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O, pred očmi vas imam! 
Krave cike, kostanjeve, poskočne
na planinskih planjavah zelenih,
po sončnih dolinah in grapah temačnih
pozvanjate novim časom v pozdrav!
Vsako leto v jesenskem času se ozrem nazaj na pre-
hojeno pot leta, ki se počasi poslavlja in dobro vem, da 
mir, veselje, zdravje in upanje ne bo zašlo, dokler bodo 
pridne roke kmetov obdelovale rodno grudo in bo slišati 
pozvanjanje cik po planinskih poteh. Jesenski, melanho-
lični čas …
V zavedanju, da ne morem spremeniti sveta, ki me ob-
daja in vedenju, da lahko spremenim le sebe in svet se 
bo spremenil, sem za letošnji uvodnik izbral zgodbo, ki 
sem jo prebral v knjigi ZAVEDANJE - Anthony de Mello. 
Zgodba govori o pohlepu in nas uči, da ni vse v kvan-
titeti, pomembna je tudi kvaliteta, kot pri reji naših cik. 
Rejcem avtohtonega goveda slovenske krave cike, se 
zahvaljujem in jih prosim za sodelovanje, medsebojno 
pomoč in ljubezen do dela s cikami še naprej.
Zgodba pripoveduje takole:
V nekem malem kraju so imeli ljudje navado, da so se 
ob večerih zbirali in muzicirali. Imeli so potrpežljivega di-
rigenta, saksafonista, bobnarja, violinista … Sodelovali 
so mladi in stari. Zbirali so se zaradi družbe in iz čistega 

veselja do glasbe in petja. Tako so se medsebojno druži-
li, se zabavali in se imeli odlično. 
Zgodilo se je, da so dobili novega dirigenta, ki je imel vi-
soke ambicije in veliko energije. Za začetek se je znebil 
nekaterih ljudi, ki niso igrali najbolje. Najel je profesio-
nalne glasbenike. Načrtoval je velike koncerte in obilo 
denarja. Odločili so se, da se preselijo v veliko mesto, 
njihova imena so se pojavila v časopisih. 
Veselje v druženju majhnega kraja je zamrlo in starej-
ši ljudje so s solzami v očeh govorili: Tako lepo je bilo 
v prejšnjih časih, ko smo sodelovali in skupaj igrali! Bili 
smo z malim zadovoljni.
Uživanje v delu, prijaznost, medsebojna pomoč, ohra-
njanje zdravega okolja ter skrb za domačo zemljo, spo-
štovanje domačega, avtohtonega, kot je naša kravica 
cika naj bo vodilo za naprej. 
Moj mandat se z letošnjim letom izteka. Hvaležen sem 
za vaše sodelovanje in skromno ponosen na vse, kar 
nam je v teh letih uspelo narediti v prid naše slovenske 
cike. Čaka nas še veliko dela, predvsem pa zavedanje, 
da je domače najboljše, saj že koren besede domače 
v sebi skriva besedo DOM. Dom in zdravje sta največji 
vrednoti. Želim vam veselja, poln dom in veliko zdravja v 
prihajajočem letu.
Srečno 2021!
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UVODNIK

Cike z logarske doline (foto: Klara Suhodolnik)

Alpska astra (foto: Matjaž Maležič)
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6. 11. 2020, smo iz Ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano prejeli 
odobritev z odločbo, glede sprememb 
rejskega programa za cikasto govedo 
v okviru uredbe (EU) 2016/2012.
Kot sedanji predsednik Društva CIKA ugotavljam, da je 
pri izpolnjevanju rejskega programa in drugih pomemb-
nih društvenih del za cikasto govedo iz leta v leto več 
dela in se ga s takšnim trendom ne bo moglo več kvalite-
tno opravljati. Razmišljam o možnosti delitve del znotraj 
Društva CIKA, kot pomoči s strani zunanjega izvajalca 
del v živinoreji. Znotraj Društva CIKA bi lahko ustanovili 
odbor za revijo Cikast zvonček, odbor za promocijo in trg 
ter odbor za državne razstave. Seveda si predstavljam, 

da bi bilo potrebno predhodno sprejeti natančna pravila 
odborov. S strani zunanjega izvajalce del v živinoreji pa 
v okviru STRP-ja že nekaj časa prosimo za enega selek-
cionista (zgolj ocenjevanje prvesnic in odbira bikcev) za 
območje Štajerske. 
Zahvaljujem se Osemenjevalnemu centru Preska, Kme-
tijskemu inštitutu Slovenije, Javni službi nalog genske 
banke v živinoreji, Ministrstvu za kmetijstvo za vso stro-
kovno pomoč in vsem avtorjem in sponzorjem objavlje-
nih člankov, fotografij in reklam. Najlepša hvala Mariji 
Kožar za vestno opravljeno delo blagajničarke in raču-
novodkinji Barbari Prosen iz KGZS – Zavoda Ljubljana. 
Želim vam lepo božično praznovanje in ZDRAVO leto 
2021!
V upanju, vabljeni na 19. Občni zbor!

Predsednik: Janez Mrak
Strokovni vodja in tajnik: Matjaž Hribar
Nadzorni odbor: Marta Poljanšek, Matej Krivec, Janez 
Korošec
Častno razsodišče: mag. Stane Bergant, Venčeslav 
Dobravec, Lojze Noč
Upravni odbor: Marija Kožar, Milan Hribar, Franc Košir, 
Franc Rutar, Ivan Gregorčič, Aleš Marolt, Jože Kreže, 
Ivan Selič
Delovna skupina za odbiro plemenskih bikov: Matjaž 
Hribar, Anton Burja, Janez Mrak, Milan Hribar 
Rejsko Društvo CIKA za ohranjanje cikastega gove-
da v Sloveniji je bilo ustanovljeno 17. oktobra 2001. Z 
ustanovitvijo društva se je začelo načrtno rejsko delo 
in skupaj s strokovnimi službami so se postavili temelji 
za vzpostavitev selekcije pri cikastem govedu. Nasled-
nje leto bomo praznovali dvajseto obletnico našega 
Društva CIKA in kar nekaj vodstev se je že zamenjalo. 
Vsako vodstvo je imelo v mislih, tako kot zdajšnje, da je 
zapuščina obdobja dela nekaj, kar zapustimo naslednje-
mu vodstvu. Vsako novo vodstvo društva je vodilo, dela-
lo in ustvarjalo, z namenom, da je to naša lastnina, naša 
načela. Vprašanje, ki si ga moramo ob zaključku znati 
postaviti, je: Kaj smo pustili za sabo? S tem vprašanjem 
v zavesti lahko začnemo ustvarjati zapuščino, za katero 
je vredno živeti. Pomembni dosežki zadnjih šestih let:
- Dosežena trdnost in zaupanje aktivnih članov v Dru-

štvu CIKA
- Povečanje števila aktivnih članov v Društvu CIKA za 

50 odstotkov
- Povečanje staleža krav cikaste pasme, ki so vpisane 

z rodovniškimi podatki v CPZ Govedo za skoraj 100 
odstotkov

- Cikasto govedo se je pojavilo na celotnem območju 
Republike Slovenije

- Vsako leto opravljene vse strokovne naloge v skladu z 
rejskim programom za cikasto govedo

- Odlično sodelovanje z zunanjimi izvajalci v živinoreji
- Dopolnili smo Statut in Rejski program za cikasto go-

vedo v okviru uredbe (EU) 2016/2012, tudi nekaj iz 
strokovnega pogleda 

- Predstavljali smo cikasto govedo na različnih priredi-
tvah

S tem zagotavljamo, da se rejski program v skladu z 
Uredbo o reji živali (UREDBA (EU) 2016/2012) izvaja 
za čistopasemske plemenske živali cikaste pasme 

na celotnem območju Republike Slovenije. Namen 
rejskega programa je ohranjanje in povečanje stale-
ža živali z optimalnimi vrednostmi za avtohtone last-
nosti ter zagotavljanje genetskega napredka.
V tem obdobju smo podelili kar nekaj priznaj in dva na-
ziva častnega člana. Odmevnejša priznanja: Antonu 
Burji za življenjsko delo, Kmetijskemu inštitutu Slo-
venije za odlično sodelovanje na strokovni ravni, 
mag. Stanetu Bergantu za aktivno sodelovanje z dru-
štvom na vseh nivojih, Juretu Sodji za vsakoletno 
uspešno promocijo cikastega goveda na Kravjem 
Balu v Bohinju. Podelili smo dva naziva častni član, 
in sicer Albinu Šestu in dr. Metki Žan. 
V letu 2020 je bila zaradi epidemije (COVID 19) sklicana 
in izpeljana ena redna seja (9. redna seja) upravnega 
odbora, in sicer 24. junija. Poleg predstavitve poročil Ma-
tjaža Hribarja, glede strokovnega dela v prvem polletju 
in finančnega poročila Marije Kožar, smo predlagali do-
datne možnosti glede razlik v nudenju strokovnega dela 
do članov oziroma nečlanov. Bil je sprejet sklep, da se 
priporoča plemenske bike za naravni pripust od rej, kjer 
so lastniki člani društva, nato pa od rej, kjer imajo živali 
vključene samo v rejski program. Živali za namen raz-
stav se odbira prvotno samo od lastnikov živali, ki so 
člani Društva CIKA. Na seji smo dali soglasje (COVID 
19), da strokovni vodja, če okoliščine dopuščajo, odbere 
in oceni plemenske bike za naslednje leto brez komi-
sije. Vedno več je tudi povpraševanja po priporočenih 
bikih za naravni pripust, zato smo na tej seji sprejeli tudi 
sklep, da se priporoča ustreznega plemenskega bika v 
rejo, kjer redijo vsaj štiri ženske živali. Še vedno smo v 
Društvu CIKA prepričani, da se s priporočenimi plemen-
skimi biki v reje za namen naravnega pripusta, vzdržuje 
genetska pestrost populacije cikastega goveda. 
Naslednja seja upravnega odbora bo verjetno korespon-
denčna. Omenjam jo zato, ker se bomo morali odločiti, 
zaradi vse slabše epidemiološke slike v Sloveniji, ali ozi-
roma kako izpeljati volilni občni zbor, 8. 2. 2021. Možne 
variante so:
- Občni zbor izpeljan po pošti oziroma s pomočjo elek-

tronskih orodij (zoom)
- Občni zbor prestavljen na konec junija, 2021
- Občni zbor prestavljen na naslednje leto, zavezujoč 

se, da so do 8. 2. 2021 predstavljena vsa poročila na 
naši spletni strani in seveda potrjena s strani upravne-
ga odbora. 

V vsakem primeru boste predhodno, v zakonitem roku, 
tridesetih dni (pričetek zbiranja kandidatur) obveščeni o 
nadaljnjih postopkih. 

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

V naslednjem letu preneha mandat vsem organom Društva CIKA. Prav je, da še enkrat omenim vse izvoljene kan-
didate, ki smo pet let uspešno krmarili naše Društvo CIKA:

Trdna družinska vez (foto: Jože Kolarič)
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Kulturni praznik, 8. februar, je dan, ko se, tako kot že 
nekaj let, člani Združenja tradicionalno zberemo v Med-
vodah in tudi na ta način damo ciki simbolni pomen slo-
venske kulturne dediščine.
Po pozdravu predsedni-
ka Janeza Mraka, izvolitvi 
predsedstva in sprejetju 
dnevnega reda, so zbor 
pozdravili gostje:
Danilo Potokar, vodja 
sektorja za živinorejo, je 
v imenu Kmetijsko gozdar-
ske zbornice Slovenije po-
sebej pohvalil visoko ude-
ležbo rejcev na občnem 
zboru in dodal, da je prav, 
da se občni zbor vrši na 
kulturni praznik, saj je cika 
del slovenske kulturne de-
diščine. Dejal je, da ima 
rejska organizacija dobro 
zasnovan rejski program, 
ki poganja napredek v reji. Je ena od najbolj delavnih in 
motiviranih rejskih organizacij v Sloveniji.
Dr. Betka Logar iz Kmetijskega inštituta Slovenije je 
pohvalila tesno strokovno sodelovanje na področju vo-
denja rodovniške knjige za cikasto govedo. 

Jože Benec iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Lju-
bljana je pohvalil delo društva in delovno vnemo stro-
kovnega tajnika Matjaža Hribarja. Poudaril je tudi, da 
bo zavod še naprej podpiral zaposlene in aktivnosti, po-
vezane z rejskim delom društva.

Ga. Pavla Plesničar iz Kmetijsko gozdarskega za-
voda Nova Gorica je poudarila, da udeležba na zboru 
kaže veliko motiviranost rejcev, kar naj bi bila vzpodbuda 
tudi drugim rejskim organizacijam. Povedala je še, da je 
mlečnost cike glede na velikost in težo povsem primerlji-
va z ostalimi pasmami goveda v Sloveniji.
Sledil je kratek kulturni program. Po predvajani Zdravljici 
v čast kulturnemu prazniku, nam je na harmoniko ubra-
no zaigral mladi harmonikar Jakob Tršinar.
Poročilo o navzočnosti je podala verifikacijska komisi-
ja, ki je poročala, da je na občnem zboru prisotnih 132 
članov, kar tudi kaže na visoko motiviranost in željo po 
sodelovanju rejcev cikastega goveda na strokovnem rej-
skem področju.
V nadaljevanju je delovni predsednik, Stane Bergant, 
povzel sklepe z lanskega občnega zbora. Nekaj več po-
jasnil je podal v zvezi s potrditvijo spremenjenega statu-
ta na Upravni enoti v Ljubljani. Razložil je, da je upravna 
enota zahtevala nekaj manjših formalnih popravkov na 
lanskem občnem zboru potrjenega statuta in zahteva-
la, da tudi najmanjše spremembe statuta potrdi občni 
zbor. Da bi postopek potrjevanja tekel naprej in da smo 
se izognili prevelikim stroškom, smo izvedli korespon-
denčno sejo, na katero so se člani dobro odzvali in brez 
glasu proti spremembe statuta potrdili.
Sledila so poročila organov za preteklo leto. Danilo Po-
tokar je v razpravi nekoliko bolj podrobno obrazložil fi-
nanciranje rejskih organizacij in s tem povezanim razpi-
som. Poročila so bila soglasno potrjena. Vsa poročila so 
kot priloga zapisniku občnega zbora dostopna v arhivu 
Združenja.
Bergant je prisotne seznanil, da je bila s strani rejcev 
podana pobuda, da se dr. Metki Žan podeli status ča-
stnega člana in prebral pogoje iz statuta za ta status. 

V letu 2021 bo Združenje rejcev avtohtonega cikastega 
goveda v Sloveniji, praznovalo 20-letnico svojega obsto-
ja. S ponosom ugotavljam, da je KGZS – ZAVOD LJ, 
s svojimi strokovnimi službami, vse od ustanovitve do 
danes, združenju nudil vso strokovno podporo.
Na ustanovnem sestanku, 17. 10. 2001, sta bila priso-
tna dva naša sodelavca, Rafko Rokavec in mag. Jože 
Bergant. Z ustanovitvijo združenja se je cikasta pasma 
ponovno vrnila v življenje in ponovno se je pričelo prido-
bivati bikovo seme.
Posebno velik prispevek pri vključevanju bikov v oseme-
njevanje ima pokojni mag. Jože Bergant. Prav z njegovo 
pomočjo se je našla pot do ponovnega 
pridobivanja bikovega semena cikaste 
pasme. Prva dva plemenska bika sta 
bila vhlevljena 4. decembra 2002, v 
karanteno v Guncljah. Sistem, ki je bil 
uveden takrat, se izvaja še danes, le 
karantena je na drugi lokaciji.
Odbrani plemenski biki se vhlevijo v 
karanteno, pred tem se opravijo vse 
preiskave glede zdravstvenega stanja, 
na-kar se v času karantene vse prei-
skave ponovijo. V karanteni se bikom 
tudi odvzema seme toliko časa, da se 
proizvede zadostna količina zamrznje-
nega semena. Obenem se tudi skla-
dišči potrebno število doz semena po 
posameznem biku v gensko banko kot 
genetska rezerva. 
Kar 10 let (2004–2014) je bil strokovni 
tajnik društva Rafko Rokavec. V tem 
času so bile organizirane odmevne raz-
stave govedi cikaste pasme, strokovne 

delavnice z rejci in številni dogodki, kjer so bili prav tako 
prisotni rejci te avtohtone pasme. 
Od leta 2015 dalje, pa opravlja dela strokovnega tajnika 
in strokovnega vodje naš sodelavec, Matjaž Hribar. 
Vsako leto višja mlečnost, čistost pasme, kot posledi-
ca genotipizacije, uvajanje novih linij, skrb, da ne pride 
do parjenja v sorodstvu (kljub vsemu gre za relativno 
majhno populacijo govedi), je seveda poleg skrbnih rej-
cev, tudi zasluga strokovnjakov, ki se trudijo v tej smeri. 
Izpostaviti moramo tudi specifiko dela strokovnega tajni-
ka za cikasto pasmo. Medtem ko pri drugih, številnejših 
pasmah, pomemben obseg strokovnega dela opravijo 
selekcionisti posameznih zavodov na svojem območju, 
to pri cikasti pasmi opravi strokovni tajnik, po območju 
cele Slovenije, sam oziroma skupaj s strokovno komisi-
jo, ko gre za odbire bikov za naravni pripust ali oseme-
njevanje. 
Kljub velikemu strokovnemu napredku v zadnjih 20. le-
tih se zavedamo, da cikasto govedo še vedno sodi med 
ogrožene vrste. Z večjo podporo sonaravnemu kme-
tovanju, kamor sodi tudi vzreja avtohtonega cikastega 
goveda, prizadevanju sedanjih rejcev in vključevanju še 
novih, ter aktivnim delom strokovnih služb, smo prepri-
čani, da bo napredek še večji. KGZS – ZAVOD LJ, s 
svojimi strokovnimi službami, bo Združenju rejcev avtoh-
tonega cikastega goveda v Sloveniji, še naprej trdno stal 
ob strani.

Ob 20-letnici Združenja rejcev avtohtonega 
cikastega goveda v Sloveniji (2001-2021)
Jože BENEC
Direktor KGZS – Zavoda Ljubljana

V letu 2021 bo Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji, praznovalo 20-letnico svojega obsto-
ja. S ponosom ugotavljam, da je KGZS – ZAVOD LJ, s svojimi strokovnimi službami, vse od ustanovitve do 
danes, združenju nudil vso strokovno podporo.

Cikorejci počastimo slovenski kulturni praznik z 
zborom članov Združenja
Marija Bergant

Leto 2020 je bilo zaznamovano z razglasitvijo epidemije COVID-19 in veliko prireditev je odpadlo, tudi velika 
večina načrtovanih občnih zborov društev, ki so bili planirani v marcu ali kasneje. Zbor članov je osrednje letno 
srečanje rejcev in veseli smo, da smo ga tudi letos izvedli v povsem neokrnjeni obliki, k sreči še precej pred 

zaostritvijo zaščitnih ukrepov.

Poročilo predsednika Janeza 
Mraka (foto: Tea Mrak)

Predstavitev strokovnega dela s strani Matjaža Hribarja (foto: Tea Mrak)

Pozdrav direktorja KGZS - Zavoda LJ Jožeta Beneca (foto: Tea Mrak)

Sreča v 
dobrih rokah.
Najzahtevnejši uporabniki v zdravstvu 
uporabljajo Dezikim derm.
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Živinorejski opus dr. Metke Žan na področju ohranjanja 
cikastega goveda predstavlja resnično vrednoto naci-
onalnega pomena in je v neposredni povezavi z ohra-
njanjem slovenske naravne in kulturne dediščine. Njeno 
vodilo je izjemna ljubezen do cike in globoko spoštova-
nje do preprostih, na sam rob izrinjenih rejcev, ki so na 
skrivaj ohranjali to pasmo skoraj štiri desetletja, to je v 
času, ko je bila reja cike praktično prepovedana. Sama 
nenehno poudarja njihovo zaslužno in pomembno, a 
težko vlogo, da se je cika sploh ohranila, še posebej na 
težje dostopnih območjih Gorenjske. S svojo človeško 
toplino, preprostostjo, skromnostjo in delovno etiko je pri 
rejcih vzbujala zaupanje in spletle so se številne pristne 
prijateljske vezi, kar je v teh časih in v tem kontekstu, 
že prava redkost. Zaradi velikega osebnega zanimanja 
je z rejci opravila številne pogovore ter pri tem odlično 
izpostavila avtentičnost in unikatnost tako njih samih kot 
živali ter okolja.
Dr. Metka Žan je na začetku tega tisočletja z visokimi 
strokovnimi merili vzpostavila okvir ponovnega rejskega 
dela pri ciki, ki je bil dobra osnova za nadaljnje, tudi da-
našnje rejsko delo. Postavila je temelje prvega rejske-
ga programa za cikasto govedo in zavzeto sodelovala 
pri strokovnem delu oživljanja, ohranjanja in obnovitve 
pasme. Preštudirala je obsežno literaturo zgodovinskih 
virov in z najdenimi gradivi pomembno prispevala k na-
šemu znanju s področja ohranjanja avtohtonih lastnosti 
cikastega goveda.
Dr. Metka Žan je bila med glavnimi pobudniki za ustano-
vitev Društva za ohranjanje cikastega goveda in kasneje 
tudi njegova dolgoletna tajnica. Na predlog Univerze v 
Ljubljani Biotehniške fakultete Oddelka za zootehniko je 
bila izvoljena za članico Delovne skupine za odbiro in 
ocenitev bikov cikaste pasme za osemenjevanje in na-
ravni pripust. Aktivno je sodelovala na vseh izvedenih 
strokovnih delavnicah in kot strokovna ocenjevalka na 
obeh državnih razstavah cikastega goveda. Strokovno 
delo pri ohranjanju pasme je leta 2012 nadgradila in 
prejela naziv doktorice znanosti na Biotehniški fakulteti 
Univerze v Ljubljani z uspešnim zagovorom doktorske 
disertacije z naslovom Razvoj pasme cikastega goveda 
in planšarstva.
Dr. Metki Žan je bilo delo na področju ohranjanja cike 
namenjeno takoj na začetku karierne poti in velikokrat je 
izpostavila hvaležnost svoji službi in nadrejenim. To delo 
je opravljala z veseljem, zagnanostjo, entuziazmom, 
predvsem pa z visoko stopnjo strokovnosti, kar dokazu-

jejo odzivi s terena, kjer je vedno uživala velik ugled in 
močno podporo. Kasneje pa so se stvari spremenile in 
ni ji bilo več omogočeno delo, ki ga je prizadevno opra-
vljala. Kljub vsemu je uspela ohraniti nevtralnost, stro-
kovnost ter etiko.
Na 18. občnem zboru Združenja rejcev avtohtonega 
cikastega goveda v Sloveniji, ki je potekal 8. februarja 
2020 v Medvodah, je bila dr. Metka Žan imenovana za 
častno članico Združenja rejcev avtohtonega cikastega 
goveda v Sloveniji. Ob tej priliki se ji osebno in v imenu 
Združenja rejcev avtohtonega cikastega goveda v Slo-
veniji zahvaljujem za njeno dolgoletno predano in stro-
kovno delo na področju ohranjanja cikastega goveda.

Metka, veseli in hvaležni smo za sodelovanje s teboj! 

Več razpravljavcev je podprlo ta predlog in poudarilo 
njeno pionirsko delo v času reševanja zadnjih ostankov 
pasme in njeno strokovno podporo Rafku Rokavcu v 
začetku delovanja združenja. Z angažiranim delom na 
terenu in raziskavami je svoje strokovno delo v veliki 
meri posvetila prav ciki in ga v letu 2012 okronala tudi z 
372 strani dolgo doktorsko dizertacijo z naslovom »Ra-
zvoj pasme cikastega goveda in planšarstva«. Dok-
torat predstavlja dragocen strokovni vir cikaste pasme v 
širšem evropskem prostoru. Dr. Žanova je še vedno po-
vezana z delom rejske organizacije in je pripravljena tudi 
v bodoče z njo sodelovati. Predlog, je bil ob spontanem 
aplavzu soglasno potrjen.
Dr. Betka Logar iz Kmetijskega inštituta Slovenije, ki po 
pogodbi z Rejsko organizacijo vodi rodovniško knjigo za 
ciko, je v predstavitvi prikazala ključne strani podporne 
spletne aplikacije in obrazložila temelje vodenja rodov-
niške knjige. Poudarila je nujnost pravilnih in popolnih 
podatkov za pridobitev podpor znotraj ukrepa GEN-PAS. 
V nadaljevanju je Logarjeva odgovorila še na nekaj 
vprašanj rejcev in pojasnila, da mora rejska organiza-
cija, skladno z Uredbo o reji živali in našim statutom, v 
rodovniško knjigo vpisati tudi živali rejcev, ki niso njeni 
člani, seveda ob pogoju, da žival ustreza zahtevanim kri-
terijem. To storitev pa morajo rejci – nečlani plačati sami.
Predsednik združenja Mrak in strokovni tajnik Hribar sta 
predstavila program dela za leto 2020. Glavni poudarek 
je na delu po rejskem programu. Bergant je opozoril še 
na dejstvo, da je naslednje leto volilno in pozval člane k 
dajanju predlogov za organe združenja. Volilne aktivno-
sti se bodo začele že konec tega leta.
Predsednik je podelil tri priznanja v obliki umetniškega 
jermena z zvoncem. Za dolgoživost Cike rejcema Mar-
ku Antihu in Luku Vidmarju. Obe ciki sta bili lani stari 
20 let. Za tvorno sodelovanje pa Kmetijskemu inštitutu 
Slovenije, ki ga v povezavi s ciko zastopajo predvsem 
dr. Janez Jeretina, Tomaž Perpar, Peter Podgoršek, 
Andreja Opara, Alijana Jeretina ter dr. Betka Logar, 
ki je priznanje tudi prevzela
Bergant je v nadaljevanju na kratko predstavil prizade-
vanja organizacij s področja kmetijstva glede omejevanja 
števila in širjenja zveri v slovenskem prostoru. Opozoril 
je na škodljive posledice širjenja jelenjadi in prašičev v 
70-ih do 80-ih letih prejšnjega stoletja, zaradi česar so 
kmetje v hribovitih področjih bili prisiljeni opustiti polje-

delstvo in se preusmeriti v živinorejo. Širjenje zveri pa 
bo povzročalo oz. že povzroča opuščanje tudi živinoreje, 
saj je v tem delu reja živali tesno povezana s poletno 
pašo. Opustitev živinoreje pa neizogibno vodi v končno 
opustitev kmetovanja in zaraščanje kulturne kmetijske 
krajine. Povedal je tudi nekaj vtisov iz predstavitve pe-
ticije proti širjenju zveri 5. decembra 2019 v evropskem 
parlamentu v Bruslju.
Barbara Štimec je nazorno predstavila kmetovanje na 
območju stalne prisotnosti zveri in posebej opozorila na 
dejstvo, da je večina odvračalnih ukrepov kratkotrajne 
učinkovitosti, saj se zveri nanje hitro privadijo in izgubijo 
strah.
Razvila se je živahna in ogorčena diskusija. Prisotni ne 
morejo razumeti, da država ni sposobna zaščititi stoletja 
trajajočih naporov naših prednikov in da nam Bruselj vsi-
ljuje nerazumno razmnoževanje in širjenje zveri in tako 
uničuje naš tradicionalni način življenja in kmetovanja na 
podeželju.
Zbor je zahteval, da vodstvo rejske organizacije dr-
žavni politiki pošlje pismo izraza ogorčenja. Tak 
predlog je bil brez glasu proti z glasovanjem tudi sprejet 
in kasneje tudi realiziran.
Na povabilo predsednika Janeza Mraka se je druženje 
ob dobrem kosilu, katerega sestavni del je bila tudi oku-
sna telečja pečenka cikastega goveda, nadaljevalo v 
gostišču Benčak do poznih popoldanskih ur.

