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UVODNIK / INTRODUCTION

DEJANSKA RESNIČNOST 

N e glede na to, da naša država ne sodi 
med najpomembnejše v Evropi, se lahko 
najpomembnejšim postavi ob bok s šte-

vilnimi dosežki. Med prve se večkrat prebijemo 
s športnimi rezultati. Velikokrat smo na vrhu z 
znanstvenimi odkritji. Slovenci se radi povezu-
jemo in radi sodelujemo. Vse bolj odprti smo do 
tujih investicij. Pogosto prednjačimo po inovativ-
nosti. Visoko smo po mnogih pozitivnih družbe-
nih kazalcih. V Evropi imamo najnižjo stopnjo 
umrljivosti dojenčkov v prvih 28-ih dneh po roj-
stvu. Tveganje stopnje revščine in socialne izklju-
čenosti je še vedno manjše kot mnogokje drugod. 
Med najboljšimi smo po enakopravnosti spolov. 
Dobri smo v izobraževanju. Drugim smo veliko-
krat za zgled pri varovanju okolja in biodiverzi-
tete. Kot ena najbolj gozdnatih evropskih držav 
imamo enega najboljših sistemov za ravnanje s 
tem naravnim virom. Najboljši v Evropi smo po 
kakovosti vodotokov. Med članicami EU imamo 
najvišji odstotek zavarovanih območij. Imamo 
odličen sistem za varnost hrane. Kljub temu da 
se na nekaterih področjih še vedno ne moremo 
pohvaliti s samooskrbo, imamo zdravo hrano in 
izvrstno ter raznoliko kulinariko. Priznanje 
zanjo bo tudi naziv Slovenija - Evropska gastro-
nomska regija 2021. V njem se bo zrcalila naša 
skrb za ohranjanje tradicionalnih vrednot, na-
ravnih virov, kakovost medsebojnih odnosov, 
medsebojno spoštovanje, delavnost, gostoljubnost 
in inovativnost. Seveda je še marsikaj takega, 
kar bi lahko izboljšali, a zato je tu tudi sejem 
AGRA, po splošnem prepričanju ne le največji 
kmetijsko-živilski sejem v Sloveniji, marveč tudi 
eden najpomembnejših tovrstnih sejmov v Evropi 
in njenem zaledju.  
 
Na Agri pridejo do izraza vse zgoraj naštete last-
nosti Slovencev in tistih, ki jih sejem gosti, ne 
glede na to, iz katere od dvaintridesetih držav 
prihajajo. Skupaj iščemo ravnovesje med naravo 
in človekom, med trenutnim uspehom in dolgo-
ročnim razvojem, med visoko produktivnostjo in 
vrhunsko kakovostjo, med preizkušeno tradicijo 
in smelo inovativnostjo. Digitalizacija, prikazi 
dela z roboti in droni se izmenjujejo z rokodel-
stvom in ekološkim kmetijstvom. Ob najboljših 
svetovnih znamkah kmetijske in gozdarske me-

hanizacije se ponosno razkazujejo avtohtone 
pasme živali. Mladi prevzemniki kmetij prikazu-
jejo svoje dosežke na razstavah, maneži in 
Tržnici mladih kmetov. Zreli gospodarji kupujejo 
sodobno mehanizacijo, sprašujejo pri ministrstvu 
za nasvete pri izpolnjevanju vlog in se udeležu-
jejo stanovskih dogodkov. V hlevih se predsta-
vljajo najlepše vzrejne živali. Lučaj za njimi se 
razcvetajo vzorčni vrtovi. Novi pristopi k pride-
lavi, reji in predelavi si podajajo roko z odli-
čnimi, nagrajenimi jedmi in vini. V zbrani tišini 
konferenčne dvorane prisluhnemo besedi stro-
kovnjaka, na poslovnem srečanju pa jeziku op-
timističnega sodelovanja.  
 
Na Agri digitalizacija in virtualna resničnost 
nista namenjena igri, temveč mednarodnemu so-
delovanju, produktivnosti, boljšim pridelkom in 
izdelkom. In kar je najpomembneje, le-te lahko 
vidite, otipate, poskusite, odpeljete na svoj vrt, 
polje ali mizo … Hkrati se pogovorite s proizva-
jalci in pridelovalci, jim sežete v roko in nazdra-
vite skupnim dosežkom. 
 
Hvala vsem, ki ste na sejmu AGRA tudi letos do-
kazali, da prava resničnost presega navidezno, 
pri tem pa je lepa tudi na videz. 
 
 
 

Pomurski sejem d.o.o. 
Predsednik uprave 

Janez Erjavec 
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UVODNIK / INTRODUCTION

ACTUAL REALITY 

Regardless of the fact that our country is 
not among the most important within 
Europe, it may however be proud of its 

numerous achievements. Quite often Slovenia 
ranks among the best with sports results, someti-
mes with scientific discoveries. The Slovenians 
like socializing and cooperating and they are 
good at finding innovative solutions. Our coun-
try has opened up to foreign investments and 
many of the social indicators are forward-loo-
king and progressive. Slovenia has Europe’s lo-
west infant mortality rate and impoverishment 
and social exclusion are still lower than in many 
other countries. We are among the best as far as 
gender equality is concerned, our education sy-
stem is good and we are often quoted as a model 
regarding the protection of our environment and 
our biodiversity. As one of Europe’s most densely 
wooded countries we are well organized in hand-
ling these natural resources. The quality of our 
watercourses is among the best in Europe and 
we have the highest percentage of protected 
areas among the EU member countries. Slove-
nia’s food security system is excellent and though 
we cannot claim to be self-sufficient at all levels 
we can say that our food is healthy and tasty 
and our cuisine diverse. It can be seen as an ack-
nowledgement that Slovenia has become Euro-
pean Region of Gastronomy 2021. Therefore we 
will continue to maintain our traditional values, 
our natural resources, cultivate the quality of so-
cial contacts, mutual respect, industriousness, 
hospitality and innovativeness. There is still 
much that can be improved and we believe that 
the International Fair of Agriculture and Food 
AGRA, Slovenia’s largest exhibition of this kind, 
can play an important role in this.  
 
Thirty-two countries are taking part in this year’s 
AGRA fair and together we will find the balance 
between man and nature, success of the moment 
and long-term development, high productivity 
and excellent quality, long tradition and bold in-
novativeness. Digitalization and working with 
robots and drones will go hand in hand with ar-
tisanship and organic farming. Besides world fa-
mous brands in agricultural and forestry 

machinery there will be presentations of au-
tochthonous breeds, young farmers will present 
their products and projects, experienced farmers 
will buy modern machines, find help in filling 
in forms for submitting applications and partici-
pate in different professional events at the fair. 
The stables will show the best livestock, further 
to be seen are the sample gardens, new ap-
proaches to production, livestock breeding and 
food processing and a presentation of award-win-
ning food products and wines. Visitors will also 
have the opportunity to attend interesting lec-
tures and conferences.  
 
At the AGRA fair, digitalization and virtual re-
ality are meant to enhance international coop-
eration, productivity and the quality of products. 
And even more important, it offers the opportu-
nity to see, touch, taste and try a great diversity 
of products and at the same time to talk and 
shake hands with farmers and producers and 
toast to joint achievements.  
 
Thanks to all of you who have proven once 
again that reality at the International Fair 
AGRA wins over the virtual world and that it is 
also beautiful to the eye.  
 
 
 

Pomurski sejem d.o.o. 
President of the Management Board 

Janez Erjavec
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Razstava slovenskih avtohtonih pasem domačih živali 
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Razstava govedi 
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Razstava konj 
Horse Show 
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Razstava prašičev 
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Razstava drobnice 
Small Cattle Exhibition 
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Vrtec malih živali 
Small Animal Kindergarten 
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Razstava slovenskih avtohtonih pasem  

domačih živali 
Exhibition of Slovenian Autochthonous Breeds 

of Domestic Animals 



POKROVITELJ RAZSTAVE 

 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije 
 
 

ORGANIZATOR RAZSTAVE 

 
Pomurski sejem d.d. 

• 
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,  

Oddelek za zootehniko 
• 

Javna služba nalog genske banke v živinoreji
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POMEN OHRANJANJA IN RABE SLOVENSKIH AVTOHTONIH 
PASEM DOMAČIH ŽIVALI TER PROMOCIJA NJIHOVE VLOGE V 

KMETIJSTVU IN PREHRANI 

 

Trajnostno upravljanje z živalskimi genskimi viri 
in s tem povezano ohranjanje biotske raznovrst-
nosti v živinoreji, še posebej avtohtonih pasem do-
mačih živali, je eno od temeljnih načel svetovne 
in evropske kmetijske politike. V mesecu fe-
bruarju 2019 je mednarodna organizacija Združe-
nih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) 
predstavila prvo svetovno Poročilo o stanju biotske 
raznovrstnosti prehrano in kmetijstvo. Poročilo 
predstavlja zaskrbljujoče dokaze o izginjanju biot-
ske raznovrstnosti, ki je osnova naših prehranskih 
sistemov. Opozarja, da celotnemu sistemu pride-
lave hrane in s tem naši prihodnosti, našemu 
zdravju in okolju preti velika grožnja. Pri pripravi 
poročila je sodelovalo 91 držav, med njimi tudi Re-
publika Slovenija. Poročilo opozarja na zmanjšanje 
raznovrstnosti števila kmetijskih rastlin in pasem 
domačih živali, ki jih uporabljamo v kmetijstvu in 
prehrani ter jim grozi izumrtje. Od približno 6 
000 rastlinskih vrst, ki jih gojimo za prehrano, jih 
v svetovni pridelavi hrane uporabljamo manj kot 
200, od tega jih devet predstavlja 66 % celotne 
rastlinske pridelave. Podobno zaskrbljujoča je si-
tuacija na področju svetovne živinoreje, ki temelji 
na približno 40 živalskih vrstah, a le peščica jih 
zagotavlja svetovno preskrbo z mesom, mlekom 
ter jajci. Od 7.745 avtohtonih pasem (pasma je pri-
sotna le v eni državi) domačih živali jih je 594 že 
izumrlo, 26 % pa so tik pred izumrtjem. Biotska 
raznovrstnost živalskih genskih virov se tako ne 
zmanjšuje samo na račun izumiranja živalskih 
vrst, ampak tudi na račun izumiranja posameznih 
pasem domačih živali. V zadnjih dveh stoletjih je 
na svetovni ravni izumrlo preko 1 100 pasem do-
mačih živali, od tega 100 v manj kot 20 letih. V 
nekaterih živinorejskih panogah, predvsem v pra-
šičereji in perutninarstvu so avtohtone pasme 
danes nadomeščene z modernimi pasmami ali li-
nijami, na katerih sloni svetovna prireja.  
 
Avtohtone pasme imajo pomembno vlogo pri 
ohranjanju biotske raznovrstnosti v kmetijstvu, 
zagotavljanju prehranske varnosti in zagotavljanju 
številnih ekosistemskih storitev. Njihova reja je 
pomembna iz socialnega, ekonomskega in okolj-

skega vidika in zagotavlja številne javne dobrine. 
Ne samo, da predstavljajo bogat vir genetske raz-
novrstnosti za prehrano in kmetijstvo, so tudi del 
kulturne dediščine in narodne identitete. 
 
Izgubljanje biotske raznovrstnosti pri posamez-
nih vrstah domačih živali in erozija genskih 
virov v kmetijstvu ogroža trajnostni razvoj, ohra-
njanje kmetijskih zemljišč (preprečevanje zaraš-
čanja) in poseljenosti podeželja. Ohranjanje in 
trajnostna raba genskih virov za prehrano in 
kmetijstvo je zato v središču svetovne prehran-
ske varnosti.  
 
V letu 2016 je bil sprejet in potrjen program var-
stva biotske raznovrstnosti v slovenski živinoreji 
za obdobje 2017-2023, ki je sestavni del Strokov-
nih podlag za strategijo in akcijski načrt za ohra-
njanje biotske raznovrstnosti za obdobje 
2015-2025 (MKGP, 2014). Program ima osnovo 
v Konvenciji o biološki raznovrstnosti (Rio, 
1992), ki jo je Slovenija ratificirala v letu 1996 
(Ur. l. RS, št. 7/96 - MKBR) ter drugih medna-
rodnih dokumentih kot tudi pravnem redu Ev-
ropske unije. 
 
Delo in izvajanje sedemletnega programa na tem 
področju na podlagi koncesijske pogodbe vodi 
Javna služba nalog genske banke v živinoreji na 
Oddelku za zootehniko, Biotehniške fakultete, 
Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: Javna slu-
žba). Skrb za ohranjanje kmetijskih živalskih 
genskih virov, ki jih redimo v Sloveniji in še po-
sebej slovenskih avtohtonih pasem je glavna na-
loga te službe. Javna služba skrbi za vse 
potrebne neposredne in posredne ukrepe za za-
varovanje pasem domačih živali, še posebej av-
tohtonih, med katerimi omenjamo: strokovno 
spremljanje stanja in ogroženosti pasem, načine 
njihovega ohranjanja ter proučevanje njihovih 
lastnosti in ozaveščanje javnosti.  
 
V letu 2019 Javna služba nadaljuje z organizacijo 
razstave slovenskih avtohtonih pasem domačih 
živali na razstavnem prostoru v okviru Pomur-



10

skega sejma AGRA v Gornji Radgoni. V letoš-
njem letu je to že okrogla jubilejna deseta zapo-
redna razstava. V okviru le-te bo organizirana 
predstavitev sedmih slovenskih avtohtonih 
pasem domačih živali pri šestih živalskih vrstah. 
Vsako leto Javna služba namenja skrb vedno 
večji obogatitvi predstavitvenega prostora, in 
sicer z dodatnimi aktivnostmi, promocijami, de-
lavnicami, prikazi … Vse to v okviru večje pre-
poznavnosti dogodka in ozaveščanja javnosti o 
pomenu pasem domačih živali, ki predstavljajo 
pomemben del slovenske nesnovne kulturne de-
diščine. Promovirani so izdelki slovenskih av-
tohtonih pasem domačih živali ter vloga teh 
pasem v slovenskem kmetijskem prostoru.  
 
V letu 2019 bodo na razstavnem prostoru Javne 
službe nalog genske banke v živinoreji razsta-
vljene in predstavljene naslednje pasme: cikasto 
govedo (plemenska krava s teletom), krškopolj-
ski prašič (plemenska svinja s pujski) oz. multi-
medijska predstavitev kmetije s statusom 
vzrejno središče, jezersko-solčavska ovca (trop 
plemenskih ovc in plemenski oven), belokranj-
ska pramenka (trop plemenskih ovc in plemen-
ski oven), drežniška koza (trop plemenskih koz 
in plemenski kozel), štajerska kokoš (kokoši, pe-
telin) ter kranjska čebela v razglednem panju.  
 
V zadnjih letih je v okviru razstave vključena do-
datna promocija, ki je namenjena predstavitvi 
izbranih kmetij s statusom ark. Izraz »ark« (v ne-
posrednem prevodu barka, skrinja) sporoča, da 
gre za ohranjanje in spodbujanje reje slovenskih 
avtohtonih pasem v njihovem lokalnem okolju, 
kjer so te pasme tudi nastale. Izraz je medna-
rodno uveljavljen, zato lahko dejavnost takšnih 
kmetij vsi obiskovalci, tudi tisti iz tujine, pove-
žejo z ohranjanjem avtohtonih pasem domačih 
živali oziroma sort kmetijskih rastlin v živem. 
 
Ark kmetije in ark središča so prve kmetije v Slo-
veniji, ki pod skupnimi pravili ohranjajo avtoh-
tone pasme v živem in so odprte širši javnosti. 
Ark kmetije so namenjene združevanju dejavno-
sti kmetovanja in ohranjanja slovenskih avtoh-
tonih pasem domačih živali. Na ark kmetijah 
lahko redijo tudi neavtohtone pasme domačih 
živali, morajo pa slovenske avtohtone pasme 

predstavljati vsaj polovico staleža vseh živali. 
Ark središča so namenjena reji slovenskih avtoh-
tonih pasem domačih živali, prvenstveno za na-
mene izobraževanja in ozaveščanja javnosti. V 
Sloveniji je registriranih 12 ark kmetij in 7 kme-
tij s statusom ark središče, od katerih se bodo 4 
predstavile na razstavnem prostoru slovenskih 
avtohtonih pasem domačih živali AGRA 2019. 
Sejemsko dogajanje predvideva intenzivno vklju-
čenost mladih kmetov in podeželske mladine, 
zato se rdeča nit zgodbe v tem kontekstu dopol-
njuje tudi v sklopu razstave avtohtonih pasem. 
Javna služba daje prednost mladim rejcem, ki 
redijo avtohtone pasme in imajo registrirano 
predelavo. Tudi letos bo organiziran poseben 
dan, ki je namenjen rejcem slovenskih avtohto-
nih pasem domačih živali. Podeljena jim bodo 
uradna priznanja za njihov trud in vlogo pri 
ohranjanju ogroženih slovenskih avtohtonih 
pasem domačih živali.  
 
Na prostoru Javne službe nalog genske banke v 
živinoreji bo v času sejma AGRA 2019 možno 
degustirati mesne in mlečne izdelke slovenskih 
avtohtonih pasem domačih živali. Na stojnicah 
bodo rejci nudili za prodajo širši izbor izdelkov, 
ves čas trajanja sejma bodo v okviru razstave slo-
venskih avtohtonih pasem domačih živali pote-
kali prikazi in delavnice izdelave različnih 
izdelkov. Obiskovalci sejma bodo na delavnicah 
lahko sodelovali in izdelke odnesli domov. Pre-
pričani smo, da se na ta način širi pomen reje 
in uporabe slovenskih avtohtonih pasem doma-
čih živali in njihova prepoznavnost.  
 
 

Metka Žan 
Danijela Bojkovski 

Javna služba nalog genske banke v živinoreji 
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CIKASTO GOVEDO 

 
Kmetija, ki razstavlja slovensko avtohtono pasmo goveda: CIKASTO GOVEDO 

 
Klemen Petek, RORE 11, 3342 Gornji Grad  
Po domače »pri Mušču«  
Na kmetiji se ukvarjajo z rejo plemenskih živali treh slovenskih avtohtonih pasem domačih živali: 
cikasto govedo, jezersko-solčavska ovca in krškopoljski prašič.   
Kmetija je vključena v prakso ekološkega kmetovanja (glavna usmeritev kmetije je reja krav dojilj 
in prireja jagnjet).  
Površina obdelovalnih površin: 18 ha (1 ha njiv, 9 ha travnikov in 8 ha pašnikov).  
Od konca maja do konca septembra pasejo govedo in ovce na planinskih pašniki, ki se nahajajo na 
območju občine Gornji Grad.  
V letu 2017 je bil kmetiji podeljen status ARK KMETIJA.  
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KRŠKOPOLJSKI PRAŠIČ 

 
Kmetija, ki razstavlja slovensko avtohtono pasmo prašičev: KRŠKOPOLJSKI PRAŠIČ: 

 
Kmetija Kamenik. Zgornje Laže 8, Loče   
Velikost kmetije: 6 ha obdelovalnih površin in 4 ha gozda  
Reja živali: slovenska avtohtona pasma krškopoljski prašič  
Stalež: 25 -30 plemenskih svinj  
Način reje: večinoma prosta reja: 1,5 ha obore - pašnik in gozd  
Večino žita pridelajo doma na kmetiji.  
Kmetija ima od leta 2008 status VZREJNO SREDIŠČE
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JEZERSKO-SOLČAVSKA OVCA 

 
Kmetija, ki razstavlja slovensko avtohtono pasmo ovc: JEZERSKO-SOLČAVSKA OVCA: 

 
Janez Smrtnik, Spodnje Jezersko 14, 4206 Zgornje Jezersko  
Ekološka kmetija »Kovk«, ki je stara okoli 250 let.  
Na kmetiji se ukvarjajo s plemensko rejo petih slovenskih avtohtonih pasem domačih živali: cikasto 
govedo, jezersko-solčavska ovca, krškopoljski prašič, drežniška koza in kranjska čebela.   
Pomembna dejavnost kmetije je alternativno testiranje ovnov jezersko-solčavske pasme z vsakoletno 
licitacijo plemenskih ovnov.   
Vir dohodka kmetiji predstavljata tudi gozdarstvo in turizem.   
Od konca maja do konca septembra pasejo živali na planinskih pašnikih.  
V letu 2016 je bil kmetiji podeljen status ARK KMETIJA. 
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BELOKRANJSKA PRAMENKA 

 
Kmetija, ki razstavlja slovensko avtohtono pasmo ovc: BELOKRANJSKA PRAMENKA: 

 
Izidor Grabrijan, Velika Sela 6, 8341 Adlešiči  
Kmetija Grabrijanovih leži v naselju Velika Sela na kraškem območju. To je ekološka kmetija ime-
novana Vučji Ogrizek. Na kmetiji gospodari mladi kmet z dekletom. Preživljajo se z rejo slovenskih 
avtohtonih pasem ovc v mesni in mlečni usmeritvi. Redijo tudi druge vrste domačih živali (osle, 
kokoši, prašiče, govedo), a prihodnost kmetije gradijo na bovških ovcah za prirejo mleka. Molzejo 
40 ovc, v prihodnosti jih nameravajo okoli 100. V Beli Krajini so edini ponudnik domačega sira, jo-
gurtov in drugih izdelkov narejenih iz ovčjega mleka, kar je dobra podlaga za uspeh. Obdelujejo 
okoli 50 ha površin, pri čemer je več kot polovica v najemu. 
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DREŽNIŠKA KOZA 

 
Kmetija, ki razstavlja slovensko avtohtono pasmo koz: DREŽNIŠKA KOZA: 

 
Blaž Kravanja, Mala vas 60, Bovec 
 Reja živali: slovenska avtohtona pasma drežniška koza v mlečnem tipu in cikasto govedo.  
 
