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UVODNIK / INTRODUCTION

ZDRAVILNE MOČI SEJMA AGRA 

Epidemija in z njo povezani ukrepi so 
sejme prizadeli bolj kot katerokoli drugo 
dejavnost. Posledice se seveda poznajo 

tudi na letošnjem sejmu AGRA. Zaradi nepred-
vidljivih razmer številni razstavljavci niso uspeli 
pravočasno zagotoviti izdelkov, ki so jih imeli 
namen predstaviti obiskovalcem. Nekatere so 
odvrnili strogi pogoji za vstop na prireditev, saj 
so se zbali zmanjšanega obiska. Dobršen del 
podjetij in posameznikov pa je na vse omejitve 
pristal, saj si želijo osebnega stika s poslovnimi 
partnerji, stroko in stanovskimi kolegi. In pre-
pričani smo, da bo tako tudi na strani obiskoval-
cev. Zakaj bi namreč sploh razvijali nove izdelke 
in nove tehnologije, če bi jih lahko na koncu ob-
čudovali zgolj pred monitorji pri brskanju po 
spletnih straneh? Človek potrebuje dogajanje v 
živo, ne glede na to ali so za to idealni ali manj 
idealni pogoji. 
 
Sejmom rečemo v nemškem jeziku »Messe«, kar 
pomeni tudi cerkveni obred. V angleškem jeziku 
se imenujejo »Fair«, kar pomeni tudi pravično 
– fer. Skozi stoletja so predstavljali priložnost za 
neke vrste obredno dogajanje in druženje ter 
obenem pravično, fer izmenjavo dobrin in infor-
macij. Sejmi kot je AGRA v ničemer ne ogrožajo 
zdravja planeta in ljudi, saj prav oni nakazujejo 
trende nadaljnjega razvoja, primere dobrih 
praks in najboljših rešitev. Skozi desetletja je 
uspel nadgraditi komercialne predstavitve naj-
sodobnejših tehnologij, kmetijske tehnike, živil-
ske in živilskopredelovalne industrije ter široke 
potrošnje z mnogimi mednarodnimi ocenjeva-
nji, strokovnimi razstavami živali, vzorčnimi raz-
stavami rastlinske proizvodnje, predstavitvami 
izobraževanja, kongresi in predavanji ter stanov-
skimi in drugimi druženji. Izrednega pomena so 
tudi predstavitve institucij, ki skrbijo za razvoj 
kmetijstva in podeželja. Nenazadnje pa na sti-
čišču štirih držav jezikov in kultur sejem AGRA 
opravlja tudi vlogo povezovalca in graditelja pri-
jateljskih odnosov.  
 
Skupaj se zavedamo pomena podeželja in dejav-
nosti, ki ohranjajo krajino kultivirano, z zdravim 
in okolju prijaznim kmetovanjem, s čim višjo sa-
mooskrbo, podprto z znanjem in tradicijo. Res 

je, da slovensko kmetijstvo in proizvodnja hrane 
v evropskem in svetovnem merilu ne predsta-
vljata veliko, vendar pa je res tudi to, da imamo 
ne glede na velikost države vrhunska vina in ži-
vilske proizvode, ki so unikatni in tradicionalni. 
V kmetijstvu je veliko znanja, tako kmetovalcev, 
kot ekspertov, profesorjev in industrije. Naši 
športniki na Olimpijskih igrah so najboljši dokaz 
za to, da kakovost ni odvisna od količine, ampak 
od znanja in vztrajnosti.  
 
Letošnji sejem AGRA ne bo sejem, kot ga po-
znamo iz prejšnjih let... Vsi ki na njem sodelu-
jemo, pa si želimo da se politika in medicina 
najdeta na istem bregu skupaj z ljudmi, da sku-
paj poiščemo rešitev za planet in zdrav način ži-
vljenja. Iskali ga bomo tudi mi… Vsak dan se 
bomo cepili z zdravo hrano, z gibanjem na sve-
žem zraku in se izogibali stresu tudi z zdravim 
druženjem, kar vse predstavlja sejem AGRA. 
 
Iskrena hvala za sodelovanje s plemenitimi cilji. 
Želimo si, da bo sejem AGRA v sodelovanju z 
vami tudi v prihodnje znanilec novih trendov v 
smislu trajnostnega razvoja, varovanja okolja in 
zdravega načina življenja. 
 
 
 

Pomurski sejem d.o.o. 
Predsednik uprave 

Janez Erjavec
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Razstava slovenskih avtohtonih pasem domačih živali 
Exhibition of Slovenian Autochthonous Breeds of Domestic Animals   
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Razstava govedi 
Cattle Exhibitions   
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Razstava konj 
Horse Show   
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Razstava prašičev 
Pig Show   
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Razstava drobnice 
Small Cattle Exhibition   
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Razstava pasemskih malih živali in vrtec malih živali 
Exhibition of Small Animals and 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.o.o. 

• 
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,  

Oddelek za zootehniko 
• 

Javna služba nalog genske banke v živinoreji
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SLOVENSKE AVTOHTONE PASME DOMAČIH ŽIVALI  

 
Trajnostno upravljanje z živalskimi genskimi 
viri in s tem povezano ohranjanje biotske raz-
novrstnosti v živinoreji, še posebej avtohtonih 
pasem domačih živali, je eno od temeljnih načel 
svetovne in evropske kmetijske politike. Kljub 
številnim programom za ohranjanje biotske raz-
novrstnosti, ki jih vodijo posamezne države, se 
raznovrstnost kmetijskih rastlin in pasem doma-
čih živali, ki jih uporabljamo v kmetijstvu in pre-
hrani, zmanjšuje. Od okoli 6000 rastlinskih vrst, 
ki jih gojimo za prehrano, jih v svetovni pride-
lavi hrane uporabljamo manj kot 200, od tega 
jih devet predstavlja 66 % celotne rastlinske pri-
delave. Podobno zaskrbljujoča je situacija na po-
dročju svetovne živinoreje, ki temelji na 
približno 40 živalskih vrstah, a le peščica jih za-
gotavlja svetovno preskrbo z mesom, mlekom 
ter jajci. Od 7745 avtohtonih pasem domačih ži-
vali jih je 594 že izumrlo, 26 % pa jih je tik pred 
izumrtjem. V nekaterih živinorejskih panogah, 
predvsem v prašičereji in perutninarstvu, so av-
tohtone pasme danes nadomeščene z moder-
nimi pasmami ali linijami, na katerih sloni 
svetovna prireja. Biotska raznovrstnost je os-
nova naših prehranskih sistemov, a z njenim si-
romašenjem preti celotnemu sistemu pridelave 
hrane in s tem naši prihodnosti, našemu zdravju 
in okolju, velika grožnja. 
 
V Sloveniji je bila reja domačih živali dobro raz-
vita že v srednjem veku. O tem pričajo razne 
najdbe, dajatve posvetni in cerkveni gospodi, za-
pisi v literaturi in drugo. Na začetku 20. stoletja 
smo v Sloveniji redili večje število domačih ži-
vali, kot jih redimo danes in tudi avtohtonih 
pasem domačih živali smo na današnjem ob-
močju Slovenije redili precej več, kot jih redimo 
danes. Te smo v drugi polovici 20. stoletja pri-
čeli križati in oplemenjevati z visoko proizvod-
nimi in specializiranim pasmami. 
 
V letu 2016 je bil sprejet in potrjen program var-
stva biotske raznovrstnosti v slovenski živinoreji 
za obdobje 2017–2023, ki je sestavni del Stro-
kovnih podlag za strategijo in akcijski načrt za 
ohranjanje biotske raznovrstnosti za obdobje 
2015–2025. Program ima osnovo v Konvenciji 
o biološki raznovrstnosti (Rio, 1992), ki jo je Slo-

venija ratificirala v letu 1996 (Ur. l. RS, št. 7/96) 
ter drugih mednarodnih dokumentih kot tudi 
pravnem redu Evropske 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 2021 Javna služba nadaljuje z organiza-
cijo razstave slovenskih avtohtonih pasem do-
mačih živali v okviru AGRE. Organizirana bo 
predstavitev šestih slovenskih avtohtonih pasem 
domačih živali pri petih živalskih vrstah, in 
sicer: cikasto govedo (plemenska krava s tele-
tom), jezersko-solčavska ovca (plemenske ovce 
in plemenski oven), belokranjska pramenka (ple-
menske ovce in plemenski oven), drežniška 
koza (plemenske koze in plemenski kozel), šta-
jerska kokoš (kokoši, petelin) ter kranjska čebela 
v razglednem panju. 
 
V okviru razstave bodo sodelovale tudi izbrane 
kmetije s statusom ark. Izraz »ark« (v neposred-
nem prevodu barka, skrinja) sporoča, da gre za 
ohranjanje in spodbujanje reje slovenskih avtoh-
tonih pasem v njihovem lokalnem okolju, kjer 
so te pasme tudi nastale. Izraz je mednarodno 
uveljavljen, zato lahko dejavnost takšnih kmetij 
vsi obiskovalci, tudi tisti iz tujine, povežejo z 
ohranjanjem avtohtonih pasem domačih živali 
oziroma sort kmetijskih rastlin v živem. Ark 
kmetije in ark središča so prve kmetije v Slove-
niji, ki pod skupnimi pravili ohranjajo avtohtone 
pasme v živem in so odprte širši javnosti. Ark 
kmetije so namenjene združevanju dejavnosti 
kmetovanja in ohranjanja slovenskih avtohtonih 
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pasem domačih živali Podrobnejše informacije 
o ark mreži so dosegljive na spletnem naslovu 
http://www.genska-banka.si/ark-mreza/. 
 
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 maloštevilnih slovenskih avtohtonih 
pasem domačih živali. Slovenske avtohtone 
pasme so slovenska naravna in kulturna dedi-
ščina in hvala vsem, ki nam pomagate pri njiho-
vem ohranjanju.  
 
 

dr. Metka Žan 
mag. 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. 

SEZNAM RAZSTAVLJENIH ŽIVALI 
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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, 
jogurtov 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 izdelu-
jejo 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 (pitov-
nih piščancev).   
Razvili so tri tradicionalne pasme lahkega tipa (slovenska grahasta, slovenska rjava in slovenska 
srebrna kokoš) in eno pasmo težkega tipa (slovenska pozno operjena kokoš). Z medsebojnim križa-
njem 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.



18

RAZSTAVA ŽIVALI AGRA V GORNJI RADGONI 2021 

 
JAVNA SLUŽBA NALOG GENSKE BANKE V ŽIVINOREJI 

 
 
Pasma:                    JEZERSKO-SOLČAVSKA OVCA 
Rejec:                      Janez Smrtnik, Spodnje Jezersko 14, 4206 Zgornje Jezersko  
KMG MID:                100204667;     
telefon:                      041 368 903      
Zap št.                        Rodovniška številka      Spol 
1                                610910                         Ž 
2                                610911                         Ž 
3                                487179                         Ž 
4                                543978                         M 
                                   
                                   
Pasma:                    DREŽNIŠKA KOZA  
Rejec:                      BLAŽ KRAVANJA, Mala vas 60, 5230 Bovec 
KMG MID:                100317640       
telefon:                      041 542 781      
Zap št.                        Rodovniška številka      Spol 
1                                611142                         Ž 
2                                61114                           Ž 
3                                630335                         Ž 
4                                                                     M 
                                   
                                   
Pasma:                    CIKASTO GOVEDO  
Rejec:                      KLEMEN PETEK,Rore 11,3324 Gornji Grad  
KMG MID:                100358430       
telefon:                      041 542 781     
 
Zap št.                                                            Spol 
1                                SI 94334892 - krava     Ž 
2                                SI 65352746 - bikec     M 
                                   
 
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                                541982                         M 
                                   
                                   



19

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,Žerje 30, 1233 Dob pri Domžalah   
                                  Katja in Mitja Nakrst, Žeje 30, 1233 Dob pri Domžalah
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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.o.o. 

• 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Priznane rejske organizacije v govedoreji 
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OB RAZSTAVI GOVEDA NA SEJMU V  
GORNJI RADGONI - AGRA 2021 

 

Spoštovani obiskovalci razstave govedi, spošto-
vani razstavljavci. 
 
Neizmerno me veseli, da se po dveh letih pono-
vno srečamo na razstavi govedi na sejmu AGRA. 
Razstava govedi na sejmu v Gornji Radgoni je 
stalnica, ki jo rejci, strokovni delavci v govedoreji 
pa tudi obiskovalci vsako leto nestrpno pričaku-
jemo. Na razstavi je mogoče videti to, kar ima po-
nuditi slovenska govedoreja, razstava je izložbeno 
okno, v katerem predstavimo rejsko delo.  
 
Je pa tudi izložbeno okno, ki ga pa govedorejci pre-
malo uporabimo za promocijo. Premalo se zave-
damo, da moramo potrošnike kar naprej 
nagovarjati in informirati o kakovosti domače, slo-
venske hrane. To velja seveda tudi za produkte, ki 
jih na trg dajemo govedorejci. Skoraj polovico do-
hodka v kmetijstvu ustvari govedoreja. Na to smo 
govedorejci lahko upravičeno ponosni, pa mnogo-
krat temu ni tako. Premalo poudarjamo pomemb-
nost kmetijske panoge v družbi. Kmetijstvo ustvarja 
hrano, brez katere človek ne more preživeti. Gove-
dorejci ustvarjajo hrano visoke kakovosti. Če samo 
pomislimo na cel spekter mlečnih izdelkov, ki jih 
je človeštvo skozi generacije razvijalo v prvovrstne 
gurmanske poslastice; ali na kakovostne mesne iz-
delke, ki človeku s svojo aromo božajo brbončice. 
Premalo teh zgodb je slišati, mogoče se moramo kaj 
naučiti pri drugih panogah. Mogoče pri vinarjih? 
 
Zgodbe, kako se da hrana kupiti kjer koli in da je 
hrane vedno dovolj na razpolago, so se že preveč-
krat pokazale za nerealne in milo rečeno naivne. 
Neizprosno dejstvo je, da mora vsaka država poskr-
beti za lastno pridelavo hrane, če si želi zagotoviti 
preživetje v težkih časih. Tisti, ki mislijo, da se nam 
težki časi danes več ne morejo zgoditi, so se lahko 
kaj novega naučili v zadnjem letu, odkar se svet bori 
z epidemijo nove korona virusne bolezni. V težkih 
časih hitro pride do pomanjkanja hrane, še posebej 
kakovostne hrane. Zato je pomembno, da država 
poskrbi za kmetijstvo, saj je le domača pridelava z 
ustreznim nadzorom zagotovilo kakovosti.  
 
Vzporednico lahko potegnemo med nivojem raz-
vitosti kmetijstva in nivojem razvitosti industrije 
v posameznih državah. Po pravilu države, ki so 

tehnološko visoko razvite, zelo dobro skrbijo tudi 
za kmetijstvo in ga postavljajo visoko na lestvici 
prioritet. Človek bi pričakoval, da jim kmetijstvo 
ni pomembno, saj z denarjem, zasluženim s pro-
dajo izdelkov visoke tehnologije, hrano z lahkoto 
kupijo na svetovnem trgu, pa temu seveda ni tako.  
 
Na letošnji razstavi so predstavljene vse pomemb-
nejše pasme govedi, ki jih redimo v Sloveniji. Naj-
več živali na razstavi je lisaste pasme, saj je lisasta 
pasma v Sloveniji najmočneje zastopana. Poleg ple-
menskih telic sta razstavljena tudi plemenska bika 
iz osemenjevalnega središča Ptuj. Lisasta pasma je 
kombinirana pasma, s tega vidika je pasma trajno-
stno naravnana, saj nam daje mleko in meso z niž-
jim ogljičnim odtisom kot specializirane pasme. Ob 
lisasti pasmi so na razstavi predstavljene tudi črno-
bela pasma, rjava pasma in mesne pasme govedi. 
Mesne pasme v Sloveniji v zadnjih letih pridobivajo 
na pomenu zaradi spreminjanja prehranjevalnih 
navad Slovencev. Predstavljeni so tudi plemenski 
biki črno-bele, rjave in mesne pasme iz osemenje-
valnega središča Preska. Ne smemo pozabiti na ci-
kasto pasmo, našo edino avtohtono pasmo govedi, 
ki se tudi predstavlja na razstavi.  
 
Rejci so ob pomoči strokovnjakov odbrali naj-
boljše živali, saj želijo svoje rejsko delo predstaviti 
v kar najboljši luči. Rejsko delo je dolgotrajen pro-
ces, ki ne prinese vedno želenega rezultata. Zato 
so rejci še toliko bolj ponosni takrat, ko jim uspe 
vzrediti odlično plemensko žival za svojo čredo. 
Vsem razstavljalcem želim tudi v prihodnje obilo 
rejskih uspehov, pa tudi finančnega uspeha na 
njihovih kmetijah, vemo, da ekonomske razmere 
v Sloveniji za živinorejo niso ugodne. Vlaganja v 
opremo in repromaterial so velika, cene produk-
tov stagnirajo, zato je ekonomika na kmetijah po-
gosto pod vprašajem. Obiskovalcem želim, da si 
vzamejo čas tudi za pogovor z rejci ali strokov-
nimi delavci, ki so prisotni na razstavi. Z veseljem 
vam bomo odgovorili na vaša vprašanja. 
 
