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Slika 1: Obrazec Telitev in označitev živali
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Navodila za tehtanje
Povzeto po ICAR Guidelines for Beef Cattle Production Recording, March 2018, pogl.
3.5, https://www.icar.org/Guidelines/03-Beef-Cattle-Recording.pdf.
Splošna navodila:
Spremljanje telesne mase ob posameznih obdobjih je pomembno za oceno
proizvodnih lastnosti v rejah krav dojilj. Najpogosteje se spremljajo telesne mase ob
rojstvu, ob odstavitvi in ob starosti enega leta. Pomembno je, da so vsa tehtanja
vedno opravljena na enak način. Za tehtanje se običajno uporabljajo klasične ali
elektronske tehtnice. Pri vseh mobilnih tehtnicah je potrebno ob vsaki prestavitvi
postaviti tehtnico na ravno in utrjeno podlago. Po postavitvi je potrebno preveriti
točnost tehtanja in jo po potrebi umeriti.
Rojstna masa:
Rojstna masa ima največji vpliv na potek telitve, prav tako je rojstna masa genetsko
močno determinirana. Zato je korektno določanje rojstne mase s tehtanjem zelo
pomembno.
1. Rojstna masa mora biti stehtana v prvih 48 urah po rojstvu.
2. V rubriko Datum ocenjevanja na Potrdilu o telitvi in označitvi živali se vpiše
datum tehtanja teleta.
3. Tehtnica mora omogočati tehtanje na najmanj 1 kg natančno.
4. Tele mora biti ob tehtanju osušeno
5. Tele mora imeti možnost sesanja pri materi.

Masa ob odstavitvi:
Telesna masa ob odstavitvi je pomembna zaradi več vzrokov. Najpomembnejše so
lastnosti matere in genetski potencial teleta. Masa ob odstavitvi je potrebna tudi za
analizo rasti v poodstavitvenem obdobju prav tako pa ima pomembno vlogo pri oceni
plemenskih vrednosti za lastnosti rasti. Željeno je, da je starost telet ob tehtanju
znotraj črede čimbolj izenačena. Enako velja tudi za enake ali primerljive tehnologije
krav dojilj. Pomeni, da je lahko starost ob tehtanju različna med posameznimi
čredami, če se te razlikujejo v proizvodnih sistemih.
1. Za določitev mase ob odstavitvi mora biti žival stehtana med 90. in 280. dnem
starosti.
2. Tehtnica mora omogočati tehtanje na najmanj 2 kg natančno.
3. Stehtanih mora biti najmanj 70 % vseh telet rojenih v istem koledarskem letu.
Masa po odstavitvi:
Telesna masa ob odstavitvi služi kot začetna masa poodstavitvena obdobja. S
telesno maso ob starosti enega leta se običajno zaključi poodstavitveno obdobje
rasti. Željeno je, da je tehtanje ob zaključku poodstavitvenega obdobja opravljeno
čim bližje 365. dneva starosti. Prav tako je željeno, da so vsa teleta znotraj iste
primerjalne skupine stehtana istočasno.

1. Za določitev mase ob starosti enega leta mora biti žival stehtana med 281. in
500. dnem starosti.
2. Tehtnica mora omogočati tehtanje na najmanj 2 kg natančno.
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Slika 1: Potrdilo o osemenitvi

Slika 2: Dnevnik pripustov za govedo

Slika 3: Potrdilo o haremskem pripustu za govedo

Slika 4: Potrdilo o ponovni osemenitvi
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Navodila za izvajanje lastne preizkušnje na testni postaji
Povzeto po ICAR Guidelines for Beef Cattle Production Recording, March 2018, pogl.
4.3, https://www.icar.org/Guidelines/03-Beef-Cattle-Recording.pdf.
Metoda preizkušnje
Lastno preizkušnjo na testni postaji se opravlja po »A« metodi.
Izbor živali
Odbiro bikov za uhlevitev na testno postajo opravi strokovni vodja.
Zdravstvena priporočila za uhlevitev
Na osnovi analiz krvi naj bodo bikci prosti naslednjih bolezni:
-

Bruceloza
Levkoza
Infekciozni bovino rinotraheitis/infekciozni pustularni vulvovaginitis (IBR/IPV)
Bolezen modrikastega jezika
Bovina virusna diareja (BVD) – prisotnost virusa
Bovina virusna diareja (BVD) – prisotnost protiteles
Para tuberkuloza (para TBC) – opravljena analiza krvi pri bikcu in njegovi
materi

Starost bikcev ob uhlevitvi
Ob uhlevitvi bikcev starost ne sme biti manjša od 120 in ne večja od 210 dni.
Največja starostna razlika na začetku testnega obdobja za isto skupino uhlevljenih
bikcev ne sme presegati 90 dni.
Trajanje lastne preizkušnje
Trajanje testa je sestavljeno iz dveh ločenih obdobij.
-

Predtestno obdobje: je obdobje od uhlevitve živali na testno postajo do
začetka testa (do 240. dne) in mora trajati najmanj 28 dni.