Velikost kmetije: 5 ha 
 
Kmetija je poznana po reji največjega staleža drežniških koz v mlečnem tipu med posameznimi re-
jami v Sloveniji. Trop drežniških koz je vključen v kontrolo porekla in proizvodnje pri Drugi orga-
nizaciji za rejo drobnice Oddelka za zootehniko, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 
Povprečna mlečnost tropa je med najboljšimi v Sloveniji.  
 
V poletnem obdobju poteka paša drežniških koz na bovški planini Bošca (1370 m.n.v), kjer izdelujejo 
odlične mlečne izdelke iz surovega polnomastnega kozjega ali mešanega kozjega in kravjega mleka.
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ŠTAJERSKA KOKOŠ 

 
Inštitucija, ki razstavlja slovensko avtohtono pasmo kokoši: ŠTAJERSKO KOKOŠ 

 
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Groblje 3,  
1230 Domžale  
Na Pedagoško raziskovalnem centru (PRC) za perutninarstvo Oddelka za zootehniko Biotehniške 
fakultete se že več desetletij ukvarjajo s selekcijo kokoši lahkega tipa (nesnic) in težkega tipa (pitovnih 
piščancev).   
Razvili so tri tradicionalne pasme lahkega tipa (slovenska grahasta, slovenska rjava in slovenska sre-
brna kokoš) in eno pasmo težkega tipa (slovenska pozno operjena kokoš). Z medsebojnim križanjem 
pasem lahkega tipa pridobivajo tri komercialne nesnice (grahasto, črno, rjavo), ki jih tržijo pod 
trgovskim imenom Prelux®.  
Na PRC za perutninarstvo v skladu s sprejetim rejskim programom izvajajo rejska in selekcijska 
opravila na štajerski kokoši, ki jo redijo le v čisti pasmi. Letno prodajo okrog 4000 dan starih piš-
čancev štajerske kokoši obeh spolov. Kupci so kmetje in ljubitelji perutnine.   
Na PRC za perutninarstvo sprejemajo naročila za valilna jajca, dan stare piščance (grahaste, rjave, 
črne, marogaste nesnice, štajerska kokoš, piščanci za pitanje), kastrirane peteline (kopune), kot tudi 
peteline primerne za kastracijo.
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KRANJSKA ČEBELA 

 
Katja in Mitja Nakrst; Žeje 30, 1233 Dob pri Domžalah 

 
Čebelarstvo Cvet  
Lastno čebelarstvo sva Katja in Mitja Nakrst leta 2015 poimenovala Čebelarstvo Cvet. Cvet je napreč 
nekaj lepega, čebele in cvetovi pa so tako zelo nerazdružljivi … Čebelarstvo Cvet deluje na področju 
osrednje Slovenije, v bližini Čebelarskega centra Slovenije. Vzreja kvalitetnih čebeljih matic je pri-
marna naloga vzrejališča. Vzreje smo se lotili strokovno in z veliko mero delovne vneme. Verjamemo 
v pomembnost selekcijskega dela in natančnost poteka vzreje čebeljih matic v vseh postopkih. Po-
membna dejavnost je tudi pridobivanje sortnega medu, cvetnega prahu in matičnega mlečka.   
Vodja čebelarstva Mitja Nakrst se je strokovno izobraževal in deloval na Kmetijskem inštitutu Slo-
venije in Fakulteti za Kmetijstvo in Biosistemsko inženirstvo v Mariboru, kjer je tudi diplomiral s 
čebelarsko tematiko na področju čistosti kranjske čebele in kvalitete čebeljih matic. Mentor je bil 
priznani strokovnjak in znanstvenik prof. dr. Aleš Gregorc.  
Z veseljem sodelujemo z domačimi in tujimi strokovnjaki, kakor tudi z okoliškimi čebelarji. Verja-
memo, da je izmenjava mnenj in kontakt z našimi kupci zelo pomemben, saj gre za obojestranski 
napredek.   
Čebelje matice nudimo domačim čebelarjem in čebelarjem v tujini. Uspešno smo jih že izvozili v 
večino evropskih držav. Pri izvozu matic v tujino je naša pomembna skrb priprava matic na logistiko 
in priprava potrebne dokumentacije, ki spremlja pošiljko. Individualna komunikacija s stranko pa 
nam omogoča, da ne prihaja do nejasnosti in nezadovoljstva strank. Med, cvetni prah in matični 
mleček pa lahko stranke pridobijo na našem domačem naslovu skozi celo leto.
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RAZSTAVA ŽIVALI AGRA V GORNJI RADGONI 2019 

 
JAVNA SLUŽBA NALOG GENSKE BANKE V ŽIVINOREJI 

 
 
Pasma:                      JEZERSKO-SOLČAVSKA OVCA 
Rejec:                        Janez Smrtnik, Spodnje Jezersko 14, 4206 Zgornje Jezersko 
KMG MID:                100204667; tel. št.:  ( (041) 368 903))  
Zap. št                        Rodovniška številka      Spol 
1                                487179                         Ž 
2                                543978                         M 
3                                604028                         Ž 
4                                607903                         Ž 
           
           
Pasma:                      DREŽNIŠKA KOZA 
Rejec:                        BLAŽ KRAVANJA, Mala vas 60, 5230 Bovec 
KMG MID:                100317640 
telefon:                      041 542 781  
Zap št.                        Rodovniška številka      Spol 
1                                458572                         Ž 
2                                608418                         Ž 
3                                630328                         Ž 
4                                591348-rezerva             Ž 
5                                                                     M 
           
           
Pasma:                      CIKASTO GOVEDO 
Rejec:                        KLEMEN PETEK 
KMG MID:                100358430 
telefon:                      041 542 781  
Zap. Št.                      ID Številka                   Spol 
1                                SI 64646794 - krava     Ž 
                                  SI 75150000 - telička    Ž 
 
 
Pasma:                      BELOKRANJSKA PRAMENKA 
Rejec:                        IZIDOR GRABRIJAN, Velika Sela 6, 8341 Adlešiči 
KMG MID:                100308550 
telefon:                      (041) 981 786  
Zap št.                        Rodovniška številka      Spol 
1                                653054                         Ž 
2                                653038                         Ž 
3                                492892                         Ž 
4                                492895                         Ž-rezerva 
5                                541982                         M
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Pasma:                      ŠTAJERSKA KOKOŠ 
Rejec:                        Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 
KMG MID:                100300296  
Živali:                        razstavljene bodo kokoši, petelin (10-18 živali)  
           
           
                                  KRANJSKA ČEBELA 
Rejec:                        čebelarstvo Cvet 
KMG MID:                 
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2
Razstava govedi 

Cattle Exhibitions
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POKROVITELJ RAZSTAVE 

 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije 
 
 

ORGANIZATOR RAZSTAVE 

 
Pomurski sejem d.d. 

• 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 

Priznane rejske organizacije na področju govedoreje 
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OB RAZSTAVI GOVEDA NA SEJMU V  
GORNJI RADGONI - AGRA 2019 

 

Spoštovane rejke in rejci, cenjene obiskovalke in 
obiskovalci govedorejske razstave in sejma 
AGRA 2019! 
 
Govedoreja  je kmetijska  panoga, ki ima v Slo-
veniji največji tržni delež v kmetijstvu, tako po 
obsegu kot po dohodku. V okviru govedoreje je 
najpomembnejši segment prireja mleka, ki je de-
lovno in tehnološko zahtevnejša panoga od reje 
krav dojilj, pitanja govedi in vzreje plemenskih 
živali. Da ima govedoreja v Sloveniji največji 
delež so vzrok naravne danosti, kjer prevladuje 
travnati svet, ki ga je govedo sposobno najbolj 
učinkovito izkoristiti. 
 
Že po tradiciji se govedorejci predstavimo s svo-
jimi živalmi na sejmu v Gornji Radgoni. Rejci s 
pomočjo živinorejske službe v Sloveniji razsta-
vljamo plemenske telice lisaste, črno bele in 
rjave pasme, plemenske bike teh pasem, pitance 
lisaste pasme, krave dojilje lisaste pasme, iz-
vorne rjave pasme, limuzin in šarole pasme ter 
kolekcijo telic mesne lisaste pasme, dva vola iz-
vorne rjave pasme kot delovne živali vajene dela 
v vpregi. 
 
Letošnje sporočilo oziroma rdeča nit sejma 
AGRA v Gornji Radgoni je »SEJEM NOVE GE-
NERACIJE«, kar velja tudi v veliki meri za raz-
stavo govedi na sejmu. Tu mislim predvsem na 
postopke oziroma znanstvene dosežke pri selek-
ciji govedi. V zadnjih  letih se v svetu  pri selek-
ciji govedi vse bolj uveljavljajo postopki  
genomske selekcije.  
 
Slovenija sicer ni bila med prvimi oziroma vo-
dilna pri teh postopkih, ni pa tudi oklevala ozi-
roma čakala, da so se postopki vpeljali tudi v 
slovensko selekcijo. Ustanove in selekcionisti, ki 
se ukvarjamo z postopki za uveljavitev  oziroma 
izračun genomskih plemenskih vrednosti vla-
gamo veliko napora in znanja, da se te metode 
uveljavijo tudi pri nas.  
 

Brez kančka dvoma ugotavljam, da vsi deležniki 
vpeti v govedorejo veliko upov polagamo v me-
tode genomike. Še posebno me navdaja optimi-
zem, da so prav rejci to sprejeli z navdušenjem 
brez večjih pomislekov oziroma nasprotovanj. 
Nasprotno, močno se zavedajo, da je tudi geno-
mika eden od pogojev k boljši učinkovitosti in 
konkurenčnosti v globalnem svetu,  ker prinaša 
ogromno možnosti za razvoj in nadzor pri mo-
nogenskih lastnostih.   
 
Razstavljene živali so v večini že potomke bikov, 
ki so bili že kot mladi bikci genomsko testirani 
in so imeli nadpovprečne genomske teste. Posa-
mezni biki, očetje razstavljenih  telic  imajo 
danes že klasičen obračun plemenskih vrednosti 
in so se dobro potrdili tudi v praksi. Da pa se 
primerjamo tudi z govedorejsko bolj razvitimi 
državami,  kot je sosednja Avstrija, je organizator 
oziroma strokovna ekipa za pripravo razstave go-
vedi poskrbela z udeležbo plemenskih telic iz 
omenjene države, tako da se naše rejsko delo 
lahko neposredno sooči z globalno konkurenco. 
Z zadovoljstvom lahko ugotovim, da je to pravi 
pristop, da so fenotipske razlike med avstrij-
skimi in slovenskimi plemenskimi telicami iz 
leta v leto vse manjše, kar kaže, da smo na pravi 
poti pri rejskem delu tudi v Sloveniji.  
 
Vsem razstavljavcem, mladim rejcem, ki pripravijo 
živali  za prikaz v maneži in službam iskrena za-
hvala za ves napor, ki ga vlagate v razvoj slovenske 
govedoreje in rejsko delo. Rejcem, najbolje ocenje-
nih živali iskreno čestitam za rejske  dosežke,  za 
uspešno delo in vzrejo plemenskih živali, ki so vo-
dilo napredka »NOVIH GENERACIJ«.  
 
 
 

Matija RIGLER, 

vodja selekcijske službe 
KGZS - Zavod Ljubljana 
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1 
 

MANSI  121896 
SI 64521897 

LS 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 
 

25.11.14 
MANTON 721114  
SINDY  SI 93554767 
 

Mle&nost matere: 

POV.: 
NAJ.: 

4/4/4/   8768/  427/  4,86/  322/  3,67 
3/  10158/  520/  5,12/  358/  3,52 

 

Rejec: KGZS - ZAVOD PTUJ 
ORMO#KA CESTA 28 
2250 PTUJ 

Rejec 
teleta: 

PODKUBOV#EK ANDREJ 
TEPANJE 51 
3210 SLOVENSKE KONJICE 

  
 

2 
 

VADKO  121895 
SI 34325333 

LS 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

06.09.2014 
VANADIN 721042  
FLEKA  SI 23660199 

Mle&nost matere: 

POV.: 
NAJ.: 

5/5/5/   6715/  248/  3,69/  214/  3,19 
3/   7263/  269/  3,71/  226/  3,11 

Rejec: KGZS - ZAVOD PTUJ 
ORMO#KA CESTA 28 
2250 PTUJ 

Rejec 
teleta: 

KOCIPER PETER 
STANOVNO 5 
2259 IVANJKOVCI 

  

 

3 
 

EKSTREM  121958 
SI 24603500 

LS 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

24.02.16 
EXODUS 721220  
RO$A  SI 83383832 
 

Mle&nost matere: 

POV.: 
NAJ.: 
SSI: 

8/8/8/   6483/  219/  3,37/  208/  3,21 
8/   7844/  280/  3,57/  253/  3,22 

Rejec: KGZS - ZAVOD PTUJ 
ORMO#KA CESTA 28 
2250 PTUJ 

Rejec 
teleta: 

PEVEC AVGUST 
VR#NA VAS 8 
3253 PRISTAVA PRI MESTINJU 

  
 

4 
 

BISIR 111961 
  SI 74574100 

RJ 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

21.05.16 
BIVER 771160  
COURTNEY  SI 14280351 

SSIg 124 

Mle&nost matere: 
POV.: 
NAJ.: 
SSI: 

3/3/3/   8848/  448/  5,07/  309/  3,49 
3/  10669/  571/  5,35/  371/  3,48 

Rejec: OSEMENJEVALNI CENTER PRESKA 
CESTA V BONOVEC 1 
1215 MEDVODE 

Rejec 
teleta: 

NAPOTNIK JAKOB 
TOPOL#ICA 23 
3326 TOPOL#ICA 

  

PLEMENSKI BIKI 
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5 
 

MONGOL  132006 
SI 24652119 

%B 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

24.08.16 
MOGUL-ET 781276  
#OLA  SI 64130158 

Mle&nost matere: 

POV.: 
NAJ.: 

2/2/2/  11719/  450/  3,84/  371/  3,16 
2/  13873/  536/  3,86/  430/  3,10 

 

Rejec: OSEMENJEVALNI CENTER PRESKA 
CESTA V BONOVEC 1 
1215 MEDVODE 

Rejec 
teleta: 

ROZMAN MATJA$ 
ZADRAGA 18 
4203 DUPLJE 
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6 
 

SANELA  SI 54781061 
LS 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

13.09.17 
PASVAN 121922  
STEFANIA 37  AT 067252919 

Osem.:  01.02.19     RIP 121781 

Mle&nost matere: 
POV.: 
NAJ.: 

4/4/4/   6738/  302/  4,49/  221/  3,29 
4/   7996/  380/  4,75/  256/  3,21 

 

Rejec: DAMJAN KUZMA 
SKAKOVCI 36 
9261 CANKOVA 

 KGZS - Zavod MS 

  
 

7 
 

VANESA  SI 95045650 
LS 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

25.10.17 
HUVERTO 121911  
VIKA  SI 14262300 

Osem.:  23.04.19     HALJA 121994 

Mle&nost matere: 
POV.: 
NAJ.: 

3/3/3/   7617/  271/  3,56/  253/  3,32 
3/   8769/  317/  3,61/  290/  3,30 

 

Rejec: #TEFEK RAK 
KRI$NI VRH 30 
2318 LAPORJE 

 KGZS - Zavod PT 

  

 

8 
 

RAJKA  SI 74995798 
LS 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

01.12.17 
HUVERTO 121911  
ROZA  SI 94200502 

Osem.:  09.05.19     ERZIN 121796 

Mle&nost matere: 
POV.: 
NAJ.: 

4/4/4/   6675/  271/  4,05/  231/  3,46 
2/   8007/  333/  4,16/  275/  3,44 

 

Rejec: PETER KOCIPER 
STANOVNO 5 
2259 IVANJKOVCI 

 KGZS - Zavod PT 

  
 

9 
 

VIHRA  SI 04631129 
LS 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

18.05.17 
HELBOJ 121882  
VILA 1  SI 84160995 

Osem.:  14.03.19     WALFRIED 721511 

Mle&nost matere: 
POV.: 
NAJ.: 

4/4/4/   8042/  299/  3,72/  262/  3,26 
3/   9967/  376/  3,77/  323/  3,24 

 

Rejec: RAJKO KOS 
MURAVE 6 
4223 POLJANE NAD #KOFJO LOKO 

 KGZS - Zavod KR 

  

PLEMENSKE TELICE  
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10 
 

ZARJA  SI 94845457 
LS 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

27.07.17 
HELBOJ 121882  
MELISA  SI 24004475 

Osem.:  01.02.19     RIP 121781 

Mle&nost matere: 
POV.: 
NAJ.: 

3/3/3/   8802/  334/  3,80/  312/  3,54 
2/   9483/  350/  3,70/  330/  3,48 

 

Rejec: MARTA MIKOLI% 
KUKAVA 66 
2256 JUR#INCI 

 KGZS - Zavod PT 

  
 

11 
 

ZIMA  SI 64841243 
LS 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

27.11.17 
VOZGER 121853  
ZINA  SI 84322373 

Osem.:  17.02.19     HERUN 121990 

Mle&nost matere: 
POV.: 
NAJ.: 

2/2/2/   5542/  222/  4,00/  203/  3,66 
2/   5958/  239/  4,01/  213/  3,57 

 

Rejec: DANICA LEME$ 
ZRKOVCI 93 
2000 MARIBOR 

 KGZS - Zavod PT 

  

 

12 
 

LESKA  SI 44835886 
LS 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

04.07.17 
VOZGER 121853  
LIZIKA  SI 93764234 

   

Mle&nost matere: 
POV.: 
NAJ.: 

7/7/7/   8272/  321/  3,87/  290/  3,51 
4/  10044/  393/  3,91/  352/  3,50 

 

Rejec: ROBERT #%AP 
RO$NA ULICA 1 
9224 TURNI#%E 

 KGZS - Zavod MS 

  
 

13 
 

ALENKA  SI 94836480 
LS 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

24.02.17 
MIRI 121645  
ANASTASIA  AT 892046919 

Osem.:  15.02.19     BREJK 121797 

Mle&nost matere: 
POV.: 
NAJ.: 

4/4/4/   7157/  300/  4,19/  241/  3,37 
1/   7874/  297/  3,77/  262/  3,32 

 

Rejec: MARTINA BOKAN 
VANE%A 29 
9201 PUCONCI 

 KGZS - Zavod MS 

  

GORICAH
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14 
 

RUDY  SI 05006207 
%B 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

12.02.18 
DIXIELAND 781260  
ROCA  SI 14705476 

Osem.:  27.04.19     AKIRO-RED-ET 781460 

Mle&nost matere: 
POV.: 
NAJ.: 

1/1/1/   9698/  320/  3,30/  309/  3,18 
1/   9698/  320/  3,30/  309/  3,18 

 

Rejec: BARBARA ROBLEK 
POVLJE 5 
4204 GOLNIK 

 KGZS - Zavod KR 

  
 

15 
 

IVERA  SI 04994660 
%B 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

21.11.17 
BREWMASTER-ET 781364  
IVKA  SI 34540701 

Osem.:  14.05.19     BAJONET 132010 

Mle&nost matere: 
POV.: 
NAJ.: 

1/1/1/   9185/  342/  3,72/  303/  3,29 
1/   9185/  342/  3,72/  303/  3,29 

 

Rejec: BRANKO DRA#KOVI% 
#IKOLE 16 
2331 PRAGERSKO 

 KGZS - Zavod PT 

  

