD Bohinj), praktične nagrade podjetja KIMI d.o.o., 
ki nudi veliko izbiro čistil za različne namene v agroživil-
stvu; podjetja SALINEN PROSOL d.o.o., ki se ponaša z 
odličnimi solno mineralnimi lizalnimi kamni za govedo ter 
druge vrste živali; trgovine AGROCENTER d.o.o.., trgo-
vine s kmetijsko opremo, ki je poskrbela za uzde in po-
vodce za letošnje zmagovalke posameznih planin; bon 
za 20 eur za vsako prvo-uvrščeno kravo za posamezno 
planino je donirala Kgz Gozd Bled z.o.o.; KGZS – Zavod 
Ljubljana, Osemenjevalni center Preska, pa je doniral 
vsakemu nastopajočemu rejcu s svojimi živalmi po tri 
doze semena cikastih bikov 

Pri predstavitvi živali je letos prišlo do nepredvidljivih 
težav. Odličen obisk kravjega bala je s seboj prinesel 
veliko obiskovalcev (preko 9000). Na določenih mesti, 
predvsem ob finalu se je naenkrat nabralo veliko ljudi, 
varnostni trak ob koridorju, ki je vodil do predstavitvene-
ga prostora, pa je za trenutek izgubil pomen. Zalomilo 
se je pri enemu rejcu. Ko je hotel svojo kravo privesti iz 
ograde, ga je z nenadnim sunkom potegnila in z rogom 
zadela obiskovalko. Za krave, ki celo poletje uživajo svo-
bodo na paši, je prireditev kot je Kravji bal, velik stres. 
Predvsem za tiste živali, ki se takšne prireditve udeležijo 
prvič oz. dotična krava je dva dni pred Kravjim balom 

skotila teleta, ki je ostalo v ogradi. Cika z močno izra-
ženim materinskim čutom je bila zaradi tega v stresu. 
Pomembno je, da rejci poskrbimo za še boljšo varnost, 
strokovnjaki so že dali pobudo, da na prihodnjem krav-
jem balu odberejo predvsem mirne živali z dogovorom 
rejca, ki se z živalmi ukvarjajo in odlično poznajo karak-
ter svoje živali. Za obiskovalce pa mora biti poskrbljeno, 
da upoštevajo vse varnostne ukrepe in ne pozabijo, da 
je žival zaradi različnih razlogov v situaciji, ko je v stresu, 
lahko zelo nevarna, saj je večja in težja od nas. Rejcem 
pa polagam na srce, da se s svojimi živalmi pred vsako 
takšno prireditvijo, oziroma razstavo čim več ukvarjamo 
in jih učimo vodenja in tako pripravimo svojo žival, da se 
pokaže občinstvu v vsej veličini. Dogodek, ki se je zgodil 
obiskovalki, obžalujemo in ji v okviru Društva CIKA in TD 
Bohinj želimo vse dobro!

Sponzorji pred stojnico Društva CIKA (foto: Matjaž Hribar)

Skupinska slika prvouvrščenih po posameznih planinah (foto: Matjaž 
Hribar)

Pomoč članov Društva pri dogonu živali s planine Zajamniki (foto: 
Zdenka Kreže)

Člani Društva CIKA z dvema članoma kmetijske zadruge iz Srbije 
(foto: Zdenka Kreže)

Kmetija Slavec iz Knežaka
Gregor Slavec

N aša kmetija, Kmetija Slavec, je srednje velika ekološka kmetija na severnem robu Ilirskobistriške občine v 
naselju Knežak, kjer prebivava z ženo in dvema navihanima otrokoma. Kmetijo mi je pred osmimi leti prepustil 
v upravljanje stari oče, ker je videl v meni ambicioznega in prodornega naslednika. Resnično si je želel, da 

kmetija ponovno zaživi v svoji polni obliki. Namreč, stari oče je zadnjo žival prodal leta 1991 in prav odhod zadnje 
večje živali (konja) s kmetije je bil za njega kot nekakšen konec kmetije, pa čeprav je kasneje še vedno delno obde-
loval kmetijske površine in imel pri hiši nekaj kokoši in puranov. 

Kozolec na kmetiji (foto: Gregor Slavec)

Cike s srnastimi kozami na pašniku (foto: Gregor Slavec)

Srnasta koza na kmetiji (foto: Gregor Slavec)

Plemenski bik Nobel SI 34388488 (foto: Gregor Slavec)
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Na naši kmetiji resnično ni nikoli dolgčas, saj redno gos-
timo tako naključne obiskovalce kot zaključene skupine, 
razkažemo jim kmetijo, ponudimo v pokušino vse naše 
ekološke pridelke in izdelke in močno upamo, da še 
koga navdušimo za tovrstni način življenja oz. da bi pos-
tal kmet, ekološki kmet.
Prav posebno zadovoljstvo pa občutimo, ko nas obišče-
jo otroci iz vrtcev ali šol in jim omogočimo, da se zbližajo 
z živalicami ter jim predstavimo kmečka opravila. 

Lepo vabljeni, da nas obiščete, saj na naši kmetiji, vsak 
odkrije veselje do živali.

in sicer nenehni prisotnosti zaščitenih zveri na naših 
pašnikih in škodi, ki jo le-te povzročajo. »Strokovnjaki« 
pravijo, da bivamo na območju zveri in se moremo temu 
prilagoditi, a imam občutek, da bomo prej obupali, kot 
se prilagodili. To je zgodba, za kakšno naslednjo izdajo 
Cikastega zvončka. 
In če ima kmetija koze, je skoraj logično, da ima tudi 
osle. In ja, imamo jih, sedaj že štiri dalmatinske osličke, 
kateri so ujahani in zelo lepo vodljivi, tako v poletnem 
času omogočimo ježo osličkov in pa krajše trekinge v 
njihovi družbi.

Ker želimo ohraniti tradicionalno mešano kmetijo, 
kakršnih je vedno manj, redimo tudi kokoši nesnice (Pre-
lux) in seveda avtohtone slovenske kokoši, štajerske ko-
koši. Kokoši se pasejo po naših travnikih in pašnikih v 
družbi preostalih živali in nam dnevno dajejo jajčka iz 
pašne reje. Prebivajo v prav posebnem kokošnjaku, mo-
bilnem kokošnjaku, ki je postavljen na podvozje prikoli-
ce. Mobilni kokošnjak ima urejeno razsvetljavo (ki zve-
čer privabi kokoši v kokošnjak) in avtomatska vratca, ki 
se zvečer samodejno zaprejo oz. zjutraj odprejo, tako so 
kokoši čez noč na varnem pred plenilci. Iz zadnje strani 
imamo urejen dostop do gnezd, kjer dnevno poberemo 
sveža jajca, ne da bi vstopali v kokošnjak in vznemirja-
li kokoši. S prisotnostjo kokoši na pašniku bi radi tudi 
zmanjšali morebitno prisotnosti parazitov pri govedu in 
drobnici; to je še v raziskovalni fazi. 

Poleti veliko časa preživimo v našem malinjaku (eden 
večjih v tem delu naše prelepe dežele), kjer skrbimo za 
nasad 660 sadik malin. Z vso ljubeznijo jih ročno obi-
ramo in od maja do oktobra imamo v ponudbi dnevno 
sveže obrane maline. Res so slastne, saj so pridelane 
na ekološki način, tako da razvijejo polno aromo. Pozimi, 
ko pa ni malin, radi nazdravimo z domačim malinovcem, 
katerega izdelujemo po več kot sto let starem receptu in 
je božansko dober. 

Da pa maline dobro obrodijo, potrebujejo dobre opra-
ševalce. In to vlogo prevzamejo naše čebelice, avtohto-
na kranjska sivka, ki prebivajo v 36-tih AŽ panjih, ki so 
postavljeni v tipičen slovenski čebelnjak. Pridne delovne 
čebelice nam vsako leto prinesejo tudi obilo medu, kate-
rega brez kakršne koli obdelave natočimo v kozarce in 
ponudimo obiskovalcem kmetije.

Del kmetije (foto: Gregor Slavec)

Kokošnjak z gnezdi (foto: Gregor Slavec)

Kokoši v kokošnjaku (foto: Gregor Slavec)

Malinovec pridelan na kmetiji (foto: Gregor Slavec)

Vračilo ljubezni pri pomoči ob telitvi (foto: Milka Močnik)

Otroci na obisku kmetije (foto: Gregor Slavec)

Mobilni kokošnjak (foto: Gregor Slavec)

Kokoši na paši (foto: Gregor Slavec)
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da že prve dni po rojstvu iščejo in jedo seno. Po šestih 
mesecih jih začnemo odvajati od sesanja mleka, saj so 
dovolj veliki, da zaužijejo zadosti krme za svoje potrebe. 
V tem času krave presušijo, saj jih v tretjem mesecu po 
porodu ob pojatvi ponovno osemenimo. Vse živali imajo 
urejen rodovnik. Oče je na Veterinarski fakulteti opravil 
izpit in umetno osemenjevanje opravlja sam. Trudimo se 
za najboljšo odbiro semena bikov, ki je na voljo. Zara-
di majhnega števila osebkov cikaste pasme je potrebno 
paziti, da ne pride do parjenja v sorodstvu oz. da je so-
rodstvenih vezi pod 6 odstotkov. Za posamezno kravo je 
izračunano sorodstveno razmerje in s tem dobimo izbor 
bikov iz Kmetijskega inštituta Slovenije, primernih za po-
samezno plemenico. S tem ohranjamo genetsko pest-
rost v upanju za dober razvoj pasme. Krave po navadi 
telijo brez pomoči. Pri njih je izrazit materinski nagon in 
tudi skrb za mladiča prevzamejo same. Številčenje in 
vnos v register uredimo doma. Živali za rejo niso zahtev-
ne, večja težava je pri gospodarjenju. 
Problem pri reji cik je predvsem prodaja živali. Velikokrat 
(elitne) živali niso prepoznane in so posledično prema-
lo cenjene. Po mojem mnenju je težava neizobraženost 
rejcev govedi in tudi splošne populacije. Čeprav država 
pomaga rejam, menim, da se da še veliko narediti na 
področju promocije in infor-
miranja ljudi, morda obliko-
vanje tržne znamke, ki bi z 
garantiranim poreklom in 
sledljivosti verige iz travnika 
do krožnika pomagala, da 
bi se zavedni ljudje odločali 
za nakup izdelkov avtohto-
ne pasme. Na tej točki se 
pojavi še en problem, to je 
kategoriziranja mesa v klav-
nicah. Naš sistem ne zajema 
dejstva, da goveda cikaste 
pasme enostavno ne dose-
gajo tolikšne telesne mase 
(posledično teže klavnih tru-
pov), kot jih dosegajo živali 
drugih, večjih pasem. Tako 
na primer za meso bika, iz 
ekološke, mogoče celo se-
nene reje, dobiš toliko, kot bi 
dobil za drugo oz. tretjeraz-