 

Daniel Skaza,  
vodja oddelka za živinorejo KGZS Zavod Ptuj
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OPIS KMETIJ 

 

Kmetija HOHLERER

Jernej Hohler
Božje, KGZS – zavod PT

Dejavnosost na kmetiji
Prireja mleka
- 26 krav LS pasme
Vzreja plemenske živine

Mlečnosost v letu 2020 (305 dni)
10.011 kg mleka
3,71 % maščobe
3,53 % beljakovin

Dososežki in pososebnososti
Reja bikovskih mater
- Plemenski biki; 
MERTON 121019, ELVAR 
122048, IROS 122066, 
ZERDIN 122133

Razstavljena žival: kat. št. 1

Dososežki in pososebnososti
Reja bikovskih mater
Odlični rezultati prireje
Testirani bik VAVANGO

Kmetija GREGEGORECEC

Stanko Gregorec
Slaptinci, KGZS – Zavod MS

Konontakt:
031 770 040

kmetijagregorec@gmail.com

Mlečnosost v letu 2020 (305 dni)
9.048 kg mleka
3,90 % maščobe
3,40 % beljakovinDejavnosost na kmetiji

Prireja mleka
- 39 krav LS pasme, 8 KR
- Vzreja plemenskih telic 
- Pitanje bikov

Razstavljena žival: kat. št. 2
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Kmetija Roboblek
Domače ime: pr′ Mešan

Roblek Slavko
Bašelj pri Preddvoru 

KGZS – Zavod KR
Konontakt:

040 128 068
urban.roblek@gmail.com

Dejavnosost na kmetiji
Prireja mleka
- 85 krav ČB pasme

Mlečnosost v letu 2020 (305 dni)
10.275 kg mleka
3,61 % maščobe
3,15 % beljakovin

Dososežki in pososebnososti
Reja bikovskih mater
− Plemenski bik JEZDEC 132144
− Krava Srna je dala nad 100.000 kg mleka
− 2018 adaptacija in povečanje hleva
− Robotska molža

Razstavljena žival: kat. št. 3

KmKmetija a POTOKAKAR
Domače ime: Pr Lovret

Potokar Matej, Grosuplje
KGZS – Zavod LJ

Konontakt:
031 338 979

info@kmetija-potokar.com

Dejavnosost na kmetiji: 
Tržna prireja mleka
Mlečnosost na kmetiji (3(305 dni):):
6514 kg mleka
4,50 % maščobe
3,59 % beljakovin                          

StStruktura 
čredede:
45 krav RJ 
pasme
8 plemenskih 
telic
11 telet

Dososežki in pososebnososti
- Kmetija že od 16. stoletja
- Kmetovanje treh generacij
- Prosta reja, paša  plemenskih 

telic
- Nagrade na razstavah 
- Reja bikovskih mater
- Več testiranih plemenskih bikov
- Genotipizacija mladih živali
- Trije mlekomati

Razstavljena žival: kat. št. 4
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KmKmetija a Arh-Kukovovica
Anamarija Arh-Kukovica

Cerklje ob Krki, KGZS – Zavod NM
Konontakt:

051 679 009
damjankukovica@gmail.com

Ekološka kmetija Arh-Kukovica

Dejavnososti na kmetiji
Čistopasemska reja krav dojilj 
- 20 krav LIM pasme
Prodaja plemenskih živali
Prireja in prodaja mesa

MaMasese telelet v leletu 2020
- na 90. dan: 160 kg
- na 210. dan: 305 kg

Dososežki in pososebnososti
Reja bikovskih mater s stalno 
uporabo elitnih bikov
Plemenski biki z zaključenim testom:
- 2 za osemenjevanje: TORO 161976 

in GLOR 162110
- 6 za naravni pripust

Razstavljena žival: kat. št. 5

Kmetija PENENKO
Tadej Penko

Pivka, KGZS – Zavod GO
Konontakt:

040 744 088
tadej.penko@gmail.com

Eko kmetija Penko

Dejavnososti na kmetiji
Čistopasemska reja krav dojilj 
- 25 krav CHA pasme
Prodaja plemenskih živali
Prodaja ekoloških jagod
Gozdarske storitve

MaMasese telelet v leletu 2020
- na 90. dan: 170 kg
- na 210. dan: 320 kg

Dososežki in pososebnososti
Reja s statusom bikovskih mater s stalno 
uporabo elitnih bikov.
Plemenski biki z zaključenim testom:
- 1 za osemenjevanje (PALESTRINA 162035)
- 12 za naravni  pripust

Razstavljena žival: kat. št. 6
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KmKmetija a RADUHA
Bojana  Raduha

Spodnja Velka, KGZS – Zavod Ptuj

Dejavnosost na kmetiji
Prireja mleka
- 80 krav LS in ČB pasme
- 40 glav mlade živine

Mlečnosost v letu 2020 (305 dni)
8550 kg mleka
4,37 % maščobe
3,39 % beljakovin

Razstavljena žival: kat. št. 7

Kmetija LEMEMEŽ

Danica Lemež
Zrkovci, KGZS – Zavod Ptuj

Konontakt:
domacija.lemez@gmail.com

041041 81812 2 242242

Dejavnosost na kmetiji
Prireja mleka
- 50 krav LS pasme
- 40 glav mlade živine
Predelava mleka

Mlečnosost v letu 2020 (305 dni)
7.200 kg mleka
4,34 % maščobe
3,61 % beljakovin

Dososežki in pososebnososti
Reja bikovskih mater
Plemenski bik 
MIRI 121645

Razstavljena žival: kat. št. 8
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Kmetija BELELECEC

Roman Belec
Koračice, KGZS – Zavod Ptuj

Dejavnosost na kmetiji
Prireja mleka
- 30 krav LS pasme
Prireja mesa
- 20 govejih pitancev
Preusmeritev v LSLS-MESESO

Mlečnosost v letu 2020 (305 
dndni)i)
8.130 kg mleka
3,88 % maščobe
3,38 % beljakovin

Dososežki in pososebnososti
Reja bikovskih mater
Iz kmetije izvira več 
plemenski bikov

Razstavljene živali: kat. št. 9, 33 in 34

Kmetija PEVEVECEC
Domače ime: AJDERČAN

Pevec Primož
Slatina pri Ponikvi, KGZS – Zavod CE

Konontakt:
Tel.: 041 249-224 

E-pošta: primoz.pevec@amis.net

Dejavnosost na kmetiji
Prireja mleka 
- 50 krav

Mlečnosost v letu 2020 (305 dni):
8.929 kg mleka 
4,43 % maščobe
3,55 % beljakovin
Dososežki in pososebnososti:
Visoka prireja mleka
Reja LS bikovskih mater
Plemenski biki VOVOBI I 122084 in
MIMIRARAKULUL 122046.

Razstavljena žival: kat. št. 10
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KmKmetija a KOKOLARIČ-KRKRAJNC
Danica Kolarič

Rošpoh-Del, KGZS – Zavod PT

Dejavnosost na kmetiji
Prireja mleka
- 27 krav LS pasme
Prireja mesa
- 40 govejih pitancev

Mlečnosost v letu 2020 (305 dni)
6998 kg mleka
4,19 % maščobe
3,50 % beljakovin

Dososežki in pososebnososti
Reja bikovskih mater
Plemenski biki
− BOLKO 121806
− MILUR 122050

Razstavljena žival: kat. št. 11

Kmetija SELELINŠEKEK
Davorin Selinšek

Starše, KGZS – Zavod Ptuj
Konontakt:

davorin.selinsek@gmail.com
051 347 908

Dejavnosost na kmetiji
Prireja mleka
- 50 krav LS pasme
Izdelava in prodaja   mlečnih 
izdelkov

Mlečnosost v letu 2020 (305 dni)
7.524 kg mleka
4,01 % maščobe
3,63 % beljakovin

Dososežki in pososebnososti
Iz kmetije izvirata 
testirana bika 
121370 ZMAGO in 
121764 ROVOLKO

Razstavljena žival: kat. št. 12
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Kmetija ŠTUHECEC
Domače ime: Miholovi

Branko Štuhec
Logarovci, KGZS – Zavod MS

Konontakt:
068 155 311

branko.stuhec@gmail.com

Dejavnosost na kmetiji
Prireja mleka
- 20 krav LS pasme, 53 KR
- Vzreja plemenskih telic

Mlečnosost v letu 
2020 2020 (305 305 dni)
9.153 kg mleka
3,82 % maščobe
3,55 % beljakovin

Dososežki in pososebnososti
Reja bikovskih mater
GS testirani plemenski biki LS 
iz kmetije:
Malkom 122047, 
Hogard 122049,
Humek 122087, 
Mikolin PP 122105, 
Mongol Pp 122123, 
Herens 122136 in 
Word 122038

Razstavljena žival: kat. št. 13

Kmetija MEDEDVEDED
Anton Medved

Stražgonjca, KGZS – Zavod Ptuj

Dejavnosost na kmetiji
Prireja mleka
- 65 krav ČB pasme
Vzreja mlade živine

Mlečnosost v letu 2020 (305 dni)
8.830 kg mleka
4,25 % maščobe
3,42 % beljakovin

Dososežki in pososebnososti
Robotska molža

Razstavljena žival: kat. št. 14
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KmKmetija a TKAKALČIČ
Štefan Tkalčič

Dogoše, KGZS – Zavod Ptuj

Dejavnosost na kmetiji
Prireja mleka
- 50 krav, mešana  čreda
ČB, LS, RJ
- 30 glav mlade živine

Mlečnosost v letu 2020 (305 dni)
9084 kg mleka
3,82 % maščobe
3,52 % beljakovin

Dososežki in pososebnososti
Reja bikovskih mater ČB pasme

Razstavljena žival: kat. št. 15

KmKmetija a ŽAMPA
Anton Žampa

Levanjci, KGZS – Zavod Ptuj

Dejavnosost na kmetiji
Prireja mleka
- 70 krav ČB pasme
Prireja mesa
- 40 govejih pitancev

Mlečnosost v letu 2020 (305 dni)
9.880 kg mleka
3,74 % maščobe
3,43 % beljakovin

Dososežki in pososebnososti
Reja bikovskih mater
Popolnoma avtomatiziran sistem 
krmljenja, robotska molža

Razstavljena žival: kat. št. 16
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Kmetija PETETROVIČ
Miroslav Petrovič

Nad izviri, KGZS – Zavod Ptuj

Dejavnosost na kmetiji
Prireja mleka
- 40 krav ČB pasme
Vzreja plemenskih živali 

Mlečnosost v letu 2020 (305 dni)
11.860 kg mleka
3,47 % maščobe
3,29 % beljakovin

Dososežki in pososebnososti
Reja bikovskih mater

Razstavljena žival: kat. št. 17

DDososežki in pososebnososti
Reja bikovskih mater
Življenjska prireja krav čez 100.000 kg

KmKmetija a ŠUTJA

Martin Šutja
Očeslavci

KGZS – Zavod MS
Konontakt:

031 851 911
sutja.martin@gmail.com

Mlečnosost v letu 2020 (305 dni)
10.750 kg mleka
3,88 % maščobe
3,42 % beljakovin

Dejavnosost na kmetiji
Prireja mleka
- 34 krav ČB pasme, 6 KR
- Vzreja plemenskih telic 
ČB pasme

Razstavljena žival: kat. št. 18
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Kmetija KAISERER
Aleksander Kaiser

Šentovec, KGZS – Zavod Ptuj

Dejavnosost na kmetiji
Prireja mleka
- 30 krav ČB  in LS pasme
- Vzreja mlade živine

Mlečnosost v letu 2020 (305 dni)
9.990 kg mleka
4,04 % maščobe
3,59 % beljakovin

Dososežki in pososebnososti
Reja bikovskih mater ČB in LS
Testirana bika LS pasme 
− 121873 MALVI in 
− 121716 RENKER

Razstavljena žival: kat. št. 19

KmKmetija a HRGA
Ivan Hrga

Dragovič, KGZS – Zavod Ptuj

Dejavnosost na kmetiji
Prireja mleka
- 60 krav ČB pasme
Prireja mesa
- 50 govejih pitancev
Predelava mleka

Mlečnosost v letu 2020 (305 dni)
10.814 kg mleka
3,59 % maščobe
3,3 % beljakovin

Dososežki in pososebnososti
Reja bikovskih mater
- Plemenski bik SUGAR 131988

Razstavljena žival: kat. št. 20
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Kmetija LENENART
Dominik Lenart

Ptuj, KGZS – Zavod Ptuj

Dejavnosost na kmetiji
Prireja mleka
- mešana čreda 105 krav ČB  
in LS pasme
- 50 govejih pitancev 
Predelava mleka in mlekomat

Mlečnosost v letu 2020 (305 dni)
10.200kg mleka
3,96 % maščobe
3,53 % beljakovin

Dososežki in pososebnososti
Reja bikovskih mater ČB in LS 
pasme
Robotska molža

Razstavljena žival: kat. št. 21

KmKmetija a BOŠNIK
Peter in Nežka Popič 

Podgorje pri SG, KGZS – Zavod CE

Konontakt:
Tel.:041 781-695

E-pošta: peter.popic@siol.net

Dejavnosost na kmetiji
Prireja mleka
- 66 krav RJ pasme

Mlečnosost na kmetiji v letu 2020 
(3(305dni):):
9.091 kg mleka 
4,54 % maščobe
3,78 % beljakovin
Dososežki in pososebnososti:
Reja RJ bikovskih mater
Iz te reje izhajajo RJ plemenski biki 
VAVASSIDIDO, HARDI,I, DRON, NAVAVAL

Razstavljena žival: kat. št. 22
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KmKmetija a NANAPOPOTNINIK 

Napotnik Jakob
Topolšica, KGZS – Zavod CE

Konontakt:
Tel.: 031 307-964 E-pošta:       

napotnik.kmetija@gmail.com

Dejavnosost na kmetiji: 
Prireja in predelava mleka 
52 krav ČB in RJ pasme

Mlečnosost v letu 2020 (305 dni):
9.072 kg mleka 
4,25 % maščobe
3,33 % beljakovin

Dososežki in pososebnososti:
Sin Gašper, predsednik RO za ČB pasmo
Predelava in prodaja mleka in izdelkov
Priprava na prirejo senenega mleka
Aktualni plemenski biki RJ pasme: CHCHICKICK 
MAGNETET,VALIANT NG,ANTHONY P
in ČB pasme: SUARELEL,MISSIONMAN-ETET

Razstavljeni živali: kat. št. 23 in 24

KmKmetija a KUKUHAR

Kuhar Bogdan
Ložnica, KGZS – Zavod CE

Konontakt:
051 690-531

bogdan.kuhar@siol.net

Dejavnosost na kmetiji: 
Prireja  mleka
PONUDBA SVEŽEGA MLEKA
NA KMETIJI

Mlečnosost v letu 2020 (305 dni):
8.827 kg mleka 
4,32 % maščobe
3,64 % beljakovin

Dososežki, cilji in pososebnososti:
Visoka prireja mleka 
Reja bikovskih mater

Razstavljeni živali: kat. št. 25 in 26
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KmKmetija a KatKatanan
Petra Katan

Gornja Radgona, KGZS – Zavod MS
Konontakt:

031 666 273

KmKmetija a Rajajhenavav
Alojz Brdnik

Rajhenav, KGZS – Zavod LJ
Konontakt:

051 656 346, 031 547 954

Dejavnososti na kmetijah
Čistopasemski reji krav dojilj 
- 90 krav LIM pasme
Prodaja plemenskih živali
Prireja in prodaja mesa

MaMasese telelet v leletu 2020
- na 90. dan: 151 kg
- na 210. dan: 288 kg

Dososežki in pososebnososti 
Reja s statusom bikovskih mater s stalno 
uporabo elitnih bikov
Plemenski biki z zaključenim testom:
- 9 za osemenjevanje 
- 254 za naravni pripust

Razstavljeni živali: kat. št. 27 in 28

Kmetija ŠNAJDERER
Marko Šnajder

Jakobski Dol, KGZS – Zavod PT
Konontakt:

041 550 519
marko.snajder016@gmail.com

Kmetija Šnajder 

Dejavnososti na kmetiji
Čistopasemska reja krav dojilj 
- 20 krav CHA pasme
Prodaja plemenskih živali

MaMasese telelet v leletu 2020
- na 90. dan: 165 kg
- na 210. dan: 300 kg

Dososežki in pososebnososti
Reja s statusom bikovskih mater s 
stalno uporabo elitnih bikov.
Plemenski biki z zaključenim testom:
- 1 za osemenjevanje: ULO 162129
- 1 za naravni pripust

Razstavljeni živali: kat. št. 29 in 30
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Kmetija SENENEGEGAČNIK
Domače ime: Pr Lovrek

Senegačnik Janez
Brezje pri Slomu, KGZS – Zavod CE

Konontakt:
031 342 862

janez.senegacnik@gmail.com

Dejavnosost na kmetiji: 
Reja dojilj, perutnine

StStruktura 
čredede:
CK pasma govedi
10 krav
3 plemenske 
telice
10 telet
1 plemenski bik

Dososežki in pososebnososti
- Kmetija z rejo cikastega

goveda in aktiven član 
Društva CIKA od leta 2003

- Reja bikovskih mater
- Poleg redne zaposlitve, delo 

na kmetiji opravlja sam

Razstavljeni živali: kat. št. 31 in 32

KGZS – Zavod MS
Vzrejališče plemenskih 

bikov
LS pasme Slovenije

Štefana Kovača, M. Sobota
Konontakt:

02 539 1410 NC
tajnistvo@kgzs-ms.si

www.kgzs-ms.si

Dejavnosost
Vzreja in testiranje 
plemenskih bikov LS pasme v 
modernem kombiniranem tipu 
za prirejo mleka in mesa

Dososežki in pososebnososti
Postaja za direktni 
(performance) test je v MS 
od leta 1963. Do sedaj smo 
testirali 5351 potomcev 
načrtnih  parjenj LS pasme. 
Iz med njih prihajajo 
pozitivno testirani, elitni in 
genomsko testirani slovenski 
biki lisaste pasme. 

