
Razstava živali v Dobrepolju, 11.09.2016 

Ob praznovanju častitljivega jubileja, 120-letnici kmetijske zadruge Dobrepolje in 20-letnici 
govedorejskega društva Dobrepolje – Struge, so zadruga, govedorejsko društvo in KGZS-zavod 
Ljubljana organizirali živinorejsko razstavo krav in telic rjave pasme (RJ), telic lisaste (LS) in črno-bele 
(ČB) pasme ter predstavitev živali cikaste pasme govedi, žrebca SLH, posavski kobili z žrebeti in male 
živali. 

Prireditev je bila na zdenski rebri pri cerkvi sv. Antona v Zdenski vasi, kjer so se vrsto let odvijali sejmi, 
kjer se je trgovalo z blagom ob praznovanju sv. Antona, zavetnika cerkve. Ob praznovanju so sem 
prihajali ljudje iz različnih krajev Dolenjske, Kočevske, Notranjske in okolice Ljubljane. 

Organizatorji razstave so z izdatno pomočjo sponzorjev, lastnim delom, s pomočjo strokovnih služb 
KGZS – zavoda LJ pripravili zelo lepo razstavo živali, za katero so se še posebno potrudili mladi, 
domači rejci, ki so pomagali pripraviti živali pri čiščenju, striženju in vodenju v trendu, ki ga zahteva 
sodoben čas. Vsi skupaj so bili nagrajeni z velikim obiskom ljudi iz ožje in širše okolice ter predstavniki 
institucij. Za dobro počutje in prijetno spremljanje ocenjevanja in predstavitve živali so poskrbele 
kmetice domačega društva podeželank in lokalni gasilci  iz Zdenske vasi. 

Kljub zmanjševanju števila govedi na območju Dobrepolja in Strug ter še posebej zmanjševanju števila 
rejcev, ki se ukvarjajo s prirejo in prodajo mleka, so rejci predstavili lep napredek v reji plemenskih 
živali vseh pasem  in pokazali, da sledijo rejskemu delu ter dosežkom, ki jih dosegajo rejci iz drugih 
območji. V vse večji konkurenci na trgu mleka in mesa se tudi dobrepoljski rejci ukvarjajo z 
ekonomskimi težavami, ki so še bolj prišle do izraza v naravnih območjih s težjimi pogoji obdelave 
površin. S prikazom živali in selekcijskim napredkom rejci dokazujejo, da je pot, ki je vpeljana v 
Sloveniji prava in da sledimo trendom v svetu.  Reja mlečnega goveda z uvajanjem novih metod 
selekcije prinaša nov zagon v rejsko delo in zahteva od rejcev in služb še bolj načrten razvoj, popoln 
pristop, znanje in natančno delo. Tudi na tej razstavi se je pokazalo, da razvoj in napredek sloni na 
mlajših generacijah v povezavi z modrostmi in izkušnjami starejših. 

Na razstavi so bile razdeljene živali v tri skupine telic za RJ, LS in ČB pasmo, tri skupine krav RJ 
pasme; prvesnice, mlade krave in starejše krave ter skupina krav s teleti avtohtone cikaste pasme. 
Razstavljene živali os ocenjevali: Igor Stanonik (črno-bela pasma), mag. Jože Smolinger (lisasta 
pasma ter Matija Rigler (rjava pasma). 

Nagrajene živali po skupinah in rejcih 

PLEMENSKE TELICE RJAVE PASME: 

1. SMREKA SI 64468738; oče Wiski; materin oče Camble, rejec: ALEŠ ZRNEC, ZDENSKA VAS 
2. SI 94395828;      oče Projo,materin oče Elt,   rejec:JANEZ VALENTINČIČ, MALA RAČNA 
3. SIVKA SI 84468774; oče Jarni; materin oče, Cos,  rejec:ALEŠ ZRNEC, ZDENSKA VAS 

PRVESNICE RJAVE PASME: 

1. ČOHA SI 04065795; oče  Stil; materin oče Hubat,       rejec: JANEZ JAKOPIČ, PODPEČ 
2. SI 34374258;oče Amas; materin oče Hamer,     rejec: JANEZ VALENTINČIČ, MALA RAČNA 
3. SAHARA SI 14334601; oče Gal; materin oče Hus,    rejec:   ALEŠ ZRNEC, ZDENSKA VAS 

MLAJŠE KRAVE RJAVE PASME: 

1. SOČA SI 33902269; oče Cimi; materin oče Plavi,     rejec:   IVAN GRM, MALA VAS 
2. JANA SI 64174158;  oče  Amas; materin oče Dres,   rejec:  TONE KASTELIC, CESTA 
3. SAPA SI 14168024;oče Versace -et;materin oče VOZ,rejec:DAVORIN BABIČ ZDENSKA VAS 

 



STAREJŠE KRAVE RJAVE PASME: 

1. SOTLA SI 93831853; oče Cos; materin oče Pos,     rejec:  ALEŠ ZRNEC, ZDENSKA VAS 
2. ROŽA SI 33831921;   oče  Cos; materin oče Erak,   rejec: ANDREJ NOVAK, ZAGORICA 
3. SRUTA SI 03542370; oče Camble; materin oče Vid,  rejec: ALEŠ ZRNEC, ZDENSKA VAS 

ŠAMPIONKA ZA VIME:  

JANA SI 64174158;  oče  Amas; materin oče Dres,   rejec:  TONE KASTELIC, CESTA 

 

ŠAMPIONKA razstave:  

SOČA SI 33902269;  oče Cimi; materin oče Plavi, rejec:      IVAN GRM, MALA VAS 

 

PLEMENSKE TELICE ČRNO-BELE PASME: 

1. REZA SI 84412278; oče Smile,  materin oče Fles,  rejec:   IVAN GRM, MALA VAS 
2. SI 64404390;  oče  Milkboy,  materin oče Sirk,        rejec: DEJAN ZUPANČIČ, MALA RAČNA 
3. SI 04468710; oče Vosko, materin oče Godzilla-et,   rejec:  JOŽE ZUPANČIČ, MALA RAČNA 

PLEMENSKE TELICE LISASTE PASME: 

1. SI 54135037; oče Vampus, materin oče Padok,   rejec: ANTON PAJK, MALA ILOVA GORA 
2. MURA SI 74115611;oče Rumgo,materin oče Edgar, rejec:ANTON PAJK, MALA ILOVA GORA 
3. SI 14388521; oče Rolko; materin oče - ,                    rejec:        TONE KASTELIC, CESTA 

 

Utrinek z razstave je prikazan v fotogaleriji (foto: Dragica Heric, ČZD KG). 

Matija Rigler 