redno meso težjih pasem, čeprav po svoji kvaliteti sodi v 
sam vrh kakovosti. Če želimo ohraniti avtohtono pasmo 
cikastega goveda, bo potrebno ukrepati, na potezi smo 
rejci sami in država. Tudi kot društvo bi se morali zavze-
mati za reforme na tem področju, in s tem spodbuditi 
rejo avtohtone pasme v širšem obsegu, saj je logično, 
da velika večina z rejo goveda preživi in da ne moremo 
vsi gledati samo na elitni genetski potencial, saj je trži-
šče premajhno (ob morebitni ukinitvi subvencij pa se bo 
interes za rejo še zmanjšal).
Kljub vsem težavam in problemom, s katerimi se sooča-
mo, zlahka ne bomo obupali. V času, ko se veliko govo-
ri o naravi in ohranjanju planeta, pa vidim, da ravnamo 
prav, čeprav očitno kakih 10 let pred časom. Zavest ljudi 
se bo po vsej verjetnosti spremenila, takrat pa upam na 
razcvet. Za nas živali ne predstavljajo samo hobija in 
radosti, ki jo s sobivanjem in skrbjo zanje človek užije, 
pač pa tudi najpomembnejšo gospodarsko panogo po-
leg gozda. Kot pride z rejo mnogo preglavic, slabih dni in 
neprespanih noči, tako pride z njo tudi veselje, na vsake 
toliko pa tudi potrdilo, da delaš dobro in prav, ne le zase, 
ampak tudi za druge. Prepričan sem, da se bodo v pri-
hodnosti stvari spremenile še na bolje, saj se bomo vsi 
trudili in nadaljevali z delom kot do zdaj.

Zgodovina kmetije je kar pestra, saj je po zapisih kroni-
ke celo starejša od cerkve Sv. Magdalene, ki se nahaja 
ob njej (od tukaj tudi zmotno prepričanje o izvoru imena 
kmetije, to naj bi po pisnih virih izhajalo in nemškega 
priimka Mesner). V preteklosti so se ukvarjali s kmetij-
stvom, imeli so polja z žiti za lastno preživetje, v hiši pa 
je bila tudi gostilna. Za časa Marije Terezije se je z ob-
veznim šolstvom pojavila potreba po šoli, ki je tudi po 
zaslugi mojih prednikov in njihove razgledanosti našla 
prostor v hiši naše kmetije, v kateri je poučeval lokalni 
župnik. V letih po drugi vojni pa je bila kmetija po spletu 
okoliščin zapuščena, moj dedek je kruh našel v bližnjem 
rudniku svinca in cinka v Mežici. Z željo dedka, da se 
vrne na kmetijo, je oče odšel v kmetijsko šolo in nato 
začel delo in obsežno obnovo zapuščene zemlje. S tr-
dim delom in odrekanji se je kmetija razvijala in dosegla 
točko, na kateri smo zdaj.
Na kmetiji imamo krave dojilje, saj zaradi oddaljenosti od 
mesta in klimatskih pogojev za pridelavo poljščin, mleč-
na proizvodnja ne obeta sadov. Pred nekaj leti, ko se je o 
avtohtoni pasmi goveda začelo spet govoriti, smo se od-
ločili, da tudi mi zamenjamo čredo simentalk, saj za naše 
terene in podnebje niso tako primerne. Bili smo med pr-
vimi kmetijami, ki se je odločila za ta korak v upanju, 
da ravnamo prav. Ravno tako smo bili ena prvih kmetij, 
ki je začela kmetovati na naravnejši, ekološki način reje 
že v 90-ih letih. Reja cik predstavlja najboljšo možnost 
ekološkega kmetovanja, kar je tudi prvi razlog za pre-
usmeritev reje. Tako smo preuredili hlev iz grabnerjeve 
naveze na prosto rejo. Hlev je sestavljen iz dela hodnika 
s krmilno mizo, dela z ležišči, več boksi za mlado živino 

različnih kategorij ter porodni boks. Nato smo počasi za-
čeli z nabavo krav in telic cikaste pasme. V nekaj letih 
smo čredo zamenjali in zdaj redimo 15 krav cikaste pa-
sme in mlado živino. Živali so med letom na paši, sezona 
se začne šele sredi maja, traja pa do začetka zmrzali v 
drugi polovici oktobra. Pozimi se zadržujejo v hlevu, saj 
zapade veliko snega. Takrat se prehranjujejo s senažo, 
to je suhimi balami, ki jih povijemo zaradi lažjega skla-
diščenja in varnosti, na voljo imajo vitaminske in mine-
ralne dodatke. Zaradi nadmorske višine in vpliva okolja 
pri nas uspevajo drugačne vrste trav in zeli kot v nižinah. 
K temu pripomore tudi ekološka obdelava. Košnjo op-
ravljamo praviloma enkrat letno. Teleta sesajo krave do 
šestega meseca starosti in so pri materah. Ves ta čas 
imajo na voljo seno in vodo. Zanimivo pri teletih cik je, 

Kmetija »Mežner«
Franci Stopar, s kmetije Mežner

N ahajamo se v Javorju, razpotegnjenem naselju, ki spada pod občino Črna na Koroškem. Kmetija leži na 
skoraj 1200 metrih nadmorske višine in s tem sodi med eno najvišje ležečih visokogorskih kmetij v Sloveniji. 
Na kmetiji živimo gospodar Franc s svojo ženo Ljubico, babica Marija in štirje otroci Anja, Urška, Lovro in jaz, 

Franci Stopar. Oče in mama se preživljata doma na kmetiji, sestri, zdravnica in pravnica, hodita v službo ter nada-
ljujeta doktorsko izobraževanje, brat po diplomi obiskuje magistrski študij gozdarstva, sam pa sem na študentskih 
poteh veterine. Vsi tudi z veseljem pomagamo pri delu. Na ekološki kmetiji, ki obsega 53 ha gozda in 14 ha hribovitih 
kmetijskih površin, travnikov in pašnikov gojimo avtohtone pasme goveda cike, krškopoljske prašiče ter štajerske 
kokoši, imamo pa tudi nekaj burskih koz. Kmetija ima značilno obliko koroškega celka, vse površine so v enem kosu, 
kjer travniki ležijo na sončni strani. V preteklosti smo veliko vlagali v izoblikovanje lepših površin, ki so sedaj skoraj v 
celoti primerne za obdelavo s primerno gorsko mehanizacijo. Senčna pobočja pokriva gozd smrek, macesnov, jelk, 
borov, javorov in bukev.

Domačija Mežner (foto: Franci Stopar)

Lepota in danosti narave (foto: Franci Stopar)Zimski obrok pri Mežnerjevih (foto: Franci Stopar)

Pogled na Peco (foto: Franci Stopar)Mežnerjeve cike (foto: Franci Stopar)
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Sorodnost bikov s populacijo
Kako pa so biki v sorodstvu s plemenicami cikaste pa-
sme? Še vedno se vsako leto rodi okoli petsto cikastih 
teličk. Za vse plemenice smo izračunali stopnjo inbirdira-
nosti in določili, koliko sta si bila njihova starša v sorodu. 
Povprečje po posameznih letih prikazujemo v grafikonu 
1. Upoštevane so samo živali, ki imajo znana oba starša. 
Kot vidimo, dolgoročni trend prikazuje vztrajno dvigova-
nje stopnje inbridinga v populacij in se bo verjetno v ne-
kaj letih povzpel nad 2 %. Kot že rečeno, še sprejemljiva 
stopnja je okoli 3 %.

Graf 1: Stopnja inbridinga v ženski cikasti populaciji
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Stopnja inbridinga plemenic cikaste pasme

Da bi sorodnost vseeno obdržali na sprejemljivi ravni, 
je potrebno parjenje skrbno načrtovati in pred oseme-
nitvijo ali nakupom bika obvezno preveriti, koliko sta si 
bik in plemenica v sorodu. V preglednici 2 so prikazane 
stopnje sorodnosti med posameznimi biki in vsemi ple-
menicami 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 starejše krave.

Preglednica 2: Stopnja sorodnosti med plemenskimi biki in živo popu-
lacijo cikastih plemenic (v %)

854184 
BIL

854285 
GREN

854286 
JARC

854352 
ROMI

< 2 leti 4,9 3,3 4,5 3,1
2 – 7 let 4,3 2,9 4,5 3,1
starejše 3,4 2,7 5,0 1,8
skupaj 4,2 2,9 4,7 2,7

Najmanj soroden s plemenicami je bik ROMI, sledi mu 
bik GREN, vendar sta oba bolj v sorodu z mlajšimi ži-
valmi, kot s starejšimi. Za osemenjevanje mlajših živali 
previdno uporabljajte bika BILa 854184, za stareše živali 
pa preverite kombinacije z bikom JARC-em.