Razstavljeni živali: kat. št. 35 in 36
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Kmetija KOLERER
Domače ime: Basnekar

Franc, Marija, Katja Koler
Spodnja Ščavnica
KGZS – Zavod MS

Konontakt:
031 868 703

katjakoler@gmail.com

Dejavnosost na kmetiji
Prireja mleka
- 22 krav LS pasme, 16 KR
- Prireja mesa 
- Vzreja plemenskih telic

Mlečnosost v letu 2020 (305 dni)
8.884 kg mleka
4,25 % maščobe
3,67 % beljakovin

Dososežki in pososebnososti
Reja bikovskih mater
Odlični rezultati v prireji mleka 
in pri pitanju bikov in kakovosti 
mesa

Razstavljeni živali: kat. št. 37 in 38
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RINDERZUCHT STEIERMARK 

 

AT 047.223.369 GERA

23.07.19Geburtsdatum:

21.01.13

HERZSCHLAGAT 303.304.428

10.06.14

RODICADE 09 46187255
24.12.11

AT 730.634.314

29.09.09

GERTIAT 655.743.219 GS MOHIKANER

GALA
AT 627.015.607

15.04.05

Lakt Mkg F% E% F+E

AT 009.891.816
20.05.08
GERA

Lakt Mkg F% E% F+E

Rinderzucht Steiermark

 

F.d.R.d.A. Verbandsleitung

Belegt am

GS DOCAT 097.654.169
10.04.2019

16.01.2021

AT 353.547.428 DREAM 24.03.16
DE 09 48300739 DAX 26.02.13

AT 353.515.528 LAURA 16.06.15
DE 09 45875179 WATT 11.08.12

V
VV

M
MV

Industriepark West 78772 Traboch 

7/6  8.399  3,79  3,13  582
HL 3  9.504  3,70  3,20  656

3/3  8.162  4,18  3,27  608
HL 3  9.429  4,48  3,18  723

6/5  12.359  4,27  3,67  982
HL 3  13.182  4,46  3,63  1.067

4/3  10.090  4,32  3,67  806
 10.674  4,20  3,58  831

Tel.: 03833.20070-16 Fax: 03833-20070-26
Email: info@rinderzucht-stmk.at

rinderzucht-steiermark.at

ausgestellt am: 13.08.21 Dokument-Nr. 0

 319
 351

 341
 423

Fkg

 528
 588

Fkg

Zuchtbescheinigung für den innergemeinschaftlichen Handel, ausgestellt in Übereinstimmung mit der Entscheidung 2005/379/EG

mit

Mutter:

 436
 449

Züchter: Gottfried Gravogl
Deutschbach 25 - 3203 Rabenstein

Johannes Cornides
Mooslandl 180 - 8921 Landl

Besitzer:

Vorbesitzer:

VV:

VM:

MV:

MM:

GS RAVE
AT 400.484.214

26.02.08geb.

REGATTA
DE 09 41693274

03.06.07geb.

MANITOBA
DE 09 36487481

17.01.02geb.

geb.
GS DIONIS
AT 447.242.233

29.08.97geb.

GLOCKERL
AT 214.146.807

15.06.05geb.

HUTERA
DE 09 41688886

20.07.07
LEONIE
AT 246.291.222

29.04.12

geb.

geb.

WEIBLICH

HB: Fleckvieh(FL)  Abt. A

geb.
gGZW:123(FL)
MW:134(99) +1337 +0,09 +64 -0,08 +40

geb.

gGZW:108(FL)
MW:89(99)  -282 -0,11 -20 -0,04 -13

geb.gGZW:120(FL)
MW:108(92)  +352 -0,07 +9 +0,03 +15

geb.GZW:88(FL)
MW:87(74)  -167 -0,20 -23 -0,10 -13

C

C

Abteilung A geb.
GZW:102(FL) MW:87(71)  -110 -0,20 -20 -0,15 -15

Ext: 02/17(2.L)  R:6  B:6  F:7  E:7  
Mbk. 1/2,44-

1
2
3
4
5
6
7

28.05.15
30.07.16
09.07.17
06.07.18
23.07.19
01.07.20
27.06.21

 7.744
 8.397
 9.504
 9.517
 6.846
 8.383
 794

 4,00
 4,05
 3,70
 3,64
 3,61
 3,79
 3,80

 3,02
 3,11
 3,20
 3,09
 3,26
 3,12
 3,10

 543
 601
 656
 641
 471
 580
 55

 310
 340
 351
 346
 247
 318
 30 31

geb.

1  9.861  4,16  3,76  410  781

Abteilung A
gGZW:133(FL)MW:127(85) +1019 -0,04 +39 +0,00 +36

Lakt CMkg F% E% F+EFkg

Kalbung Mkg F% E% F+E CFkg MtgLakt

HERMELINDE 09 51697464

05.12.16
gGZW:126(FL)
MW:128(93) +1004 +0,10 +51 -0,04 +32
FW:110(99) FIT:95

Abteilung A

Vater:

geb.

HL 2

Orig.LN DE 001000857697

AT 049.985.169 PARIS

15.05.19Geburtsdatum:

27.07.13

MAHANGODE 09 48097266

29.10.13

ZORAAT 897.459.522
17.02.14

AT 597.742.517

09.06.09

PANDAAT 440.650.722 GS PANDORA

IMOLA
AT 198.159.814

29.11.06

Lakt Mkg F% E% F+E

AT 599.219.214
21.07.07
SUSI

Lakt Mkg F% E% F+E

Rinderzucht Steiermark

 

F.d.R.d.A. Verbandsleitung

Belegt am

ERZHERZOGDE 08 17174889
02.04.2019

31.12.2020

AT 323.508.538 GS EHRSAM 25.02.17
DE 09 48786057 ETOSCHA 27.09.13

DE 08 16602765 KEWANA 18.04.17
AT 961.447.328 GS WATTKING 13.01.15

V
VV

M
MV

Industriepark West 78772 Traboch 

7/6  9.985  3,98  3,54  750
HL 5  11.199  3,97  3,44  830

7/6  10.401  3,78  3,34  741
HL 4  11.327  3,91  3,41  829

5/4  13.241  3,56  3,34  913
HL 2  14.032  3,52  3,33  961

1/1  10.885  4,47  3,55  873
 10.885  4,47  3,55  873

Tel.: 03833.20070-16 Fax: 03833-20070-26
Email: info@rinderzucht-stmk.at

rinderzucht-steiermark.at

ausgestellt am: 13.08.21 Dokument-Nr. 0

 397
 445

 393
 443

Fkg

 471
 493

Fkg

Zuchtbescheinigung für den innergemeinschaftlichen Handel, ausgestellt in Übereinstimmung mit der Entscheidung 2005/379/EG

mit

Mutter:

 487
 487

Züchter: Christine u. Robert Fenzl
Wohlfahrtsschlag 27 - 3283 Sankt Anton an der Jessnitz

Johannes Cornides
Mooslandl 180 - 8921 Landl

Besitzer:

Vorbesitzer:

VV:

VM:

MV:

MM:

HURRICAN
DE 09 46527092

12.10.11geb.

ZEDER
AT 574.074.919

12.02.12geb.

GS POLARI
AT 486.134.172

15.03.03geb.

geb.
WICHTL
AT 808.924.534

17.10.99geb.

STELLA
AT 252.935.347

07.08.02geb.

MUNGO
DE 09 45382782

01.10.10
FALTER
DE 09 44042437

22.08.10

geb.

geb.

WEIBLICH

HB: Fleckvieh(FL)  Abt. A

geb.
gGZW:124(FL)
MW:118(99)  +894 -0,05 +33 -0,11 +22

geb.

gGZW:103(FL)
MW:109(99)  +414 -0,04 +14 -0,04 +11

geb.gGZW:117(FL)
MW:121(95) +1310 -0,27 +30 -0,17 +31

geb.GZW:93(FL)
MW:90(76)  -261 -0,12 -20 +0,01 -9

C

C

Abteilung A geb.
GZW:102(FL) MW:102(71)  +215 -0,15 -3 -0,01 +7

Ext: 11/15(1.L)  R:78  B:78  FU:81  EU:83  :0   K:140
Mbk. 1/2,56-

1
2
3
4
5
6
7

05.09.15
21.08.16
13.07.17
14.06.18
15.05.19
02.04.20
12.07.21

 8.982
 9.317
 9.533

 10.639
 11.199
 10.237

 4,21
 3,91
 3,95
 3,85
 3,97
 4,01

 3,71
 3,59
 3,58
 3,46
 3,44
 3,50

 711
 698
 718
 778
 830
 768

 378
 364
 376
 410
 445
 410

geb.

1  10.885  4,47  3,55  487  873

Abteilung A
gGZW:128(FL)MW:113(82)  +900 -0,27 +14 -0,12 +22

Lakt CMkg F% E% F+EFkg

Kalbung Mkg F% E% F+E CFkg MtgLakt

GS MAECHTIGAT 499.975.429

05.02.16
gGZW:124(FL)
MW:117(99) +1205 -0,31 +22 -0,19 +26
FW:110(99) FIT:107

Abteilung A

Vater:

geb.

HL 1

PpPp*Pp*
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AT 454.174.769 HAVANNA

14.06.19Geburtsdatum:

04.06.15

WIFFZACKAT 131.494.129

06.11.14

HERZOGINAT 903.555.119
16.11.12

DE 09 48271424

29.12.12

HOLUNDAAT 680.407.728 MINT

INKA
DE 09 42475331

07.12.08

Lakt Mkg F% E% F+E

AT 270.236.919
27.02.12
HARMONIE

Lakt Mkg F% E% F+E

Rinderzucht Steiermark

 

F.d.R.d.A. Verbandsleitung

Belegt am

HABSBURGERDE 09 54569640
07.03.2019

22.12.2020

DE 09 51697464 HERMELIN 05.12.16
AT 303.304.428 HERZSCHLAG 10.06.14

DE 09 52528099 ENDESSA 20.12.16
AT 961.447.328 GS WATTKING 13.01.15

V
VV

M
MV

Industriepark West 78772 Traboch 

4/4  7.842  4,32  3,71  629
HL 3  9.457  4,31  3,51  740

6/5  9.323  4,18  3,66  731
HL 3  9.736  4,37  3,62  778

7/6  13.271  3,80  3,73  998
HL 2  14.273  3,81  3,68  1.069

1/1  8.176  4,23  3,49  631
 8.176  4,23  3,49  631

Tel.: 03833.20070-16 Fax: 03833-20070-26
Email: info@rinderzucht-stmk.at

rinderzucht-steiermark.at

ausgestellt am: 13.08.21 Dokument-Nr. 0

 339
 407

 389
 425

Fkg

 504
 543

Fkg

Zuchtbescheinigung für den innergemeinschaftlichen Handel, ausgestellt in Übereinstimmung mit der Entscheidung 2005/379/EG

mit

Mutter:

 346
 346

Züchter: Johann Windisch
Auen 8 - 8162 Passail

Johann Windisch
Auen 8 - 8162 Passail

Besitzer:

Vorbesitzer:

VV:

VM:

MV:

MM:

REUMUT
DE 09 44127123

11.03.09geb.

HANNA
AT 678.630.217

01.01.10geb.

MANIGO
DE 09 43304203

01.07.08geb.

geb.
WILLE
DE 08 13516428

09.04.06geb.

HOLDE
AT 564.570.414

11.12.07geb.

GS WOHLTAT
AT 172.718.519

06.02.12
BLUME - ET
AT 586.006.219

22.05.12

geb.

geb.

WEIBLICH

HB: Fleckvieh(FL)  Abt. A
gGZW:111(FL) MW:110(83)  +433 -0,11 +9 +0,03 +18

geb.
gGZW:121(FL)
MW:117(99)  +918 -0,26 +16 -0,03 +30

geb.

gGZW:114(FL)
MW:110(99)  +761 -0,25 +10 -0,12 +16

geb.gGZW:125(FL)
MW:112(92)  +766 -0,23 +12 -0,07 +21

geb.gGZW:99(FL)
MW:103(90)   -19 +0,05 +3 +0,06 +4

C

C

Abteilung A geb.
gGZW:104(FL) MW:105(90)  +261 -0,10 +3 +0,00 +9

Ext: 09/17(1.L)  R:83  B:79  FU:83  EU:83  :0   K:148
Mbk. 1/3,54-

1
2
3
4

12.08.17
02.07.18
14.06.19
10.07.20

 7.650
 6.318
 9.457
 7.941

 4,23
 4,27
 4,31
 4,45

 3,43
 4,08
 3,51
 3,91

 586
 528
 740
 664

 323
 270
 407
 353

geb.

1  8.176  4,23  3,49  346  631

Abteilung A
gGZW:133(FL)MW:119(84)  +918 -0,10 +29 -0,08 +25

Lakt CMkg F% E% F+EFkg

Kalbung Mkg F% E% F+E CFkg MtgLakt

GS WORKERAT 336.640.438

09.01.17
gGZW:123(FL)
MW:116(89)  +695 -0,16 +15 +0,04 +28
FW:98(96) FIT:113

Abteilung A

Vater:

geb.

HL 1

AT 719.282.168 SCHWINGE

01.06.19Geburtsdatum:

22.01.15

COMMANDERUS 58.591.942

17.12.12

GILL VG86DE 09 47380200
30.03.13

US 65.689.792

13.03.08

SCHWELLEAT 026.323.129 EXACTER

ELSA GP83
US 62.784.060

25.01.06

Lakt Mkg F% E% F+E

AT 355.915.916
30.05.08
SCHWALBE

Lakt Mkg F% E% F+E

Rinderzucht Steiermark

 

F.d.R.d.A. Verbandsleitung

Belegt am

ARTISTUS 3136876946
27.11.2016

09.02.2021

CA 12.042.760 CRUSH 13.06.14
CA 107.281.711 DOORMAN 06.08.11

US 72.437.803 MCCUT 2256 21.05.13
US 69.990.138 MCCUTCHEN 25.11.10

V
VV

M
MV

Industriepark West 78772 Traboch 

4/4  9.942  4,02  3,17  715
HL 3  11.511  3,86  3,27  821

5/4  10.620  3,93  3,23  760
HL 2  12.479  3,95  3,34  910

2/2  10.834  3,61  3,34  753

Tel.: 03833-20070-15 Fax: 03833-20070-27
Email: info@rinderzucht-stmk.at

rinderzucht-steiermark.at

ausgestellt am: 13.08.21 Dokument-Nr. 0

 399
 445

 417
 493

Fkg

 391
Fkg

Zuchtbescheinigung für den innergemeinschaftlichen Handel, ausgestellt in Übereinstimmung mit der Entscheidung 2005/379/EG

mit

Mutter:

Züchter: Johann Paller
Schwoebing 28 - 8670 Krieglach

Johann Paller
Schwoebing 28 - 8670 Krieglach

Besitzer: Sieglinde Paller
Schwöbing 28 - 8670 Krieglach

Vorbesitzer:

VV:

VM:

MV:

MM:

EPIC
CA 11.104.016

26.05.10geb.

GYPSY EX92
US 66.527.792

03.03.10geb.

BAXTER
US 132.973.942

07.04.02geb.

geb.
ELVATE
US 62.549.158

15.03.05geb.

SCHÖNE
AT 153.673.909

11.01.06geb.

MOGUL
US 3006972816

22.06.10
CALINDA 
US 70.119.330

05.03.11

geb.

geb.