 

16 
 

  SI 55007485 
%B 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

08.11.17 
ITI 131908  
  SI 64566740 

Osem.:  11.04.19     FEDEX-ET 781323 

Mle&nost matere: 
POV.: 
NAJ.: 

1/1/1/   9069/  356/  3,92/  292/  3,22 
1/   9069/  356/  3,92/  292/  3,22 

 

Rejec: JAKOB KOREN%AN 
PODBREZJE 54 
4202 NAKLO 

 KGZS - Zavod KR 

  
 

17 
 

#ERY  SI 34851221 
%B 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

06.01.18 
TANGO-ET 481403  
#OBA  SI 54518621 

Osem.:  23.04.19     HOUSE-ET 781533 

Mle&nost matere: 
POV.: 
NAJ.: 

2/2/2/  10251/  377/  3,67/  333/  3,25 
2/  10845/  411/  3,79/  360/  3,31 

 

Rejec: JANEZ GALJOT 
LAHOV%E 57 
4207 CERKLJE NA GORENJSKEM 

 KGZS - Zavod KR 
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18 
 

LIKA  SI 14936454 
%B 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

01.04.18 
LOTTOMAX 781171  
LAJKA  SI 24372020 

Osem.:  16.4.2019     EINSTEIN 781537 

Mle&nost matere: 
POV.: 
NAJ.: 

2/2/2/  11257/  357/  3,17/  324/  2,88 
1/  12285/  382/  3,11/  351/  2,86 

 

Rejec: JANEZ KRI$NAR 
#KOFJELO#KA CESTA 33 
4000 KRANJ 

 KGZS - Zavod KR 

  
 

19 
 

  SI 94230279 
%B 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

21.09.17 
ARMOUR 781251  
RUBI  SI 44230205 

Osem.:  09.05.19     SOPRANO 781536 

Mle&nost matere: 
POV.: 
NAJ.: 

2/2/2/   7007/  244/  3,48/  240/  3,42 
2/   8131/  276/  3,40/  272/  3,34 

 

Rejec: NADA JAM#EK 
MOSTE 103 
1218 KOMENDA 

 KGZS - Zavod LJ 

  

 

20 
 

  SI 44687308 
RJ 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

16.03.17 
VERDES 111809  
ALMA  SI 74220203 

Osem.:  21.04.19     ZAREMBA-RED 761496 

Mle&nost matere: 
POV.: 
NAJ.: 

3/3/3/   7459/  264/  3,54/  235/  3,15 
3/   7774/  279/  3,59/  242/  3,11 

 

Rejec: EDVARD JER#E 
VELIKI LIPOVEC 24 
8361 DVOR 

 KGZS - Zavod NM 

  
 

21 
 

  SI 44627256 
RJ 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

19.09.17 
HUPI 111866  
REKA  SI 54524372 

Osem.:  21.05.2019     VERDI 111844 

Mle&nost matere: 
POV.: 
NAJ.: 

1/1/1/   6257/  265/  4,24/  198/  3,16 
1/   6257/  265/  4,24/  198/  3,16 

 

Rejec: LEOPOLD PETKOV#EK 
HOTEDR#ICA 15 
1372 HOTEDR#ICA 

 KGZS - Zavod LJ 
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22 
 

SRAJCA  SI 94918333 
RJ 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

13.04.17 
MODIAN 111526  
SKUTA  SI 24495200 

Osem.:  03.05.2019     PARAFIN 111652 

Mle&nost matere: 
POV.: 
NAJ.: 

2/2/2/   8281/  323/  3,90/  299/  3,61 
1/   9389/  362/  3,86/  343/  3,65 

 

Rejec: MATJA$ GAMS 
STARI TRG 31 
2380 SLOVENJ GRADEC 

 KGZS - Zavod CE 

  
 

23 
 

SUZI  SI 64918374 
RJ 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

02.05.17 
POKER 111651  
SKORJA  SI 44500560 

Osem.:  18.05.2019     MELVIS 771583 

Mle&nost matere: 
POV.: 
NAJ.: 

2/2/2/   7892/  295/  3,74/  282/  3,57 
1/   8443/  304/  3,60/  297/  3,52 

 

Rejec: MATJA$ GAMS 
STARI TRG 31 
2380 SLOVENJ GRADEC 

 KGZS - Zavod CE 

  

 

24 
 

  SI 85094703 
RJ 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

17.10.17 
HUJAN 111889  
HIMNA 47  SI 83903492 

Osem.:  20.06.2019   ET 

Mle&nost matere: 
POV.: 
NAJ.: 

2/2/2/  12580/  562/  4,46/  445/  3,53 
2/  14110/  705/  5,00/  477/  3,38 

 

Rejec: TOMA$ MODIC 
MATENA 1 
1292 IG 

 KGZS - Zavod LJ 

  
 

25 
 

  SI 24951391 
RJ 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

21.05.17 
BEWOND 111888  
HAMIKA 11  SI 54222599 

Osem.:  04.04.19     HOTEL 111594 

Mle&nost matere: 
POV.: 
NAJ.: 

3/3/3/  10913/  513/  4,70/  395/  3,62 
2/  11539/  580/  5,03/  420/  3,64 

 

Rejec: TOMA$ MODIC 
MATENA 1 
1292 IG 

 KGZS - Zavod LJ 
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26 
 

  SI 55089960 
LS 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

05.04.18 
KLOSE 721398  
SIMA 2  SI 34347292 

 

Mle&nost matere: 
POV.: 
NAJ.: 

2/2/2/   7001/  330/  4,71/  254/  3,63 
2/   7293/  340/  4,67/  270/  3,70 

 

Rejec: KGZS - ZAVOD MURSKA SOBOTA 
ULICA #TEFANA KOVA%A 40 
9000 MURSKA SOBOTA 

Rejec 
teleta: 

HAMLER BORUT 
OREHOVSKI VRH 3 
9250 GORNJA RADGONA 

  
 

27 
 

  SI 25048162 
LS 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

30.03.2018 
PETERHANS 721401  
BARKA  SI 84197645 

 

Mle&nost matere: 
POV.: 
NAJ.: 

3/3/3/   7149/  296/  4,14/  261/  3,65 
2/   8079/  322/  3,99/  292/  3,62 

 

Rejec: KGZS - ZAVOD MURSKA SOBOTA 
ULICA #TEFANA KOVA%A 40 
9000 MURSKA SOBOTA 

Rejec 
teleta: 

LEME$ DANICA 
ZRKOVCI 93 
2000 MARIBOR 

  

PLEMENSKI BIKI ZA PRIPUST 
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28 
 

JERUSI UMA  SI 04830854 
LS 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

22.08.16 
EXODUS 721220  
JERUSI ULITA  SK 812185485 

 
Rejec: TIMOTEJ KOVA% 

PAL%JE 17 
6257 PIVKA 

 KGZS - Zavod GO 

  
 

29 
 

  SI 05136854 
LS 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

14.03.2019 
HARLEY 721523  
JERUSI UMA  SI 04830854 

 
Rejec: TIMOTEJ KOVA% 

PAL%JE 17 
6257 PIVKA 

 KGZS - Zavod GO 

  

 

30 
 

  SI 35136851 
LS 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

11.07.18 
GRANDIOSO PP 721414  
MANUELA  DE 0947083141 

 
Rejec: TIMOTEJ KOVA% 

PAL%JE 17 
6257 PIVKA 

 KGZS - Zavod GO 

  
 

31 
 

  SI 25136852 
LS 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

19.07.18 
GRANDIOSO PP 721414  
JERUSI ULITA  SK 812185485 

 
Rejec: TIMOTEJ KOVA% 

PAL%JE 17 
6257 PIVKA 

 KGZS - Zavod GO 

  

KRAVE DOJILJE 
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32 
 

KRKA  SI 24620763 
CK 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

21.06.16 
GRBAC 853847  
KAJA  SI 33374509 

Telitev: 02.05.2019 
Rejec: BARBARA #TIMEC 

KRKOVO NAD FARO 10 
1336 KOSTEL 

 KGZS - Zavod LJ 

  
 

33 
 

NOBEL  SI 75168306 
CK 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

02.05.19 
NAJ 854375  
KRKA  SI 24620763 

 
Rejec: BARBARA #TIMEC 

KRKOVO NAD FARO 10 
1336 KOSTEL 

 KGZS - Zavod LJ 

  

 

34 
 

  SI 65149874 
RJ 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

13.02.19 
RIK 111697  
SO%A  SI 63385348 

 

Mle&nost matere: 
POV.: 
NAJ.: 

7/7/7/   3982/  163/  4,10/  133/  3,35 
7/   5085/  174/  3,41/  178/  3,50 

 

Rejec: IVAN $IBERNA 
MER%E 11 
6210 SE$ANA 

 KGZS - Zavod GO 

  
 

35 
 

SO%A  SI 63385348 
RJ 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

24.02.08 
WENZEL 710663  
DRINA  SI 1995311 

Telitev: 13.02.2019 
Mle&nost: 
POV.: 
NAJ.: 

7/7/7/   3982/  163/  4,10/  133/  3,35 
7/   5085/  174/  3,41/  178/  3,50 

 

Rejec: IVAN $IBERNA 
MER%E 11 
6210 SE$ANA 

 KGZS - Zavod GO 

  



34

 

36 
 

DRINA  SI 44053611 
RJ 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

01.02.12 
VULKOS 710798  
BISTRA  SI 83000290 

Telitev: 29.12.2018 
Mle&nost: 
POV.: 
NAJ.: 

3/3/3/   3659/  143/  3,92/  116/  3,16 
3/   4463/  197/  4,42/  135/  3,03 

 

Rejec: IVAN $IBERNA 
MER%E 11 
6210 SE$ANA 

 KGZS - Zavod GO 

  
 

37 
 

BISTRA  SI 83000290 
RJ 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

28.06.05 
$IVKO 10262  
DRINA  SI 1995311 

Telitev: 15.11.2018 

Mle&nost: 
POV.: 
NAJ.: 

9/9/9/   3314/  125/  3,76/  105/  3,18 
10/   4881/  187/  3,83/  156/  3,20 

 

Rejec: IVAN $IBERNA 
MER%E 11 
6210 SE$ANA 

 KGZS - Zavod GO 

  

 

38 
 

  SI 15149831 
RJ 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

29.12.18 
RIK 111697  
DRINA  SI 44053611 

 

Mle&nost matere: 
POV.: 
NAJ.: 

3/3/3/   3659/  143/  3,92/  116/  3,16 
3/   4463/  197/  4,42/  135/  3,03 

 

Rejec: IVAN $IBERNA 
MER%E 11 
6210 SE$ANA 

 KGZS - Zavod GO 

  
 

39 
 

DONA  SI 75149866 
RJ 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

15.11.18 
VOLEK 111745  
BISTRA  SI 83000290 

 

Mle&nost matere: 
POV.: 
NAJ.: 

9/9/9/   3314/  125/  3,76/  105/  3,18 
10/   4881/  187/  3,83/  156/  3,20 

 

Rejec: IVAN $IBERNA 
MER%E 11 
6210 SE$ANA 

 KGZS - Zavod GO 

  



35

 

 

40 
 

PEPO  SI 73550301 
RJ 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

11.10.08 
WENZEL 710663  
BISTRA  SI 83000290 

 
Rejec: IVAN $IBERNA 

MER%E 11 
6210 SE$ANA 

 KGZS - Zavod GO 

  
 

41 
 

RIKO  SI 23759756 
RJ 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

16.12.09 
RIKO 111574  
BISTRA  SI 83000290 

 
Rejec: IVAN $IBERNA 

MER%E 11 
6210 SE$ANA 

 KGZS - Zavod GO 

  

 

 
 

 

  

VOLI 
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42 
 

  SI 03761003 
LIM 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 
Telitev: 

26.01.2010 
RAMDAM 760661  
SI 03317013 
11.07.2019 

Prirasti (g/dan): 
Lastni: 
Prirast (g/dan): 970 (0-90)/ 1076 (90-210)/          

1031 (0-210) 
Potomci: 
Prirast (g/dan): 3/ 1069 (0-90)/ 882 (90-210)/        

962 (0-210)/ 997 (0-365) 
Potomci o&eta: 
Prirast (g/dan): 7/ 1057 (0-90)/ 1152 (90-210)/   

1123 (0-210)/ 1014 (0-365) 
Potomci matere: 
Prirast (g/dan): 4/ 1020 (0-90)/ 975 (90-210)/       

994 (0-210)/ 1053 (0-365) 
 

Rejec: ALOJZ BRDNIK 
RAJHENAV 1 
1330 KO%EVJE 

 KGZS - Zavod LJ 

 

43 
 

  SI 14981942 
LIM 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

11.07.2019 
RUDOLF   
SI 03761003 

Prirasti (g/dan): 
Potomci matere: 
Prirast (g/dan): 3/ 1069 (0-90)/ 882 (90-210)/       

962 (0-210)/ 997 (0-365) 
 

 

Rejec: ALOJZ BRDNIK 
RAJHENAV 1 
1330 KO%EVJE 

 KGZS - Zavod LJ 

 

44 
 

  SI 54750733 
CHA 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 
Telitev: 

12.03.2016 
POREZ 863256  
SI 83497052 
10.03.2019 

Prirasti (g/dan): 
Lastni: 

irast (g/dan): 1580 (0-90)/ 1310 (90-210)/             
1426 (0-210) 

Potomci o&eta: 
Prirast (g/dan): 38/ 1550 (0-90)/ 1349 (90-210)/       

1440 (0-210)/ 1394 (0-365) 
Potomci matere: 
Prirast (g/dan): 4/ 1770 (0-90)/ 1386 (90-210)/ 1547   

(0-210)/ 1375 (0-365) 
 

Rejec: TADEJ PENKO 
PARJE 3 
6257 PIVKA 

 KGZS - Zavod GO 

 

45 
 

  SI 55180157 
CHA 

Roj.:  
O&e:  
Mati: 

10.03.2019 
LEONARD 864303  
SI 54750733 

 

Rejec: TADEJ PENKO 
PARJE 3 
6257 PIVKA 

 KGZS - Zavod GO 

KRAVE MESNIH PASEM S TELETI 
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OPIS KMETIJ 

 

Kmetija KUZMA 
 

Damjan Kuzma 
Naslov: Skakovci 36 

 Cankova 
KGZS – zavod MS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dejavnost na kmetiji:  
• prireja mleka in mesa,  
• vzreja plemenskih telic,  
• pridelava pšenice, ajde in buč. 

Struktura črede: 
• 43 krav LS in 13 krav LSX, 
• 2 kravi RH, 3 krave ČB,  
• 2 kravi RJ pasme 
• 25 plemenskih telic 
• 40 glav mlade živine 

• Na strehi govejega hleva 
imajo sončno elektrarno 
z močjo 49 KW 

• V letu 2019 so zgradili 
prizidek hleva za  12 krav 
molznic 

• V letu 2019 bodo 
proizvedli za prodajo 
cca. 535.000 kg mleka 
odlične kakovosti 
 

Cilj  
• povečati povprečno 

prirejo po kravi na    
7.500 kg,  

• dolgoživost oz. več  
laktacij in   

• ohraniti moderni 
kombinirani tip LS pasme, 
ki da tudi odličnega 
pitanca, v 24 mesecih nad 
500 kg masa hladne 
polovice,  58 % klavnost 
in razvrstitev v E in U 
razred. 

Lega kmetije:  
ravninska 
 

Kmetijske površine:  
• 70 ha njiv,  
• 10 ha travinja in  
• 4 ha gozda 

 
 
 

Dosežki, cilji in posebnosti: 
• reja BM, trenutno 3 BM.  
• Iz reje izhaja genomsko 

testirani bik RIP. 

Mlečnost na kmetiji (305 dni): 
6.658 kg mleka  
4,71  % maščobe 
3,36  % beljakovin 

RIP 121781 

Razstavljena žival: kat. št. 6 

Kmetija RAK 
Rak Štefek 

Križni vrh 30, Slovenska Bistrica 
KGZS – Zavod Ptuj 

 
 

Struktura črede : 
• 20 krav ( 17 LS, 3 LSX) 
• 12 glav mlade živine 

Dosežki, cilji in posebnosti 
• Reja BM, 
• 2013  na državni razstavi 

LS pasme je njihova krava 
zasedla 2. mesto med 
starejšimi kravami,  

• 2012 na razstavi v 
Slovenski Bistrici je bila 
prvesnica prav tako  
druga. 

• Iz reje prihajata 
plemenska  bika VEVIR in 
PIRAN. 

 
 
 
 
 
 
         

Lega kmetije: 
Kmetija spada v OMD 
območje, Občina 
Slovenska Bistrica 
 
Velikost kmetije: 
17 ha: 
• 6 ha njiv 
• 11 ha travinja  
 
Način reje:  vezana reja . 

Mlečnost na kmetiji (305 dni): 
7.533 kg mleka 
4,17 % maščob 
3,33 % beljakovin 

Dejavnost na kmetiji: 
• Prireja mleka 140.000 

kg na leto 
 
 Razstavljena žival: kat. št. 7 
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Kmetija KOCIPER 
Peter Kociper 

Stanovno 5, Ormož 
KGZS – Zavod Ptuj 

 
 

Struktura črede: 
• 50 krav (23 LS, 17 KR, 

10 ČB) 
• 54 glav mlade živine 

Dosežki, cilji in 
posebnosti 
• Dolgoletna reja BM LS 

in ČB pasme, 
• iz kmetije prihaja 

plemenski bik VADKO,  
• v katalogu 2019 je bil 

bik SAKSID. 
  
• Peter je mladi 

prevzemnik, pri 
kmetovanju mu 
pomagajo partnerka in  
starša.  

Lega kmetije: 
Kmetija leži na razgibani 
pokrajini v vasi Stanovno, 
ki spada pod občino 
Ormož. 
Velikost kmetije: 
15 ha njiv in 23 ha travinja 
 
Način reje: 
Prosta reja, krave imajo 
možnosti izpusta. 

Mlečnost na kmetiji (305 dni): 
7.382 kg mleka 
3,96 % maščob 
3,51 % beljakovin 

Dejavnost na kmetiji: 
• Prireja mleka (400.000 

kg na leto) 
 

Razstavljena žival: kat. št. 8  

Kmetija KOS 
Domače ime: Pr Kovač 

 

Kos Rajko 
Murave 6, Poljane 
KGZS – zavod KR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dejavnost na kmetiji:  
• Prireja senenega mleka 

Struktura črede: 
LS pasma: 
• 40 krav 
• 10 telic 
• 14 mlade živine 
 

Dosežki, cilji in 
posebnosti: 
• 2012 nov hlev s prosto 

rejo in robotsko molžo,  
• 2018 nova 

kondenzacijska 
sušilnica sena s 
toplotno črpalko, 

• 2018 prehod na prirejo 
senenega mleka.  

 

• Z agromelioracijami si v 
prihodnje želijo 
predvsem izboljšati 
kvaliteto sena.  

 

• Iz reje prihajata odlična 
testirana bika, polbrata 
RUGEL in HOD, 

• trenutno je v hlevu kar 
12 BM LS pasme, 

• 1 BM je šampionka 
državne razstave Lenart 
2017 med starejšimi 
kravami.  

Lega kmetije: 
gorsko višinska, na 750 m 
nadmorske višine 
 

Kmetijske površine: 25 ha 
trajnih travnikov, 10 ha gozda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   041 350 231 

Mlečnost na kmetiji (305 dni): 
7.170 kg mleka 
3,90 % maščob 
3,30 % beljakovin 

Razstavljena žival: kat. št. 9  
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Kmetija MIKOLIČ 
Marta Mikolič 

Kukava 66, Juršinci 
KGZS – Zavod Ptuj 

 
 

Struktura črede: 
• 44 krav (LS) 
• 29 glav mlade živine 

Dosežki, cilji in 
posebnosti: 
 
• V letu 2019 5 BM,   
• biki s kmetije se  

redno uvrščajo v 
katalog: VANDAL, 
VAGEL, RED BULL, 
BORDO. 

• Kmetijo trenutno 
vodita Marta in 
Sandi. 

Lega kmetije: 
Kmetija leži na OMD območju v 
občini Juršinci, začetek 
Slovenskih goric. 
 
Velikost kmetije: 
35 ha kmetijskih površin: 
• 22 ha njiv,  
• 9 ha travinja in  
• 4 ha gozda 
 
Način reje: Prosta reja 

Dejavnosti:  
• prireja mleka (270.000 kg na 

leto), 
• vzreja plemenskih telic 

Mlečnost na kmetiji (305 dni): 
7.594 kg mleka 
3,93 % maščob 
3,43 % beljakovin 

         

Razstavljena žival: kat. št. 10  

Kmetija LEMEŽ 
Danica Lemež 

Zrkovci 93, Maribor 
KGZS – Zavod Ptuj 

 
 

Struktura črede: 
• 58 krav (48 LS, 10 LSX) 
• 42 glav mlade živine 

Dosežki, cilji in posebnosti 
• Reja BM,  
• od tu prihaja plemenski 

bik MIRI, v katalogu 
2017 kot testirani bik.  
 

