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UVODNIK / INTRODUCTION

SEJEM AGRA, TRADICIONALNO SVEŽ ŽE ŠESTDESETIČ!

Začetek modernih sejmov v Gornji Rad-
goni sega v leto 1962, ko je bila organizi-
rana prva sejemska prireditev pod 

imenom Pomurski sejem. Več kot desetletje je 
organizacija sejma slonela na zagnanosti entu-
ziastov iz Gornje Radgone in Pomurja, leto 
1975 pa je prineslo pomoč izkušene ekipe Go-
spodarskega razstavišča iz Ljubljane. Tega leta 
je bilo sejmišče preseljeno na novo lokacijo, kjer 
je še danes. Največja prelomnica za sejem AGRA 
je bilo leto 1993, ko je postal Pomurski sejem 
samostojna gospodarska družba.  
 
Čeprav so se mu postopoma pridružile druge se-
jemske prireditve in strokovna ocenjevanja ka-
kovosti, je bil Mednarodni kmetijsko živilski 
sejem skozi vso zgodovino ključen projekt in do-
godek v organizaciji Pomurskega sejma. Pa ne 
le Pomurskega sejma, tudi Slovenije in regije, 
ki ji pripada … Že polnih šest desetletij je praz-
nik zemlje, stroke, posla in srca. S svojimi boga-
timi vsebinami je nepogrešljiv za razvoj 
slovenskega kmetijstva, živilstva in podeželja. 
Prinaša inovacije, trajnostne smernice in odli-
čne prakse. Gospodarstvenikom omogoča nepo-
grešljive poslovne mednarodne povezave, 
strokovnjake sooča z novimi znanji. Potrošni-
kom, ki želijo varno in kakovostno hrano ter pri-
sten stik s podeželjem, predstavlja najboljše 
tradicije, novosti ter odličnost pridelkov kulina-
rike in vin. 
 
Po dveh težkih letih pandemije novega korona-
virusa Mednarodni kmetijsko-živilski sejem 
AGRA od 20. do 25. avgusta v Gornji Radgoni s 
številnimi razstavljavci in obiskovalci praznuje 
svoj 60. jubilej v sijaju najboljših sejemskih let. 
Prikazuje vrhunsko tehniko, mehanizacijo, 
opremo in sredstva za kmetijstvo, gozdarstvo, vi-
narstvo in živilstvo. S strokovnimi razstavami ži-
vali predstavlja vrhunske rejske dosežke in vabi 
z najboljšimi sonaravnimi praksami v bujne se-
jemske vrtove. Povezuje s poslovnimi, strokov-
nimi in stanovskimi srečanji in nazdravlja 
jubileju z najboljšimi kmetijskimi pridelki, pre-
hrano in vini.  
 

Država partnerica sejma AGRA je Japonska. 
Sejem sooblikujejo vodilne institucije na čelu z 
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano RS. Zadružna zveza na sejmu obeležuje 
150. obletnico zadružništva na slovenskem. 
GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij 
predstavlja najvidnejša živilska podjetja Slove-
nije. Čebelarska zveza Slovenije se predstavlja z 
medenim paviljonom in najnovejšo 3D maketo 
kranjske čebele.  Pester strokovni in stanovski 
program dogajanja pripravlja Kmetijsko gozdar-
ska zbornica Slovenije ... Tudi druge, vse najvid-
nejše stanovske in strokovne organizacije 
dodajajo temu velikemu prazniku kmetijstva in 
živilstva svoje znanje in izkušnje z razstavnimi 
prostori, strokovnimi posveti, poslovnimi in dru-
žabnimi srečanji. 
 
Ob visokem sejemskem jubileju skupaj praznu-
jemo evropsko leto mladih, mednarodno leto ri-
bištva in ribogojstva. V kmetijstvo prihodnosti 
se podajamo z inovacijami in digitalizacijo, k 
zmanjševanju posledic podnebnih sprememb, k 
ohranjanju biotske raznovrstnosti in čistih vod-
nih virov z ekološkim kmetijstvom in hrano iz 
naše bližine. Krepimo podeželje in večamo sa-
mooskrbo s kmetijskimi pridelki in dobrim go-
spodarjenjem z gozdom in lesom. 
 
Hvala vsem, ki ste vsa ta leta trdo garali z nami. 
V šestih sejemskih dnevih se lahko skupaj s po-
nosom ozremo na prehojeno pot, nazdravimo 
sodelovanju in se z zaupanjem soočimo z novimi 
izzivi prihodnosti. 
 
Vse najboljše! 
 
 
 

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 



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



9

SODELOVANJE JAVNE SLUŽBE NALOG GENSKE BANKE V  
ŽIVINOREJI NA AGRI V OBDOBJU 2010-2021 

 
Javna služba nalog genske banke v živinoreji 
(Javna služba) že vrsto let sodeluje na kmetijsko-
živilskem sejmu AGRA, in sicer v okviru priprave 
in organizacije razstave slovenskih avtohtonih 
pasem domačih živali. Prvič se je Javna služba na 
sejmu AGRA predstavila leta 2010 in organizirala 
razstavo vseh slovenskih avtohtonih pasem doma-
čih živali, ki jih uporabljamo za kmetijske na-
mene. Kasneje je Javna služba zmanjšala število 
razstavljenih pasem ter pričela v razstavo avtohto-
nih pasem vključevati tudi različne deležnike 
(rejce, rejske organizacije, različna društva …). Ti 
so s svojim sodelovanjem doprinesli k veliki do-
dani vrednosti tako same razstave kot tudi k po-
menu avtohtonih pasem in na ta način k velikemu 
ozaveščanju javnosti. Z različnimi prikazi, izdela-
vami ter izdelki so navdušili obiskovalce in številni 
izmed njih so postali del »uigrane ekipe« razstave 
avtohtonih pasem na sejmu AGRA. Na vsaki po-
samezni razstavi je bil v ospredju izpostavljen 
pomen, da se bodo avtohtone pasme ohranile le 
skozi njihovo rabo. S pomočjo rejcev, ki sodelujejo 
s svojimi živalmi, je sejem AGRA, ki ga letno 
obišče več kot 120.000 ljudi, dobra priložnost o 
ozaveščanju javnosti o pomenu slovenskih avtoh-
tonih pasem domačih živali. 
 
Leta 2010 – Javna služba nalog genske banke v 
živinoreji se je prvič predstavila na sejmu AGRA. 
Predstavitev je potekala v okviru razstave sloven-
skih avtohtonih pasem domačih živali. Ta je po-
stala tradicionalna in hkrati obvezni del 
dolgoročnega oziroma letnega Programa ohranja-
nja biotske raznovrstnosti v živinoreji.   
 
Predstavili smo 12 slovenskih avtohtonih pasem 
domačih živali, ki jih uporabljamo za kmetijstvo 
in prehrano. Sestavni del razstave so bili tudi iz-
delki slovenskih avtohtonih pasem. Organizirana 
je bila degustacija in prikaz priprave mesa in ne-
katere posebnosti odličnih lastnosti (bogatih oku-
sov), ki so ohranjene v izdelkih naših avtohtonih 
pasem. Pripravljeno in ponujeno je bilo sveže pe-
čeno in zorjeno konjsko meso, meso cikastega 
goveda, meso krškopoljskega prašiča, meso šta-
jerskih kopunov, jagnjetina in kozličevina. Zra-
ven so bili ponujeni tudi suhomesnati izdelki, 

mlečni izdelki in zaseka krškopoljskega prašiča. 
Na razstavi je sodeloval predavatelj in kuhar Višje 
strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem 
Jože Zalar, ki je s svojimi kulinaričnimi sposob-
nosti in s harmonijo okusov pripravljenih izdel-
kov prepričal vsakega obiskovalca.  
 
Razstavo avtohtonih pasem je s svojim obiskom 
počastil tudi predsednik Republike Slovenije 
Danilo Türk s soprogo in mnogi drugi predstav-
niki vlade. 
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Leta 2011 - je Javna služba ponovno uspešno or-
ganizirala razstavo vseh 12-ih slovenskih avtohto-
nih pasem in jo popestrila z degustacijo nekaterih 
njihovih izdelkov (zaseka krškopoljskega prašiča, 
narezki s suhomesnatmi izdelki krškopoljskega 
prašiča in siri slovenskih avtohtonih pasem doma-
čih živali - drežniške koze, istrske pramenke, bov-
ške ovce, cikastega goveda). Razstavo smo 
popestrili s prikazom izdelkov iz ličja (Pomelaj) av-
tohtone koruze in z izdelki iz polstene volne je-
zersko solčavske ovce (ki so nam jih za čas 
razstave odstopili iz društva »Bicka«). Ves čas 
sejma smo obiskovalcem prikazovali promocijski 
film o avtohtonih pasmah in njihovih izdelkih. K 

sodelovanju smo povabili lokalnega čebelarja, ki 
je organiziral samostojno razstavo starega orodja 
in panjev. Tudi tokrat so nas obiskali mnogi do-
mači in tuji pomembni gostje, med njimi tudi 
predsednik Republike Slovenije Danilo Türk. 
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Leta 2012 - podobno kot v prvih dveh letih smo 
v okviru Javne službe nalog genske banke v ži-
vinoreji, organizirali razstavo slovenskih avtoh-
tonih pasem domačih živali tudi v letu 2012. 
Izmed ostalih avtohtonih pasem domačih živali 
je bila razstavljena tudi šampionka državne raz-
stave cikastega goved v Komendi, krava Šmar-
nica s teličkom. V okviru razstave smo 
pripravljali občasne degustacije izdelkov iz mesa 
krškopoljskega prašiča ter sirov narejenih iz 
mleka slovenskih avtohtonih pasem domačih ži-
vali (cikasto govedo, bovška ovca, istrska pra-

menka, drežniška koza-mlečni tip). Vsak dan je 
potekala demonstracija molže kobile lipicanske 
pasme in degustacija kobiljega mleka. Prav tako 
je v okviru razstave potekala degustacija čebeljih 
izdelkov. V istem prostoru smo pripravili tudi 
multimedijsko predstavitev o vseh razstavljenih 
pasmah domačih živali in o njihovih proizvodih. 
Film se je vrtel na prireditvenem prostoru ves 
čas razstave. Na razstavi smo pripravili izbor 
zgodovinskih virov/gradiv o slovenskih avtohto-
nih pasmah domačih živali.  
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Leto 2013 – V tem letu je bila razstava avtohtonih 
pasem organizirana nekoliko drugače kot v prete-
klih letih. Obseg razstavljenih pasem se je zmanj-
šal na 3, v razstavo so bili neposredno vključeni 
rejci avtohtonih pasem. Poudarek te in naslednjih 
razstav je bil v promociji izdelkov, ki jih rejci pri-
redijo z avtohtonimi pasmami ter njihov pomen 
in vloga v slovenskem kmetijskem prostoru, sku-
paj s promocijo rejskih organizacij (društev). Raz-
stavni prostor je bil dopolnjen z stojnicami, na 
katerih so rejci prodajali in nudili pokušino izdel-
kov prirejenih iz mesa, mleka, volne … slovenskih 

avtohtonih pasem domačih živali, ki so bile pred-
stavljene na razstavi. Predstavljene so bile tri 
pasme domačih živali: cikasto govedo, slovenski 
hladnokrvni konj in jezersko-solčavska ovca. Na 
tej razstavi je bil podan večji poudarek cikasti 
pasmi goveda. V preteklosti je bilo cikasto govedo 
predvsem mlečna pasma in to smo želeli na sejmu 
tudi poudariti in predstaviti obiskovalcem. Rejec, 
je kravo vsak dan pomolzel, ohlajeno mleko pa 
smo ponudili obiskovalcem sejma in večina je iz-
postavila njegov poln okus ter pozitivno razliko v 
primerjavi z mlekom, ki ga prodajajo v trgovinah.
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Leto 2014 - razstava avtohtonih pasem je bila 
pripravljena z enakim konceptom kot v letu 
2013. Tako je tudi v tem letu Javna služba k so-
delovanju povabila Priznane rejske organizacije 
(društva) in njihove rejce, ki so se na razstavnem 
prostoru predstavili s svojo dejavnostjo in s svo-
jimi proizvodi, ki so jih priredili z razstavljenimi 
pasmami domačih živali, saj je bil poleg živali 
poudarek predvsem na izdelkih vezanih na rejo 
teh avtohtonih živali (suhomesnati izdelki, 
volna, krzno, izdelki iz kobiljega mleka …). 
Predstavljene so bile tri vrste domačih živali 
(konji, prašiči, ovce) po pasmah: posavski konj, 
krškopoljski prašič in belokranjska pramenka. Pri 
posavski pasmi konj je bila predstavljena kobila 
z žrebetom, žrebec ter šestletna kobila. Pri krško-
poljski pasmi prašičev je bila v enem boksu mla-
dica s pujski, kjer je bil narejen poseben izpust za 
pujske, v drugem boksu pa je bil merjasec. Belo-
kranjska pramenka je bila predstavljena z dvema 
tropoma ovc od dveh različnih rejcev ter z dvema 
plemenjakoma. Posebna stojnica je bila name-
njena tudi predstavitvi Krajinskega parka Kopla 
(KPK), ki pokriva izvorno območje reje razsta-
vljene pasme ovc – belokranjske pramenke.

Leto 2015 – je Javna služba nalog genske banke 
v živinoreji na AGRI sodelovala z organizacijo 
strokovne razstave štirih slovenskih avtohtonih 
domačih živali: lipicanski konj, krškopoljski pra-
šič, bovška ovca in drežniška koza. Rejci, ki so 
razstavljali živali, so bili tudi med ponudniki iz-
delkov, ki so izvirali od slovenskih avtohtonih 
pasem. Poleg njih so se na razstavnem prostoru 
predstavili tudi drugi, ki se ukvarjajo s predelavo 
in prodajo izdelkov prirejenih iz mesa, mleka, 
volne … slovenskih avtohtonih pasem domačih 
živali. Posebna zanimivost te razstave je bil pri-
kaz tradicionalnega načina sirjenja iz ovčjega 
mleka ter prikaz mikanja ovčje volne. V času raz-
stave smo izvedli  nagradno igro z namenom pri-
dobiti informacijo o poznavanju slovenskih 
avtohtonih pasem domačih živali s strani širše 
javnosti. Izmed  dvanajstih pasem, med katerimi 
jih je bilo šest slovenskih avtohtonih, je največ 
vprašanih vedelo za lipicanskega konja in naj-
manj za drežniško pasmo koz.
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Leto 2016 – je Javna služba nalog genske banke 
v živinoreji na AGRI sodelovala z organizacijo 
strokovne razstave petih slovenskih avtohtonih 
pasem domačih živali: posavski konj, krškopolj-
ski prašič, istrska pramenka, štajerska kokoš in 
kranjska čebela. Posebna zanimivost razstave je 
bila vsakodnevna molža kobil posavske pasme v 
dveh časovnih terminih ter degustacija kobiljega 
mleka. Zgodba o uporabnosti in vključenosti ko-
biljega mleka se je nadaljevala na stojnici, kjer 
so bili za predstavitev in za prodajo nudeni šte-
vilni kozmetični izdelki izdelani iz kobiljega 
mleka. Poleg rejcev avtohtonih pasem, je obča-
sne degustacije suhomesnatih proizvodov pri-

pravljenih iz mesa krškopoljskega prašiča, nu-
dila tudi Javna služba nalog genske banke v ži-
vinoreji. Ob sami razstavi živali smo za 
obiskovalce pripravili strokovna gradiva s po-
drobnejšimi informacijami razstavljenih pasem 
in glavnih vsebin dela Javne službe nalog genske 
banke v živinoreji. Pripravili smo plakate s pre-
gledom zgodovinskega razvoja vseh razstavlje-
nih pasem kot tudi o njihovi današnji vlogi v 
kmetijskem prostoru. Na razstavnem prostoru 
sta nas obiskala aktualni predsednik vlade, dr. 
Miro Cerar ter aktualni minister za kmetijstvo, 
mag. Dejan Židan. 
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Leta 2017 – je Javna služba nalog genske banke v 
živinoreji sodelovala z organizacijo strokovne raz-
stave 9 slovenskih avtohtonih pasem oziroma 7 
vrst domačih živali. Predstavljene so bile naslednje 
pasme: lipicanski konj, posavski konj, slovenski 
hladnokrvni konj, cikasto govedo, krškopoljski 
prašič, jezersko-solčavska ovca, drežniška koza, 
štajerska kokoš in kranjska čebela. 
Na razstavne prostoru Javne službe nalog genske 
banke v živinoreji se je na dan odprtja sejma odvil 
protokolarni dogodek, ko nas je s svojim obiskom 
počastil predsednik Republike Slovenije Borut 
Pahor, ki je tako prispeval k prepoznavnosti in 
pomembnosti slovenskih avtohtonih pasem do-
mačih živali. Poleg predsednika so si razstavni 
prostor slovenskih avtohtonih pasem domačih ži-
vali ogledali tudi številni drugi visoki gostje, med 
njimi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, mag. Dejan Židan. 
Poleg dela hleva D2, kjer se je razstava sloven-
skih avtohtonih pasem domačih živali odvijala 
od leta 2010 do leta 2016, smo v letu 2017 
vključili tudi konjski del hlev, kjer so se istoča-
sno predstavljale vse tri slovenske avtohtone 
pasme konj. K sodelovanju je Javna služba po-
vabila kmetije, ki jim je bil v letu 2016 podeljen 
status ark kmetija oziroma ark središče. Na raz-
stavi so sodelovale 3 kmetije.  

Velika dodana vrednost razstave leta 2017 je bila 
vzpostavitev sodelovanja z društvom Bicka, to je 
društvom, ki skrbi za promocijo izdelkov nareje-
nih iz volne slovenske avtohtone pasme jezersko-
solčavske ovce. Z namenom prikaza povečanja 
uporabne vrednosti slovenskih avtohtonih 
pasem je v maneži tri dni potekla predstavitev z 
naslovom »Kako do volne – od strižnje do iz-
delka«, kjer je bil v eno in pol urni predstavitvi 
prikazan tradicionalen ročni način striženja ovc, 
pobiranje, sortiranje, skladiščenje in pranje 
volne, krtačenje/mikanje volne, predenje, plete-
nje, kvačkanje ter polstenje. Kasneje je potekala 
delavnica polstenja, ki so jo pod okriljem Javne 
službe nalog genske banke v živinoreji vodile čla-
nice društva Bicka. Med prvimi obiskovalci de-
lavnice so bili otroci iz vrtca Manka Golarja 
Gornja Radgona.
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Leto 2018 - je Javna služba nalog genske banke 
v živinoreji sodelovala z organizacijo strokovne 
razstave izbranih slovenskih avtohtonih pasem 
5 vrst domačih živali. Predstavljene so bile na-
slednje pasme: cikasto govedo, jezersko-solčav-
ska ovca, belokranjska pramenka, drežniška 
koza, štajerska kokoš in kranjska čebela. Načr-
tovana je bila tudi razstava krškopoljskega pra-
šiča, ki je bila zaradi preventivnih zaščitnih 
ukrepov pred afriško prašičjo kugo umaknjena. 
Na dan odprtja sejma nas je obiskal kmetijski 
minister Ljupče Nikolovski iz Makedonije, ki je 
bila s svojo kulinarično, vinsko in turistično po-
nudbo država partnerica. Na razstavnem pro-
storu slovenskih avtohtonih pasem domačih 
živali so nas počastili z obiskom tudi številni 
drugi visoki gostje, med drugim aktualni sloven-
ski minister za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano ter novi predsednik državnega zbora mag. 
Dejan Židan, aktualni slovenski minister za go-
spodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počival-

šek ter novo izvoljeni predsednik vlade Marjan 
Šarec. V okviru razstave slovenskih avtohtonih 
pasem je potekal prikaz polstenja, ki so jo pod 
okriljem Javne službe nalog genske banke v ži-
vinoreji izvajale članice društva Bicka. Nekateri 
obiskovalci sejma so se tudi sami poizkusili v 
polstenju ter izdelek odnesli domov. Zanimanje 
je bilo izredno. Posebna popestritev je bil prikaz 
predenja volne na kolovratu.

Predstavitev v maneži »Od strižnje do izdelka« je številne obiskovalce pritegnila, da so prišli bliže 
in se tudi sami poskusili v predstavljenih postopkih
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Leto 2019 - je potekala deseta jubilejna razstava 
slovenskih avtohtonih pasem domačih živali. 
Javna služba nalog genske banke v živinoreji je so-
delovala z organizacijo strokovne razstave izbra-
nih slovenskih avtohtonih pasem 5 vrst domačih 
živali. Predstavljene so bile naslednje pasme: ci-
kasto govedo, jezersko-solčavska ovca, belokranj-
ska pramenka, drežniška koza, štajerska kokoš in 
kranjska čebela. Na razstavnem prostoru izbranih 
slovenskih avtohtonih pasem domačih živali nas 
je na dan odprtja sejma obiskala visoka delegacije: 
mag. Barbare Eibinger-Miedl, deželna sekretarka 
za gospodarstvo, turizem, Evropo, znanost in raz-
voj, predsednik vlade RS Marjan Šarec, ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksan-
dre Pivec, Phil Hogan, evropski komisar za kme-
tijstvo in razvoj podeželja, Janez Erjavec, direktor 
Pomurskega sejma ter drugi visoki gostje. Razsta-
vni prostor razstave avtohtonih pasem si je ogle-
dala tudi dr. Darja Majkovič, generalna direktorica 
direktorata za kmetijstvo.

Društvo kmečkih žena Griblje je predstavilo slovensko avtohtono sorto čebule - belokranjko oz. 
gribeljski žbul. 

Medene zgodbe – čebelarstvo Anzeljc iz Moravskih Toplic se je predstavilo s čebeljimi proizvodi 
in medenimi mazili. Vsak dan je potekala demonstracija oz. delavnica s prikazom izdelave ognjiče-
vega mazila z medom in voskom. 
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Z namenom prikaza povečanja uporabne vrednosti slovenskih avtohtonih pasem so v hali D2, kjer 
so bile predstavljene izbrane slovenske avtohtone pasme domačih živali, potekale delavnice polstenja, 
ki so jo pod okriljem Javne službe nalog genske banke v živinoreji izvajale članice društva Bicka.

V letu 2019 smo rejcem slovenskih avtohtonih pasem namenilo nedeljo kot njihov dan. Ta dan je potekala 
slavnostna podelitev priznanj rejcem, ki so razstavljali slovenske avtohtone pasme domačih živali.