-

Testno obdobje: je obdobje po zaključku predtestnega obdobja in traja od
240. do 365. dne starosti bika.

Razporeditev živali na testni postaji
Razporeditev živali na testni postaji mora biti ob upoštevanju etoloških kriterijev
povsem naključna.
Načrtno oblikovanje skupin glede na poreklo živali ni dovoljeno.
V času preizkušnje živali ne smemo premeščati med posameznimi skupinami (boksi).
Iz večje skupine živali je dovoljeno oblikovanje manjših skupin. Vendar so v manjših
skupinah skupaj le živali iz ene večje skupine.
Zaželeno je, da so živali na testni postaji v prosti reji v skupinskih boksih.
Minimalna površina na žival v testu znaša 6 m² za rejo v skupinskih boksih na
globokem nastilu in 4 m² za rejo v skupinskih boksih na rešetkastih tleh ali polnih tleh
z dnevnim čiščenjem.

Tehtanje
Za tehtanje se običajno uporabljajo klasične ali elektronske tehtnice. Pri vseh
mobilnih tehtnicah je potrebno ob vsaki prestavitvi postaviti tehtnico na ravno in
utrjeno podlago. Po postavitvi je potrebno preveriti točnost tehtanja in jo po potrebi
umeriti. Tehtnica mora biti certificirana s strani uradno pooblaščenega izvajalca.
Od uhlevitve do zaključka testa je potrebno tehtati bike na 28 dni. Na začetku in ob
koncu testnega obdobja je potrebno stehtati živali v dveh zaporednih dneh. Telesna
masa začetka in konca testa je izračunana kot povprečna telesna masa dveh
zaporednih dni.
Vsako tehtanje mora biti opravljeno ob isti uri in pred krmljenjem (zadnje krmljenje
dan pred tehtanjem).

Prehrana in krmljenje
Krmni obrok v času testa mora omogočati najmanj 1300 g prirasta na dan. Krmljenje
ne sme biti restriktivno, krmo in vodo morajo imeti vse živali 24 ur na dan na voljo.
Razlike v prirastih med živalmi se tako lahko izrazijo kot posledica razlik v
sposobnosti zauživanja krme.
Naloge testne postaje po zaključku lastne preizkušnje
Po zaključku lastne preizkušnje morajo na testni postaji omogočiti oceno lastnosti
zunanjosti. Oceno opravi strokovni vodja rejskega programa.
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Pisno dovoljenje rejcu za opravljanje lastne preizkušnje v čredah krav dojilj
Rejsko društvo (Društvo rejcev govedi za meso Slovenije) izdaja pisno dovoljenje
rejcu za izvajanje tehtanja telet krav dojilj med 90. in 500. dnem starosti teleta.
Z izdanim dovoljenjem Rejsko društvo potrjuje, da je rejec seznanjen:
-

s pravilnim načinom tehtanja
s pravilnim načinom rokovanja z živalmi ob tehtanju
s pomenom tehtanja za izvedbo nalog Rejskega programa
s pomenom tehtanja za vodenje reje

Vsebine izobraževanja:
-

seznanitev z različnimi tehtnicami,
spoznavanje etoloških značilnosti goveda in seznanitev s pravilnim načinom
dela z živalmi pred in ob tehtanju
seznanitev z različnimi izvedbami lovilnih ograd in pregonskih hodnikov in
drugimi možnostmi uporabe pri vodenju reje
predstavitev Rejskega programa, predvsem lastne preizkušnje v čredah krav
dojilj
seznanitev z posledicami napak pri tehtanju, ki se odražajo na ocenjenih
vrednostih živali

Rejsko društvo izda dovoljenje za tehtanje, zato je odgovorno za korektnost dela
rejca, zato mora imeti možnost preverjanja telesnih mas pred vnosom v bazo
podatkov. To je razlog, da rejci posredujejo podatke strokovnemu vodju in ne
direktno na KIS. Potrebni podatki pri sporočanju telesnih mas Rejskemu društvu so
ID živali, spol, datum rojstva, datum tehtanja, telesna masa. Sporočajo se vse znane
telesne mase ne glede na starost teleta ob tehtanju.
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Ocenjevanje lastnosti zunanjosti goveda zajema pet sklopov lastnosti, in sicer:
omišičenost, velikost skeleta, pasemske lastnosti, funkcionalne lastnosti in splošen
opis živali. Z ocenami od 1 do 10 ocenjujemo izraženost ocenjevane lastnosti, kjer
ocena 1 pomeni najmanj izraženo in ocena 10 maksimalno izraženo lastnost.

1

OMIŠIČENOST (OM)
a) Plečna širina: Je širina med obema plečkama (širina vihra), ocenjujemo jo ob
pogledu z zgornje strani živali. Pleče naj bo dobro omišičeno. Anatomsko je to
v predelu med 3. in 4. prsnim vretencem.