Možnosti in zaključki
Vidimo lahko, da stopnja sorodstva vztrajno narašča. Ker 
pri avtohtoni cikasti pasmi osvežitev krvi ni možna, mora-
mo uporabiti zelo načrtno parjenje, podprto s pregledom 
porekla. Zelo natančno lahko stopnjo sorodstva določi-
mo tudi z genotipiziranjem živali, kar bo pri upravljanju s 
cikasto pasmo v prihodnosti zagotovo postala uveljav-
ljena metoda. Na spletni strani www.govedo.si si lahko 
pripravite pregled Kam cika?, kjer najdete priporočene 
ali odsvetovane cikaste bike za vse svoje živali. 
Na istem mestu lahko za poljubni živali s pomočjo 
aplikacije Rejčev kalkulator sorodstva ugotovite stop-
njo sorodstva. Z aplikacijo Sorodstvo v čredi pa lahko 
ugotovimo stopnjo sorodnosti cele črede s poljubnim 
plemenskim bikom (za osemenjevanje ali za pripust). 
Vpišemo lahko enega ali več bikov in iz razpredelnice 
ugotovimo, kateri je najprimernejši.
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.
Če ste v časovni stiski, pa uporabite kar telefon in na 
telefonsko številko 051 434 683 pošljite ušesno številko 
živali ali pa zadnje štiri številke. V odgovor boste dobili 
SMS z biki, ki so s to plemenico preveč v sorodu ali pa 
je sorodstvo na meji sprejemljivega (med 3 in 6 % so-
rodnosti).
Možnosti je torej veliko, pri uporabi vam želimo veliko 
rejskega uspeha.

Kaj je parjenje v sorodstvu
Če imata dve živali, ki ju parimo, enega ali več skupnih 
prednikov, potem je to parjenje v sorodstvu. Bliže kot 
je njun skupni prednik, bolj sta si živali sorodni. Dve ži-
vali, ki sta potomki istega bika (in različnih mater), imata 
v povprečju 25 % skupnih genov po poreklu; njuna sto-
pnja sorodnosti je ena četrtina ali 0,25. Če ju parimo, bo 
njun potomec dobil v povprečju 12,5 % enakih genov od 
očeta in od matere. Po starem očetu bo torej prejel eno 
osmino skupnih genov po obeh starših. Takšen potomec 
je inbridiran, koeficient inbridinga pri njem je 0,125 (ali 
ena osmina).
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, običajno pa je nekaj odstotkov.
Stopnja (koeficient) sorodnosti 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 %), po-
tem ima njun potomec koeficient inbridinga polovice te 
vrednosti ali 0,04 (4 %). Splošno priporočilo pri izbiri ple-
menjaka je, naj stopnja sorodnosti ne preseže 6 %, da 
potomec ne bi imel več kot 3 % inbridiranosti.
Pri vsaki selekciji odbiramo le najboljše živali in jih upo-
rabljamo kot starše naslednjih generacij. Ker uporablja-
mo le najboljše živali, ne pa vseh, postaja zaradi tega 
populacija vedno bolj sorodna. Čeprav naraščanja so-

rodnosti v populaciji ne moremo povsem preprečiti, pa 
lahko s pametnim izborom partnerjev naraščanje so-
rodnosti precej upočasnimo.
V nekaterih primerih je parjenje v sorodstvu lahko tudi 
zaželeno, najpogosteje pa se prav zaradi parjenja v ož-
jem sorodstvu pri potomstvu izrazijo prikrite dedne bo-
lezni, ki povzročajo večjo ali manjšo gospodarsko ško-
do. Skupnemu negativnemu učinku parjenja v sorodstvu 
rečemo tudi depresija zaradi inbridinga, ki jo običajno 
izražamo v kilogramih mleka ali mesa ali celo v denarju. 
Najhitreje se depresija zaradi inbridinga izrazi v zmanj-
šani plodnost in vitalnosti živali.

Sorodnost bikov v osemenjevanju
V pregled smo vzeli štirinajst bikov, poleg že omenje-
nih štirih še bike FRAM 853296, NORD 853525, SAVO 
853820, MED 853752, SOD 853796, VAL 853814, 
NEDO 853853, GRBAC 853847, NINKO 854045 in SO-
NAR 854088 . Podrobnejše podatke lahko dobite v ka-
talogu plemenskih bikov za leto 2020 ali na spletni strani 
OC Preska ali www.govedo.si. V preglednici 1 so prika-
zane njihove medsebojne stopnje sorodnosti. Poudarje-
ne celice presegajo vrednosti 6 %.
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 BIL 854184 s 87 % cikaste in 13 
% pinzgauske pasme, najmanj pa bik VAL 853814, ki z 
nobenim od ostalih bikov ni preveč v sorodu.

Stopnja sorodstva cikastih bikov v osemenjevanju 
v letu 2020 s populacijo cikastih krav
Peter Podgoršek, Kmetijski inštitut Slovenije

Z a 14 bikov, ki so na voljo za osemenjevanje v letu 2020, smo pregledali stopnjo sorodnosti s populacijo ci-
kastih plemenic. Štirje biki (ROMI 854352, BIL 854184, GREN 854285 in JARC 854286) so v rednem oseme-
njevanju, ostali pa so še na voljo po naročilu. Vse bike smo primerjali med seboj in hkrati tudi s približno 3100 

cikami ženskega spola, od novorojenih do starejših krav.

Preglednica 1: Stopnja sorodnosti med plemenskimi biki; v odstotkih

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 854352 ROMI 2,25 4,25 0,68 4,30 4,49 2,93 1,17 2,93 1,03 1,66 0,68 1,95 2,05
2 854184 BIL 2,25 1,88 2,80 2,83 8,45 14,65 3,73 7,42 2,68 5,14 5,68 5,14 4,40
3 854285 GREN 4,25 1,88 2,46 3,03 9,39 1,56 2,37 1,12 2,46 8,79 13,08 9,82 14,25
4 854286 JARC 0,68 2,80 2,46 3,89 1,72 2,73 2,50 5,08 3,60 3,99 6,98 4,71 1,96
5 853296 FRAM 4,30 2,83 3,03 3,89 3,74 4,30 6,16 6,25 1,84 2,95 4,96 3,26 1,61
6 853525 NORD 4,49 8,45 9,39 1,72 3,74 9,38 5,14 9,18 3,87 28,94 1,68 30,38 17,87
7 853820 SAVO 2,93 14,65 1,56 2,73 4,30 9,38 3,13 8,59 2,73 1,17 3,52 1,95 4,10
8 853752 MED 1,17 3,73 2,37 2,50 6,16 5,14 3,13 9,47 3,25 5,36 4,35 4,63 3,59
9 853796 SOD 2,93 7,42 1,12 5,08 6,25 9,18 8,59 9,47 1,37 3,71 10,74 3,32 5,08

10 853814 VAL 1,03 2,68 2,46 3,60 1,84 3,87 2,73 3,25 1,37 3,76 2,25 3,76 3,53
11 853853 NEDO 1,66 5,14 8,79 3,99 2,95 28,94 1,17 5,36 3,71 3,76 2,17 31,22 13,84
12 853847 GRBAC 0,68 5,68 13,08 6,98 4,96 1,68 3,52 4,35 10,74 2,25 2,17 2,98 0,30
13 854045 NINKO 1,95 5,14 9,82 4,71 3,26 30,38 1,95 4,63 3,32 3,76 31,22 2,98 15,53
14 854088 SONAR 2,05 4,40 14,25 1,96 1,61 17,87 4,10 3,59 5,08 3,53 13,84 0,30 15,53 Pohod cik na Menino planino (foto: Klemen Petek) Cike na paši (foto: Franci Stopar)

Cike na Menini planini (foto: Klemen Petek)
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Delovna komisija za odbiro in ocenitev plemenskih bikov 
(Matjaž Hribar, predsednik komisije, Anton Burja, član, 
Janez Mrak, član in Milan Hribar, član) je opravila vse 
načrtovane naloge na terenu. Spomladi je bilo odbranih 
36, jeseni pa 22 plemenskih bikov. Biki so bili predhodno 
priporočeni rejam z namenom naravnega pripusta in s 
pogojem, da je opravljeno dodatno preverjanje porekla 
ter so v dovoljenem sorodstvenem razmerju s populaci-
jo plemenskih ženskih živali v dotičnih rejah. Pri tem je 
pomemben rodovnik oz. plemenske živali poleg re-
gistracije v VOLOS (potni list) morajo biti vpisane v 
CPZ-Govedo (potrditev porekla s strani vašega kon-
trolorja). Še vedno trdim, da naj za potomce vaših 
krav poskrbi kontrolor, saj vam delo opravi celostno; 
oštevilči žival, poskrbi za potni list in potomca s pot-
rebnimi podatki porekla vpiše v CPZ-Govedo. Tako 
imate avtomatsko urejen rodovnik, ki je pogoj, da 
so vaše živali vključene v rejski program za cikasto 
govedo, izognemo se parjenju v sorodu in le za živa-
li z znanim poreklom lahko uveljavljate podporo iz 
naslova avtohtonosti (operacija GEN_PAS), če ste v 
ukrepu KOPOP.
Vsako leto komisija odbere deset novih najboljših ple-
menskih bikov za namen umetnega osemenjevanja. Biki 
so odbrani po načelu z nadpovprečno oceno avtohto-
nosti in telesnih lastnosti. Velik vpliv pri odbiri najboljših 
plemenskih bikov imajo tudi ocene mater ter manjkajoče 
linije po sorodstvu s celostno populacijo cikastih krav. 
Tem bikom se odvzame ustrezen vzorec tkiva, ki ga 
Javna služba nalog genske banke (Biotehniška fakulte-
ta) pošlje v Nemčijo na genomsko analizo na morebitno 
prisotnost drugih pasem goveda v genomu odbranega 
plemenskega bika. Tako dobimo od genske banke izde-
lano ekspertizo oz. priporočilo, kateri bik je ustrezen za 
osemenjevanje. Za leto 2020 so vključeni za oseme-
njevanje ženskih plemenskih živali cikaste pasme 
trije novi biki: GREN 854285, ROMI 854352 in JARC 
854286. Vsi biki so odličnih telesnih in avtohtonih last-
nosti. Pri ocenjevanju prvesnic opažam očitno 
razliko kakovosti prvesnic v prid prvesnicam, ki 
so plod umetnega osemenjevanja. Od leta 2015 
je komisija z načrtno in natančno odbiro bikov za 
namen osemenjevanja dosegla velik uspeh, saj je 
tekom teh let vključila tri nove linije (sorodstvene za-
četnice imen plemenskih bikov: V, J, F) in obnovila 
zalogo semena v 90 odstotkih starih linij. Do konca 
leta pa se pričakuje še obnovitev ostalih linij (T in 
D). S tem se zagotavlja nizka stopnja sorodstva v 
populaciji krav cikaste pasme, celosten napredek 
in obstoj pasme. Pri tem je potrebno omeniti, da je 
možno v prihodnosti vpeljati še tri nove linije v ose-
menjevanje (K, P in L), za kar se bo komisije seveda 
potrudila. 
Še vedno pogrešam informiranje, predvsem rejcev 
bikovskih mater o morebitnih rojstvih bikcev, ki so 
primerni za alternativno vzrejo za namen naravnega 
pripusta. Najbolje je, da rojstvo bikca čim prej sporo-
čite, kot je zapisano v obvestilu o odbiri bikovske ma-
tere in osemenjevalnega načrta. Bikce je potrebno 
predhodno preveriti, nato pa še dodeliti v ustrezno 
rejo. Če dobim informacijo šele pol leta po rojstvu, je 
težko najti ustrezno rejo, saj je zadeva nakupov oz. 