Matej Krivec, član nadzornega odbora (foto: Tea Mrak)

Polna dvorana v Medvodah na OZ (foto: Tea Mrak)

Delovno predsedstvo v sestavi Stane Bergant, predsednik in Anton 
Burja ter Alojzij Noč, člana (foto: Tea Mrak)

dr. Metka Žan ob predaji priznanja s strani predsednika Janeza Mraka 
(foto: dr. Betka Logar)

dr. Metka Žan
ČASTNA ČLANICA 

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

Dr. Metka Žan, zaposlena na Univerzi v Ljubljani na Biotehniški fakulteti, na Oddelku za zootehniko, je nedvom-
no v samem vrhu osrednjih osebnosti, ki so najbolj zaznamovale delo pri oživljanju cikastega goveda. Pasma 
je bila namreč že tik na robu izumrtja in prispevek dr. Metke Žan pri ohranjanju edine slovenske avtohtone 

pasme goveda – naše cike, je izjemen.
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Prejme priznanje za kravo PAJKO SI 42262992, ki je 
v letošnjem letu doživela 20 let. Rojena je bila 11. 11. 
2000. Tudi v tej reji je odnos rejca v smeri dobrobiti 
svojih živali na visokem nivoju, kljub temu, da so za 
cikasto govedo značilne pomembne lastnosti, ki so 
pridobljene tekom razvoja pasme: dolga življenjska 
doba, velika odpornost na bolezni, dobra plodnost, 
lahke telitve in močan materinski čut. Za Pajko je dol-
go in živahno obdobje. V poletnem času se pase v 
sklopu agrarne skupnosti Bohinjske češnjice, Jereke, 
Podjelja in Koprivnika na območju Konjske doline in 
Velega polja, kjer si je priborila mesto vodnice za vse 
pridružene krave agrarne skupnosti. Vpisanih ima 12 
potomcev. Nekoč je bila tudi televizijska zvezda na 
POP TV.

Poleg priznanj smo se odločili določenim članom našega 
Društva CIKA izreči veliko pohvalo za šest-letno ak-
tivno delovanje v Društvu CIKA. Predstaviti smo hoteli 
rejce – lastnike živali, ki so v Društvu CIKA, v okviru svo-
je družine, skozi šest-letno obdobje opravljali dela oziro-
ma bili pripravljeni biti v pomoč. Delo za društvo seve-
da presega rejčeve velike obveznosti doma in vzame 
veliko časa. Ko smo naredili seznam desetih, se nam je 
v mislih seznam družin daljšal in daljšal. Potrebovali bi 
tretjino revije, da kogarkoli ne bi pozabili. Dejansko ste 
vsi cikorejci pripravljeni aktivno sodelovati z Dru-
štvom CIKA, zato velika pohvala vsem članom, ste 
srečni junaki cikastega goveda!
Priznanje in pohvala je uspeh za minulo delo in hkra-
ti spodbuda za še boljše delo in sodelovanje v priho-
dnosti. Vsem iskrene čestitke!

Vsako leto Društvo CIKA na rednem Občnem zboru po-
deli priznanje članom oziroma zunanjim izvajalcem, ki so 
v predhodnem letu prispevali nekaj več k ohranjanju in 
promociji cikastega goveda. Ker je trenutna zdravstve-
na situacija (COVID 19) v Sloveniji slaba in je tudi pod 
vprašajem redni Občni zbor, smo se v okviru Upravnega 
odbora odločili, da priznanja predhodno objavimo v naši 
reviji. Tokratna priznanja in pohvale so namenjena 
posameznikom – članom in zunanjim izvajalcem ozi-
roma partnerjem, zaslužnim za obdobje zadnjih šes-
tih let, razen priznanje za kravo, ki je v tekočem letu 
doživela 20 let. 
PRIZNANJE REJCU – ČLANU IN ZUNANJIMU IZ-
VAJALCU OZIROMA PARTNERJU, KI STA SKOZI 
OBDOBJE ŠESTIH LET, POLEG AKTIVNEGA SO-
DELOVANJA Z DRUŠTVOM, PRISPEVALA K STRO-
KOVNEMU NAPREDKU (VEČJI OKRASNI STENSKI 
ZVONEC):
1. STANISLAV BERGANT, KOKRA 42, PREDDVOR

Rejec cikastih živali, aktiven član z izjemnim vo-
denjem in pripravi vsakoletnih občnih zborov, 
aktivno sodelovanje pri dopolnitvi novega Sta-
tuta in Rejskega programa v okviru Uredbe (EU) 
2016/2012, o reji živali, sodelovanje s fotografijami 
in članki za revijo Cikasti zvonček.

2. JURE SODJA, Turistično društvo Bohinj

Velik ljubitelj cikaste pasme govedi, odlična promo-
cija z Juretove strani in hkrati dopušča možnost Dru-
štvu predstavitve cikatega goveda na Kravjem balu 
v Bohinju širši množici (iz leta v leto so na Kravjem 
balu predstavljene lepše in številčno bolj zastopano 
govedo cikaste pasme, tako kot je bilo nekoč v pre-
teklosti), letos tudi izveden virtualni Kravji bal, kjer je 
tudi vključen prispevek o cikastem govedu, vsakole-
tno sodelovanje s prispevki in fotografijami za revijo 
Cikasti zvonček. 

Priznanja rejskega Društva CIKA rejcem - članom 
in zunanjim izvajalcem oziroma parterjem
KGZS – Zavod Ljubljana
Matjaž Hribar,
Strokovni vodja in tajnik Društva CIKA

V letu 2021 preneha mandat vsem organom Društva CIKA. Za nami je pet- oziroma šest-letno obdobje dela. 
Skozi zgodovino je Društvo CIKA delovalo kot dobro organizirano timsko delo vseh članov. Tudi v tem šest-
-letnem obdobju ste člani izrazili skupni namen Društva, za uresničitev našega cilja. Pokazali ste razpoloženje 

in s tem bili pripravljeni delati več kot biti samo član. S takšnim delom se izrazijo različna mnenja, s katerimi se po 
usklajevanju določi najboljša rešitev. Ob tem je pomembno, da nihče ni nikomur podrejen ali nadrejen, vsako-
gar in vse skupaj pa obvezuje delovna naloga ter pravice in dolžnosti do Društva CIKA. S takšnim delom 
smo zmožni razumevanja drugačnosti, saj odgovornost in samostojnost članov, ki ustvarjajo nove možne 
rešitve, povečujejo verjetnost učinkovitemu sledenju zastavljenim ciljem.

Jure Sodja

Pajka SI 42262992 (foto: Igor Stanonik)

Mati kliče sina (foto: Klemen Petek)
Stane Bergant

PRIZNANJE REJCU ZA CIKO, KI JE V LETU 2020 DOŽIVELA 20 LET (OKRASNI STENSKI ZVONEC):
1. SMUKAVEC IZTOK, PODJELJE 13, SREDNJA VAS V BOHINJU
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Pogled na Krajinski park Logarska dolina in gore Kamniško-Savinj-
skih Alp (foto: Tomo Jeseničnik)

Če pogledamo na zemljevid Slovenije, se je tu meja z 
Republiko Avstrijo globoko zarezala v ozemlje Slove-
nije in Solčavsko ujela med pet pokrajin – na vzhodu 
slovensko Koroško, na severu avstrijsko Koroško, na 
zahodu Gorenjsko in osrednjeslovensko regijo ter na 
jugu Savinjsko, kamor Solčavsko tudi spada. Geograf-
ska nedostopnost v preteklosti je v veliki meri botrovala 
samosvojemu razvoju in nekaterim posebnostim, ki so 
se na Solčavskem ohranile vse do današnjih dni in se 
kažejo v velikih samooskrbnih kmetijah v obliki celkov, z 
veliko gozdno posestjo in poseljenostjo vse do nadmor-
ske višine 1329 metrov, kjer se nahaja najvišje ležeča 
slovenska kmetija. 
Zanimivi so zapisi popotnikov iz 19. stoletja o težki do-
stopnosti iz Luč, saj je bilo treba v soteski pri Igli večkrat 
prebresti reko Savinjo. Hans Pečnik je v Tagespost leta 
1881 zapisal: 
»So ljudje, ki se z vozom peljejo v Solčavo, toda ne vpra-
šajte me, kako. Sedemnajstkrat prebredejo (se peljejo) 
čez Savinjo, gorska pot ob bregu pa sta dve preprosti 
kolesnici. Voz so nekakšne gare. Konji ali voli morajo 
biti zelo potrpežljivi, tako da gre vsak raje peš po stezi. 
Iz Luč proti Solčavi se struga Savinje zoži. Na levi strani 
reke je v skalo vklesana stopničasta steza, ki se je vzpe-
njala in spuščala včasih do roba brega. Od enega brega 
do drugega vodijo lesene brvi, ki niso preveč zanesljive. 
Slikovit je pogled nanje in na okolico, posebno kjer velika 
skala sredi reke služi za podpornik. Take skale so poraš-
čene s praprotjo in mahom. Na nekem mestu vodi z des-
nega brega do skale na sredini kamnita pot, od sredine 
do levega brega pa je preprosta lesena brv, zvezana z 
volovskimi jermeni. To je bil glavni prehod. Konja ali vola 

so pred mostom razpregli, gare pa so samotež vlekli čez 
vodo. Na drugi strani so živali spet vpregli. Težko bi na-
šel bolj zanimivo pot, kot je ta iz Luč v Solčavo.«

Prehod skozi Iglo proti Solčavi je popotnikom ponujal svojevrstno 
doživetje. (Vir: Deželni arhiv, Gradec)

Danes se v Solčavo iz Luč pripeljemo po asfaltni cesti, 
ki je svojo predhodnico dobila leta 1893, ko je Solčava 
po njej našla novo okno v svet in s tem tudi gospo-
darsko in tudi siceršnjo povezavo s preostalim delom 
Savinjske doline. S cesto se je Solčava po letu 1970 
povezala tudi s Črno na Koroškem in z Železno Kaplo 
na avstrijskem Koroškem. S prometno dostopnostjo iz 
treh smeri se je območje s svojimi naravnimi danostmi 
razvilo v turistično območje, ki ga odlikuje ohranjeno 
naravno okolje s trajnostnim načinom gospodarjenja. 
Tega je prepoznala tudi Zelena shema slovenskega 
turizma in destinaciji Logarska dolina – Solčavsko leta 
2020 podelila zlati znak Zelene sheme slovenskega 
turizma Slovenia Green, ki je nadomestil pred tremi leti 
pridobljeni srebrni znak. Prav tako se je Solčavsko že 
drugo leto zapored uvrstilo med TOP 100 destinacij na 
svetu.
Redka poseljenost, s 5 prebivalci na kvadratni kilometer, 
občino uvršča med najredkeje naseljene slovenske ob-
čine in hkrati tudi med najmanjše po številu prebivalcev. 
Na 102 kvadratnih kilometrih živi 530 prebivalcev, ki se 
ukvarjajo s kmetijstvom, gozdarstvom in turizmom ter 
predelovalnimi dejavnostmi. V kraju so sedež občine in 
vse pomembnejše ustanove. 
Kmetije imajo v povprečju več kot 100 hektarjev posesti, 
na kateri prevladuje gozd. Med usmeritvami sta se uve-
ljavila pašno pitanje in ovčereja, čedalje bolj pa pridobiva 
pomen turizem kot dodatna dejavnost na kmetijah.

Hodila je na delo v tovarno, kmalu po poroki se je prese-
lila na moževo kmetijo, ostala doma ter se kmečko zava-
rovala do upokojitve. Starejši otroci so odšli zdoma, tako 
da bo tradicijo kmetovanja prevzel najmlajši sin Mihael z 
družino, ki je ostal doma.
Valentina rada poprime za delo s traktorjem ter prav tako 
z ročnim orodjem, na travniku, v gozdu ali v hlevu. Na 
kmetiji redijo krave dojilje cikaste pasme, nekaj drobni-
ce ter prašiče za lastne potrebe. V hlevu je tudi nekaj 
bikovskih mater, s katerimi so sodelovali na govedorej-
skih razstavah in zanj prejeli nekaj zvoncev. Živina se 
od spomladi do pozne jeseni pase na okoliških pašnikih. 
Cikasto govedo preko zime krmijo s travno silažo ter se-
nom. V hlevu je običajno 11 krav s teleti, plemenski bik 
ter še nekaj pitancev, ki so preko leta v hlevu. Trenutno 
je v hlevu 5 krav, ki so starejše nad 14 let. Krava Rinka 
6245700 je rojena 25. 5. 2002, Srna (92859715, 1. 3. 
2004), Rajsa (42889793, 19. 5. 2004), Sotla (33030333, 
24. 5. 2005) ter Murka (93199344, 3. 5. 2006). 
Na kmetiji imajo registrirano dopolnilno dejavnost posek 
in spravilo lesa, izdelava sekancev ter pluženje cest. Va-

lentina ima certifikat za predelavo mesa na tradiciona-
len način. Na ocenjevanju salam je prejela bronasto pri-
znanje. Kmetija je vključena v sistem DDV. Kmetija je v 
preteklih letih uspešno kandidirala na razpisih za nakup 
gozdarske mehanizacije. Valentina skrbi za administra-
cijo, povezano z vodenjem celotne kmetije.
Valentina prosti čas preživlja tako, da plete nogavice, iz-
deluje gobeline, rešuje križanke in sudoku. Pogosto svo-
je misli poveže v verze in napiše na papir. Nastale pesmi 
pogosto prebere na občnih zborih in podobnih srečanjih. 
Zelo rada se druži s sosedi, prijatelji in z družino ob pri-
mernih dogodkih. Med leti 2000 in 2008 je z društvom 
podeželskih žena tekmovala na kmečkih igrah. Na tek-
movanjih z žago amerikanko je vedno dosegala prva 
mesta. 
Na domačem vrtu si pripravi zelenjavo za zimske dni. 
Nabira zdravilne rastline na planinah, pripravlja kompo-
te, marmelade in sokove. Poletnega dopusta si ne pri-
vošči, pozimi z možem preživi nekaj dni v toplicah in na 
duhovnih vajah. 

Kmetica leta 2020 je cikorejka Valentina Brlec
KGZS – Zavod Ljubljana
Anton Jamnik, kmetijski svetovalec

V alentino Brlec so za naziv kmetice leta 2020 prijavile članice Društva podeželskih žena Tuhinjske doline. Va-
lentina Brlec je 62-letna gospodinja, mati štirih otrok, babica osmih vnukov. Živi na hribovski kmetiji v bližini 
Kamnika, točneje V Zgornjih Palovčah. Celotna kmetija obsega 45 ha gozda, 17 ha obdelovalnih površin, od 

teh je 5 ha travnikov najetih. Vse kmetijske površine ležijo na območju omejenih dejavnikov (OMD), od teh je 1,5 ha 
GERK-ov z naklonom nad 35 %. Kmetija Brlec je vključena v ukrep KOPOP z zahtevo GEN_PAS, rejo avtohtonih 
živali na kmetiji ter ukrep Dobrobit živali – paša govedi.

Reja cik na Solčavskem
Bernarda Prodnik

Solčavsko je svet, ki so ga gore ujele v svoje naročje pred davnimi tisočletji. V njem je v dolini prostor le za 
peščico hiš, nad katerimi se vzpenjajo strmine vse do vznožij skalnih vršacev Kamniško-Savinjskih Alp in 
Karavank. Na tej zemlji so naši predniki konec prvega tisočletja našli pravi kraj za svoje domovanje. Krčili so 

gozdove, kultivirali krajino, si tu postavili svoje domove ter tu ostali in obstali. Še mnogo pred tem so na južnih po-
bočjih pod Olševo pustile svoje odtise neandertalčeve stopinje, z zapuščino arheoloških ostalin v Potočki zijalki. Vse 
od poselitve dalje so sem prihajali raziskovalci in botaniki ter se čudili lepotam, ki jih je ustvarila narava v podobi treh 
alpskih dolin z znamenito Logarsko dolino in prisojnih pobočij Olševe, vse do reke Savinje, ki izvira pod Okrešljem in 
vencem gora, ki Solčavsko obkrožajo z vseh strani.

Valentina z možen in njuno čredo cik (foto: Anton Jamnik)
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Čreda cik zadovoljno počiva na prostranih pašnikih Potočke planine. 
(foto: Bernarda Prodnik)

Ko te opazijo, se ne morejo upreti radovednosti. (foto: Bernarda 
Prodnik)

Solčavska panoramska cesta, ki povezuje zaselek Po-
dolševa z naseljem Logarska Dolina, je z edinstvenim 
panoramskim pogledom na čudovito gorsko okolico med 
najlepšimi tovrstnimi cestami v Alpah. Iz naselja Podol-
ševa nas pot pelje v naselje Logarska Dolina, v smer 
Matkovega kota. Prispemo na kmetijo Klemenšek, ki je 
s svojo podobo, visoko nad Logarsko dolino, najpogo-
steje upodobljena domačija med motivi kulturne krajine 
gorskega sveta.
Rejec cik Daniel Klemenšek pove, da pri njih redijo ciko 
od leta 2005 dalje. Trenutno je cik skupaj 7, reproduk-
cija poteka z naravnim pripustom, redijo pa tudi koze in 
prašiče. 

Še zadnja slastna jesenska paša visoko nad Logarsko dolino, od 
koder so najlepši razgledi na okoliške vrhove Kamniško-Savinjskih 
Alp. (foto: Bernarda Prodnik)

Posebej izpostavlja skromnost cik in glede na razpolo-
žljivo krmo dober prirast pri kravah dojiljah. Kmetija je 
znana po odličnih suhomesnatih izdelkih, ki jih iz lastnih 
surovin pridelujejo na tradicionalen način, tržijo pa jih na 
lastni izletniški kmetiji in drugih prodajnih mestih. Daniel 
hvali tudi dobro sodelovanje z društvom in se z navduše-
njem spominja sodelovanja na razstavah, zlasti še uspo-
sabljanja mladih za vodnike živali na razstavah, ki se ga 
je na Kmetijski šoli Grm Novo mesto udeležil njegov sin 
Štefan.

Solčavski rejci so na Kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni 
leta 2013 postavili na ogled svoje cike in prejeli priznanja za odlične 
rejske dosežke. (foto: Bernarda Prodnik)

Kmetija Klemenšek je med najpogostejšimi motivi kulturne krajine 
gorskega sveta. (foto: Bernarda Prodnik)

Pot po solčavski panoramski cesti nadaljujemo pro-
ti kmetiji Covnik, kjer je glavna dejavnost gozdarstvo. 
Zaradi trenutnih razmer na trgu lesa resno razmišljajo 
o širitvi dodatnih dejavnosti. Na kmetiji že vrsto let pri-
delujejo odlične suhomesnate izdelke, zato bodo v bo-
doče svojo energijo usmerili tudi v krepitev dejavnosti 
predelave in zorenja mesa. Rejka cik Klara Suhodolnik 
poudarja pomen reje slovenskih avtohtonih pasem, med 
pohvalnimi lastnostmi cike, katerih čreda na kmetiji tre-
nutno šteje 9 glav, pa predvsem odpornost, materinski 
čut in prilagodljivost strmim terenom. 

V teh krajih se je razvijala tudi znana slovenska avtohto-
na jezersko-solčavska ovca, ki je poleg produktov gove-
je živine vseskozi dajala pomemben vir surovin (meso in 
volna) za preživetje tukajšnjih prebivalcev. 
Med pasmami goveje živine je v preteklosti prevladovalo 
belo slovensko, t. i. marijadvorsko govedo, ki danes spa-
da med izumrle slovenske tradicionalne pasme domačih 
živali. Nekateri rejci še pomnijo, da so bile v njihovih go-
vejih čredah tudi cike ali križanke s ciko. 

Golerjeva Slavka (poročena Prodnik, na kmetiji Matk) še kot mlado 
dekle pri molži cike, pred drugo svetovno vojno. Domačija je v celoti 
pogorela med požigom Solčave oktobra 1944.

Po letu 1960 se je pričelo na območju celotne Zgornje 
Savinjske doline pretapljanje tradicionalne goveje pasme 
živine z rjavo pasmo – to je trajalo vse do leta 1970 –, 
hkrati pa je kmetijska zadruga organizirala odkup mleka 
tudi v najbolj oddaljenih krajih Zgornje Savinjske doline. 
Izgradnja cest v vse zaselke in elektrifikacija po letu 1970 
sta prinesli modernizacijo in posodabljanje sistemov reje 
živine, vključno s posodobitvijo gospodarskih objektov 
in nabavo kmetijske mehanizacije. To je obdobje velikih 
strukturnih sprememb v kmetijstvu in razvoju celotnega 
območja. Tako so se v prodajo mleka vključile skoraj vse 
kmetije ob znameniti solčavski panoramski cesti, v Lo-
garski dolini in v Robanovem kotu. Mlečna proizvodnja 
je prinašala redni mesečni dohodek, ugodni krediti pa 
nova vlaganja v proizvodnjo. To je hkrati tudi obdobje 
začetkov razvoja turizma na kmetijah, saj so bile naše 
kmetije med prvimi v Sloveniji, ki so si uredile prostore 
za sprejem gostov in jim ponudile hrano, pridelano na 
domači kmetiji. Kmečke gospodinje na Solčavskem so 
že zgodaj prepoznale pomen organiziranega izobraže-
vanja za delo na kmetiji ter za razvoj dopolnilnih dejav-
nosti in skrbi za njihovo družino, zato so se povezale 
v Društvo kmetic Zgornje Savinjske doline, kjer aktivno 
sodelujejo vse od ustanovitve dalje.
Nov mejnik je prineslo obdobje osamosvojitve, ko je za-
čelo upadati število kmetij, ki so bile vključene v tržno 
prodajo mleka. Hkrati z zmanjševanjem števila kmetij, 
vključenih v odkup mleka in v subvencijsko politiko dr-

žave, se je čedalje bolj uveljavljalo pašno pitanje, s tem 
pa tudi menjava pasemskega sestava goveje črede na 
kmetijah. Na visokogorskih kmetijah na Solčavskem 
je bilo vse pogosteje opaziti živino z manjšim telesnim 
okvirjem, ki je zapolnila vrzel zmanjševanja sivo-rjave 
črede na pašnikih. Kmetje so pri nas kmalu prepoznali 
dobre lastnosti slovenske avtohtone pasme goveda – 
cike, ki je s svojo konstitucijo in odpornostjo prilagojena 
na skromnejše razmere, ima dobro proizvodnjo in plo-
dnost ter odlične pašne lastnosti.
Danes je na Solčavskem več kot deset kmetij, ki re-
dijo cike. Paša cik na pašnikih ob kmetijah in planin-
skih pašnikih se lepo vključuje tudi v turistično podobo 
Solčavskega in bogati podobo kulturne krajine ter daje 
možnost vključitve v turistične produkte v kraju in tudi 
širše. 
Reja cike pomeni tudi prispevek k trajnostnemu gos-
podarjenju. Če vemo, da živinoreja prispeva glavni vir 
izpustov toplogrednih plinov v kmetijstvu, je tudi s tega 
stališča reja živali z manjšim telesnim okvirjem dobra 
odločitev k prizadevanjem za blaženje podnebnih spre-
memb. 
Več kot dvajset let je minilo od prvih odločitev naših 
kmečkih gospodarstev za rejo cike. Selekcijske dosežke 
v tem času so solčavski rejci predstavili leta 2008, ko so 
imeli na prireditvenem prostoru v Solčavi lastno razsta-
vo; je odmevala tudi v strokovnih krogih in je tudi sicer 
kot prireditev izjemno lepo uspela. Predstavili pa so se 
tudi na sejmu Agra v Gornji Radgoni in na kmetijskem 
sejmu v Komendi. Želja po ponovni organizaciji razstave 
v Solčavi in po prikazu rejskega napredka je dokaz, da je 
cika na Solčavskem dobila domovinsko pravico in mes-
to, ki si ga v resnici zasluži. 
Cika na Solčavskem je številčno močno zastopana na 
kmetijah ob solčavski panoramski cesti, kjer je kar 5 
kmetij, na katerih prevladuje v pasemskem sestavu go-
veje živine. Vse se nahajajo na nadmorski višini med 
1150 in 1250 metri ter imajo strme travnike in pašnike. 
Ukvarjajo se z živinorejo in gozdarstvom, na nekaterih 
pa imajo registrirane tudi različne dopolnilne dejavnosti.
Na območju Svetega Duha v Podolševi je kmetija Po-
točnik, kjer redijo cike od leta 2000 dalje. 