WEIBLICH

HB: Holstein(HF)  Abt. A

geb.
gRZG:141(HF)
RZM:147(99) +1405 +0,21 +79 +0,09 +58

geb.

gRZG:98(HF)
RZM:93(99)  +113 -0,23 -18 -0,09 -5

geb.gRZG:113(HF)
RZM:110(85)  +779 -0,13 +16 -0,14 +12

geb.RZG:61(HF)
RZM:74(55)  -785 -0,13 -43 -0,08 -34

C

C

Abteilung A geb.
RZG:78(HF) RZM:80(56)  -398 -0,28 -42 -0,09 -22

Ext: 09/18(2.L)  MT:85  K:82  FU:77  E:82  G:81   KH:150
Mbk. 1/2,72-

1
2
3
4

15.03.17
31.03.18
01.06.19
01.07.20

 7.616
 10.398
 11.511
 10.242

 3,90
 3,80
 3,86
 4,50

 3,21
 3,08
 3,27
 3,14

 541
 715
 821
 782

 297
 396
 445
 461

geb.Abteilung A
RZM:92(88)  -359 +0,10 -5 -0,01 -13

Kalbung Mkg F% E% F+E CFkg MtgLakt

CALVODE 09 50350260

10.02.15
gRZG:135(HF)
RZM:134(98) +1335 +0,14 +68 -0,09 +36

Abteilung A

Vater:

geb.
Orig.LN DE 001000811550
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AT 886.347.268

17.02.19Geburtsdatum:

02.08.12

SEASIDEBLOOMUS 68.144.448

26.07.12

RIANAAT 647.066.922
24.07.13

DE 08 13034326

28.08.05

AT 982.145.119 PAYSSLI

BOUNTY
DE 08 12171314

21.04.02

Lakt Mkg F% E% F+E

AT 841.360.916
25.01.09
ALFA 1

Lakt Mkg F% E% F+E

Rinderzucht Steiermark

 

F.d.R.d.A. Verbandsleitung

Belegt am
AT 886.300.568

29.05.2018

18.03.2021

AT 410.015.229 GS SINATRA 02.10.15
US 68.144.448 SEASIDEBLOOM 26.07.12

AT 488.250.522 BEA 28.08.12
DE 09 36949086 VASIR 16.03.03

V
VV

M
MV

Industriepark West 78772 Traboch 

5/4  9.018  3,99  3,55  681
HL 3  11.432  3,91  3,66  865

4/3  6.657  3,99  3,65  509
HL 1  8.149  4,11  3,69  635

3/3  9.025  3,95  3,55  677
HL 3  9.399  3,95  3,58  707

3/2  10.779  4,52  3,96  914
 11.533  4,61  4,05  998

Tel.: 03833-20070-16 Fax: 03833-20070-26
Email: info@rinderzucht-stmk.at

rinderzucht-steiermark.at

ausgestellt am: 13.08.21 Dokument-Nr. 0

 360
 447

 266
 335

Fkg

 357
 371

Fkg

Zuchtbescheinigung für den innergemeinschaftlichen Handel, ausgestellt in Übereinstimmung mit der Entscheidung 2005/379/EG

mit

Mutter:

 487
 531

Züchter: Johann Edlinger
Moos 1 - 8733 St.Marein

Besitzer: Johann Edlinger
Moos 1 - 8733 St.Marein

VV:

VM:

MV:

MM:

HUCOS
DE 09 12484731

01.02.97geb.

RAMONA
AT 332.265.618

24.02.11geb.

PAYOFF
US 193.627

02.02.99geb.

geb.
HUSIR
DE 09 33943664

21.05.01geb.

ALFA
AT 350.730.145

22.03.01geb.

BROOKINGS
US 198.772

02.03.06
PETUNIA
US 68.124.243

10.07.10

geb.

geb.

WEIBLICH

HB: Brown Swiss(BS)  Abt. A

geb.
gGZW:121(BS)
MW:112(99) +1078 -0,36 +14 -0,20 +21

geb.

gGZW:111(BS)
MW:106(99)  +322 -0,07 +8 -0,04 +9

geb.gGZW:110(BS)
MW:104(91)  +260 -0,15 -1 +0,00 +10

geb.GZW:93(BS)
MW:94(73)   -59 -0,08 -9 -0,08 -8

C

C

Abteilung A geb.
GZW:105(BS) MW:103(72)  +253 -0,10 +3 -0,05 +5

Ext: 02/15(1.L)  R:73  B:76  F:76  E:78  G:76   K:145 T:75
Mbk. 1/2,08-

1
2
3
4
5

20.12.14
21.11.15
17.02.19
03.03.20
20.02.21

 6.223
 8.696

 11.432
 9.721
 6.299

 3,82
 3,89
 3,91
 4,30
 4,09

 3,22
 3,55
 3,66
 3,65
 3,27

 438
 647
 865
 773
 464

 238
 338
 447
 418
 258 170

geb.

1  10.025  4,41  3,87  442  830

Abteilung A
gGZW:115(BS)MW:112(83)  +614 -0,10 +18 -0,06 +17

Lakt CMkg F% E% F+EFkg

Kalbung Mkg F% E% F+E CFkg MtgLakt

GS SINATRAAT 410.015.229

02.10.15
gGZW:125(BS)
MW:110(99)  +686 -0,15 +16 -0,13 +14
FW:93(98) FIT:116

Abteilung A

Vater:

geb.

HL 2

GENOSTAR SINATRA

SEZNAM RAZSTAVLJENIH ŽIVALI 

 
 
OMNr.                     AT 047.223.369          
Name_Tier             GERA             
Rasse                         FV 
Name_Vater               HERMELIN     
MV                             GS MHIKANER            
Besitzer                      Cornides Johannes        
Anschrift                    Mooslandl 180  
PLZ                           8921                 
Ort                             Landl                
 
 
OMNr.                     AT 049.985.169          
Name_Tier             PARIS             
Rasse                         FV                  
Name_Vater               GS MÄCHTIG           
MV                             GS PANDORA           
Besitzer                      Cornides Johannes    
Anschrift                    Mooslandl 181           
PLZ                           8922               
Ort                             Landl             
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OMNr.                     AT 454.174.769          
Name_Tier             HAVANNA    
Rasse                         FV                  
Name_Vater               GS WORKER 
MV                             MINT             
Besitzer                      Windisch Johann       
Anschrift                    Auen 8           
PLZ                           8162               
Ort                             Passail            
 
 
OMNr.                     AT 886.347.268          
Name_Tier             STYRIA          
Rasse                         BS                  
Name_Vater               GS SINATRA 
MV                             PAYSSLI        
Besitzer                      Edlinger Johann        
Anschrift                    Moos 1           
PLZ                           8733               
Ort                             St. Marein      
 
 
OMNr.                     AT 719282168            
Name_Tier             SCHWINGE   
Rasse                         HF                  
Name_Vater               CALVO           
MV                             EXACTER      
Besitzer                      Paller Sieglinde          
Anschrift                    Schwöbing 28            
PLZ                           8670               
Ort                             Krieglach       



5353

3
Razstava konj 
Horse Show  

•  

Lipicanski konj 
Slovenski hladnokrvni konj 

Posavski konj 
Haflinški konj  

Bosnaski planinski konj 
Arabski konj 

Enodnevne predstavitve na dan konjereje 
Ljutomerski kasač 

Športno konjeništvo  
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POKROVITELJ RAZSTAVE 

 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije 
 
 
 

ORGANIZATOR RAZSTAVE 

 
Pomurski sejem d.o.o. 

• 
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko 

• 
Priznane rejske organizacije v konjereji
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UVODNIK 

 

Spoštovane rejke, rejci, ljubitelji konj. Pred vami 
je katalog razstavljenih konj na letošnjem sejmu 
AGRA. 
 
Že več kot 10 let na sejmu dajemo glavni pouda-
rek slovenskim avtohtonim pasmam konj. V zad-
njih letih pa vsako leto popestrimo še s kakšno 
od v Sloveniji prisotnih pasem. Letos smo izbrali 
obe slovenski tradicionalni pasmi (ljutomerski 
kasač in haflinški konj) ter polnokrvnega arab-
skega konja. 
 
Reja in delo s konji človeštvo spremlja že več kot 
5500 let. Zaradi posebne vloge konj v življenju 
ljudi je pomembno prispeval k razvoju civiliza-
cije. Dobrih deset let stari arheološki dokazi ka-
žejo, da so jih v obdobju udomačitve uporabljali 
za prirejo hrane (kobilje mleko). Veliko bolj je 
poznano, da so ga za tem uporabljali v tran-
sportu in kot pomoč pri delu. Nepogrešljiv je bil 
pri obrambi ozemlja in osvajanju novih ozemelj. 
Tako je bilo dobrih 5 tisočletij. Z industrijsko 
revolucijo pa je konj kot delovna sila hitro izgu-
bljal gospodarski pomen in populacija konj v raz-
vitem svetu se je drastično zmanjšala. Hkrati se 
je izgubilo veliko znanja in veščin, ki so se raz-
vile z uporabo konj. 
V sodobnem času je konj pridobil povsem novo 
vlogo, zlasti kot športnik ter partner pri najrazli-
čnejših oblikah rekreativnih aktivnosti. Samou-
mevno je, da so preporod doživele toplokrvne 
pasme konj (za galopski šport seveda polnokr-
vne pasme), ki so primerne za šport pa tudi kot 
rekreativni konji. 
Na prelomu tisočletja pa smo spoznali pomen 
ohranjanja lokalnih – avtohtonih pasem. Zaveda-
nje o pomenu reje konj, prilagojenih lokalnim raz-
meram, za dolgoročno stabilno rejo in prirejo je 
sedaj že dodobra prežeto v reji in stroki. Ugotovilo 
se je, da le ekonomsko upravičena reja/uporaba 
konj (enako velja za druge vrste avtohtonih živali) 
omogoča dolgoročno stabilnost in ohranitev lokal-
nih pasem oz. lokalnih genetskih virov, kot to radi 
poimenujemo. 
Zlasti v Evropi so se v zadnjem času razširile šte-
vilne dobre prakse uporabe konj. Velik potencial 
je v turizmu, kjer so npr. v Belgiji oživili lovlje-

nje na kozice v turistične namene, v nekaterih 
gorskih predelih se povečuje interes za izposojo 
oslov. Konje uporabljajo kot delovno silo pri pri-
delavi zlasti ekološke in bio-dinamične hrane, 
na Švedskem je zelo priljubljeno spravilo lesa s 
konji, izjemen potencial ima turistično jahanje 
in delno vprege … 
V Severni Ameriki razvite aktivnosti in terapije s 
pomočjo konj (EAAT – Equine Assisted Activites 
and Therapies) se vse bolj širijo tudi v Evropo. 
Večji delež predstavljajo nam manj poznane aktiv-
nosti v primerjavi s terapijami. Raziskave naka-
zujejo, da bi bile ravno aktivnosti s pomočjo konj 
(tudi oslov in mul) lahko odlično orodje za blaže-
nje posledic različnih oblik zasvojenosti, tudi ti-
stih z 'zasloni'. 
Pri veliki večini uspešnih zgodb s področja poseb-
nih – nišnih načinov uporabe konj pa velja, da so 
se rejci oz. ponudniki storitev s konji povezali. 
Zdi se, da kljub trenutni nespodbudni situaciji 
na področju živinoreje, interes za rejo konj na-
rašča, postopoma se v Sloveniji širijo tudi dobre 
prakse uporabe konj, kjer pa imamo še veliko 
možnosti za izboljšanje oz. za povečanje gospo-
darnosti reje konj.  
Upam si trditi, da nam do uspeha večjih razsež-
nosti manjka predvsem zaupanje in resnična želja 
po iskrenem sodelovanju med vsemi vpletenimi. 
 
Prireditev, kot je sejem AGRA, je izjemna pri-
ložnost za predstavitev priznanih rejskih orga-
nizacij v Sloveniji in njihovega dela, za srečanje 
rejcev za izmenjavo izkušenj in idej za intenziv-
nejši napredek v konjereji. Istočasno pa je to pri-
ložnost, konjerejo predstaviti stroki in širši 
javnosti, še posebej mladim, ki so edino zagoto-
vilo, da se veščine, potrebne za rejo konj in delo 
s konji, prenašajo iz generacije v generacijo. 
 
Hvala vsem, da prispevate k ohranjanju Naših gen-
skih virov in ozaveščanju o pomenu konjereje. 
 
 

Izr. prof. dr. Klemen Potočnik 
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 

Oddelek za zootehniko
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LIPICANEC, KRALJEVSKI KONJ KRASA 

 

Dolga zgodovina načrtne reje in selekcije konj 
je pokazala najboljši možen rezultat. Kraljev-
skega konja s Krasa. Pred dolgimi 441 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 bili kot 
pasma osnovani v sedanji obliki dobri dve in pol 
stoletji nazaj, ko so v Lipici začeli plemeniti za-
četniki linij žrebcev. Prvi od klasičnih linij žreb-
cev je bil Pluto (rojen 1765), sledili so mu še 
Conversano, Maestoso, Favory in Neapolitano. 
Zadnji je bil v rejo lipicanca uveden arabski žre-
bec Siglavy, rojen leta 1810. V tem času se obli-
kuje tudi osnovno jedro 17 klasičnih rodov 
kobil. V dveh in pol stoletjih se je oblikovala ti-
pična podoba lipicanca, ki je visok med 153 in 
158 cm, eleganten in skladen konj v klasičnem 
tipu, s pravilnimi in izdatnimi hodi ter običajno 
bele ali sive barve, ki pa ni nujna. Lipicanec je 
sposoben za izvajanje klasičnih dresurnih ele-
mentov in tudi za vse oblike konjeniškega udej-
stvovanja pod sedlom in v vpregi.  
 
Reja lipicanca se je širila po celotni habsburški 
monarhiji predvsem v 19. stoletju, ko so bile os-
novane številne kobilarne, ki vzrejajo lipicanca, 
ki pa je nekoliko prilagojen lokalnemu tipu. 
Poleg organizirane reje v številnih kobilarnah 
pa se dandanes lipicanec vzreja predvsem kot 
kvaliteten jahani in vprežni konj v številnih za-
sebnih rejah.    
 
Tudi slovenska zasebna reja je danes pomemben 
dejavnik ohranjanje redke pasme konj, ki v sve-
tovnem merilu šteje dobrih 10.000 živali. Ob 
ustanovitvi Združenja rejcev lipicanca Slovenije 
leta 1991 je bilo v Združenju včlanjenih 38 rej-
cev, ki so imeli v lasti 170 lipicancev, že ob usta-
novitvi pa je postalo ustanovni polnopravni član 
Mednarodnega združenja lipicancev LIF.  Danes 
imajo člani Združenja rejcev lipicancev preko 
700 konj, rejci pa letno vzredimo med približno 
50 žrebet in tako ohranjamo stabilno populacijo, 
žrebeta pa pogosto najdejo svoj dom v tujini in 

tako širijo dober glas o slovenskem lipicancu v 
svetu. Skupaj s Kobilarno Lipica, ki je dom pri-
bližno 350 konjem, slovenska reja lipicanca 
predstavlja približno 10 % svetovne populacije 
lipicanca.   
 
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 lipicancev na Unescov 
seznam žive dediščine. To je obenem priznanje 
slovenski zasebni reji, da je pomemben nosilec 
tradicije in ohranjanja reje svetovno ogrožene 
pasme.  
 
Skupaj s Kobilarno Lipica se ves čas trudimo, 
da bi bili slovenski lipicanci še boljši in bolj pre-
poznavni doma in v svetu. Konji naših članov 
vsakoletno dobijo nove domove in lastnike po 
celem svetu in tako promovirajo slovenskega li-
picanca in Slovenijo kot izvorno državo tega be-
lega 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. 
 
 

Združenja rejcev lipicanca Slovenije
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PREDSTAVITEV CVAROVE KMETIJE – NEŽA IN PRIMOŽ TANKO 

 
Cvarova kmetija leži v jugovzhodni Sloveniji, natančneje v Zamostcu pri Sodražici. Gre za manjšo 
ekološko kmetijo, ki se je prvotno posvečala govedoreji. Lastnika Neža in Primož oba izhajata iz 
konjerejskih družin. Vzreji čistokrvnih lipicancev sta se posvetila po prevzemu kmetije leta 2013, 
ko sta na kmetijo pripeljala prvi lipicanski kobili 604 Jadranko X. in 541 Thais I. Od takrat uspešno 
vzrejamo žrebeta, ki jih prodajamo v Sloveniji in tujini. Njihov cilj je sonaravno kmetovanje, ki 
stremi k ohranjanju naravne in kulturne dediščine. To udejanjajo tudi z ohranjanjem avtohtone 
slovenske pasme lipicanskih konj. 
 
V zadnjem času so dosegli nekaj zelo pomembnih rejskih uspehov. Leta 2019 je bila njihova kobila 
978 Jadranka XV ocenjena kot najboljša kobila leta. Temu dosežku je potem sledilo tudi rejsko pri-
znanje, ki so ga prejeli s strani Priznane rejske organizacije Združenja rejcev lipicancev Slovenije. 
Njihovo veselje se je nadaljevalo leta 2020, ko je Jadranka XV dosegla 1. mesto na testu delovne 
sposobnosti. Njeni dosežki so pripomogli, da so zelo počaščeni ob prejemu priznanja rejec leta 2020. 
 
Trenutno je na njihovi kmetiji 11 konj, od tega 9 lipicanskih, 5 kobil, 2 mlada žrebca in enoletna 
žrebica ter letošnje žrebe. Predstavljajo se s kobilo 978 Jadranko XV., z njeno materjo 604 Jadranko 
X. ter z moškim žrebetom letnika 2021 po Jadranki X. in lipiškem žrebcu 548 Pluto Famosa V. 
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SEZNAM RAZSTAVLJENIH ŽIVALI 

 
 
1.    kobila               604 Jadranka X 
       Datum rojstva:   4. 7. 2007 
       Oče:                   209 Neapolitano Monteaura XIX 
       Mati:                  942 Jadranka VI 
       Rejec:                Hosta Andrej 
       Lastnik:             Tanko Neža 
                                  Z moškim žrebetom, rojenim 16. 4. 2021 po 548 Pluto Famosa V. 
 