dodelitve v alternativno vzrejo že v zaključni fazi. Seveda 
se kakšnega odličnega bikca ne more dodeliti v alterna-
tivno vzrejo za namen naravnega pripusta, ker ne ustre-
za glede sorodstva v čredah. Bodite pozorni, kdaj poteče 
plemenskemu biku licenca. V primeru, da ga boste ime-
li še eno sezono in je biku licenca že potekla, čim prej 
sporočite, da licenco biku podaljšamo. Odbranega in 
potrjenega plemenskega bika od komisije za namen 
naravnega pripusta cikastih krav se morate poslu-
ževati minimalno dve sezoni. V kolikor ga izločite že 
po prvi sezoni (razen bolezni bika, agresivnosti …), 
se boste v naslednji sezoni posluževali umetnega 
osemenjevanja. Priskrbeti si je potrebno tudi knjigo o 
naravnem pripustu ali dokument o haremskem pripustu, 
ki ga naročite na vašem področnem KGZS – Zavodu. 
Le tako lahko vaš kontrolor preveri poreklo in na vašo 
zahtevo potomca vpiše v CPZ-Govedo oz. v rodovniško 
knjigo. Če živali številčite sami ali veterinar, morate za 
vpis rodovniških podatkov vseeno poklicati kontrolorja!
Tekom leta, pri dodeljevanju plemenskih bikcev v al-
ternativno vzrejo za namen naravnega pripusta prihaja 
do nedovoljenih akcij s strani nekaterih rejcev. Tu gre 
za prodajo bikcev za namen naravnega pripusta brez 
kakršnega koli dogovora o ustreznosti in vednosti ko-
misije, češ saj ga bo komisija potrdila. Še huje, »tako 
imenovane plemenske bikce« se ponuja (samo da se 
proda in naj se kupec ubada naprej s problemom) kar 
po družabnih omrežjih ali oglasnikih, kot je BOLHA. To 
je nedopustno, komisija prodanega bika žal ne bo 
potrdila!
V letošnjem letu so bile ocenjene vse prvesnice cikaste 
pasme po vsej Sloveniji. Tudi letos je vključenih v Dru-
štvo CIKA nekaj novih rejcev s cikasto pasmo govedi. 
V vodstvu smo veseli, da so to mladi rejci, kot temelj 
nadaljevanja in trdnosti ohranjanja slovenske avtohtone 
cikaste pasme govedi! Opravljenih je bilo še veliko dru-
gih del, in ugotavljam, da smo dosegli zastavljene cilje 
skoraj stoodstotno.

Plemenski biki cikaste pasme za osemenjevanje v 
letu 2020
KGZS – Zavod Ljubljana
Matjaž Hribar, strokovni vodja in tajnik Društva CIKA

Cikasta pasma50

Legend

Legend of icons

Signs and Symbols of 
genetic particularities

ROMI 854352
Ž: SI 64668756
D: 20.12.2016
R: Ivanka Jurajevčić, Metlika

Kappa kazein BB
CK - 100 %

Plemenski bik je v kombiniranem tipu s poudarkom na mleku. Ima odlične telesne 
oblike, dobre  avtohtone lastnosti, s svetlejšo temeljno barvo z manj izraženimi 
belimi barvnimi znaki.

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

RUDOLF 853293 (SI 54165027) RIS 853013 (SI 33740441) 
PIKA (SI 33789965)

 (SI 64175238) PIRH 853007 (SI 03474695) 
PERUNIKA (SI 93475903)

JARC 854286
Ž: SI 34775305
D: 08.11.2016
R: Marta Poljanšek, Stahovica

Kappa kazein BB
CK - 85 %, PZ - 15 %

Plemenski bik je v kombiniranem tipu s poudarkom na mleku z dobro 
omišičenostjo. Ima odlične avtohtone lastnosti in telesne oblike.

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

JERKO 853804 (SI 64385035) JEZERKO 853042 (SI 13843412) 
RDEŠKA (SI 43199387)

ROBIDA (SI 04149554) GALLILEO 852221 (SI 23058079) 
ROŽA (SI 73161561)

GREN 854285
Ž: SI 44791889
D: 18.06.2016
R: Janko Kovačič, Laško

Kappa kazein AA
CK - 95 %, PZ - 4 %, RH - 1 %

Plemenski bik je v kombiniranem tipu s poudarkom na mleku. Ima odlične 
avtohtone lastnosti in lepo izraženo prsno globino, povprečne telesne oblike in 
dobro omišičenost.

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

GABER 853812 (SI 84411040) GROM 853271 (SI 43966871) 
CVETA (SI 33327497)

MAŠA (SI 24410492) MARS 853414 (SI 44165389) 
MURKA (SI 03450909)

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, NORD, 
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)
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stran ime bika št. bika oče oče matere

50 Gren 854285 Gaber Mars
50 Romi 854352 Rudolf Pirh
50 Jarc 854286 Jerko Gallileo
50 Bill 854184 Benito Silvester

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

Fram 853296 AB Furman Mandelj
Nord 853525 AB Nego Surk
Med 853752 AB Merlot Nik
Savo 853820 AA Silvester Švajc
Val 853814 AB Veselko Nestor
Sod 853796 AB Surk Brin
Nedo 853853 BB Nego Napoleon
Grbac 853847 AA Grom Brin
Ninko 854045 BB Nego Darvin
Sonar 854088 AB Sever Cvet
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OPOMBA!

Rejske 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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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

leto

2002 2003 2006 2009 2014 2015 2016 2017 2018

Število rej s CK pasmo 105 160 293 427 594 696 703 699 775

Število CK krav* 152 274 566 885 1191 1503 1647 1755 2017

Število CK krav / rejo 1,4 1,7 1,9 2,1 2,0 2,2 2,3 2,5 2,6

Krav – vse pasme (VP) 440 727 1.223 1.704 2.276 2450 2420 2728 3472

Krav VP / rejo 4,2 4,5 4,2 4,0 3,83 3,5 3,4 3,9 4,48

*-CK;DCK;PZ

Vir: Cpz Govedo, Kmetijski inštitut Slovenije
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optimalno odkrivanje pojatev in dokaj natančno določi-
tev časa začetka posameznih faz pojatve je potrebno 
opazovanje vsaj petkrat na dan od 15 do 30 min.

Zunanji znaki pojatve
Aktivni del pojatve 

- Slabša ješčnost 
- Padec količine mleka 
- Povečana aktivnost 

· Nemirna 
· Ne leži 
· Ovohava druge živali 
· Zaskakuje druge živali 
· Pri poskusu zaskoka s strani druge živali se 

umakne 
- Otekla sramnica 
- Prisotnost pojatvene sluzi

Pasivni del pojatve 
- Prisotnost pojatvene sluzi 
- Otekla in pordela sramnica 
- Pusti zaskok drugim živalim, ob zaskoku stoji, se 

ne umika 
- Slabša ješčnost 
- Padec količine mleka

- Optimalni čas osemenitve
Najprimernejši čas za osemenitev je drugi del pojat-
ve, t. i. pasivna pojatev, ko se zunanji znaki pojatve 
pri plemenici umirijo in pusti zaskok drugim živalim. Tu 
imamo časovno okno dolgo približno 8 do 10 ur (glej 
sliko zgoraj).

Zopet je vse odvisno od vsake posamezne plemeni-
ce. Na dolžino pojatve vpliva več dejavnikov od lastnih 
genetskih predispozicij do pasme, starosti in proizvod-
nih sposobnosti. Pri cikah je dolžina pojatve nekje dva 
do tri dni. Ključno za ugotavljanje optimalnega časa 
osemenitve in dejansko zagotoviti pravočasno ose-
menitev je OPAZOVANJE. Z natančnim opazovanjem 
natančneje določimo začetek pojatve in spremembe v 
znakih pojatve, ki so ključne za določanje posameznih 
faz pojatve in s tem določanje optimalnega časa za 
osemenitev.

- Plodnostne motnje
Pod izrazom »plodnostne motnje« razumemo vse te-
žave, ki povzročajo težave pri osemenitvah in posle-
dično neuspešne osemenitve ali pripust. Vzroki so 
lahko infekcijski, prehranski, hormonalni in tehnični 
(razne ovire, katerih vzroki so genetski, anatomski, 
poškodbe …).