• Gradijo objekt za 
predelavo mleka na 
domu.  
 

• Družinska kmetija, kjer 
sodelujejo vsi člani.  

 
 
         

Lega kmetije: 
Ravninska kmetija v mestni 
občini Maribor 
 
Velikost kmetije: 
33 ha njiv  
10 ha travinja 
 
Način reje: 
Prosta reja, paša mlade 
živine 

Mlečnost na kmetiji (305 dni): 
6.803 kg mleka 
4,13 % maščob 
3,54 % beljakovin 
 

Dejavnost na kmetiji: 
• Prireja mleka (360.000 

kg na leto) 
 

Razstavljena žival: kat. št. 11 
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Kmetija ŠČAP  
 

Robert Ščap 
Rožna ulica 1, Turnišče 

9224   Turnišče 
KGZS – zavod MS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dejavnost na kmetiji:  
• Prireja mleka 

Struktura črede: 
• 14 krav LS pasme  
• 10 krav LSX 
• 3 krave MB,   
• 4 krave ČB 
• 21 plemenskih telic 
• 5 telet 

• Iz reje prihajajo 
plemenski biki: SAS-
RED, SEGO,  GARES, 
REMEK, MALAR, INI, 
VLEK in VEREN. 

• Želijo ohraniti nivo 
prireje ter  

• še naprej dajati 
poudarek dolgoživosti, 
zunanjosti in fitnesu 
živali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
        031-538-412 
           robi.scap@gmail.com 

Lega kmetije:  
ravninska 
 

Kmetijske površine:  
• 60 ha njiv,  
• 10 ha travinja 
 
Dosežki, cilji in posebnosti: 
• Reja BM, trenutno 7 BM 

LS pasme,  
• krava Liska (BM) je 

presegla  prirejo 110.000 
kg mleka v življenju,  

• najstarejša BM Lara je 
stara 15 let in je priredila 
že več kot 160.000 kg 
mleka. 

Mlečnost na kmetiji (305 dni): 
8.827 kg mleka  
4,28 % maščobe 
3,39 % beljakovin 

INI 121802 

Razstavljena žival: kat. št. 12 

Kmetija BOKAN 
 

Martina Bokan 
Naslov: Vaneča 29 

 Puconci 
KGZS – zavod MS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dejavnost na kmetiji:  
• Prireja mleka,  
• vzreja plemenskih telic, 
• pridelava pšenice 

Struktura črede: 
• 35 krav LS in 5 krav LSX 
• 3 plemenskih telic 
• 10 glav mlade živine 

• preureditev starega 
hleva v porodnišnico in 
bokse za pitanje bikov. 

• V letu 2019 prirediti za 
prodajo cca. 212.000 kg 
mleka odlične kakovosti. 
 

Cilj  
• Povečati povprečno 

proizvodnjo po kravi na 
7.500 kg,  

• dolgoživost krav 
• in  hkrati ohraniti 

moderni kombinirani tip 
LS pasme, ki da poleg 
mleka še odličnega 
pitanca, 

• povečati sposobnost 
živali za zauživanje 
osnovne krme živali in s 
tem poceniti prirejo. 

Lega kmetije: ravninska 
 

Kmetijske površine:  
25 ha njiv, 7 ha travinja in 2 ha 
gozda, 0,3 ha vinograda 

 
 
 

Dosežki, cilji in posebnosti: 
• Reja potencialnih BM,  
• povečanje kapacitete 

silosov za silažo na 1000 
m³,  

• novo  skladišče za seno in 
slamo, 

 

Mlečnost na kmetiji (305 dni): 
6.698 kg mleka  
4,36  % maščobe 
3,38  % beljakovin Razstavljena žival: kat. št. 13 
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Kmetija ROBLEK 
Domače ime: Pr Karun 

 

Roblek Barbara 
Povlje 5, Golnik 
KGZS – zavod KR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dejavnost na kmetiji:  
• Prireja mleka,  
• gozdarstvo 
 

Struktura črede: 
• ČB pasma 
• 29 krav  
• 10 telic  
• 13 mlade živine 
 

Dosežki, cilji in 
posebnosti: 
• Želijo večjo izenačitev 

črede po mlečnosti 
ter zgraditi nov hlev s 
prosto rejo. 

 

• Na Gorenjski razstavi 
plemenskih živali LS in 
ČB pasme leta 2009 v 
Lescah je bila krava 
ČIPKA uvrščena med 
5 najboljših prvesnic 
ČB pasme. 

 

• S kmetije prihajata 
bika OCI in MANGO, 
ter aktualni mladi bik 
DOTELLO. 

 
              040 356 676 

Lega kmetije:  
gorsko višinska na 640 m 
nadmorske višine, pod 
Storžičem 
 

Kmetijske površine:  
• 21 ha trajnih travnikov 
• 4 ha koruze in ječmena 
• 27 ha gozda 
 
            

Mlečnost na kmetiji (305 dni): 
10.511 kg mleka 
3,47 % maščob 
3,42 % beljakovin Razstavljena žival: kat. št. 14 

Kmetija DRAŠKOVIČ 
Branko Draškovič 

Šikole 16, Kidričevo 
KGZS – Zavod Ptuj 

 
 

 
 
 

Struktura črede : 
• 49 krav (ČB) 
• 55 glav mlade živine 

Dosežki, cilji in posebnosti 
• V letu 2019 4 BM ČB, 
• v katalogu 2019 je bil  

njihov  bik BAJONET.  
• Od leta 2017 molzni 

robot (2,7 obiska). 
 

• Cilj je prirediti 500.000 
kg mleka na leto 
 

• Na kmetiji so aktivni vsi, 
predviden prevzemnik 
sin Jan. 

 
 
 
 
 
 
         

Lega kmetije: Ravninska, v 
občini Kidričevo 
 
Velikost kmetije: 
42 ha njiv (poljedelstvo), 
2 ha travnikov 
 
Način reje: 
Prosta reja 

Mlečnost na kmetiji (305 dni): 
 9.315 kg mleka 
 3,82 %maščob 
 3,32beljakovinf 

Dejavnost na kmetiji: 
• Prireja mleka (420.000 

kg na leto), 
• moška teleta pitajo do 

teže 200 kg 
 

Razstavljena žival: kat. št. 15  
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Kmetija KORENČAN 
Domače ime: Pr Stroj 

 

Korenčan Jakob 
Podbrezje 54, Naklo 

KGZS – zavod KR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dejavnost na kmetiji:  
• Prireja mleka,  
• gozdarstvo 

Struktura črede: 
ČB pasma 
• 35 krav, 
• 15 telic, 
• 16 mlade živine 
 

Dosežki, cilji in 
posebnosti: 
• V zadnjih desetih letih 

povečali mlečnost za    
1400 kg, 

• že leta 2002 je priznanje za 
3. mesto med mladimi 
kravami na državni razstavi 
ČB pasme v Kranju.  

• Nakup sosednjih zemljišč 
jim omogoča gradnjo 
prizidka k obstoječemu 
hlevu.  

• V prihodnosti želijo 
zamenjati dotrajano 
opremo v hlevu (rešetke, 
ležalni boksi) za večje 
udobje živali. 

• S kmetije prihaja aktualni 
mladi biki PELEGRIN. 

 
               040 219 600 

Lega kmetije: 
Nižinska, na 456 m 
nadmorske višine, v okolici 
Naklega 
 

Kmetijske površine:  
• 10 ha trajnih travnikov,  
• 9 ha koruze, 2 ha TDM,  
• 35 ha gozda 
 

Mlečnost na kmetiji (305 dni): 
10.215 kg mleka 
3,88 % maščob 
3,14 % beljakovin Razstavljena žival: kat. št. 16  

Kmetija GALJOT 
Domače ime: Pr Tomažič 

 

Galjot Janez 
Lahovče 57, Cerklje 

KGZS – zavod KR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dejavnost na kmetiji:  
• Prireja mleka, piščančereja 

Struktura črede: 
• 93 krav (⅔ČB, ⅓KR+LS)                 
• 38 telic  
• 32 mlade živine 
 

Dosežki, cilji in 
posebnosti: 
• Leta 1978 je kmetija 

obsegala 4 ha kmetijskih 
površin in 6 ha gozda,  

• leta 2002 so zgradili nov 
hlev s prosto rejo za 32 
krav.  

• V letu 2016 so 
registrirali dopolnilno 
dejavnost na kmetiji 
(vzreja in zakol pitovnih 
piščancev). 

• Cilj je povečanje 
sedanjega hleva za 
krave molznice z 
namenom izboljšanja 
pogojev za dobrobit 
živali in doseganje višje 
mlečnosti. 

• S kmetije izvirata bika, 
polbrata WOXAL in 
MORGAN (aktualni 
mladi bik). 

Lega kmetije:  
Nižinska, na 350mnv, pod 
vznožjem Krvavca  
 

Kmetijske površine:  
• 28 ha trajnih travnikov, 
• 28 ha njiv (koruza, 

ječmen, tritikala,TDM),  
• 15 ha gozda. 
 
           
 
 
 
 
 
 
                       051 601 785 

Mlečnost na kmetiji (305 dni): 
 

      ČB                                   KR+LS 
8.573 kg mleka          8.158 kg mleka 
4,17 % maščobe        4,28 % maščobe 
3,36 % beljakovin      3,50 % beljakovin 

Razstavljena žival: kat. št. 17  
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Kmetija KRIŽNAR 
Domače ime: Pr Jenk 

 

Križnar Janez 
Škofjeloška cesta 33, Kranj 

KGZS – zavod KR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dejavnost na kmetiji:  
• Prireja mleka,  
• pridelava krompirja in zelenjave 

Struktura črede: 
• 21 krav (¾ČB, ¼LS ) 
• 11 telic  
• 10 mlade živine 
 

Dosežki, cilji in 
posebnosti: 
• Na sejmu AGRA 3. 

mesto v kategoriji telic 
LS pasme leta 2012 in 
ČB pasme leta 2013 , 

• priznanje za najboljšo 
telico ČB pasme leta 
2017. 

• Krava LINDA je v 9. 
laktacijah dala 97.027 
kg mleka s 4,38 % 
maščobe in 3,29 % 
beljakovin, 
• dala tudi dva 

testirana bika ČB 
pasme (BREF in 
VOSKO),  

• za 1.321 Voskovih 
prvesnic je 
povprečna prireja 
8.257 kg mleka v 
305 dneh. 

Lega kmetije: nižinska, v 
okolici Kranja 
 

Kmetijske površine:  
• 13 ha njiv,  
• 4 ha travnikov,  
• 10 ha gozda 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
                031 588 619 

Mlečnost na kmetiji (305 dni): 
         ČB                               LS 
11.044 kg mleka       8.736 kg mleka 
2,99 % maščobe       3,57 % maščobe 
3,20 % beljakovin     3,32 % beljakovin Razstavljena žival: kat. št. 18  

Kmetija JAMŠEK  
Domače ime: Žerovc 

 

Jamšek Nada, Moste 103,  
1218 Komenda 
KGZS – Zavod LJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dejavnost na kmetiji:  
• Tržna prireja mleka, 
• prodaja plemenskih živali 
 

Mlečnost na kmetiji (305 dni): 
11.339 kg mleka  
3,19 % beljakovin 
• Po mlečnosti med kmetijami z 

najvišjo prirejo v Sloveniji. 

Struktura črede: 
108 govedi ČB pasme: 
• 54 krav molznic in  
• 54 mlade plemenske živine. 

Dosežki kmetije: 
• Več let prireja mleka, 

nad 10.000 kg mleka 
po kravi, 

• reja BM, 
• Iz kmetije prihajata 

testirana bika OKSI in 
VIKI, 

• 3 krave presegle 
življenjsko prirejo nad 
100.000 kg mleka: 
KELI, MAGI, MANDI, 

• Krava MANDI osvojila 
2. mesto na državni 
razstavi v Komendi. 
 
 
 

 
 
 

 

                041 895 643 
info@kmetija-jamsek.si 

 

Lega:  
Osrednje slovenska, nižinska 
 

Kmetijske površine:  
87 ha kmetijskih površin: 
• 57 njiv (23 ha koruza, 9 ha 

ječmen, 13 ha soja, 6 ha 
lucerna, 6 ha TDM),  

• 30 ha travnikov,  
• gozd. 

Razstavljena žival: kat. št. 19  
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Kmetija Jerše  
 

Jerše Edvard 
Veliki Lipovec 24 

 Dvor 
KGZS – zavod NM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dejavnost na kmetiji:  
• Prireja mleka  

Struktura črede: 
• 15 krave RJ,  
• 20 krav LS in LSX 
• 20 glav mlade živine 

• Kmetija leži na obrobju 
Suhe krajine v vasi Veliki 
Lipovec na izrazito 
kraških tleh, na 
nadmorski višini 476 m, 
• tla so zelo 

razgibana, polna 
kraških vrtač,  

• travniki so zato 
primerni za pašo 
živali,  

• strojna obdelava je 
težja. 

 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
          031 752 160 
          
 

marija.jerše@gmail.com 

Lega kmetije:  
Leži na obrobju Suhe krajine 
 
Kmetijske površine:  
• 38 ha obdelovalnih površin,  
• 8 ha njiv, ostalo travniki 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dosežki, cilji in posebnosti: 
• Reja BM RJ in LS pasme 
 
 

Mlečnost na kmetiji (305 dni): 
7.149 kg mleka  
4,06 % maščobe 
3,42 % beljakovin 
 Razstavljena žival: kat. št. 20  

Kmetija PETKOVŠEK  
Domače ime: Habjan 

 

Petkovšek Leopold, Hotedršica 15, 
1373 Hotedršica 
KGZS – Zavod LJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dejavnost na kmetiji:  
• Tržna prireja mleka 
 
Mlečnost na kmetiji (305 dni): 
6.614 kg mleka  
4,14 % maščobe 
3,27 % beljakovin 
 

Struktura črede: 
40 govedi RJ in LS pasme: 
• 21 krav molznic in  
• 19 mlade plemenske živine 

Dosežki, cilji in 
posebnosti: 
 
- Kmetija obstaja od 

leta 1750, 
- kmetija z dolgoletno 

tradicijo prireje 
mleka, 

- investicija v 
obnovitev hleva v 
letu 2019. 
 
 
 

Kontakt: 
          031 515 899 
 
 
mirko.petkovsek@gmail.
com  
 

Lega kmetije: Osrednje 
slovenska  (OMD), 550 m 
nadmorske višine, območje 
Notranjske 
 

Kmetijske površine: 15,5 ha 
kmet.površin: 
• 10 ha travnikov in pašnikov, 

5 ha njiv (2 ha koruzne 
silaže in 3 ha TDM), 

• 55 ha gozda.   

Razstavljena žival: kat. št. 21  
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Kmetija GAMS  
Domače ime: Lenart 

Gams Matjaž 
Stari trg 31, 2380 Slovenj 

Gradec  
KGZS – zavod CE 

 
  
 
 
            slika 
 
 
 
 
 
Dejavnost na kmetiji:  
• Prireja mleka 

Struktura črede: 
RJ pasma 
• 20 krav  
• 27 telic  
•   4 teleta 
 

Dosežki, cilji in 
posebnosti: 
 
• Čreda z visoko prirejo in 

dobro genetiko,  
• vzreja plemenskih telic,  
• v čredi je šest BM RJ 

pasme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Kontakt: 
          031 302 107 
          matgams@gmail.com 

Lega kmetije: kmetija v starem 
delu Slovenj Gradca, površine 
so večinoma v nižinskem 
pridelovalnem območju 
 

Kmetijske površine:  
• 8 ha njiv,   
• 9 ha travinja 

 
 
 
 
       slika 
 

Mlečnost na kmetiji (305 dni): 
10.202 kg mleka  
3,67 % maščobe 
3,37 % beljakovin 
 

Razstavljeni živali:  
kat. št. 22 in 23  

Kmetija MODIC  
Domače ime: Modčev 

 

Modic Tomaž, Matena 1, 1292 Ig 
KGZS – Zavod LJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dejavnost na kmetiji:  
• Tržna prireja mleka,  
• prodaja plemenskih živali,  
• presajanje zarodkov (tudi drugih 

pasem) 
 

Mlečnost na kmetiji (305 dni): 
9.362 kg mleka  
4,28 % maščobe 
3,56 % beljakovin 

Struktura črede: 
106 govedi RJ pasme: 
• 53 krav molznic in  
• 53 mlade plemenske živine 

Dosežki, cilji in 
posebnosti: 
• Dolgoletna tradicija, 
• sodoben hlev za 50 

molznic, 
• sodelovanje na 

razstavah doma in v 
tujini (številne  
nagrade), 

• reja BM, 
• Vsa čreda je 

genomsko testirana: 
• 80 % živali ima 

kappa kazein 
BB, 

• 75 % beta 
kazein A2A2. 

 

 Kontakt: 
         041 626 736 
 
modic.jan4@gmail.com 

Lega kmetije: Osrednje 
slovenska – Lj. Barje (OMD), 
nižinska 
  
Kmetijske površine: 50 ha 
kmet.površin: 
• 45 ha njiv (15 ha koruzne 

silaže, 5 ha žit, 15 ha TDM 
in 4 ha lucerne), 

• nekaj gozda.   

Razstavljeni živali:  
kat. št. 24 in 25  
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VZREJALIŠČE PLEMENSKIH 
BIKOV 

LISASTE PASME 
 

KGZS – zavod MS 
Naslov: Ul. Štefana Kovača 40 

9000 Murska Sobota 
 
 
 
 
 

 
 

 
Struktura črede: 
• 110 - 130 letno vhlevljenih 

mladih bikcev (potomcev 
načrtnega parjenja BM in 
elitnih očetov) 

 
• Biki so treh objektih 

• v sprejemnem ali 
karantenskem hlevu,  

• testni postaji in  
• preizkušališču.  

 

Dosežki, cilji in posebnosti: 
• Vzreja mladih 

plemenskih bikov od 
leta 1963, 

•  > 5.000 vzrejenih bikov 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cilj  
• Vzrejati plemenske bike 

s poudarkom na prireji 
in  vsebnostih mleka ter 
dobremu izplenu in 
kvaliteti mesa.  

• Posebni poudarek je na 
dolgoživosti in zdravju 
vimena potomk. 

Lega kmetije:  
• na obrobju mesta Murska 

Sobota 
 

Kmetijske površine:  
• 15 ha travinja,  
• potrebe po drugih hranilih 

se zagotavljajo v 
sodelovanju z zunanjimi 
partnerji. 

 
 
Dejavnost: 
• vzreje mladih plemenskih bikov 

lisaste pasme: 
• za osemenjevanje, 
• za naravni pripust 

Razstavljeni živali:  
kat. št. 26 in 27  

Kmetija KOVAČ 
Domače ime: Jakopinovi 

Timotej Kovač 
Palčje 17, Pivka 

KGZS – zavod GO 
 
 
 
 
 
 
 
Dejavnost na kmetiji:  
• Ekstenzivna reja krav dojilj lisaste 

pasme s poudarkom na mesu, 
• reja burskih koz za prirejo klavnih 

kozličev, 
• promocija in trženje plemenskih 

živali. 
Prireja na kmetiji: 
Rojstna masa telet: 40 kg 
Masa telet na 90. dan: 171 kg 
Masa telet na 210. dan: 278 kg 

 

Struktura črede: 
LS pasma 
14 krav 
8 telic 
Plemenski bik 
8 glav mlade živine 
 

Dosežki, cilji in 
posebnosti: 
• mlada kmetija,  
• s plemenskmi telicami 

iz Nemčije in Slovaške 
osnovali plemensko 
čredo LS pasme s 
poudarkom na mesu.  

• Z osemenjevanjem z 
elitnimi domačimi in 
tujimi biki želijo 
osnovati čredo živali, 
prilagojenih na 
ekstenzivne pogoje reje 
na kraških pašnikih.  
 
 

 Kontakt: 
            040 291 334 
 
 
 

kovac.timotej@gmail.com 

Lega kmetije: kraški svet 
zgornje Pivke 
 

Velikost kmetije: 50 ha 
pašnikov in travnikov 
 

Razstavljene živali:  
kat. št. 28, 29, 30 in 31 
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Kmetija ŠTIMEC  
Domače ime: Mlin Grbac 

Štimec Barbara 
Krkovo nad Faro 10, Kostel 

KGZS – zavod LJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dejavnost na kmetiji:  
Ekološka reja (avtohtonih pasem): 
• krave dojilje CK pasme,  
• koze drežniške pasme, 
• kokoši štajerske pasme. 