Na razstavi so se predstavile štiri kmetije s statusom ark, ki so s svojo ponudbo izdelkov oziroma 
izvedbo delavnic dodatno popestrile dogajanje na sejemskem razstavnem prostoru.
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2021 – Javna služba nalog genske banke v živi-
noreji je na AGRI sodelovala z organizacijo stro-
kovne razstave izbranih slovenskih avtohtonih 
pasem. Predstavljenih je bilo 5 vrst domačih ži-
vali in znotraj njih 6 slovenskih avtohtonih 
pasem: cikasto govedo, jezersko-solčavska ovca, 
belokranjska pramenka, drežniška koza, štajer-
ska kokoš, kranjska čebela. Na razstavnem pro-

storu nas je na dan odprtja sejma, v soboto 
21.08.2021 obiskala delegacija v sestavi: dr. 
Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, francoska veleposlanica v Slo-
veniji ga. Florence Ferrari, mag. Dejan Židan, 
ter slovenski minister za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Zdravko Počivalšek ter Janez Erja-
vec, direktor Pomurskega sejma. 
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Na nedeljo je tradicionalno potekal dan avtohtonih pasem domačih živali. Za ta namen je v maneži 
potekala predstavitev nekaterih avtohtonih pasem, ki so bile razstavljene v okviru Javne službe, 
druge pasmo so si obiskovalci lahko pogledali neposredno na razstavnem prostoru v hali D2. V ma-
neži so bile pasme in njihova ogroženost tudi predstavljene, prav tako tudi njihove reje. Vsi rejci so 
prejeli priznanje.
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Na razstavi so se tradicionalno predstavile tudi kmetije s statusom ark kmetija.

Preko razstave slovenskih avtohtonih pasem do-
mačih živali promoviramo delo Javne službe 
nalog genske banke v živinoreji, slovenske avtoh-
tone pasme in nenazadnje rejce, ki redijo te živali 
in preko izdelkov in prikazom povečanja upo-
rabne vrednosti slovenskih avtohtonih pasem na-
daljujejo zgodbo o rabi pasme, kar daje večje 
zagotovilo, da se bodo te pasme ohranjale tudi v 
prihodnje. Razstava torej ni pomembna samo za 
izobraževanje javnosti, prikaz pasemskih lastnosti 
in zunanjih značilnosti avtohtonih pasem. Raz-
stava je odlična priložnost prikaza dobrih praks 
kmetovanja z rejo slovenskih avtohtonih pasem 
domačih živali. Pomembno sporočilo razstave je, 

da je lahko tudi reja slovenskih avtohtonih pasem 
domačih živali rentabilno kmetovanje ter da je 
mogoče učinkovito ohranjati slovenske živalske 
genetske vire. In nenazadnje, predstavljeno je, ka-
tere značilnosti slovenskih avtohtonih pasem je 
mogoče izkoristiti v prid trženja na kmetiji. 
 
 

dr.Metka Žan 
mag. Danijela Bojkovski 

 
Foto: Metka Žan, Polonca Zajc, Vida Rezar, Tina 
Flisar, Barbara Luštrek, Miran Kastelic, arhiv 
Javne službe nalog genske banke v živinoreji
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SLOVENSKE AVTOHTONE PASME DOMAČIH ŽIVALI  

 
V letu 2022, ko mednarodni kmetijsko-živilski 
sejem AGRA obeležuje svoj 60. jubilej, se na 
sejmu tradicionalno predstavlja tudi Javna služba 
nalog genske banke v živinoreji z organizacijo raz-
stave izbranih slovenskih avtohtonih pasem do-
mačih živali. Skrb za ohranjanje kmetijskih 
živalskih genskih virov, ki jih redimo v Sloveniji 
in še posebej slovenskih avtohtonih pasem je gla-
vna naloga te službe. Javna služba skrbi za vse 
ukrepe za zavarovanje pasem domačih živali s po-
udarkom na avtohtonih pasmah, med katerimi iz-
postavljamo: spremljanje stanja in ogroženosti 
pasem v skladu z mednarodnimi smernicami, na-
čine njihovega ohranjanja ter proučevanje njiho-
vih lastnosti in ozaveščanje javnosti. 
 
Od leta 2021 imamo v Sloveniji priznanih 14 av-
tohtonih pasem, ki jih redimo za kmetijske na-
mene: 
• 4 pasme konj: slovenski hladnokrvni konj, li-

picanski konj, posavski konj, bosanski planin-
ski konj 

• 1 pasma goveda: cikasto govedo 
• 1 pasma prašičev: krškopoljski prašič 
• 5 pasem ovc: istrska pramenka, belokranjska 

pramenka, jezersko-solčavska ovca, bovška 
ovca, oplemenjena jezersko-solčavska ovca 

• 1 pasma koz: drežniška koza 
• 1 pasma kokoši: štajerska kokoš 
• čebele: kranjska čebela 
 
Izmed vseh omenjenih pasem na letošnji raz-
stavi avtohtonih pasem v okviru Javne službe 
nalog genske banke v živinoreji predstavljamo: 
• cikasto govedo, rejec Vid in Rafael Pirš, Vransko 
• istrsko pramenko, rejka Rebeka Leskovic, Se-

nožeče 
• oplemenjeno jezersko-solčavsko ovco, rejec 

Uroš Macerl, Zagorje ob Savi 
• drežniško kozo, rejec Blaž Kravanja, Bovec 
• štajerska kokoš, rejec Biotehniška fakulteta, 

Oddelek za zootehniko 
• kranjska čebela, čebelarstvo Cvet  
 
Vse bolj je prisotno zavedanje, da je dolgoročno 
ohranjanje slovenskih avtohtonih pasem mogoče 
doseči le z njihovo trajnostno rabo. Zato je pri 
ukrepih povezanih z njihovim ohranjanjem potre-

bno spodbujati rabo avtohtonih pasem in njihovih 
izdelkov, ki so eden izmed najpomembnejših de-
javnikov ohranjanja. Namreč, brez uporabe teh 
pasem jih v prihodnje žal ne bo mogoče ohraniti. 
V zadnjem obdobju postajajo avtohtone pasme vse 
bolj prepoznavne tudi v gastronomski in kulinari-
čni ponudbi, kjer je vedno večji poudarek na lo-
kalni hrani in surovinah. Zato smo tudi v 
letošnjem letu povabili k sodelovanju rejce, ki se 
ukvarjajo s prirejo in predelavo izdelkov avtohto-
nih pasem (meso, mleko, volna, med …). V sklopu 
ponudbe raznovrstnih izdelkov avtohtonih pasem 
se na sejmu predstavljajo: 
• kmetija Totter iz Bele Krajine - reja krškopolj-

skih prašičev in vključenost v ark mrežo 
• kmetija Kravanja iz Bovca - reja drežniških koz 
• kmetija Grabrijan iz Bele Krajine - reja bov-

ških ovc 
• čebelarstvo Cvet iz Doba pri Domžalah - razli-
čni čebelji izdelki, vzreja čebeljih matic 

• Medene zgodbe iz Fokovcev, različni čebelji 
izdelki, zeliščno-medena mazila  

• Bicke - raznovrstna ponudba polstenih volne-
nih izdelkov iz volne jezersko solčavske ovce  

 
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.  
 
Vsem rejcem, ki skrbijo za ohranjanje slovenske 
kulturne dediščine skozi rejo slovenskih avtohto-
nih pasem ter skrbijo za njihovo promocijo preko 
odličnih izdelkov se iskreno zahvaljujemo.  
 
 
 

dr. Metka Žan 
mag. Danijela Bojkovski 

Javna služba nalog genske banke v živinoreji



25

RAZSTAVA ŽIVALI AGRA V GORNJI RADGONI 2022 

 
JAVNA SLUŽBA NALOG GENSKE BANKE V ŽIVINOREJI 

 
 
Pasma:                    OPLEMENJENA JEZERSKO-SOLČAVSKA OVCA  
Rejec:                      Uroš Macerl, Ravenska vas 38, 1410 Zagorje  
KMG MID:                100294387       
telefon:                      041 413 855     
 
Zap št.                        Rodovniška številka      Spol 
1                                659786                         Ž 
2                                487473                         Ž 
3                                659722                         Ž 
4                                835476                         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                                611145                         Ž 
3                                608418                         Ž 
4                                779871                         M 
 
 
Pasma:                    CIKASTO GOVEDO  
Rejec:                      OLGA PIRŠ, Zgornji Tuhinj 9, 1219 Laze v Tuhinju  
KMG MID:                100295960       
telefon:                      041 75 22 43    
 
Zap št.                                                            Spol 
1                                SI 94334892 - krava     Ž 
2                                SI 35682534 - telička   Ž 
                                   
                                   
Pasma:                    ISTRSKA PRAMENKA                
Rejec:                      REBEKA LESKOVIC, Gabrče 6, 6224 Senožeče  
KMG MID:                100959195       
telefon:                      041 472 134     
 
Zap št.                        Rodovniška številka      SPOL 
1                                827096                         Ž 
2                                827097                         Ž 
3                                827098                         Ž 
4                                827099                         Ž 
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Pasma:                    ŠTAJERSKA KOKOŠ                    
Rejec:                      Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 
KMG MID:                100300296       
 
Živali:                        razstavljene kokoši, petelin (10-18 živali)         
 
                                   
                                   
                                KRANJSKA ČEBELA                   
Rejec:                      čebelarstvo Cvet       
                                  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 

 

KmKmetijtija Vraravnek
Domače ime: Pr Kolar

Vravnek Stanislav
Otiški vrh 22, 2373 Šentjanž pri 

Dravogradu
KoKontantakt:t:

041 219 662
mvravnek@gmail.com

DeDejavnonostst nana kmkmetiji:
Reja dojilj CK pasme:
- 7 krav, 1 plemenski bik, 
1 telica, 7 telet
Reja prašičev krškopoljske
pasme :
- 2 plemenski svinji 

DoDosesežki in n poposebnosti:
- Reja bikovskih mater
- Aktivni član Rejskega Društva 

CIKA

Razstavljeni 
živali: kat. št. 
35 in 36

KmKmetijtija KOKOCJANČIČ
DoDomače ime: Pr BrBrdonu

Kocjančič Damijan, Truške 1 H, 
6273 Marezige

KGZS - Zavod NG
KoKontantakt:t:

040 516 372
damijan10@gmail.com

DeDejavnonostst nana kmetiji: 
- VINOGRADNIŠTVO 

(malvazija, refošk)
- OLJKARSTVO (črnica, 

belica, liccino)
- ŽIVINOREJA (prašičereja, 

govedoreja)

DoDosesežki in n posesebnonoststi:
- Reja in prispevek k ohranjanju 

istrskega goveda 
- Dresura volov IGO pasme za delo 

na kmetiji – ohranjanje tradicije
- Priznanja za vino

DRUŠTVO 
BOŠKARIN

Razstavljena 
žival: kat. št. 34
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KmKmetijtija PETETKOVŠEKEK
Domače ime: Pr Habjan

Petkovšek Leopoold
Hotedršica 15, 1373 Hotedršica

KGZS – Zavod Ljubljana
KoKontantakt:t:

031 515 899
mirko.petkovsek@gmail.com

DeDejavnonostst nana kmkmetiji:
Prireja mleka
- 16 krav RJ pasme
- 3 krave LS pasme
- 9 krav KR pasme

MlMlečnonost t v v letutu 20212021 (3(305 dndni)
7.004 kg mleka
4,17 % maščobe
3,52 % beljakovin

DoDosesežki in n poposebnosti:
- Kmetija obstaja od leta 1750
- Obnovitev hleva v letu 2019
- Dolgoletna tradicija prireje 

mleka
Razstavljena 
žival: kat. št. 21

KmKmetijtija ISTENENIČ
Domače ime: Pr Galet

Istenič Peter
Rovte 126, 1373 Rovte

KGZS – Zavod Ljubljana
KoKontantakt:t:

041 354 273
pistenic@gmail.com

DeDejavnonostst nana kmkmetiji:
Prireja mleka
- 22 krav RJ pasme

MlMlečnonost t v v letutu 20212021 (3(305 dndni)
6.846 kg mleka
3,92 % maščobe
3,44 % beljakovin

DoDosesežki in n poposebnosti:
- Obnovitev hleva v letu 2016
- Sodelovanje na 6. državni 

razstavi rjavega goveda, 2010
Razstavljena 
žival: kat. št. 22
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KmKmetijtija MOMODIC
Domače ime: Pr Modčev

Modic Jan
Matena 1, 1292 Ig

KGZS – Zavod Ljubljana
KoKontantakt:t:

041 626 736
modic.jan@gmail.com

DeDejavnonostst nana kmkmetiji:
Prireja mleka
- 70 krav RJ pasme

MlMlečnonost t v v letutu 2020 (305 dni)ni)
9.726 kg mleka
4,23 % maščobe
3,73 % beljakovin

DoDosesežki in n poposebnosti.
- Sodoben hlev za 70 molznic
- Sodelovanje na domačih in 

tujih razstavah s številnimi 
nagradami

- Reja bikovskih mater
- Vse živali so genotipizirane

Razstavljeni 
živali: kat. št. 
24 in 26

Kmetija PODLESESNIK
PRPRIMOŽIČ

Marjana Podlesnik
Ježevec 3, 1273 Dole pri Litiji

KGZS – zavod LJUBLJANA
KoKontantakt:t:

031 308 203
marjana.podlesnik@gmail.com

DeDejavnonostst nana kmkmetiji:
Prireja mleka
- 45 krav ČB in 4 krave RJ
- 17 plemenskih telic
- 15 glav mlade živine
Oglarstvo 

MlMlečnonost t v v letutu 2021 (305 dni)ni)
9.840 kg mleka
3,94 % maščobe
3,38 % beljakovin

DoDosesežki in n posesebnonoststi:
- Krava Suzi je dosegla  

100.000 kg mleka v življenju
- V letu 2021 prehod na molžo z 

robotom

Razstavljena 
žival: kat. št. 19
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Kmetija SVETETLIN
Domače ime: pr PRGAV

Andraž Svetlin
Podgorje 58, 1241 Kamnik

KGZS – zavod LJUBLJANA
KoKontantakt:t:

041 505 967
andraz.svetlin50@gmail.com

DeDejavnonostst nana kmkmetiji:
Prireja mleka
- 65 krav ČB pasme
- 18 plemenskih telic
- 18 glav mlade živine
Poljedelstvo, strojne usluge

MlMlečnonost t v v letutu 2021 (305 dni)ni)
8.854 kg mleka
3,83 % maščobe
3,39 % beljakovin
DoDosesežki in n posesebnonoststi:
- Prejeto priznanje za najboljšo 

plodnost naobmočju Kamnika 
v letu 2008

- Krava Lena je v šestih 
laktacijah dala 80.000 kg 
mleka

Razstavljena 
žival: kat. št. 16

KGZS – Zavod MS
Vzrejališče plemenskih 

bikov
LS pasme Slovenije

Štefana Kovača, M. Sobota
KoKontantakt:t:

02 539 1410 NC
tajnistvo@kgzs-ms.si

www.kgzs-ms.si

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

DoDosesežki in n posesebnonoststi
Postaja za direktni 
(performance) test je v MS 
od leta 1963. Do sedaj smo 
testirali 5418 potomcev 
načrtnih  parjenj LS pasme. 
Iz med njih prihajajo 
pozitivno testirani, elitni in 
genomsko testirani slovenski 
biki lisaste pasme. 

Razstavljene živali: kat. št. 6, 27 in 28
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KmKmetijtija Žnidnidarič
Domače ime: Cvetkovi

Branko Žnidarič
Sitarovci, KGZS – zavod MS

KoKontantakt:t:
031 229 996

DeDejavnonostst nana kmetiji
Prireja mleka
- 18 krav LS pasme
Prireja mesa
- 10 do 15 pitancev
- vzreja plemenskih telic

MlMlečnonost t v v letutu 2021 (305 dni)ni)
8.542 kg mleka
4,04 % maščobe
3,52 % beljakovin

DoDosesežki in n poposebnosti
- Reja bikovskih mater
- Plemenska bika:   
MALINKO 122075

VELLUN 122177

Razstavljena 
žival: kat. št. 11

KmKmetijtija GALJOT
Domače ime: Pr Tomažič

Janez Galjot
Lahovče pri Cerkljah, KGZS – zavod KR

KoKontantakt:t:
051 601 785

galjot.beno@gmail.com

DeDejavnonostst nana kmetiji
- Prireja mleka

80 krav, pretežno ČB pasme
- Piščančjereja

MlMlečnonost t v v letutu 2021 (305 dni)ni)
8.645 kg mleka
4,20 % maščobe
3,46 % beljakovin

DoDosesežki in n posesebnonoststi
- Reja bikovskih mater
- Plemenska bika, polbrata                   
WOXAL 131948 in MORGAN 
132011
- Drugo mesto v kategoriji krav z  
zaključeno prvo oz. drugo 
laktacijo na Gorenjski razstavi 
leta 2009

Razstavljeni živali: 
kat. št. 15 in 17
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Kmetija HAFNERER
Domače ime: Pr Povlc

Jernej Hafner
Žabnica pri Kranju, KGZS –

zavod KR
KoKontantakt:t:

041 378 894
jernejhafner76@gmail.com

DeDejavnonostst nana kmetiji
Prireja mleka
- 52 krav ČB pasme

MlMlečnonost t v v letutu 2021(305 dni)ni)
10.596 kg mleka
3,77 % maščobe
3,30 % beljakovin

DoDosesežki in n posesebnonoststi
- Reja bikovskih mater
- Sodelovanje na Gorenjski 

razstavi plemenskih živali 
lisaste in črno-bele pasme l. 
2009 in Državni razstavi 
črno-bele pasme l. 2014

Razstavljena 
žival: kat. št. 20

KmKmetija KUKUHAR

Kuhar Bogdan
Ložnica 15, 3320 Velenje

KGZS – zavod CE

KoKontakt:
Tel.: 051 690-531

E-pošta:bogdan.kuhar@siol.net

DeDejavnost na kmetiji: 
Prireja  mleka
PONUDBA SVEŽEGA MLEKA
NA KMETIJI

MleMlečnost v leletu 20212021 (305 305 dni):
8.903 kg mleka 
4,23 % maščobe
3,61 % beljakovin
DoDosežki, cilji in posebnosti:
Visoka prireja mleka 
Reja bikovskih mater

Razstavljeni živali: 
kat. št. 23 in 25
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DeDejavnost na kmetiji
Prireja mleka 
- 50 krav

MleMlečnost v leletu 20212021 (3(305 dni):i):
9.371 kg mleka 
4,33 % maščobe
3,58 % beljakovin

DoDosežki in posebnosti:
Visoka prireja mleka
Reja LS bikovskih mater

Kmetija PEVEVECEC
Domače ime: AJDERČAN

Pevec Primož
Slatina pri Ponikvi 32, 3232 Ponikva

KGZS – zavod CE
KoKontakt:

Tel.: 041 249-224 
E-pošta: primoz.pevec@amis.net

Razstavljena 
žival: kat. št. 9

KmKmetija ŠMID
Domače ime: 

Aleš Šmid
Mlače 

KGZS – zavod CE
KoKontakt:

Tel.: 041 220-257 
E-pošta: ales.smid@gmail.com

DeDejavnost na kmetiji
Prireja mleka 
- 77 krav

MleMlečnost v leletu 20212021 (305 305 dni):
10.382 kg mleka 
4,97 % maščobe
3,62 % beljakovin

DoDosežki in posebnosti:
Izjemno visoka prireja mleka
Reja LS bikovskih mater
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EkEkološka kmetija Meden
Niko Meden

Senožeče 52 A, 6224 Senožeče
KGZS – Zavod Nova Gorica

KoKontantakt:t:
041 204 137

kmetija.meden@gmail.com

DeDejavnonostst nana kmetiji:
Prireja mleka
- 23 krav RJ pasme
- 1-2 kravi rejnici RJ pasme

MlMlečnonost t v v letutu 2021 (305 dni)ni)
6.068 kg mleka
3,76 % maščobe
3,43 % beljakovin

DoDosesežki in n posesebnonoststi:
- Ekološko kmetovanje
- Prireja senenega mleka
- Reja starega tipa rjave pasme
- Razstava rjave pasme v Dolenji 

vasi 2012 – šampionka Mojca

Razstavljeni 
živali: kat. 
št. 32 in 33

KmKmetijtija TKAKALČIČ

Štefan Tkalčič
Dogoše, KGZS – zavod PT

DeDejavnonostst nana kmetiji
Prireja mleka
- 55 krav, mešana  čreda
-(ČB, LS, RJ)
-30 glav mlade živine

MlMlečnonost t v v letutu 2021 (305 dni)ni)
8.809 kg mleka
3,86% maščobe
3,50 % beljakovin
DoDosesežki in n posesebnonoststi
Reja bikovskih mater
Plemenski biki: Top-One 132168,
High-Top-Red 132162

Razstavljena 
žival: kat. št. 14
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Kmetija KAISERER

Aleksander Kaiser
Šentovec, KGZS – zavod PT

DeDejavnonostst nana kmetiji
Prireja mleka
- 35 krav ČB  in LS pasme
Vzreja mlade živine

MlMlečnonost t v v letutu 2021 (305 dni)ni)
9.694 kg mleka
4,09 % maščobe
3,60 % beljakovin

DoDosesežki in n posesebnonoststi
- Reja bikovskih mater ČB in LS
pasme

Razstavljena 
žival: kat. št. 18

Kmetija BELELECEC

Roman Belec
Koračice , KGZS – zavod PT

DeDejavnonostst nana kmetiji
Prireja mleka
- 35 krav LS pasme
Prireja mesa
- 20 pitancev
-Preusmeritev v LSLS-MESESO

MlMlečnonost t v v letutu 2021 (305 dni)ni)
7.716 kg mleka
4,04 % maščobe
3,43% beljakovin

DoDosesežki in n posesebnonoststi
Reja bikovskih mater
Plemenski biki; Turau Pp 122193

Razstavljene živali: kat. št. 13, 29, 30 in 31
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KmKmetijtija GOLOB

Jožica Golob
Draženci, KGZS – zavod PT

DeDejavnonostst nana kmetiji
Prireja mleka
- 15 glav živine LS pasme
- Vzreja telet za pitanje
- Peka haloških gibanic Razstavljena žival: kat. št. 8

Kmetija LEMEMEŽ
Danica Lemež

Zrkovci, KGZS – zavod PT
KoKontantakt:

!"#$%&'$()*#*+,-#$&)(%"#
!"#$%#&$&"&

DeDejavnonostst nana kmetiji
Prireja mleka
- 55 krav LS pasme
- 40 glav mlade živine
- Proizvodnja in prodaja  
mlečnih izdelkov

MlMlečnonost t v v letutu 2021 (305 dni)ni)
7.694 kg mleka
4,31 % maščobe
3,61 % beljakovin

DoDosesežki in n posesebnonoststi
Reja bikovskih mater
Plemenski bik MIRI 121645

Razstavljeni 
živali: kat. 
št. 7 in 10
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Kmetija MESESARIČ

Anton Mesarič
Pretrež , KGZS – zavod PT

DeDejavnonostst nana kmetiji
Prireja mleka
- 25 krav LS in ČB pasme
- 25 glav mlade živine
Gozdarstvo 

MlMlečnonost t v v letutu 2021 (305 dni)ni)
6.870kg mleka
4,13 % maščobe
3,30 % beljakovin

Razstavljena žival: kat. št. 12

Kmetija ŠNAJDERER
Marko Šnajder

Jakobski dol, KGZS – zavod PT
KoKontantakt:t:

041 550 519
Marko.snajder016@gmail.com

Kmetija Šnajder 

DeDejavnonoststi nana kmetiji
Čistopasemska reja krav dojilj 
- 25 krav CHA pasme
Prodaja plemenskih živali

PrPrirasti telet v letu 2021
Masa telet na  90. dan: 170 kg
Masa telet na 210. dan: 330 kg       

DoDosesežki in n posesebnonoststi
Reja s statusom bikovskih mater z uporabo 
elitnih bikov.
Plemenski biki z zaključenim testom:
- 1 za osemenjevanje (ULO 162129)
- 3 za naravni pripust
Plemenski biki na osnovi popolnega porekla:
- 9 (za naravni pripust)

Razstavljene živali: kat. št. 37, 38, 39 in 40
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RINDERZUCHT STEIERMARK 

 

AT 01 6305 374 BONITA

23.09.20Geburtsdatum:

03.09.18

APPLICABLECA 12.189.029

27.05.15

WILT ELICIAFR 6771209720
04.12.15

US 3131003460

02.03.16

BASRAAT 55 8984 129 JAZZ

MAMI GP83
US 3126218689

14.10.14

Lakt Mkg F% E% F+E

AT 16 2250 322
03.05.13
BONITA

Rinderzucht Steiermark

 

F.d.R.d.A. Verbandsleitung

Belegt am

GINGER REDNL 936.213.231
27.08.2019

01.02.2022

DE 03 60324663 GYWER RC 24.09.17
CA 12.264.628 GYMNAST 24.09.15

NL 750.011.992 SASKIA RED 01.01.18
US 3129037884 SALVATORE RC 04.05.15

V
VV

M
MV

Industriepark West 78772 Traboch 

2/1  9.490  4,52  3,67  777
HL 1  9.490  4,52  3,67  777

5/5  9.791  4,51  3,54  788
HL 5  11.085  4,45  3,39  869

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

rinderzucht-steiermark.at

ausgestellt am: 12.08.22 Dokument-Nr. 0

 429
 429

 442
 493

Fkg

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

mit

Mutter:

Züchter: Oswald Wolfgang, Oswald Maximi
Sonnenstrasse 45 - 8522 Gross Sankt Florian

Oswald Wolfgang, Oswald Maximi
Sonnenstrasse 45 - 8522 Gross Sankt Florian

Besitzer: Wolfgang Oswald
Sonnenstrasse 45 - 8522 Gross Sankt Florian

Vorbesitzer:

VV:

VM:

MV:

MM:

COMMANDER
US 58.591.942

17.12.12geb.