Infekcijski vzroki: 
- infekcija plemenice v času brejosti 
- infekcija plemenice v času poroda 
- zaostala posteljica

Prehranski vzroki: 
- neustrezno uravnotežen obrok 
- neustrezna količina surovih vlaknin 
- onesnažena krma (zemlja, poginule živali, gnilo-

ba …) 
- prisotnost toksinov kot posledica plesni v krmi 

Ti vzroki so lahko povzročitelji presnovnih bolezni: 
- ketoza 
- acidoza 
- poporodna mrzlica (Hypokalcemija) 
- …

Hormonalni, genetski in tehnični vzroki: 
- izostanek pojatve 
- izostanek ciklusa 
- slabi znaki pojatve 
- ciste 
- cistična degeneracija jajčnikov 
- dvojni maternični vrat 
- nerazvita rodila 
- poškodbe 
- novotvorbe 
- …

Najpogostejši vzroki za neplodnost so prehranske in 
infekcijske narave. Med sabo je vse zelo prepleteno in 
več manjših vzrokov lahko povzroča neplodnost. Naj-
pogostejši znak teh težav je neustrezna pojatvena sluz. 

Prednosti umetnega osemenjevanja
- Preprečevanje prenosa povzročiteljev spolno pre-

nosljivih in drugih infekcijskih bolezni 
- Uporaba najprimernejšega plemenjaka za vsako po-

samezno plemenico 
- Večja genetska pestrost v lastni čredi 
- Ni rizika izgub zaradi neplodnosti plemenjaka 
- Lažje preprečevanje parjenja v sorodstvu 
- Hitrejši genetski napredek na splošno in tudi samo za 

želene lastnosti (mlečnost, prirast, telesne lastnosti, 
plodnost …) 

- Lažje načrtovanje časa porodov 
- Lažje in hitrejše odkrivanje plodnostnih motenj 
- Manj poškodb zaradi prisotnosti plemenjaka 
- Lažja vzreja plemenskih telic in brejost v želeni starosti 
- Manj nevarnosti za rejca in ostale člane družine
Res je, da umetno osemenjevanje zahteva nekoliko več 
opazovanja in s tem rejčevega časa, vendar koristi, ki ga 
le ta prinaša, so veliko večje, kot je izguba časa.

Pristop rejca k uporabi umetnega osemenjevanja
- Odbira najboljših plemenic, primernih za umetno ose-

menjevanje 
- Odbira najprimernejšega plemenskega bika 
- Pravočasna informacija izbranemu veterinarju o izbiri 

plemenskega bika, da je ob času, primernem za ose-
menjevanje, seme bika pri izbranem veterinarju (vsaj 
30 dni pred predvidenim časom osemenitve) 

- Priprava plemenice za uspešno osemenitev

Priprava plemenice za uspešno osemenitev
Za uspešno osemenitev je potrebno zagotoviti:
- Zdravo plemenico

Z ustrezno prehrano in vzdrževanju ustrezne kondicije 
v obdobju presušitve se plemenica primerno pripravi 
na naslednjo laktacijsko obdobje. Primerna kondicija 
(na porodu plemenica ne sme biti ne debela ne suha) 
je predpogoj za normalno telitev in hiter začetek lakta-
cije ter normalno vrnitev rodil v prvotno velikost in pri-
pravo na novo brejost. K temu najbolj pripomore ustre-
zna in uravnana prehrana, s čimer dosežemo zdravo 
poporodno obdobje, zdrava rodila in normalen začetek 
novega pojatvenega ciklusa.

- Ustrezno odkrivanje pojatev
Odkrivanje pojatev zahteva določen čas rejca. Redno 
spremljanje plemenic v času, želenem za osemeni-
tev, pripomore k odkrivanju pravih in zdravih znakov 
pojatve, ki so odločilni za ugotavljanje optimalnega 
časa za osemenitev. Z rednim spremljanjem pridobi-
mo informacije o dolžini pojatvenega ciklusa vsake 
posamezne plemenice (velike individualne razlike tako 
po trajanju posameznih faz pojatve kot po intenziteti 
zunanjih znakov pojatve). Pri vezani reji je izražanje 
znakov pojatve oteženo, zato je potrebno biti zelo po-
zoren. Najprimernejši čas opazovanja je v obdobjih, ko 
se v hlevu ne dogaja nič. Čas molže in krmljenja ni 
primeren za opazovanje in odkrivanje znakov pojatve. 
Ko se v hlevu dogajanje umiri in večina živali leže k 
počitku in prežvekovanju, živali v pojatvi izstopajo. Za 

Prednost umetnega osemenjevanja živali
KGZS – Zavod Ljubljana
mag. Janez Kunc, vodja OC Preska

Umetno osemenjevanje krav je metoda, ki je v selekciji goveda nepogrešljiva. Začetki uvajanja umetnega ose-
menjevanja segajo v obdobje pred 2. svetovno vojno. V Sloveniji se je prve krave osemenilo že med 2. svetov-
no vojno. V tistem obdobju so bili razlogi za uvedbo umetnega osemenjevanja predvsem zdravstvene težave 

in neplodnost plemenic. Prenašanje spolnih bolezni z naravnim pripustom in posledično velika jalovost plemenic je 
v tem obdobju predstavljalo velik problem in velike izgube v živinoreji. S preprečitvijo kontakta med plemenjakom 
in plemenico, s pripravo zdravstveno ustreznih doz za umetno osemenjevanje, je v zelo kratkem obdobju privedlo 
praktično do izkoreninjenja spolno prenosljivih bolezni. Prednosti te metode so se zelo hitro zavedali tudi govedo-
rejci in skupaj z njimi odgovorni selekcijo in odbiro plemenjakov. Na tak način so lahko genetski potencial najboljših 
plemenjakov prenesli na veliko večje število plemenic. Vse to je privedlo k razmahu selekcije v govedoreji in hitremu 
selekcijskem napredku tako v mlečni kot mesni proizvodnji.

Vir. internetPo košnji prva paša (foto: Franci Stopar)

Varen počitek telet (foto: Klemen Petek) Materinski čut (foto: Klemen Petek)
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Vseh vplivov tehnologij in različnih dodatkov proizvodom, 
ki jih predniki niso uporabljali, se vedno bolj zavedajo pri-
delovalci, predelovalci in tudi potrošniki. Posledično se 
pridelave in predelave vračajo na načine naših predni-
kov, vendar kljub temu z dodatkom razvojne tehnologije. 
Med oblike oziroma načine reje naših prednikov spada 
tudi paša živali, krmljenje nefermentirane krme in krme, 
ki ne vsebuje gensko spremenjenih organizmov. Takšen 
način reje je v današnjem obdobju opredeljen kot »sene-
no meso« ali »seneno mleko oz. mleko senene prireje«.

Certificiranje senenega mesa in mleka se v Sloveniji 
izvaja že od leta 2015. Takrat je Inštitut za kontrolo in 
certifikacijo Univerze v Mariboru (IKC UM) iz Hoč pri Ma-
riboru vzpostavil certificiranje po zasebnem standardu 
»Seneno mleko«/«Seneno meso«©.
Z željo po večji ponudbi in prepoznavnosti kakovostnih 
proizvodov, se je IKC UM v letu 2019 pridružil projektu 
EIP Seneno mleko in meso in se v korist izvajalcev in 
potrošnikov odpovedal svojemu zasebnemu standar-
du. Del aktivnosti omenjenega projekta je vzpostavitev 
enotnih pravil postopka certificiranja senenega mesa in 
mleka na nivoju Slovenije in kasneje tudi na nivoju EU.
V sklopu projekta se je podala pobuda o pridružitvi 
Slovenije k postopku certificiranja kravjega, ovčjega in 
kozjega mleka po specifikacijah ZTP - zajamčena tra-
dicionalna posebnost (v nadaljevanju ZTP), ki je že za-
ščitena na nivoju EU (»Heumilch / Haymilk / Latte fieno 
/ Lait de foin / Leche de heno«, »Schaf-Heumilch«/«-
Sheep's Haymilk«/«Latte fieno di pecora«/«Lait de foin 
de brebis«/«Leche de heno de oveja«, »«Ziegen-Heu-
milch«/«Goat's Haymilk«/«Latte fieno di capra«/«Lait de 
foin de chèvre«/«Leche de heno de cabra««), ter dore-
gistraciji zaščitenih imen s slovenskim imenom »seneno 
mleko«, »seneno ovčje mleko« in »seneno kozje mle-
ko«. V Sloveniji se do uradne doregistracije imen upo-
rablja eno od uradno zaščitenih imen, ter dodatno kot 
pojasnilo na proizvodih ime »mleko senene prireje«.
Kdor želi mleko in mlečne izdelke označevati s pripa-
dajočimi označbami ZTP in se sklicevati na mleko se-
nene prireje (oz. »seneno mleko« po uradni registraciji 
na nivoju EU), se mora vključiti v postopek certificiranja 
in pridobiti certifikat. Vsakršno sklicevanje na mleko ali 
proizvode iz mleka senene prireje, brez povezave s cer-
tifikatom je neskladno in zavajajoče. 

Logotipi, s katerimi se lahko označuje mleko in mlečni 
izdelki, izdelani iz mleka senene prireje:
1. Logotipi seneno se lahko uporabijo prostovoljno, na 

podlagi izdanega certifikata in odobritve pri certifika-
cijskem organu IKC UM. 

2. Evropska označba, se lahko uporabi v povezavi z iz-
danim certifikatom za ZTP in pravili za Uporabo zna-
ka.

3. Slovenski neobvezni znak ZTP pa se lahko uporabi 
na podlagi odobritve pristojnega organa (MKGP).

Za seneno meso, specifikacija, ki bi bila sprejeta na ni-
voju Slovenije, še ne obstaja, zato postopek certificira-
nja poteka še naprej po zasebnem standardu »Seneno 
meso«, ki je v lasti IKC UM. Na podlagi izdanega certifi-
kata in odobritve uporabe znaka, lahko izvajalci uporabi-
jo pripadajoče oznake za seneno meso.