Struktura črede: 
CK pasma govedi 
• 12 krav 
• 7 plemenskih telic 
• 6 telet 
• 1 plemenski bik  
 

Dosežki, cilji in 
posebnosti: 
• Reja BM 
• Izvorna reja 

plemenskih bikov 
GRBCA in  

• SONARJA - za 
osemenjevanje v letu 
2019.  

• ekološka reja 
• ARK kmetija 
 
Kontakt: 
           040 790 068 
 
 

 barbara.wec@gmail.com 
 
 

Lega kmetije: JV Slovenija, 
hribovska kmetija, OMD 
 

Kmetijske površine:  
• 15 ha travnikov in pašnikov,  
• 30 ha gozda, 1 ha njiv 

Razstavljeni živali:  
kat. št. 32 in 33  

 

Kmetija ŽIBERNA 
Domače ime: Žvabovi 

Ivan Žiberna  
Merče 11, Sežana 
KGZS – zavod GO 

 
 
 
 
 
 
 

Dejavnost na kmetiji:  
• prireja mleka in  
• izdelava sira 
Mlečnost na kmetiji (305 dni): 
4.983 kg mleka 
3,62 % maščob 
3,35 % beljakovin 
Kontakt: 
        051 309 827 
        ziberna.david@siol.net 

 

Struktura črede: 
RJ pasma – izvorni tip 
• 3 krave 
• 2 vola 
• 3 glave mlade živine 

• Krava Bistra je mati vseh 
ostalih živali v hlevu. V 
svojem življenju je dala 3 
plemenske bike in dva 
vola, Pepa in Rika, s 
katerima sodelujejo na 
prireditvah po Sloveniji in v 
zamejstvu.  

• Pepa in Rika sta edina 
znana delovna vola pri nas,  

• tehtata okoli 1.200 kg. 
• Vprežejo tudi kravi Sočo in 

Drino in tudi z njima 
sodelujejo na prireditvah, 
za kar so prejeli že mnoga 
priznanja.  

• Posneli 10 kmetijskih oddaj 
na temo življenja na 
kmetiji.  

• 70-letna stalna reje rjavega 
goveda, 

• imajo eno najstarejših linij 
RJ pasme v Sloveniji. 

Lega kmetije: na Krasu 
 

Velikost kmetije:  
• 20 ha travnikov,  
• 3 ha njiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dosežki, cilji in posebnosti: 
• Sodelovanje na raznih 

prireditvah in 
predstavljanje starih 
kmečkih običajev. 

Razstavljene živali: kat. št. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 



48

Kmetija Rajhenav 
Alojz Brdnik 

Rajhenav 1, 1330 Kočevje 
KGZS - Zavod LJ 

 
 
 
 
  

Struktura črede: 
• 4 elitni plemenjaki 
• 85 krav 
• 28 telic 
• 80 telet 

Dosežki in posebnosti: 
• začetek: l. 1996,  
• reja BM, 
• stalna uporaba 

domačih in tujih 
elitnih bikov, 

• priznanja ministra 
2003 in OC Preska 
2014. 

 

Cilj:  
• čim boljša plemenska 

reja 
 

Lega kmetije: 
OMD 
Kmetijske površine: 
• 167 ha travinja,  
• paša, delno košnja. 
• Način reje: 
• celodnevna paša, 
• hlevska reja pozimi. 

Dejavnosti:  
• plemenska reja krav dojilj 

limuzin pasme, 
• testna postaja. 

Prireja na kmetiji: 
• testirani biki: 201  
• biki za osemenjevanje: 8 

Kontakt:  
        051 656 346 
        031 547 954    
        alojz.brdnik@siol.net     
      

Razstavljeni živali:  
kat. št. 42 in 43  

Kmetija Penko  
Domače ime: Toniševi 

Tadej Penko 
Parje 3, 6257 Pivka 

KGZS - Zavod GO 
 
 
 
 
  

Struktura črede: 
• 2 elitna plemenjaka 
• 34 krav 
• 5 telic 
• 34 telet 

Dosežki in posebnosti: 
• začetek: l. 2006,  
• reja bikovskih mater, 
• stalna uporaba elitnih 

bikov. 
 

Cilji:  
• čim boljša plemenska 

reja, 
• prodaja plemenskih 

živali, 
• več bikcev v lastnem 

testu. 

Lega kmetije: 
Območje z omejenimi 
dejavniki 
Kmetijske površine: 
• 64 ha travinja, 
• 0,45 ha nasada jagod 
Način reje: 
Celoletna prosta reja na 
pašniku z možnostjo 
vhlevitve. 

Dejavnosti:  
• reja plemenska krav dojilj 

parole pasme, 
• prodaja ekoloških jagod, 
• gozdarske storitve. 

Prireja na kmetiji: 
Mase telet: 
• rojstna masa - 47 kg 
• na 90. dan - 178 kg 
• na 210. dan - 335 kg 
Testirani biki: 5 

Kontakt:  
       040 744 088 
      tadej.penko@gmail.com  
      Eko kmetija Penko 

Razstavljeni živali:  
kat. št. 44 in 45  
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RINDERZUCHT STEIERMARK 
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3
Razstava konj 
Horse Show  

•  

Lipicanski konj 
Slovenski hladnokrvni konj 

Posavski konj 
Haflinški konj  

Ljutomerski kasač 
Bosanski planinski konj 

Športno konjeništvo  



54

POKROVITELJ RAZSTAVE 

 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije 
 
 
 

ORGANIZATOR RAZSTAVE 

 
Pomurski sejem d.d. 

• 
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko 

• 
Priznane rejske organizacije za področje konjereje
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UVODNIK 

 

Spoštovane rejke, rejci in ostali ljubitelji konj. 
Pred vami je katalog razstavljenih konj na letoš-
njem sejmu AGRA. Po več kot desetletju, ko pos-
večamo največjo pozornost avtohtonim pasmam, 
smo z letošnjim letom dopolnili koncept še s tra-
dicionalnimi pasmami in gostujočo pasmo.  
 
Vsaka pasma je nastala s posebnim namenom - 
poslanstvom. Da bi bila za izbran namen res 
dobra, so/smo jo odpirali skozi daljše obdobje. 
Pred vami so predstavniki že večkrat predsta-
vljenih slovenskih avtohtonih pasem konj: 
• slovenski hladnokrvni konj, tipična hladnokr-

vna pasma; 
• posavski konj, majhna hladnokrvna pasma in 
• lipicanski konj, najpomembnejša slovenska 

pasma, ki spada med toplokrvne baročne 
pasme konj. 

 
Predstavniki obeh slovenskih tradicionalnih 
pasem konj: 
• haflinški konj, majhna toplokrvana pasma 

konj in 
• ljutomerski kasač, dirkalni toplokrvni konj. 
 
Letos prvič pa se kot gost predstavlja še bosanski 
planinski konj, ki spada med zelo vzdržljive 
majhne toplokrvne konje. 
 
Vse naštete pasme konj se uvršajo med malo šte-
vilne in dolgoročno ogrožene, saj z gospodar-
skega vidika v današnjem času niso 
konkurenčne. Kljub vsemu imajo svoje predno-
sti in so prilagojene na naše okolje. Številni slo-
venski rejci in njihove družine preživijo z njimi 
veliko prijetnih ur, nekateri pa z njimi tudi nekaj 
zaslužijo. 
 

Naši predniki so te pasme vzgojili, jih selekcio-
nirali ter ohranili tudi v razmerah, ki so nam 
danes nepredstavljive. Naša zaveza prednikom 
je, da te pasme ohranimo in uporabljamo na naj-
boljši možen način ter jih v dobri kondiciji pre-
damo našim zanamcem skupaj z znanji o negi, 
vzreji in uporabi teh čudovitih živali. Pri tem naj 
nam bodo v pomoč sodobna znanja in celovit po-
gled na rejo in uporabo konj. S spoštljivim od-
nosom do živali in ostale narave, do prednikov 
in njihovih znanj ter zaupanje v skupne cilje pri 
ohranjanju teh dragocenih pasem konj nam bo 
uspelo. 
 
Hvala vsem, da prispevate k ohranjanju Naših 
genskih virov, 
 
 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 
Oddelek za zootehniko 

izr.prof. dr. Klemen Potočnik 
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LIPICANSKI KONJ, KRALJEVSKI KONJ KRASA 

 

Dolga zgodovina načrtne reje in selekcije konj 
je pokazala najboljši možen rezultat. Kraljev-
skega konja s Krasa. Pred dolgimi 439 leti usta-
novljena Kobilarna Lipica je z rejo konj za 
potrebe dunajskega dvora postala nosilec orga-
nizirane reje  in konjeniške tradicije.  
 
Lipicanci, beli konji gracioznega gibanja, zve-
stobe in elegance v vseh pogledih so kot pasma 
osnovani v sedanji obliki dobri dve in pol stoletji 
nazaj, ko so v Lipici začeli plemeniti prvi začet-
niki linij žrebcev. Prvi od klasičnih linij žrebcev 
je bil Pluto (rojen 1765 ), sledili so mu še Con-
versano, Maestoso, Favory in Neapolitano. Zad-
nji je bil v rejo lipicanskega konja uveden 
arabski žrebec Siglavy, rojen leta 1810. V tem 
času se oblikuje tudi osnovno jedro kobil 17 kla-
sičnih rodov kobil. V dveh in pol stoletjih se je 
oblikovala tipična podoba lipicanskega konja, ki 
je visok med  153 in 158 cm, eleganten in skla-
den konj v klasičnem tipu, s pravilnimi in izda-
tnimi hodi, ter tipično bele ali sive barve, ki pa 
ni nujna. lipicanski konj je sposoben  za izvaja-
nje klasičnih dresurnih elementov in tudi za vse 
oblike konjeniškega udejstvovanja pod sedlom 
in v vpregi.  
 
Reja lipicanskega konja se je širila po celotni  
habsburški monarhiji predvsem 19. stoletju, ko 
so osnovane številne kobilarne, ki vzrejajo lipi-
canskega konja, ki pa je nekoliko prilagojen lo-
kalnemu tipu. Poleg organizirane reje v številnih 
kobilarnah pa se dandanes lipicanskega konja 
vzreja predvsem kot kvaliteten jahani in vprežni 
konj v številnih zasebnih rejah.    
 
Tudi slovenka zasebna reja je danes pomemben 
dejavnik ohranjanja te redke pasme konj, ki v 
svetovnem merilu skupaj šteje le dobrih 10.000 
živali. Ob ustanovitvi Združenja rejcev lipicanca 
Slovenije leta 1991 je bilo v Združenju včlanje-
nih 38 rejcev, ki so imeli v lasti 170 lipicanskih 
konj, že ob ustanovitvi pa je postalo polnopravni 
član Mednarodnega združenja lipicancev LIF.  
Danes imajo člani Združenja rejcev lipicancev 
preko 700 konj, rejci pa letno vzredimo med 40 
- 50 žrebet in tako ohranjamo stabilno popula-

cijo, žrebeta pa pogosto najdejo svoj dom v tujini 
in tako širijo dober glas o slovenskem lipican-
skem konju v svetu. Skupaj s Kobilarno Lipica, 
ki je dom približno 350 konjem, slovenska reja 
lipicanskega konja predstavlja približno 10 % 
svetovne populacije te pasme konj.   
 
Konec letu 2018 se je Združenje pridružilo Ko-
bilarni Lipica in postalo nosilec nesnovne dedi-
ščine v registru nesnovne kulturne dediščine z 
vpisom Tradicionalna reja in vzreja lipicancev, 
in tako podpira prizadevanja Slovenije in Kobi-
larne Lipica po vpisu reje lipicanskih konj na 
Unescov seznam žive dediščine. To je obenem 
priznanje slovenski zasebni reji, da je pomem-
ben nosilec tradicije in ohranjanja reje svetovno 
ogrožene pasme.  
 
Skupaj s Kobilarno Lipica se ves čas trudimo, 
da bi bili slovenski lipicanski konji še boljši in 
bolj prepoznavni doma in v svetu. Konji naših 
članov vsakoletno dobijo nove domove in last-
nike po celem svetu in tako promovirajo sloven-
skega lipicanskega konja in Slovenijo kot izvorno 
državo tega belega bisera. 
 
Združenje vsako leto organizira ali se udeleži 
številnih dogodkov, kjer lahko obiskovalci konje 
spoznajo, jih občudujejo in se jih dotaknejo ali 
preprosto uživajo v njihovi lepoti, gracioznosti 
gibanja in popolnem stiku človek z živaljo, ki se 
pokaže v najzahtevnejših elementih klasične 
dresure.
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PREDSTAVITEV REJCEV 

 
Družina Peternel se že od leta 1994 ukvarja z rejo lipicanskih konj in je zadnja leta nepogrešljiva 
pri vseh dogodkih, na katerih se predstavlja lipicanec, bodisi na prireditvah v organizaciji Kobilarne 
Lipica in ZRLS, bodisi na tekmovanjih v vprežni vožnji, na katerih so Peternelovi zelo aktivni, ali 
pa na manjših lokalnih in turističnih prireditvah, ki jih organizirajo posamezni klubi ali druga zdru-
ženja. 
 
Poglavitna panoga Vzrejne hiše Barbana je reja lipicanskih konj, njihova čreda se iz leta v leto veča 
ter je dosegla že preko 30 konj vseh starosti. Družina Peternel si ne prizadeva samo za promocijo 
lastne reje, temveč želi doseči predvsem dvig kvalitete lipicanskih konj in je pri tem zelo uspešna, 
saj njihova žrebeta, ki jih je vsako leto kar nekaj, na vzrejnih pregledih dosegajo vse višje ocene, s 
čimer se izboljšuje celotna populacija slovenskih lipicancev in tako med ljudmi vse bolj raste tudi 
zanimanje za našo avtohtono pasmo, ki si to zares zasluži.  
 
Poleg reje se v Vzrejni hiši Barbana s svojimi lipicanci ukvarjajo še s turistično vožnjo s kočijo in 
zelo uspešno tudi z njihovo prodajo.  
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SEZNAM RAZSTAVLJENIH ŽIVALI 

 
Predstavili vam bomo dve plemenski kobili z letošnjimi žrebeti. Prva kobila je 576 Barbana, z žrebč-
kom Conversano Barbana (roj.06.04.2019), druga kobila je 556 Trompeta XVIII z žrebičkom Con-
versano Trompeta (roj. 15.05.2019).  
 
 
 
1.     kobila                 576 Barbana VII 
       Življ. Št.              705002072000576 
       Barva                 bela  
       Datum rojstva     14.03.2007   
       Oče                     131 Maestoso Mester 
       Mati                    11 Barbana 
       M. oče                Conversano Wera III 
       Rejec                  Janez Peternel 
       Lastnik               Vzrejna hiša lipicancev Barbana 
       Oskrbnik            Družina Peternel 
 
 
 
2.     kobila                 556 Trompeta XVIII 
       Življ. Št.              705002062000556 
       Barva                 bela  
       Datum rojstva     23.04.2006    
       Oče                     857 Neapolitano Wera XI 
       Mati                    131 Trompeta IV  
       M. oče                072 Conversano Thais XXIII 
       Rejec                  Falkner Matjaž  (Otočec)  
       Lastnik               Vzrejna hiša lipicancev Barbana 
       Oskrbnik            Družina Peternel 
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SLOVENSKI HLADNOKRVNI KONJ 

 

Slovenski hladnokrvni konj je avtohtona pasma, 
ki se je v Sloveniji izoblikovala v obdobju zadnjih 
80 let na osnovi avtohtone populacije konj hlad-
nokrvnega 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 naj-
številčnejša pasma konj, ki jo rejci danes redijo 
pri nas. 
 
Slovenski hladnokrvni konj je skladen, čvrst, 
plemenit konj, srednjega okvira. Odlikuje ga 
dober karakter, miren temperament ter pravilni 
in izdatni hodi, zaradi česar se lahko uporablja 
kot vprežni konj za različne namene, lahko pa 
tudi pod sedlom. Predpisana višina žrebcev je 
148-160 cm, višina kobil pa 146-158 cm. Zasto-
pane so vse barve z izjemo liscev. Pozitivna last-
nost pasme je čvrsta konstitucija, vztrajnost, 
dobro izkoriščanje krme in dobra plodnost.  
 
Večina rejcev vzreja konje slovenske hladnokr-
vne pasme z namenom vzreje klavnih konj in 
žrebet. Velikokrat ga še vedno najdemo kot po-
močnika pri delu v gozdu in na polju ali kot par-
terja v prostem času. S prisotnostjo na različnih 
slovesnih, kmečkih, turističnih in drugih prire-
ditvah izvrstno promovira slovensko tradicijo in 
s tem ohranja kulturno dediščino. 
 

Populacija konj  je srednje velika s čimer je za-
gotovljena stabilnost v reji. Skupno število ple-
menskih živali trenutno znaša 1610 živali, od 
tega je 1483 plemenskih kobil in 127 plemen-
skih žrebcev. Posamezne kategorije v populaciji 
so dovolj enakomerno razporejene. Skupno šte-
vilo konj slovenske hladnokrvne pasme je tre-
nutno ocenjeno 3500 živali. 
 
Rejski program za pasmo slovenski hladnokrvni 
konj na celotnem območju Republike Slovenije 
izvaja Priznana rejska organizacija Združenje 
rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme, ki 
šteje okrog 350 članov. 
 
 
 

Nataša Gorišek, univ.dipl.ing.zoot 

Strokovni vodja PRO ZRKSHP 
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PREDSTAVITEV REJCEV in KMETIJ 

 
 

KMETIJA MARC po domače V SNICI 

se nahaja v Šturjah, v preteklosti samostojni vasi, ki je danes del Ajdovščine. Kot že samo hišno 
ime »V Snici« pove, je bil to vedno kraj srečanja ali snidenja in tako je še danes. V preteklosti je bila 
pri hiši znana furmanska gostilna, kjer so se ustavljali in okrepčali furmani in konji, ki so prišli iz 
smeri Gorice, Postojne in Idrije. Poleg gostinstva in furmanstva se je družina Marc vedno ukvarjala 
z vzrejo konj ter kupčevanjem z živino. Po zatonu furmanstva se je v sredini prejšnjega stoletja nji-
hova kmetijska dejavnost usmerila v vzrejo plemenskih konj in pitanje goveda.  
 
Danes obdelujejo okoli 13 hektarjev zemljišč, na katerih pridelajo krmo za 6 do 8 plemenskih kobil 
in žrebca pasme slovenski hladnokrvni konj. Večino zemljišč predstavljajo travniki in pašniki, kjer 
se kobile z žrebeti pasejo v času vegetacije. Žrebec je v državni lasti in na leto oplodi med 15 do 20 
plemenskih kobil.  
 
Gospodar Bogomil Marc s konjsko vprego rad in pogosto sodeluje pri raznih dogodkih v zgornji Vi-
pavski dolini, kot so prihod Miklavža, Božička, prevoz pustnih šem, vožnja šolskih otrok in razne 
povorke. Njegova vprega je leta 2012 sodelovala pri prevozu replike zvona na Sveto Goro, ko je tovor 
peljalo kar 8 parov konj. Večkrat je sodeloval na furmanskem prazniku v Postojni, prevozih mlaja 
ob 1. maju, na svojem zapravljivčku ali kočiji Viktoriji pa pred oltar še vedno popelje mladoporočence 
in zlatoporočence ter novomašnike in zlatomašnike, pa tudi pokojne na zadnjo pot. Za vse te aktiv-
nosti in ohranjanje kmetovanja na urbanem območju je leta 2015 prejel priznanje občine Ajdovščina, 
kar je potrditev, da njegovo delo in delo celotne družine ceni tudi širša skupnost. Večkrat je bil zelo 
uspešen na tekmovanjih v spretnostni vožnji z vprego in tekmovanju v oranju z dvema paroma konj, 
čemur pričajo številni pokali in priznanja. Bogomil Marc je že vrsto let aktiven član Strokovnega 
odbora Združenja rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme. 
 
Svojo tržno in prevozniško dejavnost družina Marc nadaljuje s podjetjem MAR-TRA d. o. o. ki se 
ukvarja z odkupom in prevozništvom živine. 
 