604 Jadranka X je starejša plemenska kobila, nekoliko manjšega okvira, plemenita in skladna. 
Ima dovolj elastične in izdatne hode. Do sedaj je imela sedem potomcev. Letos se predstavlja z 
moškim žrebetom po 548 Pluto Famosa V. 
 
 
2.    kobila               978 Jadranka XV 
       Datum rojstva:   18. 3. 2015 
       Oče:                   213 Favory Trompeta XXXV 
       Mati:                  604 Jadranka X 
       Rejec:                Tanko Neža 
       Lastnik:             Tanko Neža 
 
Kobila 978 Jadranka XV je šestletna plemenska kobila v zelo dobrem pasemskem tipu, plemenita 
in skladna. Poleg tega pa ima zelo elastične in izdatne hode. V letu 2019 je na ocenjevanju za 
sprejem v rodovnik dosegla prvo mesto. V letu 2020 je dosegla prvo mesto na izpitu iz delavne 
sposobnosti. V letošnjem letu je bila pripuščena pod 548 Pluto Famosa V. 
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SLOVENSKI HLADNOKRVNI KONJ 

 

Slovenski hladnokrvni konj je avtohtona pasma, 
ki se je v Sloveniji izoblikovala v obdobju zad-
njih 90 let na osnovi avtohtone populacije konj 
hladnokrvnega tipa. V pasmo slovenski hladno-
krvni konj je bila poimenovana leta 1964. Ker 
so konji primerni za vzrejo v ravninskih in hri-
bovitih predelih, se je zelo razširila in s tem po-
stala najštevilčnejša pasma konj, ki jo rejci danes 
redijo pri nas. 
 
Slovenski hladnokrvni konj je skladen, čvrst, 
plemenit konj, srednjega okvirja. Odlikuje ga 
dober karakter, uravnotežen 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. Zastopane so vse barve z izjemo liscev. 
Pozitivna lastnost 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 1428 živali, od 
tega je 1305 plemenskih kobil in 123 plemen-
skih žrebcev. Vsako leto se v povprečju registrira 
765 žrebet. Posamezne kategorije v populaciji 
so dovolj enakomerno razporejene. Skupno šte-
vilo konj slovenske hladnokrvne pasme je tre-
nutno ocenjeno na približno 3500 živali. 
 
Možnost in perspektiva vzreje slovenskega hlad-
nokrvnega konja je iz več razlogov zanimiva. Za-
radi avtohtonosti je pasma pomembna za 
ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnega 
ravnotežja predvsem na področjih z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko dejavnost, saj je odlično 

prilagojena na naravno okolje vzreje. Cilj je vse-
kakor vključitev čim večjega števila živali iz po-
pulacije v rejski program, s čimer se lahko 
ohranja zadovoljivo število živali za potrebe ge-
netske raznovrstnosti in predvsem ohranjanja 
pasemskih značilnosti. Struktura rejcev se je po 
daljšem obdobju v zadnjih letih precej spreme-
nila in predvsem pomladila, kar daje reji novo 
perspektivo in zagon. 
 
Rejski program za pasmo slovenski hladnokrvni 
konj na celotnem območju Republike Slovenije 
izvaja Priznana rejska organizacija Združenje 
rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme, ki v 
letošnjem letu praznuje 15. obletnico svojega de-
lovanja in šteje okrog 350 članov. V zadnjem ob-
dobju svojega delovanja je pri izvajanju rejskega 
programa zelo aktivna. Skupaj s strokovno 
službo in predvsem rejci, ki se v vse organizi-
rane rejske prireditve aktivno vključujejo, si pri-
zadeva za napredek v kvaliteti vzreje ter na 
promociji prepoznavnosti pasme. 
 
 

Nataša Gorišek, univ. dipl. ing. zoot 
Strokovni vodja PRO ZRKSHP
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PREDSTAVITEV REJCEV in KMETIJ 

 
 

KMETIJA MEDVED 

 
Kmetija Medved se nahaja v prleški vasi Mihovce v občini Kidričevo. Gospodar Stanislav se s ko-
njerejo ukvarja od rane mladosti, saj sta konje imela že njegov oče in dedek. Ves čas so na kmetiji 
imeli svoje žrebce, od leta 2000 dalje pa so oskrbniki državnih plemenjakov. Z žrebci so vedno za-
dovoljni, letno pa pripustijo okoli 40 kobil. S sinom Mitjem, ki ima prav tako veselje do konj, vsakega 
plemenjaka ujahata ter naučita vožnje in dela v vpregi. Konje večkrat vprežejo v štirivprego in kva-
drigo, redno pa se udeležujejo raznih konjenic in blagoslovov konj. Trenutno imajo v hlevu 10 konj, 
od tega je večina plemenskih kobil vpisanih v splošno rodovniško knjigo A kobil.

Gospodar Stanko s plemenskim žrebcem 842 Gent Diamant XIII-452
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KMETIJA ZAJC 

 
V severovzhodnem delu Slovenije se v občini Videm pri Ptuju nahaja kmetija Zajc. So ravninska 
kmetija, njeni primarni dejavnosti sta reja krav dojilj in poljedelstvo. Obdelujejo 25 ha kmetijskih 
površin od tega 11 ha travnikov ter 14 ha njiv in redijo 45 glav govedi. Predvsem za veselje na kme-
tiji že več kot 30 let redijo konje slovenske hladnokrvne pasme. V vsem tem času so imeli v hlevu 
tudi več kot 25 živali, nikoli pa manj kot eno rodovniško kobilo slovenske hladnokrvne pasme. Tre-
nutno je v hlevu 7 konj od tega 3 kobile z žrebeti in žrebica stara eno let.  
 
Gospodar kmetije Zajc Stanko veselje do konj goji že od otroštva. Prvega konja si je kupil pri 16. 
letih, prvo rodovniško kobilo slovensko hladnokrvne pasme z imenom Vranka pa že pri 18. letih. 
Kobila je imela nadpovprečno plemensko vrednost, saj je bilo več njenih potomcev odbranih za 
pleme. Lep uspeh so dosegli tudi s plemensko kobilo 3975 Jarbolka, ki je leta 2015 na državni raz-
stavi slovenskih hladnokrvnih konj v kategoriji kobil do 10 let dosegla drugo mesto. Kobile se tre-
nutno uporabljajo predvsem za vzrejo žrebet, če pa jim čas dopušča, jih tudi zaprežejo v vprego in 
se z njimi zapeljejo po okoliških krajih. 

nagrajena kobila Jarbolka

kobile Oksfordka, Mangana in Jarbolka

čreda konj na kmetijo Zajc
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SEZNAM RAZSTAVLJENIH ŽIVALI 

 
Kolekcijo konj slovenske hladnokrvne pasme bosta v času sejma AGRA predstavljala rejec in oskrb-
nik plemenskega žrebca 947 Labod-532 Stanislav Medved in Stanislav Zajc, ki bo predstavljal ple-
mensko kobilo 4412 Oksfordko z žrebčkom iz domačega hleva. 
 
 

 
Žrebec 1024 Štanjel Elmar XVI-625 ima do sedaj registriranih 36 potomcev, od tega 21 moških in 
15 ženskih živali. Njegovi najstarejši potomci bodo šele v letošnjem letu dopolni tri leta, zato še 
niso vpisani med plemenske živali.  
 
 
 

 
Kobila 4412 Oksfordka ima do sedaj registriranih skupaj osem žrebet, od tega štiri moška in štiri 
ženska žrebeta slovenske hladnokrvne pasme. Dva moška potomca sta bila odbrana za nadaljnjo 
vzrejo v žrebetišču, eden izmed njih je že priznan kot plemenjak.

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

1024 Štanjel Elmar XVI-625 
705 003 614000399 
rjava 
10. 3. 2013 
793 Eben Elmar XV-411 
3938 Jastra / Špela 
724 Blek Vulkan XV-350 
Korošec Jožef, Zimica 68,  
2242 Zgornja Korena 
RS-PRO ZRKSHP 
Stanislav Medved, Mihovce 42, 
2326 Cirkovce 

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

4412 Oksfordka z moškim 
žrebetom roj. 28. 2. 2021 
po 947 Labod-532 
705 003 610000307 
temna rjava 
3. 3. 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
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DAN KONJEREJE, 23. 8. 2021  

 
Na konjerejski dan se jima bo pridružila še Ana Marie Vahen s plemenskima kobilama 4466  
Ondinka/Špela in 4755 Šema. 
 

 

 
 
 

KMETIJA VAHEN 

 
Na domačiji Vahen obdelujejo 24 ha zemlje in se aktivno ukvarjajo s konjerejo. Prvi konj je bil na 
kmetijo pripeljan pred 41 leti. V hlevu imajo 7 plemenskih kobil, 3 žrebice in nekaj žrebet, že od 
leta 1995 pa imajo v oskrbi tudi plemenskega žrebca slovenske hladnokrvne pasme. Konje še vedno 
uporabljajo za delo na njivi, velikokrat sodelujejo na raznih povorkah in prireditvah, aktivno pa se 
udeležujejo tudi testa delovne sposobnosti.  

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

4466 Ondinka/Špela 
705 003 610000439 
svetlogriva svetla lisičja 
29. 3. 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. 2. 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
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POSAVSKI KONJ 

 

Slovenska avtohtona pasma posavski konj je op-
timalno prilagojena na ekstenzivne pogoje reje, 
njen obstoj pa je vse do danes tesno povezan s 
kulturno dediščino. Rejski cilj je konj manjšega 
okvira, manjše in suhe glave, srednje dolgega 
vratu, kratkega hrbta, kratkega, a zelo širokega 
in zmerno pobitega križa, zelo globokega ter 
čvrstega, suhega fundamenta z razmeroma veli-
kimi, a čvrstimi kopiti. Po barvi prevladujejo 
rjavci in vranci, lisičja in siva barva sta manj za-
želeni, liscev in pegavcev v populaciji ni. Zaže-
leno je še, da je na vseh delih telesa čim manj 
belih znakov. 
 
Kot druga po številu rodovniških živali je reja 
posavskih konj ena najbolj popularnih in per-
spektivnih rejskih usmeritev na področju konje-
reje v Sloveniji. Pri posavskem konju se je 
oblikoval izredno konsolidiran rodovnik z na-
črtno rejo v sorodstvu. Na osnovi konsolidira-
nega rodovnika so se izoblikovale linije in 
rodovi po začetnikih, ki so uspešno prenašali 
svoje zunanje lastnosti na potomstvo. V reji po-
savskega konja je prisotnih 134 rodov kobil z 
vsaj tremi aktivnimi predstavnicami v dveh ge-
neracijah. Žrebci so razvrščeni v osem linij – 
Denis, Jadran, Ričko, Sokol, Tigar, Ital, Dukat 
in Ikar. Trenutno je v rodovniško knjigo za po-
savskega konja vpisanih 98 plemenskih žrebcev 
in 722 plemenskih kobil. Letno se registrira 
okoli 400 žrebet.  
 

Za posavskega konja je značilna čvrsta konstitu-
cija, zelo izražen spolni dimorfizem, skromnost 
in zelo dobra plodnost. Dobrohoten in za hlad-
nokrvne konje živahen temperament, inteligent-
nost ter izredna učljivost so prednosti, ki 
odlikujejo posavskega konja kot oblikovalca po-
krajine v ekstenzivnih področjih ali kot vsestran-
sko uporabnega konja. Posavski konj postaja 
čedalje bolj pomemben tudi kot partner v pro-
stem času, za kar je s svojim mirnim značajem 
in nezahtevno oskrbo posebno primeren.  
 
Izvorno rodovniško knjigo vodi priznano rejsko 
društvo Slovensko združenje rejcev konj pasme 
posavec. Reja posavskega konja v Sloveniji je po-
srečena združitev tradicionalne in ekstenzivne 
živinoreje z novodobnimi ekološkimi trendi.  
 
 

Strokovni vodja RP za pasmo posavski konj: 
Dr. Matjaž Mesarič, DVM
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PREDSTAVITEV REJCEV  

 
KMETIJA RAČIČ  

 
Na kmetiji pri Račičevih, ki leži v neposredni bližini Čateških toplic v občini Brežice, so že od 
nekdaj imeli konje za delo in prevoz. Gospodar Janko je že od malih nog delal s konji, kar mu je v 
veliko veselje. Vedno si je želel veliko čredo konj, vendar je zaradi zdravstvenih težav čredo močno 
zmanjšal. Po prevzemu kmetije njegovega sina Mitje so čredo povečali na želeno število. Na kmetiji 
živijo žena Branka ter sin Mitja z ženo Jožico s tremi otroki. Imajo registrirano pripustno postajo, 
na kateri plemeni plemenski žrebec Študent v lasti PRO. 
Pri Račičevih je bilo v oskrbi in lasti že kar nekaj žrebcev, ki so na razstavah dosegli zavidljive re-
zultate. Največji ponos na njihovi kmetiji je bil žrebec Davorin, ki je na meddržavni razstavi v Sunji 
na Hrvaškem v letu 2002 dosegel 1. mesto v kategoriji mlajših žrebcev do 5 let. V letu 2004 je 
Janko dosegel naziv naj žrebčar leta 2004. 
 
Poleg konjereje se ukvarjajo tudi s prašičjerejo, imajo pa tudi vinograd, v katerem raste grozdje do-
lenjskega posebneža – cvička. Janko v pogovoru s prijatelji večkrat poudari, da si življenja brez konj 
ne predstavlja, prav tako, kakor si ne predstavlja življenja brez življenjske sopotnice Branke in svoje 
družine. S kmetijstvom, predvsem konjerejo, se na Račičevi kmetiji ukvarjajo prav vsi družinski 
člani – od najstarejših do najmlajših otrok. 
 
V letu 2017 je kmetijo predal sinu Mitji, ki je postal mladi prevzemnik. S tem dejanjem je lahko 
zgled marsikomu iz svoje generacije, ker se Janko zaveda, da na mladih svet stoji in da jim je treba 
dati proste roke pri opravilih, saj bodo le tako imeli še večji zagon in motivacijo za delo. 
 
Kmetija Račičevih je zelo zgledno urejena kmetija, ki skrbi za ohranjanje slovenske avtohtone pasme 
konj – posavskega konja. Vsakemu obiskovalcu z veseljem razkažejo celotno kmetijo in ga tudi lepo 
postrežejo, zato se ljudje z veseljem vračajo.  
 
 
 

KMETIJA PRIŠEL 

 
Kmetija Prišel se nahaja v vasi Ponikve, ki je obmejna, obcestna vas na jugovzhodnih obronkih 
Gorjancev na Dolenjskem. Celotna kmetija je na OMD območju. Kmetija obsega 8 ha, nekaj površin 
imajo tudi v najemu. Gospodar Andrej je dolgoletni rejec posavskih konj. Je vesten rejec, ki se s 
svojimi živalmi udeležuje razstav. Na kmetiji ima registrirano pripustno postajo, na kateri trenutno 
plemeni žrebec 166 Širni – 71. Andrej s svojimi konji redno opravlja test delovne sposobnosti. Akti-
ven je pri delu v organih Združenja, trenutno kot predsednik Združenja ter sodeluje pri pripravi 
različnih dogodkov.  
Kmetija Prišelovih je zgledno urejena konjerejska kmetija, ki skrbi za ohranjanje slovenske avtoh-
tone pasme konj – posavskega konja. Poleg posavskih konj pa na kmetiji redijo tudi avtohtono ci-
kasto govedo, krškopoljske prašiče in štajersko jerebičasto kokoš. Večina ženskih žrebet prodajo za 
nadaljnjo rejo. V prostem času pa konje vprežejo ter se z njimi popeljejo po okolici. S konji pa opra-
vljajo tudi različna dela. 
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SEZNAM RAZSTAVLJENIH ŽIVALI 

 

ŽREBEC Linija JADRAN

1. Žrebec 
Barva 
Datum rojstva 
Oče 
Mati 
Rejec 
Oskrbnik 
Lastnik

166 ŠIRNI-71      705 004 814000102 
Rjava 
26. 6. 2014 
116 MARE-38 
864 MENTA 
Obradović Milan, Kočarija 15a, 8311 Kostanjevica na Krki 
Prišel Andrej, Ponikve 10, 8261 Jesenice na Dolenjskem  
RS – PRO SZRKPP

KOBILA Rod 129

2. Kobila 
Barva 
Datum rojstva 
Oče 
Mati 
Rejec 
Lastnik

1337 ULA       705 004 816000085 
Rjava 
29. 5. 2016 
099 KROM 
1028 ONTARA 
Brajdič Duško, Drnovo 78, 8273 Leskovec pri Krškem 
Račič Janez, Cerina 3, 8250 Brežice
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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. 
Haflinška pasma se v Sloveniji vzreja tradicio-
nalno, zato ima tudi formalno status tradicio-
nalne pasme, reja haflingerja pa je razširjena po 
vsej državi. 
 
Haflinger je skladen, eleganten in plemenit konj, 
dobrohotnega značaja in živahnega tempera-
menta, pravilnih in izdatnih hodov z nekoliko 
poudarjenimi lastnostmi jahalnega konja, pri-
mernega tudi za delo v vpregi. Njegova posebna 
pasemska 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 haflinške 
federacije WHBSF (World haflinger breeding 
and sport federation), katere član je PRO Sloven-
sko združenje rejcev konj pasme haflinger.    
 