Na kmetiji Potočnik redijo cike že dvajseto leto. (foto: Darja Knez)

Čreda cik šteje 6 krav in 3 telice. Kmetija z matičnim 
tropom jezersko-solčavske ovce pomembno prispeva 
tudi k ohranjanju te avtohtone pasme. Rejec cik Štefan 
Vršnik med dobrimi lastnostmi cik posebej izpostavlja 
dejstvo, da ima po odločitvi za rejo cike z govejo čredo 
bistveno manj zdravstvenih težav. 
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Matkova domačija s statusom ARK kmetije, ki pomeni priznanje 
pasemske pripadnosti in biotske raznovrstnosti v slovenski živinoreji. 
(foto: Tamino Petelinšek)

Kmetija je med prvimi, ki so se na Solčavskem usmerile 
v rejo cik. Te na kmetiji neprekinjeno redijo že od leta 
1996 dalje. Čreda šteje danes 12 glav. Rejec cik Klemen 
Matk ceni vse odlične lastnosti cike, kot so odpornost, 
dobro izkoriščanje paše, kvalitetno meso, skromnost in 
odpornost, želel bi si le nekoliko boljšo mlečnost. 
Produkte živinoreje porabijo na domači turistični kmeti-
ji, kjer tudi pri njih, kot na večini solčavskih kmetij, med 
dejavnostmi prevladujejo gozdarstvo, živinoreja in pre-
delava lesa, turizem pa je dejavnost, kjer svoje proizvo-
de tržijo neposredno. V letošnjem letu, 2020, se lahko 
pohvalijo z novostjo – sladoledom iz kozjega mleka, ki 
je odlično sprejet pri potrošnikih in je proizvod dopolnilne 
dejavnosti predelave mleka. 

Odlične lastnosti cike so skromnost in odpornost ter dobro izkorišča-
nje paše in kvalitetno meso … (foto: Tamino Petelinšek)

Po dolini Matkovega kota se spustimo v Logarsko doli-
no, kjer je izhodišče za vstop v Krajinski park Logarska 
dolina. V osrednjem delu doline, imenovanem Plest, se 
na nadmorski višini nekaj manj kot 800 metrov nahaja 
kmetija Plesnik. 

Cike na paši – prispevek k lepoti pogledov na naravno krajino Logar-
ske doline (foto: Bernarda Prodnik)

Tu so leta 1995 med prvimi na solčavske kmetije pri-
peljali ciko. Čreda danes šteje 6 krav dojilj s teleti in 
plemenskim bikom ter tremi voli. Lepote Logarske do-
line ponujajo priložnosti usmeritve v turizem, kar so na 
kmetiji Plesnik prepoznali že predniki sedanjih gospo-
darjev, saj segajo začetki turizma pri njih že v 19. sto-
letje. Pomembni dejavnosti sta gozdarstvo in živinoreja 
ter proizvodnja toplotne energije za daljinsko ogrevanje, 
ki jo izkoriščajo večji turistični objekti na območju Plesti. 
Rejec cik Gregor Plesnik posebej poudarja primernost 
pasme za planinsko pašo in odpornost. Sistem reje mu 
omogoča, da so živali zunaj vse leto, tudi pozimi, razen 
v visokem snegu in hudem mrazu. Poudarja tudi pomen 
upoštevanja rejskih usmeritev Združenja rejcev avtohto-
nega cikastega goveda v Sloveniji.

Plesnikove cike na jesenski paši okoli doma (foto: Bernarda Prodnik)

Kmetija Icmankov Log se nahaja v zaselku Solčava, 
ob regionalni cesti proti Logarski dolini. Prvo ciko so na 
kmetijo pripeljali leta 2012, ko sta se gospodarja Renata 
in Edo Ambrož vrnila iz tujine in se jima je cika zdela rav-
no prava izbira za pašno žival, ki je primerna za pašo na 
strmih zemljiščih. Čreda cik je sicer majhna, a je stalna. 

Čreda Covnikovih cik: mame dojilje na paši, teleta pri počitku (foto: 
Klara Suhodolnik)

Zaradi vsega tega že od leta 2007 dalje redijo ciko, 
čeprav ima nekoliko manjšo proizvodnost. Zaradi načr-
tovane predelave mesa razmišljajo o reji tudi bolj mes-
natih pasem. Njena ključna misel je, da smo kraj z raz-
vitim turizmom, zato bi morali kvalitetno meso cike bolje 
izkoristiti v prid turistični ponudbi in jo »izpostaviti« na 
krožnikih, da bodo gostje vedeli, da je to dodana vred-
nost domače kulinarike. 

Na travnikih okoli Perkove domačije se pase najštevilnejša čreda cik 
na Solčavskem. Jesen je prišla, vrhove nad domačijo je že pobelil 
prvi sneg. (foto: Matej Krivec)

Ekološka kmetija Perk leži na nadmorski višini 1227 me-
trov, v Matkovem kotu nad Logarsko dolino. Glavni de-
javnosti na kmetiji sta gozdarstvo in živinoreja. Redijo 18 
glav cikastega goveda. V čredi imajo plemenskega bika 
za naravni pripust.

Cike s svojo pojavnostjo bogatijo lepoto kulturne krajine. (foto: Klara 
Suhodolnik)

Poleg cik imajo na kmetiji še krškopoljske prašiče, nekaj 
koz srnaste pasme, kranjsko sivko, kokoši in konja. Na 
domači turistični kmetiji se uporabljajo mleko cik in tudi 
različni suhomesnati izdelki, ki so narejeni iz mesa ci-
kastega goveda in krškopoljskega prašiča. Registrirana 
je tudi predelava mesa. Rejec Matej Krivec še posebej 
poudarja pomen selekcije pri cikastem govedu, saj se 
s tem ohranijo najpomembnejše, prvobitne lastnosti pa-
sme, ki jo odlikujejo dobra odpornost, prilagodljivost in 
dobro izkoriščanje voluminozne krme z zadovoljivo proi-
zvodnostjo. Pomembna sta zdravje živali in izražen ma-
terinski čut, saj so cike do svojih telet posebno skrbne.

Selekcija je pomemben dejavnik pri razvoju pasme, saj se s tem 
ohranijo najpomembnejše, prvobitne lastnosti. Temu namenjajo na 
Perkovi kmetiji poseben pomen. (foto: Matej Krivec)

Zadnja kmetija ob panoramski cesti na območju Mat-
kovega kota, kjer redijo cike, je kmetija Matk. Podeljen 
ji je status Ark kmetije, ki pomeni priznanje pasemske 
pripadnosti in ohranjanja biotske raznovrstnosti v slo-
venski živinoreji. Med avtohtonimi pasmami redijo ciko, 
jezersko-solčavsko ovco, krškopoljske prašiče in čebelo 
kranjsko sivko. Številčno so močno zastopane tudi koze 
srnaste pasme. 
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Na območju naselja Robanov Kot je pet kmetij, kjer redi-
jo cike. Na levem, strmem bregu Savinje, se 710 metrov 
visoko nahaja kmetija Rebrnik. Rejec cik Andrej Grudnik 
pove, da pri njih redijo ciko od leta 2012 dalje zaradi po-
udarjenih odličnih lastnosti, kot so primernost za rejo na 
strminah, dobra odpornost in kvalitetno meso. 

Cike, vajene strmih bregov, dobijo s poznojesensko pašo priboljšek 
na ravnini v Rebrskem travniku. (foto: Bernarda Prodnik)

Čreda goveje živine šteje skupaj 7 živali različnih kate-
gorij, poleg tega pa redijo še ovce »solčavke«, koze in 
prašiče. Med pomembnejšimi viri dohodka je gozdar-
stvo. Les pa pri Andreju dobiva posebno dodano vred-
nost v obliki lesenih skulptur, ki so prava mojstrovina in 
krasijo dvorišča mnogih slovenskih domov. V tem je res 
pravi mojster. 

Da so cike res temperamente živali, so pokazale, ko so radovedno 
pritekle k meni, njihova vodnica pa se je postavila na prežo. (foto: 
Bernarda Prodnik)

Na dnu doline Robanovega kota se na nadmorski vi-
šini nekaj več kot 600 metrov nahaja kmetija Spodnji 
Bevšek. Tu, na obrobju Krajinskega parka Robanov kot, 
redijo cike od leta 2006 dalje. Poleg gozdarstva in živi-
noreje so znani po pridelavi odličnih domačih čajev in 
zelišč ter marmelad in drobnih lesenih izdelkov. 

Čreda cik na kmetiji Spodnji Bevšek gospodarje skoraj vsako leto 
razveseli z rojstvom dvojčkov. (foto: Bernarda Prodnik)

Čreda cik šteje 7 živali različnih kategorij. Lastnosti, ki 
jih izpostavlja rejka cik Helena Ošep, so dobra prilago-
dljivost na pašo, dober izkoristek krme, dober prirast in 
kvalitetno meso. Zdravstvenih težav pri njih skorajda ni, 
je pa v zadnjih letih pogosto število dvojčkov pri telitvah. 
Med posebnostmi, ki jih Helena posebej poudarja, pa so 
njihov na trenutke rahlo »divji« temperament, ki se odra-
ža tudi v obliki dobre »zaščitniške mame« v času telitev. 
Posebej pa je všečen njihov videz, saj s svojo podobo 
in ličnostjo plemenitijo poglede na naravno krajino naših 
travnikov in pašnikov. 

V drži dobre, »zaščitniške« mame se kaže živahen temperament. 
(foto: Bernarda Prodnik)

Na nadmorski višini nad 1200 metri sta v osrčju Krajin-
skega parka Robanov kot še dve kmetiji, na katerih je 
cika našla skrbne gospodarje. 
Pri Havdejevih redijo ciko od leta 2006 dalje. V goveji 
čredi so poleg simentalk 3 cike in 2 križanki s ciko; ostale 
živali na kmetiji so še ovce jezersko-solčavske pasme. 
Gozdarstvo je pri njih prevladujoča dejavnost.

Mama cika z dvojčkoma in ponijem – skupaj iz iste sklede … (foto: 
Urška Kunej)

Poleg cik redijo še koze in ponije. Glavna dejavnost na 
kmetiji je gozdarstvo, produkte živinoreje pa tržijo ne-
posredno preko turistične dejavnosti na kmetiji. Med 
izstopajočimi lastnostmi je Renata poudarila dober ma-
terinski čut in dobro odpornost, na trenutke pa so neza-
upljive in temperamentne, kar zahteva stalno pozornost. 

Cike so tudi družabne živali, rade imajo pozornost gospodarja. (foto: 
Urška Kunej)

Mimo kmetije Log nas pot vodi po ozki grapi, grabnu, 
kjer je prostora le za potok in cesto. Prispemo do Zgor-
njega Icmanka, ki se nahaja na precej strmem pobočju 
nad reko Savinjo, na nadmorski višini 810 metrov. 

Le kaj je boljšega od sočne planinske paše? (foto: Lilijana Robnik)

Cike pri njih redijo od leta 2010 dalje. Čredo, ki šteje 
5 živali, sestavljajo cike v čisti pasmi in križanke. Druž-
bo na paši jim dela čreda koz. Pomemben vir dohodka 
predstavlja gozdarstvo, živinoreja je zaradi strmih povr-
šin zastopana v manjši meri. Podobno kot ostali rejci tudi 
rejec cik Marjan Rihter izpostavlja odlične lastnosti, kot 
so zdravje, kakovostno meso in prilagodljivost za pašo 
na strmih terenih.

Neja, velika ljubiteljica živali, je svojo malo ciko poimenovala Jera. 
(foto: Lilijana Robnik)
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Kmetija Havdej visoko nad dolino Robanovega kota (foto: Bernarda 
Prodnik)

Andreja Močnik, rejka cik, poudarja pomen reje cik tudi 
v luči samooskrbe in ohranjanja kulturne krajine, kjer iz-
postavlja dobro prilagojenost na pašo in izrazit materin-
ski čut.
Pot obiskov na kmetijah na Solčavskem zaključimo na 
kmetiji Knez, kjer je cika doma že od leta 1997. Pri njih 
jih naštejemo 17 glav, različnih kategorij, od teličkov, ple-
menskega bika in vola, telice do krav dojilj. 

Na Knežjem, ARK kmetiji, kjer nas prijetno preseneti pisana druščina 
domačih živali. (foto: Bernarda Prodnik)

Kmetija je znana tudi po reji jezersko-solčavske avtohto-
ne ovce in po prizadevanjih za predelavo domače volne, 
saj je pobuda za predelavo po postopku polstenja, ki je 
bila pozneje prepoznana in uveljavljena v širšem sloven-
skem prostoru, prišla prav od njih. Poleg tega redijo še 
koze, alpake in perutnino. Osnovne dejavnosti dopolnju-
jeta predelava lesa in volne. Vida Mihaela Matk, rejka 
cik, ponovno poudarja vse odlične lastnosti, ki so jih 
omenili že drugi rejci, še posebej pa izpostavlja primer-
nost pasme za visokogorske strme pašnike in razmere 
za rejo na teh kmetijah. Vključitev med Ark kmetije pa za 
to kmetijo pomeni, da se je priključila tistim, ki prispevajo 
k ohranjanju biotske pestrosti in genskega bogastva av-
tohtonih slovenskih pasem.
Za razmislek ob zaključku velja pripomniti, da še zdaleč 
niso izkoriščene vse priložnosti, ki jih nudi reja cike na 
Solčavskem, bodisi z vključitvijo v turistične produkte sko-
zi izjemne poglede na krajino ali kot kulinarična poslastica 
v ponudbi solčavskih turističnih kmetij. Rejcem, ki skrbijo 
za ohranjanje cike na Solčavskem, pa vse priznanje za 
rejski napredek in dosežke pri razvoju pasme.

Sočna paša na Havdejevih travnikih v poznih jesenskih dneh (foto: Andreja 
Močnik)

Knezove cike na sočni planinski paši na sončnih pobočjih Strelovških 
strmin (foto: Domen Matk)

Število rej in cikastih živali v občini Solčava se hitro po-
večuje, največji skok je bil med letoma 2005 in 2010. 
Praktično vse reje, z izjemo ene leta 2019, so redile kra-
ve. Povečuje se tudi povprečno število krav na kmetijo, 
kar nas lahko navdaja z optimizmom. 

Stalež cikastega goveda v občini Solčava se tekom 
let povečuje

Kategorija 31. 12. 
2005

31. 12. 
2010

31. 12. 
2019

Število rej 7 13 16
Plemenski biki 3 4 4
Krave 14 37 54
Teličke do 12 mesecev 7 16 10
Telice nad 12 mesecev 6 10 8
Bikci do 12 mesecev 2 10 12
Biki nad 12 mesecev 1 2
Skupaj 33 79 88

Vir: Centralna podatkovna zbirka Govedo na Kmetijskem inštitutu 
Slovenije

Cika ima odličen potencial za prirejo mesa, saj so 
živali kljub majhnemu okvirju sposobne doseči dobre 
priraste in dobro klavno kakovost. Dober prirast telesne 
mase je posebno izrazit pri teletih, ki v povprečju do-
sežejo več kot 900 g/dan in bikih, katerih prirast znaša 
okrog 870 g/dan. Visok dnevni prirast pa posledično pri-
pomore tudi k boljši kakovosti mesa (dobri sposobnosti 
mesa za predelavo in zorenje), kar rejci na Solčavskem 
cenijo in znajo dobro izkoristiti.

Povečevanje staleža cikastega goveda na 
Solčavskem nas lahko navdaja z optimizmom
Tomaž Perpar 
Andreja Žabjek, 
Kmetijski inštitut Slovenije

C ikasto govedo na Solčavskem ima kljub majhnemu številu rej in živali, na račun aktivnega delovanja rejcev, 
pomembno vlogo pri ohranjanju, razvoju in popularizaciji te naše edine avtohtone pasme goveda. Cikasto 
govedo, ki daje občutek prijaznosti in domačnosti, pa je pomembno tudi za razvoj in promocijo Solčavske kot 

turističnega območja. Rejci na tem območju cike v večini redijo kot dojilje in za potrebe prireje mesa. Z rejo cikastih 
molznic in predelavo mleka v mlečne proizvode ter trženjem le-teh, pa bi bil učinek lahko še večji. Cika je bila prvotno 
namenjena prireji mleka, zaradi opustitve selekcije je zaostala za mlečnimi pasmami, s primernim rejskim delom pa 
bi zaostanek lahko dokaj hitro nadomestili. Zavedati pa se moramo, da ne smemo primerjati absolutnih mlečnosti, saj 
so cike po okvirju manjše živali. Mlečnost 3000 kg pri ciki je primerljiva s 6000 kg pri še enkrat težji kravi.

Podatki iz linije klanja za živali cikaste pasme iz občine Solčava kažejo odličen potencial cike za prirejo mesa

Leto Kategorija Starost, 
dni

Telesna masa, 
kg

Topla masa 
trupa, kg

Prirast telesne 
mase, g/dan 

Mesnatost Zamaščenost

2005 Biki A 710 659 362 868 R 2
2010 Biki A 578 540 292 865 R- 2+
2010 Telice 684 480 250 641 O+ 3-
2010 Teleta 197 214 112 906 O+ 2-
2019 Biki A 612 577 318 871 R 2+
2019 Telice 739 483 249 608 O+ 2+
2019 Teleta 200 222 117 917 R- 2-

Vir: Centralna podatkovna zbirka Govedo na Kmetijskem inštitutu Slovenije

Covnikove krave na paši (foto: Klara Suhodolnik)

Lepotica z Matkove domačije (foto: Tamino Petelinšek)



22 23

Živali 
Na kmetiji je izvorna reja cikastega goveda, kar pomeni, 
da je pri nas cika pristona že vseskozi. V hlevu imamo 
22 krav, 2 breji plemenski telici, 2 plemenska bika, 2 teli-
ci, vse ostalo pa so teleta. Ko telijo vse krave in telice, je 
okoli 50 glav cikastega goveda. 

Vzrejamo tudi ovce jezersko-solčavske pasme, katerih 
je 45 odraslih, ter konja haflinške pasme.

Tehnologija reje
Na našem območju se že od nekdaj poslužujemo pra-
kse, da so živali 6 mesecev na paši in 6 mesecev v hle-
vu. Tako so živali na paši v okolici doma spomladi in je-
seni. Preko poletja pa so krave na Veliki planini. 

Hlev
Poglaviten del reje je dobro počutje živali. Zato smo leta 
2005 začeli s prosto rejo. Vendar je bila v meni velika že-
lja, da bi naredili še hlev, ki bi nam olajšal delo. Tako smo 
v letu 2012 začeli s pridobivanjem dovoljenj in v jeseni 
2018 pridobili vso ustrezno dokumentacijo. 

Kmetija Svatnšk z novim hlevom za cikasto 
govedo
Gregor Mlakar

K metija Svatnšk se nahaja v vasi Klemenčevo pod vznožjem Kamniških Alp. Na tej kmetiji se je kmetovalo že 
pred okoli 350-imi leti. Danes pa s kmetovanjem nadaljujemo štiri generacije, ki obdeljujemo 33 ha, katere 
uprabljamo kot pašno-kosni sistem. V svoji lasti imamo tudi 40 ha gozda. Površine se nahahajo od nadmorske 

višine 550 m pa do 1300 m. Po teh kriterijih naša kmetija spada med OMD kmetije, s povprečjem točk 641.

Krave na paši (foto: Gregor Mlakar)

Prigon krav s paše (foto: Gregor Mlakar)

Okvir novega hleva (foto: Gregor Mlakar)

Nov hlev spredaj (foto: Gregor Mlakar)

Z začetkom del smo pričeli 13. junija 2019, vhlevitev živa-
li pa je bila 17. novembra 2019. Večina del smo opravi s 
pomočjo najetih izvajalcev, katerim smo veliko pomagali 
tudi sami. Dimenzije objekta so 27,5 m v dolžino in 22 
m v širino; višina objekta je 10,10 m. Sama višina je bila 
pogojena zaradi naklona strehe, ker ta ne sme biti manjši 
od 35 stopinj. Hlev je narejen tako, da je spodnji del be-
tonski do višine 2,7 metra; naprej pa je leseno ostrešje 
za katerega smo porabili les iz domačega gozda. Sama 
streha, ki meri skoraj 900 kvadratov, je pokrita z be-
tonskim strešnikom in prozornimi ploščami, katere dajejo 
svetlobo v hlevu. Naravna svetloba, ki prihaja iz strehe 
hleva, je zelo primerna za živali in jim omogoča približek 
naravnemu okolju. Zračenje v hlevu je narejeno tako, da 
se lahko hlev odpre z drsnimi vrati in je klima v hlevu taka 
kot zunaj. Problem zmrzovanja vode smo rešili s krožnim 
sistemom, tako da voda s pomočjo črpalke kroži. 
Krave so v hlevu na polnih tleh s štiriindvajsetimi globo-
kimi ležanimi boksi, katere čistimo in nastiljamo po pot-
rebi. Telice in bika imamo privezanega, da se navadijo 
rokovanja in so tako bolj umirjeni. V hlevu imamo ločene 
porodne bokse za krave. Čiščenje gnoja poteka s po-
močjo strgala, ki se daljinsko vklaplja in gnoj potiska v 
gnojno jamo. V tej je črpalka, ki gnojevko meša, reže 
ostanke krme in v samo jamo dodaja zrak za boljše zore-
nje gnojevke. Kapaciteta jam je v velikosti 500 kubičnih 
metrov in je več kot dovolj za naše živali.

Krmilna miza je narejena tako, da bale pripljemo s trak-
torjem do krmilne mize. Same živali pa lahko enostavno 
ulovimo, saj imamo samolovilne krmilne pregrade. Krmi-
mo senažo, ker je na našem območju veliko dežja in je 
taka priprava najlažja in tudi najhitrejša. Vse storitve s 
stroji opravimo sami.
Nadzor živali v hlevu poteka s pomočjo videonadzornih 
kamer, ki so nam v veliko pomoč predvsem v mesecu 
marcu in aprilu, ko potekajo telitve.

Video nadzor v hlevu

Ležalni boksi v novem hlevu (foto: Gregor Mlakar)Nov hlev s strani (foto: Gregor Mlakar)

Krmilna miza v novem hlevu (foto: Gregor Mlakar)
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Mit Freude und Wertschätzung bewirtschaften wir unser 
kleines Hab und Gut auf unserem „Kleinkeuschlerhügel“ 
im Nebenerwerb. 
Wir, das sind Anita und Karl mit tatkräftiger Unterstüt-
zung von Margret und Alois
 So wie es früher war, vereinen sich zwei Generationen 
mit Ihren Interessen, Talenten und Begabungen zu ei-
nem erfolgreichen Team. Margret mit dem grünen Dau-
men, der umfangreichen Kakteensammlung und dem 
Talent zur Organisation. Alois, mit den Künstlerhänden, 
der aus Dingen, die sonst niemand mehr haben möchte, 
Kunstwerke zaubert und seinem Museum der „versto-
ßenen Schätze“. Karl unser „Tierflüsterer“ und Experte 
für Milch- und Fleischprodukte. Anita die Schriftführerin, 
unser „Kräuterweiberl“ mit der Überzeugung: „Gegen Al-
les ist ein Kraut gewachsen“.
Gemeinsam verfolgen wir ein Ziel: Der Traum vom guten 
alten Bauernhof mit Kühen auf der Weide, glücklichen 
Hühnern und Schweinen, die sich im Dreck suhlen kön-
nen.
Als Landwirtschaft mit       leben unsere Tiere artgerecht 
in ganzjähriger Freilandhaltung, darunter Hühner, Enten, 
Tauben, Ziervögel, Ponys, ein Hochlandrind, Zebu-Rin-
der und noch vieles mehr. Zahlreiche Besucher unseres 

Hofes konnten wir mit unserer Einstellung „Tierwohl – 
eine Frage der Haltung“ bereits begeistern.
Auf unserem Grund befinden sich Grünflächen die leider 
nur unter erschwerten Bedingungen zu bewirtschaften 
sind. Weshalb wir schon länger auf der Suche waren, 
nach ebenso langlebigen, vitalen, widerstandsfähigen 
als auch landwirtschaftlich angepassten Rindern, wel-

Die „Kleinkeuschler“ grüßen Slowenien
Die Kleinkeuschler
Anita und Karl Marberl
e-mail: diekleinkeuschler@gmail.com

Unweit von der slowenischen Grenze im schönen Ort Straden, inmitten des steirischen Vulkanland, steht unser 
kleiner Hof schon seit über 100 Jahren nun in der vierten Generation.