WILT ETNA
FR 6770942608

26.12.13geb.

MODESTY
US 3013654627

25.06.14geb.

geb.
SCULLY
DE 14 02834238

09.07.06geb.

BESSI
AT 93 7601 145

01.09.06geb.

SILVER
US 72.156.794

10.04.13
AGREE VG86
CA 11.696.367

13.02.13

geb.

geb.

WEIBLICH

HB: Holstein(HF)  Abt. A

geb.
gRZG:127(HF)
RZM:107(97)  -428 +0,52 +33 +0,14 -1

geb.

gRZG:132(HF)
RZM:126(99)  +646 +0,17 +44 +0,10 +33

geb.

geb.RZG:80(HF)
RZM:88(56)  -547 +0,13 -9 -0,03 -21

C

Abteilung A geb.
gRZG:112(HF) RZM:115(78)   +82 +0,35 +39 +0,08 +11

Ext: 01/21(1.L)  MT:82  K:85  FU:77  E:83  G:82   KH:156
Mbk. 1/2,61-

1
2

23.09.20
19.11.21

 9.490
 12.091

 4,52
 4,29

 3,67
 3,44

 777
 935

 429
 519 263

geb.Abteilung A
gRZG:146(HF)RZM:137(75) +1475 -0,07 +52 -0,01 +50

Kalbung Mkg F% E% F+E CFkg MtgLakt

WILT ELDOFR 6771265599

29.01.18
gRZG:133(HF)
RZM:120(75)  -125 +0,59 +53 +0,20 +15

Abteilung A

Vater:

geb.

AT 32 6311 874

28.07.20Geburtsdatum:

18.03.16

HERZSCHLAGAT 30 3304 428

10.06.14

MUHAT 08 2106 428
04.05.14

AT 35 5596 222

25.11.12

LaranaAT 68 7663 529 GS VOLLWERT

BLONI
AT 97 4053 714

19.07.08

Lakt Mkg F% E% F+E

AT 37 8005 818
19.11.10
Lotte

Lakt Mkg F% E% F+E

Rinderzucht Steiermark

 

F.d.R.d.A. Verbandsleitung

Belegt am

GS WUNDAWUZAT 19 5270 174
16.08.2020

01.01.2022

DE 09 54382865 WESTWIND 06.09.18
DE 09 51373137 WORLDCUP 06.06.16

AT 25 0569 168 LIA 19.04.18
AT 51 4740 229 GS DER BESTE 07.02.16

V
VV

M
MV

Industriepark West 78772 Traboch 

3/3  8.764  3,65  3,63  638
HL 2  9.827  3,81  3,60  728

9/9  7.668  4,05  3,29  563
HL 5  8.555  4,27  3,30  648

7/6  8.508  4,85  3,60  719
HL 3  9.476  4,62  3,71  790

2/2  9.500  3,82  3,60  705
 10.211  3,76  3,57  749

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

rinderzucht-steiermark.at

ausgestellt am: 12.08.22 Dokument-Nr. 0

 320
 374

 311
 366

Fkg

 412
 438

Fkg

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

mit

Mutter:

 363
 384

Züchter: Othmar Hofer
Hohenau am Wechsel 21 - 8241 Dechantskirchen

Besitzer: Othmar Hofer
Hohenau am Wechsel 21 - 8241 Dechantskirchen

VV:

VM:

MV:

MM:

VLAX
DE 09 44468244

04.01.10geb.

MAUSI
AT 27 4178 819

02.11.11geb.

REUMUT
DE 09 44127123

11.03.09geb.

geb.
MANITOBA
DE 09 36487481

17.01.02geb.

Lolli
AT 68 1341 616

21.07.08geb.

HUTERA
DE 09 41688886

20.07.07
LEONIE
AT 24 6291 222

29.04.12

geb.

geb.

WEIBLICH

HB: Fleckvieh(FL)  Abt. A

geb.
gGZW:116(FL)
MW:131(99) +1158 +0,12 +60 -0,07 +35

geb.

gGZW:114(FL)
MW:111(99)  +405 -0,07 +11 +0,06 +20

geb.gGZW:117(FL)
MW:106(91)  +143 +0,03 +8 +0,03 +8

geb.GZW:92(FL)
MW:91(76)  -176 -0,12 -17 -0,05 -11

C

C

Abteilung A geb.
GZW:101(FL) MW:102(69)  +309 -0,22 -6 -0,01 +10

Mbk. 1/2,12-

1
2
3

23.07.18
24.08.19
28.07.20

 7.541
 9.827
 8.924

 3,23
 3,81
 3,82

 3,50
 3,60
 3,77

 507
 728
 677

 244
 374
 341geb.

1  8.789  3,89  3,63  342  661

Abteilung A
gGZW:142(FL)MW:125(83) +1101 -0,12 +35 -0,03 +36

Lakt CMkg F% E% F+EFkg

Kalbung Mkg F% E% F+E CFkg MtgLakt

GS HERZTAKTAT 91 3133 329

02.09.16
gGZW:136(FL)
MW:124(99) +1058 -0,03 +42 -0,10 +29
FW:108(99) FIT:113

Abteilung A

Vater:

geb.

HL 2
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AT 32 6313 174

24.08.20Geburtsdatum:

02.06.18

ETOSCHADE 09 48786057

27.09.13

SG REWANAAT 68 2087 528
17.09.14

DE 09 48636664

22.12.13

NINAAT 28 6367 368 HARIBO

ENTROPI
DE 09 42556151

01.07.08

Lakt Mkg F% E% F+E

AT 89 5651 919
17.02.13
NELLI

Lakt Mkg F% E% F+E

Rinderzucht Steiermark

 

F.d.R.d.A. Verbandsleitung

Belegt am

GS HOERIAT 19 6383 369
15.04.2019

31.01.2022

DE 09 51718913 HOKUSPOKUS 26.05.16
DE 09 47424346 HURLY 07.08.12

AT 23 4530 438 SORY 17.04.16
DE 09 44605436 RUKSI 10.11.09

V
VV

M
MV

Industriepark West 78772 Traboch 

2/2  8.262  4,34  3,25  627
HL 2  8.367  4,38  3,37  649

4/4  9.495  3,88  3,47  699
HL 3  10.262  4,32  3,51  804

4/3  10.552  4,38  3,59  840
HL 2  11.817  4,67  3,47  962

4/4  11.605  4,27  3,58  911
 13.674  4,31  3,52  1.071

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

rinderzucht-steiermark.at

ausgestellt am: 12.08.22 Dokument-Nr. 0

 358
 367

 369
 444

Fkg

 462
 552

Fkg

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

mit

Mutter:

 496
 589

Züchter: Othmar Hofer
Hohenau am Wechsel 21 - 8241 Dechantskirchen

Besitzer: Othmar Hofer
Hohenau am Wechsel 21 - 8241 Dechantskirchen

VV:

VM:

MV:

MM:

WILLIAMS
DE 09 46627008

26.02.12geb.

REXANA
AT 10 5083 122

03.06.12geb.

HUTERA
DE 09 41688886

20.07.07geb.

geb.
GS RAVE
AT 40 0484 214

26.02.08geb.

Nilla
AT 16 2749 614

08.01.07geb.

EVEREST
DE 09 45582236

08.11.10
MINA
DE 09 44599972

01.07.10

geb.

geb.

WEIBLICH

HB: Fleckvieh(FL)  Abt. A

geb.
gGZW:127(FL)
MW:107(99)  +432 -0,17 +3 +0,00 +16

geb.

gGZW:122(FL)
MW:120(99)  +713 +0,08 +37 -0,02 +23

geb.gGZW:99(FL)
MW:106(94)   +50 +0,16 +15 +0,01 +3

geb.GZW:96(FL)
MW:101(71)  +267 -0,17 -3 -0,06 +5

C

C

Abteilung A geb.
GZW:109(FL) MW:113(67)  +667 -0,08 +21 -0,10 +15

Mbk. 1/3,95-

1
2

24.08.20
20.08.21

 8.157
 8.367

 4,29
 4,38

 3,12
 3,37

 604
 649

 350
 367

geb.

1  9.255  3,96  3,64  366  703

Abteilung A
gGZW:136(FL)MW:128(85)  +664 +0,27 +52 +0,08 +31

Lakt CMkg F% E% F+EFkg

Kalbung Mkg F% E% F+E CFkg MtgLakt

GS EHRSAMAT 32 3508 538

25.02.17
gGZW:123(FL)
MW:104(99)   +60 +0,13 +13 -0,01 +1
FW:115(99) FIT:116

Abteilung A

Vater:

geb.

HL 4

AT 43 0971 874 SALI

29.09.20Geburtsdatum:

09.03.17

GS HUT ABAT 33 3486 138

06.04.16

ZINNEAT 99 8203 519
14.01.13

DE 09 46673832

13.09.11

SONNEAT 43 2737 438 WOBBLER

SINDI
DE 09 41277398

12.11.07

Lakt Mkg F% E% F+E

AT 53 6207 128
11.12.14
SOLEIKA

Lakt Mkg F% E% F+E

Rinderzucht Steiermark

 

F.d.R.d.A. Verbandsleitung

Belegt am

GS ENJOYAT 21 8036 674
22.07.2020

19.02.2022

DE 09 53147492 EDELSTEIN 04.10.17
DE 09 48786057 ETOSCHA 27.09.13

AT 74 2656 438 LADYBIRD 30.03.17
AT 30 3304 428 HERZSCHLAG 10.06.14

V
VV

M
MV

Industriepark West 78772 Traboch 

2/1  9.030  3,87  3,47  663
HL 1  9.030  3,87  3,47  663

3/3  9.165  3,46  3,58  645
HL 3  10.607  3,77  3,46  766

4/2  9.434  3,68  3,33  661
HL 2  9.910  3,80  3,37  711

3/3  10.126  4,16  3,44  770
 10.638  4,09  3,48  805

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

rinderzucht-steiermark.at

ausgestellt am: 12.08.22 Dokument-Nr. 0

 350
 350

 317
 400

Fkg

 347
 377

Fkg

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

mit

Mutter:

 421
 435

Züchter: Maria Ringhofer
Maierhöfen 15 - 8240 Friedberg

Marianne Reitbauer
Waisenegg 71 - 8190 Birkfeld

Besitzer: Maria Ringhofer
Maierhöfen 15 - 8240 Friedberg

Vorbesitzer:

VV:

VM:

MV:

MM:

INDOSSAR
DE 09 43786623

23.12.08geb.

ZELENA
AT 92 4571 317

06.01.11geb.

WATNOX
DE 09 38662295

16.02.05geb.

geb.
GS HEIDUCK
AT 19 6153 916

24.09.08geb.

SONNE
AT 10 7592 222

15.08.12geb.

HARIBO
DE 09 48636664

22.12.13
STRUPPI
AT 11 5372 222

26.11.12

geb.

geb.

WEIBLICH

HB: Fleckvieh(FL)  Abt. A

geb.
gGZW:114(FL)
MW:115(99)  +389 +0,12 +26 +0,05 +18

geb.

gGZW:125(FL)
MW:112(99)  +739 -0,24 +9 -0,05 +22

geb.gGZW:106(FL)
MW:96(90)  +144 -0,18 -9 -0,09 -3

geb.GZW:103(FL)
MW:99(70)  +185 -0,20 -9 -0,02 +5

C

C

Abteilung A geb.
GZW:114(FL) MW:107(70)  +602 -0,27 +2 -0,05 +17

Ext: 07/20(1.L)  R:85  B:80  FU:85  EU:84  :0   K:147
Mbk. 1/1,62-

1
2

16.09.19
29.09.20

 9.030
 7.683

 3,87
 3,61

 3,47
 3,43

 663
 541

 350
 277 244

geb.

1  10.222  4,34  3,35  444  786

Abteilung A
gGZW:126(FL)MW:120(85)  +726 +0,04 +34 -0,02 +24

Lakt CMkg F% E% F+EFkg

Kalbung Mkg F% E% F+E CFkg MtgLakt

HEKTORAT 37 0328 368

15.07.18
gGZW:112(FL)
MW:111(86)  +314 +0,05 +18 +0,03 +14
FW:87(77) FIT:112

Abteilung A

Vater:

geb.

HL 2
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AT 82 5962 969 ALEXA

28.05.20Geburtsdatum:

25.09.16

GS VOLL GUTAT 91 4758 229

15.12.15

LENIEAT 49 6777 729
16.10.15

DE 09 48470307

12.04.13

ANDRAAT 23 3494 838 EVERGREEN

SALLY
DE 09 45859066

12.03.11

Lakt Mkg F% E% F+E

AT 10 9683 328
20.02.14
AMALIE

Lakt Mkg F% E% F+E

Rinderzucht Steiermark

 

F.d.R.d.A. Verbandsleitung

Belegt am

GS DELUXEAT 10 4570 274
10.08.2020

24.01.2022

AT 95 3502 538 GS DEFACTO 27.03.18
AT 51 4740 229 GS DER BESTE 07.02.16

AT 58 7544 938 SANDRA 28.06.17
AT 30 3304 428 HERZSCHLAG 10.06.14

V
VV

M
MV

Industriepark West 78772 Traboch 

4/3  9.985  4,17  3,43  759
HL 2  10.299  4,10  3,55  788

2/1  9.027  3,66  3,23  622
HL 1  9.027  3,66  3,23  622

5/4  9.689  4,09  3,77  762
HL 3  11.140  4,29  3,55  873

3/2  9.715  4,83  3,78  836
 10.218  5,07  3,84  910

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

rinderzucht-steiermark.at

ausgestellt am: 12.08.22 Dokument-Nr. 0

 417
 422

 330
 330

Fkg

 397
 478

Fkg

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

mit

Mutter:

 469
 518

Züchter: Franz Josef Glösmann
Brunning 1 - 3250 Wieselburg-Land

Franz Josef Glösmann
Brunning 1 - 3250 Wieselburg-Land

Besitzer: Johannes Cornides
Mooslandl 180 - 8921 Landl

Vorbesitzer:

VV:

VM:

MV:

MM:

HUTERA
DE 09 41688886

20.07.07geb.

LESLIE
AT 89 4915 122

28.08.13geb.

EVEREST
DE 09 45582236

08.11.10geb.

geb.
RILKE
DE 09 30038473

14.08.97geb.

ADI
AT 18 4051 419

24.10.11geb.

VALEUR
DE 09 47698886

06.02.13
NICOL
AT 27 6902 919

04.10.11

geb.

geb.

WEIBLICH

HB: Fleckvieh(FL)  Abt. A

geb.
gGZW:117(FL)
MW:106(96)  +330 -0,12 +4 +0,01 +13

geb.

gGZW:116(FL)
MW:115(99)  +590 -0,01 +24 +0,00 +21

geb.gGZW:122(FL)
MW:124(91) +1041 -0,12 +32 -0,02 +36

geb.GZW:88(FL)
MW:94(69)  +107 -0,18 -10 -0,14 -7

C

C

Abteilung A geb.
GZW:103(FL) MW:105(67)  +334 -0,08 +7 -0,05 +8

Ext: 10/19(1.L)  R:82  B:78  FU:85  EU:81  :0   K:144
Mbk. 1/2,30-

1
2
3
4

09.04.19
28.05.20
08.06.21
08.05.22

 10.005
 10.299
 9.651
 2.282

 3,94
 4,10
 4,49
 4,18

 3,38
 3,55
 3,36
 3,34

 733
 788
 757
 172

 395
 422
 433
 95 54

geb.

1  9.211  4,55  3,71  419  761

Abteilung A
gGZW:139(FL)MW:133(84) +1074 +0,09 +53 +0,03 +41

Lakt CMkg F% E% F+EFkg

Kalbung Mkg F% E% F+E CFkg MtgLakt

GS VOLLSTARKAT 34 9966 368

09.01.18
gGZW:114(FL)
MW:113(89)  +848 -0,23 +14 -0,09 +22
FW:91(96) FIT:107

Abteilung A

Vater:

geb.

HL 2
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3
Razstava konj 
Horse Show  

•  

Lipicanski konj 
Slovenski hladnokrvni konj 

Posavski konj 
Haflinški konj  

Bosnaski planinski konj 
Preskakovanje zaprek kot športna  

disciplina konjeništva 
Ljutomerski kasač  
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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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ZGODOVINA KONJEREJSKIH RAZSTAV NA KMETIJSKO 
ŽIVILSKEM SEJMU AGRA V GORNJI RADGONI 

 
V obdobju od leta 1962, ko je bil v Gornji Rad-
goni prvič organiziran Pomurski sejem, pa do 
danes, ko Pomurski sejem slavi visok jubilej – 
60 let Mednarodnega kmetijsko živilskega 
sejma, je ta prireditev prerasla v najpomemb-
nejši tovrstni dogodek v Sloveniji. Že dolgo pre-
sega zgolj nacionalni okvir, temveč sodi med 
najpomembnejše sejemske prireditve v tem delu 
Evrope. Pomembno je prispeval k razvoju in 
afirmaciji slovenskega kmetijstva in živilsko pre-
delovalne industrije doma in v tujini.  
 
Že v prvih letih je prerasel iz tržno – potrošniško 
usmerjene prireditve v mednarodno kmetijsko pri-
reditev, ki je v obdobju uvajanja sodobne kmetijske 
mehanizacije in posodabljanja kmetijske proizvod-
nje s svojo dejavnostjo naše kmete seznanjala z no-
vimi tehnološkimi dosežki in jih spodbujala, da so 
le te v vse večji meri uvajali na svojih kmetijah. So-
časno so postala ena od pomembnih vsebin sejma 
tudi strokovna srečanja domačih in tujih strokov-
njakov, ki so omogočila ne le izmenjavo izkušenj 
in novih dognanj med strokovnjaki, temveč tudi 
predstavitev in prenos le teh v prakso. 
 
Vse od 1967, ko je bila na tedanjem Pomurskem 
sejmu prvič organizirana  velika prodajna raz-
stava plemenske govedi so bile razstave plemen-
ske živine sestavni del programa sejma. Vse večji 
je bil tudi poudarek na srečanjih živinorejcev in 
strokovnih posvetovanjih. Po letu 1973, ko se 
je sejem preselil na novo lokacijo in se preime-
noval v Kmetijsko živilski sejem, so se pogoji za 
organizacijo živinorejskih razstav znatno izbolj-
šali, z izgradnjo velikega hleva za govejo živino 
v letu 1977 pa so razstave plemenske govedi po-
stale še pomembnejše in sčasoma so tudi, dotlej 
občasne predstavitve kolekcij konj postale nepo-
grešljiv sestavni del programa sejma.  
 
Razstave konj so bile organizirane v sodelovanju 
z Inštitutom za rejo in zdravstveno varstvo Vete-
rinarske fakultete, ki je bil sedež rodovniške 
službe in Konjerejskim društvom Slovenije, ki je 
preko svojih podružnic združevalo rejce vseh 
pasem konj. Načeloma so bile namenjene pred-
stavitvi rejcev vseh pasem konj, ki smo jih tedaj 

v Sloveniji načrtno zrejali – rodovniki so se vodili 
za slovensko hladnokrvno in noriško, toplokrvno, 
lipicansko ter kasaško pasmo in, od leta 1979 
tudi za haflinško pasmo, katere reja se je ob pod-
pori tedanje Teritorialne obrambe hitro širila 
predvsem v hribovitih področjih države. Pogosto 
so bile razstave konj tematsko usmerjene, v letu 
1983 je podjetje Agrotehnika – Gruda predstavila 
kolekcijo težkih hladnokrvnih konj, katerih rejo 
je nekaj časa podpirala, leta 1984 je uporabnost 
haflingerja za potrebe vojske predstavila vojaška 
konjeniška enota iz Tolmina, leta 1986 je bila raz-
stava posvečena kasaškim konjem in rejcem, v 
letu 1990, ko so bili razstavljeni hladnokrvni 
konji in haflingerji je bila, zelo uspešno, organi-
zirana celo dražba plemenskih žrebičk – vse so 
bile prodane za znatno višjo ceno od izklicne. 
 
Po osamosvojitvi Slovenije se je pomen Kmetijsko 
živilskega sejma na področju konjereje še povečal. 
Že v letu 1992 je bila razstava konj, na kateri so se 
predstavile vse pasme, ki so se tedaj v Sloveniji re-
dile, posvečena 30 letnici delovanja obnovljene ro-
dovniške službe in odtlej je bil sejem ne le največja 
tradicionalna razstava konj, temveč tudi pomem-
bno srečanje rejcev in strokovnjakov, ki so javnosti 
predstavili vse novosti na področju konjereje.  
 