Tako v Slovenij kot drugod po svetu je haflinger 
danes uveljavljen kot vsestransko uporaben mali 
konj, primeren predvsem za mlade in manj iz-
kušene 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 glav. 
 

V Sloveniji skupno število plemenskih živali tre-
nutno ocenjujemo na 360 živali. Med njimi je 
17 plemenskih žrebcev, zastopane so vse linije. 
Število plemenskih kobil različnih starosti je 
340, glede na število pripustov se jih manj kot 
polovica uporablja za pleme. Število vseh haflin-
ških konj v Sloveniji znaša cca 1000 živali.  
 
Rejski program za pasmo haflinški konj izvaja 
na celotnem območju Republike Slovenije Pri-
znana rejska organizacija Slovensko Združenje 
rejcev konj pasme haflinger. Vsako leto organi-
zira več prireditev, kot so Razstava s sprejemom 
kobil v rodovniško knjigo, Preizkus delovne 
sposobnosti kobil in žrebcev, Razstavo žrebet z 
odbiro žrebčkov ter Licenciranje in ocenjevanje 
žrebcev. Prireditve so vedno dobro obiskane, or-
ganizirane na visokem nivoju, udeležujejo pa se 
jih rejci, lastniki in ljubitelji haflinških konj iz 
celotne Slovenije. Z načrtnim rejskim delom se 
je kvaliteta reje v obdobju zadnjih let bistveno 
izboljšala in je v celoti primerljiva s trendi, ki jih 
narekuje Svetovna haflinška federacija. 
 
 

Strokovni vodja PRO ZRKSHP 
Nataša Gorišek, univ. dipl. ing. zoot

HAFLINŠKI KONJ 
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PREDSTAVITEV REJCEV in KMETIJ 

 
KMETIJA JOŽETA ŠTRUBLJA  Pr' Primaš 

 
Domačija Pr’ Primaš se nahaja v razgibanem višinskem delu Lavrice, ki se nahaja v občini Škofljica. 
Kmetija se počasi razvija v turistično destinacijo s prelepim okoljem, obilo zelenja, gozdov za te-
rensko jahanje, sprehode ali samo počitek in opazovanje ter je prijeten kraj za meditacijo in umir-
janje duha. Je izvrstna iztočnica za družinska pohajkovanja po okoliških hribih in gozdovih.  
 
Z vzrejo konj se na kmetiji ukvarja že 4. generacija, leta 2018 pa se je Jože kot mlad gospodar do-
mačije odločil za vzrejo konj pasme haflinger. Razlogov za vzrejo haflingerjev je bilo veliko, pred-
vsem pa je prevladal njihov dober iskren karakter in vzdržljivost ter odpornost na vremenske 
razmere. Prav tako so haflingerji odlični delavni konji za ježo tudi zelo majhnih otrok, saj so karak-
terno izredno mirni, prijetni in prijazni. 
 
Trenutno je na domačiji 6 plemenskih kobil, in sicer 1131 Stelba, 1251 Bobovka, 1251 Motovilka, 
1356 Erotika ter kobili 1481 Evita in 1528 Matronea, ki se predstavljata na sejmu. Čredi ne manjka 
niti podmladka. Trenutno je na domačiji še dvoletna žrebica Ema, enoletnica Strela, žrebček Bac-
hus, pričakujejo pa še tri letošnja žrebeta. 
 
Na domačiji se poleg vzreje ukvarjajo tudi s ponudbo dnevne terenske ježe po okolici Lavrice, Škof-
ljice, Golovca ter bližnjih krajev. Na ježo večinoma prihajajo otroci različnih starosti, od 4. pa vse 
do 18. leta starosti in vedno poskrbimo, da se v družbi konjev počutijo prijetno. 
 
Jože Štrubelj je relativno mlad rejec haflingerjev, ki si je za cilj postavil visoka merila tako glede 
kvalitete živali, infrastrukture in oskrbe. Poleg urejenega hleva in dobro organiziranih zunanjih iz-
pustov je konjem tekom pašne sezone zagotovljenih 60.000 m2 pašnih površin, ki omogočajo 
idealne pogoje za vzrejo kvalitetnih in zdravih živali. Celotna vzreja poteka haremsko brez privezov, 
konjem pa je vedno zagotovljeno 24-urno gibanje in hrana.  
 
Zagotavlja, da so konji pasme haflinger res zlati konji z velikim zlatim srcem!
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SEZNAM RAZSTAVLJENIH ŽIVALI 

 
Haflinškega konja bo na sejmu AGRA predstavljal rejec Štrubelj Jože s plemensko kobilo 1481 
Evita z žrebetom po žrebcu154 Wallenstein-435 in mlado plemensko kobilo 1528 Matronea. 
 

 
Kobila Evita je zelo plemenita kobila nekoliko manjšega okvira z izdatnim gibanjem, ki ima do 
sedaj registrirana dva potomca, obe ženskega spola. 
 
 
 

 
Kobila 1528 Matronea je triletna tirolska kobila, ki je bila na letošnjem centralnem sprejemu kobil 
v rodovniško knjigo druga najbolje ocenjena kobila svoje generacije. V letošnjem letu je tudi prvič 
pripuščena.

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

1481 Evita z žrebetom 
po žrebcu 154 Wallenstein-435 
705 005 914000028 
svetlogriva svetla lisičja 
5. 5. 2014 
128 Nordenwind 
1077 Evrazija 
65 Nikotin 
Gazvoda David, Pečke 4, 2321 Makole 
Štrubelj Jože, Srednjevaška ulica 
85, 1291 Škofljica

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

1528 Matronea 
040003824143918 
svetlogriva lisičja 
9. 2. 2018 
350/T Stainz 
18972/T Manila 
200/T Abendenstern 
Privatstiffung Rauch-Fuchs Anne-
marie, U. Mühlfeldhof,  
A-6361 Kelchsau, Avstrija 
Štrubelj Jože, Srednjevaška ulica 
85, 1291 Škofljica
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DAN KONJEREJE, 23. 8. 2021  

 
Na konjerejski dan bo kolekcija haflingerjev še dodatna predstavljena s kobilami Uharica, Habibi 
in Luna ter plemenskim žrebcem Willjem-434. Predstavitev kobil pod sedlom bo pripravila domačija 
Smrčkov brlog, Center naravnega otroštva, zdravega odraščanja in optimalnega napredka iz Litije 
pod vodstvom Dunje Požaršek ter jahačicami Kim Janežič (Uharica), Stefi Zdovc (Habibi) in 
Robin Zdovc (Luna). Plemenskega žrebca bo na roki predstavil oskrbnik Ivan Hercog. 
 

 

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

Uharica 
705 005 909000087 
svetlogriva svetla lisičja 
1. 5. 2009 
121 Walter-389 
1221 Ulanka 
95 Ažbe-361 
Strmljan Anton, Marno 27, 1432 Dol pri Hrastniku 
Požaršek Dunja, Sitarjevška cesta 59, 1270 Litija

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

1468 Habibi 
705 005 915000016 
plavogriva svetla lisičja 
16. 5. 2015 
142 Bonami 
1405 Halva 
91 Wintgar-357 
Požaršek Dunja, Sitarjevška cesta 59, 1270 Litija 
Požaršek Dunja, Sitarjevška cesta 59, 1270 Litija

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

1477 Luna 
705 005 915000039 
plavogriva svetla lisičja 
12. 2. 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

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

153 Willjem-434 
040 005 52-16051-14 
svetlogriva lisičja 
1. 4. 2014 
040 003 00-36715-08 Walando 
040 005 52-01619-07 Violetta 
022650493 Alpenstern 3 
Haberle Johann, Köstendorf 10, 9623 Köstendorf, Avstrija 
RS-PRO SZRKPH 
Hercog Ivan, Vodruž 16, 3230 Šentjur
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SMRČKOV BRLOG 

 
V Smrčkovem brlogu se s konjeništvom ukvarjajo že več kot 15 let, njihova vizija pa je spodbujanje 
sonaravnega bivanja in razvoj konjeništva kot terapevtske, rekreativne in športno-tekmovalne de-
javnosti. Haflingerji sodelujejo v pedagoško-terapevtskih teamih, Organizirajo še različne tečaje ko-
njeništva, poni vrtec, rojstnodnevne zabave, team buildinge, tabore in počitniške delavnice, ponujajo 
pa tudi ujahovanje in trening konj. 
Nahajajo se v Litiji na Sitarjevški 59. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KMETIJA HERCOG 

 
Jani se je na svoji kmetiji v Vodružu pri Šentjurju z rejo konj pričel ukvarjati leta 2003, ko je kupil 
prvih nekaj žrebic pasme haflinger. Leta 2005 je postal oskrbnik plemenskega žrebca na registrirani 
pripustni postaji. Trenutno ima v hlevu 15 živali, poleg plemenskega žrebca še 6 plemenskih kobil 
in nekaj mladih živali. Leta 2020 je prejel priznanje za rejca leta. 
 
  

Ivan Hercog s plemenskim žrebcem 153 Willjem-434
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Bosanski planinski konj je najpomembnejša av-
tohtona pasma in najznačilnejši tip majhnega 
konja na Balkanu. Pasma se je kljub poskusom 
pretapljanja predvsem z arabskim konjem ohra-
nila v bolj ali manj prvotni obliki. Naravna se-
lekcija, kot so skromne vzrejne razmere, 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 
sedlom ter vse zvrsti ljubiteljskega konjeništva. 
Bosanski planinski konj ima miren značaj in 
dobro izoblikovan naravni čut (odlično ravnote-
žje in dober občutek za hojo ter tovor na zelo 
zahtevnih strmih pobočjih), kar je za planin-
skega konja, ki ga uporabljamo za delo v izredno 
težkih razmerah, zaželeno. 
 
Populacija konj bosanske planinske pasme je 
majhna in izenačena. Vzreja temelji samo na 
dveh linijah žrebcev: Miško in Barut. Od 34 za-
četnih rodov kobil se jih je ohranilo samo 9 
(Lasta, Medina, Zorka, Iskra, Una, Mica, Mo-
rina, Dinara in Vidra). Prisotnost plavkastih rjav-
cev in vrancev v populaciji bosanskih planinskih 

konj verjetno nakazuje na izvorne primitivne 
oblike, ki so bile prisotne pri nastanku avtohto-
nega bosanskega planinskega konja v preteklo-
sti. Značilno za plavce je jeguljast trak, pri 
primitivnih pasmah konj pa tudi različne oblike 
atavizma. Zaradi svoje maloštevilnosti in razpr-
šenosti celotne populacije velja bosanski planin-
ski konj za kritično ogroženo pasmo. Trenutno 
je v rodovniško knjigo za bosanskega planin-
skega konja vpisanih 25 plemenskih žrebcev in 
102 plemenskih kobil. Letno se registrira okoli 
40 žrebet.  
 
Mednarodno združenje rejcev bosanskih planin-
skih konj je priznano rejsko društvo, ki vodi iz-
vorno rodovniško knjigo za pasmo bosanski 
planinski konj. Sodeluje tudi z ostalimi rejskimi 
društvi in organizacijami ter rejci v deželah, kjer 
se pasma bosanski planinski konj vzreja. Zahva-
ljujemo se vsem rejcem in ljubiteljem bosanskih 
planinskih konj za njihov trud pri ohranitvi in 
zaščiti te prvinske pasme, ki je tudi pomemben 
del biotske raznovrstnosti. Nenazadnje se zahva-
ljujemo tudi MKGP za podporo pri ohranitvi bo-
sanskega planinskega konja. 
 
 

Strokovni vodja RP za pasmo bosanski  
planinski konj: 

Dr. Matjaž Mesarič, DVM

BOSANSKI PLANINSKI KONJ 
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PREDSTAVITEV ŽREBETIŠČE PETRINJSKI KRAS 

 
Trud, ki ga vlaga Mednarodno združenje rejcev bosanskih planinskih konj (MZRBPK) za ohranitev 
pasme BPK in s tem povečanja števila plemenskih živali je botrovalo, da je združenje na Petrinjskem 
Krasu dobilo v uporabo cca 40 ha kraškega travnika in uredilo dva pašnika za bodoče plemenske 
žrebce. 
 
Konji bivajo v čredi, skozi celo leto na prostem. Tako se mladi žrebci naučijo medsebojne sociali-
zacije. Istočasno  se naučijo spopadati tudi s kraškim podnebjem, se zaščititi pred močno burjo, se 
umakniti pred žgočim soncem in razbeljenim kamnom in si medsebojno pomagati pri odganjanju 
mrčesa. Vodo poiščejo v kraških kalih, ki jim služijo kot rezervoar pitne vode, občasno pa tudi kot 
osvežujoča kopel, ali blatno razvajanje. 
 
Mladi žrebci se vedno znova razveselijo obiska članov združenja, ki poskrbijo za njihovo socializacijo 
z ljudmi, jim očistijo kopita, oskrbijo praske, ki jih staknejo v ostrem grmičevju, razčešejo grivo, 
odstranijo zunanje zajedavce, jih peljejo na sprehod izven pašnika ali pa se zgolj medsebojno razvajajo.  
 
Trenutno se v žrebetišču druži 12 žrebcev BPK, starosti od enega do pet let.
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SEZNAM RAZSTAVLJENIH ŽIVALI 

 
 

ŽREBCI Linija MIŠKO

1. Žrebec 
Barva 
Datum rojstva 
Oče 
Mati 
Rejec 
Lastnik

9 MIŠKO V – P49       705 001 112000004 
vrana 
4. 7. 2012  
1 MIŠKO I – B669 
9 UNA I  
Dolinšek Anton, Rtiče 1, 1414 Podkum  
Žvelec Aleš, Vodice, 8312 Vodice

KOBILE Rod DINARA

2. Kobila 
Barva 
Datum rojstva 
Oče 
Mati 
Rejec 
Lastnik

43 DINARA VIII / Dinka   705 001 116000051 
Plavkasta rjava 
10. 9. 2016 
12 MIŠKO VIII-GK24 
6 DINARA I 
Voloder Damir, Rožman Brdo 9, 51326 Vrbovsko 
Dolinšek Anton, Rtiče 1, 1414 Podkum

Plavkasti rjavec, kobila 43 DINARA VIII / Dinka 
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Arabska polnokrvna pasma velja za najstarejšo 
čistokrvno pasmo konj, ki se je oblikovala na 
arabskem polotoku skozi več tisočletij. V puščavi 
in zahtevnih vremenskih razmerah se je polno-
krvni arabski konj razvil v skladnega, elegant-
nega in plemenitega spremljevalca Beduinov, 
dobrohotnega karakterja in živahnega tempera-
menta, pravilnih in izdatnih hodov, primernega 
za vse zvrsti konjeniškega športa in ljubitelj-
skega konjeništva.   
 
Pasma je vplivala na rejsko oblikovanje večine 
sodobnih pasem konj, še zlasti toplokrvnih. 
Danes se redi po vseh kontinentih v čisti pasmi, 
še vedno pa se v reji številnih pasem konj upo-
rablja tudi za križanja. V Sloveniji se je reja arab-
skih polnokrvnih konj pričela v poznih 
osemdesetih letih. Leta 1994 je bila ustano-
vljena rodovniška knjiga, ki je od leta 2004 tudi 
mednarodno priznana.  
 
Reja arabskih polnokrvnih konj je izključno či-
stopasemska. Križanja s katerokoli drugo pasmo 
niso dovoljena. V rodovniško knjigo za pasmo 
arabski polnokrvni konj so lahko vpisane le či-
stopasemske živali te pasme. Polnokrvni arabski 
konj je vsak konj, ki je vpisan v katerokoli ro-
dovniško knjigo ali register polnokrvnih arab-
skih konj, ki jo/ga priznava WAHO (Svetovna 
organizacija za rejo arabskih konj). Priporočena 
velikost arabskega konja je od 145–160 cm vi-
šine za žrebce in kobile, dovoljene so vse barve.  
 
V Sloveniji je več kot 400 konj polnokrvne arab-
ske pasme, rejci pa so organizirani v Združenju 
rejcev in ljubiteljev arabskega konja Slovenije 
(ZRLAKS), ki ima več kot 50 članov. Letno se v 
Sloveniji registrira od 20–30 žrebet arabske pol-
nokrvne pasme, rejski program pa v sodelovanju 
z ZRLAKS izvaja Veterinarska fakulteta, Odde-
lek za selekcijo konj kot Priznana in Druga pri-
znana organizacija (PRO in DPO) v konjereji.  
 
V Sloveniji vzrejeni konji te pasme se enako-
vredno kosajo z ostalimi na športnih tekmova-
njih na najvišjem nivoju. Največje uspehe 

dosegajo na razstavah in v vzdržljivostnem jaha-
nju. Pasma je primerna tudi za galopski šport, 
vožnjo vpreg itd. 
 