Alois Margret

Anita - Karl

che für eine ganzjährige Weidehaltung, zur Landschafts-
pflege und vor allem als Zweinutzungsrind (Milch und 
Fleisch) gehalten und gezüchtet werden können.
Als wir schließlich im Jahr 2018 bei der Agrar Messe in 
Gornja Radgona auf einer Rinderschau, neben all den 
„Hochleistungsrindern“, die wunderbare Rasse Cikasto 
Govedo entdeckten. Auch wenn wir der slowenischen 
Sprache nicht mächtig waren, hat uns der Anblick dieser 
Rasse in den Bann gezogen und wir wussten sofort, die 
passen auf unseren Hof.
Nach weiteren Recherchen im Internet, haben wir dann 
auch näheres über diese Rasse in Erfahrung bringen 
können. Das Cika-Rind eine autochthone Rasse aus 
Slowenien, geeignet für kleine Landwirtschaftsbetriebe, 
noch dazu als gefährdet eingestuft, möglicherweise so-
gar ebenso eine wertvolle wie auch genetische Reserve 
– perfekt für uns.
Danach erfolgte die Kontaktaufnahme mit Herrn Matjaz 
Hribar vom Institut für Land- und Forstwirtschaft Ljublja-
na. Er hat uns auch gleich zu einem Landwirt in Zgornje 
Jezersko verweisen können, welcher auch unmittelbare 
Cika Rinder abzugeben hatte. Nach einem herzlichen 
Empfang bei der Familie Kosir Karnicar und einer inter-
essanten Hofführung wurden wir uns sehr schnell einig 
und einem Handel stand nichts mehr im Wege. So wur-
den wir im Jahr 2019 stolze Besitzer von zwei wunder-
baren weiblichen Cika-Rindern Minka und Francka.
Unser besonderer Dank gilt auf diesem Weg, Herrn Mat-
jaz Hribar, dem zuständigen Amtstierarzt und Familie 
Kosir Karnicar für die Hilfsbereitschaft, ihre Geduld und 
Gastfreundlichkeit, und den langen Bürokratischen aber 
auch notwendigen Weg den sie mit uns gemeinsam ge-
gangen sind.
In der Zwischenzeit haben wir Cika-Samen vom Zucht-
verband der Cika Rinder auch erfolgreich, abermals mit 
Unterstützung von Herrn Hribar und Herrn Mag. Janez 
Kunc, nach Österreich importiert und wurde der Samen 
bereits in der österreichischen Samenbank registriert.
Wir hoffen, auf einen gesunden Nachwuchs im nächsten 
Jahr und freuen uns schon sehr darauf, weitere „Cikas“ 
erfolgreich zu züchten. Auch die Einladung von Herrn 
Hribar, unseren Nachwuchs in das Zuchtbuch eintragen 

zu dürfen, haben wir bereits mit großer Dankbarkeit an-
genommen.
Unser nächstes Ziel ist es das Cika Rind vermehrt in 
Österreich zu etablieren, bekannt zu machen und auch 
zu vermarkten.
Unterstützung erhoffen wir uns von der Landwirtschafts-
kammer Steiermark, welche unsere Anfragen aber erst 
im nächsten Jahr bearbeiten kann.
Weitere Anregungen und Tipps bezüglich Haltung, Ver-
marktung und Marketing bekommen wir unter anderem 
von der ARCHE Austria – Verein zur Erhaltung seltener 
Nutztierrassen, wo wir Mitglied sind. Diese private Orga-
nisation unterstützt die Erhaltung der Genetischen Viel-
falt in Österreich und setzt sich mit dem Thema „Notwen-
digkeit und Methoden der Generhaltung in der Tierzucht“ 
auseinander.
Bei der zukünftigen Vermarktung, setzen wir, wie auch 
jetzt schon, auf Ab-Hof-Verkauf und Direktvermarktung. 
Die Vorteile dafür sehen wir in, unter anderem höhere 
Einnahmen da Zwischenhändler wegfallen; Vertrauen 
der Kunden in bäuerliche Lebensmittel stärken; direktes 
Feedback, Lob und Wertschätzung vom Kunden. Auch 
über eine Direktbelieferung, ein sogenanntes „Haus-
türservice“ denken wir nach, hier sehen wir, bei einer 
immer älter werdenden, und zunehmend gestressten 
Bevölkerung durchaus Zukunftspotenzial. Eine weitere 
lukrative Methode, zur Vermarktung von Produkten ist 
eine sogenannte „solidarische“ Landwirtschaft, hier wird 
im Auftrag eines oder mehrere Kunden ein Nutztier auf-
gezogen, und der Landwirt hat hier die Garantie, dass er 
für seine Dienstleistung entlohnt wird, auch diese Form 
der Vermarktung wird sehr gerne angenommen.
Wir stehen noch am Anfang unserer Ziele, werden diese 
aber unbeirrbar weiter verfolgen, und hoffen erfolgreich 
zu sein, um auch andere Betriebe mit unserer Begeiste-
rung über die Cika-Rasse anzustecken.
Abschließend bedanken wir uns für die Einladung unse-
ren Artikel in Ihrer Zeitschrift zu drucken.
Wir wünschen dem Zuchtverband der Cika-Rinder, den 
Mitarbeitern vom Institut für Land- und Forstwirtschaft in 
Slowenien und allen Cika-Besitzern gesunden, fruchtba-
ren Nachwuchs und vor allem

Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr!

Zebu Herde
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Z veseljem in hvaležnostjo obdelujemo naše majhno 
imetje na Kleinkeuschler-griču. 
Kdo smo? Sva Anita in Karl ob pomoči Margret in Aloisa. 
Tako kot nekoč se tudi danes dve generaciji s skupnimi 
interesi, izkušnjami, znanjem in nadarjenostjo povezuje-
ta v uspešno ekipo. Margret ima smisel za vrtnarjenje, je 
zbirateljica različnih vrst kaktusov in je odlična organiza-
torka. Alois s svojimi spretnimi rokami izdeluje umetnine 
iz stvari, ki jih nihče več ne potrebuje in skrbi za muzej 
»zavrženih zakladov«. Karl je naš »šepetalec živalim«, 
strokovnjak za mleko in mesne proizvode. Anita je naša 
tajnica in »zeliščarica« z vodilom: »Za vsako bolezen 
rož'ca raste.«
Skupaj stremimo k cilju: sanje o dobri stari kmetiji s kra-
vami na travniku, s srečnimi kokošmi in prašiči, ki se lah-
ko valjajo po blatu. 
Na kmetiji s      , imajo naše živali ob prosti reji ustrezno 
oskrbo: kokoši, race, golobi, okrasne ptice, poniji, viso-
kogorsko govedo, zebu govedo in še veliko drugih. Šte-
vilne obiskovalce naše kmetije smo navdušili z živalim 
prilagojeno rejo »dobrobit živali«.
Na našem posestvu imamo tudi zelene površine, ki jih je 
težje obdelovati. Zato smo že nekaj časa iskali dolgoži-
vo, vitalno, odporno in takšnemu kmetovanju prilagojeno 
govedo. Govedo, ki je primerno za celoletno pašo, sona-
ravno kmetovanje in je v kombiniranem tipu (za mleko 
in meso).
Nato smo leta 2018 na kmetijsko-živilskem sejmu v Gor-
nji Radgoni na razstavi govedi poleg vseh ostalih visoko 
zmogljivih pasem odkrili čudovito govedo pasme cika. 
Čeprav nismo bili vešči slovenščine, je ta pasma že ob 
prvem pogledu na nas naredila vtis. Takoj smo vedeli, da 
sodi na našo kmetijo. 
Z iskanjem informacij po spletu smo izvedeli, da gre za 
cikasto govedo avtohtone pasme iz Slovenije, ki je pri-
merno za manjše kmetije in težje pogoje kmetovanja. 
Pasma je ogrožena in kot genetska rezerva morda ravno 
zato dragocenejša. 
Zatem smo vzpostavili stik z g. Matjažem Hribarjem 
iz KGZS – Zavoda Ljubljana. Napotil nas je h kmetu z 
Zgornjega Jezerskega, ki je ravno imel cikasto govedo 
za oddajo. Po toplem sprejemu pri družini Košir-Karni-
čar in zanimivem ogledu kmetije smo se končno odločili 
in sklenili posel. Tako smo leta 2019 postali ponosni la-
stniki dveh čudovitih samic cikastega goveda Minke in 
Francke. 
Zahvaljujemo se g. Matjažu Hribarju, strokovnemu vodji 
in tajniku za cikasto govedo in družini Košir- Karničar za 

njihovo potrpežljivost, gostoljubnost in pomoč pri nujni 
birokratski poti.
Nato smo preko Združenja rejcev avtohtonega cikastega 
goveda v Sloveniji in Osemenjevalnega centra Preska 
uspešno uvozili seme cikastega goveda v Avstrijo. V po-
moč sta nam bila g. Matjaž Hribar in g. mag. Janez Kunc 
iz Osemenjevalnega centra Preska. Seme smo tudi regi-
strirali pri avstrijski semenski banki. 
V prihodnjem letu upamo na zdravo potomstvo in se vse-
limo vzreje vseh prihodnjih cik. Tudi vabilo g. Hribarja, da 
naše potomstvo vpišemo v rodovniško knjigo za cikasto 
govedo, smo z veseljem sprejeli. Naš naslednji cilj je, 
da cikasto govedo uveljavimo tudi v Avstriji, jo naredimo 
prepoznavno in jo ponudimo trgu. 
Upamo na podporo Kmetijsko gozdarske zbornice av-
strijske Štajerske, ki bo našo prošnjo in vprašanja obrav-
navala šele v naslednjem letu. 
Vse nadaljnje predloge in nasvete v zvezi z rejo, prodajo 
in trženjem dobimo s strani organizacije ARCHE Avstri-
ja, združenja za ohranjanje redkih pasem rejnih živali, 
katerega člani smo. Ta zasebna organizacija podpira 
ohranjanje genetske raznolikosti v Avstriji in se ukvarja 
s temo »nujnost in načini ohranjanja genov v živinoreji«. 
Pri prodaji stavimo na direktno trženje oziroma prodajo 
na kmetiji. Prednost pred ostalim vidimo v višjih prihod-
kih, saj vmesni posredniki odpadejo; krepimo zaupanje 
strank v pridelke s kmetije; pridobimo direktne povratne 
informacije, pohvale in zahvale kupcev. Razmišljamo 
tudi o direktni dostavi, torej o prodaji od »vrat do vrat«, 
saj se prebivalstvo stara, življenje je vedno hitrejše in 
bolj stresno. Še en donosen način za trženje produktov 
vidimo v t. i. »solidarnostnem« kmetovanju. V imenu ene 
ali več strank se vzredi živina in kmet ima tako garancijo, 
da bo njegov vložek izplačan. Ta oblika trženja je zelo 
priljubljena. 
Nahajamo se na začetku zastavljenih ciljev, vendar jih 
bomo še naprej vztrajno zasledovali in upamo, da bomo 
z navdušenjem nad pasmo cika uspešno okužili tudi dru-
ge kmetije. Na koncu se vam zahvaljujemo za povabi-
lo, da lahko naš prispevek objavimo v vašem časopisu. 
Združenju rejcev avtohtonega cikastega goveda v Slo-
veniji, sodelavcem KGZS – Zavoda Ljubljana in vsem 
lastnikom cikastega goveda želimo zdravo, plodno po-
tomstvo in predvsem 

Vesel božič in srečno novo leto!

Prevod: Sonja Hribar

Družina Kleinkeuschler pošilja lepe 
pozdrave v Slovenijo

Die Kleinkeuschler
Anita und Karl Marberl
e-mail: diekleinkeuschler@gmail.com

Nedaleč od slovenske meje v prelepem kraju Straden sredi štajerske vulkanske dežele stoji že več kot 100 let 
naša majhna kmetija, ki jo oskrbuje že četrta generacija. 

Ta alternativa je film, ki je bil pripravljen samo za ta 
namen. V njega je bilo vloženega veliko dela, truda in 
predvsem iznajdljivosti. Film smo pripravili z lokalno TV-
-postajo ATM Kranjska gora in veseli nas, da si ga je do 
zdaj ogledalo precejšnje število gledalcev. To kaže na 
dejstvo, da je Kravji bal resnično slovenski praznik, da 
ga imajo ljudje radi in da je za vse zelo pomemben. 
V filmu smo želeli prikazati več dejavnikov, ki skupaj 
tvorijo celoto našega Kravjega bala. Na prvem mestu je 
zgodovina, ki se izraža skozi tradicijo in navade. V filmu 
tako predstavimo tudi kadre iz več prvotnih izvedb so-
dobnega Kravjega bala, poleg tega pa so predstavljeni 
tudi nastanki te prireditve. Poleg zgodovine so enako po-
membne tudi planine, predvsem tiste, na katerih še ved-
no poteka paša in pa tudi sirarjenje. Na planinah seveda 
ne moremo mimo planšarstva, ki je še vedno živo, pa 
čeprav malce drugačno, kot je bilo v času brez telefonov. 
Seveda se s tem dotaknemo kmetijstva, ki ga bohinjske 
planine poznajo že stoletja. Sir s planin, je prava poseb-
nost, vendar ima Bohinj še tri avtohtone posebnosti,  ki 
jih vsako leto predstavimo tudi v Ukancu. 

Avtohtona bohinjska koruza trdinka je poleg lepega vi-
deza, tudi zelo okusna, tako da so glavna jed Kravjega 
bala, bohinjski koruzni žganci z zeljem, klobaso, morda 
z ocvirki, kislim mlekom …
Druga posebnost je sir mohant, ki ima značilen oster 
vonj in okus in ga uvrščajo med prave specialitete.
Na koncu pa ne moremo mimo cikastega goveda, kate-
remu v čast, namenjamo tudi precej prostora v filmu, saj 
bi Kravji bal brez krav ne bil to, kar je. Ker pa je cika naša 
avtohtona pasma, je vedno cilj, da prednjačijo. Cca 10 
let nazaj smo pričeli sodelovati z Društvom za ohranja-
nje cikastega goveda in to sodelovanje je obrodilo veliko 
dobrega. Verjamemo, da bo tako tudi v prihodnje, ko že 
kujemo plane za nove skupne projekte.  Prepričani smo, 
da bi lahko obiskovalcem ponudili izdelke iz cikastega 
mesa ali pa vsaj sir iz cikinega mleka.
Kravji bal je seveda še veliko več, je tudi zabava, je mes-
to srečevanj, je za več dejavnosti tudi eden zadnjih pole-
tnih, torej sezonskih vikendov.
V upanju, da si boste film ogledali, če si ga še niste, 
vam prilagamo link do filma http://www.youtube.com/wa-
tch?v=51WpZstLEoA. Film in fotografije so last Arhiva 
TD Bohinj.
Srečamo se prihodnje leto 19. septembra.

63. KRAVJI BAL
Tokrat malce drugače, virtualno…
Jure Sodja
Turistično društvo Bohinj

Glede na leto, polno izzivov, skoraj ni bilo pričakovati, da bomo smeli organizirati Kravji bal. S tem v mislih se 
je Turistično društvo Bohinj odločilo, da poišče alternativo, ki vsaj na simbolni ravni nadomešča tisti pravi 
bohinjski praznik.

Kravji bal, 2011 (vir: TD Bohinj)Virtualni Kravji bal (vir: TD Bohinj)

Priprave na Kravji bal (vir: TD Bohinj)

Dogon živali na Kravjem balu, 2009 (vir: TD Bohinj)
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Pri vzreji telet je ne glede na to, ali jih vzrejamo za ple-
me ali pitanje, pomembno da s primernim načinom reje 
in prehrane zagotovimo živalim razvoj predželodcev in 
normalno rastno krivuljo. Predželodci se pri govedu raz-
vijajo postopno z rastjo in razvojem, ob rojstvu vamp za-
seda 25 %, siriščnik oz. pravi želodec pa 60 % celotne 
prostornine predželodcev. Pri odraslih živalih predstavlja 
vamp 80 % in siriščnik 8 % prostornine predželodcev. 
Vsako obdobje vzreje oz. prehrane goveda ima svoj na-
men, pot do polnega razvoja vampa mora biti postopna 
in pravilna. 

V obdobju takoj po rojstvu vamp še nima funkcije, v njem 
se še ni razvila vampova mikroflora, zato prehod moč-
ne krme ali mleka, neposredno v vamp predstavlja ve-
liko nevarnost za pojav prebavnih motenj. Do njih pride 
lahko, kadar teleta nepravilno napajamo, pri reji telet z 
dojiljami oz. če teleta samo sesajo, je teh težav običaj-
no manj. Zelo pomemben mejnik pri vzreji telet je razvoj 
predželodcev. Dobro razvit vamp ima vpliv na sposob-
nost zauživanja krme, izkoriščanje hranil in posledično 
na normalno rastno krivuljo v celotni vzreji. Ne glede na 
način, kako in kdaj odstavimo teleta, je pomembno, da 
jim poleg mleka začnemo čim prej krmit še drugo krmo. 
Osnovna krma za govedo je predvsem voluminozna 
krma s travinja, paša, seno in silaže. Pri manjših teletih 
vampove resice niso dovolj razvite, da bi lahko izkoristile 
hranila iz voluminozne krme. Zato krmljenje samo mleka 
in sena ali paše ni ustrezno, teleta so pomanjkljivo oskr-
bljena. Na dober in hiter razvoj vampovih resic vplivata 
predvsem propionska in maslena kislina. To sta hlap-
no-maščobni kislini, ki nastaneta v vampu pri mikrobni 
razgradnji in presnovnih procesih lahkotopnih ogljikovih 
hidratov, to je škroba in sladkorjev. Za dober razvoj vam-
povih resic moramo torej teletom poleg sena in paše v 
obrok vključiti tudi močno krmo, ki vsebuje škrob in slad-
korje. Običajno so to krmne mešanice, ki so prilagojene 
potrebam telet glede na njihovo starost. V začetni fazi so 
to t. i. štarteji, ki morajo vsebovati dokaj visoko koncen-
tracijo hranil. Kasneje se potrebe po hranilih zmanjšajo. 

V rejah, kjer teleta redijo v hlevih, je dodajanje močne 
krme teletom dokaj enostavno. Večji problem nastopi pri 
teletih, ki so skupaj s kravami na pašnikih večji del dneva 
ali pa se pasejo celo pašno sezono. 
Drugi razlog za vključevanje močne krme v obroke telet, 
so hitro naraščajoče potrebe po energiji in beljakovinah. 
Mleko pri teletih starejših od dva meseca, pokriva le še 
del teh potreb. Zauživanje druge voluminozne krme je 
v tej starosti še dokaj nizko, zato je to čas oz. obdobje, 
ko je potrebno v obroke telet tudi vključiti močno krmo. 
Teleta, stara šest in več mescev sicer lahko že izkoristijo 
večino hranil iz osnovne krme, močno krmo pa jim doda-
jamo za čim boljši razvoj, izkoristek hranil ter optimalni 
priraste. V letih, ko je paša zelo dobra in imajo tudi do-
jilje, predvsem kombiniranih pasem dovolj mleka, teleta 
samo ob paši preživijo, priraščajo pa manj kot bi lahko. 
V jeseni, ko se paša poslabša, zmanjša se količina in 
hranilna vrednost zelinja, krave in večja teleta, nista več 
»kategoriji«, ki sodita skupaj na isti pašnik. Krave so že 
precej breje, teleta ne sesajo več, zato jesenska paša 
še pokriva večino potreb, ki jih imajo krave v tem času. 
Drugače pa je s teleti, ki so lahko v tem času težka že 
200 - 250 kg (več ali manj odvisno od pasme), njihove 
potrebe po energiji so že velike in se tudi še povečujejo. 
Samo paša v tem obdobju vzreje zagotovo ne pokriva 
več vseh potreb, zato lahko teleta ne priraščajo oz. lahko 
celo shujšajo. 
Problem lahko rešimo na dva načina, teleta prej ods-
tavimo in jih začnemo dokrmljevati, na pašniku ali pa v 
hlevu. Lahko pa teleta pustimo pri kravah in jih vsaj 4 - 6 
tednov pred odstavitvijo začnemo krmiti z močno krmo. 
Krmimo jim lahko razne krmne mešanice, prilagojene na 
krmo v času pred odstavitvijo, lahko pa tudi samo žita 

Pravilna vzreja mlade plemenske živine
KGZS – Zavod Ljubljana
Jasmina Slatnar,
specialistka za prehrano domačih živali

P rispevek je nastal na pobudo delovne skupine za odbiro in ocenitev bikov cikaste pasme za osemenjevanje 
in pripust. Delovna skupina je večkrat pri svojem delu opazila pri odbranih plemenskih bikih slabšo rastnost 
in zmanjšanje kondicije po odstavitvi oz. po prodaji plemenskega bika drugemu rejcu za namen naravnega 

pripusta. V članku je navedeno nekaj priporočil, ki bi jih morali upoštevati izvorni rejci plemenskih bikov in tudi kupci 
oz. rejci, ki te bike redijo naprej in uporabljajo za naravni pripust. 

Slabo razvite vampove resice  
(vir: Internet)

Dobro razvite vampove resice 
(vir: Internet)

Pravilno vzrejen potencialni plemenski bik za naravni pripust (foto: 
Matjaž Hribar)

in/ali koruzni drobljenec. Manjšim teletom lahko v me-
šanice dodamo tudi do 30 % celih zrn, ki še dodatno 
spodbujajo razvoj vampovih resic in zmanjšujejo mož-
nosti za driske. Na paši tudi ne smemo pozabiti na dovolj 
vode, voda tudi pripomore k boljšemu zauživanju krme. 
Pomanjkanje vode lahko zmanjša zauživanje krme tudi 
do 45 %. 
V Sloveniji se dokrmljevanja telet na pašnikih poslužuje 
manjše število rej. Tudi pri rejah dojilj in telet na pašni-
kih je dokrmljevanje telet možno, pomagamo si lahko z 
raznimi izvedbami premičnih krmilnikov. V zadnjem času 
se za krmljenje telet vse bolj uveljavljajo krmne mešani-
ce, ki jih imenujemo suhi TMR- ji za teleta. V teh meša-
nicah je poleg močne krme dodano še kratko zrezano 
seno ali slama, melasa ali rastlinska olja in mineralna 
mešanica za teleta. Melasa ali rastlinsko olje, povežeta 
krmo v mešanici, preprečita prašenje in teletom prebira-
nje krme. 

Primer suhega TMR za teleta

Krma % v svežem vzorcu
Seno za teleta 18
Koruzni drobljenec 
(30- 40 % zrnja je lahko celega) 

11

Ječmen/pšenica 32
Repične tropine 11
Sojine tropine 16
Melasa 5
MVD za teleta 1,6
Kalcij 0,4

Suhi TMR pripravimo tako, da v mešalni voz najprej 
damo seno in mešamo, da se krma razreže do dolžine 
2 - 2,5 cm, nato dodamo melaso, še krajši čas mešamo, 
nato dodamo še močno krmo in mešamo še 2 - 5 min. 
Suhi TMR lahko skladiščimo v suhi embalaži (jumbo vre-
če, sodi …) več tednov odvisno od zunanjih temperatur. 
Tak način krmljenja telet tudi prepreči morebitne prebav-
ne (driske) in presnovne motnje (zakisanje vampa). Suhe 
TMR mešanice se lahko krmi v hlevu ali na pašnikih v 

krmilnikih ali jaslih, ki so dosegljiva le teletom. Izkušnje 
rejcev kažejo, da je pri tem načinu dokrmljevanja manj 
možnosti, da se teleta prenajejo močne krme, manj je 
prebavnih in presnovnih bolezni in teleta so na splošno 
bolj zdrava. Po tem postopku vzrejena teleta lahko brez 
večjih težav odstavimo in tudi naprej pitamo ali redimo v 
hlevu. Izognemo se premajhnim prirastom in pretira-
ni izgubi teže, ki se pogosto pojavi po odstavitvi telet 
in na začetku krmljenja samo z voluminozno krmo. 
Rejci, ki niso vključeni v ekološko kmetovanje, lahko za 
sestavo mešanic uporabijo vse sestavine, ki so navede-
ne v predlagani mešanici. Ekološki rejci, ki imajo dolo-
čene omejitve pri nakupu in uporabi beljakovinske krme, 
lahko za krmljenje uporabijo samo žita in seno. Pri tem je 
potrebno upoštevati, da se s tako krmo pretežno spod-
budi rast vampovih resic, manj pa vplivamo na priraste.
Strošek priporočenega načina krmljenja od začetka 
vzreje in do odstavitve, je relativno majhen v primerjavi 
z njegovimi pozitivnimi učinki. Tako vzrejena teleta imajo 
veliko boljši izkoristek hranil iz krme, boljše priraščajo, 
ne hujšajo in izgubljajo kondicije po odstavitvi. Zadostna 
oskrba z energijo v obrokih, pri bikcih tudi pospeši pu-
berteto, poveča raven testosterona v krvnem serumu, 
pospeši rast in funkcijo testisov in pozitivno vpliva na 
količino sperme.
Bikci se tudi hitreje vključijo v čredo in vzpostavijo avtori-
teto v haremu. Naj še enkrat ponovim, predlagamo, tako 
izvornim rejcem plemenskih bikcev kot tudi rejcem, ki 
kupijo te bikce za naravni pripust, da čim bolj upoštevajo 
priporočila iz tega prispevka.Primer mešanica za suhi TMR (foto: Jasmina Slatnar)

Jesensko dokrmljevanje (foto: Eva Vravnek)

Krmilniki na paši za mlado plemensko živino (foto: Jasmina Slatnar)
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Odmaknjenost in zaprtost bohinjske pokrajine sta vpli-
vala na svojskost in večjo lokalno pripadnost bohinjskih 
prebivalcev, ki so se najdlje časa upirali uvajanju drugih 
pasem in osemenjevanju. To se je v drugi polovici 19. 
in v prvi polovici 20. stoletja večinoma izvajalo s pinc-
gavsko, kasneje tudi z lisasto pasmo goveda. Bohinjski 
rejci niso podpirali uvajanja plemenjakov teh pasem, saj 
se je zaradi tega povečal okvir njihovih živali, kar se je 
posledično negativno odražalo na planinski paši, več 
je bilo težkih telitev …, mlečnost pa se ni povečala. Na 
podlagi do sedaj najdenih zgodovinskih virov pa smo 
ugotovili, da se je z načrtnim, predvsem pa z bolj premi-
šljenim uvajanjem druge pasme v Bohinj pričelo že prej, 
in sicer v letu 1853 s tirolsko pasmo goveda. Ta pasma 
je bila z vidika lastnosti mlečnosti primernejša, bohinj-
skim rejcem pa je mleko dolgo predstavljalo pomemben 
vir zaslužka. 
Kasneje so se stvari bistveno spremenile, a nenazadnje 
ne moremo mimo dejstva, da je bila cika do 60-ih let 
prejšnjega stoletja predvsem mlečna pasma.

