POROČILO PREDSEDNIKA DRGMS ZA LETO 2017
1. IZVAJANJE REJSKEGA PROGRAMA ZA LIMUZIN IN ŠAROLE PASMO
Glavna naloga društva kot priznane rejske organizacije, je izvajanje rejskega programa za
Šarole in Limuzin pasmo. Potekalo je v okvirju zastavljenih ciljev in nalog. Bilo je neka težav
pri vpisovanju živali v rodovno knjigo, vendar upam, da smo te težave sedaj uspešno
odpravili in da jih v bodoče ne bo.
Glede ocenjevanja zunanjosti je večino naloge opravil strokovni tajnik mag. Marko Čepon
(preko 800 živali). Sašo Volarič iz KGZ Nova gorica je sicer opravil tečaj za ocenjevanje
zunanjosti v Franciji, vendar je opravil manjši del teh nalog.
11.01.2018 nam je bila s strani MKGP predstavljena nova Evropska Uredba o reji živali
(sprejeta v juniju 2016) po kateri pa je potrebno do 1. 11. 2018 uskladiti obstoječe potrjene
rejske programe z novo uredbo oz. vložiti predlog sprememb.
Glede na to nas čaka kar nekaj dela, saj je rok določen , niso pa še znane vse podrobnosti
izvajanja omenjene uredbe oz. je potrebo naš Zakon o živinoreji prilagoditi omenjeni uredbi.
Uredba povečuje vlogo rejskih organizacij, povečuje njihove pristojnosti in odgovornost.
Klub vsemu naštetemu rejske organizacije še vedno nimamo rešeno vprašanje financiranja, ki
pa je nujno za zagon našega delovanja in konkuriranja na skupnem evropskem trgu.
2. REJSKI PROGRAM ZA ANGUS PASMO IN ŠKOTSKO VIŠAVSKO GOVEDO
Na podlagi lanskoletnega sklepa, da se izdela rejski program tudi za pasmo Angus in Škotsko
višavsko govedo smo pripravili oba rejska programa, pridobili pristopne izjave rejcev,
nekoliko pa se je zavleklo pri podpisu pogodb z drugimi priznanimi rejskimi organizacijami,
ki pa so nujne za vložitev rejskih programov.
Oba rejska programa bomo vložili na MKGP klub temu, da je v veljavi že nova Evropska
uredba, ki prinaša nekaj sprememb, vendar lahko te spremembe popravljamo kasneje.
3. PROMOCIJA MESA – IZBRANA KAKOVOST
V letu 2017 se pričelo s prodajo in izvajanjem promocije mesa pod oznako IZBRANA
KAKOVOST SLOVENIJE. Mislim, da se je večina rejcev vključila v sistem, večinoma preko
zadrug oz. klavnic. O rezultatih je zaenkrat še težko govoriti, je pa bilo rečeno, da so nekateri
odkupovalci pripravljeni plačati malenkost višjo ceno za živali, ki ustrezajo izbrani kakovosti.

4. OSTALE AKTIVNOSTI DRUŠTVA
V marcu 2017 smo si nekaj rejcev skupaj s strokovnim tajnikom ogledali razstavo mesnih
pasem goveda v St. Donatu v Avstriji, kjer je bil 12. Koroški sejem mesnega goveda.
Razstava je bila zanimiva, bili smo prijetno presenečeni nad živalmi, delom rejcev, njihovo
zainteresiranostjo ter tudi vlogo in delom rejske organizacije. Po razstavi je bila tudi avkcija
razstavljenih živali.

Kot vsako leto smo tudi v preteklem letu sodelovali na sejmu AGRA v Gornji Radgoni.
Predstavili smo Šarole kravo s teletom in kmetijo Šnajder, Limuzin kravo s teletom je zopet
predstavil Alojz Brdnik, predstavljen pa je bil še plemenski bik Bic - Limuzin pasme, ki pa ga
je predstavil PRC Logatec. Zopet je bilo kar nekaj težav z naborom živali, ker niso
izpolnjevale veterinarskih zahtev. Že sedaj pa vas povabim, da sodelujete pri letošnji razstavi,
osrednja tema bodo mladi kmetje.
To bi bilo moje kratko poročilo. Preteklo leto je bilo nekako umirjeno, v tem letu pa nas čaka
kar nekaj dela Hvala za vaše zaupanje.
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