V sklopu omenjenega EIP projekta se tudi za »seneno 
meso« pripravlja specifikacija v obliki zaščitenih kme-
tijskih pridelkov in živil, kot zajamčena tradicionalna 
posebnost (ZTP). Certificiranje senenega mesa, se bo 
po specifikaciji ZTP, pričelo predvidoma v začetku leta 
2020. 
Kot seneno meso, se po predlogu pripravljene Specifi-
kacije ZTP, ki je v zaključni fazi priprav in usklajevanj, 
lahko certificira:
- žive živali ter sveže, ohlajeno, zamrznjeno in predela-

no meso travojedih živali (govedo, drobnica, kopitarji). 

Zdrava pojatvena sluz je čista, prozorna, gosta in zelo 
vlecljiva (se težko pretrga). Vse ostalo: 

- redkejša in hitro pretrgajoča se sluz
- motna sluz
- prisotnost kosmičev in nitk v sluzi
- siva, bela ali celo rumenkasta sluz

je znak različnih oblik ali stopenj vnetja. 
- Preventiva in reševanje plodnostnih motenj

Za preprečevanje nastanka plodnostnih motenj (pre-
ventiva) je najbolj pomemben ustrezen obrok glede na 
proizvodnjo in namen plemenice. Večino vzrokov za 
težave s plodnostjo je tako izločenih. Sledi natančno 
opazovanje živali, ki ni samo pomembno za odkrivanje 
pojatve, temveč tudi za odkrivanje znakov težav z ro-
dili (infekcija …). Opazovanje je zelo pomembno tudi v 
času po osemenitvi ali pripustu (to je največja težava 
slovenskih rejcev), saj le tako lahko odkrijemo prego-
nitve. V kolikor ni znakov pojatve, pa to ne pomeni, 
da je plemenica uspešno osemenjena. Brejost je samo 
en od znakov pojatve. Za natančno določitev vzrokov 
izostanka pojatve je zelo pomembna hitra diagnostika 
s pomočjo ultrazvoka, kjer veterinar hitro odkrije vzrok 
izostanka pojatve, ki je lahko: 

- brejost 
- slabo opazovanje (plemenica se je gonila, vendar 

in bilo opaženo - to je največja težava slovenskih 
rejcev 

- ciste 
- nedelovanje jajčnikov 
- zgodnja embrionalna smrtnost 
- …

Vsi ti dejavniki povzročajo ali pa so posledica snovi, ki 
nastajajo pri procesih vnetij in presnovnih motenj. Te 
snovi negativno vplivajo tudi na seme v rodilih in na 
zorenje in kvaliteto jajčnih celic na jajčnikih. Dobro so-
delovanje med rejcem in veterinarjem je tako pogoj za 
učinkovito vodenje reprodukcije v reji.
Ob odstranitvi vseh motenj, ki povzročajo neplodnost, 
lahko pomislimo na neustrezno kvaliteto semena, kar pa 
je zelo malo verjetna možnost. Na neplodnost bika pa 

lahko posumimo v primeru, kadar se v rednih intervalih 
preganja večje število plemenic.

Dobra rejska praksa
Dobra rejska praksa je zelo široko področje, ki zavzema 
vse dejavnosti za dosego rejskega napredka in ugodne 
ekonomske rezultate. Omejil se bom samo na dobro 
rejsko prakso, ki temelji na izkušnjah v visoko razvitih 
rejskih državah, kjer so osnova sezonske telitve in paša.
Njihova praksa temelji na izkoriščanju najbujnejše vege-
tacije v času najvišjega proizvodnega obdobja živali. Ta 
je nekje v povprečju od 4. do 12. tedna po porodu. Na 
podlagi tega načrtujejo osemenitve in pripuste. Vsi teži-
jo k napredku in čim manjšim izgubam zaradi izostanka 
brejosti, ki je pri govedu osnova za uspešno ekonomiko 
reje. Najprej začnejo z umetnim osemenjevanje, ki traja 
v obdobju 6 tednov. Po tem obdobju vključijo ustreznega 
plemenskega bika (znani parametri plodnosti in ustreza 
želenim rejskim ciljem). Bik je v čredi nadaljnjih 6 tednov. 
Po tem obdobju vse živali pregledajo na brejost in nebre-
je živali večinoma izločijo. Na tak način močno zmanjša-
jo riziko in izgube zaradi »praznih« živali.
Zavedam se, da ni mogoče pri vseh uporabiti take pra-
kse ter da imate rejci cikastega goveda drugačne vred-
note, vendar je mogoče s posameznimi prilagoditvami 
uporabiti marsikaj in s tem izboljšati svojo rejsko prakso 
ter tako izboljšati rezultate in ekonomiko.
Govedoreja je v Sloveniji najmočnejša kmetijska pano-
ga. Rezultat tega so dobro razvite službe in storitve, ki 
omogočajo kvaliteten in uspešen pristop k reji, od dob-
rega selekcijskega dela, odbire kvalitetnih plemenskih 
živali, mlečne kontrole do velike pokritosti in uspešnosti 
osemenjevalne službe. Tudi rejci imajo možnost lastne-
ga osemenjevanja in kvalitetnega izobraževanja za us-
pešno delo. Osemenjevalni center Preska aktivno sledi 
vsem zahtevam selekcijske službe in potrebam rejcev s 
široko ponudbo kvalitetnega semena plemenskih bikov 
in vsega materiala, potrebnega za kvalitetno in učinkovi-
to delo, tako veterinarjev kot rejcev.

Socializacija (foto: Klemen Petek)

Certificiranje senenega mesa in mleka
IKC-Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM
Andreja Kolar

Ž ivimo v obdobju, ko vedno bolj cenimo in spoštujemo danosti naših prednikov, ki so kmetovali na naravi in okolju 
prijazen način, ter na takšen način pridelovali kakovostno hrano, brez dodatkov.

Vir: wikipedija.org Vir: flickr
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»Pred štirimi leti se je porodila ideja o povezavi, pod 
katero se bodo lahko predstavljali in promovirali vsi de-
ležniki na planini,« je na predstavitvi dejal župan Obči-
ne Kamnik Matej Slapar in pojasnil, da je zasnovo za 
postavitev učne poti leta 2015 pripravilo 11 študentov iz 
Oddelka za geografijo Filozofske fakultete, Ekonomske 
fakultete in Pravne fakultete z njihovimi mentorji. »Njim 
gre velika zahvala, da so pripravili idejo poti, s poudar-
kom na povezovanju deležnikov in razvoju edinstvenih 
turističnih programov. Prvi konkreten rezultat njihove 
ideje je danes predstavljeni projekt Po stopinjah pastir-
jev, s katerim obiskovalce na interaktiven način spodbu-
jamo k odkrivanju Velike planine in jim obenem olajšamo 
spoznavanje njenih skritih kotičkov in zanimivosti. Do-

življajska pot preko prostranih pašnikov ponuja preplet 
čudovitih razgledov in dediščino območja, ki na teh pla-
ninah še vedno živi in daje prostoru tako edinstven pe-
čat.« Matej Slapar se je zahvalil vsem sodelujočim pri 
projektu, tistim, ki bodo hodili po poteh pastirjev, pa za-
želel nepozabno doživetje. 
Vsaka od enajstih učnih tabel opisuje eno značilnost 
Velike planine, in sicer so poimenovane Na vrhu, Pas-
tirjev dan, Arhitektura, Vrtača velikanka, Prisluhni, Ka-
mnita vrata, Rastje, Živali, Pripovedna bitja, Nebeškanje 
in Vetrnici. Poleg tega so osnovne informativne table o 
sami učni poti postavljene na različne vstopne točke: 
spodnja in zgornja postaja nihalke, zgornja postaja se-
dežnice, Sveti Primož nad Kamnikom in Podvolovjek. 
Obiskovalci lahko obisk učne poti prilagajajo svojim po-
trebam in času, ki ga imajo na razpolago. Besedila za ta-
ble je pripravil poznavalec Velike planine Borut Peršolja.
Tudi direktor družbe Velika planina d. o. o. Leon Ke-
der je z ureditvijo učne poti zadovoljen: »Postavitev ta-
bel na Veliki planini je zgled sodelovanja več deležnikov 
- občine Kamnik, Zavoda za turizem, šport in kulturo ter 
družbe Velika planina d. o. o. Zadovoljni smo, ko vidi-
mo, kako se obiskovalci ustavljajo, z veseljem prebirajo 
zgodbe s planine, opis znamenitosti in vidijo, kaj zani-
mivega jih še čaka na poti. Vsebinsko so zelo zanimive 
in poučne. Menim, da je učna pot zelo poučna, tako za 
domače kot tuje goste, verjamemo, da bo privabila tudi 
šole in druge skupine.«
Študenti Alen Červ, Rok Kastelic, Sara Košir, Polonca 
Lapanja, Ana Ponikvar, Nataša Njenjić, Suzana Novak, 
Bor Cerar Lampič in Andraž Dvornik ter pedagoški men-
torji dr. Barbara Lampič, dr. Alenka Slavec in dr. Irma 
Potočnik Slavič so leta 2015 Veliko planino spoznali na 

Pri reji živali, zakolu in predelavi senenega mesa so v 
specifikaciji opredeljene zahteve in prepovedi:
- 120 dni paše za vse živali za prirejo senenega mesa 

(izjema so molznice). 
- delež suhe snovi iz voluminozne krme mora biti na le-

tni ravni najmanj 70 %. 
- po pravilih »senenega mesa« morajo biti rejene vse 

živali iste živalske vrste in kategorije. 
- prepoved izdelovanja skladiščenja in krmljenja 

kakršnih koli bal v foliji, silaže ter fermentirane krme 
velja za celotno kmetijsko gospodarstvo, tudi v prime-
rih, ko niso vse živalske vrste ali kategorije živali na 
KMG rejene po pravilih za »seneno meso«.