Vpeljava tirolske pasme bika za 
izboljšanje govedoreje na območju 
Bohinja leta 1853
Trebar (1958) piše, da so v petdesetih letih 19. stoletja 
podpirali domačo pasmo goveda, zlasti bolj mlečne ži-
vali. To lahko razumemo tudi iz tega, ko je leta 1853 na 
občnem zboru Kranjske kmetijske družbe v Ljubljani, v 
okviru ukrepa »Rejo goveje živine v Bohinju požlahtni-
ti«, predsednik zbora predlagal brezplačno vpeljavo 

bika tirolske pasme: » … naj bi se dal za pleme dober 
in bohinjski živini primeren bik na Bistrico«. V nadaljeva-
nju sledi: »… zavoljo tega občnokoristnega namena je 
gospod predsednik pri volji: lepega, dve leti starega bika 
tirolskega plemena kmetijski družbi za majhen denar (50 
fl.) prepustiti; kako bi se pa ta reč izpeljala, je rekel gos-
pod predsednik, naj se povpraša družbina podružnica v 
Radoljci, katera naj izve: kdo v Bistrici bi vzel omenje-
nega bika, ki bi ga kmetijska družba kupila, proti temu, 
da ga redi skozi 3-4 leta za pleme in da je njegovo, kar 
si bo bik po plemenu prislužil; tarifa za to mora biti tista, 
kakor je v Bohinju navadna; kadar čez 3 ali 4 leta bik ne 
bo več za plemensko rabo pripraven, naj se proda za 50 
fl. Tistemu, če ga kupiti hoče, pri kteremu je za pleme bil, 
če ga on noče, pa kakemu drugemu«. 
V Kmetijskih in rokodelskih novicah (1853) so objavili:

O vpeljavi bika tirolske pasme v Bohinj so kasneje po-
ročali v Kmetijskih in rokodelskih novicah (1853) tudi v 
prispevku z naslovom Novičar iz slovenskih krajev – Ra-
doljca: 

Oplemenjevanje cikastega (bohinjskega) goveda v 
preteklosti s tirolsko pasmo goveda
dr. Metka Žan
Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

I zvorno območje edine ohranjene slovenske avtohtone pasme goveda je Bohinj, kjer so v preteklosti za pasmo 
uporabljali izraz bohinjsko govedo (bohinjka). Glavne lastnosti, značilne za bohinjsko govedo, so bile: dobra pri-
lagojenost na lokalne pogoje reje (paša na visokogorskih planinah), skromnost, dobra plodnost, predvsem pa 

odlična mlečnost glede na majhen okvir živali. 

(vir: Kump in Ločniškar, 1956)

Nujen priboljšek za govedo na paši (foto: Anton Jamnik)

Tirolsko govedo – krave so bile 
majhne in skromne, predvsem pa so 
imele dobro mlečnost
V nadaljevanju sledi nekaj opisov tirolske pasme gove-
da, ki naj nam bo v pomoč pri presoji njene ustreznosti 
za oplemenjevanje na izvornem območju cikastega (bo-
hinjskega) goveda. 
Novice (1856) so objavile »Pregled mnogovrstnih go-
vejih rodov« in omenjajo tudi tirolske krave: » … dobre 
mlekarice so tudi tirolske krave in ker so bolj majhne in 
zadovoljne s slabo klajo, jih imajo v goratih krajih poseb-
no radi; tudi med domačo deželsko živino, če ravno je 
silo veliko slabe in zanemarjene med njo, je dokaj lepe 
in dobre in ta je za domačo rejo tudi zato naj bolja, ker ni 
tko draga kot tuja«. 
Tirolsko govedo Bleiweis (1871) takole opisuje: »V na-
šem cesarstvu, toda od nas bolj oddaljena, imenitna 
goveda so: Tirolska goveda. Ona niso velika, so veči-
del rdeča, pa tudi kostanjeve barve, života so okrogle-
ga, kožo imajo debelo; za mleko so dobra; meso njih je 
pa malo grobo, bolj temno-rdeče barve; jedo kaj rada in 
niso izbirčna, tudi ob pičli klaji ne shujšajo hitro …« O 
tirolskih kravah poudarja: »Dobre mlekarice so tirolske 
krave in bolj majhne in zadovoljne s slabo klajo…«. 
Dular (1895) izpostavlja pomen planinske in hribovske 
goveje živine: » … planinska živina je za naše slovenske 
dežele, posebej za male in srednje posestnike, najbolj-
ša in najprikladnejša. Na tem mestu moram naglašati, 
da bom opisal samo tiste pasme planinskega goveda, 
katere so važne za naše razmere.« Za slovenske pok-
rajine opisuje: švicarsko enobarvno pasmo, bernsko 
govedo … ter tudi tirolsko govedo: »Tirolska goveda so 
srednje velikosti, sicer pa bolj ali manj podobna švicarski 
in bernski goveji živini. Dlake so rdeče, rjave in za vse 
tri užitke (mleko, meso, vprego) dobra.« Glede na to, da 
avtor omenja podobnost tirolskega goveda švicarski in 
bernski pasmi, si poglejmo, kaj je zapisal o njiju: O švi-
carski pasmi avtor med drugim piše: » … vime je precej 
veliko – znak dobre mlekarice. Švicarsko govedo je rja-
vo, temnorjavo … Švicarske krave imajo na leto do 2000 
l mastnega in dobrega mleka; ako se krmijo v hlevu s 
tečno klajo pa okoli 3000 l«. Bernsko govedo avtor tako-
le opisuje: »od jedne krave, ki se goni na pašo, namolze-
jo na leto povprečno 2000 l gostega in mastnega mleka, 
a v hlevu tečno krmljena krava more dajati do 3000 litrov 
mleka na leto.«

Nasprotovanje živinorejskih 
strokovnjakov o vpeljavi pincgavske 
in lisaste pasme goveda 
V drugi polovici 19. in v prvi polovici 20. stoletja se je 
»oplemenjevanje« cikastega (bohinjskega) goveda veči-
noma izvajalo s pincgavsko in z lisasto pasmo goveda. 
S strokovnega stališča o ustreznosti uvajanja teh pasem 
v Bohinj, se je pri številnih živinorejskih strokovnjakih po-
javljal velik dvom ter so temu nasprotovali in v nadaljeva-
nju povzemamo nekaj zapisov o tem. Tako Pirc (1909): 
»… bohinjska goveja pasma je majhne postave, skro-

mna glede prehranjevanja, a silno mlečna … pincgavska 
pasma kratkomalo ne sodi v Bohinj …«. Podobno tudi 
Cvenkelj (1914), ki je piše: »Človek zametuje domače, 
kar je dobro in išče daleč v tujini boljše, a zaman. Tako 
se je godilo tudi bohinjski goveji pasmi«. V nadaljevanju 
avtor kritično presoja nenačrtno in premočno križanje te 
izvrstne in edine domače planinske pasme s pincgavsko 
pasmo goveda ter poudarja, da pri tem niso pomislili na 
to, da vsaka pasma ni za vsak kraj. V nadaljevanju sledi 
: » … kravica, za tretjino manjša od pincgavske, da tre-
tjino več mleka kot ta in v tem oziru prekaša bohinjska 
pasma vse druge pasme daleč naokoli … «. 
V Domoljubu (1921) je bilo v prispevku z naslovom 
»Bohinjcem« napisano: » …bohinjska goved je gibčna 
in živahna, finih kosti, oči velike, živahne, smrček črn, 
vrat brez podvratka … kot nalašč ustvarjena za visoke, 
skalnate bohinjske planine …, največja vrlina so krave v 
primerjavi z njihovo telesno maso izborne mlekarice tako 
glede količine kot kakovosti mleka …« Avtor v nadalje-
vanju omenja novo zakonodajo, ki je vplivala na živino-
rejo tudi v Bohinju in izpostavlja, da se je pozabilo na to, 
da so prvo in glavno pri odbiri plemenske živine njene 
dobre lastnosti, njena prireja ter nadaljuje, da tako pa 
nekomu ni ugajal pobit križ, drugemu črn smrček, tretje-
mu enobarvna jelenova barva … V svojem razmišljanju 
avtor meni, da so mogoče vsi imeli dober namen, ko so 
vpeljali pincgavsko ali lisasto pasmo, a se je zaradi tega 
izgubljala mlečnost, skromnost in prilagojenost bohinjke 
na lokalne pogoje reje. Na koncu prispevka je poudarek: 
» … tudi izven Bohinja cenijo še danes bohinjske krave 
kot najboljše molznice«. V Kmetovalcu je neznani avtor 
(1923) zapisal: »Gorenjska goved se odlikuje po tem, da 
je porabna za vse. Ona daje dobre mlekarice in dobre 
vole za pitanje in vprego … Gorenjska goved je danes 
tako čiste krvi, da bi bilo kvarno in pregrešno, ako bi ji 
hoteli primešavati lisaste krvi, ker bi jo s tem v njeni ple-
menski vrednosti znižali …«.
V šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je na celotnem 
območju Gorenjske potekala intenzivna zamenjava ci-
kaste (bohinjske) pasme goveda z lisasto, je živinorejski 
strokovnjak Lovšin (1964) poudarjal specifične pogoje 
reje v Bohinju in da je zato tja tvegano vpeljevati drugo 
pasmo goveda, ki je večja in zahtevnejša od bohinjske 
cike. Posledice so ostale.

Mogočni plemenski bik na kmetiji Tomšič iz Knežaka (foto: Matjaž 
Hribar)
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Zaključek
Vpeljava tirolske pasme goveda v Bohinj davnega leta 
1853 nakazuje na poznavanje osnovnih zootehniških 
meril, saj so se zavedali, da lahko prvotni, dobro prilago-
jeni tip bohinjskih živali na lokalne pogoje reje in njihovo 
odlično mlečnost, ohranijo le z vpeljavo pasme podobnih 
lastnosti. Tirolske krave so opisovali kot mlečne, majhne, 
skromne, torej so bile v glavnih lastnostih zelo podobno 
bohinjskim kravam. 
Kasneje so pričeli bohinjsko govedo oplemenjevati s pin-
cgavsko in lisasto pasmo goveda, vendar so živinorejski 
strokovnjaki temu nasprotovali, prav tako tudi rejci, ki so 
izražali nezaupanje in so menili, da živali velikega okvir-

ja niso prilagojene za visokogorske planinske pašnike. 
Poleg tega se je na ta način izgubljala odlična mlečnost 
bohinjskih krav. 
Po podatkih Registra pasem z zootehniško oceno pa-
sem, ki ga vodimo v okviru Javne službe nalog genske 
banke v živinoreji, je bil v letu 2019 ocenjeni stalež popu-
lacije cikastega goveda 5253 živali, od tega je bilo 1619 
čistopasemskih plemenic, vpisanih v izvorno rodovniško 
knjigo. Po podatkih Kmetijskega inštituta Slovenije (Po-
ročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribi-
štva) je bilo v letu 2019 pri cikasti pasmi 34 laktacijskih 
zaključkov. Torej, na kakšni poti smo danes?

Cike v odlični kondiciji na obrobju Ljubljane (foto: Anton Jamnik)

Jesenska paša ob dokrmljevanju na kmetiji Kosovelj iz Zagrajca (foto: Matajž Hribar)

Uvod
Kot je že v zadnjih letih v navadi, vam predstavljamo 
stopnjo sorodstva letošnjih cikastih bikov iz kataloga. Za 
vseh 17 bikov, ki so na voljo za osemenjevanje v letu 
2020, smo pregledali stopnjo sorodnosti s populaci-
jo vseh cikastih plemenic. Štirje biki (DIN 854638, TIM 
854622, MIKO 854610 in NEDO 853853) so v rednem 
osemenjevanju, ostali pa so na voljo po naročilu. Vse 
bike smo primerjali med seboj in hkrati tudi s 3580 ci-
kami ženskega spola, od novorojenih do starejših krav.

Kaj je parjenje v sorodstvu
Ponovimo še enkrat osnove. Če imata dve živali, ki ju 
parimo, enega ali več skupnih prednikov, potem govo-
rimo o parjenju v sorodstvu. Bliže kot je njun skupni 
prednik, bolj sta si živali sorodni. Dve živali, ki sta potom-
ki istega bika (in različnih mater), imata v povprečju 25 
% skupnih genov po poreklu; njuna stopnja sorodnosti je 
ena četrtina ali 0,25. Če ju parimo, bo njun potomec do-
bil v povprečju 12,5 % enakih genov od očeta in od ma-
tere. 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 dve živali sorodni, kolikšen delež njunih ge-
nov je skupen zaradi njunega 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. Praktično 
to pomeni, da potencialna partnerja nimata skupnega 
niti enega starša ali starega starša.
Zaradi selekcije in tudi naključnih izgub postaja populaci-
ja domačih živali vedno bolj sorodna. Čeprav naraščanja 
sorodnosti ne moremo povsem preprečiti, pa lahko s pa-

metnim izborom partnerjev naraščanje sorodnosti precej 
upočasnimo. Če populacije preseže kritično mero, po-
tem jo moramo osvežiti z uporabo plemenjakov iz drugih 
populacij, kar pa pri cikasti pasmi zaradi avtohtonosti ne 
pride v poštev.
Negativni učinki inbridinga se najprej izrazijo v zmanjša-
ni plodnost in vitalnosti živali, šele kasneje v videzu ali 
proizvodnih lastnostih.

Sorodnost bikov v osemenjevanju
V pregled smo vzeli 17 bikov, poleg že omenjenih štirih, 
še bike MED 853752, NORD 853525, SONAR 854088, 
BIL 854184, FRAM 853296, SOD 853796, VAL 853814, 
SAVO 853820, GRBAC 853847, NINKO 854045, GREN 
854285, JARC 854286 in ROMI 854352. Podrobnejše 
podatke lahko dobite v katalogu plemenskih bikov za leto 
2020 ali na spletni strani OC Preska ali www.govedo.si. 
V preglednici 1 so prikazane njihove medsebojne stop-
nje sorodnosti. Poudarjene celice presegajo vrednosti 
6 %, po diagonali pa je inbriding posameznega bika.
Glede na poreklo so si biki med seboj bolj ali manj v 
sorodu. Od letošnjih bikov je z biki v osemenjevanju naj-
bolj v sorodu bik NEDO 853583 z 90 % cikaste in 10 % 
pinzgauske pasme, najmanj pa bik DIN 853814. Tudi bik 
MIKO 854610 ni z ostalimi biki preveč v sorodu.

Sorodnost bikov s populacijo
Vsako leto se rodi okoli petsto teličk cikaste pasme in 
število vztrajno raste. Za vse plemenice, tudi že izloče-
ne, smo izračunali stopnjo inbirdiranosti in določili, koliko 
sta si bila njihova starša v sorodu. Povprečje po posa-
meznih letih prikazujemo v grafikonu 1. Upoštevane so 
samo živali, ki imajo znana oba starša. Kot vidimo, dol-
goročni trend prikazuje vztrajno dvigovanje stopnje inbri-
dinga v populacij in se bo verjetno v nekaj letih povzpel 
nad 2 %. Kot že rečeno, še sprejemljiva stopnja je okoli 
3 %.
Graf 1: Stopnja inbridinga v ženski cikasti populaciji

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

Plemenski bik SVITOV SI 64929501 s kmetije Andrejčič iz Grahovega 
(foto: Darja Andrejčič)
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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 %)

854638 
DIN

854622 
TIM

8 5 4 6 1 0 
MIKO

8 5 3 8 5 3 
NEDO

< 2 leti 2,9 4,3 3,6 5,7
2 – 7 let 3,0 4,2 3,4 5,8
starejše 2,8 3,8 3,0 4,3
skupaj 2,9 4,1 3,3 5,4

Najmanj soroden s plemenicami je bik DIN, ki je tudi naj-
mlajši, sledi mu bik MIKO, vendar sta oba bolj v sorodu 
z mlajšimi živalmi, kot s starejšimi. Za osemenjevanje 
mlajših živali previdno uporabljajte bika TIMa 854622, za 
vse živali moramo opozoriti na previdno uporabo bika 
NEDO, ki ima povprečno stopnjo sorodstva že zelo vi-
soko.

Možnosti in zaključki
Vidimo lahko, da stopnja sorodstva vztrajno narašča. 
Pred osemenitvijo svoje plemenice zato natančno pre-
verite stopnjo sorodstva vaše plemenice s posameznim 
bikom. Na spletni strani www.govedo.si imate zato prip-
ravljeno aplikacijo Rejčev kalkulator sorodstva, lahko pa 
si pripravite pregled Kam cika?, kjer najdete priporočene 
ali odsvetovane cikaste bike za vse vaše živali. 
Z aplikacijo Sorodstvo v čredi pa lahko ugotovimo stop-
njo sorodnosti cele črede s poljubnim plemenskim bikom 
(za osemenjevanje ali za pripust). Vpišemo lahko enega 

ali več bikov in iz razpredelnice ugotovimo, kateri je po 
sorodnosti najbolj primeren.
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.

Preglednica 1: Stopnja sorodnosti med plemenskimi biki; v odstotkih

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 854638 DIN 0,6 2,9 3,0 4,1 2,3 3,2 3,8 2,7 1,7 4,8 3,2 2,2 1,8 1,5 3,2 1,7 2,0
2 854622 TIM 2,9 0,9 3,5 5,3 1,5 5,3 3,2 2,6 4,9 8,0 2,3 3,0 2,5 5,8 4,6 5,1 3,0
3 854610 MIKO 3,0 3,5 0,0 4,9 3,3 3,6 2,9 3,0 3,0 4,1 1,4 2,4 4,6 3,6 3,6 5,1 2,2
4 853853 NEDO 4,1 5,3 4,9 3,6 1,7 4,0 8,8 5,1 13,8 31,2 2,2 1,2 3,8 3,7 5,4 28,9 3,0
5 854352 ROMI 2,3 1,5 3,3 1,7 0,0 0,7 4,2 2,2 2,1 2,0 0,7 2,9 1,0 2,9 1,2 4,5 4,3
6 854286 JARC 3,2 5,3 3,6 4,0 0,7 0,9 2,5 2,8 2,0 4,7 7,0 2,7 3,6 5,1 2,5 1,7 3,9
7 854285 GREN 3,8 3,2 2,9 8,8 4,2 2,5 1,4 1,9 14,2 9,8 13,1 1,6 2,5 1,1 2,4 9,4 3,0
8 854184 BIL 2,7 2,6 3,0 5,1 2,2 2,8 1,9 1,8 4,4 5,1 5,7 14,6 2,7 7,4 3,7 8,4 2,8
9 854088 SONAR 1,7 4,9 3,0 13,8 2,1 2,0 14,2 4,4 0,4 15,5 0,3 4,1 3,5 5,1 3,6 17,9 1,6

10 854045 NINKO 4,8 8,0 4,1 31,2 2,0 4,7 9,8 5,1 15,5 4,1 3,0 2,0 3,8 3,3 4,6 30,4 3,3
11 853847 GRBAC 3,2 2,3 1,4 2,2 0,7 7,0 13,1 5,7 0,3 3,0 1,6 3,5 2,3 10,7 4,3 1,7 5,0
12 853820 SAVO 2,2 3,0 2,4 1,2 2,9 2,7 1,6 14,6 4,1 2,0 3,5 0,8 2,7 8,6 3,1 9,4 4,3
13 853814 VAL 1,8 2,5 4,6 3,8 1,0 3,6 2,5 2,7 3,5 3,8 2,3 2,7 0,2 1,4 3,2 3,9 1,8
14 853796 SOD 1,5 5,8 3,6 3,7 2,9 5,1 1,1 7,4 5,1 3,3 10,7 8,6 1,4 3,1 9,5 9,2 6,3
15 853752 MED 3,2 4,6 3,6 5,4 1,2 2,5 2,4 3,7 3,6 4,6 4,3 3,1 3,2 9,5 0,5 5,1 6,2
16 853525 NORD 1,7 5,1 5,1 28,9 4,5 1,7 9,4 8,4 17,9 30,4 1,7 9,4 3,9 9,2 5,1 3,5 3,7
17 853296 FRAM 2,0 3,0 2,2 3,0 4,3 3,9 3,0 2,8 1,6 3,3 5,0 4,3 1,8 6,3 6,2 3,7 0,1

Plemenski bik SONCE SI 34759875 s kmetije Vravnek iz Otiškega 
vrha (foto: Eva Vravnek)

Plemenski bik SVITOV na zimskem obroku s kmetije Andrejčič iz 
Grahovega (foto: Matjaž Hribar)

Vsako leto komisija (Matjaž Hribar, Anton Burja, Janez 
Mrak in Milan Hribar) odbere deset novih najboljših ple-
menskih bikov cikaste pasme za namen umetnega ose-
menjevanja. Biki so odbrani po načelu z nadpovprečno 
oceno avtohtonosti in telesnih lastnosti. Velik vpliv pri od-
biri najboljših plemenskih bikov imajo tudi ocene mater, 
manjkajoče linije in sorodstvo teh bikov s celostno popu-
lacijo cikastih krav v Sloveniji. Tem bikom se odvzame 
ustrezen vzorec tkiva, ki ga Javna služba nalog genske 

banke (Biotehniška fakulteta) pošlje v Nemčijo na ge-
nomsko analizo na morebitno prisotnost drugih pasem 
goveda v genomu odbranega plemenskega bika. Tako 
dobimo od genske banke izdelano ekspertizo oz. pripo-
ročilo, kateri bik je ustrezen za osemenjevanje. Za leto 
2021 so na novo vključeni za osemenjevanje ženskih 
plemenskih živali cikaste pasme trije novi biki: DIN 
854638, TIM 854622 in MIKO 854610. Vsi biki so dobrih 
telesnih in avtohtonih lastnosti. Na novo je v katalogu za 

Plemenski biki cikaste pasme za osemenjevanje v 
letu 2021
KGZS – Zavod Ljubljana
Matjaž Hribar, strokovni vodja in tajnik Društva CIKA

Cikasta pasma50

DIN 854638
Ž: SI 65081583
D: 20.02.2018
R: Janez Smrtnik, Zgornje Jezersko

Kappa kazein AA
Beta kazein A2A2
CK - 95 %, PZ - 5 %

Plemenski bik je v kombiniranem tipu. Ima odlične telesne lastnosti in dobre avtohtone lastnosti s 
temnejšo temeljno barvo plašča ter dobro omišičenost.

Zaradi preprečevanja parjenja v sorodu se odsvetuje oziroma preveri primernost osemenjevanja plemenic, potomk bikov: Napoleon, Tom in 
Darvin.

DON 854162 (SI 44696825) DONI 853506 (SI 74225507) 
JEREBIKA (SI 13940959)

ULA (SI 13967545) EKICI 853002 (SI 73479404) 
URŠKA (SI 63373086)

NOVO

TIM 854622
Ž: SI 95020530
D: 03.04.2018
R: Mitja Kosovelj, Komen

Kappa kazein AB
Beta kazein A1A2
CK - 94 %, PZ - 6 %

Plemenski bik je v kombiniranem tipu s poudarkom na mlečnosti. Ima dobre avtohtone in telesne 
lastnosti ter dobro omišičenost. Temeljna barva plašča je svetlejša z manj izraženimi barvnimi znaki.

Zaradi preprečevanja parjenja v sorodu se odsvetuje oziroma preveri primernost osemenjevanja plemenic, potomk bikov: Nego, Darvin, 
Napoleon, Saturn, Tom in Ninko

TRIM 854108 (SI 84646895) TOR 853537 (SI 34287150) 
SRNA (SI 54335529)

DORA (SI 84775207) NET 853522 (SI 44121664) 
DETALA (SI 83392971)

NOVO

MIKO 854610
Ž: SI 45041170
D: 14.03.2018
R: Matej Krivec, Solčava

Kappa kazein AB
Beta kazein A2A2
CK - 99 %, PZ - 1 %

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

Zaradi preprečevanja parjenja v sorodu se odsvetuje oziroma preveri primernost osemenjevanja plemenic, potomk bikov: Napoleon in Surk.

MOR 853894 (SI 04547732) MLAJ 853505 (SI 34097667) 
ROGINA (SI 53340843)

ROSA (SI 63476062) NANDE 852300 (SI 53325077) 
BRINA (SI 63081202)

NOVO

NEDO 853853
Ž: SI 04374172
D: 26.05.2014
R: Janez Pogačnik, Podnart

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

Plemenski bik je v kombiniranem tipu. Potomci so izredno omišičeni. Ima povprečne telesne in avtohtone 
lastnosti, lepo izraženo prsno globino in temnejšo temeljno barvo plašča z manj izraženimi barvnimi znaki.