In teh ni bilo malo. Že neposredno po osamosvoji-
tvi so se rejci posameznih pasem konj organizirali 
in ob podpori Republiške strokovne službe ustana-
vljali nove, pasemske rejske organizacije, ki so na-
domestile nedejavno Konjerejsko društvo Slovenije.  
 
Spodbuda za aktivnejši pristop rejcev k pro-
blemu usklajenega in organiziranega delovanja 
je bila povečanje interesa za aktivno konjeniško 
udejstvovanje in s tem povezan vse hitrejši razvoj 
tekmovalnega in ljubiteljskega konjeništva, pred-
vsem pa družbene in politične spremembe, ki so 
leta 1991 privedle do osamosvojitve Slovenije. 
Že v letu 1991 je bilo ustanovljeno Združenje rej-
cev toplokrvnih konj Slovenije, v letu 1992 Ka-
saška zveza Slovenije, Združenje rejcev lipicanca 
Slovenije in Društvo rejcev arabskih konj Repu-
blike Slovenije, kasneje pa so bila ustanovljena 
še Društvo rejcev islandskih konj Slovenije leta 
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1996, Društvo rejcev hladnokrvnih konj in haf-
lingerjev leta 1998 in Slovensko združenje quar-
ter konja leta 1998. Društvo rejcev hladnokrvnih 
konj in haflingerjev se je leta 2005 razvejilo v tri 
samostojne rejske organizacije: Združenje rejcev 
slovenskih hladnokrvnih konj, Slovensko zdru-
ženje rejcev konj pasme posavec in Slovensko 
združenje rejcev konj pasme haflinger.  
 
Vse to je spodbudilo uvajanje številnih novosti na 
področju vodenja rodovniških knjig in izvajanja 
strokovnih ukrepov na področju konjerej. V letih 
1994 do 1996 je Republiška služba posodobila 
rodovniško dokumentacijo in uvedla ustrezne po-
stopke registracije žrebet in vpisa plemenskih 
žrebcev in kobil v rodovniške knjige. Prenovljeni 
so bili tudi rejski programi za vse pasme, za ka-
tere so se rodovniške knjige vodile.  
 
Pomemben prispevek in spodbuda za organizacijo 
razstav rejnih živali vseh vrst je bila investicija Rad-
gonskega sejma v nove objekte in manežo za izva-
janje predstavitev razstavljenih kolekcij goveje 
živine, drobnice in konj. S tem so razstave konj na 
radgonskem sejmu še pridobile na pomenu, saj je 
nova infrastruktura omogočala organizacijo pred-
stavitev konj na znatno višji ravni. Ob tradicional-
nih predstavitvah rejskih kolekcij in rejcev ter 
njihovih organizacij, so le ti svoje živali predstavili 
tudi v gibanju in delu pod sedlom in v vpregah. To 
je razstave konj še bolj približalo tudi širši javnosti 
in s tem spodbudilo rejce k še večji zavzetosti pri 
njihovem rejskem delu in skupnih prizadevanjih 
za uveljavitev »svojih« rejskih organizacij 
 
Leta 2002 je bil sprejet Zakon o živinoreji ( ZŽ - 
Ur.l.RS št. 18-716/2002), leta 2004 pa še podza-
konski akti – pravilniki, ki so na področju konje-
reje uvedli usklajeno pravno ureditev. Temeljne 
novosti, ki so dodatno spodbudile rejce k boljši 
organiziranosti, so bile vzpostavitev skupnega te-
meljnega rejskega programa, s katerim je bilo 
vzpostavljeno sistemsko financiranje javne službe 
za izvajanje strokovnih nalog na področju konje-
reje ter uveljavitev standardov za priznavanje rej-
skih organizacij in odobritev ostalih organizacij v 
konjereji. Pasme Slovenski hladnokrvni konj, Po-
savski konj in Lipicanec so bile kot avtohtone 
pasme vključene v program genske banke. Odtlej 
so avtohtone pasme konj vsako leto sestavni del 
razstave avtohtonih pasem domačih živali, ki niso 

le popestritev siceršnjih živinorejskih razstav, 
temveč pomemben dejavnik ozaveščanja širše jav-
nosti o tradiciji, kulturi in gospodarskih priložno-
stih, ki jih reja teh pasem ponuja. 
 
Dotedanja rejska društva so postala priznane rej-
ske organizacije, ki so sčasoma prevzemale vse 
večjo vlogo in obenem odgovornost pri spreje-
manju in izvajanju organizacijskih ukrepov na 
področju konjereje, predvsem pa pri promociji 
in uveljavljanju posameznih pasem konj.  
 
Na radgonskem sejmu so bile v okviru strokov-
nih posvetovanj vse te spremembe od splošnih, 
sistemskih in organizacijskih ukrepov, rejskih 
programov in programov rejskih organizacij, do 
sistema označevanja kopitarjev in vzpostavitve 
nacionalnega registra kopitarjev sproti predsta-
vljene rejcem in širši javnosti.     
 
Posebne pozornosti v okviru konjerejskih razstav 
so bili vedno, še posebej pa ob obletnicah prvih ka-
saških dirk v Ljutomeru leta 1874, deležni kasaški 
konji. Ne le zaradi dejstva, da je severovzhodna Slo-
venija še vedno center reje teh konj, temveč tudi 
zaradi dolge tradicije reje in tekmovanj s kasači v 
tem okolju. Podobne pozornosti organizatorjev je 
bila deležna tudi Kobilarna Lipica, ki se je ob praz-
novanju svojih jubilejev v Radgoni predstavila s 
svojimi konji in programom lipiške jahalne šole.  
 
Naj sklenemo z ugotovitvijo, da so razstave konj 
na radgonskem kmetijsko živilskem sejmu in 
spremljajoča posvetovanja že desetletja ena od stal-
nic slovenske konjereje v smislu prezentacije in 
promocije pasem konj, ki jih v Sloveniji redimo, 
rejcev in rejskih organizacij, ki so se vzpostavile v 
obdobju od osamosvojitve Slovenije in sčasoma 
prerasle v samostojne rejske organizacije, ki ob 
strokovni pomoči Veterinarske fakultete in Od-
delka za zootehniko Biotehniške fakultete skrbijo 
za izvajanje rejskih programov in uveljavljanje po-
sameznih pasem konj. Tudi v prihodnje bo vloga 
Radgonskega kmetijsko živilskega sejma v tem 
smislu nepogrešljiva in ob vse večji ambicioznosti 
rejskih organizacij bodo sejemske razstave konj 
zagotovo še pridobile na atraktivnosti in obenem 
pomenu za afirmacijo slovenske konjereje. 
 
 

Pripravil: Mag. Janez Rus, DVM
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UVODNIK 

 
Spoštovane rejke, rejci, ljubitelji konj. Pred vami 
je katalog razstavljenih konj na letošnjem sejmu 
AGRA. 
 
Kot že vrsto let, na sejmu AGRA z aktivnim so-
delovanjem rejskih organizacij v konjereji, za 
vas pripravimo razstavo konj, s poudarkom na 
slovenskih lokalnih pasmah konj. To so avtoh-
tone in tradicionalne. Letos predstavljamo pred-
stavnike prav vseh lokalnih pasem konj. 
 
Sobivanje človeka in konja ima več tisočletno 
zgodovina. Vse se je začelo, da bi imeli ljudje 
bolj dostopno hrano. Skoraj sočasno pa so konje 
pričeli uporabljati pri transportu. Iz današnjega 
gledišča, so se spremembe (napredek) dogajale 
zelo počasi. Kar pa ne velja za moderno dobo. 
Ob industrijski revoluciji, ko je bilo verjetno na 
zemlji največje število konj, ki so pretežno sode-
lovali pri najrazličnejšem delu in transportu, se 
je v prvi polovici prejšnjega stoletja njihovo šte-
vilo drastično zmanjšalo. To je bilo posledica 
spremenjene vloge, saj niso bili več potreben pri 
delu. V drugi polovici prejšnjega stoletja sta klju-
čni vlogi konja postali šport, kar je vodilo v raz-
voj konjeništva in številnih konjeniških športov 
ter različne vrste rekreativnih aktivnostih.  
 
Rejci konj so ves čas prilagajali selekcijo konj 
glede na potrebe oz. namen uporabe konj. Tako 
so rejci v prvi polovici prejšnjega stoletja odbirali 
konje, ki so imeli dobre lastnosti za potrebe 
dela. Torej so odbirali konje, ki so bili močni, 
vzdržljivi in delavoljni. Razumljivo je, da je se-
lekcija temeljila na hladnokrvnih pasmah. Z raz-
vojem konjeništva se je pričel razvoj toplokrvnih 
pasem, kjer so bile najpomembnejše lastnosti: 
hitrost, učljivost, spretnost/okretnost, elegant-
nost, … Zaradi zelo različnih športov in potreb-
nih specifičnih lastnostih so rejci ustvarili 
številne nove pasme. V modernem času se to še 
vedno dogaja, poleg razvoja novih športnih di-
sciplin, se razvijajo tudi discipline, kjer delovna 
sposobnost konja ni več pomembna, ampak 
zgolj izgled t.i. 'halter' pasme oz. tipi konj.  
Vzporedno s selekcijo in splošnim razvojem ko-
njereje in konjeništva, se razvijajo in izgubljajo 
tudi znanja in veščine potrebne za delo s konji. 

V zadnjih desetletjih se je vse bolj razširilo zave-
danje o pomenu ohranjanja genskih virov oz. av-
tohtonih pasem (in sort pri rastlinah). Kar ima 
za posledico razvoj selekcijskih metod, kjer ima 
ohranjanje genetske pestrosti (genov) prednost 
pred posameznimi lastnostmi. Torej ne želimo 
izboljševati lastnosti, ampak jih ohraniti. Značil-
nosti večine avtohtonih pasem so prilagojenost 
na okolje, praviloma vsestranska uporabnost, 
dolgoživost, … Posledično take pasme niso kon-
kurenčne v športu in niso tako primerne za ra-
zlične oblike rekreacije kot športni konji, zato z 
različnimi finančnimi ukrepi, kmetijska politika 
podpira oz. sofinancira rejo teh pasem.     
 
Vse bolj pa se zavedamo, da zgolj s tako vrsto 
podpore ni mogoče zagotoviti stabilnega – dol-
goročnega ohranjanja teh pasem. Ključna je upo-
raba konj teh pasem na način, da omogoča 
gospodarno rejo. V Sloveniji pri tem nekoliko 
zaostajamo, čeprav imamo za nekatere dejavno-
sti velik potencial. 
 
Zagotovo je to ponudba terenskega jahanja, ki 
se je skoraj po celem svetu precej spremenil oz. 
razvil v zadnjih 20 letih. To pomeni, da so se po-
trebe terenskih jahačev spremenile. V deželah 
kjer so prilagodili ponudbo sodobnem teren-
skemu jahaču, le-ta lahko izbira ali bo jezdil svo-
jega konja ali bo dobil konja na uporabo od 
ponudnika. Nudijo tudi oskrbo konj, ki pri njih 
prenočijo, enako za lastnike konj oz. jahače. Po-
nudniki so med seboj povezana oz. sodelujejo, 
da lahko učinkovito organizirajo daljša potova-
nja ali izlete na konjskem hrbtu. V turizmu 
imamo še številne druge možnosti, kot so turi-
stične vožnje za ogled znamenitosti, vožnje s ko-
čijo ob svečanih dogodkih, izposoja oslov in/ali 
konj za nošenje tovora oz. zgolj popestritev pri 
pohodništvu, …   
 
Druga pomembna niša, ki je primerna za nas 
je delo s konji v kmetijstvu in gozdarstvu. Se-
veda je delo s konji primerno za manjše kme-
tije, kjer pridelujejo zelenjavo oz. poljščine z 
višjo dodano vrednostjo na manjših površinah. 
V tujini najdemo take prakse zlasti na bio-dina-
mičnih in ekoloških kmetijah, ki se ukvarjajo 
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z zelenjadarstvom, vinogradništvom, sadjar-
stvom pa tudi pri spravilu krme ipd. Z ustrezno 
vprežno mehanizacijo ter pripomočki za delo 
in našimi avtohtonimi pasmami bi tak način 
lahko bil gospodarsko učinkovit na marsikateri 
manjši kmetiji. 
 
Tretje področje, ki se pričenja razvijati pri nas 
so aktivnosti s konji. Bolj poznane terapije s 
konji, so pri nas dokaj dobro vpeljane. Aktivno-
sti s konji pa so najbolj razširjenje za otroke. V 
tujini pa imajo dobre rezultate pri aktivnostih s 
konji za ljudi z motnjami v koncentraciji, z ra-
zličnimi odvisnostmi ipd. Ocenjuje se, da bo v 
prihodnje potrebno povečati ponudbo aktivnosti 
s konji zlasti za blaženje posledic odvisnosti od 
digitalnih tehnologij in interneta.    
 
Za vse našteto so bolj ali manj primerne naše av-
tohtone pasme. Uporabo konj za navedene pri-
mere je vsekakor potrebno prilagoditi tako, da 
je gospodarna oz. da omogoča dostojno življenje. 
Pri takem delu poročajo tudi o pozitivnem 
učinku na splošno zadovoljstvo, saj delo oz. dru-
ženje s konji blagodejno deluje na človeka. Ne-
nazadnje napovedi omejevanja uporabe 
energentov in podražitve le-teh, bodo verjetno 
koga spodbudile k povečani uporabi konj, kar je 
bilo še nedavno nepredstavljivo ali celo 'staro-
modno'.  
 
Zdi se, da kljub zdaj že dolgotrajni nespodbudni 
situaciji na področju živinoreje, interes za rejo 
konj upada manj kot pri drugih vrstah, posto-
poma se v Sloveniji širijo tudi dobre prakse upo-
rabe konj, kjer pa imamo še veliko možnosti za 
izboljšanje oz. za povečanje gospodarnosti reje 
konj.  
 

Upam si trditi, da nam do uspeha večjih razsež-
nosti manjka predvsem zaupanje in resnična 
želja po iskrenem sodelovanju med vsemi vple-
tenimi. 
 
Prireditev kot je sejem AGRA, je priložnost, za 
predstavitev priznanih rejskih organizacij v Slo-
veniji in njihovega dela, za druženje rejcev za iz-
menjavo izkušenj in idej za intenzivnejši 
napredek v konjereji. Istočasno pa je to prilož-
nost konjerejo predstaviti širši javnosti, še pose-
bej mladim, ki so edino zagotovilo, da se veščine 
potrebne za rejo konj in delo njimi ohranjajo oz. 
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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IZ SRCA SLOVENIJE – LIPICANEC, KRALJEVSKI KONJ 

 

Na Krasu, v Sloveniji je bila pred več kot 440 
leti ustanovljena Kobilarna Lipica za rejo konj 
za habsburškega dvora, tradicijo reje lipicanca 
iz Slovenije pa ohranja in razvijata Združenje 
rejcev lipicanca Slovenije in Kobilarna Lipica.  
 
Ob ustanovitvi Združenja rejcev lipicanca Slove-
nije leta 1991 je bilo v združenju včlanjenih 38 
rejcev, ki so imeli v lasti 170 lipicancev, že ob 
ustanovitvi pa je postalo ustanovni polnopravni 
član Mednarodnega združenja LIF. Slovensko 
združenje rejcev lipicanca povezuje približno 
100 članov, število pa se spreminja zelo počasi, 
a k sreči raste, ravno tako kot raste število ple-
menitih lipicancev. 
 
Dan lipicanca je praznik Združenja rejcev lipi-
canca Slovenije. To je vikend, ki je najbližje 19. 
maju, ko je bila ustanovljena Kobilarja Lipica. 
Na ta dan, običajno na hipodromu v Lipici rejci 
predstavijo svoje delo s konji ter predstavijo dre-
surne nastope posameznikov, skupin in seveda 
vpreg.  
 
Jeseni pa je najpomembnejši dogodek leta za 
vsakega rejca, saj pripravimo vzrejni pregled in 
razstavo konj. Registriramo vsa lipicanska žre-
beta, jih ocenimo po eksterierju in že takrat pri-
čakujemo izjemen potencial, ki ga imajo žrebeta. 
Sledi še razstava in ocena mladih kobil in kan-
didatov za plemenske žrebce, ki jih sprejmemo 
v rodovnik, če dosežejo dovolj točk. Selekcija li-
picancev v Sloveniji je stroga in tako med žre-
beti praktično ni slabih konj.  
 
Člani Združenja rejcev lipicanca Slovenije imajo 
skupaj 835 konj, od tega približno 200 plemen-
skih kobil. Letno se poleže med 40 in 50 žrebet, 
ki pogosto najdejo svoj dom v tujini, zaradi 
stroge selekcije in dobrega sodelovanja s kobi-
larno Lipica pa imajo rejci na voljo najboljše ple-
menske žrebce. Mladi konji, ki odraščajo v istih 
klimatskih in geografskih pogojih, v kakršnih so 
odraščali konji habsburškega dvora so zaradi 
tega odporni trpežni in dolgoživeči.  
 

Konec letu 2018 je Združenje postalo nosilec 
nesnovne dediščine v registru nesnovne kul-
turne dediščine z vpisom Tradicionalna reja in 
vzreja lipicancev, in tako podpira prizadevanja 
Slovenije in Kobilarne Lipica po vpisu reje lipi-
cancev na Unescov seznam žive dediščine. To je 
obenem priznanje slovenski zasebni reji, da je 
pomemben nosilec tradicije in ohranjanja reje 
svetovno ogrožene pasme.  
 
Kvalitetna genetika, stroga selekcija in jasno za-
stavljeni rejski cilji kažejo dobre rezultate tudi na 
mednarodno primerljivem nivoju. LIF šamipo-
nata v Topolčiankyh na Slovaškem septembra 
2021 je sodelovalo 7 konj slovenske reje, nastopili 
pa so v 5 kategorijah. V vseh kategorijah, v kate-
rih so nastopili, so dosegli prva mesta, tako med 
mladimi konji, kot odraslimi živali. 105 Thais 
XXIII, (po 388 C. Allegra XLVI in 715 Thais IV), 
rejca Hosta Andreja in lastnika Peternel Janeza 
je s skupno oceno 8.86 osvojila prvo mesto v svoji 
kategoriji, prvo mesto med mladimi kobilami, 
mladimi konji in postala skupna zmagovalka raz-
stave – LIF Šampionka. Prva mesta so slovenski 
ličicanci osvojili tudi v kategorijah mladih konj: 
165 Conversano Monteaura XXI rejca in lastnika 
Peternel Janeza,  130 Conversano Famosa XVI 
rejca Strajnar Milojka in lastnika Peternel Janeza, 
126 Canissa IV, rejca Strajnar Milojka in lastnika 
Peternel Janeza. V kategoriji kobil 4- 6 let pa so 
se predstavile kar tri slovenske kobile in osvojile 
prva tri mesta: 978 Jadranka XV, rejke in lastnice 
Tanko Neže, 058 Betalka XXVII rejca Peternel 
Janeza in lastnika Brinjovc Boštjana, ter 030 Val-
damora IX rejke Jašović Memon Jane in lastnice 
Turk Barbare.  
 
Poleg tega pa slovenska reja lipicancev kaže odli-
čne rezultate tudi v tekmovalnem delu, pred-
vsem so uspešni dresurnih arenah in v vožnji 
vpreg. Nedavno je izšla knjiga Čudež leta 1984, 
ki opisuje pot lipicancev na olimpijske igre v Los 
Angeles, knjiga pa bo še leto na voljo tudi v an-
gleškem jeziku, na področju vpreg pa je svetovni 
prvak v maratonski vožnji leta 2017 postal Miha 
Tavčar z lipicanci slovenske reje.  
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In ker je uspešnost konj, kvaliteta reje in dose-
ganje rezultatov povezano z ljudmi, ki s tem 
ukvarjajo, gre zahvala predvsem članom združe-
nja. Članom, ki namenijo marsikatero uro svo-
jega časa in dela za delovanje združenja, za 
njegovo promocijo na prireditvah in v javnosti. 
Ki sodelujejo pri prireditvah v ozadju in na na-
stopih, ki so se za dobrobit konj in lipicanske 
reje pripravljeni učiti in verjamejo da je sloven-
ski lipicanec najboljši, kraljevski konj. 
 
Predstavitev lipicancev ZRLS na AGRI ima že 
dolgo tradicijo, s sodelovanjem na sejmu vsako 
leto predstavljamo to našo najstarejšo pasmo 
konj širši slovenski javnosti. Za ZRLS sodelova-
nje na AGRI pomeni veliko promocijo za tega 
konja.

Na letošnjem sejmu se bo kot član ZRLS pred-
stavila družina Peternel – Vzrejna hiša Barbana 
s kobilo 105 Thais XXIII in kastratom 129 Con-
versano Barbana VII. 
 
Na dan konjereje, 23.8.2022, se bo poleg zgoraj 
navedenih konj, predstavil še dolgoletni jahač, 
član ZRLS in udeleženec olimpijskih iger v Los 
Angelesu leta 1984 Alojz Lah. V nastopi bo 
predstavil vse vaje iz klasične šole jahanju, vklju-
čno s šolo nad zemljo. 
 
 

Primož Tanko in Klemen Turk
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PREDSTAVITEV REJCEV IN KMETIJ 

 
VZREJNA HIŠA LIPICANCEV BARBANA  

 
Naša Domačija se nahaja na gorenjskem, natančneje V globokem v občini Radovljica. Janez in Nina 
z družino imata v lastni okoli 30 lipicancev. Na Barbana Lipizzans se je vse skupaj začelo ko so leta 
1994 kupili prvo lipicanko Barbano in s tem se je začela reja lipicanca.  
 
Na družinski kmetiji so se posvetili reji in vzgoji mladih žrebet. Svojo rejo sta osnovala na majhni 
čredi, saj le tako  ohranjajo pristen kontakt z vsemi konji. Mladi konji imajo na voljo odprti hlev, v 
katerem so skozi celo leto, v pašni sezoni pa imajo na razpolago velike  pašnike , kjer v mešanih 
čredah odraščajo. Prizadevajo si za prepoznavnost pasme in promocijo lipicanca. 
 
Danes se vam v 2 vpregi predstavljata  sta 4 letna kobila 105 Thais in 3 letni kastrat Conversano 
Barbana. Skupaj vozita nekaj mesecev in nabirata neprecenljive izkušnje na dogodkih.  
 
Naj pa omenimo da je kobila Thais osvojila Šampionat  v Topolcianky na Slovaškem. Kobilo so ku-
pili kot žrebičko od rejca Andrej Hosta. S svojimi 3 leti pa je že pokazala da bo nekaj posebnega. 
Lansko leto je  na slovaškem  v kobilarni Topocianky  na razstavi lipicanskih konj dosegla vse zmage 
v vseh možnih kategorijah in trenutno velja za najlepšega lipicanca v Evropi. 
 
Kastrat 129 Conversano Barbana VII  je bil rojen na Vzrejni hiši Barbana. Zaradi dobrega karakterja 
so ga v zimskem času pričeli trenirati in sedaj skupaj s Thais pridobivata izkušnje v dvovpregi. Ko-
bile ki vozita spredaj sta plemenski kobili ki sta bili v reji zadnjih nekaj let. Obe sta imeli že kvali-
tetna žrebeta katera so našla nov dom v tujini.  
 