- za trženje senenih živih živali ali mesa je potrebno 
upoštevati preusmeritveno obdobje najmanj zadnjih 6 
mesecev pred zakolom, ali 2/3 življenjske dobe.

- osnovna surovina za predelavo mora biti certificirana v 
skladu s specifikacijo za seneno meso, uporabljati se 
smejo samo dodatki, ki v skladu z veljavno zakonodajo 
niso opredeljeni kot »gensko spremenjeni«.

- meso živali, opredeljenih v specifikaciji, mora biti v pro-
izvodih 100% senene reje in mora predstavljati skupno 
vsaj 60 % senenega mesa v izdelku. Uporaba necetifi-
ciranega mesa, ki ga je možno certificirati ni dovoljena. 

- k proizvodom se lahko dodaja meso divjadi, če uple-
njena divjad izvira iz območij, kjer ni dovoljena setev 
GS rastlin. 

Za pridobitev bolj podrobnih zahtev iz predloga Speci-
fikacije, lahko kontaktirate IKC UM ali nosilca projekta 
KGZS.
Izvajalci, vključeni v postopek certificiranja, ki v postop-
ku pridelave in predelave spoštujejo vse zahteve prireje 
senenega mesa in mesnih proizvodov ter mleka in mleč-
nih proizvodov s strani certifikacijskega organa pridobijo 
certifikat.
Pridobitev certifikat zajamčene tradicionalne posebnosti 
za senene pridelke in izdelke (ZTP), dajeta proizvajalcu 
predvsem:
- izdelek višje kakovosti, ki je pridelan na tradicionalen 

način,
- možnost novih prodajnih poti in možnost vstopa tudi 

na tuje trge,
- prepoznavnost proizvodov tudi na nivoju EU in širše,
- izdelek, ki je iskan trgu ter cenjen s strani potrošnikov,
- možnost prodaje po višji ceni,
- lažje konkuriranje na trgu in pridobitev nove skupine 

potrošnikov, zaradi povpraševanja, ki se zaradi pre-
poznavnosti povečuje iz dneva v dan …

Certificiranje je odlična priložnost za gorske in hribovske 
kmetije, kmetije z omejenimi dejavniki (OMD), kmetije z 
dovolj pašnimi in kosnimi površinami ter kmetije, ki se 
ukvarjajo s predelavo mleka ali mesa in želijo kakovo-
stno surovino za proizvodnjo.
Prehod reje živali na način reje, kot ga opredeljujejo spe-
cifikacije tako za mleko kot meso ni enostaven, saj zah-
teva postopno prilagajanje kmetije. Zahtevnost prehoda 
je zelo odvisna od tega, če kmetija že pred vstopom v 
certificiranje izključuje fermentirano krmo iz krmnega 
obroka živali oz. krmi živali z minimalnimi količinami fer-
mentirane krme, ima možnosti dosuševanja sena ipd. 
Podobno se dogaja tudi v predelovalnih obratih, ki pot-
rebujejo za zagon predelave zadostne količine primarne 
surovine. Želja po izdelavi vrhunskih izdelkov iz mleka 
senene prireje in senenem mesu ali predelavi senenega 
mesa ni dovolj, če v začetku ni dovolj certificiranih kme-
tijskih gospodarstev s certificiranim mlekom ali certifici-
ranim mesom.
Na podlagi izvedenih raziskav si potrošniki želijo kako-
vostno mleko in meso in so za takšne proizvode prip-
ravljeni tudi bistveno več plačati. Bistvenega pomena za 
pridelovalce in predelovalce je glavni cilj, da svoje pri-
delke in izdelke prodajo, zato je pristop k kakovostnim 
pridelavam, kot sta seneno meso in mleko, ki so na trgu 
iskane, napredno razmišljanje vsakega inovativnega pri-
delovalca in predelovalca.
V primeru kakršnihkoli vprašanj ali zanimanja za posto-
pek certificiranja smo vam na IKC – Inštitutu za kontrolo 
in certifikacijo UM na razpolago. Lahko nas kontaktirate 
na telefon 02/613 08 31, -32 ali preko e-pošte info@ik-
c-um.si, druge kontaktne podatke lahko najdete tudi na 
spletni strani www.ikc-um.si.

Paša ob nakladnih panjih čebel (foto: Klemen Petek)

Cike v dobri kondiciji (foto: Klemen Petek)

Učna pot po Veliki planini
Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik
Samo Trtnik, stiki z javnostmi 
Nina Irt, vodja razvoja produktov

Ž upan Občine Kamnik Matej Slapar je skupaj z direktorjem Velika planina d. o. o. Leonom Kedrom in direk-
torjem Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik dr. Tomažem Simetingerjem predstavil učno pot na Veliki 
planini Po stopinjah pastirjev. Krožna učna pot je sestavljena iz 11-ih tabel, vsaka tabla predstavlja eno od 

znamenitosti ali posebnosti Velike planine. Table so razporejene po celotnem območju Velike planine v krožni poti, 
za obisk celotne poti pa obiskovalec potrebuje približno 2 uri in 15 minut.



48 49

Čebelarstvo je ena izmed najstarejših in tradicionalnih 
dejavnosti na Slovenskem, saj imamo skoraj pet čebe-
larjev na tisoč prebivalcev. Tudi kočevsko čebelarstvo 
ima globoke korenine. Znan je Jurij Jonke, ki je 1836 in 
1844 izdal dve knjižici za pouk čebelarstva, eno v nem-
ščini in eno v slovenščini. Čebelarjenje je želel približati 
preprostim ljudem. Naši pomembni čebelarji so bili tudi: 
Josip Kajfež, Ivan (Johan) Weis, Stanko Oražem, Niko 
Grabrijan, Jože Marincelj, Ivan Grajš, Anton Šercer, 
Jože Grabrijan, Štefan Čuka, Jože Veselič in še mnogi 
drugi. Čebelarsko društvo Kočevje v letu 2019 pra-
znuje 100 let organiziranega društvenega delovanja. 
V njem je zbranih 106 čebelarjev, ki skupaj upravljajo z 
več kot dva tisoč panji. 
Kočevski čebelarji, ki smo od leta 2000 člani Združenja 
Kočevski med, smo posebej ponosni na naš Kočevski 
gozdni med, ki ima zaščiteno označbo porekla, je zelo 
cenjen med našimi uporabniki po Slovenije in tudi EU.

Območje pridelave zaščitenega Kočevskega 
gozdnega medu
Kočevski gozdni med z zaščiteno označbo porekla je 
pridelan na širšem območju Kočevske, ki sodi v preddi-
narsko in dinarsko območje. 

Kočevska gozdnata krajina se zaradi neokrnjene narave 
uvršča med najbolj ohranjena območja Evrope. Koče-
vska je, skupaj z dolino Kolpe, opredeljena kot zavaro-
vano območje v mreži evropskih naravovarstvenih ob-
močij v okviru projektov Natura 2000. 
Območje čebelje paše je izrazito gozdnato, osrednji del 
območja meri 800 km2 in je 95 % poraščeno z gozdnim 
drevjem. K floristični pestrosti prispeva tudi vegetaci-
ja gozdnih obronkov, traviščna in močvirna vegetacija. 
Za območje je značilno ekstenzivno kmetijstvo, kjer pre-
vladuje živinoreja na travnatih površinah. 
Posebej je potrebno poudariti, da se čebelja paša odvi-
ja v ekološko neokrnjeni, pretežno gozdnati pokrajini, z 
zelo pestro floristično sestavo, kar omogoča pridelavo 
visoko kakovostnega medu. 
Kočevski gozdni med z zaščiteno označbo porekla, ki jo 
pridobijo le izdelki najvišje kakovosti na ravni EU, je pri-
delan med rekama Krko in Kolpo na približno 1.500 km². 
Območje obsega v celoti občine Kočevje, Kostel, Osilni-
ca, Loški Potok, Sodražica in Ribnica ter delno občine 
Črnomelj, Semič, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Velike 
Lašče in Dobrepolje. 

podlagi preučitve različne literature ter terenskega dela 
in internih sestankov z različnimi interesnimi skupinami. 
Na ta način so pridobili širšo sliko problematike te kra-
ške planote in učna pot Po poteh pastirjev je uresničitev 
njihovih idej. 
»Veseli smo, da se je projekt, ki so ga pripravili študenti 
skupaj z Občino Kamnik, družbo Velika planina d. o. o. 
in nami, realiziral,« je dejal direktor Zavoda za turizem, 
šport in kulturo Kamnik dr. Tomaž Simetinger in do-
dal: »Gre za dober primer sodelovanja lokalne skupnosti 
in gospodarstva z izobraževalnimi institucijami. Želim 

si, da bi bilo takšnega 
sodelovanja še več. 
Ker pa na Zavodu za 
turizem, šport in kulturo 
Kamnik želimo izkušnjo 
turistov še izboljšati, 
pripravljamo tudi po-
sebno izobraževanje 
za turistične vodnike po 
tej učni poti. Naša želja 
je, da bi pripravili tudi 
aplikacijo za pomoč pri 
navigaciji od ene do 
druge table.«
Ocenjena vrednost 
projekta je 56.340,65 
evrov, natančna vred-
nost pa bo znana ob 
zaključku projekta. Pro-
jekt sofinancira Evrop-
ska unija iz Evropske-
ga kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja in 

Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeže-
lja 2014-2020. Za vsebino je odgovorna Občina Kamnik. 
Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa ra-
zvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministr-
stvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Za več informacij:
Samo Trtnik
gsm: +386 40 433 628
e-mail: samo.trtnik@visitkamnik.com 

100 let organiziranega čebelarstva na Kočevskem
Branko Obranovič
Tomaž Lovšin

P rojektna skupina za imenovanje tematskega kulturnega leta v Kočevju, ki se glasi Leto čebel in medu je zapisala: 
Človek ne bi bil človek, če bi ga ločili od narave. In narava ne bi bila narava, če bi jo ločili od čebele.