Polnokrvnega arabskega konja, njegovo hra-
brost in lojalnost opisuje mnogo legend in 
mitov. Najbolj poznana med njimi je legenda o 
tem, kako je prerok Mohamed izbral 5 plemen-
skih kobil, ki so postale temelj reje arabskega 
polnokrvnega konja: 
»Prerok Mohamed se je odločil, da bo preizkusil 
zvestobo svojih kobil. To je storil tako, da jih je 
pustil nekaj dni brez vode na vročem saharskem 
soncu. Po nekaj mučnih dneh je odprl ogrado in 
čreda je zdivjala proti vodnemu viru. Tik preden 
so konji dosegli vodo, je Mohamed požvižgal, da 
naj se vrnejo k njemu. Le pet kobil se je obrnilo, 
še preden so utegnile piti. 
Le-te kobile je Mohamed obdržal za vzrejo, saj 
so pokazale svojo neizmerno zvestobo. Prerok je 
zveste kobile označil tako, da je svoj palec pritis-
nil na njihov vrat in nastala je udrtina. Vseh pet 
kobil je pečat prenašalo naprej na svoja žrebeta. 
Od takrat dalje velja, da je tisti konj, ki ima pre-
rokovo udrtino v vratu blagoslovljen in čigar 
palec natančno paše vanjo, je pravi lastnik.« 
 
Od takrat dalje pravijo polnokrvnim arabskim 
žrebcem »Sin puščave« in arabskim kobilam 
»Hči vetra«.  
 
 
 

Mitja Jager, predsednik, ZRLAK

ARABSKI POLNOKRVNI KONJ 

 
»Sin puščave in hči vetra« 
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PREDSTAVITEV REJCEV  

 
ARABIANS PINTAR 

 
Z vzrejo polnokrvnih arabskih konj se na 13 ha veliki ekološki kmetiji ukvarjamo od leta 2000. Na 
posestvu Arabians Pintar živi petnajst plemenskih kobil, dva plemenska žrebca in več mladih konj. 
Vso osnovno krmo pridelujemo na neoporečnih ekoloških travnikih. Najplemenitejše jedro črede 
so vsekakor kvalitetne plemenske kobile, pri svojih konjih pa poleg klasičnega arabskega tipa želimo 
doseči predvsem njihovo splošno uporabnost. Najbolj cenimo dober značaj konja, zato kobile pri-
puščajo izključno z vrhunskimi žrebci, ki to lastnost posedujejo. Konji iz naše reje so poleg Evrope 
svoje nove domove našli v večini držav arabskega polotoka, na Kitajskem, v Iranu in v Ameriki ter 
odlično zastopajo ime našega rejskega centra v reji, na razstavah in v vseh disciplinah konjeniškega 
športa. Posebej uspešni so v distančnem vzdržljivostnem jahanju – endurancu.  
  
Konjem poskušamo omogočiti čim naravnejše življenje, kolikor nam dandanašnji civiliziran svet 
dopušča. Posebno pozornost posvečamo socializaciji mladih konj, črednemu življenju, holistični 
obravnavi, prijaznemu odnosu do konja ter naravni oz. funkcionalni oskrbi kopit. Še posebej 
skrbimo za neomejeno gibanje vseh naših konj.   
Konji do tretjega leta živijo v prosti reji, v družbi vsaj treh vrstnikov. Kobile, žrebci in mladi konji 
so dobro utrjeni in prilagojeni lokalnim vremenskim razmeram, v katerih najvišje poletne tempe-
rature dosežejo do +38 °C in najnižje zimske do −20 °C, saj večino svojega časa preživijo v prostornih 
izpustih in na pašnikih. Kobile z žrebeti od aprila do decembra vse dneve in noči preživijo na pro-
stranih pašnikih. Večino odraslih konj redno jahamo. 
   
Odraz uspešne reje in vzreje izkazujejo tudi rezultati naših konj. Najuspešnejši je plemenski žrebec 
Jamil Ibn Shaklan P, odličen plemenjak v sloviti reji čistih egipčanskih konj Wadi Al Nasmat pa je 
v Coloradu ZDA žrebec El Zilal Tamar. V športu sta najboljše rezultate v disciplini endurance do-
segla Geisha P (Sommeren (NL) 45,2 km 1. mesto, Otterlo (NL) 44 km 2. mesto) ter Pianist P (Fol-
lonica (IT) 120 km 1. mesto, Arrezo (IT) 160 km 6. mesto). Poleg Jamila Ibn Shaklan P sta nagrado 
za WAHO konja leta v Sloveniji prejela še dva konja iz naše reje, v letu 2014 El Zilal Maysriyah in 
v letu 2013 Pasion P. 
 
Še naprej si želimo uspešno vzrejati plemenite in vsestransko uporabne arabske polnokrvne konje, 
ki imajo poudarjen in izrazit arabski tip, odličen značaj, dobro telesno konstitucijo ter izdatno gi-
banje.  
 
 
 
Gregor Pintar 
Arabians Pintar
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SEZNAM RAZSTAVLJENIH ŽIVALI 

 
Kolekcijo arabskih polnokrvnih konj bo na sejmu AGRA predstavljal rejec Gregor Pintar s plemen-
skim žrebcem Jamil ibn Shaklan P in plemensko kobilo El Zilal Takiyah. 

 
Žrebec 465 Jamil Ibn Shaklan P je kot plemenski žrebec priznan ne le v Sloveniji, temveč tudi v 
tujini. Svojo kvaliteto je izkazal na mnogih mednarodnih razstavah, uspešno pa se je preizkusil tudi 
v športu. Najboljše rezultate in najodmevnejše uspehe je dosegel na naslednjih razstavah: 
- 2. mesto v kategoriji žrebcev 7 do 9 let; Evropsko prvenstvo 2018 Verona, 
- 6. mesto v kategoriji žrebcev 7 do 9 let; Svetovno prvenstvo 2018 Pariz, 
- 2. mesto v kategoriji žrebcev 7 do 9 let; mednarodna razstava Bergamo 2018,  
- 1. mesto v kategoriji žrebcev nad 7 let; razstava Arabian Dream 2019, 
- 1. mesto v kategoriji žrebcev nad 8 let; zlata medalja senior žrebci Barcelona 2019, 
- 2. mesto v kategoriji žrebcev nad 7 let; razstava Arabian Dream 2020, 
- 2. mesto v kategoriji žrebcev nad 8 let; mednarodna razstava Bergamo 2020.  
 
Najboljši rezultat v športu: 
- 1. mesto v jahalni disciplini prosto (old Style), Bergamo 2020. 
 
Leta 2017 je v Sloveniji prejel nagrado, ki jo vsako leto podeljuje Svetovna organizacija za rejo arab-
skih konj (WAHO) in bil s tem razglašen za WAHO konja leta. Navkljub temu, da je večino časa 
plemenil v Sloveniji, ima do sedaj pri nas registriranih 8 potomcev (5 moških in 3 ženske).

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

Jamil Ibn Shaklan P 
705 001 210000008 
rjava 
 3. 3. 2010 
Shaklan Ibn Bengali 
Jaribah 
Corall 
Senčila Bled d.o.o., Pot na Lisce 11, 4260 Bled 
Pintar Gregor, Partizanska cesta 18, 4260 Bled
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Kobila El Zilal Takiyah je plemenska kobila, ki je imela v lanskem letu registriranega svojega prvega 
potomca. 
 

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

El Zilal Takiyah 
705 001 214000006 
siva lisičja 
27. 6. 2014 
Sahji Al Naif 
Tarissia B 
Emiratus B 
Pintar Gregor, Partizanska cesta 18, 4260 Bled 
Pintar Gregor, Partizanska cesta 18, 4260 Bled

Gregor s kobilo Schardana Yoga P (L.A. Maximus xYosraya P)

Geisha P El Zilal Tamar
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DAN KONJEREJE, 23. 8. 2021  

 
Na konjerejski dan se nam bo pod sedlom predstavil plemenski žrebec Gazal Z, prejemnik nagrade 
WAHO Trophy Winner za leto 2019 s svojo jahačico Karin Kranjc, s katero uspešno tekmujeta v 
endurancu.  
     

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

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

Gazal Z 
705 001 212000016 
siva 
18. 4. 2012 
L.A. Maximus 
Geisha P 
Major 
Zupančič Marjan, Ledina 85, 8290 Sevnica 
Kranjc Karin, Cesta Miloša Zidanška 24, 3230 Šentjur
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ENODNEVNE PREDSTAVITVE NA DAN KONJEREJE , 23.8.2021 

 

Ljutomerski kasač je pasma, ki se že več kot 145 
let vzreja na slovenskih tleh. Je slovenska tradi-
cionalna pasma, katere nastanek sega v leto 
1880 na področje Ljutomera. Izvorni rodovi so 
vezani na prve registrirane domače kobile. Ti so 
se potem prenašali iz roda v rod preko družin, 
ki so jih vzrejali. Od večjega števila rodov je 
sedaj ohranjenih 12 glavnih rodov. 
 
Sprva so bili ljutomerski kasači delovni konji za 
prevoz blaga ter pomoč na kmetiji. Istočasno pa 
so s temi konji v prostem času dirkali. Sedaj je 
glavni namen reje vzreja dirkalnih konj. Rejski 
cilji ljutomerskega kasača je konj, ki je čim bolj 
skladne telesne gradnje, srednjega okvira, do-
brohotnega karakterja, vzdržljiv, živahnega tem-
peramenta in izdatnih hodov. 
 
Trenutno je populacija ljutomerskih kasačev 
zelo majhna in ogrožena, vsega skupaj beležimo 
nekje 250 predstavnikov te pasme. Kljub upadu 
števila ljutomerskih kasačev pa rejci še vedno 

vzrejajo kvalitetne konje. To se kaže v dosežkih 
na tekmovanjih, kjer je že kar nekaj ljutomer-
skih kasačev doseglo dobre rezultate na medna-
rodnih tekmovanjih ali pa celo poseglo v sam 
vrh.   
 
Pozornost je treba usmeriti v ohranitev do sedaj 
živečih rodov in vključitev čim večjega števila ži-
vali v rejski program. S tem lahko ohranjamo za-
dovoljivo število živali za potrebe genetske 
raznovrstnosti in ohranjanja pasemskih značil-
nosti ter ohranjanje naše kulturne dediščine. 
 
 

Strokovni vodja PRO KRZS 
Karolina Jamnik Cerk, dr.vet.med. 

 
 

LJUTOMERSKI KASAČ  
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PREDSTAVITEV REJCEV  

 
JOŽE HOČEVAR, DOBRUNJE 

 
Jože Hočevar iz Ljubljane se s kasači ukvarja že več kot pet desetletij. Svojih začetkov se dobro spo-
minja, le-ti segajo v leto 1975, ko je kupil kobilo Gordo, ki pa se ni nikoli zabrejila, zato je s to linijo 
zgodaj zaključil. Kmalu zatem je v njegov hlev prišla kobila Lady, s katero je tudi prvič nastopil na 
dirki leta 1977 v Komendi. Ona mu je pritekla tudi prvo zmago. 
 
Vmes je Jože nato kupil še Anasisa, potem pa kobilo Dudko ljutomerskega rodu Mariska z začetnico 
D, ki še danes predstavlja pretežni del njegovega hleva, ki mu je zvest že desetletja. Dudka, potomka 
ameriškega plemenjaka Speedy Atractiona, mu je pozneje med drugim povrgla Dekoto, kobilo, s 
katero je dosegel svoje največje uspehe tako na stezi kot pozneje v njeni plemenski karieri. Dekota 
je potomka Fita, ki je s časom 1.15,7 dolga leta držal absolutni jugoslovanski rekord. Tako je Dekota 
rezultat dveh linij ljutomerskega kasača, na kar je Jože posebej ponosen.   
 
Leto 2013 je bilo v Jožetovi rejski karieri daleč najuspešnejše, predvsem po zaslugi Dakota, ki je 
bil povržen v njegovem hlevu spomladi, 2009. Dakot je potomec že omenjene Dekote in švedskega 
plemenskega žrebca po imenu Huxtable Hornline. Predvsem v Jožetovem primeru pa se je Huxtable 
izkazal za najboljšo možno izbiro – Dakot je namreč kot štiriletnik dominiral skozi celotno sezono 
in zmagal na kar 7 dirkah, med drugim na dirki »Dvoboj Ljutomerski-Slovenski kasač« v Krškem, 
Derby in Jesenski kriterij. S tem je postal prvi kasač, ki je v isti sezoni zmagal tako Derby kot tudi 
Jesenski kriterij, ki velja za preizkus vseh najboljših slovenskih konj. Lastnik Dakota je Jure Porenta, 
ki si je konja prislužil s tem, ko je pomagal Jožetu pri delu. Dakot je v letu 2013 postal slovenski 
konj leta.  
 
Jože Hočevar pri svojem delu prisega na starejše metode, ki se jih je priučil že pred davnimi leti. 
Še vedno odlično pozna jugoslovanske pedigreje in samozavestno citira kasaške pravilnike iz bivše 
države, tudi tiste iz šestdesetih let prejšnjega stoletja.  
 
Upa, da bodo zadnji rejski uspehi spodbudili kupce k nakupu njegovih konj, čeprav se zaveda, da 
so časi težki: »Rejec le s težavo proda konja. Tudi zato je v zadnjih letih število žrebet pri nas upa-
dalo. A ravno slednje zna v prihodnje pomeniti, da zaradi manjše ponudbe povpraševanje naraste. 
In takrat bo lahko konja prodal le tisti rejec, ki jih je do sedaj pridno redil.« 
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MIRKO ŠONAJA, VERŽEJ 

 
Mirko Šonaja je v svoji 30 letni tekmovalni karieri nanizal nekaj več kot 60 zmag, a zase pravi, da 
je v njegovem srcu vedno prevladovala reja. Konji so mu bili položeni v zibelko praktično ob rojstvu, 
saj so jih na veliki domači kmetiji takrat uporabljali predvsem za razna kmečka opravila. A želja 
njegovega očeta Antona je že takrat bila, da so bili domači konji vedno ne samo lepi in urejeni, pač 
pa tudi hitri. 
 
Mirko se je s svojo prvo tekmovalno izkušnjo srečal leta 1966. Za tekmovanja bila takrat predvidena 
kobila Stelka. A terno je kmalu zadel z nakupom kobile Andore, drugouvrščene v jugoslovanskem 
kasaškem derbyju, iz katere je kasneje vzgojil vrsto vrhunskih tekmovalcev, med katerimi velja 
omeniti Aroso, dolgoletno rekorderko dveletnih kasačev, Apricota, izjemnega tekmovalca, ki je kot 
plemenjak bil prodan v Srbijo in iz katerega izhaja med drugim tudi odličen konj Abba, zmagovalec 
84. srbskega derbyja, dobil pa je tudi kriterij triletnikov, veliko Petrovdansko dirko ter tudi »revanš 
derby« Srbije.  
 
Potem so še tukaj Amigo, večkratni zmagovalec dirk v Sloveniji, Alain Delon, ki je več kot desetletje 
kraljeval na slovenskih hipodromih in med drugim osvojil tudi naziv Šampiona Slovenije ter Arisa, 
ki je v 38 nastopih kar 21-krat stopila na najvišje tri stopničke, z najbolj sijajno predstavo pa je de-
finitivno postregla v Mediteranskem pokalu v Mariboru leta 2010, kjer je zmagala tako v predteku 
kot kasneje tudi v finalu. 
 
Njegov pristop k ustvarjanju dobrih tekmovalcev je tako imenovana prosta reja, kjer se konji 24 ur 
na dan prosto gibljejo v svojem naravnem okolju in ki ga danes poznamo pod pojmom naravno ko-
njarstvo. Na tem področju je bil eden prvih v Sloveniji, ki je uvedel tak način reje tekmovalnih konj 
in tako so na njegovem posestvu na Goričkem odraščali vsi zgoraj omenjeni šampioni. Ta, za tiste 
čase tvegana poteza, se mu je bogato obrestovala, saj je vzredil čvrste in odporne konje, ki so lahko 
dolga leta razveseljevali svoje lastnike in publiko. 
 
Danes družinsko tradicijo reje ljutomerskega kasača nadaljuje njegova nečakinja Ana, ki je v upanju 
na uspešno nadaljevanje izjemne A linije za steber reje postavila prav kobilo Ariso, katere prvi po-
tomci se bodo že kmalu preizkusili na tekmovalnih stezah.    
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BRANKO SLANA, BOLEHNEČICI 

 
Družina Slana je znana prleška kasaška družina, ki že desetletja redi ljutomerskega in slovenskega 
kasača. Kot pojasni oče Branko, se je s kasači ukvarjal že njegov praded, po generaciji premora pa 
je kasaške konje znova začel rediti njegov oče Južek. Leta 1977 je kupil kobilo Fijoso II od Janka 
Slaviča iz Grab. Z njo se je začel uspešen rod ljutomerskega kasača Fukse na začetnico F, ki je žela 
uspehe širom Jugoslavije in nato tudi po slovenskih hipodromih.  
 
Danes je v kasaštvo vpeta praktično vsa družina. Oče Branko je aktivni voznik in rejec, mama Mar-
jeta je lastnica, starejši sin Matej je veterinar, mlajši sin Marko je voznik in trener, hči Jasmina pa 
je prav tako vozila kasaške dirke. Njihov najzvestejši navijač pa je še vedno babica, Brankova mama. 
 