 

 
 
Bogomil Marc s konjsko vprego 
na dogodku v Vipavski dolini 

Predstavitev kobil na državni 
razstavi konjev slovenske hlad-
nokrvne pasme v Šentjerneju 

Dvovprega 
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KMETIJA POJE 

Kmetija Poje se nahaja na notranjskem v vasi Podcerkev. Ukvarjajo se z govedorejo in konjerejo. 
Redijo bike pasme šarole in slovenske hladnokrvne konje. Obdelujejo okrog 20 ha površin od tega 
16 ha pašnikov, kjer se čez leto pasejo konji. 
 
Trenutno imajo v hlevu 7 plemenskih kobil z žrebeti in enoletno žrebico. V oskrbi imajo plemen-
skega žrebca 959 Murn Vulkan XIV-544. Konje uporabljajo za vožnjo vpreg in na polju, reja pa je 
usmerjena predvsem v vzrejo klavnih žrebet. 
 
 
 
 

Vožnja v vpregi 

Čreda konj na kmetiji Poje 
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SEZNAM RAZSTAVLJENIH ŽIVALI 

 
Kolekcijo slovenskih hladnokrvnih konj bosta v času sejma AGRA predstavljala rejec in oskrbnik 
plemenskega žrebca 886 Izet Elmar XVI-483 Bogomil Marc in Damjan Poje, ki bo predstavljal 
plemensko kobilo 4451 Oficiarka/Cita z žrebico iz domačega hleva. 
  

Žrebec 886 Izet Elmar XVI-483 je bil leta 2015 na prvi Državni razstavi konj slovenske hladnokrvne 
pasme kot najboljši plemenjak izbran za prvaka razstave. Do sedaj ima registriranih 100 potomcev, 
od tega 38 moških in 62 ženskih živali. Med plemenske živali je vpisanih 17 njegovih potomk, od 
tega 12 v glavni in splošni del in 5 v dodatni del rodovniške knjige plemenskih kobil slovenske hlad-
nokrvne pasme. 
 
   

Kobila 4452 Oficiarka/Cita ima do sedaj registriranih skupaj šest žrebet, od tega dve moški in štiri 
ženska žrebeta. 

Žrebec 
Življ. št. 
Barva 
Datum rojstva 
Oče 
Mati 
M. oče 
Rejec 
Lastnik 
Oskrbnik

886 Izet Elmar XVI-483 
705 001 604000008 
temna rjava 
17.02.2004 
793 Eben Elmar XV-411 
169 Tinkica 
585 Rad Vulkan XIV 
Femc Jože, Muhaber 66, 8000 
Novo Mesto 
RS-PRO ZRKSHP 
Marc Bogomil, Levstikova ulica 3a, 
5270 Ajdovščina

Kobila  
z žrebičko 
Življ. št. 
Barva 
Datum rojstva 
Oče 
Mati 
M. oče 
Rejec 
Lastnik

4452 Oficiarka/Cita z ženskim 
žrebetom roj. 28.03.2019 
po 794 Eternit Vulkan XIV-412 
705 003 610000301 
rjava 
09.05.2010 
886 Izet Elmar XVI-483 
4020 Košara 
790 Merlot Nero XIV 
Poje Anton, Podcerkev 6, 1386 
Stari trg pri Ložu 
Poje Anton, Podcerkev 6, 1386 
Stari trg pri Ložu
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Na konjerejski dan se jima bodo pridružili še Stanko Zajc s plemenskima kobilama 4412 Oks-
fordka/Drina in 4267 Mangana, Ana Marie Vahen s plemenskima kobilama 4466 Ondinka/Špela 
in 4755 Šema, Ernest Žekar s plemenskima kobilama  ter Franci Omahen s žrebico Uniono.  
 

 

 

 

 
 
 
 

Kobila 
Življ. Št. 
Barva 
Datum rojstva 
Oče 
Mati 
M. oče 
Rejec 
Lastnik

4412 Oksfordka/Drina 
705 003 610000307 
temna rjava 
03.03.2010 
818 Fatalist-428 
3475 Eritreja/Ruža 
576 Otočec Vulkan XV-189 
Sitar Jakob, Barislavci 6, 2324 Lovrenc na Dravskem polju 
Zajc Stanislav, Jurovci 13b, 2284 Videm pri Ptuju

Kobila 
Življ. Št. 
Barva 
Datum rojstva 
Oče 
Mati 
M. oče 
Rejec 
Lastnik

4267 Mangana 
705 003 608000763 
rjava 
28.04.2008 
824 Filister Vulkan XVIII-434 
3416 Čoklica/Bistra 
656 Urah Vulkan XV-279 
Jager Alojz, Čeče 15, 1420 Trbovlje 
Zajc Stanislav, Jurovci 13b, 2284 Videm pri Ptuju

Kobila 
Življ. Št. 
Barva 
Datum rojstva 
Oče 
Mati 
M. oče 
Rejec 
Lastnik

4466 Ondinka/Špela 
705 003 610000439 
svetlogriva svetla lisičja 
29.03.2010 
766 Čuvaj Vulkan XVI-391 
1354 B Kandina/Lora 
809 Eko/Bertl 
Žurej Franc, Javorje 32, 3263 Gorica pri Slivnici 
Vahen Martin, Vršna vas 6, 3253 Pristava pri Mestinju

Kobila 
Življ. št. 
Barva 
Datum rojstva 
Oče 
Mati 
M. oče 
Rejec 
Lastnik

4755 Šema 
705 003 614000422 
osiva svetlogriva lisičja 
15.02.2014 
940 Lan Elmar XV-521 
4162 Loterijica 
656 Nikodem-174 
Salobir Franc, Jelce 3, 3263 Gorica pri Slivnici 
Vahen Martin, Vršna vas 6, 3253 Pristava pri Mestinju



64

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povzela in pripravila: 
 
Strokovni vodja PRO ZRKSHP 
Nataša Gorišek, univ.dipl.ing.zoot.

Kobila 
Življ. Št. 
Barva 
Datum rojstva 
Oče 
Mati 
M. oče 
Rejec 
Lastnik

Ordinata 
705 003 610000326 
osiva temna rjava 
25.03.2010 
908 Jor Nero XIII-501 
4017 Jolandica 
816 Farizej-426 
Tretjak Jožef, Razborca 12, 2382 Mislinja 
Žekar Ernest, Loka pri Žusmu 72, 3223 Loka pri Žusmu

Kobila 
Življ. Št. 
Barva 
Datum rojstva 
Oče 
Mati 
M. oče 
Rejec 
Lastnik

Panelka/Dina 
705 003 611000500 
temna rjava 
11.03.2011 
685 Zeus Elmar XIV-308 
3448 Dama/Desa 
490 Jek Nero IX-99 
Salobir Franc, Jelce 3, 3263 Gorica pri Slivnici 
Žekar Ernest, Loka pri Žusmu 72, 3223 Loka pri Žusmu

Kobila 
Življ. Št. 
Barva 
Datum rojstva 
Oče 
Mati 
M. oče 
Rejec 
Lastnik

Uniona 
705 003 616000621 
lisičja 
24.03.2016 
766 Čuvaj Vulkan XVI-391 
4410 Oriona 
846 Huzar Nero XIII-466 
Omahen France, Velika Dobrava 10, 1294 Višnja Gora 
Omahen France, Velika Dobrava 10, 1294 Višnja Gora
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POSAVSKI KONJ 

 

Posavski konj je slovenska avtohtona pasma, ki 
se je izoblikovala v pokrajinah v porečju reke 
Save. Je najmanjša srednjeevropska hladnokr-
vna pasma konj, ki je optimalno prilagojena na 
ekstenzivne pogoje reje, njen obstoj pa je vse do 
danes tesno povezan s kulturno dediščino.  
 
Posavski konj je manjšega okvira, manjše in suhe 
glave, srednje dolgega vratu, kratkega hrbta, krat-
kega a zelo širokega in zmerno pobitega križa, 
zelo globok ter čvrstega, suhega fundamenta z 
razmeroma velikimi a čvrstimi kopiti. Noge so 
značilno porasle z zaščitno dlako. Za posavskega 
konja je značilna čvrsta konstitucija, zelo izražen 
spolni dimorfizem, skromnost in zelo dobra 
plodnost. Dobrohoten in za hladnokrvne konje 
živahen temperament, inteligentnost ter izredna 
učljivost so prednosti, ki odlikujejo posavskega 
konja kot oblikovalca pokrajine v ekstenzivnih 
področjih ali kot vsestransko uporabnega konja. 
Posavski konj postaja čedalje bolj pomemben 
tudi kot partner v prostem času, za kar je s svo-
jim mirnim značajem in nezahtevno oskrbo po-
sebno primeren. V reji posavskega konja je 
prisotnih 129 rodov kobil in z vsaj tremi aktiv-
nimi predstavnicami v dveh generacijah. Žrebci 
so razvrščeni v šest linij - Denis, Jadran, Ričko, 
Sokol, Tigar in Ital. Trenutno je v rodovniško 
knjigo za posavskega konja vpisanih 98 plemen-
skih žrebcev in 722 plemenskih kobil. Letno se 
registrira okoli 400 žrebet. 
 

Reja posavskega konja v Sloveniji je posrečena 
združitev tradicionalne in ekstenzivne živino-
reje z novodobnimi ekološkimi trendi. Izreden 
razcvet in perspektivnost te pasme je zasluga rej-
cev, ki so v sodelovanju s Priznano rejsko orga-
nizacijo in strokovno službo odločilno prispevali 
k uspešnemu izvajanju rejskega programa. Z na-
raščajočim gibanjem za zaščito narave je tudi 
reja posavskega konja vse bolj popularna in je v 
Sloveniji po številu druga najštevilčnejša pasma 
konj. Predstavitev kolekcije pasme posavski konj 
na sejmu AGRA 2016 je bila zelo odmevna tudi 
pri  konjerejcih iz sosednjih držav in je v veliki 
meri doprinesla k širši popularnosti pasme. Iz-
redna popularnost posavskega konja je tudi po-
sledica, da se za rejo odločajo tudi rejci v tujini. 
Na letošnjem sejmu v Gornji Radgoni se pred-
stavlja tudi rejka in ljubiteljica posavskih konj iz 
sosednje Avstrije. 
 
Hvala predstavnikom in organizatorjem sejma 
AGRA v Gornji Radgoni, da so omogočili pred-
stavitev posavskega konja ter rejcem, ki izbrane 
živali tudi predstavljajo. 
 
 
 

Strokovni vodja RP za pasmo posavski konj: 

Doc. dr. Matjaž Mesarič, DVM
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SEZNAM RAZSTAVLJENIH ŽIVALI 

 

 
 

KOBILE

1. Kobila 
Barva 
Datum rojstva 
Oče 
Mati 
Rejec 
Lastnik

935 NINA        705 004 809000079 
Temna kostanjeva 
04.03.2009 
085 BORKI 
629 JUNCA/CVETKA 
Urek Mihael, Kapele 10a, 8258 Kapele 
Plantev Urška, Zgornja Kungota 27, 2201 Zgornja Kungota

2. Kobila 
Barva 
Datum rojstva 
Oče 
Mati 
Rejec 
Lastnik

936 NACA / ALMA       705 004 809000303 
Temna rjava 
27.02.2009 
085 BORKI 
497 HETERA/LUČKA 
Botički Ivica, Podvinje 6, 8258 Kapele 
Kapun Julija, Kranach 30, A-8463 Leutschach, Avstrija



67

KMETIJA KAPUN 
 
Prihajamo iz lepe južne Štajerske, natančneje iz Lučan (10km od mejnega prehoda Jurij). Smo dru-
žinsko podjetje in vodimo svoje vinarstvo s štirimi hektarji vinograda in prodajo vina. Poleg vino-
grada imamo še pava, 4 race, 20 kokoši nesnic, 5 petelinov, dva psa, 5 mačk in ob tem še 3 konje. 
Pred enajstimi leti smo na naši kmetiji začeli s konjerejo, takrat sem bila stara 10 let in sem od 
očeta za darilo dobila konja. To je bil kastrat pasme haflinger po imenu Steirerman, katerega sem 
se zelo razveselila. Leta 2010 sva z očetom obiskala sejem AGRA v Gornji Radgoni in seveda je bila 
prva stvar, ki sva si jo ogledala hlev, natančneje konji. Ravno v tem času je bila v maneži predstavitev 
haflinške pasme. V oči nama je padla vprega dveh kobil in žrebeta. Čez en mesec sva žrebičko obi-
skala v Ljubljani. Njen lastnik mi je ponudil, da mi jo še isti dan pripelje domov in tako sem dobila 
svojo žrebičko po imenu Veilchen-Panya še isti dan. Bila sem več kot srečna in imela dva haflingerja 
in kravo. Leta 2014 sem prejela od svojega bratranca haflinško kobilo Jenny, saj on ni imel dovolj 
časa zanjo. Po enem letu je bilo preveč dela in smo Jenny prodali v Spielfeld, kjer je dobila dober 
dom. Kasneje smo prodali še kravo, saj je bilo z dvema konjema dovolj dela. Žal me je v letu 2015 
zapustil Steirerman, po nenadni koliki. Ponovno smo imeli samo enega konja in zato smo zraven 
kupili kravo, da je kobili delala družbo. V letu 2016 sva z očetom ponovno obiskala sejem AGRA v 
Gornji Radgoni. Ob sprehodu skozi hlev s konji, mi je v oči padla pasma posavec, ki je do takrat še 
nisem poznala. V sosednjem delu hleva, kjer sta bili dve kobili z žrebetoma in so prikazovali molžo 
kobil pa se mi je dopadla kobila Naca-Alma v katero sem se tudi takoj zaljubila. Oče je kupil mladega 
žrebčka po imenu Ritscha-Urban, jaz pa kobilo Naco-Almo. Od tega dne smo bili srečni lastniki dve 
posavskih konj in ene haflinške kobile, zato smo ponovno prodali kravo. Z Naco-Almo smo bili več 
kot zadovoljni. Redno smo jo zapregli v kočijo, delali z njo v gozdu in tudi sadili koruzo, pri čemer 
nam je pomagal znanec, ki je tudi lastnik haflinških konj. Ker smo Naco-Almo kupili brejo, se je 
20. 7. 2017, skotil zdrav posavski žrebček Amigo-Vulkan. Odločili smo se za prodajo haflinške kobile 
Veilchen-Panya, saj smo želeli imeti le še rejo Posavskega konja. V začetku leta 2018 sem uspešno 
opravila tečaj za vožnjo vprege pri izdelovalcu kočij Schlagbauerju v Pöllau, oktobra istega leta pa 
sem dala Almo ujahati v Groß St. Florianu pri Brigitte Schwab. Sedaj sem imela vsestranskega konja.  
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KMETIJA PLANTEV 
 
Smo družinska kmetija, nahajamo se na Štajerskem, v Zgornji Kungoti, v manjši občini v bližini 
meje z Avstrijo. Kmetija obsega 27ha, od tega 13ha gozda in 14ha obdelovalnih površin, pašnikov, 
travnikov in 10ha v zakupu. Smo kmetija na hribovitem območju, usmerjeni v prirejo mleka, vedno 
več prostora pa namenjamu tudi konjereji. Zaradi nekaterih zahtevnih površin kjer ni možna obde-
lava s stroji pa imamo tudi govedo Galloway, ki je primerno za taka območja. Na kmetiji imamo ve-
činsko konje slovense avtohtone pasme, Posavski konj. S konjerejo se je ukvarjal že oče, ki je bil od 
malih nog obkrožen s konji. Leta 1992 se je iz Koroške poročil na Štajersko in s seboj pripeljal tudi 
dve kobili toplokrvne pasme. Kasneje so mesto na naši kmetiji našli tudi hladnokrvni konji. Prva 
posavska kobila je na našo kmetijo prišla leta 2012, kasneje pa še žrebec in ostale kobile. Od leta 
2015 pa imamo tudi registrirano pripustno postajo. 
 
Trenutno je na kmetiji 9 konj, od tega 5 Posavske pasme; Žrebec 067 Herman/Grom, Kobili 
Nina/Neža in Šivanka, žrebica Venera in moško žrebe Nine/Neže, Ženad. Z žrebcem 
Hermanom/Gromom smo bili leta 2016 na sejmu AGRA. 
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ENODNEVNA PREDSTAVITEV NA DAN KONJEREJE 

 
POSAVCI 

 
Na dan konjereje bo kolekcija posavcev dodatno predstavljena s posavci Marjana Štefaniča, ki ga je 
upravni odbor Združenja rejcev konj pasme posavec, dne 18. 7. 2019 izbral za REJCA LETA. 
 
 

KMETIJA ŠTEFANIČ 
 
Na kmetiji pri Štefaniču, ki leži v neposredni bližini Podbočja, v občini Krško, so že od nekdaj imeli 
konje za delo in prevoz. Gospodar Marjan je že od malih nog delal s konji, kar mu je v veliko veselje. 
Vedno si je želel veliko čredo konj, kar mu je danes tudi uspelo, saj njegova čreda šteje 22 konj. Na 
kmetiji imajo registrirano pripustno postajo na kateri plemenita plemenska žrebca v lasti PRO, žre-
bec Snoopy in žrebec Rene. Žrebca se bosta predstavila na dnevu konjereje.  
 
Marjan se z družino rad udeležuje različnih povork in razstav, kjer konji dosegajo odlične rezultate. 
Pri Štefančevih se poleg konjereje ukvarjajo tudi z govedorejo, prašičjerejo in z vinogradništvom, 
saj pridelujejo zelo dober cviček. 
 
Konjereja pri Štefaničevih se bo vsekakor obdržala in nadaljevala, saj je celotna družina vpeta v ži-
vljenje s konji in si drugačnega več ne predstavljajo, imajo pa željo, da čredo še povečajo. 



70

Haflinški konj je pasma, ki je nastala na Južnem 
Tirolskem na osnovi avtohtone populacije konj 
v tipu manjšega tovornega konja, začetki na-
črtne reje pa segajo v pozno 19. stoletje. V Slo-
venijo so bili prvi haflinški žrebci pripeljani že 
leta 1936, večje število kobil pa je bilo iz Avstrije 
uvoženih v obdobju 1955-1958 in v letu 1979. 
Haflinški konj se v Sloveniji vzreja tradicio-
nalno, zato ima tudi formalno status tradicio-
nalne pasme, reja haflinškega konja pa je 
razširjena po vsej državi. 
 
Haflinški konj je skladen, eleganten in plemenit 
konj, dobrohotnega značaja in živahnega tempe-
ramenta, pravilnih in izdatnih hodov z nekoliko 
poudarjenimi lastnostmi jahalnega konja primer-
nega tudi za delo v vpregi. Njegova posebna pa-
semska značilnost je lisičja barva s svetlo grivo 
in repom. Višina vihra pri žrebcih je 142-155 
cm, kobil pa 138-155 cm. Izredno pomembno 
je, da ga odlikuje dober karakter. Rejski cilj je 
povzet po načelih in določilih Svetovne federa-
cije haflinških konj, katere član je PRO Sloven-
sko združenje rejcev konj pasme haflinger.    
 
Tako v Slovenij kot drugod po svetu je hflinški 
konj danes uveljavljen kot vsestransko uporaben 
mali konj, primeren predvsem za mlade in manj 
izkušene ljubitelje, za potrebe jahalnih šol in tu-
rističnih kmetij, v zadnjem obdobju pa se ga 
vedno več uporablja tudi za šport v različnih ko-
njeniških disciplinah. Redijo ga rejci v 60 drža-
vah, skupni stalež živali te pasme pa je ocenjen 
na 300.000 konj. 
 

V Sloveniji je skupno število plemenskih živali 
trenutno ocenjeno na 421 živali. Med njimi je 
19 plemenskih žrebcev, zastopane so vse linije. 
Število plemenskih kobil različnih starosti je 
402, glede na število pripustov se jih manj kot 
polovica uporablja za pleme. Število vseh haflin-
ških konj v Sloveniji znaša cca 1100 živali.  
 
Rejski program za pasmo haflinški konj izvaja 
na celotnem območju Republike Slovenije Pri-
znana rejska organizacija Slovensko Združenje 
rejcev konj pasme haflinger. 
 
 
 

Strokovni vodja PRO ZRKSHP 

Nataša Gorišek, univ.dipl.ing.zoot

HAFLINŠKI KONJ  

 



71

SEZNAM RAZSTAVLJENIH ŽIVALI 

 
Haflinškega konja bo na sejmu AGRA predstavljal rejec Vidmar Jože s plemenskim žrebcem 154 
Wallenstein-435 in plemensko kobilo 1488 Felicio. 
 