64

SEZNAM RAZSTAVLJENIH ŽIVALI 

 
 
-      129 Conversano Barbana VII (kastrat),  
       rojen 6.4.2019,  
       po očetu 388 Conversano Allegra XLVI in materi 576 Barbana VII,  
       rejec in lastnik Peternel Janez 
 
-      105 Thais XXIII (kobil),  
       rojena 14.4.2018,  
       po očetu po očetu 388 Conversano Allegra XLVI in materi 715 Thais IV,  
       rejec Hosta Andrej, lastnik Peternel Janez 
 
 
 

105 Thais XXIII (kobil)
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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. Po-
zitivna 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 1255 živali, od 
tega je 1131 plemenskih kobil in 124 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. Vedno več živali se tako 
danes že uporablja v ljubiteljske in rekreativne 
namene.  
 
Rejski program za pasmo slovenski hladnokrvni 
konj na celotnem območju Republike Slovenije 
izvaja Priznana rejska organizacija Združenje 
rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme, ki 
šteje okrog 350 članov. V zadnjem obdobju svo-
jega delovanja je pri izvajanju rejskega programa 
zelo aktivna. Skupaj s strokovno službo in pred-
vsem rejci, ki se v vse organizirane rejske prire-
ditve aktivno vključujejo, si prizadeva za 
napredek v kvaliteti vzreje ter na promociji  
pasme. Z organizacijo dogodkov, kot so Dan slo-
venskega hladnokrvnega konja, Dan odprtih 
vrat, udeležba na različnih prireditvah in festi-
valih, kot je npr. Festival za ljubitelje živali,… se 
pasma uspešno predstavlja širši javnosti in s tem 
pridobiva na vedno večji prepoznavnosti. 
 
 
 

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

 
Kolekcijo konj slovenske hladnokrvne pasme bosta v času sejma AGRA predstavljala rejec in oskrb-
nik plemenskega žrebca 1074 Zvitorepec-676 Franc Bevc in Franc Kos, ki bo predstavljal plemensko 
kobilo 4940 Ugnanka z žrebčkom iz domačega hleva. 
 

Žrebec 1074 Zvitorepec-676 je mlad žrebec slovenske linije z zelo dobro telesno oceno zunanjosti. 
V letošnjem letu pričakujemo njegovo prvo potomstvo.  
 
 

Kobila 4940 Ugnanka ima z oceno 8,0 zelo uspešno opravljen Preizkus delovne sposobnosti za 
konje slovenske hladnokrvne pasme. Do sedaj ima registrirana dva žrebeta, od tega eno moško in 
eno žensko žrebe, ob nogi pa je njeno tretje žrebe slovenske hladnokrvne pasme.  

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

1074 Zvitorepec-676 
705 003 618000017 
črnkasta rjava 
17.03.2018 
983 Ormož-568 
4083 Litka 
765 Čopič Vulkan XVI-390 
Zajc Peter, Gorenje Brezovo 4, 1294 
Višnja Gora 
RS-PRO ZRKSHP 
Bevc Franc, Dobrina 5, 3223 Loka pri 
Žusmu 

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

4940 Ugnanka z moškim 
žrebetom roj. 13.05.2022 
po 1075 Zadlog Diamant XIV-677 
705 003 616000506 
rjava 
13.05.2016 
950 Likof Nero XIII-531 
540 B Dijosa / Mora 
647 Triumf Vulkan XVI-271 
Kos Franc, Sušje 20, 1310 Ribnica 
Kos Franc, Sušje 20, 1310 Ribnica 
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PREDSTAVITEV REJCEV IN KMETIJ 

 
KMETIJA BEVC 

 
Družina Bevc iz Dobrine se nahaja na območju Kozjanskega v bližini Loke pri Žusmu. S konjerejo 
se ukvarjajo že mnogo let, saj so veliki ljubitelji konj. Na kmetiji je vedno med 15 in 20 konj slo-
venske hladnokrvne pasme. Gospodar Franc je že vrsto let oskrbnik plemenskih žrebcev, registri-
rano imajo tudi pripustno postajo za pripust kobil. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plemenske kobile z žrebeti na paši 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gospodar Franc z žrebcem 1012 Piran 
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KMETIJA KOS 

 
Kmetija se nahaja v vasi Sušje na obrobju Ribniške doline. Skupaj obsega 12 hektarjev, 6 hektarjev 
je mešanega gozda, 6 hektarjev pa travnikov za košnjo v najemu. Konji so na kmetiji že več kot 70 
let. Dolgo so se uporabljali za delo, tudi takrat, ko se je vsa težja dela lahko že opravljalo s traktorjem. 
Leta 2000 so pričeli z rejo avtohtonega slovenskega hladnokrvnega konja. Začetki so bili skromni, 
danes pa je v hlevu 7 konj SHL pasme, med njimi tri plemenske kobile, ki so usposobljene za 
vožnjo. Poleg konj je v hlevu še 6 glav goveda, rejo goveda pa počasi opuščajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plemenski kobili 4940 Ugnanka in  4914 Terana, ki redno vozita  
in imata uspešno opravljen Preizkus delovne sposobnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kobili Ugnanka in Žledka z žrebetoma
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DAN KONJEREJE TOREK, 23.8.2022 

 
Na konjerejski dan se jima bo pridružil še Stanislav Zajc s plemenskima kobilama 4412 Oksfordka 
in 4267 Mangana in Janez Klančnik s plemenskim žrebcem 1044 Titan Nero II-646. 
 

 

 

 

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

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

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

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

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

1044 Titan Nero II-646 
705 003 615000210 
črnkasta rjava 
27.02.2015 
807 Ero Nero I-425 
1421 B Jodesa 
712 Adam Nero XIII-336 
Urbančič Zdenko, Velika Pristava 16a, 6257 Pivka 
RS-PRO ZRKSHP 
Klančnik Janez, Planina na Pohorju 21, 3214 Zreče
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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 dojil 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 slovensko hladnokrvne pasme. V vsem tem času so imeli v hlevu 
tudi več kot 25 živali, nikoli pa manj kot eno rodovniško kobilo SHL pasme. So dolgoletni in uspešni 
rejci, ki imajo trenutno v hlevu 7 konj od tega 2 kobili z žrebeti in žrebico staro dve leti. Kobile se 
uporabljajo predvsem za vzrejo žrebet, če pa jim čas dopušča jih zaprežejo in se z njimi zapeljejo po 
okoliških krajih.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kobila 4412 Oksfordka z žrebetom 
 
 



71

KMETIJA KLANČNIK 

 
Kmetija leži na gorskem višinskem območju, na nadmorski višini 1000 m. Obsega 58 ha površin, 
od tega 10 ha obdelovalnih površin in 48 ha gozda. Ukvarjajo se s konjerejo in govedorejo, glavni 
vir dohodka pa jim je gozdarstvo.  
 
Trenutno je na kmetiji 14 govedi pasme šarole in 12 konj slovenske hladnokrvne pasme, od tega 6 
plemenskih kobil, plemenski žrebec, 4 žrebeta ter enoletna žrebica. Gospodar Janez je s konji že 
od samega otroštva, saj je dve kobili na kmetijo priženil že njegov oče.  Kobili sta se za kmečko 
delo na polju in gozdu uporabljali vse dokler jih ni nadomestil traktor. Ker je bilo dela zanju vedno 
manj, so jih pričeli pripuščati in se ukvarjati z vzrejo žrebet. Leta 1992 po prevzemu kmetije je bila 
želja, da se število plemenskih kobil poveča. Najbližja pripustna postaja je bila precej oddaljena, 
zato je gospodar zaprosil za dodelitev državnega žrebca, ki ga je leta 1996 tudi dobil v oskrbo.  
 
S konji je pričel sodelovati na raznih razstavah, kjer je kot vzoren oskrbnik plemenskih žrebcev in 
lastnik kvalitetnih plemenskih kobil na različnih regijskih in državnih razstavah osvojil številne na-
grade in priznanja. V letošnjem letu je postal tudi Rejec leta konj slovenske hladnokrvne pasme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

čreda konj na kmetiji Klančnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Z žrebcem 993 Pastir Vulkan XVII-590 na licenciranju v Stožicah 
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POSAVSKI KONJ 

 

Posavski konj se na kmetijsko živilskem sejmu 
v Gornji Radgoni pod vodstvom Slovenskega 
združenja rejcev konj pasme posavec predstavlja 
že od leta 2005. Pomemben uspeh je bila pred-
stavitev kolekcije posavskih plemenskih žrebcev 
in kobil leta 2005 in 2016. V sklopu avtohtonih 
pasem konj predstavlja posavski konj pomem-
ben del konjereje v Sloveniji in razstave konj v 
Gornji Radgoni. Predstavitev na sejmu AGRA je 
ena pomembnejših prireditev v reji konj, kjer si 
lahko rejci in obiskovalci ogledajo pasemske 
konje in rejsko delo. Izvorno rodovniško knjigo 
vodi priznano rejsko društvo Slovensko združe-
nje rejcev konj pasme posavec in s strokovno 
službo uspešno nadaljuje in ohranja rejo. 
 
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 skladen, hlad-
nokrvni konj, manjšega okvira, čvrste konstitu-
cije dobrohotnega karakterja in razmeroma 
živahnega temperamenta, pravilnih in izdatnih 
hodov, primeren za vprego in tudi za delo pod 
sedlom. Po barvi prevladujejo rjavci in vranci, 
lisičja in siva barva so manj zaželene, liscev in 
pegavcev v populaciji ni. Zaželeno je še, da je na 
vseh delih telesa čim manj belih znakov. 
 
Pri posavskem konju se je oblikoval izredno 
konsolidiran rodovnik z načrtno rejo v sorod-
stvu. Napredek v reji potrjuje izdaja že drugega 
zvezka rodovniške knjige za posavske konje, zre-
jene v Sloveniji, ki zajema podatke o reji konj te 
pasme od leta 2014 do vključno 2019. V reji po-
savskega konja je formiranih 134 rodov kobil  in 
osem linij žrebcev – Denis, Jadran, Ričko, 
Sokol, Tigar, Ital, Dukat in Ikar. Trenutno je v 
rodovniško knjigo za posavskega konja vpisanih 
105 plemenskih žrebcev in 732 plemenskih 
kobil. Letno se registrira okoli 500 žrebet.  
 

Za posavskega konja je značilna čvrsta konstitu-
cija, zelo izražen spolni dimorfizem, skromnost, 
hitra zrelost in zelo dobra plodnost. Dobrohoten 
in za hladnokrvne konje živahen temperament, 
inteligentnost ter izredna učljivost so prednosti, 
ki odlikujejo posavskega konja kot oblikovalca 
pokrajine v ekstenzivnih področjih ali kot vse-
stransko uporabnega konja. Lastnosti, ki se pri 
posavskem konju zasledujejo v rejskem pro-
gramu, se danes zahtevajo pri vsestransko upo-
rabnem konju kot partnerju v prostem času. 
 
Linije in rodovi v reji posavskega konja so rezul-
tat dolgoletne tradicije mnogih konjerejskih dru-
žin, pri katerih se je naklonjenost, navdušenost 
in znanje ohranjalo od generacije do generacije. 
S konji in njihovimi rejci so se ohranjali tudi na-
rečje, navade in običaji, ki predstavljajo izredno 
bogastvo pokrajine in njihovo edinstvenost. Po-
savski konj kot pasma, je negativne smernice in 
trende 20. stoletja ne le preživela ampak se raz-
vila v najbolj popularno in perspektivno rejo 
konj v Sloveniji.  
 
 
 

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

 
KMETIJA JOŽE JALOVEC  

 
Star sem 53 let. S konjerejo se ukvarjam že od malih nog. Imamo manjšo kmetijo. Doma smo že od 
nekdaj imeli konje. Z njimi smo si pomagali pri kmetovanju. Po srednji šoli sem se zaposlil v tovarni 
Pohištva Brežice, a kmalu so me poklicali k služenju vojaškega roka. Ko sem se vrnil leta 1989 mi 
je oče prepustil kmetovanje. Zmanjšal sem govedo in povečal št. konj. Za konje me je navdušil stari 
oče. Imeli smo traktor, a sem najrajši delal s konji. Spomnim se, da sem že kot osnovnošolec pred 
šolo s starim očetom okopaval koruzo in krompir. Pozimi, pa sva hodila v gozd po drva. Bilo je zelo 
mrzlo a me ni motil mraz. Bilo mi je zelo zanimivo » šlajsat ». Na kmetiji smo imeli hrvaške posavce, 
zato je tudi mene zainteresirala ta ,pasma. Starejši kojarji so me kasneje navdušili za čisto pasmo 
slovenskega posavca. Sedaj imam v hlevu 7 konj od tega enega plemenskega žrebca. Pred dvema 
letoma sem si huje poškodoval hrbtenico, zato sem moral zmanjšati na to število. A ljubezen do 
konj se je še povečala. Najraje zaprežem in se popeljem z zapravljivčkom. Pred poškodbo sem vozil 
tudi poroke s parom žrebcev. Sedaj imam v oskrbi četrtega državnega žrebca. Želja mi je, da bi se 
lahko še enkrat vozil z žrebci. To me je vedno veselilo. Včlanjen sem v Združenje in sem že od 
vsega začetka praporščak. Toliko na kratko o meni in moji konjereji. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UREK MIHAEL – DOMAČIJA KAPELE 

 
Rojen sem 2.9.1956 kot četrti otrok v družini. Starši so živeli od kmetije in ni bilo razkošja. Na 
kmetiji so bile ena ali dve kravi in dva konja, s katerima je oče obdeloval zemljo in preživljal družino. 
Po končani osnovni šoli sem se izučil za avtoličarja in se zaposlil na IMV Brežice.  Spoznal sem 
ženo Viktorijo s katero imava dve hčeri Patricijo in Mišo.  Patricija ima dva sina Lovrota in Tarasa, 
Miša pa s partnerjem živi doma. Po 20 letih delovne dobe sem se odločil za samostojno pot in odprl 
avtoličarsko dejavnost, katero sem opravljal do upokojitve. Pri 21 letih mi je umrl oče in na domačiji 
sta ostala samo mama in brat Vinko, ki je nadaljeval s konjerejo. Midva z ženo sva si zraven domačije 
zgradila hišo. Po smrti mame in brata sem jaz nadaljeval s konjerejo. Trenutno imam štiri plemenske 
kobile Posavke in žrebca Posavca.
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SEZNAM RAZSTAVLJENIH ŽIVALI 

 

ŽREBEC Linija DUKAT

1. Žrebec 
Barva 
Datum rojstva 
Oče 
Mati 
Rejec 
Oskrbnik: 
Lastnik

145 PRAH-56      705 004 811000362 
Rjava 
03.05.2011 
068 DUKAT (CRO) 
461 HOYA/RUŽA 
Raztresen Vladimir, Lucine 32, 4208 Gorenja Vas 
Prišel Andrej, Ponikve 10, 8261 Jesenice na Dolenjskem  
RS – PRO SZRKPP

KOBILA Rod 8

2. Kobila 
Barva 
Datum rojstva 
Oče 
Mati 
Rejec 
Lastnik

1417 VERA       705 004 817000177 
Črnkasta rjava 
10.06.2017 
116 MARE-38 
1061 PRIMULA 
Frankovic Anton, Oštrc 43, 8311 Kostanjevica Na Krki 
Jalovec Jože, Trebež 2, 8253 Artice

KOBILA Rod 123

1. Kobila 
 
Barva 
Datum rojstva 
Oče 
Mati 
Rejec 
Lastnik

1008 OTOMANKA       705 004 810000077 
Z ženskim žrebetom po 179 TITO 
Črnkasta rjava 
20.06.2010 
89 BOBOVAC 
611 JERKA/MIŠA 
Gregoric Andrej, Gmajna 24, 8274 Raka 
Urek Mihael, Kapele 10a, 8258 Kapele
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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 fede-
racije WHBSF (World haflinger breeding and 
sport federation), katere član je PRO Slovensko 
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 340 živali. Med njimi je 
17 plemenskih žrebcev, zastopane so vse linije. 
Število plemenskih kobil različnih starosti je 
320, glede na število pripustov se jih manj kot 
polovica uporablja za pleme. Število vseh haflin-
ških konj v Sloveniji znaša cca 900 živali.  
 
Slovenska reja je v zadnjem obdobju naredila 
ogromen napredek v sami kvaliteti reje in je 
tako že povsem primerljiva trendom v reji da-
našnjega-modernega haflingerja. Veliko je tako 
starih kot novih, mlajših rejcev, ki želijo vzrejati 
haflingerja, ki ima vedno večji poudarek na upo-
rabni vrednosti in vedno večje je zavedanje, da 
z uporabno vrednostjo konj pridobi dodano 
vrednost. Povpraševanje na trgu je daleč večje 
od ponudbe, možnosti za rejo in prodajo pa so 
posledično seveda dobre in perspektivne.  
 
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.  
 
 

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

HAFLINŠKI KONJ 
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SEZNAM RAZSTAVLJENIH ŽIVALI 

 
Haflinškega konja bo na sejmu AGRA predstavljal rejec Debeljak David s plemensko kobilo 1514 
Edisa in žrebcem 154 Wallenstein-435.  
 
 

Plemenska kobila Edisa je zmagovalna žrebica Razstave žrebet 2017 in zmagovalka med dvoletnimi 
žrebicami na 4. Državni razstavi haflingerjev leta 2019. Do sedaj  ima registrirano eno potomko. 
 
 
 

Žrebec 154 Wallenstein-435 glede na oceno zunanjosti in kvaliteto potomstva sodi med najboljše 
plemenjake, ki trenutno plemenijo pri nas. Ima uspešno opravljen preizkus delovne sposobnosti 
za žrebce, do sedaj pa ima skupaj registriranih 50 živali, od tega 25 moških in 25 ženskih. V letu 
2021 je bilo njegovih prvih 5 potomcev sprejetih in vpisanih med plemenske živali, od tega 2 žrebca 
in 3 kobile.  
 

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

1514 Edisa 
705 005 917000030 
plavogriva svetla lisičja 
10.03.2017 
159 Wonderful 
1347 Emke 
Almquell 
Halič Dejan, Kozjak nad Pesnico 53, 
2201 Zgornja Kungota 
Debeljak David, Smoldno 5,  
4223 Poljane nad Škofjo Loko

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

154 Wallenstein-435 
040 005 52-05031-14 
svetlogriva lisičja 
04.03.2014 
040 003 82-00396-06 Wienerart 
040 005 52-05120-10 Venezia 
040 003 12-00311-02 Newlook 
Brunner Friedrich, Dellach im  
Drautal 89, 9772 Dellach, Avstrija 
RS-PRO SZRKPH 
Žagar Jože, Stara Loka 155,  
4220 Škofja Loka
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PREDSTAVITEV REJCEV IN KMETIJ 

 
KMETIJA DAVIDA DEBELJAKA Pr'Jurčk- Debeljak 

 
Domačija pr ' Jurčk se nahaja na desnem bregu poljanske doline v kraju Smoldno v občini Gorenja 
vas- Poljane. Leži na lepi, sončni lokaciji, mimo katere poteka pohodniška pot ter kolesarski občinski 
krog.  Kmetija je samooskrbna, večino hrane pridelajo doma. Poleg konjereje se ukvarjajo še z go-
vedorejo, kozjerejo in gozdarstvom. Imajo velik potencial za usmeritev v turistično kmetijo. 
 
Konji so bili na Pr'Jurčk prisotni do leta 1972. Ob nakupu traktorja se jih za delo ni več potrebovalo, 
zato so bili vse do aprila 2011, ko so kupili brejo haflinško kobilo, brez konj.  Od tega trenutka 
dalje so konji na kmetiji stalno prisotni. Razlogov, da so se odločili za vzrejo haflingerja je veliko. 
Konji so v tipu idealni za njihov strm teren, so vzdržljivi in odporni na vremenske razmere, sobivajo 
v sožitju z ostalimi živalmi, predvsem pa imajo miren karakter in so vsestransko uporabni. 
 
Trenutno imajo v lasti 8 predstavnikov haflinške pasme, od tega dve plemenski kobili Gili in Lavita 
Star z moškima žrebetetom Winterstein in Walterstein po žrebcu Wallenstein, plemensko kobilo 
Ediso, dve žrebici Gino in Elso ter kastrata Arona. Družbo jim delata še poni kobilica z žrebičko. 
 
Konji so čez zimo v hlevu, kjer so urejeni boksi, vsakodnevno pa jim je zagotovljeno gibanje v iz-
pustu. V času pašne sezono so stalno na paši, del črede paseje tudi na Dajnarski planini. Vsi odrasli 
konji so vajeni dela pod sedlom in v vpregi, občasno jih je z njimi mogoče videti na različnih prire-
ditvah. Redno in uspešno se udeležujejo razstav in rejskih prireditev, ki jih organizira Slovensko 
združenje konj pasme haflinger. 
 

Haflinger je zlat konj z zlatim srcem! 
 

Blagoslov konj na dan Sv. Štefana 26.12.2021 pred 
cerkvijo Sv. Martina v Poljanah 

Iz leve proti desni: Lavita Star, Gili, Gina, Elsa, 
Edisa ,Aron, ter ponika Astra 

hčerki Neža na Edisi in Mojca na 
Aronu pri jezdenju na Gabrško Goro 

nedeljski družinski izlet 
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DAN KONJEREJE TOREK, 23.8.2022 

 
Na konjerejski dan bo kolekcija haflingerjev še dodatna predstavljena s kobilami Uharica, Habibi 
in Lonarda ter kastratom Spirit-458. Predstavitev 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, Stefi Zdovc in Iman Oshish.  
 

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

Uharica 
705 005 909000087 
svetlogriva svetla lisičja 
01.05.2009 
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 
16.05.2015 
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

1426 Lonarda 
040003003444507 
plavogriva svetla lisičja 
14.03.2007 
310/T Skorpion 
17798/T Loren-Luzi 
040 003 00-26528-94 Aton Re 
Schranz Matthias, Kauns 8, A-6522 Kauns, Avstrija 
Oberstar Tadej, Dol pri Ljubljani 7, 1262 Dol pri Ljubljani

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

Spirit-458 
705 005 919000067 
plavogriva svetla lisičja 
03.05.2019 
132 Slez-399 
1212 Blinda 
52 Adrijan-246 
Homar Stanko, Dupeljne 11, 1225 Stahovica 
Požaršek Dunja, Sitarjevška cesta 59, 1270 Litija
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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. 
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Bosanski planinski konj se na letošnjem sejmu 
AGRA v Gornji Radgoni predstavlja s statusom 
avtohtone pasme na področju Slovenije in je naj-
bolj znan in tipičen predstavnik majhnega pla-
ninskega konja na Balkanu. Izvorno območje 
bosanskega planinskega konja je področje bivše 
Jugoslavije, še posebej današnje Bosne in Her-
cegovine. Kasneje se je reja razširila predvsem 
v hribovita območja bivše Jugoslavije in tudi v 
druge države. V Sloveniji se je pasma pojavila 
verjetno že v 16. stoletju, predvidoma z Uskoki. 
Skromne vzrejne razmere in potreba po vse-
stranski uporabnosti v tovorne namene zlasti na 
težko dostopnem in neobljudenem terenu so 
odločilno vplivale na oblikovanje skromne, ro-
bustne in vzdržljive pasme.  
 