Zaradi preprečevanja parjenja v sorodu se odsvetuje oziroma preveri primernost osemenjevanja plemenic, potomk bikov: Gren, Nord, Ninko in 
Sonar.

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

ŠIKANA (SI 54067761) NAPOLEON 852738 (SI 33389455) 
ŠMARNA (SI 22968092)

Legend

Legend of icons

Signs and Symbols of 
genetic particularities
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plemenskega bika tudi podatek o beta kazeinu. BETA 
KAZEIN je vrsta beljakovine v kravjem mleku, ki lahko 
zagotovi dodaten učinek hrane na prebavo, zaradi spro-
ščanja biološko aktivnih peptidov. Beta kazein je lahko 
prisoten kot ena od dveh glavnih genetskih variant: A1, 
A2. A2 beta kazein je priznan kot prvotni beta-kazein be-
ljakovina, ker je obstajala pred mutacijo v A1 beta kazein 
v evropskih čredah pred nekaj tisoč leti. A2 beta-kazei-
na je najprimernejša varianta zaradi koristi za zdravje. 
A1 beta kazein se povezuje s sladkorno boleznijo tipa 1, 
ishemično boleznijo srca, nekaterimi nevrološkimi bolez-
nimi (avtizem) in alergijami na kravje mleko. 
Pri ocenjevanju prvesnic opažam 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 doseg-
la velik uspeh, saj je tekom teh let vključila tri nove linije 
(sorodstvene začetnice imen plemenskih bikov: V, J, F) 
in obnovila zalogo semena v 100 odstotkih starih linij. 
V naslednjem obdobju pa bomo poskušali vpeljati še tri 
nove linije plemenskih bikov cikaste pasme v oseme-
njevanje (K, P in L). Tudi te linije bikov so prisotne že 
kar nekaj časa v naravnem pripustu in iz leta v leto iz-
kazujejo dobre avtohtone lastnosti. S tem se zagotavlja 
sorazmerno nizka stopnja sorodstva v populaciji krav ci-
kaste pasme, celosten napredek in obstoj pasme. Poleg 
odbranih bikov za osemenjevanje, priporočano tudi ple-
menske bike, ki so namenjeni za alternativno vzrejo ozi-
roma za naravni pripust. Vsako leto tako priporočimo in 
ocenimo od 55 do 65 plemenskih bikov cikaste pasme. 
Danes se lahko že pohvalimo, da se najde plemen-
ski bik, ki je sorodstveno ustrezen in so hkrati tudi 
upoštevane določene želje rejca, čisto za vsako rejo 
oziroma za vse plemenske ženske živali v določeni 
reji. Stopnja sorodstva potomcev v teh rejah je nižja, še 
toliko bolj, če rejec upošteva navodila komisije. 
Če se bomo nadalje držali priporočenih navodil in ob 
naraščanju populacije rodovniških krav cikaste pasme, 
bomo v petih letih uspeli dovolj sorodstveno ločiti linije 
plemenskih bikov za namen umetnega osemenjevanja. 
Posledično ne bomo več potrebovali dolgega seznama 
semena bikov, ampak le seme štirih bikov, ki bi bili so-
rodstveno ustrezni za celotno populacijo krav v tekočem 
letu. Ob velikem naboru semena bikov cikaste pasme na-
mreč povzroča pri lokalnih veterinarskih postajah kar veli-
ko zmedo, pa tudi velik strošek hranjenja tega semena na 
Osemenjevalnem centru Preska. Vsi priporočeni plemen-
ski biki cikaste pasme s strani komisije in njihove matere 
dobijo t. i. de minimis podporo v tekočem letu. Članek o 
tej podpori je tudi opisan v tej številki Cikastega zvončka. 
Rejci bikovskih mater, sporočite o morebitnih rojstvih 
bikcev, ki so primerni za alternativno vzrejo za namen 
naravnega pripusta. Najbolje je, da rojstvo bikca čim prej 
sporočite, kot je zapisano v obvestilu o odbiri bikovske 
matere in osemenjevalnega načrta. Bikce je potreb-
no 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 alternativno vzrejo za namen naravnega pripusta, ker 

ne ustreza glede sorodstva v čredah, ali pa je prepozno 
javljen. Bodite pozorni, kdaj poteče plemenskemu biku 
licenca. V primeru, da ga boste imeli še eno sezono in 
je biku licenca že potekla, čim prej sporočite, da licenco 
biku podaljšamo. Odbranega in potrjenega plemen-
skega bika od komisije za namen naravnega pri-
pusta cikastih krav se morate posluževati minimalno 
dve sezoni. V kolikor ga izločite že po prvi sezoni 
(razen bolezni bika, agresivnosti …), se boste v nas-
lednji 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! Živalim oziroma 
potomcem, ki jim je bilo ob številčenju s strani vašega 
kontrolorja osnovno preverjeno poreklo in s tem dolo-
čena cikasta pasma, so z določenimi dodatnimi pogoji 
ustrezne za vpis v subvencijsko vlogo iz naslova gen_
pas (sredstva za avtohtone pasme). Naj še enkrat ome-
nim, da potni list za žival, ki jo kandidirate v subvencijski 
vlogi, ni dovolj, temveč mora biti izveden vpis porekla v 
CPZ-Govedo, kjer se točno določi pasma. Ob tem ne 
pozabimo, da so natančni podatki o poreklu živali 
prvotno temelj za rejsko oziroma selekcijsko delo in 
s tem zagotovljen napredek ter obstoj pasme! Podat-
ke urejajte sproti!
Pri dodeljevanju priporočenih plemenskih bikcev v alter-
nativno vzrejo za namen naravnega pripusta prihaja tudi 
do nedovoljenih akcij nekaterih rejcev. Tu gre za proda-
jo bikcev za namen naravnega pripusta brez kakršne-
ga koli dogovora o ustreznosti in vednosti komisije, 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. Priporočeni biki 
za alternativno vzrejo so na seznamu pri strokovne-
mu tajniku in jih ni potrebno ponujati preko oglasov, 
ker takšno početje povzroča zmešnjavo. 
V letošnjem letu so bile kljub epidemiji (COVID 19) oce-
njene vse prvesnice cikaste pasme po vsej Sloveniji. 
Ocenili in priporočili smo preko 60 plemenskih bikov za 
namen naravnega pripusta. Odvzeli smo 15 vzorcev tkiv 
od letošnjih najbolje ocenjenih plemenskih bikov za na-
men genotipizacije. Sproti so že odbrane bikovske ma-
tere za naslednje leto. Tudi letos je vključenih v Društvo 
CIKA kar nekaj novih rejcev s cikasto pasmo govedi. V 
naslednjem obdobju se bo začelo poskusno odbirati 
živali, prvotno plemenske bike cikaste pasme za namen 
osemenjevanja s pomočjo izračunanih plemenskih ozi-
roma genetskih vrednosti, nato priporočati na tej podlagi 
plemenske bike za naravni pripust, odbira bikovskih ma-
ter … Rejci boste ob tem dobili bistveno več pomemb-
nih informacij za določeno žival, ki bodo pripomogle k 
še boljšemu rejskemu delu. Strokovne službe pa na-
tančnejše podatke pri selekcijskem delu.
Opravljenih je bilo še veliko drugih del, in ugotavljam, 
da smo stoodstotno dosegli zastavljene cilje, ki nas 
vežejo iz rejskega programa za cikasto govedo.

Subvencija je namenjena ohranjanju avtohtonih pasem 
in izboljšanju biotske raznovrstnosti. Pri vpisovanju zbir-
nih vlog letos spomladi je bilo še vedno veliko težav in 
vprašanj. Največ vprašanj je bilo pri dokazovanju ustre-
znosti cikaste pasme pri živalih. Križanke ali živali, ki 
nimajo znanega porekla namreč ne morete vpisovati 
v ukrep GEN_PAS. Živalim mora biti vpisano poreklo 
(evidenca porekel) v Centralo podatkovno zbirko Gove-
do (CPZ-Govedo), kjer se tudi določa ustreznost pasme. 
Z evidentiranjem podatkov o poreklu in na zahtevo rej-
ca, da so njegove živali pod določenimi pogoji vpisane 
v rodovniško knjigo, izkazujemo tudi istovetnost cikaste 
pasme. Težave, ki so povzročile kar nekaj preglavic rej-
cem in svetovalnim službam, pa so bile predvsem na 
nivoju časovno ustreznih posodobitev oziroma pre-
nosu podatkov o živalih (ažurirani podatki), ki se jih 
poslužuje Agencija, ki preverja ustreznost vpisa živali, 
glede na ustrezno poreklo o živalih v rejčevi subvencij-
ski vlogi. Posodobitev podatkov se sedaj opravlja v 
predolgem časovnem obdobju. Na subvencijski vlo-
gi nemalokrat program izloči oziroma obarva rdeče 
določeno žival, ki naj ne bi bila po poreklu ustrezna 
in naj ne bi izkazala cikaste pasme, kljub ustrezne-
mu poreklu oziroma vpisu živali v rodovniško knji-
go. Rejcu je nerazumljivo in težko mu je razložiti, 
da bo kasneje ponovno izveden prenos podatkov 
in bo njegova žival, ki je sedaj vpisana pod opom-
bo kot neustrezna, kasneje ustrezna. Za rejca je to 
obremenitev, za svetovalca pa se je tudi izkazalo, da 
je takšno žival izločil. Prenos podatkov o govedu ci-
kaste pasme iz aplikacije (CPZ-Govedo) na Kmetijskem 
inštitutu Slovenije (KIS) v aplikacijo SUBVENCIJE na 
Agencijo (ARSKTRP), za namen administrativne kontro-
le ukrepa GEN_PAS, se lahko uredi preko spletnega 
servisa (kot laik informacijskega sistema predlagam 
možnost, če je prava, v izogib opisani težavi, ali se 
najde druga nujna ustrezna rešitev). Omogočita se 
dve funkionalnosti: 
- Podatki iz baze KIS se v bazi ARSKTRP osvežujejo 

enkrat dnevno (npr.: ob 2 zjutraj).

- Podatki iz baze KIS se v bazi ARSKRP osvežujejo na 
»zahtevo«, kar pomeni, da ima kmetijski svetovalec 
v subvencijski vlogi gumb, ki takoj osveži podatke iz 
baze na KIS-u.

Rejci, ki se s svojimi čistopasemskimi živalmi vključujete 
v operacijo GEN_PAS (subvencija za avtohtone pasme), 
morate upoštevati in izpolnjevati naslednje zahteve in 
obveznosti:
- Če se vključi eno žival, mora znašati skupna obtežba 

najmanj 1 GVŽ. 
- Vključene živali morajo biti prisotne na kmetijskem 

gospodarstvu oziroma na planinskem pašniku ali sku-
pnem pašniku od 1. 2. do vključno z 31.12. v teko-
čem letu. 

- Plačilo se prejme za živali, ki so vpisane v rodov-
niško knjigo ali v evidenco porekel, ki jo vpisujejo 
organizacije za živinorejo. Seveda, če ste vešči, 
lahko takšen vpis opravite tudi sami. Vpis v VOLO-
SU z oznako pasme CK ne pokriva vseh kriterijev 
za vključitev živali v ukrep!

- Živali rojene po 1. 1. 2020 morajo po veljavnem Rej-
skem programu za cikasto pasmo govedi, izkazati mi-
nimalno 70 % CK pasme in največ 17 % PZ in RH 
pasme skupaj ter ostale, da je vpisana cikasta pasma.

- Število vključenih živali v operacijo, se ne sme zmanj-
ševati za več kot 10 % ali eno žival, glede na število 
v vstopnem letu. Če število živali povečate, bodo izpla-
čane po GVŽ, če so upoštevane vse zahteve, pri tem 
pa bo obveznost ostala še vedno število živali v prvem 
letu vstopa v operacijo. 

Problemi in težave vključevanja avtohtonega 
cikastega goveda v ukrep GEN_PAS (subvencija 
za avtohtone pasme)
KGZS – Zavod Ljubljana
Matjaž Hribar, strokovni vodja in tajnik Društva CIKA
Anton Jamnik, kmetijski svetovalec

Počitek (foto: Klemen Petek)

Naveza Tomaža Juršeta iz Ruš na svojega plemenskega bika (foto: 
Matjaž Hribar)



38 39

- Posamezne živali se lahko med letom nadomestijo z 
živalmi iste pasme, lahko tudi z mlajšo ali starejšo.

- Živali je potrebno nadomestiti v roku 30 dni (v pri-
meru prodaje in zakola) oziroma 60 dni (višja sila; 
pogin, izgubljena žival ...). 

- O izločitvi in nadomestitvi je potrebno obvestiti agenci-
jo z dopolnitvijo zbirne vloge pri kmetijskem sveto-
valcu v roku desetih delovnih dni. 

- Pred prvo vključitvijo v ukrep KOPOP je potrebno 
šest-urno predhodno usposabljanje.

- V operacijo se s svojimi živalmi lahko vključite v 
okviru KOPOP (petletna obveznost, ki zahteva 
4-urno usposabljanje vsako leto). Pri tem morate 
voditi evidence o delovnih opravilih glede na vključeno 
operacijo.

- V obdelavi mora biti na KMG MID vsaj 1 ha kmetijske-
ga zemljišča. Zgornja meja obtežbe je 2,4 GVŽ/ha ali 
obremenitve 170 kg N/ha.

Ob odbiri domačih živali je postajalo poreklo živali vse 
pomembnejše, kar je botrovalo k številčenju živali in 
posledično k boljšemu rejskemu delu, preprečevanju 
parjenja v sorodu in ne nazadnje k vedno bolj uspeš-
ni selekciji. Rodovnik je uradni dokument, ki dokazuje 
poreklo živali in je zagotovilo, da so tudi starši izpolnili 

določene pogoje, ki jih določajo pravila. Na podlagi ro-
dovnika se odločamo za primernost in nadaljnjo vzrejo 
plemenske živine. Rodovnik je temelj uspešnega rejske-
ga dela. Podatki o poreklu in izpisi iz rodovniške knjige, 
z namenom, dokazati, čistopasemsko žival, so lahko v 
pomoč tudi drugim institucijam oziroma akcijam, kot so 
subvencijske zbirne vloge. 
Živali - potomce, ki se jih ustrezno oštevilči in jim je s 
strani kontrolorja iz Kmetijsko gozdarskega zavoda na-
pisan dokument »telitev in označitev živali«, se osnovno 
potrdi poreklo. Te podatke se nadalje vnese v Centralo 
podatkovno zbirko Govedo (CPZ-Govedo). Rejec mora 
kontrolorju priložiti ustrezno dokumentacijo (oseme-
njevalni listek v primeru osemenitve matere, haremski 
pripust, če gre za očeta v primeru naravnega pripusta). 
Ob tem se živalim na podlagi starševstva določi pasma. 
Rejec ima za svojo žival ustrezno vodeno poreklo. Na-
dalje, če rejec vstopi s svojimi živalmi v Rejski program 
za cikasto govedo, izkazuje željo, da se njegove živali 
na podlagi teh podatkov vpiše tudi v rodovniško knjigo. 
Vsak rejec, ne glede na članstvo ima pravico zahteva-
ti, da se pod določenimi pogoji njegove živali vpišejo v 
rodovniško knjigo. Člani Društva CIKA imajo svoje živa-
li po ustreznem evidentiranju porekla oziroma osnovni 
potrditvi porekla, brez posebne zahteve, vpisane tudi v 
rodovniško knjigo. 

Zaključek:
Potni list za govedo v okviru VOLOSA še ne pomeni, da 
je žival čistopasemska, ima popolnoma drug namen in 
ni dovolj za vnos živali v subvencijsko vlogo! Osnovno 
potrjeno poreklo za živali, ki so vpisane v CPZ-Govedo 
(vodenje porekla) in živali, ki so vpisane v rodovniško 
knjigo za cikasto govedo ter izkazujejo pasmo cika, so 
primerne za vpis živali v operacijo GEN_PAS (subven-
cija za avtohtone pasme). Ob vsaki novo-rojeni živali, 
pokličite kontrolorja z vašega področnega Kmetijsko 
gozdarskega zavoda, ki vam bo ob ustrezni dokumenta-
ciji žival oštevilčil in ustrezno uredil poreklo. Hkrati boste 
dobili tudi potni list. Če novo-rojeno žival številčite sami 
ali vaš veterinar, z namenom pridobitve potnega lista, 
morate vseeno poklicati kontrolorja, da se podatki o po-
reklu vpišejo v CPZ-Govedo.

Zaščitniška mati (foto: Jože Kolarič)

Antonova lepotica (foto: Anton Jamnik)

Upravičenci pomoči de minimis - 
plemenske reje ogroženih pasem 
domačih živali 
V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju EU pri pomoči 'de minimis' v kmetijskem 
sektorju, so rejci, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko 
proizvodnjo in imajo svoje živali vključene v gensko ban-
ko in situ in vivo (pomeni, da redijo živali v živem na svo-
jem kmetijskem gospodarstvu), upravičeni do dodelitve 
pomoči de minimis. 
Namen pomoči je ohranjanje čim večje genetske pe-
strosti znotraj pasem in preprečevanje parjenja v so-
rodstvu ter ohranjanje reje tudi v odročnejših in hribovitih 
območjih. Zato je potreben naravni pripust. To pomeni, 
da je potrebno zagotoviti sorazmerno veliko število moš-
kih plemenskih živali, kar je težko izvedljivo, ker pomeni 
reja plemenjaka ob maloštevilnih pripustih za rejca veli-
ko gospodarsko breme.
Pomoč de minimis se v skladu z dolgoletnim Programom 
varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji dodeli za rejo 
slovenskih avtohtonih pasem domačih živali, ki imajo 
kritično ali ogroženo stopnjo ogroženosti. Stopnjo ogro-
ženosti izračunava Javna služba nalog genske banke v 
živinoreji, in sicer enkrat letno v skladu s Pravilnikom o 
ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji (Ur. l. RS, 
št. 88/14, 2014). Osnova za izračun ogroženosti je Re-
gister z zootehniško oceno, ki se izpolnjuje vsako leto 
v mesecu decembru in je dostopen na spletni strani: 
http://www.genska-banka.si/pasme/. V Register so vne-
seni podatki o številu plemenjakov in plemenic vpisanih 
v rodovniško knjigo, ki so osnova za izračun ogroženos-
ti. Pri pomoči de minimis se upošteva tudi kriterij, da je 
število živih plemenjakov, vpisanih v izvorno rodovniško 
knjigo manjše od 90. Do pomoči de minimis so upravi-
čeni rejci, ki redijo plemenjake in matere plemenjakov 
naslednjih slovenskih avtohtonih pasem domačih živali: 
cikasto govedo, krškopoljski prašič, belokranjska pra-
menka, istrska pramenka in drežniška koza. Pri cikasti 
pasmi goveda se pomoč dodeli rejam, ki redijo najmanj 
tri plemenice. 

Odbira in potrditev plemenjakov 
Za ohranjanje biotske (in genetske) raznovrstnosti v ži-
vinoreji, se pomoč de minimis dodeli rejcem za odbra-
nega, ocenjenega in potrjenega plemenjaka, v skladu s 
sprejetim in potrjenim rejskim programom. Odbiro ple-

menjakov opravi priznana rejska organizacija v skladu 
z zahtevami rejskega programa in s sodelovanjem izva-
jalca Javne službe nalog genske banke v živinoreji. Po-
sameznega plemenjaka je mogoče uveljavljati za pomoč 
največ dvakrat.

Priprava pogodb de minimis na 
podlagi seznama plemenjakov in 
njihovih mater
Na podlagi seznama živali (in njihovih rejcev), ki ga pri-
dobimo od odgovornih za selekcijsko delo pri posame-
zni pasmi domačih živali, pripravi Javna služba nalog 
genske banke v živinoreji izračun za višino pomoči za 
1 GVŽ. Za preračun GVŽ se uporabljajo koeficienti GVŽ 
posameznih kategorij živali v skladu s prilogo 1 Pravil-
nika o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih 
živali (Uradni list RS, št. 87/14 in 15/16), ki je dostopen 
na spletni strani UL RS: https://www.uradni-list.si/files/
RS_-2016-015-00005-OB~P001-0000.PDF. Pomoč se 
rejcem upravičencem dodeli pod pogojem, da z izvajal-
cem Javne službe nalog genske banke v živinoreji skle-
nejo pogodbo, s katero se uredi medsebojno sodelova-
nje in obveznosti.
Seznam rejcev s priloženimi izračuni finančnih sredstev 
pošljemo v pregled na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano in takoj po prejemu podpisanega skle-
pa o dodelitvi pomoči de minimis, pošljemo pogodbe rej-
cem, običajno je to v začetku meseca novembra.

Ohranjanje cikastega goveda in situ in vivo
dr. Metka Žan
mag. Danijela Bojkovski
Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

V skladu z dolgoletnim Programom varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji, ki ga vodimo v okviru Javne služ-
be nalog genske banke v živinoreji, so rejci odbranega in potrjenega plemenjaka ogroženih in kritično ogro-
ženih slovenskih avtohtonih pasem domačih živali, upravičeni do pomoči iz naslova de minimis. Sredstva so 

zagotovljena v proračunu Republike Slovenije. Prav tako so do pomoči de minimis upravičeni rejci, ki redijo matere 
odbranih in potrjenih plemenjakov. Tudi cika spada med ogrožene pasme domačih živali in rejci, ki se ukvarjajo s 
plemensko rejo cikastega goveda, omenjeno pomoč večinoma že poznajo in so tudi njeni prejemniki. 

Paša krav na kmetiji Štimec iz Kostela (foto: Barbara Štimec)
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Višina pomoči de minimis v letu 2020 
in število GVŽ
Višina pomoči de minimis/GVŽ se med posameznimi leti 
bistveno ne spreminja, ni pa nikoli popolnoma enaka, 
ker je odvisna od celotnega števila GVŽ. V letu 2020 
znaša višina izplačila za 1 GVŽ 90,565 €, celotno število 
GVŽ, ki smo ga uporabili za izračun, pa je bilo 187,72 
(poleg cike vključeni še krškopoljski prašiči, ovce pasem 
belokranjska in istrska pramenka ter drežniška koza).

Zaključek
Pomoč v obliki podpore (de minimis) se vsako leto dodeli 
rejcem plemenjakov in njihovih mater ogroženih in kritič-
no ogroženih slovenskih avtohtonih pasem domačih ži-
vali. Naloga se izvaja že od leta 2008 in rejci plemenske 
reje cikastega goveda so bili prvi prejemniki teh sredstev, 
kasneje pa se je pomoč de minimis razširila še na druge 
(v prispevku omenjene) pasme domačih živali. Sredstva 

iz naslova de minimis so namenska in so namenjena iz-
ključno za plemensko rejo ogroženih in kritično ogrože-
nih slovenskih avtohtonih pasem domačih živali. 
Precej je rejcev, ki pogodbe de minimis že dobro pozna-
jo, so njihovi vsakoletni prejemniki in z nami sodelujejo 
že več let. Vsako leto so tudi novi rejci, kar je zelo raz-
veseljiv podatek.
Opozoriti pa želimo na to, da je vsako leto nekaj rejcev, ki 
pogodbe ne podpišejo, ne pošljejo nazaj ali pa jo pošlje-
jo prepozno. S pomočjo strokovnih tajnikov za posame-
zne pasme rejce »zamudnike« naknadno kontaktiramo 
po telefonu ali e-pošti in na ta način nam uspe »rešiti« 
kakšno pogodbo. A sredstva nikoli niso v celoti porablje-
na, zato se vrnejo nazaj v proračun Republike Slovenije. 
Zato vas, spoštovani rejci, tudi s tem prispevkom sku-
šamo dodatno motivirati, da bi bili ažurni in pravočasno 
vrnili pogodbe. Sredstva so namenjena za vaše priza-
devno delo in trud pri reji slovenskih avtohtonih pasem 
domačih živali, zato se naj v celoti porabijo v ta namen.