 

 
Žrebec 154 Wallenstein-435 je mlajši žrebec, ki glede na oceno zunanjosti in kvaliteto potomstva 
sodi med najboljše plemenjake, ki trenutno plemenijo pri nas. Prva generacija njegovih potomcev 
je bila rojena leta 2018, do sedaj ima skupaj registriranih 17 živali, od tega 10 moških in 7 ženskih. 
Na razstavi žrebet je imel v letu 2018 najbolje ocenjeno žrebico, en žrebček pa je bil odkupljen za 
nadaljnjo vzrejo v žrebetišču. 
 
 
 
 

 
Kobila1488 Felicia je triletna kobila, ki je bila na letošnjem centralnem sprejemu kobil v rodovniško 
knjigo najbolje ocenjena kobila svoje generacije. 
 
 
 

Žrebec 
Življ. št. 
Barva 
Datum rojstva 
Oče 
Mati 
M. oče 
Rejec 
Lastnik 
Oskrbnik

154 Wallenstein-435 
040 005 52-05031-14 
svetlogriva lisičja 
04.03.2014 
040 003 82-00396-06 Wienerart 
040 005 52-05120-10 Venezia 
040 003 12-00311-02 Newlook 
Brunner Friedrich, Dellach im 
Drautal 89, 9772 Dellach, Avstrija 
RS-PRO SZRKPH 
Vidmar Jože, Gombišče 9,  
8213 Veliki Gaber

Kobila 
Življ. št. 
Barva 
Datum rojstva 
Oče 
Mati 
M. oče 
Rejec 
Lastnik

1488 Felicia 
705 005 916000055 
svetlogriva lisičja 
29.04.2016 
137 Alfi-410 
1272 Fado/Frida 
107 Stripsen  
Vidmar Jože, Gombišče 9,  
8213 Veliki Gaber 
Vidmar Jože, Gombišče 9,  
8213 Veliki Gaber
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PREDSTAVITEV REJCEV in KMETIJ 

 
 

KMETIJA VIDMAR 

Jože Vidmar s svojo družino živi v vasici Gombišče na robu Suhe krajine. S konjerejo se ukvarja 20 
let, zadnjih deset let pa vzreja konje pasme haflinger. Poleg konjereje se ukvarjajo še z vzrejo avtoh-
tonih prašičev krškopoljcev ter rejo govedi in oslov. Trenutno imajo na kmetiji 20 haflinških konj 
različnih kategorij, od plemenskega žrebca, plemenskih kobil z žrebeti, do mladih konj. 
 
Jože Vidmar je že od svojega prvega dne, ko je postal član združenja, izredno aktiven. Z registracijo 
pripustne postaje in žrebcem Stripsnom se je njegova aktivna vloga le še stopnjevala. V veliko pomoč 
mu je žena Majda, ter sin Jože z družino. Skupaj so pravi promotor Slovenskega združenja rejcev 
konj pasme haflinger. S svojo vprego se redno udeležujejo različnih dogodkov in prireditev v okviru 
matičnega združenja, drugih društev ali drugih rejskih organizacij. V zadnjih letih smo ga lahko vi-
deli na kmetijskem sejmu v Komendi, na Dnevu kobilarne Lipica,...  
 
Čreda, ki jo trenutno imajo na kmetiji Vidmar je zelo kvalitetna in je lahko za vzgled marsikateremu 
rejcu. Jože vse mlade konje nauči vožnje v vpregi in ježe. Zanemarljivi niso niti rejski rezultati, ki 
jih je dosegel v zadnjih letih. Z žrebcem 107 Stripsen je na 3. Državni razstavi haflinških konj v 
letu 2014 zasedel drugo mesto. Na Sprejemu kobil v rodovniško knjigo je s kobilo Edo v letu 2017 
osvojil drugo mesto, v letu 2018 pa je bil rejec tretje uvrščene kobile Ete. Na Državni razstavi žrebet 
je leta 2017 z žrebičko Filicijo zasedel drugo mesto, leta 2018 pa si je z žrebičko Blanko z osvojenim 
prvim mestom zagotovil naziv in nagrado za najbolje ocenjeno žensko žrebe v svoji generaciji.  
 
Leta 2018 je na pobudo PRO SZRKPH na sejmu AGRA postal rejec leta. 

Dvovprega Jožeta Vidmarja 

Državna razstava žrebet, Celje 2018

Centralni sprejem kobil v rodovniško knjigo, Celje 2019



73

ENODNEVNA PREDSTAVITEV NA DAN KONJEREJE 

 
Na konjerejski dan bo kolekcija haflingerjev še dodatna predstavljena s plemenskim žrebcem 160 
Actros, ki je avstrijske reje in je v najemu PRO SZRKPH ter plemensko kobilo 1477 Luna, rejca in 
lastnika Tadeja Oberstarja. Pod sedlom ju bosta predstavili mladi jahačici Julija Grilc (Actros) in 
Karmen Belič (Luna). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povzela in pripravila: 
 
Strokovni vodja PRO ZRKSHP 

Nataša Gorišek, univ.dipl.ing.zoot.

Žrebec 
Življ. Št. 
Barva 
Datum rojstva 
Oče 
Mati 
M. oče 
Rejec 
Lastnik 
 
Oskrbnik

160 Actros 
040 005 52-28282-15 
svetlogriva lisičja 
14.06.2015 
040 003 82-00282-00 Aragon 
040 005 52-01127-92 Heike 
040 005 22-69072-88 Nathan 
Remer Markus, Ossiacher Tauern 1, 9560 Feldkirchen, Avstrija 
Remer Markus, Ossiacher Tauern 1, 9560 Feldkirchen, Avstrija,  
v najemu PRO SZRKPH 
Kokovica Primož, Grbinska cesta 7, 1270 Litija

Kobila 
Življ. Št. 
Barva 
Datum rojstva 
Oče 
Mati 
M. oče 
Rejec 
Lastnik

1477 Luna 
705 005 915000039 
plavogriva svetla lisičja 
12.02.2015 
040003003590610 Amerigo 
040003003444507 Lonarda 
310/T Skorpion 
Oberstar Tadej, Dol pri Ljubljani 7, 1262 Dol pri Ljubljani 
Oberstar Tadej, Dol pri Ljubljani 7, 1262 Dol pri Ljubljani
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LJUTOMERSKI KASAČ je tradicionalna pasma 
nastala koncem 19 stoletja na področju Ljuto-
mera. Izvorni rodovi so vezani na prve registri-
rane domače kobile, ki so imele izdatne hode in 
bile pripuščene pod licencirane  kasaške žrebce. 
Rodovi so vezani na prve rejce in kmetije in so 
se potem z dotami po otrocih prenašali po Prle-
kiji. Sprva so bili ljutomerski kasači predvsem 
delovni konji, ki so bili sposobni hitro pripeljati 
blago in vino  do odkupnih mest. Hkrati so jih 
uporabljali za delo na poljih, na jesen pa so še 
malo tekmovali po bližnjih cestah. Z načrtnim 
parjenjem domačih kobil s priznanimi kasa-
škimi žrebci (norfolški, orlov, francoski, ameri-
ški kasač) je ljutomerski kasač pridobival na 
hitrosti. Leta 1875 je bilo na Dunaju registri-
rano Društvo za dirkanje s kobilami v kasu Lju-
tomer. Do 60 let prejšnjega stoletja so se 
ljutomerski kasači še uporabljali za delo, kasneje 
pa so se razvijali izključno kot športna pasma. Z 
razpadom kobilarne Turnišče pri Ptuju so veliko 
kvalitetnih kobil kupili prav rejci ljutomerskega 
kasača  in te kobile so prešle v isto rodovniško 

knjigo, ki vsebuje tako ljutomerske kot turniške 
rodove. Ljutomerski kasač je še vedno popula-
ren tudi kot konj za hobi in razvedrilo po odslu-
ženi športni karieri (vozni konj in konj za 
jahanje). Njegova volja do dela je kvaliteta, ki jo 
cenijo tudi kupci. Je ponos Prlekov in tudi Slo-
vencev, saj smo tega konja ohranili in ga uspeli 
plasirati tudi v tujini.  Kobila Peterka se je lan-
sko leto že izkazala na Švedskem, kamor je letos 
odšel tudi Luther King, oba zmagovalca derbi-
jev. Že v preteklost je na Švedsko odšla kobila 
Lavinica in tam nadaljevala rejsko pot, kobila 
Punčka (preimenovana v Penelope) in žrebec 
Dingo v Avtrijo, kjer sta oba uspešno tekmovala,  
pa žrebec Astor  v Italijo, kjer je celo plemenil. 
Tudi zelo uspešen švedski  konj Campo Bahia je 
daljni potomec kobile Jerkice, vzrejene pri vča-
sih zelo znanem rejcu Žitek Francu. Še veliko 
drugih konj je bilo v preteklosti prodanih pred-
vsem v Avstrijo (Likar, Jagor, Finiš, Dinko, Di-
namo).

LJUTOMERSKI KASAČ  
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PODATKI O KONJU 

 
 
       Kobila:               Fenita 
       Rekord:              1:17,7    
       Barva:                Rjavka 
       Datum rojstva :   24.5.1999 
       Oče:                   Dynamte Lobell (US) 
       Mati:                  Fita 
       Oče matere:       Dingo 
       Rejec:                 Seršen Jože, Ul. Frana Kovačiča 17, 9241 Veržej 
       Lastnik:             Saša Seršen, Ul.Frana Kovačiča 17, 9241 Veržej 
 
Fenita je 20 letna plemenska kobila pasme ljutomerski kasač, tipična potomka svojega očeta Dynamite 
Lobella, ki je naredil velik napredek v hitrosti ljutomerskih kasačev. Tekmovala je kar celih 8 let in 
dosegla v svoji karieri 3 zmage, 10 drugih mest in 8 tretjih mest. Dosegla je km čas 1:17,4 in zaslužila 
4.442 . Ima dva potomca na tekmovalnih stezah in sicer Foko in Fjorija, prvaka dvoletnikov.  

Plemenska kobila Fenita z Milanom In Sašom 
Seršenom 

Fjori ( po Feniti in Equinox Bi)  na sliki v 
zmagovalnem finišu 

Žrebica Foka ( po Feniti in Saxo de Vandelu)  na  
razstavi enoletnih kasačev 2015 

Žrebica Filipa ( po Feniti in Impeto Grif-u) na  
razstavi enoletnih kasačev 2018 
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PREDSTAVITEV REJCA IN KMETIJE SERŠEN IZ VERŽEJA 

 
Kobilo Fenito predstavlja družina Seršen iz Veržeja, ki se ukvarja s kasaštvom že peto generacijo. 
 
Vztraja z ljutomerskim kasačem iz Rodu Fulma od Slavičevih iz Grab, kjer se je ta rod tudi začel s 
prvo kobilo Fulmo in njeno hčerko Finetto. Hči Alojzija, ki je tudi sama tekmovala v dvovpregah, 
je ta rod kot svojo doto prinesla od Slavičevih iz Grab k Seršenovim v Veržej, kjer je svojo tekmovalno 
pot začel že pokojni dedek Jože Seršen, še uradni rejec Fenite. Pradedek je tekmoval s kasači že 
leta 1920, vendar so takrat redili ljutomerske kasače z začetnico L in E. Jože je vozil tudi Fenitino 
mamo Fito, potomko prav tako ljutomerskega kasača Dinga, ki je uspešno tekmoval pri nas in v Av-
striji in se kasneje uveljavil tudi kot plemenski žrebec. Fita je dosegala enkratne rezultate in osvojila 
tretje mesto v državnem prvenstvu triletnikov v Adi, peto v derbiju v Subotici, nadaljevala dolgo in 
uspešno tekmovalno pot tudi v zrelih letih. Dobila je dirko pokal Slovenije na Brdu 1991in dosegla 
zmago v Gornji Radgoni na mednarodnem tekmovanju s takrat rekordnim časom 1:17,7. 
 
Rejo kasačev je nadaljeval Jožetov sin Milan, seveda jih je tudi trenirali in tekmoval z njimi. Bil je 
drugi v derbiju s Feno v Ljubljani in se boril tudi za razvoj kmetije. Še vedno pomaga na kmetiji, 
pri reji in treningu kasačev. Aktiven tekmovalec in rejec je tudi njegov sin Saša Seršen, sedanji prev-
zemnik kmetije, član KK Ljutomer in član UO Kasaškega rejskega združenja Slovenije. Kmetija se 
ukvarja z rejo krav molznic in ohranja rejo ljutomerskega kasača rodu Fulma kot družinsko tradicijo. 
Fenitin sin Fjori (potomec italijanskega žrebca Equinox Bi) je bi pred dvema letoma zmagovalec 
dvoletnega prvenstva, letošnjo leto pa z odličnimi rezultati napoveduje napad v derbiju - prvenstvu 
štiriletnikov. Prav tako je uspešna tekmovalka hči Foka, po francoskem žrebcu Saxo de Vandelu.  
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PODATKI O KONJU 

 
 
       Kobila:               Donata DŽ z moškim žrebetom po žrebcu Speedo Graffiti (FR) 
       Rekord:              1:17,3 
       Barva:                Lisičja 
       Datum rojstva:   27.4.2007 
       Oče:                   Gerd November (DE) 
       Mati:                  Dirka Ii 
       Oče matere:       Fire Buff (US) 
       Rejec:                 Debelak Žarko, Osek 52, 2235 Sveta Trojica v Slov. Goricah 
       Lastnik:             Debelak Žarko, Osek 52, 2235 Sveta Trojica v Slov. Goricah 
 
Donata DŽ je najhitrejša in najuspešnejša potomka kobile Dirke II, njen osebni rekord znaša 1:17,3 
v karieri pa je zaslužila 6.014 . Donata DŽ je potomka zanimivega plemenjaka Gerd Novembra, po-
tomca Diamond Waya, v tistem času najpopularnejšega nemškega plemenjaka. Letos  se predstavlja 
s svojim prvim žrebetom, žrebčkom, potomcem francoskega plemenjaka Speedo Graffitija. 
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PREDSTAVITEV REJCA IN KMETIJE ŽARKA DEBELAKA 

 
Žarko Debelak živi v majhni vasici Osek, le streljaj od Lenarta v Slovenskih Goricah. Nekoč je v 
hlevu imel galoperje, z rejo kasaških konj in s samim tekmovanjem na kasaških dirkah se je aktivno 
začel ukvarjati leta 1977, ko sta z očetom v Srbiji kupila kobilo Dirko, katero so leta 1963 iz kobi-
larne Turnišče kot šestmesečno žrebičko prodali v Pančevo. Tukaj je odtekla še nekaj dirk, nakar 
jo je Žarko pripustil. Na njeno prvo žrebe so čakali vse do leta 1981, ko se je skotila žrebica Dirkiza. 
Dirkiza je bila dobra tekmovalna kobila, katero je Žarko kasneje odbral kot plemensko kobilo, a 
njen brat Don Galveston je tisti, ki je Žarku prinesel največje tekmovalne uspehe, saj je z njim 
zmagal kar 16 krat. 
 
Dirkiza je kasneje povrgla Dirko II, na kateri je Žarko potem zgradil svojo rejo. Dirka II je dala 11 
potomcev, 9 od njih jih je prišlo na stezo, kar je enkraten uspeh in pokazatelj čvrstosti ljutomerskega 
kasača. Najbolj perspektivni kobili, ki bosta to rejo nadaljevali, sta kobili Desa in Donata DŽ. 
 
V svoji karieri je Žarko Debelak v 974 štartih dosegel 83 zmag, 100 drugih in 134 tretjih mest. 
Nekoč je v njegovem hlevu stalo čez 20 konj, danes njegova čreda šteje 6 živali. Še vedno je aktiven 
član Kasaškega kluba Lenart Slovenske Gorice, dirk se s svojimi konji udeležuje ne samo doma, 
ampak tudi v tujini, predvsem v Italiji in na Madžarskem. 
 
Je tudi član Kasaškega rejskega združenja Slovenije, na pobudo katerega letos predstavlja svojo ko-
bilo Donato DŽ z njenim prvim potomcem, katerega oče je francoski žrebec Speedo Graffiti. Na 
rejski poti vztraja pri ljutomerskem kasaču iz rodu Mariška, ki ima korenine v kobilarni Turnišče 
na Ptuju in še nazaj v kobilarni Kulpin iz Vojvodine. 
 

Tekmovalna kobila Donata DŽ v tekmovalni opremi pripravljena na štart
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PREDSTAVITEV LJUTOMERSKEGA KASAČA NA SEJMU AGRA V 
TOREK 27.8.2019 OB 10h 

 
       Kobila:               Fenita 
       Rekord:              1:17,7    
       Barva:                Rjavka 
       Datum rojstva:    24.5.1999 
       Oče:                   Dynamte Lobell (US) 
       Mati:                  Fita 
       Oče matere:       Dingo 
       Rejec:                 Seršen Jože, Veržej 
       Lastnik:             Saša Seršen, Ul.Frana Kovačiča 17, 9241 Veržej 
 
 
 
       Kobila:               Rebeka II z moškim žrebetom po žrebcu Mob Muscle 
       Rekord:              1:18,7    
       Barva:                T. Rjavka 
       Datum rojstva:   31.3.1998 
       Oče:                   Benjamin C Lee 
       Mati:                  Rosana 
       Oče matere:       Adam Adonno 
       Rejec:                 Franc Puhar 
       Lastnik:             Franc Cimerman, Stari Trg 3, 9241 Veržej 
 
 
 
       Kobila:               Pickell 
       Rekord:              1:16,9    
       Barva:                Lisjak 
       Datum rojstva:   21.2.2011 
       Oče:                   Gerd November (DE) 
       Mati:                  Pepelka II 
       Oče matere:       Dynamite Lobell (USA) 
       Rejec:                 Franc Novak, Šalinci 
       Lastnik:             Franc Novak, Šalinci 34, 9242 Križevci Pri Ljutomeru 
 
 
 
       Konj:                  Le Mans 
       Rekord:              1:15,1    
       Barva:                Temni Rjavec 
       Datum rojstva:   8.5.2012 
       Oče:                   Den 
       Mati:                  L Queen 
       Oče matere:       Dynamite Lobel (USA) 
       Rejec:                 Daniel Heric, Kokoriči 
       Lastnik:             Daniel Heric, Kokoriči 5a, 9242 Križevci pri Ljutomeru 
 



80

       Kobila:               Donata DŽ z moškim žrebetom po žrebcu Speedo Graffiti (FR) 
       Rekord:              1:17,3 
       Barva:                Lisičja 
       Datum rojstva:   27.4.2007 
       Oče:                   Gerd November (De) 
       Mati:                  Dirka II 
       Oče matere:       Fire Buff (US) 
       Rejec:                 Debelak Žarko, Osek 
       Lastnik:             Debelak Žarko, Osek 52, 2235 Sveta Trojica v Slov. Goricah
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Bosanski planinski konj (BPK) je najpomemb-
nejša avtohtona pasma in najznačilnejši tip 
majhnega konja na Balkanu. Pasma se je kljub 
poskusom pretapljanja predvsem z arabskim ko-
njem ohranila v bolj ali manj prvotni obliki. Na-
ravna selekcija in hipološka praksa reje BPK z 
ukrepi, so preprečevali močnejši vpliv drugih 
pasem konj na originalno populacijo. Med njimi 
so najpomembnejše skromne vzrejne razmere, 
ki so vršile selekcijski pritisk, ki je favoriziral 
skromne, robustne in trdožive živali in uporab-
nost konja v tovorne namene v težko dostopnem 
in neobljudenem terenu.  
 
Rejski cilj je skladen, plemenit toplokrvni konj, 
manjšega okvira, čvrste konstitucije, dobrohot-
nega karakterja in razmeroma živahnega tempe-
ramenta, pravilnih, zanesljivih in izdatnih 
hodov, ki je primeren za vprego, za delo pod sed-
lom ter vse zvrsti ljubiteljskega konjeništva. Po-
pulacija konj bosanske planinske pasme je zelo 
majhna. Ocenjena efektivna velikost populacije 
je pri BPK 34 plemenskih živali. Reja je zaprta. 
Cilj v populaciji bosanskega planinskega konja 
je efektivno število živali povečati na 50 do 60, 
kar bi deloma zagotovili ohranitev in nadaljnji 
razvoj pasme. Vzreja temelji samo na dveh lini-
jah žrebcev: Miško in Barut. Zaradi svoje malo-

številnosti in razpršenosti celotne populacije 
velja bosanski planinski konj za kritično ogro-
ženo pasmo, ne le v smislu ohranjanja zadovo-
ljivega števila živali za zagotavljanje potrebne 
genetske raznovrstnosti, temveč predvsem v smi-
slu ohranjanja pasemskih značilnosti.  
 