Mednarodno združenje rejcev bosanskega pla-
ninskega konja izvaja rejski program za pasmo 
na območju Republike Slovenije z možnostjo ši-
ritve na druga območja. Pasma se v skladu s pra-
vili izvorne rodovniške knjige vzreja tudi v: 
Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Hrvaškem, Ni-
zozemskem, v Švici, Nemčiji in Avstriji. Rejski 
cilj je skladen, plemenit toplokrvni konj, manj-
šega okvira, razmeroma živahnega tempera-
menta, čvrste konstitucije in dobrohotnega 
karakterja, pravilnih, zanesljivih in izdatnih 
hodov, ki je primeren za vprego, za delo pod 

sedlom ter vse zvrsti ljubiteljskega konjeništva. 
Pasma je pozno zrela in popolnoma odraste šele 
pri šestih letih.  V reji bosanskega planinskega 
konja je največ vrancev in  rjavcev, v zadnjem 
času pa so vse bolj popularni plavci. Populacija 
konj bosanske planinske pasme je majhna in ize-
načena. Zaradi svoje maloštevilnosti in razprše-
nosti celotne populacije velja bosanski planinski 
konj za kritično ogroženo pasmo. Trenutno je v 
rodovniško knjigo za bosanskega planinskega 
konja v Sloveniji vpisanih 10 plemenskih žreb-
cev in 52 plemenskih kobil. Letno se registrira 
okoli 15 žrebet.  
 
Bosanski planinski konj je poznan kot vzdržljiv, 
delavoljen konj z dobro izoblikovanim naravnim 
čutom (odlično ravnotežje in dober občutek za 
hojo ter tovor na zelo zahtevnih strmih poboč-
jih) kar je za planinskega konja, ki ga upora-
bljamo za delo v izredno težkih razmerah 
zaželeno. V zadnjih dveh desetletjih se je ta konj 
ponovno uveljavil kot vsestransko uporaben 
konj za lažja dela, ki jih rejci še opravljajo s konji 
in za potrebe ljubiteljskega konjeništva.  
 
 

Strokovni vodja RP za pasmo bosanski  
planinski konj: 

Dr. Matjaž Mesarič, DVM

BOSANSKI PLANINSKI KONJ 
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Mednarodno združenje rejcev bosanskih planin-
skih konj s sedežem v Sloveniji je bilo ustano-
vljeno na Borikah, BiH 2010 z namenom, da 
prepreči izumrtje in zagotovi obstoj in prihod-
nost tej plemeniti pasmi konj.  
 
Mednarodno združenje je danes priznana rejska 
organizacija, ki je nosilec rejskega programa za 
pasmo bosanskih planinskih konj, in je v novem-
bru 2021 postala priznana kot avtohtona pasma 
živeča na teritoriju Slovenije.  
 
Osnovna in najpomembnejša naloga je povezo-
vanje rejcev bosanskih planinskih konj, izvaja-
nje rejskega programa, izdajanje zootehničnih 
dokumentov in vodenje izvorne rodovniške 
knjige za čistokrvne bosanske planinske konje. 
 
Sodeluje tudi z ostalimi rejskimi društvi in or-
ganizacijami ter z rejci v devetih državah, kjer 
se pasma bosanskih planinskih konj vzreja. 
 

Cilj in vizija Mednarodnega združenja rejcev bo-
sanskih planinskih konj je, da s povečanjem šte-
vila rejcev in plemenskih živali bosanskih 
planinskih konj, ljubiteljev  ob podpori državnih 
institucij ter promocijo te pasme lahko sledi k 
uresničitvi svoje vizije in ohranjanju biotske raz-
novrstnosti priznanih avtohtonih pasem živečih 
v Sloveniji. 
 
Letos na sejmu Agra, našo pasmo predstavljata 
žrebec  19 BARUT VIII – P 60 / Miki v lasti Ma-
tevža Rožeja iz Turj  pri Hrastniku in kobila 59 
ZORKA VIII / Divna, katere lastnica je Barbara 
Figl iz Eggenburga v Avstriji.   
 
Več informacij dobite na naši spletni strani: 
https://www.bosanskikonj.si/ 
 
 

Vesna Stariha, 
Predsednica Mednarodnega združenja rejcev 

bosanskih planinskih konj

MEDNARODNO ZDRUŽENJE REJCEV BOSANSKIH  
PLANINSKIH KONJ (MZRBPK) 
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SEZNAM RAZSTAVLJENIH ŽIVALI 

 

ŽREBCI Linija MIŠKO

1. Žrebec 
Barva 
Datum rojstva 
Oče 
Mati 
Rejec 
Lastnik

19  BARUT VIII – P60       705 001 115000008 
Temna rjava 
20.06.2015  
5 BARUT III – P37 
16 MORINA I  
Dolinšek Anton, Rtiče 1, 1414 Podkum  
Rožej Matevž, Turje 49, 1431 Dol pri Hrastniku

KOBILE Rod DINARA

2. Kobila 
 
Barva 
Datum rojstva 
Oče 
Mati 
Rejec 
Lastnik

59 ZORKA VIII/ Divna   705 009 118000031 
žrebe po 24 DURMITOR III - P 75/Sultan 
rjava 
14.07.2018 
10 MIŠKO VI-N21 
10 ZORKA IV 
Milovčič Nikola, Frankopanska 25, 51516 Vrbnik, HR 
Figl Barbara, Avstrija

Matevž Rožej s svojim žrebcem 19 
BARUT VIII – P 60 / Miki Emilly na kobili 59 ZORKA VIII / Divna

Žrebtišče Petrinjski Kras
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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 in Konjeniškim klubom (KK) 
Karlo Maribor 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. Študenti se z 
jahalnimi klubi povezujejo preko obveznih pe-
dagoških vaj pri predmetu Ekonomika in tehno-
logije športne konjereje in seminarskih ter 
zaključnih del njihovega študija. 

PRESKAKOVANJE ZAPREK KOT ŠPORTNA  
DISCIPLINA KONJENIŠTVA 

 
Organizator: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru v 

sodelovanju s Konjeniškim klubom Karlo Maribor in Jahalnim klubom Kasco Svečina
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Ustanovitev kluba 
Klub je bil ustanovljen leta 1996 in uspešno de-
luje že od vsega začetka. Vanj je vključenih 
preko 100 članov, ki sodelujejo pri njegovem 
razvoju. Starost njihovih članov je od 7 pa do 60 
let. V KK Karlo ni na prvem mestu samo jaha-
nje, ampak tudi druženje vseh jahačev in ljubi-
teljev konj. Večkrat letno se zberejo, ko si 
priredijo zabave. Takrat si tudi izmenjajo na-
svete ter izkušnje, ki si jih pridobivajo v stiku s 
konji. Takšno druženje radi delijo z drugimi, ki 
hitro spoznajo, da je pri njih res lepo. 
 
Od kod ime? 
Carlo Frost je bil žrebec pasme švedski kasač in 
je v družini Kovačič postal nekakšen simbol. 
Spominjajo se ga kot lepotca, lisjaka z diagonal-
nima belima lisama na nogah. Bil je odličen 
športnik z velikim srcem. Od 1985 do 1993 so 
bila njegova najuspešnejša leta. Zmagal je veliko 
dirk v Sloveniji kot tudi na tujem ter osvojil 
naziv najhitrejšega konja v Jugoslaviji. 
 
Jahalni center 
Jahanje je možno v dveh zunanjih manežah in 
v pokriti jahalnici, v kateri lahko poteka jahalna 
šola tudi pozimi in slabem vremenu. V letu 2007 
so zunanje maneže, na novo uredili z kvalitetno 
podlago in jo prav tako lahko uporabljamo v vsa-
kem vremenu. Mešanica kremenčeve mivke in 
vlaken iz filca, je najkvalitetnejša podlaga tre-
nutno na tržišču. S to podlago je naše jahališče 
med kvalitetnejšimi v Sloveniji, ki na tekmo pri-
vablja tudi najboljše tekmovalce in konje. 
 
Jahalna šola 
V okviru jahalnega centra poteka jahalna šola-
začetni in nadaljevalni tečaj. Tečaji so organizi-
rani vsak dan po dve uri, tudi pozimi. Potekajo 
pod vodstvom učitelja jahanja Mihaela Kovačiča 
ml. ter inštruktorja jahanja Ivana Krajnca. 
Razpolagajo z 11 konji različnih pasem in velikosti, 
ki so mirne in prijazne narave, tako da so primerni 
za jahače vseh starosti. Šolski konji so v dopoldan-
skem času spuščeni v izpustih, popoldan pa delajo 
v jahalni šoli in so tako zelo disciplinirani.

Tekmovalna skupina 
Treningi tekmovalcev potekajo vsak dan med 
tednom po eno uro in sicer pod vodstvom učite-
lja jahanja Mihaela Kovačiča ml. Za to skupino 
imajo na razpolago 3 konje, s katerimi se naši 
registrirani tekmovalci tudi udeležujejo tekem v 
preskakovanju ovir. Letno izšolajo okoli 10 
novih kandidatov, ki opravijo tekmovalno li-
cenco in jih tako popeljejo v tekmovalni šport. 
 
Turistično jahanje in jahanje na terenu 
Za obiskovalce je možno turistično jahanje in 
sicer vsak dan 10 minut pred koncem šolske 
ure. Jahanje na terenu poteka ob nedeljah, pod 
vodstvom vodiča. Prične se spomladi, saj je po-
gojeno z vremenom. Pogoj za terensko jahanje 
je opravljen izpit Jahač 2. Po dogovoru je možno 
izpeljati terensko jahanje v skupini. Popeljejo 
vas lahko po vinogradniških gričih vse do Drav-
skega polja, kjer je pot odprta na vse strani. 
 
Hipoterapija 
Pri nas izvajamo tudi hipoterapijo za ljudi, ki so 
telesno prizadeti. Terapija s konji je lahko uspe-
šna tudi pri zdravljenju različnih drugih motenj 
na področju duševnega zdravja npr. motnje pri 
zaznavanju samopodobe, motnje odvisnosti, ve-
denjske in osebnostne motnje, učne težave, 
odraščanje… 
Starši se odločajo na podlagi zdravniškega pri-
poročila, da svoje otroke pripeljejo na takšno 
obliko terapije. Izkušnje do sedaj so kar pri 
nekaj otrocih pokazale izboljšanje. 
 
 

PREDSTAVITEV KLUBOV 

 
KONJENIŠKI KLUB KARLO 

Konjeniški klub KARLO
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SEZNAM RAZSTAVLJENIH ŽIVALI 

 
Konjeniški klub KARLO MARIBOR 

 
                                ALI, kastrat 
Rojen:                       30.3.2008 
Pasma:                      križanec 
Barva:                        lisast rjavec 
Latnik:                      Mihael Kovačič 
 
                                ESPECIAL HBC, kastrat 
Rojen:                       30.4.2009 
Pasma:                      KWPN 
Barva:                        Rjavec 
Latnik:                      Mihael Kovačič 
 
Namen dogodka je približati in predstaviti jahalno šolo in športno disciplino preskakovanja zaprek 
s konji, kot eno izmed športnih disciplin konjeništva ter rezultate in dosežke sodelovanja med stroko 
in prakso. 
  
 
 

JAHALNI KLUB KASCO SVEČINA 

 
                                LUN, kastrat 
Rojen:                       17.3.2003 
Pasma:                      Slovenska toplokrvna 
Barva:                        rjavec 
Latnik:                      Nataša Požar 
 
                                CASPER, kastrat 
Rojen:                       21.5.2009 
Pasma:                      Srbska toplokrvna 
Barva:                        Rjavec 
Latnik:                      Nataša Požar 
 

Jahalni klub Kasco Svečina 
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LJUTOMERSKI KASAČ je tradicionalna pasma 
nastala koncem 19 stoletja na področju Ljuto-
mera. Izvorni rodovi so vezani na prve registri-
rane domače kobile, ki so imele izdatne hode in 
bile pripuščene pod licencirane  kasaške žrebce. 
Rodovi so vezani na prve rejce in kmetije in so 
se potem z dotami po otrocih prenašali po Prle-
kiji. Sprva so bili ljutomerski kasači predvsem 
delovni konji, ki so bili sposobni hitro pripeljati 
blago in vino  do odkupnih mest. Hkrati so jih 
uporabljali za delo na poljih, na jesen pa so še 
malo tekmovali po bližnjih cestah. Z načrtnim 
parjenjem domačih kobil s priznanimi kasa-
škimi žrebci (norfolški, orlov, francoski, ameri-
ški kasač) je ljutomerski kasač pridobival na 
hitrosti. Leta 1875 je bilo na Dunaju registri-
rano Društvo za dirkanje s kobilami v kasu Lju-
tomer. Do 60 let prejšnjega stoletja so se 

ljutomerski kasači še uporabljali za delo, kasneje 
pa so se razvijali izključno kot športna pasma. Z 
razpadom ergele Turnišče pri Ptuju so veliko 
kvalitetnih kobil kupili prav rejci ljutomerskega 
kasača  in te kobile so prešle v isto rodovno 
knjigo, ki vsebuje tako ljutomerske kot turniške 
rodove. Ljutomerski kasač je še vedno popula-
ren tudi kot konj za hobi in razvedrilo po odslu-
ženi športni karieri (vozni konj in konj za 
jahanje). Njegova volja do dela je kvaliteta, ki jo 
cenijo tudi kupci. Je ponos Prlekov in tudi Slo-
vencev, saj smo tega konja ohranili in ga uspeli 
plasirati tudi v tujini. To leto bomo predstavili s 
4 predstavniki različnih vej rodu Mariška, ki se 
začenja z začetnico D in ima korenine v ergeli 
Đoke Dunđerskega ter predstavnico rodu 
Fulma, ki izhaja iz reje Ludvika Slaviča iz Grab.  
 

LJUTOMERSKI KASAČ  

 

UVODNIK  
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SEZNAM ŽIVALI  

 
 
                                DANTE MS ( izvorni rod Mariška) 
REKORD:                 1:16,1 
BARVA:                    RJAVEC 
DATUM ROJSTVA :  24.5.1999 
OČE:                         VICTORY SCREAM (US) 
MATI:                       DAKOTA MS 
OČE MATERE:         SCURRY LOBELL 
REJEC:                     MS KLJUČAROVCI d.o.o,, KLJUČAROVCI 21, 9242 KRIŽEVCI  
LASTNIK:                 JOŽEF BRUNEC, KOLODVORSKA UL.3, 9241 VERŽEJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Dante z voznikom Brunec Rokom. 
 
 
 
 
                                  DIDIER BLEU ( izvorni rod Mariška) 
REKORD:                 1:14,4 
BARVA:                    RJAVA 
DATUM ROJSTVA:   1.7.2014 
OČE:                         GRUCCIONE JET 
MATI:                       DINICA 
OČE MATERE:         ARCHER I.T. 
REJEC:                     DARJA TRONTELJ DOLINŠEK, POLICE 159, 1290 GROSUPLJE 
LASTNIK:                 VIKTOR IN JOŠT DOLINŠEK, POLICE 159, 1290 GROSUPLJE 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Didier Bleu z voznikom Viktorjem Dolinškom 
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                                  DEAR ABBY ( izvorni rod Mariška) 
REKORD:                 1:15,9 
BARVA:                    RJAVA 
DATUM ROJSTVA:   27.4.2017 
OČE:                         IMPETO GRIF 
MATI:                       DINICA 
OČE MATERE:         ARCHER I.T. 
REJEC:                     DARJA TRONTELJ DOLINŠEK, POLICE 159, 1290 GROSUPLJE 
LASTNIK:                 DARJA TRONTELJ DOLINŠEK, POLICE 159, 1290 GROSUPLJE 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Dear Abby z voznico Darjo Trontelj Dolinšek 
 
 
 
 
                                  DJANGO ( izvorni rod Mariška) 
REKORD:                 1:14,4 
BARVA:                    RJAVA 
DATUM ROJSTVA:   13.7.2017 
OČE:                         ALWAYS KING 
MATI:                       DENITA BJ 
OČE MATERE:         PERSUGILL 
REJEC:                     VITO ŠADL, CANKARJEVA UL.3, 9241 VERŽEJ 
LASTNIK:                 VITO ŠADL, CANKARJEVA UL.3, 9241 VERŽEJ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Django z voznikom Vitom Šadlom. 
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                                  FAUNA V ( izvorni rod Fulma) 
REKORD:                 1:16,3 
BARVA:                    RJAVA 
DATUM ROJSTVA:   5.5.2013 
OČE:                         MYSTICAL CROWN 
MATI:                       FIRE GIRL 
OČE MATERE:         ASHFORD 
REJEC:                     DAMJAN VAJS, TERBEGOVCI 27, 9243 SV.JURIJ OB ŠČAVNICI 
LASTNIK:                 ALOJZ FILIPIČ, CVEN, 9240 LJUTOMER 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Fauna V z voznikom Brankom Seršenom 
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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 

 

Zaradi biovarnostnih ukrepov bo tudi letos raz-
stavni prostor brez prašičev. Na žalost to postaja 
že tradicija, saj bomo brez njih že četrto leto. Na 
mednarodni  kmetijsko-živilski sejem prihajajo 
kmetje iz svojih hlevov in se zvečer vračajo vanje. 
Sejem obiskujejo tudi rejci iz sosednjih držav. 
Tako je prenos nalezljivih bolezni precej verjeten. 
Naših prašičev ne ogroža samo afriška prašičja 
kuga, obolevajo tudi zaradi drugih gospodarskih 
bolezni, ki povzročajo slabšo prirejo pri plemen-
skih prašičih ter več izgub  pri rastočih prašičih. 
Da bi jih obvarovali, ostajajo prašiči doma. Na raz-
stavi pa se lahko srečate s slovenskimi rejci, ki 
vzrejajo plemenske prašiče, z rejci, ki z domačimi 
prašiči dosegajo odlične rezultate, in z rejci avtoh-
tone pasme in strokovnimi službami. 
 
Vsakoletna razstava prašičev v okviru mednarod-
nega sejma AGRA je bila vedno dobro obiskana. 
Širša slovenska javnost, laična kot tudi stroko-
vna, lahko spremlja rezultate rejskega dela v slo-
venski prašičereji. Upamo, da vas odsotnost 
prašičev ne bo odvrnila od obiska našega raz-
stavnega prostora, kjer bomo predstavili stroko-
vno 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. Slovenske reje so 
majhne, pogosto rejci vztrajajo na zaključeni reji 
ali pa se odločajo samo za pitanje. Za vzrejo puj-
skov za pitanje so najprimernejše plemenske svi-
nje hibrida 12 in 21, ki jih odlikuje solidna 
velikost gnezda, odlične materinske lastnosti, 
dobra preživitvena sposobnost pujskov, rednost 
reprodukcije in odpornost. Pri križanju s termi-
nalnimi pasmami ali hibridi dobite odlične pi-
tance. Poleg pasem pietren (44) in slovenski 
mesnati landras (55) ter hibrida 54 smo lani 
vzpostavili še čredo pasme durok (33). Prvi ple-
menjaki pasme durok so bili že prodani. Sloven-
ska avtohtona pasma, za katero skrbimo po 
pravilih Rejskega programa za krškopoljskega 
prašiča,  pa lahko navduši rejce, ki bi želeli po-
sebnost tako po izgledu kot okusu. 

Na sejmu bomo v besedi in sliki prikazali novo-
sti na področju reje prašičev.  Letos bomo osred-
njo temo namenili večstranski uporabi 
informacij genotipizacije pri prašičih. Podatke 
uporabljamo za preverjanje identitete, porekla, 
preverjanju izvora  mesa, pripadnosti pasmi in 
oceni genetske pestrosti. Pristopili smo tudi k 
iskanju  genov z velikim učinkom in označeval-
cev za kvantitativne lastnosti prireje. V prihod-
nosti, ko bo genotipiziranih dovolj preizkušenih 
prašičev za oblikovanje referenčne populacije, 
bomo lahko genetske informacije uporabili tudi 
pri napovedi plemenske vrednosti. Z genomsko 
selekcijo lahko izboljšamo genetsko vrednotenje 
prašičev, ne more pa nadomestiti preizkusov in 
zbiranja podatkov. 
 
Nobenega razloga torej ni, da se slovenski rejci 
prašičev ne bi še v večji meri posluževali ple-
menskih mladic in merjascev iz slovenskega rej-
skega programa in z zgledom pokazali, da 
mislijo resno, ko potrošnike nagovarjajo »Ku-
pujmo in jejmo slovensko!« Obisk razstavnega 
prostora lahko izkoristijo potencialni rejci za se-
znanitev 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. 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 spodbude, občutek koristnosti in 
signal, da slovenski trg zares žel lokalno pride-
lano in predelano hrano. V zadnjem letu se tržne 
razmere zagotovo niso obrnile na bolje. Prašiče-
rejske kmetije potrebujejo reden odkup in pra-
vočasno plačilo, da bodo brez skrbi pri vračilu 
posojil in opogumljeni pri investicijah v boljše 
hleve in plemensko čredo. Če bo slovenska dru-
žba prepoznala prednosti domače, lokalne pri-
reje, bomo rejcem pomagali pri njihovih 
odločitvah. Potrošnike vabimo, da zahtevajo in 
kupujejo slovensko. Tako lahko posredno vzpod-
bujajo slovenske rejce in s tem prispevajo k ohra-
njanju slovenskega podeželja. Tudi potrošniki 



94

in širša javnost so vabljeni, da se v stiku z rejci 
in stroko prepričajo o domači reji prašičev. Če 
bodo razmere dopuščale, bomo  goste poprosili, 
da okusijo in ocenijo nekatere izdelke. 
 
Razstavo bomo popestrili s prikazom pasem 
obeh rejskih programov in hibridov na platnu. 
Prav tako bomo prikazali novosti iz evropske in 
slovenske zakonodaje, nove trende proizvodnih 
sistemov, ki temeljijo na urejenem rejskem delu 
z večjim poudarkom na dobrobiti prašičev, va-

rovanju okolja, povečani biovarnosti in dobrih 
delovnih pogojih. Upamo, da bomo vzpostavili 
sisteme reje, ki bodo všečni rejcem in javnosti. 
Strokovne službe bomo na voljo tudi za svetova-
nje. Razstavni prostor naj bi bilo tudi mesto, 
kjer se rejci srečujejo, izmenjajo mnenj in izku-
šenj ter sklenejo dogovore o skupnem nastopu 
na trgu. 
 