Že prva potomka Fijose Fanta je osvojila krožno dirko Slovenije, njena potomka Fru Fru je osvojila 
jugoslovansko prvenstvo 3-letnikov, v Srbijo prodani Faun pa celo največjo srbsko dirko Dužijanco. 
Na prelomu tisočletja je navduševal Fabian, le nekaj let pozneje, leta 2004, pa je Fanta II z Jožekom 
Hojsom dobila slovenski derbi. V zadnjem času je uspehe s konji linije »F« beležil tudi najmlajši sin 
Marko. Leta 2018 je tako z dveletno Finejšo S osvojil tretje mesto na državnem prvenstvu, leto kas-
neje pa je bil s Frodom S na prvenstvu triletnikov drugi. Odlično se je izkazala tudi danes plemenska 
kobila Flicka di Casei, ki je leta 2014 osvojila memorialno dirko Mirka Hanžekoviča in premagala 
takratno serijsko zmagovalko Lil Kim. 
 
Leta 2016 pa je bil ves trud družine Slana poplačan. Skotil se jim je namreč Frodo S, za katerega 
danes vemo, da je šampion evropskih razsežnosti. Po nekaj nastopih na slovenskih hipodromih je 
takrat izjemen triletnik presedlal na daljni Sever k enemu najboljših svetovnih trenerjev in voznikov 
Björnu Goopu, s katerim so že v preteklosti imeli odličen odnos, saj je njihov starejši sin Matej, ki 
je veterinar, prakso opravljal prav v njegovem hlevu. Tam je Frodo S dozorel v odličnega tekmovalca, 
ki se brez sramu lahko ob bok postavi marsikateremu elitnemu konju. Je nosilec prenekaterih ab-
solutnih slovenskih rekordov, je prvi, kateremu se je uspelo spustiti pod magično mejo 1:11,0 in 
obenem se ponaša tudi z lovoriko najbogatejšega slovenskega kasača v zgodovini. 



84

SEZNAM ŽIVALI 

 
1.     DAKOT (Dekota – Huxtable Hornline) – plemenski žrebec 
       Roj:                    4. 7. 2009 
       Rejec:                Hočevar Jože 
       Lastnik:             Porenta Jure 
       Izvorna linija:    Mariska 
 
 
2.     DAKOTA GOLDHAIR (Dekota – Lariss) – plemenska kobila 
       Roj:                    16. 5. 2012 
       Rejec:                Hočevar Jože 
       Lastnik:             Hočevar Jože 
       Izvorna linija:    Mariska 
 
 
3.     DALLAS (Dakota Goldhair – Banker Hall) - žrebček 
       Roj:                    5. 5. 2021 
       Rejec:                Hočevar Jože 
       Lastnik:             Babnik Blaž 
       Izvorna linija:    Mariska 
 
 
4.     FLICKA DI CASEI (Fanta II - Artu' Di Casei) – plemenska kobila z žrebetom 
       Roj:                    2. 5. 2010 
       Rejec:                Slana Branko 
       Lastnik:             Slana Branko 
       Izvorna linija:    Fuksa 
 
 
5.     ARISA (Arnika – Scurry Lobell) – plemenska kobila 
       Roj:                    24. 4. 2005 
       Rejec:                Šonaja Mirko 
       Lastnik:             Šonaja Ana 
       Izvorna linija:    Rosemary 
 
 
6.     NEVIA VIKING (Neysha Gill – Legendary Lover K) – kobila 
       Roj:                    6. 7. 2019 
       Rejec:                Šonaja Ana 
       Lastnik:             Moleh Mario 
       Izvorna linija:    Let me go 



85

ŠPORTNO KONJENIŠTVO  

 

Preskakovanje zaprek kot športna disciplina 
konjeništva 
 
Organizator: Fakulteta za kmetijstvo in 
biosistemske vede Univerze v Mariboru v 
sodelovanju z Jahalnim klubom Kasco 
Svečina 
 
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 vrsto let proučuje in raziskuje 
najnovejše tehnologije pri oskrbi in reji športnih 
konj. Skozi pedagoško in raziskovalno delo se 
znanja in izkušnje profesorjev in študentov pre-
pletajo s stroko in mladimi jahači. Na JK Kasco 
Svečina z infrastrukturo in izposojo (tekmoval-

nih) konj omogočajo FKBV UM kvalitetno iz-
vedbo dela pedagoškega procesa. Študenti se s 
klubom povezujejo preko obveznih pedagoških 
vaj pri predmetu Ekonomika in tehnologije 
športne konjereje in seminarskih ter zaključnih 
del njihovega študija. JK Kasco Svečina in 
FKBV UM tesno povezujejo tudi izjemnimi 
uspehi jahačev na nacionalni in mednarodni 
ravni, ki so hkrati tako študentje kot tudi profe-
sorji, 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 na dan konjerejcev.
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SEZNAM ŽIVALI 

 
 
       LUN, kastrat 
       Rojen:                17. 3. 2003 
       Pasma:               Slovenska toplokrvna 
       Barva:                rjavec 
       Lastnik:             Nataša Požar 
 
 
       CASPER, kastrat 
       Rojen:                21. 5. 2009 
       Pasma:               Srbska toplokrvna 
       Barva:                Rjavec 
       Lastnik:             Nataša Požar 
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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.o.o. 

• 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije -  
Priznane rejske organizacije v prašičereji
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UVODNIK 

 

Vsakoletna razstava prašičev v okviru mednarod-
nega kmetijsko-živilskega sejma AGRA je bila 
vedno dobro obiskana. Širša slovenska javnost, 
tako laična kot tudi strokovna, je lahko sprem-
ljala rezultate rejskega dela v prašičereji v Slove-
niji. Žal zaradi biovarnostnih ukrepov že tretje 
leto na AGRI ne bomo razstavljali prašičev. 
Upamo, da vas to ne bo odvrnilo od obiska na-
šega razstavnega prostora, kjer bomo predstavili 
strokovno delo in rejske dosežke pri sodobnih 
pasmah in hibridih ter avtohtoni pasmi. 
 
Slovenski rejski program za prašiče SloHibrid je 
uspešen in zagotavlja plemenske mladice in mer-
jasce, ki so konkurenčni tujemu genetskemu 
materialu v naših pogojih reje. Za vzrejo pujskov 
za pitanje sta najprimernejša hibrida 12 in 21, 
ki jih odlikuje solidna velikost gnezda, odlične 
materinske lastnosti, dobra preživitvena sposob-
nost pujskov, rednost reprodukcije in odpor-
nost. Pri križanju s terminalnimi pasmami ali 
hibridi dobite odlične pitance. Poleg pasem pie-
tren (44) in slovenski mesni landras (55) ter hi-
brida 54 smo v letošnjem letu zastavili še čredo 
pasme durok (33), prvi plemenjaki durok bodo 
na voljo naslednje leto. Nobenega razloga torej 
ni, da se slovenski rejci prašičev ne bi še v večji 
meri posluževali plemenskih mladic in merjas-
cev iz slovenskega rejskega programa in z zgle-
dom pokazali, da mislijo resno, ko potrošnike 
nagovarjajo »Kupujmo in jejmo slovensko!« Slo-
venska avtohtona pasma pa lahko navduši rejce, 
ki bi želeli posebnost tako po izgledu kot okusu. 
Obisk razstavnega prostora lahko izkoristijo po-
tencialni rejci za seznanitev z najosnovnejšimi 
zahtevami sodobne reje prašičev. 
 
Glede na velik primanjkljaj v preskrbi sloven-
skega trga s prašičjim mesom bi pričakovali, da 
bo panoga končno dobila zagon, a na žalost opa-
žamo, da še naprej prašičerejske kmetije slabijo 
in ugašajo. Vzrokov je več, a morda bi kazalo več 
truda posvetiti izboljšanemu okolju, ki bo kmetu 
dalo predvsem spodbudo, občutek koristnosti in 
signal, da slovenski trg zahteva doma pridelano 
hrano. Prašičerejske kmetije potrebujejo reden 
odkup in pravočasno plačilo, da bodo brez skrbi 

pri vračilu posojil in opogumljeni v investicije v 
boljše hleve in plemensko čredo. Če bomo slo-
venski potrošniki znali prepoznati prednosti do-
mače, lokalne prireje, bomo rejcem pomagali pri 
njihovi odločitvi. Potrošnike vabimo, da kupu-
jejo slovensko, vzpodbujajo slovenske rejce in s 
tem prispevajo k ohranjanju slovenskega pode-
želja. Tudi potrošniki in širša javnost so vabljeni, 
da se v stiku z rejci in stroko prepričajo o do-
mači reji prašičev.  
 
Letos bomo razstavo popestrili s prikazom 
pasem obeh rejskih programov in hibridov na 
platnu. Prav tako bomo prikazali nove trende 
proizvodnih sistemov, ki temeljijo na urejenem 
rejskem delu z večjim poudarkom na dobrobiti 
prašičev, varovanju okolja, povečani biovarnosti 
in upamo, sistemih reje, ki bodo všečni rejcem 
in javnosti. Strokovne službe bomo na voljo tudi 
za svetovanje. 
 
 

Prof. dr. Milena Kovač
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Vsak dan razen srede: 
 
11:00 - 11:30 vsak dan, razen srede 
Slovenske pasme in hibridi za uspešno 
prirejo pitancev, v prašičerejskem paviljonu 
 
13:00 – 13:30 predstavitev KP  
Predstavitev mesnin krškopoljskega prašiča 
 
14:00 – 14:30 v soboto, ponedeljek 
Zunanja in notranja biovarnost za prašiče 
 
14:00 – 14:30 v nedeljo, torek, četrtek 
Dobrobit in sodobni hlevi za prašiče 
 
 
Sreda: v prašičerejskem paviljonu 
 
10:00 Podelitev priznanj rejcem 
10:30 Ukrepi v naslednjem programskem 

obdobju za rejce prašičev (MKGP) 
11:10 Ekonomska učinkovitost v reji 

plemenskih svinj (Uroš Bunderla)  
10:50 Prašičereja v številkah (Milena Kovač 

in sod.) 
11:30 Potrebe in predlogi rejcev v naslednjem 

obdobju SKP (predstavnik rejcev) 
 
Otroški kotiček – ves čas sejma  
Svetovanje – vsak dan sejma, razen v času 

predstavitev (Zavodi, BF) 

URNIK dogodkov v D1 v hlevu za prašičerejo 
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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.o.o. 

• 
Zveza društev rejcev drobnice Slovenije 
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ZVEZA DRUŠTEV REJCEV DROBNICE SLOVENIJE NA  
59. 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 
štirideset 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 sansko kozo in bur-
sko kozo ter tujerodni mesni pasmi ovc suffolk in 
dorper. Na razstavnem prostoru Zveze društev rej-
cev drobnice Slovenije bodo obiskovalci sejma na 
promocijskem pultu lahko povprašali rejce in stro-
kovnjake o reji drobnice in vsem, kar jih zanima 
o tej gospodarski panogi, če razmišljajo, da bi za-
čeli 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. Na dan drobnice bomo v maneži 
predstavili razstavljene pasme ovc in koz. 

Dan drobnice, sreda, 25. avgust 2021 
 
11.00 – 12.00 (dvorana 2) 
Predstavitev ukrepov Skupne kmetijske politike 
2023–2027, pomembnih za rejce drobnice 
 
12.00 – 13.00 (dvorana 2) 
Novinarska konferenca: 
Težave z zvermi, neodzivnost oblasti in obup 
rejcev drobnice 
 
15.00 – 16.00 (maneža) 
Predstavitev pasem ovc in koz, ki jih redimo 
v Sloveniji, s strokovnim komentarjem 
Prikaz striženja ovc in rokovanja z drobnico  
Podelitev priznanj MKGP za najboljše reje 
drobnice v letu 2021 
 
 
 
Roman Savšek, predsednik 
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SEZNAM RAZSTAVLJENIH ŽIVALI 

 
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 
 
Razstavljene živali: 
Ovca SI 840655, roj. 10. 5. 2020, oče SI 612749, mati SI 651778 
Ovca SI 840672, roj. 1. 4. 2020, oče SI 612749, mati SI 663595 
Ovca SI 704054, roj. 14. 2. 2019, oče SI 664708, mati SI 590627 
 
 
 
 

BELOKRANJSKA PRAMENKA 

 
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 
 
Razstavljene živali: 
Ovca SI 544027, roj. 6. 5. 2014, oče SI 541950, mati SI 391002 
Ovca SI 653005, roj. 28. 4. 2015, oče SI 541950, mati SI 439711 
Ovca SI 651795, roj. 28. 5. 2020, oče SI 609330, mati SI 651739
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OPLEMENJENA JEZERSKO-SOLČAVSKA PASMA 

 
Ime in priimek       Feliks Lipič 
Naslov                     Janžev Vrh 24, 9252 Radenci 
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  
Stik:                          041 772 435, feliks.lipic@gmail.com 
 
Razstavljene živali: 
Ovca SI 342768, roj. 4. 10. 2012, oče SI 541617, mati SI 342753  
Ovca SI 342776, roj. 18. 9. 2014, oče SI 542356, mati SI 374669  
Ovca SI 549394, roj. 1. 4. 2015, oče SI 542356, mati SI 307545  
Ovca SI 549395, roj. 29. 6. 2015, oče SI 542356, mati SI 342765  
Ovca SI 549397, roj. 17. 10. 2015, oče SI 532356, mati SI 342756  
 
 
 
 

JEZERSKO-SOLČAVSKA PASMA 

 
Ime in priimek:      Janez Smrtnik 
Naslov:                   Spodnje Jezersko 14, 4206 Zgornje Jezersko 
Domače ime:         Kovk 
Lega kmetije:             JV-JZ, nadmorska višina od 750–1500 m, lega kmetije 800 m 
Kmetijske površine:   gozd 140 ha, travniki in pašniki 32 ha 
Dejavnost na kmetiji: gozdarstvo, poljedelstvo, živinoreja, alternativna testna postaja za ovne je-

zersko-solčavske pasme, predelava ovčje volne in izdelovanje polstenih iz-
delkov, predelava mesa 

Struktura črede:        ovce jezersko-solčavske pasme, cikasto govedo, drežniške koze, krškopolj-
ski prašiči , čebele – kranjska sivka, štajerske kokoši 

Način reje:                 ekološka reja, poleti paša, pozimi seno, prosta reja ovc v hlevu 
Cilj:                           ARK kmetija, alternativna testna postaja za ovne JS pasme od leta 2001,  

visokogorska kmetija, dopolnilna dejavnost 
Stik:                          041 368 903, kovk@siol.net 
 
Razstavljene živali: 
Ovca SI 610912, roj. 2. 6. 2017, oče SI 628806, mati SI 440940 
Ovca SI 610911, roj. 1. 6. 2017, oče SI 628806, mati SI 487192 
Ovca SI 776809, roj. 30. 12. 2018, oče SI 628806, mati SI 456697
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SUFFOLK 

 
Ime in priimek:      Anton Debelak  
Naslov:                   Ulica Toneta Seliškarja 2, 3230 Šentjur 
Lega kmetije:             nižinska 
Kmetijske površine:   10 ha 
Dejavnost na kmetiji: ovčereja 
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 
 
Razstavljene živali: 
Ovca AT 831866620, roj. 2. 10. 2015 
Ovca AT 836939540, roj. 17. 1. 2015 
Oven AT 291443240, roj. 6. 1. 2015 
 
 
 
 

DORPER PASMA 

 
Ime in priimek:      Kristjan Klančnik 
Naslov:                   Breg 10, 3214 Zreče 
Domače ime:         Rožen 
Lega kmetije:             hribovita, nadmorska višina 600 m 
Kmetijske površine:   25 ha 
Dejavnost na kmetiji: ovčereja, govedoreja, konjereja 
Struktura črede:        ovce pasme dorper, šarole govedo, slovenska hladnokrvna pasma konj,  

kokoši pasme aurokana in marans, rjave nesnice, prašiči 
Način reje:                 poleti paša, pozimi v hlevu 
Cilj:                           pridelovati dobro in zdravo hrano, preprečevati zaraščanje kmetijskih povr-

šin, učna kmetija, vzreja dobrih plemenskih živali 
Stik:                          040 821 612, kristjan.klancnik@gmail.com 
 
Razstavljene živali: 
Ovca AT 963.206.770, roj. 5. 1. 2020, oče CH 175.540.19, mati AT 288.998.840 
Jagnje SI 766.649, roj. 21. 4. 2021, oče AT 841.278.460, mati AT 963.206.770 
Jagnjica SI 766.650, roj. 21. 4. 2021, oče AT 841.278.460, mati AT 963.206.770 
Mladica SI 854.900, roj. 28. 2. 2021, oče AT 841.278.460, mati AT 84.175.360 
Oven AT 841.278.460, roj. 21. 7. 2018, AT 343.646.360, mati AT 893.840.830
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KOZE  

SANSKA PASMA 

 
Ime in priimek:      Anton Šajtegel 
Naslov:                   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 
 
Razstavljene živali: 
Koza SI 825420, roj. 18. 2. 2021, oče SI 797926, mati SI 484983 
Koza SI 825416, roj. 18. 2. 2021, oče SI 797926, mati SI 591049 
Koza SI 825417, roj. 18. 2. 2021, oče SI 797926, mati SI 591049 
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6
Razstava pasemskih malih živali in  

vrtec malih živali 
Exhibition of Small Animals and  

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 
 
Eksotične papige 
 
Mini kozice

DRUŠTVO GOJITELJEV PASEMSKIH MALIH ŽIVALI M. SOBOTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razstava živali članov društva gojiteljev malih živali 
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