Prapor ČD Kočevje

Pašno področje

Star čebelnjak
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Slovenija je po vzoru nekaterih evropskih držav uvedla 
sheme kakovosti za zaščito kmetijskih pridelkov oziroma 
živil, ki jih odlikuje višja kakovost. Vsak zaščiten kmetij-
ski pridelek oz. živilo mora biti proizvedeno v skladu z 
izdelano specifikacijo, ki ga potrdi Ministrstvo za kmetij-
stvo in okolje. 
Kočevski gozdni med, katerega osnovne vrste so goz-
dni, smrekov, hojev in lipov med, je prvi slovenski med 
z evropsko registracijo »zaščitena označba porekla«. 
To je ena od ključnih shem kakovosti, s katero so zašči-
teni kmetijski pridelki in živila v Sloveniji in celotni Evrop-
ski uniji. 

Označevanje z nalepko in prelepko
Čebelarji, ki izpolnjujejo vse pogoje za pridelavo Koče-
vskega gozdnega medu, morajo uporabljati skupno eno-
tno nalepko in prelepko, ki povezuje pokrov s kozarcem. 
Na nalepki in prelepki se nahajajo informacije o vrsti 
medu, pridelovalcu in logotipa, ki označujeta shemo ka-
kovosti. Nalepka za gozdni med je v rdeče-rjavi barvi, 
med hoje v temno zelenkasti, smrekov med v svetlo ze-
lenkasti in lipov med v rumeni barvi. 
Prelepko ob izpolnjevanju vseh pogojev podeljuje Zdru-
ženje Kočevski med. Pravico do prelepke in nalepke 
»Kočevski gozdni med« z zaščiteno označbo porekla 
imajo vsi čebelarji, katerih čebele so proizvedle med 
znotraj pašnega območja, izpolnjujejo predpisane po-
goje iz specifikacije za Kočevski gozdni med in so kot 
dokazilo pridobili certifikat neodvisne kontrolne organi-
zacije. 

Čebelarji na Kočevskem si bomo tudi v prihodnje pri-
zadevali za negovanje bogate čebelarske tradicije na 
Kočevskem in nadgradnjo blagovne znamke Kočevski 
gozdni med. Ob tem vabimo vse čebelarje iz območja 
pridelave, da se nam pridružijo, da skupaj stopamo po 
začrtani poti.
NAJ MEDI!

Fotografije: Branko Obranovič in Združenje Kočevski med

Zajamčena kakovost Kočevskega gozdnega medu
Čebelarji združeni v skupino proizvajalcev Kočevske-
ga gozdnega medu jamčimo za kakovost in izvor medu 
na pašnem območju širne Kočevske. Zagotovljena je 
sledljivost in kontrola v celotnem procesu pridobivanja 
medu in njegove polnitve. Vzpostavljen je celovit sistem 
notranjega nadzora, ki vsebuje redne periodične pregle-
de zunanjega neodvisnega presojevalca. 

Čebelarji, združeni v skupino proizvajalcev Kočevske-
ga gozdnega, medu jamčimo za kakovost in izvor medu 
na pašnem območju širne Kočevske. Zagotovljena je 
sledljivost in kontrola v celotnem procesu pridobivanja 
medu in njegove polnitve. Vzpostavljen je celovit sistem 
notranjega nadzora, ki vsebuje redne periodične pregle-
de zunanjega neodvisnega presojevalca. 

V letu 2012 je bila registrirana skupina proizvajalcev. Le 
člani skupine proizvajalcev lahko tržijo med pod blagov-
no znamko Kočevski gozdni med. Čebelar, ki želi svoj 
med prodajati kot Kočevski gozdni med z zaščiteno 
označbo porekla, jamči za zdravstveno neoporečnost 
medu v skladu z obstoječo zakonodajo. Nadzor na te-
renu je večstopenjski in ga poleg čebelarjev izvajajo tudi 
Združenje Kočevski med, pregledniki Čebelarske zveze 
Slovenije z licenco za pregled ustreznosti čebelarjenja 
in v končni fazi še neodvisni verifikacijski organ Bureau 
Veritas d. o. o. 

Novejši čebeljnak

Pobiranje roja

Šolski čebelnjak

Prevozna enota

Vrtec na obisku

Splomladi med čebelnjakom

Paša na smreki in sadnem drevju

Ajda

Kočevski gozdni med
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V slovo

Rodila se je 26. 9. 1959 v Šentjanžu, kjer je živela na 
kmetiji. Po končani poklicni šoli se je zaposlila v proizvo-
dnem podjetju Jutranjka Sevnica. Z možem Jožetom sta 
zgradila hišo in ustvarila družino. V zakonu sta se jima 
rodila sin in hči. Na kmetiji so sprva redili koze, kmalu 
nato pa so se odločili za nakup krave cikaste pasme. 
Ves čas je bila izvorna rejka in članica Združenja rejcev 
avtohtonega cikastega goveda. Sodelovala je na več-
jih državnih razstavah in prejela najvišja odlikovanja za 
plemensko kravo, telico in bike. Posebej ponosna je bila 
na kravi Pisano in Cvetko. Žal je zaradi bolezni morala 
kmetijo predati sinu Damjanu, vendar mu je še vedno 
stala ob stani in pomagala po svojih močeh pri delu na 
posestvu. V največje veselje so ji bili vnuki, ki so ji kljub 
bolezni lepšali dneve in ji vračali optimizem. Cilka je pus-
tila velik pečat v smislu ohranjanja pasme cikastega go-
veda. Poslovila se je 25. 5. 2019. Spominjali se je bomo 
po delavnosti, skromnosti in prijaznosti.
Še enkrat hvala za vse!

Nada Rozman

V slovo

Lovrencij Odar se je rodil 20. septembra 1933 na kmetiji 
v vasi Studor v Bohinju. Oče in mama sta imela kmetijo 
s cikami. Želel je iti v šolo na Jesenice, vendar se je 

mama odločila, da bo pomagal na planini pri živini. Tako 
je s štirinajstimi leti odšel s kravami na planino v Ukanc 
(današnji prireditveni prostor Kravjega bala), kjer so spo-
mladi pasli živino, kasneje pa so jo gnali na višje ležečo 
planino Vodični vrh. S planine je nosil sir in skuto, nazaj 
pa hrano za pastirje. Kasneje se je preselil v hišo, ki mu 
jo je zapustila teta, prav tako v vasi Studor, kjer sta si z 
ženo Minko ustvarila družino. Zaposlil se je pri Gradbe-
nem podjetju Bohinj, delal 35 let in se upokojil. Skupaj 
z družino so nadaljevali s kmetijstvom in cikami, vse do 
leta 2018, ko je zadnja cika odšla iz hleva, saj z ženo 
nista zmogla več opravljati dela, otroci so se zaposlili in 
si ustvarili svoje družine, sama pa jih nista hotela obre-
menjevati z delom na kmetiji. Prišel je 6. junij 2019, ki bo 
njegovi družini za vedno ostal v žalostnem spominu, saj 
je odšel k večnemu počitku.
S svojimi cikami sta skupaj z ženo Minko vrsto let sode-
lovala na Kravjem balu v Bohinju, kjer je bila leta 2009 
njuna telica prvouvrščena.
Žena Minka se danes spominja dne, ko sta k njim prišla 
gospa Metka Žan Lotrič in gospod Rafko Rokavec. Oba 
sta se takoj včlanila v Združenje rejcev avtohtonega ci-
kastega goveda, kjer sta bila vse od ustanovitve. Ko sta 
bila še pri močeh sta se rada udeleževala občnih zborov 
in izletov društva.

Marija Kožar

Cilki Povodnik v slovo 1959 - 2019

Lovrencij Odarju, Vorancu v slovo 1933 - 2019

Cilka Povodnik

Lovrencij Odar

	 LESENA	STOPNIŠČA	 	 BALKONSKE	OGRAJE TEL 031 710 480

Paša na jasi v gozdu (foto: Klemen Petek)
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OKROGLA OBLETNICA

V tišini noči se je že od daleč zaslišalo vriskanje in petje,
v zraku še vedno občutek sopare, saj vroče je bilo poletje,

zvok harmonike se z blagim vetrom v harmonijo zlije,
daleč naokoli odmevajo lepe melodije.

Žametna noč z množico svetlih zvezd obsijana,
luna na nebu s tančico skrivnosti obdana,
na malo kočico v daljavi svoj žarek spusti,

pot do nje veselim ljudem razsvetli.

V tej koči med letom že vrsto let pastir Miha živi,
z dobro voljo in veseljem vedno pričaka ljudi,

že od ranega otroštva opravlja dela na planini,
zgodaj zjutraj vstaja in pomaga pri živini.

Osamljen za mizo v svoji mali koči sedi,
ob soju sveč razmišlja kako hitro čas beži,
izteka se njegovo zadnje leto na planini,

na katero mu bodo ostali nepozabni spomini.

Misli na njegovo življenje se po glavi mu podijo,
kakor slike od otroštva naprej po vrsti se zvrstijo,

solza počasi kane na utrujeni obraz,
že sedmi križ mu na ramena je naložil čas.

A ljudje na dobrega pastirja niso pozabili,
da ga skrivaj presenetijo, so že davno se zmenili,

iz razmišljanja zmoti vse boj slišen ga ropot,
vriskanje in smeh zasliši se povsod.

Glas harmonike med hrupom veselo zazveni,
z ubranim petjem melodija se obogati,
srce mu v veselju in radosti vzdrgeta,

da njegova okrogla obletnica le ni pozabljena.

Vse povsod objemi, solze, iskreni stiski rok,
še sam ob lepi glasbi kot mladenič zavrti se naokrog,

nikoli ne bo pozabil lepote te čarobne noči,
v jeseni življenja iz spominov črpal potrebnih bo moči.

Luna na nebu počasi v temo se je skrila,
vesela pesem tiho se je oddaljila,
vse v življenju mine in pozabi se,

le ljubezen je tista, ki večno živa je.

Oktober, 2019 Mija Slapar