Cike na Menini planini (foto: Klemen Petek)
Odlična mlekarica s kmetije Pazlar (foto: Brigita Noč)

Cike v haremu s priporočenim plmenskim bikom (foto: Darja Andrejčič)

Že 7. konferenca Agrobiznis je bila izvedena v me-
secu februarju 2020, tik pred začetkom epidemije 
v Sloveniji. Na konferenci so se predstavili finalisti 
natečaja Agrobiznis ter drugi mladi kmetje in lokalni 
ponudniki ter uspešni primeri digitalizacije v kme-
tijstvu. Na konferenci je bila poudarjena inovativno-
st kmetij, vključevanje podjetništva in povezovanje 
vseh deležnikov z namenom lažjega nastopa na trgu. 
V svojem nagovoru je takratna kmetijska ministrica Ale-
ksandra Pivec izpostavila pomembnost strategije kme-
tijske politike. Poudarila je osrednje teme za prihodnost, 
kot so digitalizacija in zmanjšanje birokracije, povezo-
vanje, prilagajanje podnebnim spremembam in izpol-
njevanje okoljskih zahtev. Kako pomembni sta inovativ-
nost in povezovanje so s svojimi uspešnimi zgodbami 
predstavili tudi zmagovalci letošnjega natečaja Najboljši 
Agrobiznis Podjetnik. Naziv najboljši izdelek po izboru 
uporabnikov si je prislužil soški namaz mlekarne Planika 
in ribogojnice Faronika, naziv najinovativnejše živilo pa 
ekološki bezgov kis kmetije Čarička. Izbrali so tudi naj-
boljši primer dobre prakse povezovanja, ki si ga je prislu-
žila znamka Dobrote Dolenjske. Za najboljšo podjetnico 
v sektorju so razglasili Katjo Temnik, ki je predelavo ze-
lišč razvila v posel.
Predstavil se je tudi rejec avtohtonih slovenskih pasem 
Žiga Kršinar iz Topola pri Medvodah, ki na svoji kmetiji 
med drugimi redi tudi cikasto govedo. Navdušuje s po-
zitivno naravnanostjo, optimizmom, a hkrati s preudarno 

računico. Za rejo cikastega goveda se je odločil zaradi 
odlične prilagojenosti te pasme na lokalne pogoje reje. 
Poudaril je pomen dodane vrednosti v kmetijstvu pri ra-
zvoju svoje poslovne ideje. Je mnenja, da je uležano 
goveje meso cikastega goveda enakovredno angusu. 
Govedino trži pod znamko Cika me mika. Žiga Kršinar 
predstavlja novo generacijo kmetov. Gorsko-hribovsko 
kmetijo na Katarini nad Ljubljano je ustvaril sam in eko-
loško prirejo nadgradil s prirejo senenega mesa. V krmo 
svojim cikam ne dodaja silaže, a kljub temu dosega 
zavidljive priraste. Njegove živali so odporne, stroškov 
zdravljenja je malo. Kmetija je vključena v evropski pro-
jekt pridelave senenega mesa in mleka. Skupaj s kme-
tijama Kosec in Zadravec iz Prlekije prodajajo seneno 
govedino po isti ceni ter jo dostavljajo po vsej Sloveniji. 
Poleg cik redi tudi okoli 60 do 80 koz in prašiče pasme 
krškopoljski prašič. Za poslovno uspešnost je poleg dru-
gih dejavnikov izpostavil povezovanje in sodelovanje v 
projektih. 
Na natečaju je sodelovala tudi kmetija Žgajnar, ki redi 
400 glav goveda in okoli 200 krškopoljskih prašičev, ka-
terih mesnine prodajajo pod svojo blagovno znamko. 
Predstavili so se s sadno-zelenjavnim ekokefirjem, jo-
gurti, skuto in smutiji. Mleka namolzejo dva tisoč litrov ali 
več na dan in ga tudi sami predelajo. Ekološko bazo po-
maranče in korenja za pripravo kefirja so razvili skupaj z 
domačimi in tujimi dobavitelji. Kefirno zrno razvijajo sami 
z razmnoževanjem in ustreznim skladiščenjem.

Kmetijstvo, podjetništvo in avtohtone pasme
Tina Flisar, mag. Danijela Bojkovski, dr. Metka Žan Javna služba nalog genske banke v živinoreji, Oddelek za zootehni-
ko, Biotehniška Fakulteta, Univerza v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, http://www.genska-banka.si/

K metijstvo je panoga, ki s svojimi specifikami počasi sprejema veščine podjetništva. Agrobiznis portal časopisa 
Finance spodbuja podjetništvo in inovativnost na področju prehranske samooskrbe. Njihovi projekti in dogodki 
so namenjeni tako kmetom kot tudi vsem deležnikom vzdolž pridelave hrane. S pomočjo natečaja Agrobiznis, 

iščejo mala podjetja in lokalne ponudnike hrane, ki so našli svojo tržno nišo in njihovo zgodbo razširijo, da bi jim lahko 
drugi sledili. V letu 2020 so organizirali dve zanimivi konferenci, vsako s svojo tematiko.

Krave s Petkove domačije iz Gornjega Grada (foto: Klemen Petek)
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Sama konferenca poudarja pomembnost pridelave hra-
ne, spodbuja pozitivno naravnanost in podjetniške ideje. 
Takšne vrste dogodkov in predstavitve med drugimi tudi 
rejcev avtohtonih pasem kažejo, da lahko le te uspešno 
tržimo kot izdelke z dodano vrednostjo in še posebej v 
teh časih, za njih najdemo tržno nišo.
Druga konferenca, ki si je odvila v začetku septembra 
2020, je bila namenjena povezovanju, kmetijstva in 
turizma. Osrednja tema srečanja je bila predstavitev 
uspešnih zgodb, ki so prepoznavne ne le v Sloveniji, 
temveč tudi v svetu. Slovenija v promocijo turizma 
vključuje gastronomijo, predvsem preko visoke kuli-
narike in lokalno pridelane hrane. Pomemben del ku-
linarike in naše kulturne dediščine so tudi avtohtone 
pasme domačih živali in njihovi izdelki. Konferenca 
se je odvila po t. i. koronskem času, zato se temam, 
kako se soočiti z izzivi v času epidemije, nismo mog-
li izogniti.
Andraž Štalec (Red Orbit) je predstavil rezultate spletnih 
poizvedovanj, ki prikazujejo trende interesov v novi dobi 
t. i. času korone. Uporaba podobnih orodij je dobrodošla 
za prepoznavanje sprememb v navadah potrošnikov in 
možnosti hitrih prilagoditev v podjetništvu. Rezultati ka-
žejo, da potrošniki nimajo jasnih preferenc in enakih izbir 
tudi v času epidemije, ko so usmerjeni v isti fokus. Ta in-
formacija je dobrodošlo orodje in pomoč v podjetništvu, 
kjer obstajajo različne tržne niše, ki jih velja izkoristiti. 
Kljub temu je bila jasno izražena usmeritev poizvedova-
nja v slovenske prehranske proizvode, kar je priložnost 
za razvoj in ponudbo lokalnih pridelovalcev. Zaznati je 
bilo tudi povezovanje pridelovalcev v različnih oblikah, ki 
so ponudbo zbrali na skupnih spletnih straneh in se tako 
prilagodili situaciji.
V okrogli mizi s temo »Drugačne razmere zahtevajo dru-
gačne poslovne modele« so sodelovali: Tomaž Kavčič 
(Gostilna Pri Lojzetu), Aleks Simčič (kmetija Edi Simčič), 
Marcela Klofutar (Gostilna Podvin, Hotel & bistro Linhart) 
in Ana Praprotnik (Sava Turizem). Vsak od sodelujočih 

je predstavil svojo izkušnjo soočanja z negotovostjo v 
času epidemije. Tomaž Kavčič je v času epidemije po-
grešal stik z gosti in obenem poudaril, da so bili časi za 
gostinstvo težki. Poštenost, pristnost in iskrenost so se 
mu zelo obrestovali, saj so se po koncu epidemije gostje 
vrnili in mu tako izkazali podporo za kakovostno delo. 
Gostilna Podvin (Marcela Klofutar in Uroš Štefelin) se 
je prilagodila na drugačne razmere preko priprave jedi 
in snemanja video posnetkov, in tako so uspeli ohraniti 
stik z svojimi strankami. Hkrati so gostom omogočili na-
ročanje in dostavo kosil in poskrbeli za delno izvajanje 
svojega dela. V času karantene se jim je spremenil način 
dela, a hkrati odprl nov pogled na delo, odnose in način 
življenja. V hotelih Sava Turizem so se ob pomanjkanju 
tujih gostov osredotočili na pripravo privlačnih ponudb 
za domačega gosta. Ana Praprotnik, direktorica trženja v 
Savi Turizem, je poudarila pomen gastronomije ter pove-
zovanje kmetijstva in turizma. Skoraj vso hrano in pijačo 
za svoje hotele nabavljajo od slovenskih dobaviteljev, in 
sicer se trudijo nakupe opraviti brez posrednikov. V ho-
telih imajo kotičke s pristno lokalno hrano, ki jo kupijo 
od lokalnih dobaviteljev. S kmetije Edi Simčič iz Goriških 

Molža cikastih krav na kmetiji Kreže iz Hrastnika (foto: Jože Kreže)

Odlična in zdrava prireja na hribovskih pašnikih (foto: Klemen Petek)

Brd je sin Aleks, ki je predsednik Združenja družinskih 
vinogradnikov-vinarjev Slovenije, predstavil, kako so ne-
gotovo obdobje izkoristili za razvoj in pripravo na priho-
dnost. Poudaril je, da so v tem času število zaposlenih 
povečali, kar je v času epidemije redkost. Razvoj novih 
vin namreč zahteva večletno delo, preden svoj nov pro-
dukt ponudijo tržišču, zato si ustavitev dela ne morejo 
privoščiti. 
Od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in 
takratne ministrice je bilo predstavljeno stanje v kmetij-
stvu in aktualni razpisi. Barbara Zmrzlikar iz Slovenske 
turistične agencije je predstavila ukrepe za okrevanje 
turizma, ki temeljijo na razumevanju potrošnikovih po-
treb in maksimiranje uporabe digitalne tehnologije. Kot 
ključni dejavnik v promocijskih aktivnostih vidijo v grad-
nji odnosa med turisti in lokalnimi skupnostmi. Na STA 
so pripravili vrsto prilagojenih javnih razpisov, ki bodo v 
pomoč tako turističnim agencijam, vodnikom, letalskim 
prevoznikom in drugim akterjem v turizmu. Petra Stušek 
(Turizem Ljubljana) je predstavila znaten padec turizma 
v Ljubljani, predvsem poslovnega turizma. Poudarila 
je pomen lokalne kulinarike in promocija turizma preko 
gastronomije.
Sogovorniki okrogle mize so si bili enotni, da je epidemi-
ja in ukrep vlade povezan s podelitvijo turističnih bonov 
prinesel nekaj prednosti turističnim kmetijam, ki so be-
ležile rast obiska. Menijo, da bo tudi podelitev sedmih 
Michelinovih zvezdic pomenila nov mejnik za slovenski 
turizem. Ocenjujejo, da bodo le-te v Slovenijo privabile 
petičneže, ki nas bodo obiskali prav zaradi kulinaričnih 
doživetij. Potrebno jim je predstaviti naše naravne bisere 
in jih zadržati v regiji nekoliko dlje. 
Slovenija tako velja za dober primer povezovanja tu-
rizma in kulinarike. Veliko dela je usmerjenega v certi-
ficiranje izdelkov in projektu izbrana kakovost kot tudi k 
povečevanju deleža ekološko pridelane hrane. V nada-
ljevanju so bili predstavljeni primeri dobrih praks in uspe-
šnih zgodb s področja turizma in kulinarike, med katerimi 
najdemo tudi nekaj povezanih z avtohtonimi pasmami 
domačih živali.
Skupna blagovna znamka in projekt Okusi Posavja 
sega v leto 2002. Na začetku so se vključeni v projekt 

srečali s težavami pri iskanju ponudnikov, ki so jih do da-
nes uspešno presegli. Ponudniki jih sedaj poiščejo sami, 
skupaj pa so ustvarili dobro prepoznano blagovno znam-
ko, ki združuje najboljše ponudnike kulinarike, vin, piv ter 
dobrot s kmetij med njimi tudi mesnin krškopoljskega 
prašiča. Projekt je predstavila Kristina Ogorevc Račič, 
direktorica Centra za podjetništvo in turizem Krško.
Maja Roš Kanellopulos (https://www.nebesa.si/) je 
predstavila skupen projekt, ki je nastal v sodelovanju s 
sestro Ano Roš (Hiša Franko). Za svoje goste so obli-
kovali dodatno ponudbo aktivnosti, ki povezujejo hrano, 
lokalne ponudnike, zelišča, kulturno krajino in kulturno 
dediščino. Eden izmed paketov vključuje tudi obisk tropa 
drežniških koz in pokušanje izdelkov, prirejenih s to kri-
tično ogroženo avtohtono pasmo.
Predstavili sta se tudi turistični destinaciji Pohorje in Vi-
pavska dolina. Pohorje se promovira v skupnem sode-
lovanju 19 občin iz treh regij. Prepoznano je kot odlična 
zimska destinacija, ki pa jo želijo razširiti in nuditi doži-
vetja v vseh letnih časih. Letos so svojo ponudbo hitro 
prilagodili nepričakovani situaciji in sestavili pakete za 
družine, kar se je odražalo tudi na njihovem obisku. Vi-
pavska dolina je bila za aktivno delo na promociji na-
grajena z nazivom »Top 10 destinacija«, ki ji ga je do-
delil Lonely planet. Njihov glavni cilj je privabiti goste, ki 
zapravijo več in prepoznajo kakovost ter dodano vred-
nost tako v izdelkih kot tudi storitvah. Aktivnosti posveča-
jo tudi razvijanju novih praks, kot je gojenje ameriškega 
slamnika, podjetniško priložnost pa vidijo tudi v lokalni 
pridelavi hrane. 
Oba dogodka nista bila direktno povezana z avtohtoni-
mi pasmami in njihovimi izdelki, vendar lahko opazimo 
njihovo sramežljivo širjenje v razne pobude, podjetniške 
ideje in trženje. Na tem področju imamo še veliko pros-
tora za nove ideje in priložnosti, ki jih je potrebno čimprej 
in čim bolje izkoristiti. Bolj kot kadarkoli se namreč potro-
šniki zavedajo pomena lokalne, doma pridelane hrane in 
vedno več je takšnih, ki so za izdelke pripravljeni plačati 
tudi malce več, saj tako investirajo v svoje zdravje. Velja 
razmisliti, kako v prihodnosti še bolj spodbuditi povezo-
vanje in podjetniške ideje s področja reje avtohtonih pa-
sem domačih živali.

Drežniške koze na pašniku na območju Posočja (foto: Jošt Gantar)Selitev na drugi pašnik (foto: Klemen Petek)
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V Sloveniji še nimamo lastnega (nacionalnega) obra-
čuna genomskih plemenskih vrednosti (GPV). Imamo 
rutinski nacionalni obračun plemenskih vrednosti, kjer 
plemenske vrednosti napovedujemo na osnovi podat-
kov, ki se zbirajo v okviru kontrole prireje (lastnosti mleč-
nosti, plodnosti, telesne lastnosti …). S temi plemenski-
mi vrednostmi sodelujemo pri Interbull-u v mednarodni 
primerjavi bikov, posredno pa tudi v mednarodnem ob-
računu GPV za rjavo in črno-belo pasmo. Pri rjavi pasmi 
je mednarodni obračun GPV že uveljavljen, pri črno-beli 
pa je še v testni fazi. Osnova za vzpostavitev nacional-
nega genomskega obračuna je vzpostavitev referenčne 
populacije. Do nedavnega je veljalo, da naj bi bila le-ta 
sestavljena iz tri do pet tisoč progeno testiranih bikov. 
Zaradi majhnosti populacije temu pogoju ne moremo 
zadostiti, saj pri mlečnem govedu v Sloveniji pri nobeni 
pasmi nimamo niti tisoč takih bikov. Tudi z vključevanjem 
tujih bikov, ki imajo potomce v naši populaciji, ni mogoče 
doseči zgoraj navedenega števila. Vse več raziskav pa 
potrjuje možnost vključevanja krav v referenčno popula-
cijo. Pri tem je potrebno v referenčno populacijo vključiti 
vsaj enkrat večje število krav od števila progeno testira-
nih bikov, prav tako pa morajo imeti podatek o lastnem 
fenotipu in več potomcev v populaciji. Cikasto govedo je 
slovenska avtohtona kombinirana pasma s poudarkom 
na prireji mleka. Slovenska populacija cikastega goveda 
je trenutno še premalo številna za vzpostavitev lastne 
referenčne populacije. Vsekakor pa genomska selekcija 
poleg genomskega obračuna plemenskih vrednosti po-
nuja še dodatne možnosti, ki jih je mogoče izkoristiti za 
učinkovitejše upravljanje s populacijo. Te možnosti po-
nujajo t. i. monogenske lastnosti in koeficienti sorodstva 
ocenjeni na osnovi genomskih informacij, torej glede na 
funkcije genov. 

Prva faza projekta je zajemala analizo aktualnih pro-
blemov na področju selekcije in potencialnih izzivov pri 
vpeljavi lastne genomske selekcije, prepoznane s stra-
ni vseh deležnikov. Določenih je okrog 5000 živali rjave 
in črno-bele pasme, ki imajo v nacionalnem obračunu 
plemenskih vrednosti zanesljive napovedi in dobro ge-
netsko povezavo s populacijo rjave oz. črno-bele pasme 
govedi v Sloveniji. Biološki vzorci teh živali bodo poslani 
v genotipizacijo. Rezultati genotipizacije bodo skupaj s 
podatki iz nacionalnega obračuna plemenskih vrednosti 
uporabljeni za vzpostavitev nacionalnega genomskega 
obračuna plemenskih vrednosti za slovensko rjavo in čr-
no-belo pasmo govedi. 
Eden izmed ciljev projekta je vzpostavitev aplikacije za 
genotipizacijo, ki bo uporabna tudi za ostale pasme in 
vrste živali. V aplikaciji bo za govedo možno naročilo 
osnovne genotipizacije s komercialnim SNP čipom in/
ali naročilo genotipizacije za specifične monogenske 
lastnosti. Monogenske lastnosti delimo na zaželene 
lastnosti in dedne napake. Te lastnosti so neposredno 
povezane s točkovnimi mutacijami na genomu in jih 
opredeljujemo kot kvalitativne lastnosti. V osnovno ge-
notipizacijo je v sklopu projekta trenutno že brezplačno 
vključenih okrog 130 monogenskih lastnosti, dodatno pa 
je možno naročilo še desetih doplačljivih lastnosti, ki so 

Možnosti uporabe genomske informacije v 
slovenskih populacijah govedi
Maja Jekler, mag. inž. zoot.
Barbara Luštrek, mag. inž. zoot.
izr. prof. dr. Klemen Potočnik
Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

O ddelek za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, v sodelovanju 
s Kmetijskim inštitutom Slovenije, sedmimi zavodi Kmetijsko gozdarske zbor-
nice Slovenije in osmimi slovenskimi kmetijskimi gospodarstvi izvaja projekt v 

okviru Evropskega partnerstva za inovacije (v nadaljevanju EIP). Projekt z nazivom 
»Uvedba nacionalnega genomskega obračuna plemenskih vrednosti s kombi-
nirano referenčno populacijo za slovensko rjavo in črno-belo pasmo govedi« se 
bo zaključil novembra 2022.

Odlično oblikovano vime pri kravi cikaste pasme (foto: Matjaž Hribar)

Genomska selekcija

zanimive z vidika slovenskih populacij govedi. Poznava-
nje genotipa monogenskih lastnosti – dednih napak pri 
živalih pripomore k preprečevanju širjenja teh neželenih 
lastnosti po populaciji. Z genotipizacijo rejec pridobi in-
formacijo, ali žival to dedno lastnost ima ali je nima ali pa 
jo prenaša. Nekatere prisotne dedne napake (npr. arah-
nomelija) so lahko prepoznavne, medtem ko drugih brez 
podatka o genotipu ni možno nedvoumno identificirati 
(npr. pljučna hipoplazija z anasarko). Pri parjenju živali, 
ki napako prenašata, se pričakuje, da bo ta napaka pri 
potomcih prisotna v 25 % primerih, 50 % potomcev bo 
prenašalcev in 25 % potomcev bo 'zdravih' . Z genotipi-
zacijo preko aplikacije bo zagotovljeno tudi spremljanje 
biološkega vzorca od odvzema do analize v laboratoriju 
in prejema rezultatov. Rejec bo v času trajanja postopka 
lahko spremljal, kaj se dogaja z njegovimi vzorci, kje se 
nahajajo in v kolikšnem času lahko pričakuje rezultate. 
V okviru projekta bo izdelana prav tako strategija t. i. ni-
šne selekcije na primeru zaželene monogenske lastnos-
ti beta kazeina (A2 mleko). Uživanje mleka, ki vsebuje 
A2 obliko beta kazeina, je glede na rezultate raziskave 
ugodnejše za zdravje ljudi. Pojav priporočil za njegovo 
uživanje je vse pogostejši. Potrošniki že povprašujejo 
po tem mleku, vendar v Sloveniji še nimamo postavljene 
selekcijske sheme za tako usmerjen tip prireje. 

Rejski cilj cikastega goveda je ohranjanje pasme v 
prvotnem tipu in preprečevanje parjenja v sorodstvu. 
Pri selekciji se pogosto spregleda dolgoročni pomen 
preprečevanja parjenja v sorodstvu. Za populacijo cikas-
tega goveda bi bile informacije o koeficientih sorodstva 
med živalmi ocenjenih na osnovi genoma bistveno učin-
kovitejše, kot klasični koeficienti sorodstva, ki so ocenje-
ni na osnovi rodovnikov. Ocena slednjih namreč temelji 
na predpostavki, da sta živali, ki nimata skupnega pred-
nika, popolnoma nesorodni. Ocena genomskih koefici-
entov sorodstva pa predstavlja delež enakega dednega 
zapisa. Torej delež identičnih genov ne glede na poreklo. 
Posledično je možno z uporabo koeficientov sorodstva 
ocenjenih na genomskih informacijah dolgoročno in 
učinkoviteje ohranjati genetsko raznolikost v populaciji, 
kot je bilo to možno do sedaj na osnovi rodovniških po-
datkov.
Zaključimo lahko, da je uporaba orodij, ki jih ponuja ge-
nomska selekcija učinkovita pri upravljanju pasem tudi, 
kadar so te tako majhne, da s poznanimi metodami še ni 
mogoče zgraditi referenčne populacije. Zlasti za majhne 
populacije je izrednega pomena, da se pri selekcijskih 
odločitvah upoštevajo informacije monogenskih lastnos-
ti in ocene koeficientov sorodstva na osnovi genomskih 
informacij. S tem je možno preprečiti, da se v populacijo 
prenese prevelik delež nezaželenih genov in da se iz 
generacijo v generacijo ohranja pestrost genoma, ki ga 
poseduje taka pasma. 

Pavšetovi ciki s Koroške (foto: Zvonko Pavše)

Cike pri Kolaričevih iz Stoperc (foto: Jože Kolarič)

Portret Matkove krave (foto: Tamino Petelinšek)
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Zgodovinski razvoj pasme in 
rodovništva
Izvorna populacija konj v zahodnih delih Slovenije s sre-
diščem na Gorenjskem je bila do leta 1918 večinoma no-
riškega izvora, v severovzhodni Sloveniji - predvsem na 
področju Prekmurja pa medžimurskega izvora. Rodov-
niške knjige so se na pobudo v letu 1930 ustanovljenega 
Konjerejskega društva Dravske banovine pričele voditi 
leta 1934. V tem letu je bilo v rodovnik vpisanih 11 no-
riških in 50 medžimurskih kobil ter iz Avstrije pripeljanih 
14 noriških žrebcev. V obdobju do druge svetovne vojne 
so poleg noriških plemenili še belgijski žrebci in njihovi 
potomci ter žrebci lastne reje. Med drugo svetovno voj-
no so Nemci skoraj vse belgijske in medžimurske žreb-
ce na ozemlju Slovenije zamenjali z noričani, takoj po 
vojni pa so se poleg njih v omejenem številu uporabljali 
tudi hrvaški žrebci belgijsko-medžimurskega izvora. Do 
leta 1959, ko je bila ukinjena rodovniška služba je bilo v 
rodovnik zavedenih 2269 hladnokrvnih kobil. Leta 1962 
je rodovniško službo obnovil Veterinarski zavod Sloveni-
je in v istem letu je bilo v rodovnik sprejetih 91 noriških 
in 582 hladnokrvnih kobil. V tem letu je bil uveden tudi 
poseben rodovnik za noriške kobile. Na področju občin 
Kamnik, Kranj in Radovljica se je izoblikovalo čistokrvno 
rejsko območje noričana. Tu je vedno plemenil noriški 
žrebec, iz Avstrije pa je bilo uvoženih okoli 30 original-
nih noriških kobil. Noriški žrebec je vedno plemenil tudi 

na takrat najmočnejšem hladnokrvnem rejskem predelu 
SV Slovenije s središčem na Ptuju. Rodovniška knjiga 
za noriške konje se je v Sloveniji vodila 40 let, do leta 
2002. Z uvedbo genske banke so se v tem istem letu 
vse noriške živali prevedle v rodovniško knjigo sloven-
skih hladnokrvnih konj, njihov vpliv na nastanek in razvoj 
slovenskega hladnokrvnega konja pa je viden še danes.

Rodovniška knjiga
Leta 1964 se je hladnokrvni tip konja, ki se je vzrejal 
v Sloveniji poimenoval Slovenski hladnokrvni konj in v 

Slovenski hladnokrvni konj
Nataša Gorišek, 
Strokovni vodja PRO ZRKSHP

Slovenski hladnokrvni konj je avtohtona pasma, ki se je v Sloveniji izoblikovala v obdobju zadnjih 90-ih let na 
osnovi avtohtone populacije konj hladnokrvnega tipa. V pasmo slovenski hladnokrvni konj je bila poimenovana 
leta 1964. Ker so konji primerni za vzrejo v ravninskih in hribovitih predelih, se je zelo razširila in s tem postala 

najštevilnejša pasma konj, ki jo rejci danes redijo pri nas.