 

Prof. dr. Milena Kovač
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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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PREDSTAVITEV DROBNICE NA 60. MEDNARODNEM  
KMETIJSKO-ŽIVILSKEM SEJMU AGRA V GORNJI RADGONI 2022 

 

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-ži-
vilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni. Tudi letos 
je naš razstavni prostor D4. Razstavili bomo av-
tohtone pasme ovc: belokranjsko pramenko, 
bovško ovco, jezersko-solčavsko ovco, opleme-
njeno jezersko-solčavsko ovco, tradicionalni 
pasmi koz bursko pasmo in slovensko sansko 
kozo ter tujerodno mesno pasmo ovc teksel. Na 
razstavnem prostoru Zveze društev rejcev drob-
nice Slovenije bodo obiskovalci sejma na promo-
cijskem pultu lahko povprašali rejce in 
strokovnjake o reji drobnice in vsem, kar jih za-
nima o tej gospodarski panogi, če razmišljajo, da 
bi začeli s kozjerejo ali ovčerejo.  
 
Poleg živali bomo predstavili izdelke, ki jih do-
bimo z rejo drobnice: volno in volnene izdelke, 
mleko in mlečne izdelke ter mesnine in meso 
drobnice. Razstavo bomo popestrili s prikazom 
pletenja, predenja in tkanja volne. V poskušnjo 
in naprodaj bomo ponudili izdelke iz ovčjega in 
kozjega mleka.  
 

Še posebej ste vsi vabljeni na dan drobnice, ki 
bo v sredo, 24. avgusta 2022, ko bo pestro do-
gajanje: 
 
11.00–13.00 (dvorana 4) 
• Predstavitev novega Pravilnika o identifi-

kaciji in registraciji drobnice (UVHVVR). 
• Predstavitev ukrepov Skupne kmetijske 

politike 2023–2027, pomembnih za rejce 
drobnice (MKGP). 

 
15.00–16.00 (maneža) 
• Predstavitev pasem ovc in koz, ki jih re-

dimo v Sloveniji, s strokovnim komentar-
jem. 

• Prikaz striženja ovc, obrezovanja parkljev 
in rokovanja z drobnico s strokovnim ko-
mentarjem. 

• Podelitev priznanj MKGP za najboljše reje 
drobnice v letu 2022. 

• Podelitev priznanj Pomurskega sejma raz-
stavljavcem drobnice. 
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RAZSTAVLJALCI DROBNICE NA SEJMU AGRA 2022 

 
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:        bovške ovce, belokranjske pramenke, 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 zaraščanje kme-

tijskih površin, pridelovati dobro hrano 
Stik:                          041 981 786, kmetija@vucji-ogrizek.si 
 
Ovca 840685, roj.12. 4. 2021, oče 704306, mati 651787 
Ovca 840676, roj.15. 1. 2021, oče 612749, mati 651708 
Ovca 840682, roj.12. 4. 2021, oče 704306, mati 651782 
 
  
 

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 zaraščanje kme-

tijskih površin, pridelovati dobro hrano 
Stik:                          041 981 786, kmetija@vucji-ogrizek.si 
 
Ovca 798252, roj. 14. 3. 2019, oče 609203, mati 493066 
Ovca 783197, roj. 10. 4. 2021, oče 541982, mati 544027 
Ovca 653007, roj. 17. 5. 2015, oče 541950, mati 523558
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JEZERSKO-SOLČAVSKA OVCA 

 
Ime in priimek:      Mirko POLIČNIK 
Naslov:                   Zgornja Rečica 116, 3270 Laško 
Domače ime:             Spodnji Sedoušak 
Lega kmetije:             hribovita na obronku Šmohorja 
Kmetijske površine:   4,1 ha travnikov in pašnikov 
Dejavnost na kmetiji: ovčereja  
Struktura črede:        jezersko-solčavska ovca 
Način reje:                 konvencionalna reja 
Cilj:                           ohranjanje kmetijskih površin s pašo in košnjo, vzreja plemenskih ovc in ja-

gnjet za zakol 
Stik:                          041 914 702 
 
Ovca 627661, roj. 9. 2. 2017, oče 604500, mati 457619 
Ovca 627664, roj. 1. 10. 2016, oče 604500, mati 607237 
Ovca 780897, roj. 27. 6. 2021, oče 627860, mati 607259 
Ovca 780895, roj. 21. 7. 2020, oče 627860, mati 631451 
 
 
 
 
 

OPLEMENJENA JEZERSKO-SOLČAVSKA PASMA 

 
Ime in priimek:      Uroš MACERL 
Naslov:                   Ravenska vas 38, 1410 Zagorje ob Savi 
Domače ime:             Zelena trava 
Lega kmetije:             Zasavje, hribovita 
Kmetijske površine:   35 ha pašnikov in travnikov, lastnih in v  

najemu 
Dejavnost na kmetiji: reja drobnice – matična čreda ovc oplemenjene jezersko-solčavske pasme 
Način reje:                 ekološka reja, paša 
Cilj:                           prodaja konfekcionirane jagnjetine, ponudba jagnjetine gostincem 
Stik:                          041 413 855, uros.macerl@gmail.com 
 
Ovca 659730, roj. 23. 2. 2018, oče 622860, mati 487441 
Ovca 659759, roj. 26. 5. 2019, oče 771504, mati 487460 
Ovca 677505, roj. 7. 12. 2016, oče 622860, mati 413027 
Ovca 677520, roj. 12. 12. 2017, oče 543453, mati 413042 
 
  
 



100

TEKSEL PASMA 

 
Ime in priimek:      Robert GORJANC 
Naslov:                   Srževica 6, 3232 Ponikva 
Domače ime:             Zlateški kmet 
Lega kmetije:             Kozjansko 
Kmetijske površine:   10 ha travnikov in njiv, 3,5 ha gozda 
Dejavnost na kmetiji: reja drobnice ter čistopasemskega šarole in 

limuzin goveda v kontroli 
Način reje:                 konvencionalna 
Cilj:                           prodaja plemenskih živali 
Stik:                          031 544 653, gorjancrobi@gmail.com 
 
Ovca 862935, roj. 6. 1. 2022, oče AT400018780, mati 797166 
 
  
 
Ime in priimek:      Pavel VERBIČ 
Naslov:                   Podolnica 29, 1354 Horjul 
Domače ime:             Bajten 
Lega kmetija:             Notranjska, Podolnica, horjulska dolina 
Kmetijske površine:   4 ha 
Dejavnost na kmetiji: ovčereja 
Način reje:                 hlevsko-pašna reja  
Cilj:                           prodaja plemenskih ovnov pasme teksel 
Stik:                          031 666 464, pavleverbic@gmail.com 
 
Oven 867002, roj. 18. 2. 2022, oče AT400021280, mati 77291 
 
 
 
Ime in priimek:      Anita ULE 
Naslov:                   Zabreznik 2, 1411 Izlake 
Domače ime:             Kmetija Kovač-Ule 
Lega kmetije:             Zasavje 
Kmetijske površine:   6 ha 
Dejavnost na kmetiji: ovčereja 
Način reje:                 konvencionalen 
Cilj:                           vzreja ovnov pasme teksel 
Stik:                          051 355 361 
 
Oven 656227, roj. 15. 3. 2022, oče AT00050780, mati 656168 
Oven 656228, roj. 9. 3. 2022, oče AT00050780, mati 656163 
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KOZE  

 

BURSKA PASMA 

 
Ime in priimek:      Simon PREKORŠEK 
Naslov:                   Višnja vas 6, 3212 Vojnik 
Lega kmetije:             nižinska, Celjska regija 
Kmetijske površine:   10 ha  travnikov in njiv 
Dejavnost na kmetiji: reja drobnice in goveda 
Struktura črede:        40 plemenskih koz, 4 kozli 
Način reje:                 hlevska reja 
Cilj:                           reja burskih koz z visoko plemensko vred-

nostjo, dobri prirasti 
Stik:                          041 287 751, simonprekorsek@gmail.com 
 
Kozel 766132, roj. 2. 4. 2018, oče AUMACFE 9010, mati 607185 
 
 
 

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 proiz-

vodnih koz in oskrba lokalnega trga s koz-
jim mlekom  

Stik:                          051 417 544, anton.sajtegel@siol.net 
 
Koza 787722, roj. 5. 2. 2022, oče 797926, mati 719545 
Koza 787723, roj. 4. 3. 2022, oče 797926, mati 825413 
Koza 787716, roj. 2. 4. 2022, oče FR5643120125, mati 825416  
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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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SEZNAM ŽIVALI  

 
 
Kunci : 
• 20 Novozelandec 
• 15 Reks 
• 10 pritlikavi kunci 
 
Perutnina: 
• 20 svilenke 
• 20 araucana 
• 10 marans 
• 10 wiandota pritlikava 
• 10 rac  
• 2 puran 
 
Ptice-papige : 
• 4 skobčevke 
• 6 agapornis 
• 4 pojoče papige 
 
Morski prašički : 
• 10 kom 
 
Golobi: 
• 10 kom različnih pasem 
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7
Sejemski vrtovi 

The Trade Fair Gardens
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BIOTEHNIŠKA ŠOLA RAKIČAN 

 
 

Smo osrednja vzgojno-izobraževalna ustanova z 
80-letno tradicijo izobraževanja in usposabljanja 
na področju kmetijstva za celotno pomursko re-
gijo. Poslanstvo Biotehniške šole Rakičan je 
vzgajanje novih rodov kmetovalcev, pri čemer 
dijaki ob učinkovitem in kakovostnem pouku 
uspešno in temeljito pridobijo tiste spretnosti, 
znanja in navade, ki so potrebni za opravljanje 
poklica in uspešnega življenja.  
 
Izobražujemo v naslednjih izobraževalnih 
programih: 
• Srednje strokovno izobraževanje – Kmetijsko-

podjetniški tehnik 
• Srednje poklicno izobraževanje – Gospodar 

na podeželju 
• Nižje poklicno izobraževanje – Pomočnik v 

biotehniki in oskrbi 
• Dejavnost dijaških domov. 
 
Dodatne dejavnosti, povezane z izobraževanjem: 
• organizacija in izvedba izobraževalnih tečajev, 
• tečaj varno delo s traktorjem in traktorskimi 

priključki, 
• testiranje škropilnih naprav, 
• neformalno izobraževanje in usposabljanje 

programov APZ 
• soorganizacija strokovnih posvetov in prikazov 

v kmetijstvu. 
 
Prizadevamo si, da udeleženci našega izobraže-
vanja dosegajo učne in izobraževalne cilje pro-
gramov, v katere so vpisani, in uspešno zaključijo 
šolanje pri nas. Želimo si, da si pridobijo poklic, 
ki ga bodo z veseljem in kvalitetno opravljali,  da 
bodo zaposljivi na trgu dela po zaključenem šo-
lanju, in da bodo s pridobljenim znanjem kon-
kurenčni v delovnem okolju. 
Biotehniška šola Rakičan se mora še naprej uve-
ljavljati kot strokovna šola, iz katere bodo priha-
jale osebnosti z dobrim znanjem in trdnimi 
temelji za nadaljnjo poklicno kariero. 

V prihodnosti želimo ohranjati in razvijati tiste 
dejavnosti oziroma aktivnosti naše šole, ki so se 
doslej izkazale kot uspešne in po katerih smo 
postali razpoznavni. Želimo si ostati prijazna in 
strokovna šola, ki ji je znanje glavna vrednota.  
 
Pripadnost ustanovi in sodelovanje z gospodar-
stvom in okoljem sta pomembni sestavini naše 
uspešnosti pri usposabljanju dijakov.  
 
Biotehniška šola Rakičan razpolaga tudi s šol-
skim posestvom, ki je namenjeno izvajanju prak-
tičnega pouka in praktičnega usposabljanja z 
delom (PUD). Šolsko posestvo obsega  18,52 ha 
in je v neposredni bližini šole.  
Dijaki učinkovito usvajajo vsebine strokovnih 
predmetov tudi pri praktičnem pouku. Teoreti-
čna znanja utrjujejo in poglabljajo na vajah ter 
postajajo bolj samozavestni in strokovno uspos-
obljeni.  
 
Pri praktičnem usposabljanju z delom na šoli in 
pri delodajalcih dijaki uporabijo znanje, spretno-
sti in sposobnosti, ki so jih pridobili pri teoreti-
čnem pouku in vajah, ter vse to tudi dopolnjujejo.  
Ob tem razvijajo delovne navade, ki jih pridobijo 
že pri izobraževanju v šoli.  
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Biotehniška šola Rakičan tudi v letu 2022 na sej-
mišču v Gornji Radgoni pripravlja vzorčni nasad 
poljščin, vrtnin in zelišč. Pestra variabilnost polj-
ščin bo razvrščena v skupine: koruza in sirki, 
žita, rastline za čebeljo pašo, dosevki, korenovke 
in gomoljnice. Poleg klasičnega prikaza različnih 
vrst, sort in akcesij bo letos v ospredju  tudi pri-
kaz raziskovalnih dosežkov naše ustanove.  
 
Biotehniška šola Rakičan je v svoji okolici in 
širše poznana predvsem kot središče za preizku-
šanje novih sort poljščin in aplikativnih tehno-
logij v kmetijstvu. Med uvajanjem novih 
tehnologij, ki bodo v bližnji prihodnosti prav go-
tovo pristale v domači kmetijski praksi, bi na 
tem mestu izpostavili predvsem pristope, ki vo-
dijo k gospodarnejšemu ravnanju z vodo in du-
šikom, kot sta združeni posevki in biološka 
fiksacija dušika pri žitih. Poleg rastlinskega ma-
teriala bo v ta namen pripravljen še slikovni ma-
terial v obliki posterja. 
Ob navedenem bo prikazana tudi pestra izbira 
zelišč. 
 
Tudi letos bomo razstavnem prostoru Biotehni-
ške šole Rakičan dali poudarek na raznolikosti 
rastlinskih vrst. Predstavljene bodo znane in 
tudi nekatere manj znane rastlinske vrste polj-
ščin, vrtnin in zelišč. 
 
Zelišča so bila že od nekdaj izjemno priljubljena, 
v zadnjem času pa vedno bolj pridobivajo na po-
menu. 
 
Največkrat jih pridelujemo zaradi zdravilnih 
učinkovin. Zaradi njihove arome, barve in 
okusa postanejo naše jedi nekaj posebnega. 
Ugodno delujejo na tla, odvračajo nekatere škod-
ljivce in izboljšujejo okus vrtnin. Večino zelišč 
pa lahko uporabimo tudi kot okrasne rastline in  
za privabljanje koristnih opraševalcev, kot so če-
bele, čmrlji in metulji.  
Zato, če je le možno, naj zelišča kraljujejo tudi 
na vašem vrtu. 
 

Pri načrtovanju vašega zeliščnega vrta vam bo v 
pomoč, če boste na našem demonstracijskem 
vrtu spoznali pester izbor različnih zelišč, nji-
hovo uporabo in potrebe pri rasti. To vam bo 
pomagalo, da se odločite, kako izbrati ustrezno 
lego in tla za svoje rastline in kako skrbeti zanje, 
da boste pridelali zelišča z vsebnostjo čim več 
ustreznih učinkovin. 
 
Zelenjava ni samo hrana, včasih je tudi zdravilo 
ali pa okras našega doma in naš ponos. Obisko-
valci si boste lahko  ogledali vzorčni primer pol-
njenja visoke grede z organskimi materiali. V 
visokih gredah pa bodo zasajene različne kom-
binacije vrtnin, ki nam dajo obilo pridelka na 
majhnem prostoru. 
 
Slovenija v svetovnem merilu predstavlja po-
membnega ambasadorja na področju čebelarstva. 
Zato bomo tudi letos predstavili medonosne rast-
line, ki s svojo barvitostjo pripomorejo tudi k 
večji biotski pestrosti in predstavljajo pomembno 
pašo za čebele.  
 
Vljudno vabljeni na naš razstavni prostor. 
 
 
 

Simona Potočnik, uni. dipl. inž. kmet. 
ravnateljica 

VZORČNI NASAD NA SEJMU AGRA 2022  
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POLIGON ZELENI DRAGULJI NARAVE 

 
INSTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE  

EKOCI - EKO CIVILNA INICIATIVA SLOVENIJE

NAPOVEDNIK AKTIVNOSTI

TRAJNOSTNE REŠITVE ZA  
PRILAGODITEV NA PODNEBNE  
SPREMEMBE 
 
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, 
Pomurski sejem in Ekoci – eko civilna iniciativa 
Slovenije ter partnerji bodo skupaj s strokov-
njaki in ljudmi iz prakse prikazali, kako na-
predna znanja prenesti iz teorije v prakso, in 
sicer znanja s področja namakanja, zastiranja tal, 
izbire rastlinskih vrst, ohranjanja semen, po-
mena hmelja ter bio krožnega gospodarstva. 
Aktivnosti bodo potekale peko predavanj, pred-
stavitev posevkov ter praktičnih primerov na Po-
ligonu zeleni dragulji narave. 
 
Inovativne rešitve prilagoditev na podnebne 
spremembe že delujejo v praksi v sklopu razli-
čnih pilotnih projektov, vključno s tem, kako v 
sodelovanju z naravo izboljšati ekonomiko na 
kmetiji s pridelavo zelišč, sadja, različnih alter-
nativnih poljščin ... Zanimiv je na primer pristop 
s krmljenjem krškopoljskih prašičev z industrij-
sko konopljo.  
 
Prikazane  bodo sodobne trajnostne ekosistem-
ske rešitve pridelave zelišč, konoplje, medovitih 
rastlin in varovanja okolja ter bio krožnega go-
spodarstva preko predavanj, predstavitev in s 
prikazom zasaditev na Poligonu zeleni dragulji 
narave, vključno s prikazanimi vrstami ohranje-
vanja semen nekaterih starih avtohtonih sort. 
 

Vabljeni na Dan hmelja, ko bodo predstavljene 
njegove lastnosti v procesu uporabe za čaje in 
pijače, predstavljena pa bo tudi hmeljevina kot 
osnovna surovina  pri izdelavi bioplastike ter 
vpeljava biorazgradlivih vrvic v hmeljišča.  Iz-
jemna novost – iz odpadne hmeljevine (ostanek 
po obiranju hmelja) se že izdelujejo biorazgrad-
ljivi vrtnarski lončki, igralne kocke, žlice za obu-
vanje čevljev, zastirka za tla in embalaža za 
steklenice v okviru evropskega projekta LIFE 
BioTHOP. 
 
Potekala bo izmenjava semen, prikaz od semena 
lanu do platna na primeru stare sorte lanu 
Urban, prikazan pa bo tudi celostni pristop k 
energiji zemlje, prostora in telesa.  
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PREDAVANJA IN PREDSTAVITVE V DVORANI 3 IN NA POLIGONU  
ZELENI DRAGULJI NARAVE 

1. Ponedeljek, 22.8.2022: 10h, Poligon Zeleni 
dragulji narave  
DAN HMELJA - HMELJ - ZELENO ZLATO 
- od piva, čaja in bio vhodne surovine za  
biorazgradljive izdelke; vpeljava bio krož-
nega gospodarstva v hmeljarstvo;  novost  – 
biorazgradljivi izdelki iz hmeljevine iz Sa-
vinjske doline 
a) Predstavitev slovenskih sort hmelja in  

eksperimentalne pivovarne na IHPS,  
   dr. Iztok Košir, dr. Andreja Čerenak-IHPS 
b) Dober primer vzpostavljanja biokrožnega 

gospodarstva v kmetijstvo – primer  
hmeljarstva (projekt LIFE BioTHOP),  

   dr. Barbara Čeh-IHPS 
c) Hmelj kot zdravilna rastlina,  
   mag. Nataša Ferant-IHPS 
 
 
2. Torek, 23.8.2022: 10h-10.30h, Poligon  
Zeleni dragulji narave  
Predavanje: Povečavanje pridelave na malih 
kmetijah s sonaravnimi rešitvami.   
Predavanje bo v sklopu pilotnega projekta  'Ino-
vativne prakse in proizvodi sonaravnega pride-
lovanja na malih kmetijah v času podnebnih 
sprememb (Ekomale),  
mag. Nataša Ferant-IHPS 
Posajene ogledne gredice na Poligonu zeleni 
dragulji narave.  
 
 
3. Torek, 23.8.2022: 10.30-11h, Poligon Zeleni 
dragulji narave 
Predavanje: Samooskrba s čaji in zelišči v 
Sloveniji.  
Predavanje bo v sklopu pilotnega projekta 'Ino-
vativne ekosistemske rešitve  za prilagajanje na 
podnebne spremembe za pridelovanje zelišč na 
malih kmetijah (Zelpod), mag. Nataša Ferant-
IHPS 
Posajene ogledne gredice na Poligonu zeleni 
dragulji narave. 
 
 

4. Torek, 23.8.2022: 13h-13.30, Poligon Zeleni 
dragulji narave 
Predavanje: Pomen hranjenja zdravilnih in 
aromatičnih rastlin v Slovenski rastlinski 
genski banki, mag. Nataša Ferant-IHPS 
Predavanje bo v sklopu Javne službe Slovenska 
rastlinska genska banka 
Posajena ogledna gredica na Poligonu zeleni 
dragulji narave. 
 
 
5. Torek, 23.8.2022: 13.30-14h, Poligon Zeleni 
dragulji narave 
Predavanje: Strokovne naloge za zelišča so vir 
novih rezultatov o pridelavi zelišč v Sloveniji,  
mag. Nataša Ferant-IHPS 
Predavanje bo v sklopu Javne službe v vrtnar-
stvu – strokovne naloge za zelišča 
Posajena ogledna gredica na Poligonu zeleni 
dragulji narave. 
 
 
6. Sreda, 24.8.2022 ob 11h, Poligon Zeleni  
dragulji narave 
Predavanje: Kako lahko pridelamo več in 
racionalno porabljamo vodo za namakanje, 
dr. Boštjan Naglič-IHPS 
 
 
 
PREDSTAVITVE NA STOJNICAH OB 
POLIGONU ZELENI DRAGULJI NARAVE   
Od sobote 20.8 do četrtka 25.8.2022  
• Predstavitev izdelkov iz bioplastike LIFE 

BioTHOP, izvajalec IHPS, vse dni, 
• Zeliščni izdelki Vidov brejg, 23.8.2022, part-

ner pilotnega projekta Zelpod, 
• Izmenjevalnica semen in znanja, izvajalec: 

Gibanje Oskrbimo Slovenijo Štafeta semen 
in Ajda Štajerska,  

• Izmenjevalnica znanj – energija zemlje, pro-
stora in telesa, izvajalec: Alfred Brinovec; 
Stekluk 

• Ogled Poligona zeleni dragulji narave, izva-
jalec Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije, 
združenje za trajnostno prihodnost 
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PERMAKULTURNO–BIODINAMIČEN VRT 

 
 
 

 
 

SEMENARSKA HIŠA AMARANT

semenarska hiša Amarant vodi dejavnosti na per-
makulturnem biodinamičnem sejemskem vrtu. 
Predstavila bo semenarstvo in krožno povezova-
nje med ekološkimi kmeti, društvi in zainteresi-
rano javnostjo, ki jo povezuje delo na vrtu. 
Sodelujejo tudi pri projektu Česen in šalotka, v 
katerem sodeluje 13 partnerjev. Skozi ves sejem 
bo projekt predstavljen na njihovi stojnici, skupaj 
s partnerji pa bodo predstavili rezultate na stro-
kovnem dogodku na zadnji dan sejma. 
 