Trenutno je vso breme v zvezi z ohranitvijo in 
nadaljevanjem reje bosanskih planinskih konj 
na plečih rejcev in članov Mednarodnega zdru-
ženja rejcev bosanskega planinskega konja. Med-
narodno združenje rejcev bosanskih planinskih 
konj je priznano rejsko društvo, ki vodi izvorno 
rodovniško knjigo za pasmo BPK. Sodeluje tudi 
z ostalimi rejskimi društvi in organizacijami ter 
rejci v deželah, kjer se vzreja BPK. 
 
Hvala predstavnikom in organizatorjem sejma 
AGRA v Gornji Radgoni, da so omogočili pred-
stavitev BPK ter rejcem, ki izbrane živali tudi 
predstavljajo.  
 
 
 

Strokovni vodja RP za pasmo bosanski  
planinski konj: 

Doc. dr. Matjaž Mesarič, DVM

BOSANSKI PLANINSKI KONJ 
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SEZNAM RAZSTAVLJENIH ŽIVALI 

 
 

 
 
 
 
 

ŽREBCI Linija MIŠKO

1. Žrebec 
Barva 
Datum rojstva 
Oče 
Mati 
Rejec 
Oskrbnik 
Lastnik

9 MIŠKO V - P49       705 001 112000004 
vrana 
04.07.2012  
1 MIŠKO I - B669 
9 UNA I  
Dolinšek Anton, Rtiče 1, 1414 Podkum  
Žvelec Aleš, Vodice, 8312 Vodice 
Dolinšek Anton, Rtiče 1, 1414 Podkum 

KOBILE Rod MRKUŠA

2. Kobila 
Barva 
Datum rojstva 
Oče 
Mati 
Rejec 
Lastnik

68 MRKUŠA VI / Mrka   705 001 116000016 
Temna rjava 
28.04.2016 
3 DURMITOR I 
19 MRKUŠA I 
Dolinšek Anton, Rtiče 1, 1414 Podkum  
Perić Nik, Zavrh 36, 2232 Voličina

Slika: plemenski žrebec 9 MIŠKO V - P49   
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ERGELA PLANIDO 

 
Ergela (kobilarna) Planido vzreja, skrbi in se trudi, da bi se ohranilo in povečalo število planinskih 
konj v Sloveniji, kjer so bili v preteklosti precej zastopani in cenjeni, ter da bi mali dragulj med 
konji zapustili tudi prihodnjim generacijam, ki bodo morda bolj cenile vrednost te pasme, kot jo 
cenijo v njegovi izvirni domovini. 
 
Vzreja temelji izključno na ekološki reji, torej je naravna in nadzorovana s strani pooblaščenih usta-
nov. Vsi odrasli konji v ergeli Planido so ujahani in se uporabljajo predvsem za predstavitev pasme 
in rekreativno jahanje. V spomin na začetek vzreje te pasme v Hercegovini in predstavitev pasme 
bosanski planinski konj imamo konjsko sobo, kjer so prikazani različni pripomočki in predmeti, ki 
so povezani z delom in življenjem z bosanskega planinskega konja. Tu se izvajajo tudi različni semi-
narji, predavanja, srečanja ipd., predvsem na temo bosanskega planinskega konja, pa tudi ekološkega 
kmetovanja, ekologije in razvoja podeželja. Poleg tega je konjska soba in etnološka zbirka kmečkega 
orodja, opreme in naprav ter posestvo namenjeno ogledu obiskovalcem naše kobilarne, še posebno 
ekskurzijam šolske mladine, dijakom in študentom. 
 
Lastnika in upravljavca ergele Planido, Anton in Aline Dolinšek, sva tudi pobudnika in soustano-
vitelja Mednarodnega združenja rejcev bosanskih planinskih konj, katerega osnovni namen in cilj 
je ohraniti in zaščititi to ogroženo pasmo. V kobilarni se trenutno nahaja 26 konj pasme bosanski 
planinski konj. Na posestvu je registrirana pripustna postaja na kateri plemenijo štirje  žrebci bo-
sansko planinskega konja. 
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ŠPORTNO KONJENIŠTVO 

 

Inštitut za ekonomiko in tehnologije športne ko-
njereje pod okriljem Fakultete za kmetijstvo in 
biosistemske vede Univerze v Mariboru (FKBV 
UM) v sodelovanju z Jahalnim klubom (JK) 
Kasco Svečina že od leta 2010 proučuje in razi-
skuje najnovejše tehnologije pri oskrbi in reji 
športnih konj. Skozi pedagoško in raziskovalno 
delo se znanja in izkušnje profesorjev in študen-
tov prepletajo s stroko in mladimi jahači. JK 
Kasco Svečina z infrastrukturo in izposojo (tek-
movalnih) konj omogočajo študentom priti do 
novih znanj in spoznanj. Študenti se s klubom 
povezujejo preko obveznih pedagoških vaj pri 
predmetu Ekonomika in tehnologije športne ko-
njereje in seminarskih ter zaključnih del njiho-

vega študija. JK Kasco Svečina in FKBV UM 
tesno povezujejo tudi izjemni uspehi jahačev na 
nacionalni in mednarodni ravni kateri so hkrati 
tako študentje kot tudi profesorji ki so vpeti v 
delovanje in organizacijo kluba.  
 
Namen dogodka je približati in predstaviti ja-
halno šolo in športno disciplino preskakovanja 
zaprek s konji, kot eno izmed športnih disciplin 
konjeništva ter rezultate in dosežke sodelovanja 
med stroko in prakso. Vabljeni na praktičen pri-
kaz šole jahanja in treninga v preskakovanju za-
prek na sejemskem prostoru AGRA v maneži, 
dne 27.8.2019 med 13h in 14h.

Tekmovalka JK Kasco Svečina in študentka FKBV UM Sara Ornik na 
tekmovanju v preskakovanju zaprek
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SEZNAM ŽIVALI 

 
 
1.                               PETERSBURG 12, kastrat 
       Rojen:                25.3.2004 
       Pasma:               Hannoveranec 
       Barva:                rjavec 
       Lastnik:             Julija Strunčnik 
       Jahač:                Tara Ajlec Težak 
 
 
2.                               TARS, kastrat 
       Rojen:                4.8.2003 
       Pasma:               Belgijska toplokrvna 
       Barva:                lisjak 
       Lastnik:             Sara Ornik 
       Jahač:                Sara Ornik 
 
 
3.                               CADORO, kastrat 
       Rojen:                1.4.1999 
       Pasma:               Toplokrvni križanec 
       Barva:                palomino 
       Lastnik:             Nataša Požar 
       Jahač:                Julija Strunčnik 
 
 
4.                               LUN, kastrat 
       Rojen:                17.3.2003 
       Pasma:               Slovenska toplokrvna 
       Barva:                rjavec 
       Lastnik:             Nataša Požar 
       Jahač:                Alin Kovač 
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4
Razstava prašičev 

Pig Show
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POKROVITELJ RAZSTAVE 

 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije 
 
 
 

ORGANIZATOR RAZSTAVE 

 
Pomurski sejem d.d. 

• 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije -  

Priznane rejske organizacije na področju prašičereje
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RAZSTAVA PRAŠIČEV 
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9191

5
Razstava drobnice 

Small Cattle Exhibition 
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POKROVITELJ RAZSTAVE 

 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije 
 
 
 

ORGANIZATOR RAZSTAVE 

 
Pomurski sejem d.d. 

• 
Zveza društev rejcev drobnice Slovenije 
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ZVEZA DRUŠTEV REJCEV DROBNICE SLOVENIJE NA  
57. MEDNARODNEM KMETIJSKO-ŽIVILSKEM SEJMU AGRA  

 

Zveza društev rejcev drobnice Slovenije je sta-
novska organizacija, ki v svojih vrstah združuje 
rejce ovc in koz in jim pomaga pri njihovem 
delu. V zvezo je včlanjenih enaindvajset društev 
rejcev drobnice iz cele Slovenije, ki štejejo od šti-
rideset do preko tristo članov. 
 
Zveza je priznana rejska organizacija za drob-
nico, kar je izpolnitev ene najpomembnejših 
nalog, odkar obstaja. Tako imajo rejci, člani 
zveze, možnost odločanja o rejskih programih in 
nadzora nad njihovim izvajanjem.  
 
Zveza že vrsto let predstavlja rejo drobnice in 
njene proizvode na mednarodnem kmetijsko-živil-
skem sejmu Agra v Gornji Radgoni. Tudi letos je 
naš razstavni prostor D4. Razstavili bomo avtoh-
tone in tradicionalne pasme ovc in koz: belokranj-
sko pramenko, oplemenjeno jezersko-solčavsko 
ovco, bovško ovco, slovensko srnasto kozo, sloven-
sko sansko kozo in bursko kozo ter tujerodno 
mesno pasmo ovc suffolk. Na razstavnem prostoru 
Zveze društev rejcev drobnice Slovenije bodo obi-
skovalci sejma na promocijskem pultu lahko pov-
prašali rejce in strokovnjake o reji drobnice in 
vsem, kar jih zanima o tej gospodarski panogi, če 
razmišljajo, da bi začeli s kozjerejo ali ovčerejo.  
 
Poleg živali bomo predstavili izdelke, ki jih do-
bimo z rejo drobnice: volno in volnene izdelke, 
mleko in mlečne izdelke ter mesnine in meso 
drobnice. Razstavo bomo popestrili s prikazom, 
pletenja, predenja in tkanja volne. V poskušnjo 
in naprodaj bomo ponudili izdelke iz ovčjega in 
kozjega mleka. Za sladkosnede bomo pekli do-
brote iz ovčjega in kozjega mleka, sirotke in al-
buminske skute. 

Dan drobnice, sreda, 28. avgusta 2019: 
 
11.00-12.00 / dvorana 4 
Pogovor o: 
Roman Savšek: Organiziran odkup drobnice  
Mag. Marjeta Ženko: Vstop sektorja drobnice 
v shemo Izbrana kakovost  
Organizatorja: Zveza društev rejcev drobnice 
Slovenije in revija Drobnica, Kmetijska založba 
 
14.00-14.30 / maneža 
Predstavitev pasem ovc in koz, ki jih redimo 
v Sloveniji, s strokovnim komentarjem 
 
14.30-15.00 / maneža 
Prikaz striženja ovc in rokovanja z drobnico  
 
15.00-15.30 / maneža 
Podelitev priznanj MKGP za najboljše reje 
drobnice v letu 2019 
 
Po končanem dogajanju v maneži bo pogostitev 
s pečeno jagnjetino v hali D4, kjer je razstavni 
prostor Zveze društev rejcev drobnice Slovenije. 
 
 

Roman Savšek, predsednik
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RAZSTAVLJALCI NA SEJMU AGRA 2019 

 
OVCE 

BOVŠKA PASMA 

 
Ime in priimek:        Izidor GRABRIJAN 
Naslov:                      Velika sela 6, 8341 Adlešiči 
Domače ime:             Vučji ogrizek 
Lega kmetije:             kraška, OMD 
Kmetijske površine:   50 ha 
Dejavnost na kmetiji: ovčereja, govedoreja, prašičereja, reja oslov, reja nesnic, predelava mleka in 

mesa   
Struktura črede:        belokranjske pramenke, bovške ovce, oplemenjene jezersko-solčavske ovce, 

cikasto govedo, limuzin govedo, istrski osli, jerebičaste štajerke, krškopolj-
ski prašiči in prašiči pasme mangulica 

Način reje:                 ekološka reja, prezimovanje na prostem 
Cilj:                           zagotoviti ustrezen dohodek z delom na kmetiji, preprečiti nadaljnje zaraš-

čanje kmetijskih površin, pridelovati dobro hrano 
Stik:                          041 981 786, kmetija@vucji-ogrizek.si  
Ovca 651701, roj. 29. 3. 2018, oče 482831, mati 446461 
Ovca 651706, roj. 1. 5. 2018, oče 568305, mati 700365 
Ovca 651708, roj. 5. 5. 2018, oče 568305, mati 700337 
Ovca 704046, roj. 6. 2. 2019, oče 700330, mati 664788 
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OPLEMENJENA JEZERSKO-SOLČAVSKA PASMA 

 
Ime in priimek:        Feliks LIPIČ 
Naslov:                      Janžev Vrh 24, 9252 Radenci 
Domače ime:             / 
Lega kmetije:             severovzhodna Slovenija, osrčje Kapelsko-Radgonskih goric, hribovita 
Kmetijske površine:   6 ha pašnikov in travnikov v najemu 
Dejavnost na kmetiji: reja drobnice - matična čreda 43 ovc oplemenjene jezersko-solčavske pasme 
Način reje:                 prosta reja, paša 
Cilj:                           preprečiti zaraščanje kmetijskih površin  
Kontakt:                    041 772 435, feliks.lipic@gmail.com  
Ovca 479884, roj. 17. 7. 2006, oče 344224, mati 328006  
Jagnje 479884-23, spol M, roj. 5. 8. 2018, oče 543 242  
Jagnje 479884-24, spol M, roj. 5. 8. 2018, oče 543242 
Ovca 342763, roj. 6. 6. 2011, oče 359221, mati 293847  
Jagnje 342763-12, spol Ž, roj. 4. 8. 2018, oče 543242 
Jagnje 342763-13, spol Ž, roj. 4. 8. 2018, oče 543242 
Ovca 342754, roj. 28. 3. 2018, oče 359221,mati 374668  
Jagnje 342754-14, spol Ž, roj. 22. 5. 2018, oče 542242 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUFFOLK 

 
Ime in priimek:        Anton DEBELAK, UL. TONETA SELIŠKARJA 2, 3230 ŠENTJUR 
Lega kmetije:             nižinska 
Kmetijske površine:   10 ha 
Dejavnost na kmetiji: reja ovc oplemenjene jezersko-solčavske pasme in pasme suffolk 
Struktura črede:        65 ovc in 2 ovna oplemenjene jezersko-solčavske pasme, 25 ovc in 1 oven 

pasme suffolk 
Način reje:                 prosta reja, paša 
Cilj:                           vzreja kakovostnih jagnjet za zakol in prodaja plemenskih živali 
Stik:                          070 854 514, mira.pecar@t-1.si  
Ovca AT 831860929, rojena 23. 9. 2019 
Oven AT 291443240, rojen 6. 1. 2019
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KOZE  
BURSKA PASMA 

 
Ime in priimek:        Srečko ZOREC, ŠTUKI 18, 2250 PTUJ 
Domače ime:             Mali kralj 
Lega kmetije:             nižinska 
Kmetijske površine:   2,75 ha pašnikov in travnikov 
Dejavnost na kmetiji: reja drobnice 
Struktura črede:        25 plemenskih koz, 3 kozli 
Način reje:                 prosta reja, paša 
Cilj:                           reja burskih koz z visoko plemensko vrednostjo, dobri prirasti 
Stik:                          041 729 179, mali.kralj@teleing.com  
Koza 566 877, rojena 16. 12. 2012, oče AT 301856710, mati 412613 
Koza 566 865, rojena 11. 7. 2012, oče 390579, mati 459862 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRNASTA PASMA 

 
Ime in priimek:        Andrej FREŠER, KOPIVNIK 9, 2313 FRAM 
Domače ime:             Jozli 
Lega kmetije:             višinska 
Kmetijske površine:   7,5 ha pašnikov in travnikov 
Dejavnost na kmetiji: ekološka reja mlečnih koz in predelava mleka 
Struktura črede:        50 koz molznic in plemenski podmladek 
Način reje:                 prosta reja, paša 
Cij:                            povečanje črede do 60 koz z dobro mlečnostjo in predelava ekološkega  

kozjega in kravjega mleka 
Stik:                          041 865 516, freserandrej@gmail.com  
Ovca 790633, rojena 9. 2. 2019, oče 543024, mati 667985 
Ovca 790634, rojena 9. 2. 2019, oče 543024, mati 667985 
Ovca 790635, rojena 16. 2. 2019, oče 543024, mati637897 
Ovca 790636, rojena 25. 2. 2019, oče 543024, mati 725681 
Ovca 119, rojena 17. 2. 2019, oče 543024 
Ovca 124, rojena 10. 2. 2019, oče 543024 
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SANSKA PASMA 

 
Ime in priimek:        Anton ŠAJTEGEL, ZEČE 13 A, 3210 SLOVENSKE KONJICE 
Domače ime:             Hobi kmetija MICI 
Lega kmetije:             hribovita  
Kmetijske površine:   1 ha 
Dejavnost na kmetiji: reja koz in kokoši nesnic 
Struktura črede:        8 koz in mladic sanske pasme 
Način reje:                 prosta reja z izpustom 
Cilj:                           ohranjanje plemenske črede visoko proizvodnih koz in oskrba lokalnega 

trga s kozjim mlekom  
Stik:                          051 417 544, anton.sajtegel@siol.net  
Ovca 769286, rojena 16. 3. 2019, oče CH1638337 KM, mati 591049 
Ovca 769287, rojena  23. 3. 2019, oče CH1638337 KM, mati 690459
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PREDSTAVITEV KRAŠKIH OVČARJEV 
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LASTNIKI KRAŠKIH OVČARJEV, KI BODO SODELOVALI NA 
MANEŽI PRI PROMOCIJI PASME NA AGRI 2019 

 
 
Stanislav Mulec Hil Srednjedravski SLR - KO - 002739 
Dani Zimšek Naj Srednjedravski SLR - KO - 003185 
Milan Fujs Mejko Srednjedravski SLR - KO - 003080 
Jože Kraševec Lari SLR - KO - 003049 
Branka Krajnc Sluga Pina Srednjedravska SLR - KO - 002740 
Silva Kiseljak Korkyra Srednjedravska SLR - KO - 003019 
Blanka Dolinar Rina SLR - KO - 002698 
Viktor Kren Mindi Lumivik SLR - KO - 003437 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podatki za organizatorja AGRA 
Lastniki in psi po vrstnem redu na prestavitvi 
 
Agra 12. 8. 2019
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6
Vrtec malih živali 

Small Animal Kindergarten 
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VRTEC MALIH ŽIVALI 

DGMPŽ Gornja Radgona smo mlado društvo lju-
biteljev in gojiteljev malih pasemskih živali,  
ustanovljeno v novembru 2018 s sedežem v 
Aženskem vrhu, v osrčju Radgonskih goric v ob-
čini Gornja Radgona. 
 
Društvo je prostovoljna, nepridobitvena in ne-
politična organizacija, ki nas povezuje  z mislijo 
in ljubeznijo vseh okrasnih in pasemskih živali, 
ki jih imamo, gojimo in vzrejamo na naših do-
movih. 
 
DGMPŽ Gornja Radgona se je v letošnjem letu 
udeležila na nekaj predstavitvenih prireditvah, 
da omenim v okviru občinskega praznika v Apa-
čah – rez občinske trte, na tradicionalnemu 
prazniku Radičke v kraju Lipa – Kostanjevica 
na Krasu in na sejmu Lov Ribolov Naturo na sej-
misču v Gornji Radgoni.  
 
Nekaj predstavitev nas še čaka do konca leta, 
najprej sejem Agra, nato trgatev v okviru občine 
Apače in vrhunec letošnje sezone razstava na-
šega društva z ocenjevalnim pridihom od 22. do 
24. novembra 2019 v občini Gornja Radgona. 
 

Kljub mlademu društvu smo več kot zadovoljni 
z našim delom, člani so samoiniciativni, delovni 
in vsaka predstavitev je mozaik v skupnem 
uspehu. Naši gojitelji so »stari mački« v vzreji 
okrasne pasemske perutnine, okrasnih kuncih, 
vodni perutnini, pticah, papigah, golobih, drob-
nici, glodalcih,.. 
 
Vse skupaj, da lahko sodelujemo na širšem po-
dročju pa nas burno spremljajo v Veterinarskih 
institucijah, kjer nam pocepijo živali, vascini-
rajo, nas redno obiskujejo in nam dajejo navo-
dila, ki se jih do potankosti tudi držimo. 
 
Lepo vabljeni na našo predstavitveno razstavo 
Agra, pri hali D4. 
 
 
 

Predsednica DGMPŽ G. Radgona 

Andrejka Serdt 
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PREDSTAVLJENE ŽIVALI NA SEJMU 

 
 
Pasemske kokoši: Marans (bordo rdeča lupina jajčkov), Araucana (svetlo modra lupina jajčkov), 

Wiandota, Italijanska kokoš, Brahma, Svilenka, Serama, Prepelice 
 
Pasemski kunci: Rdeči Novozelandec, Modri Dunajčan, Kalifornic, Nitranec, Zaječar, Pritlikavi 

Ovnač 
 
Race in gosi: Indijske tekačice, Ruandske race, Pekingške race, Emdemske gosi, Labodje 

afriške gosi 
 
Pasemski golobi 
 
Okrasne ptice 
 
Exzotične papige 
 
Mini kozice
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