1-letni žrebčki v žrebetišču v Gornjih Ložinah (foto: Nataša Gorišek)

Dan SHL konja v Šentjerneju (foto: Irena Krnec)

istem letu, se je zanj pričela voditi rodovniška knjiga. Kot 
plemenjaki so se priznavali noričani in žrebci hrvaške 
hladnokrvne pasme - belgijski križanci. Kobile so v tipu 
morale ustrezati pasmi in so že lahko imele poznano po-
reklo.
Leta 1982 se je rodovniška knjiga razdelila na dva dela 
- A- in B-rodovnik. Do leta 2002 so se v A- rodovnik vpi-
sovale kobile z vsaj tremi, od leta 2003 pa z vsaj štirimi 
generacijami poznanih prednikov. V letu 2006 se je ro-
dovniška knjiga A kobil preimenovala v glavno oz. sploš-
no knjigo plemenskih kobil. 
Do leta 1994 so B-rodovnik v celoti vodili območni živino-
rejsko-veterinarski zavodi, s postopnim opuščanjem pa 
je vodenje le tega v letu 2003 v celoti prevzela Veterinar-
ska fakulteta. Tako se je vzpostavila enotna rodovniška 
knjiga B plemenskih kobil, ki jo od leta 2006 dalje imenu-
jemo dodatni del rodovniške knjige, evidenčna knjiga I.
Med letoma 2001 in 2005 so se pričele evidentirati kobile 
brez porekla, ki so ustrezale v tipu in imele registrirano 
žensko žrebe po licenciranem žrebcu. Vpisane so bile 
v Splošni register kobil (SPLR), ki se je leta 2006 po-
imenoval kot dodatni del rodovniške knjige, evidenčna 
knjiga kobil II.
Število letno pregledanih kobil za sprejem v rodovniško 
knjigo v desetletnem povprečju znaša 133 živali in v zad-
njem obdobju ponovno nekoliko narašča. Razmerje med 
kobilami, vpisanimi v glavni in splošni ter dodatni del ro-
dovniške knjige že od leta 2008 narašča v prid kobil, vpi-
sanih v glavni in splošni del rodovniške knjige (A kobil). 
Do danes je bilo v glavni in splošni del rodovniške knjige 
(A-rodovnik) vpisanih skupaj 5033, v dodatni del - evi-
denčna knjiga I (B rodovnik) 1765 kobil in v dodatni del 
- evidenčna knjiga II (splošni register) 190 kobil.

Plemenski žrebci in žrebetišče
V populaciji slovenskega hladnokrvnega konja se je po 
noriških žrebcih, ki so bistveno vplivali na slovensko 
hladnokrvno rejo, izoblikovalo 5 linij žrebcev: Nero, Vu-
lkan, Schaunitz, Diamant in Elmar. Samo ena linija ima 
za zarodnika hrvaškega žrebca belgijsko – medžimur-
skega porekla - Nikodem. 

V letu 2020 je bilo za SHL pasmo priznanih 125 žrebcev, 
od tega 105 (84 %) v javni lasti in 20 (16 %) v privatni 
lasti. 
Večji del - 93% populacije plemenskih žrebcev je žreb-
cev slovenske hladnokrvne pasme, noriškega izvora je 
6 % žrebcev, 1 % pa je žrebcev drugega izvora. Opa-
ziti je, da se delež žrebcev slovenske hladnokrvne pa-
sme konstantno povečuje, delež vseh preostalih pasem 
pa se zmanjšuje. Zastopane so vse linije. Prevladujejo 
žrebci linije Vulkan 36 % in Nero 21 %, žrebcev ostalih 
linij pa je manj: Schaunitz 13 %, Elmar 12 %, Diamant 
11 %, domače linije Nikodem 11 %, ter 3 % žrebcev, ki 
jih v navedene linije ni mogoče uvrstiti. Delež po linijah 
je primerljiv z deležem v reji originalnega noričana in je 
pri vseh linijah dovolj zastopan. Konstantno se povečuje 
delež domače linije Nikodem.
Plemenjaki v javni lasti se zagotavljajo z vsakoletnim 
odkupom in vhlevljanjem mladih žrebčkov v žrebetišču. 
Ustanovljeno je bilo sočasno z rodovniško knjigo v letu 
1964 na posestvu Drvanja v Apaški dolini, leta 1970 pre-
seljeno v Logarsko dolino, jeseni 1981 pa zaradi pove-
čanih potreb v Brigo na Kočevskem. Leta 2013 se je na 
pobudo Priznane rejske organizacije Združenje rejcev 
konj slovenske hladnokrvne pasme (v nadaljevanju PRO 
ZRKSHP) v celoti prestavilo v Gornje Ložine k družini 
Omerza. Žrebetišče je imelo in še vedno ima zelo veliko 
vlogo pri razvoju konjereje v Sloveniji. Z njegovo pomoč-
jo se še danes vzdržuje in ohranja stalež plemenskih 
žrebcev, ki so v javni lasti in so potrebni za doseganje 
zastavljenih rejskih ciljev. Njegov obstoj je omogočil velik 
napredek v reji in še vedno evidentno vpliva na razvoj in 
oblikovanje pasme. 
Z načrtno odbiro se zagotavlja ohranitev vseh žreb-
čevskih linij in zadovolji genska pestrost v reji. Kvaliteta 
plemenjakov raste in je v veliki meri odvisna od kako-
vosti odbranih žrebčkov vsake posamezne generacije. 
Trenutno je v žrebetišču 15 žrebčkov letnika 2019 in 16 
žrebčkov letnika 2020. Do sedaj je bilo skupno vhlevlje-
nih 720 žrebčkov noriške in slovenske hladnokrvne pa-
sme.
Z odločbo RS MKGP so bili leta 2011 plemenski žreb-
ci slovenske hladnokrvne pasme v javni lasti prenese-
ni v upravljanje PRO ZRKSHP. Nakup in odkup mladih 
žrebčkov je danes v celoti v domeni in pristojnosti PRO 

Preizkus delovne sposobnosti, plemenska kobila 4833 Tekola (foto: 
Nataša Gorišek)

Preizkus delovne sposobnosti, žrebec 1026 Šah Nero XVI-628 (foto: 
Irena Krnec)
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ZRKSHP, samo žrebetišče pa se večinoma ohranja oz. 
vzdržuje z javnimi sredstvi.

Številčnost populacije
Populacija konj je srednje velika in razpršena po celot-
nem področju Republike Slovenije, s čimer je zagoto-
vljena stabilnost v reji. Skupno število plemenskih živali 
trenutno znaša 1610 živali, od tega je 1485 plemenskih 
kobil in 125 plemenskih žrebcev. Vsako leto se v povpre-
čju registrira 765 žrebet. Posamezne kategorije v popu-
laciji so dovolj enakomerno razporejene. Skupno število 
konj slovenske hladnokrvne pasme je trenutno ocenjeno 
na približno 3400 živali.
Največ konj slovenske hladnokrvne pasme je zagoto-
vo na Dolenjskem (predvsem del med Grosupljem in 
Šentjernejem ter na področju Ribnice) in Notranjskem 
(Cerknica in Ilirska Bistrica z okolico), številni so na Go-
renjskem, v okolici Ljubljane, na Kozjanskem in v Celju 
z okolico. Prav tako jih najdemo v Beli krajini, na severu 
Primorske, Savinjski dolini ter na Koroškem in v SV Slo-
veniji.

Značilnosti pasme
Slovenski hladnokrvni konj je skladen, čvrst, pleme-
nit konj, srednjega okvirja. Odlikuje ga dober karakter, 
uravnotežen temperament ter pravilni in izdatni hodi, 
zaradi česar se lahko uporablja kot vprežni konj za raz-
lične namene, lahko pa tudi pod sedlom. Predpisana vi-
šina žrebcev je 148 - 160 cm, višina kobil pa 146 - 158 

cm. Zastopane so vse barve z izjemo liscev. Pozitivna 
lastnost pasme je čvrsta konstitucija, vztrajnost, dobro 
izkoriščanje krme in dobra plodnost. 
Zaradi različnih pogojev in tradicije v reji je populacija 
slovenskega hladnokrvnega konja precej heterogena. 
V ravninskih predelih, kjer je reja intenzivnejša, so konji 
večji in težji, v hribovitejših in predelih z omejenimi mo-
žnostmi so sicer robustni in težki, vendar nekoliko nižji.
Cilj je, da se s kvalitetno odbiro in preudarno razporedi-
tvijo plemenjakov, populacija v skladu s potrebami in z 
željami rejcev čim bolj poenoti. 

Namen reje
V zadnjem desetletju se število rejcev povečuje, prav 
tako je opaziti, da se jih vedno več odloča za obsežnejšo 
rejo. Spreminja se način reje, ki postaja ekstenzivnejši, 
konji se v sezoni večinoma pasejo na prostem, s čimer 
še zlasti na za obdelovanje neprimernih ali nedostopnih 
površinah pripomorejo pri ohranjanju kulturne krajine. 
Večina rejcev vzreja konje slovenske hladnokrvne pa-
sme z namenom vzreje klavnih konj in žrebet, ki je glede 
na način same vzreje primeren tudi za zahteve potrošni-
kov po kvalitetni lokalno pridelani zdravi hrani.
Vedno bolj je cenjena tudi uporabna vrednost slovenske-
ga hladnokrvnega konja. Srečamo ga lahko na številnih 
tradicionalnih, cerkvenih, turističnih in drugih prireditvah, 
kjer izvrstno promovira slovensko tradicijo in s tem ohra-
nja kulturno dediščino.
Na marsikateri hribovski kmetiji še vedno pomaga pri 
delu, saj to z mehanizacijo povsod še vedno ni mogoče. 
V sklopu raznih prireditev nekatera Konjerejska društva 
organizirajo tekmovanja v spretnostni vožnji, pa tudi dr-
žavna prvenstva v vožnji enovpreg in dvovpreg, razpi-
sana posebej za konje slovenske hladnokrvne pasme. 

Rejski program
Rejski program za avtohtono pasmo slovenski hladno-
krvni konj se izvaja z namenom ohranitve in izboljšanja 
lastnosti pasme ter ohranjanja genetske raznovrstnosti 
znotraj populacije. Od leta 2005 ga na celotnem obmo-
čju Republike Slovenije izvaja PRO ZRKSHP. Strokovni Licenciranje žrebcev na hipodromu Stožice v Ljubljani (foto: Irena Krnec)

Gornja Radgona (foto: Nataša Gorišek)Odbira žrebčkov na  hipodromu Stožice v Ljubljani (foto: Irena Krnec)

del nalog po pogodbi zanjo izvaja Druga priznana orga-
nizacija v konjereji Veterinarska fakulteta (DPO VF).
Obstoječi Rejski program je v veljavi od leta 2010, v 
skladu z novo zakonodajo Evropske unije pa je že prip-
ravljen posodobljen Rejski program, ki bo vključeval kar 
nekaj sprememb, ki se nanašajo tako na rejski cilj, pa-
semske značilnosti, kot na pogoje za vpis v posamezne 
razrede glavne rodovniške knjige. Spremembe so bile 
narejene na osnovi potreb, ki so se pojavile v zadnjem 
obdobju z namenom, da bodo rejcem zagotavljale vzrejo 
za trg zanimivejših in konkurenčnih konj.

Priznana rejska organizacija 
združenje rejcev konj slovenske 
hladnokrvne pasme - PRO ZRKSHP
V letošnjem letu PRO ZRKSHP praznuje 15. obletnico 
svojega delovanja in šteje okrog 350 članov. V zadnjem 
obdobju svojega delovanja je pri izvajanju rejskega pro-
grama zelo aktivna. Skupaj s strokovno službo in pred-
vsem rejci, ki se v vse organizirane rejske prireditve 
aktivno vključujejo, si prizadeva za napredek v kvaliteti 
vzreje ter na promociji prepoznavnosti pasme.
V PRO deluje ocenjevalna komisija, ki je pristojna za 
ocenjevanje živali v skladu z Rejskim programom. Ak-
tivno je vključena tudi v vse strokovne odločitve, ki se 
navezujejo na upravljanje plemenskih žrebcev sloven-
ske hladnokrvne pasme v javni lasti. Vsako leto je za 
vse člane strokovne komisije organizirano posebno iz-
obraževanje.

V okviru izvajanja rejskega programa PRO ZRKSHP 
redno organizira pomembne rejske prireditve, kot so li-
cenciranje novih, mladih in petletnih žrebcev, menjave 
žrebcev in odbiro mladih žrebčkov. Z organizacijo odbire 
žrebčkov na skupnem preglednem mestu je bil dosežen 
pomemben napredek pri zagotavljanju kakovosti bodo-
čih plemenjakov, sama odbira pa se že odraža na kvali-
teti celotne populacije slovenskih hladnokrvnih konj.
Od leta 2010 dalje se izvaja preizkus delovne sposob-
nosti, ki sodi med pomembnejše selekcijske metode in 
poteka v obliki enodnevnega izpita. Rezultat opravljene-
ga testa je pokazatelj uporabne vrednosti konja, ki ved-
no bolj pridobiva na veljavi.

Državna razstava konj SHL pasme z udeležbo 250 živali, Šentjernej 2015 (foto: Irena Krnec) 

Pašnik na področju z omejeno kmetijsko dejavnosto s haremskim 
pripustom (foto: Nataša Gorišek)
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V letu 2016 je bil na skupnem preglednem mestu prvič 
izveden centralni sprejem kobil v rodovniško knjigo ple-
menskih kobil pred ocenjevalno komisijo PRO. Le-ta 
omogoča boljšo medsebojno primerjavo, in predstavitev 
kobil pod enakimi pogoji, ob enem pa javno predstavitev 
trendov in zahtev za dosego čim boljših rejskih rezultatov.
Veliko pozornost PRO skupaj s svojimi člani namenja 
predstavitvi in promociji pasme. Pasma se samostojno 
ali v okviru genske banke redno predstavlja na Med-
narodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji 
Radgoni. V okviru Razstave slovenskih avtohtonih in 
tradicionalnih pasem je bila večkrat predstavljena na 
Kmetijsko-obrtnem sejmu v Komendi. 
Za vse člane PRO se vsako leto že tradicionalno orga-
nizira Dan odprtih vrat v žrebetišču v Gornjih Ložinah in 
Dan slovenskega hladnokrvnega konja, kjer je bila izve-
dena celo avkcija. 
Rejci in člani PRO-ja se aktivno udeležujejo tudi drugih 
lokalnih prireditev, kjer so vedno dobrodošla popestritev 
in atrakcija za obiskovalce.

Zaključek
Možnost in perspektiva vzreje slovenskega hladnokrv-
nega konja je iz več razlogov zanimiva. Zaradi avtohto-
nosti je pasma pomembna za ohranjanje biotske razno-
vrstnosti in naravnega ravnotežja predvsem na področjih 
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, saj je 
odlično prilagojena na naravno okolje vzreje. Cilj je vse-
kakor vključitev čim večjega števila živali iz populacije 
v Rejski program, s čimer se lahko ohranja zadovoljivo 
število živali za potrebe genetske raznovrstnosti in pred-
vsem ohranjanja pasemskih značilnosti.
Namen vzreje konj slovenske hladnokrvne pasme je pri 
večini rejcev še vedno vzreja klavnih konj in žrebet. Ker 
gre za kmetijsko dejavnost, ki v smislu trženja še ni iz-
oblikovana in glede na številčnost reje ni zanemarljiva, 
je nujno potrebno pristopiti k nacionalni shemi ''Izbrana 
kakovost Slovenije''. Reja slovenskega hladnokrvnega 
konja je nadzorovana reja z vseh vidikov, kar končnim 
produktom zagotavlja kakovost in dodano vrednost. Pro-

dajni proizvodi so lokalno vzrejeni in pridelani in so zago-
tovo primerni za zahtevnejše potrošnike, povpraševanje 
po njih pa je vedno večje. Trenutno je v Sloveniji skoraj 
polovico konj nepasemskih križancev oz. tako imenova-
nih konj za rejo in rabo, pri katerih je tako zdravstveno 
varstvo same reje kot izvor in sledljivost marsikdaj vpra-
šljivo, na trgu pa so ravno zaradi neurejenih razmer ne-
lojalna konkurenca rejcem slovenskih hladnokrvnih konj.
Zaradi nekaterih sprememb v rejskem programu konji 
slovenske hladnokrvne pasme postajajo vedno bolj za-
nimivi za uporabo v rekreativne namene. Miren karakter, 
primerno živahen temperament, dobra delavoljnost in 
vedno boljše gibanje so lastnosti, ki pasmi omogočajo 
vsestransko uporabnost z dobro vlečno, vprežno in ja-
halno zmogljivostjo. 
Zgodovina reje hladnokrvnega konja v Sloveniji je dolga 
in se močno navezuje na tradicijo in kulturo kmečkega 
prebivalstva. Struktura rejcev se je po daljšem obdobju 
v zadnjih letih precej spremenila in predvsem pomladila, 
kar daje reji novo perspektivo in zagon. Rejci slovenskih 
hladnokrvnih konj so ponosni na svoje dosežke v reji in 
verjamemo, da se bo tradicija reje nadaljevala tudi v bo-
doče.

Plemenska kobila 4470 Ruška (foto: Nataša Gorišek) Plemeski žrebec 818 Fatalist-428, predstavnik slovenske linije Niko-
dem (foto: Nataša Gorišek)

Plemenski žrebec 993 Pastir Vulkan XVII-590 (foto: Nataša Gorišek)

Pomagali so mu mladi fantje iz vasi, ki so bili dobro pla-
čani. Z vedeževanjem je kar dobro služil. Denar je delil 
tako, da je za sebe shranil »ta lepe«, »ta zmečkane« pa 
je ne glede na njihovo vrednost podaril pastirjem oziro-
ma tretinjekom. Prerokoval je tudi Brigiti Avsenik. Rekel 
ji je, da bo njen bodoči mož znan po celem svetu. In res, 
oženila se je s Slavkom Avsenikom, ki je s svojo glasbo 
res, ne samo sebe, temveč tudi nas popeljal po celi naši 
»oblici«.

Tudi jaz sem tja gor peljala telico Brino, ki si je tako za-
pomnila pot čez Pleče, da je drugi dan mahnila nazaj 
proti Sv. Petru. Ker je bila žejna, je mukala, zato jo je 
po dolgotrajnem iskanju le našel. Pastirska služba res ni 
tako enostavna, kakor nekateri menijo. Moje štiri cike so 
pred leti v začetku oktobra pobegnile na Rodine. Kmet 
Janez Čop »Honov« jih je zaprl v svojo prazno čredinko, 
od koder sva jih s sinom Markom prignala nazaj na Goro 
domov. Rekla sem, da so imele končni izlet v sosednjo 
občino! Po tem dogodku sem dala Mavlo obrejit in poleti 
je telila bikca Nacka. Takrat sem si vzela prost ponede-
ljek in odšla k pastirici Francki na Poljško planino. Ob 
sedmih je že sijalo sonce v urejeno toplo kuhinjico. Malo 
sva poklepetali, potem pa sem jo mahnila še na planino 
Planinca, kjer sta takrat pasla Janez Zupan »Gvažar« 
in njegova žena Anica. Tam nisem bila dolgo, ker me je 
skrbelo za mojega malega bikca Nacka. Mavla je lepo 
skrbela za svoja teleta. Če je na pašnik pritekel pes, ga 
je kaj hitro odgnala iz njega. Ko sem bila kak kilometer 
od doma, sem kar tekla domov.
Živinoreje me je naučila moja mama Pavla Mohorič Moč-
nik, ki je prišla iz največje slovenske vasi (po kvadraturi) 
Davče. Prišla je za deklo na Bled, potem pa k Vrhovcu 
v Zabreznico. Spomnim se, kako je vsa majcena in zga-
rana kravo od doma na »štriku« odpeljala v dolino in v 
Begunje na umetno osemenitev. Breje so vse ostale že 
od prve osemenitve. Telile so vedno same. Jeseni sva 
teleta naučili pasti. Poleti sva jih pasli po obronkih gozda 
in na Elanovem smučišču v Krpinu. Mama je zredila tudi 
črnega bikca z imenom Fric. Peš ga je peljala v dolino 
k Useneku, kjer so imeli gostilno. Golaž iz njegovega 
mesa je jedel tudi Josip Broz Tito. Za denar, ki ga je do-
bila je kupila kotel za kuhanje žganja. Teleta smo takrat 
še klali doma. To smo počeli že pri šestih tednih, da je 
lahko delala skuto in maslo za dom. Kakšno »štručko« 
je tudi prodala vosnovno šolo ali pa svojim strankam. Za 
šolo je ata Gorjakov napisal tudi račun.
Begunje na Gorenjskem so bile že od nekdaj turističen 
kraj. Z vlakom se je »gospoda« pripeljala v Lesce, od 
tam pa so se s kočijami vozili v dolino Drage in na Bled. 
Povedati vam moram tudi anekdoto o tem: »Kočijaž je 
privezal konja pred gostilno v Dragi. Konj je neki dami 
pojedel svileno rutko. Gospa je pri plačilu prevoza zah-
tevala tudi svojo rutico. Navihani kočijaž ji je rekel: »Po-
čakaj, da se konj pokaka« in mlado gospo prijel za rit! 
Le - ta je hitro izginila brez svilene rutice. Zdi se mi, da 
si je ta gospodična obisk na prelepi Gorenjski za dolgo 
zapomnila«.
Moram napisati, da me je ata naučil, da se vedno ob pro-Milka Močnik s svojimi cikami

Ivan Kutin pred Roblekovim domom

Moji spomini
Milka Močnik, 
Gorjakova

K rava je bila včasih pri vsaki hiši, zato so pokosili vse bregove, ozare. Vse planine so imele na paši krave, 
telice in teleta. V Poljčah so pasli že zgodaj spomladi na Čist’mu robu, nato so jih gnali na Poljško planino. 
Krava vodnica je vedno počivala na določenem kraju, zato se je tam reklo na Počivalu. Na planini jih je ves 

vesel čakal IVAN KUTIN. Bil je tudi prerokovalec. Znal je veliko tujih jezikov. Imel je tudi veliko slik golih žensk in 
veliko knjig v tujih jezikih. Bil je zelo študiran, imel dobro službo, toda navkljub temu je službo pustil in se priselil v 
vas Studenščice. Vedno je hrepenel po čistem gorskem zraku, zato se je odločil da bo pastir na planini. Cike, ki jih je 
takrat pasel je gnal tudi do Roblekovega doma na Begunjščici 1757 metrov nad morjem.
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daji živali da tudi »božji denar« za cerkev. To pa zato, da 
bo žival pri novem lastniku zdrava. Prodala sem teleta, 
po imenu Cumpek. Del denarja sem nesla v begunjsko 
cerkev. Bilo je ravno pred novim letom. Župnik je vedel, 
da sem brez službe (zaprli so tovarno Planika, kjer sem 
delala), zato se je denarja branil. Vseeno sem pustila tis-
ta dva jurja kar na mizi in rekla da sem se tako namenila 
in mora biti tako!!! Nato sem pa že januarja dobila službo 
v Elanu. Najtežje delo v mojem življenju, delo čistilke. 
Vsako popoldne, doma pa živali, sin v Ljubljani v šoli, 
košnja, vrt, dom ... Vse je bilo narejeno na pol. Najbolj 
sem se razveselila zadnjega dne v Elanu, ker sem ve-
dela, da bom dobila tako zasluženo skromno pokojnino. 
Pravijo, da ni važno, koliko jo je, temveč, kolikokrat jo 
dobiš.

Letos pasem Mavlco, Bučko, in telička, ki sva mu dala 
ime Biser. Neuradno je pa Ferdinand (se še spomnite 
risanke?). Je že pravi nagajivček. Uživa na pašnikih in je 
pravi foto-model.
Vnukinja Brina je vsa vesela, če ji krava poliže roko. Tudi 
molst je poskusila, in ker je Mavlca mehka za molst, ji je 
tudi uspelo.
Jeseni jih bova imela zunaj dolgo. Spravilo sena in otave 
nama vzame kar nekaj časa. Ja nimava veliko ravnega 
tu gori, so bol strmine. Zima je pa dolga. Maja je tu na 
Gori (Sv. Peter nad Begunjami) hud veter in mraz, zato 
jih z Milanom spustiva na pašo šele po 15. maju. Imava 
5 čredink. Te dvakrat popasejo, potem je pa že otavič in 
spustiva jih na travnik.

Pri cerkvi sv. Petra nad Begunjami (foto: Milka Močnik)
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POLETNO RAZMIŠLJANJE V LETU COVIDA

Letošnje leto nas je res dobro zaznamovalo,
kar se je zdelo daleč, še kako resnično je postalo,

ne zavedamo se, da smo tu samo začasno,
prav nič ni samoumevno in brezčasno.

Kako hitro postanemo ranljivi,
v hitenju in pomanjkanju časa smo neprekosljivi,
a že čez noč v trenutku vse lahko se spremeni,

kar naenkrat čas sploh več pomemben ni.

Tudi sama v teku življenja večkrat pozabim nase,
v glavi mi roji spomin na dobre, stare čase,

ljudje takrat dosti bolj skromno so živeli,
zvečer pa utrujeni, a veseli, s prijatelji radi posedeli.

Ob kozarčku vinca so se malce razvedrili,
pozabili na skrbi in v klepetu se sprostili,

po vasi večkrat se je slišalo veselje, petje, smeh,
velikokrat še kak godec raztegnil je svoj meh.

Na žalost vsega tega sedaj več ni,
vsak od nas bolj zase se drži,

v udobju svojega doma daleč stran,
z neštetimi skrbmi zapolnimo si dan.

Iz mojih misli oglašanje živine ponese me v vsakdan,
vrnem se v realnost, v daljavi že zagledam vrh poznan,

pred menoj kot v pravljici se drugačen svet odpre,
modro nebo, blagi vetrič in toplo sonce, ki pogreje me.

Prelepa planina, vse kamor seže mi oko,
tu je mir in tišina, ki napolni dušo in telo,

zvončkljanje kravjih zvoncev kot nežna melodija,
v objemu vetra prijetno po planini se razliva.

Kravice brezskrbno uživajo v paši na planini,
ne zanima jih kaj dogaja se v dolini,

za bolezen, virus in tegobe sveta one ne vedo,
važno je, da s slastno travo želodčke si napolnijo.

Vdihnem sveži zrak, v nosnicah začutim prijeten vonj po travi,
razgledam se okoli sebe, z veseljem uživam v prelepi naravi,

v trenutku mojega razmišljanja si le eno zaželim,
da bi virus odšel za vedno in vse gorje z njim.

Ljubljana, Avgust 2020 Mija Slapar