1.) Ogledni vrt (permakulturno – biodinamični) 
Na permakulturno - biodinamičnem vrtu Ama-
rant že nekaj let izvaja delavnice sajenja in nege 
vrtnin. Tako je tudi letos že 26.3. na dogodku Sa-
jenja medovitih rastlin izvedel delavnico, na ka-
teri je bilo prikazano sajenje vrtnin v zgodnjem 
pomladanskem času, med njimi tudi  sajenje ša-
lotke (projekt EIP česen in šalotka seme prihod-
nosti), ki je med čebulnicami manj znana rastlina, 
kljub njenemu posebnemu mestu v kulinariki. 
Pozno pomladi pa smo dopolnili vrt z rastlinami, 
ki dobro prenašajo vročino. Že tradicionalno je 
bilo sajenje spektra visokih fižolov, ki v vročem 
poletju ustvarjajo senčne kupole na vrtu, da lažje 
preživijo na vročino bolj občutljive rastline, kot 
so razna zelja in ostale rastline, ki v vročem pole-
tju potrebujejo pol-senco. Na zunanjo stran zele-
nih kupol pa smo letos nasadili spekter paprik, 
feferonov in čilijev, ki so s svojo barvitostjo in raz-
nolikostjo plodov na vrtu tudi okras in ne le za 
uporabo, po drugi strani pa izkoristijo sončno pri-
peko, ki je letošnje poletje ne manjka. 
 
2.) Aktivnosti pri hiški in na stojnici v času sejma   
V toku sejma bomo ob vrtu na stojnici Amarant 
in pri hiški promocijsko predstavljali in svetovali 
tako glede dela na vrtu –kdaj je pravi čas za sajenje 
raznih vrtnin, nega in reševanje problemov ter ra-
zlagali rezultate poljskih poskusov iz projekta EIP 
česen in šalotka – seme prihodnosti, saj bodo na 
voljo tudi promocijska pakiranja tako šalotke, kot 

tudi slovenskih sort česna, ki so zajete v projektu: 
Ptujski jesenski, Ptujski pomladanski in Jesenki 
Anka. Na tem mestu bodo lahko obiskovalci izve-
deli o različnih tehnologijah pridelave kot tudi o 
razlikah med posameznimi sortami.   
 
3.) Konferenca – 25.8. – projekt  EIP česen 

in šalotka seme prihodnosti (sodelujočih 
13 partnerjev) 

Konferenca bo sestavljena iz dveh delov in sicer: 
Ob 11h – dogodkovni šotor na poligonu 
predstavitev rezultatov projekta EIP česen 
in šalotka – seme prihodnosti ki so izvedeni: 
1.) v laboratorijih Kmetijskega inštituta Slove-

nije, Hmeljarskega inštituta in Kmetijske 
šole GRM Novo mesto se izvaja čiščenje vi-
rusov iz sadilnega materiala česna in šalotke 
ter vzgoja prvih brez virusnih rastlin za bo-
dočo semensko pridelavo brez virusnega se-
menskega materiala česna in šalotke.   

2.) Na kmetijah Kasaš, Meško, Rogelj, Tovor-
nik ter v rastlinjaku Kmetijske šole GRM 
Novo mesto pa so letos potekali poljski po-
skusi na česnu. Primerjalno so pridelovali 
vse tri sorte in različne frakcije sorte Jesen-
ski Anka ter istočasno spremljali tudi pojav 
bolezni, ki pestijo naše česne na vrtovih. 
Na predstavitvi bomo predstavili posame-
zne poskuse in prve rezultate.  
Kmetija Klančnik, ki je izvajala poskuse na ša-
lotki, pa je rezultate predstavila že lansko leto.  

Ob 14h bo ob hiški okrogla miza 
Že našteti sodelujoči kmetije in ostali sodelujoči 
na projektu  (svetovalci KGZS CE in KGZS NM, 
Šole GRM, Amarant, Hmeljarski inštitut, KIS) 
bodo predstavili svoje izkušnje pri pridelavi 
česna različnih sort ter pridelave šalotke v 
okviru poskusov na polju. 
Strokovni sodelavci bodo odgovarjali tudi na 
vprašanja zainteresiranih poslušalcev glede izva-
janja čiščenja v laboratorijih ter z njimi delili 
skozi projekt pridobljena znanja.
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EKOLOŠKA HIŠKA IZ SLAMNATIH BAL PRI  
PERMAKULTURNEM VRTU 

 

Permakulturni center Pomurskega sejma pred-
stavlja celostno sobivanje človeka in narave. 
Kaže načine, kako skrbeti za sebe in hkrati 
skrbeti za druge. Prizadeva si za ohranjanje in 
izboljšanje osnovnih življenjskih virov, kot so 
voda, zemlja in zrak ter hkrati zagotavljati po-
trebe ljudi. Razvija kompleksni način mišljenja 
ki je osnovan v etiki in je stičišče za trajnostni 
razvoj sodobnega človeka. 
 
Permakulturni center zaobljema slamnato 
hiško, permakulturno - biodinamični vrt in  
gozdni vrt. Nahaja v vzhodnem vogalu Pomur-
skega sejma.  
 

Letos bodo v času AGRE v Permakulturnem 
centru Pomurskega sejma potekale delavnice in 
predavanja iz zadružništva, celostnega načrtova-
nja, vrtnarjenja, trajnostnega gospodarstva, pe-
dagogike in semenarstva. 
 
S predavanji v hiški se bo tudi obeležilo 30 le-
tnico biodinamike v Sloveniji. Biodinamika s 
svojimi načini dela izpolnjuje tri etična načela 
permakulture; skrb za Zemljo, skrb za človeka 
in skrb za pravično delitev ter v pridelavo hrane 
vnaša upoštevanje kozmičnih ritmov. 
 
 
Več informacij: Društvo za permakulturo Slovenije, 
info@permakultura.si,  
Tomislav Gjerkeš, +386 31 708 011
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DELAVNICE IN PREDAVANJA NA AGRI 2022 

 
 
 
 
 
 
 

Najdete nas pri slamnati hiški zelene AGRA! 
www.permakultura.si

Sobota - ZADRUŽNIŠTVO 
 
12:00-13:00 
Osnove biodinamičnega kmetovanja 
 
14.00-15.00 
Predstavitev permakulturne zadruge Regrat 
 
15.00-16.00 
Vključujoča družba 
 
 
Nedelja - NAČRTOVANJE 
 
10.30-12.00 
Načrtovanje in vzpostavljanje samooskrbnih 
posesti? 
 
12.00-13.00 
Osnove biodinamičnega kmetovanja 
 
13.00-14.00 
Problematika invazivnih rastlin 
 
 
Ponedeljek - VRTNARJENJE 
 
11.00-12.00 
Kako sodelujeta biodinamika in permakultura? 
 
12.00-13.00 
Osnove biodinamičnega kmetovanja 
 
14.00-15.00 
Vrtnarski nasveti na permakulturno-biodi-
namičnem vrtu Pomurskega sejma 
 
15.00-17.00 
ABC kompostiranja - praktični prikaz uredi-
tve kompostnika pri slamnati hiški

Torek - TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE 
 
11.00-12.00 
Pomen etike in vrednot v gospodarstvu 
 
12.00-13.00 
Osnove biodinamičnega kmetovanja 
 
13.00-14.00 
Hrane ne mečemo vstran - priložnosti za  
zelena delovna mesta 
 
 
Sreda - PEDAGOGIKA 
 
10.00-11.00 
Otroci v permakulturi - predstavitev perma-
kulturne pedagogike 
 
11.00-12.00 
Sprehod po AGRI z otroci vrtca Gornja Radgona 
 
12.00-13.00 
Osnove biodinamičnega kmetovanja 
 
13.00-14.00 
Izkustveno učenje in pouk na prostem  
 
 
Četrtek - SEMENARSTVO 
 
12.00-13.00 
Osnove biodinamičnega kmetovanja 
 
13.00-14.00 
Druženje ob kosilu za udeležence “EIP 
česen in šalotka” 
 
14.00-15.00 
Okrogla miza o sortah in pridelavi  
slovenskih sort česna
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ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE NA SEJMU AGRA 2022 

 

Zavod za gozdove Slovenije bo od 20. do 25. 
avgusta 2022 sodeloval na jubilejnem 60. 
mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu 
AGRA v Gornji Radgoni. V nedeljo, 21. avgusta 
2021, bo potekalo 22. državno sekaško 
tekovanje lastnikov gozdov za memorial Janka 
Mazeja. Pri gozdarski brunarici in drevoredu, 
ki jo obkroža, pa bo potekala predstavitev 
ukrepov sodobne nege gozda in gospodarjenja 
z gozdovi v času podnebnih sprememb.  
 
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) v okviru 
sejma AGRA v Gornji Radgoni vsako leto orga-
nizira državno sekaško tekmovanje, ki je name-
njeno lastnikom gozdov. V letošnjem letu bo 
tekmovanje potekalo v spomin tragično premi-
nulemu Janku Mazeju, ki je skozi svoje sodelo-
vanje na tekmovanjih pustil neizbrisen pečat. 
Tekmovanje, na katerem bo sodelovalo 14 ekip 
iz vse Slovenije, bo potekalo v nedeljo, 21. av-
gusta 2022, na poligonu Zavoda za gozdove Slo-
venije. Pred gozdarsko brunarico se bodo 
obiskovalci lahko srečali z gozdarkami in goz-
darji Zavoda za gozdove Slovenije, ki bodo pred-
stavili izzive podnebnih sprememb za gozdove 
in ukrepe sodobne nege gozda. Z aktivnostmi 
gozdne pedagogike bo poskrbljeno tudi za šol-
sko in predšolsko mladino. Na ogled bo tudi 
video-material in filmi o gozdu in gozdarstvu. 
 
 
PROGRAM ZAVODA ZA GOZDOVE 
SLOVENIJE NA SEJMU AGRA 2022 
 
sobota, 20. 8. ob 12. uri / sejemski drevored 
Slavnostna zasaditev drevesa v sejemskem 
drevoredu.  
Predstavniki ZGS bodo po otvoritveni slovenosti 
sodelovali pri tradicionalni slavostni zasaditvi ja-
ponske češnje v sejemskem drevoredu z gostujočo 
državo Japonsko. 

nedelja, 21. 8. od 10. do 18. ure / demon-
stracijski prostor  
22. državno sekaško tekovanje lastnikov goz-
dov za memorial Janka Mazeja.  
Namen tekmovanja je popularizirati varno in učin-
kovito delo v gozdu ter predstaviti sodobne na-
prave in varovalno opremo, ki je poleg znanja 
pogoj za varno, zdravo in učinkovito delo v gozdu.  
10:00 Otvoritev tekmovanja, uvodni nagovori 

predstavnikov MKGP, ZGS in lastnikov 
gozdov  

17:00 Razglasitev zmagovalcev in podelitev 
nagrad v maneži 

 
nedelja, 21. 8. ob 13:30 – 15:00 / dvorana št. 2 
Okrogla miza: Izzivi sodobne nege gozda.  
Na okrogli mizi bo govora o izzivih sodobne nege 
gozda in o korakih za njeno čim hitrejšo uvedbo. 
 
od 22. do 24. 8. 2022 ob 11.00 in 13.30  
Demonstracije varnega dela z motorno žago.  
Dvakrat dnevno, ob 11. uri in 13:30, bodo na 
poligonu ZGS potekale demonstracije varnega 
dela z motorno žago. Usposobljeni inštruktorji 
varnega dela ZGS bodo na voljo tudi za vpraša-
nja in nasvete glede varnega dela v gozdu. 
 
vse dni sejma / gozdarska brunarica na sejmu 
Predstavitev v gozdarski brunarici in drevoredu.  
Pred gozdarsko brunarico se bodo obiskovalci 
lahko srečali z gozdarkami in gozdarji, ki bodo 
odgovarjali na njihova vprašanja. Potekala bo 
predstavitev sodobne nege gozda. Z aktivnostmi 
gozdne pedagogike bo obisk zanimiv tudi za šol-
sko in predšolsko mladino. Na ogled bodo filmi 
s področja gozdarstva, predvsem prilagajanja 
gozdov na podnebne spremembe. Potekala bo 
predstavitev evropskih projektov LIFE SySTE-
MiC – trajnostno in sonaravno gospodarjenje z 
gozdovi v času podnebnih sprememb in LIFE 
IP CARE4CLIMATE.
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POMURSKI ORAČI  

 
Pomurski orači in Kmetijsko živilski sejem v 
isti Slovenski brazdi za zdravo domačo hrano. 
 
Oranje kot temeljno agrotehnično opravilo, je 
izjemnega pomena za našo rodno zemljo, lahko 
bi si upal trditi za naš planet Zemlja. Človek se 
je nekoč preživljal s tem kaj ga je obdajalo v na-
ravi. Danes si z lastnim znanjem in sodobno teh-
nologijo pomaga do izjemnih proizvodnih 
rezultatov pridelave in predelave hrane.  
 
Ob tem pa je zelo pomembno znanje, izobraže-
vanje, promocija, ozaveščanje in strokovna sre-
čanja ter soočanje z vsem kar sliši na ime 
kmetijstvo in z njim povezano vso gospodarstvo 
in turizem na način, ki že 60 let v Deželi ob 
Muri slišimo Kmetijsko živilski sejem Gornja 
Radgona danes »AGRA«.   
 
Kako smo skupno pot našli orači in sejem je 
samo po sebi umevno. Še bolj se je to povezalo v 
partnersko sodelovanje leta 1991, ko smo v Apa-
čah prvič v samostojni državi Sloveniji izvedli 
državno tekmovanje oračev Slovenije in istoča-
sno prvič za pokal Kmetijsko živilskega sejma G 
Radgona. Poseben poudarek  dajemo danes  tudi 
zaključnemu dogodku na prvi dan sejma kot 
»DAN ORAČEV«. To je priložnost, da razglasimo 
najboljše orače Pomurja in istočasno za pokal 
sejma »AGRA«, predstavijo se vsi soorganizatorji, 
sponzorji in zaključimo z družabnim srečanjem 
na razstavnem prostoru Srednje biotehnične šole 
Rakičan. Velikokrat pa izkoristimo priložnost 
predstavitvi in promociji slovenske ekipe oračev 
pred odhodom na svetovno tekmovanje oračev.  
 
Po mnenju svetovnih medijev je leta 2009 pote-
kal  največji kmetijski dogodek na svetu v Slo-
veniji v Tešanovcih, ko smo uspešno bili 
organizatorji 56. Svetovnega prvenstva v oranju. 
Kmetijsko živilski  sejem je bil partner tega iz-
jemnega dogodka. Na dan otvoritve sejma je ta-
krat 33 držav iz celega sveta obiskalo tudi sejem.  
 
ZOTK Slovenije v okviru katerega delujemo vsi 
slovenski orači, smo skupaj izvedli že  več držav-
nih tekmovanj v oranju, še bolj pa je pomem-
bno, da smo se pred leti odločili, da promocijo 

in druženje povežemo še z slovenskimi kmeti-
cami, starodobniki in končno z podeželsko mla-
dino Slovenije. Vloga  Kmetijsko živilski sejem 
»AGRA« Gornja Radgona je v tem primeru zelo 
pomembna, saj nas vsaj enkrat ne letu na isti lo-
kaciji poveže. Lansko letno uspešno izvedeno 
64 Državno tekmovanje oračev v Bolehnečicih 
in letošnje 65 Državno tekmovanje v Jablah je 
pravi trenutek za ponovne izzive in dogovor o 
naslednjih dobrih in modrih brazdah kmetijstva. 
 
Svetovno tekmovanje oračev kot največji kmetij-
ski dogodek na svetu, ponavadi spremljajo tudi 
veliki sejmi, srečanja in iskreno si želimo, da bi 
tako ostalo v Sloveniji še naslednjih  60 let.  
 
Ob visokem jubileju in praznovanju želimo slo-
venski orači še posebej pa pomurski orači 
iskreno čestitati in se zahvaliti za skupno dobro 
sodelovanje in promocijo kvalitetnega oranja in 
z njim povezane vse agrotehnične ukrepe tako 
v delu kot v znanju. 
 
Če še rek drži; kako boš oral in sejal, tako boš žel 
in mlel,  potem je Kmetijsko živilski sejem »AGRA« 
Gornja Radgona na pravi poti …SREČNO… 
 
 

Predsednik Društva oračev Pomurja- DOP 
član sveta Svetovne organizacije oračev -WPO 

Marjan Kardinar univ.dipl.ing.agr
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VZORČNI ČEBELNJAK NA POMURSKEM SEJMU  

 

Slovenija je dežela čebelnjakov, čebel in čebe-
larjev, saj so del slovenske kulture in del načina 
življenja.  
 
Čebelnjak je stavba, v katero so postavljeni če-
belji panji, ki predstavljajo domovanje čebelam. 
Panji v čebelnjaku omogočajo, da lahko čebelar 
vanje posega in da za posege in pridobivanje pri-
delkov porabi kar najmanj časa. Tu  čebelar če-
bele oskrbuje, jih po potrebi krmi in zatira 
škodljivce. 
 
V sodelovanju Čebelarske zveze Slovenije  in Po-
murskega sejma je na zeleni oazi sejma AGRA v 
Gornji Radgoni  postavljen vzorčni čebelnjak. 
Namenjen bo celoletnemu izobraževanju o go-
spodarskem in ekološkem pomenu čebelarstva 
v Sloveniji ter o poslanstvu čebel in medovitih 
rastlin za preživetje človeštva. Čebelnjak je 
opremljen  tudi s tehtnico za donos medu z vre-
mensko postajo.  
 

Ob vzorčnem čebelnjaku je nasad medovitih 
rastlin, ki jih je prispevala vrtnarija Trajnice 
Golob – Klančič, za spodbujanje sajenja čebelam 
ljubih cvetov na vsakemu koščku rodovitne zem-
lje, tudi v balkonskih koritih. 
 
Uradni čebelar je Čebelarsko društvo Peter 
Dajnko Gornja Radgona
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NASAD MEDOVITE RASTLINE 

 
VRTNARIJA TRAJNICE GOLOB-KLANČIČ 

Vrtnarija Trajnice Golob-Klančič že trideset 
let goji sadike trajnic za slovenski trg. Z leti je 
postala prepoznavna tudi v sosednjih državah in 
danes z nekaterimi posebnimi trajnicami in 
avantgardnimi, a naravi prijaznimi tehnologi-
jami razmnoževanja in gojenja, posega na širši 
evropski trg kot dobavitelj sadik. 
 
Naša dejavnost je posvečena samo sadikam traj-
nic, saj je teh tako zelo veliko in so si med seboj 
tako zelo različne, da resno delo z njimi zahteva 
ogromno strokovnega znanja in resnega angaži-
ranja. Posebno pozornost posvečamo, poleg ti-
stim za običajne vrtne grede, tudi trajnicam za 
posebne namene, kot so: medovite, užitne, divje 
ali avtohtone, močvirske, pa tiste za strešne 
vrtove, rastlinske čistilne naprave ... 
 
Naše poslanstvo vidimo v izobraževanju vrtnar-
skih strokovnjakov in široke publike. Zato je 
naša vrtnarija sprejela že ogromno strokovnih 
ekskurzij in nudila možnost strokovne prakse 
mnogim študentom. Bili smo mentorji pri pri-
pravi mnogih diplomskih del. Sodelujemo s slo-
venskimi visokimi šolami in univerzami. Stalno 
publiciramo v strokovnem in poljudnem tisku 
in pri nas je bilo posnetega veliko strokovnega 
gradiva za različne televizijske oddaje. 
 

Naša vizija je naravi prijazno vrtnarjenje, ki ni 
obremenjeno z nevarno kemijo, dolgimi tran-
sportnimi potmi in od daleč pripeljanimi mate-
riali. Zato gojimo trpežne sorte, sadike sami 
razmnožujemo in jih gojimo v naši navadni do-
mači vrtni prsti, v kakršni bodo brez problemov 
rasle tudi po naših vrtovih in javnih zelenih po-
vršinah. 
 
Zakaj smo se odzvali na povabilo sejma Agra 
za sodelovanje v tem medovitem vrtu? Preprosto 
zato, ker se skupaj s ČZS že leta in leta trudimo 
za osveščanje javnosti o pomenu čebel in medo-
vitih rastlin tudi s sponzoriranjem raznih izobra-
ževalnih akcij. 
 
 

Mojca Rehar Klančič 
univ. dipl. ing. agronomije 

 
Jožica Golob-Klančič 

univ. dipl. ing. hortikulture in krajinske arhi-
tekture 

 
 
 
 

www.trajnice.com
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ČEBELARSKO DRUŠTVO PETER DAJNKO  
GORNJA RADGONA 

 

Na naših tleh so bili čebelarji društveno aktivni 
že pred 1. svetovno vojno. Društvo čebelarjev za 
Spodnjo Štajersko je namreč že leta 1912 pode-
lilo odlikovanje dvema čebelarjema, ki sta nato 
spadala pod prvotno okrilje Čebelarskega dru-
štva Gornja Radgona. Le-to je bilo registrirano 
pri OLO-ju 8.7.1951 in združevalo čebelarje iz 
današnjih občin Gornja Radgona, Radenci in Sv. 
Jurij ob Ščavnici. Pobudniki, ki so bili iz vseh 
omenjenih občin in člani društva so v svoje vod-
stvo izglasovali predsednika Novak Antona, taj-
nika Mercino Dušana in blagajnika Maruško 
Ivana. 
 
Takrat zelo številčno društvo se je počasi začelo 
deliti na manjša društva. Tako sta se leta 1976 
ustanovili ČD Videm – Negova ter ČD Radenci. 
 
Čebelarsko društvo Gornja Radgona je leta 1996 
v svoje ime dodalo ime tukajšnjega duhovnika, 
slovničarja, pesnika, pisatelja in čebelarja Petra 
Dajnka. Njegovo delo v čebelarstvu pa se je ohra-
nilo v knjigi ˝Čelarstvo˝. 
 
Vedno smo bili tudi del višje organizacije kot je 
Čebelarska zveza Slovenije, Čebelarska zveza 
društev Pomurja in Zveza čebelarskih društev 
Gornja Radgona. 
 

Ponosni smo na čebelarski krožek, ki ga v Os-
novni šoli Gornja Radgona pod strokovnim vod-
stvom izvajamo vse od leta 1974. 
 
Ponosni smo na čebelarje, ki so začeli s to Rad-
gonsko medeno zgodbo in tudi do leta 1996 so-
delovali na vseh kmetijskih sejmih in z 
organizacijo strokovnih predavanj na dan čebe-
larjev krepili sodelovanje s Pomurskim sejmom.  
Z veseljem smo sprejeli ponudbo Pomurskega 
sejma za skrbništvo nad čebelnjakom in naselili 
3 rezervne družine.  
 
Naj medi! 
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