Slika 1: Plečna širina

b) Hrbtna širina: Pri tej lastnosti ocenjujemo širino, ki jo nakazuje tudi
zaobljenost reber. Hrbet naj bo dobro omišičen. Z leve in desne strani
ocenimo širino hrbta, ki jo zaključujejo podaljški prsnih (7-13) vretenc. Pri tej
lastnosti ocenjujemo (potencialno) širino dolge hrbtne mišice v tem predelu.
Pozorni smo predvsem na širino takoj za pleči (slika 2). Lastnost ocenjujemo z
zgornje strani (vrha) živali.
To lastnost ocenjujemo v primerjavi s plečno širino. Če je hrbtna širina enaka plečni
širini in je dobro povezana s pleči, potem je ocena za hrbtno širino enaka oceni
plečne širine. Pri ožji hrbtni širini točke odbijemo (največ dve (2) točki), v nasprotnem
primeru jih lahko v primerjavi s plečno širino dodajamo, kar pa se pojavi zelo
malokrat (največ dve (2) točki).

Hrbet je ožji
od
plečne

širine, hrbtno širino ocenimo z dvema točkama manj kot smo ocenili plečno širino.

Hrbet je enako širok kot pleče, hrbtno širino
ocenimo z enakim številom točk, kot smo
ocenili plečno širino.

Slika 2: Hrbtna širina

c) Izbočenost stegna: Izbočenost stegna ocenjujemo na zgornjih 2/3 stegna,
gledano od vrha živali proti skočnemu sklepu. Lastnost ocenjujemo s strani.
Ravna linija stegna dobi oceno 5, konkavno obliko linije stegna ocenimo z
ocenami od 4 proti 1, konveksno obliko linije stegna pa ocenimo z ocenami od
6 do 10 (slika 3).
Ocena 2

Ocena 5

Ocena 9
Slika 3: Izbočenost stegna

Slika 3: Izbočenost stegna

d) Širina zadaj: Je ocenjena širina omišičenosti obeh stegen. Lastnost
ocenjujemo pri pogledu iz zadnje strani živali, lastnost pa ocenjujemo v sredini
stegen. Ta lastnost je v izhodišču pogojena s križno in kolčno širino (slika 4).

Medenični del je širši od stegna (ocena 2)

Stegno in medenični del sta enako široka (ocena 5, 6)

Stegno je širše od medeničnega dela (ocena 9, 10)

Slika 4: Širina zadaj

e) Debelina dolge hrbtne mišice: Je ocena debeline dolge hrbtne mišice in jo
ocenjujemo kot razdaljo med linijo podaljškov ledvenih vretenc in linijo vrha
hrbtenice v predelu ledij (slika 5). Je najbolj cenjena mišica, zato njeno oceno
v ocenjevalnem zapisniku vpišemo dvakrat (velja dvojno). Lažje jo je
ocenjevati z desne strani živali, z leve strani je ocena težja (vamp).
Lega dolge hrbtne mišice v
ledvenem predelu

Debelina dolge hrbtne mišice v ledvenem predelu

Debelina dolge hrbtne mišice

Slika 5: Debelina dolge hrbtne mišice

f) Dolžina stegna je lastnost pomembna z vidika prireje govejega mesa. Pri
ocenjevanju dolžine stegna si pomagamo z oceno razdalje med skočnim
sklepom in mestom, kjer se stegno konča. Večja kot je razdalja, krajše je
stegno (ocene od 5 proti 1) in obratno (slika 6).

Slika 6: Dolžina stegna

2

VELIKOST SKELETA (VS)
a) Obseg piščali: Tanka piščal (golen) dobi oceno 1, povprečna 5 ali 6 in zelo
debela piščal dobi oceno 10.

b) Dolžina hrbta in ledij: Je dolžina od vihra do konca telesa (sedne kosti).
Lastnost ocenjujemo s strani živali (slika 7). Dolžino telesa ocenjujemo
relativno glede na velikost živali (višino v vihru).
V primeru, da je dolžina telesa enaka velikosti živali (višini v vihru), dobi žival za
dolžino telesa enako oceno, kot za velikost. Taka žival je izenačena (enako dolga kot
visoka). V primeru, da je daljša v primerjavi z velikostjo je žival dolga, v tem primeru
oceno za dolžino telesa povečamo za 1 do največ 2 točki v primerjavi z velikostjo
telesa. Če je žival kratka (krajša v primerjavi z velikostjo), ocenimo dolžino z 1 do 2
točki manjšo oceno, kot smo ocenili velikost.

Slika 7: Dolžina telesa

c) Dolžina križa: Je dolžina med križnimi in sednimi kostmi – razdalja od kolčne
grče (sredine) do konca sedne kosti (slika 8). Dolžino križa ocenjujemo
relativno glede na preostalo dolžino telesa (hrbtno - ledveni del). Križ je vedno
krajši od hrbtno - ledvenega dela tudi, če je zelo dolg.

Žival
z
zelo
kratkim križem daljši hrbtni del – ocena 2

Žival z usklajeno dolžino hrbtnega in križnega dela - ocena 5

Žival z izredno dolgim križem – ocena 9

Slika 8: Dolžina križa

d) Širina križa: Je širina merjena med kolčnima grčama (hrgama) (slika 9). To
lastnost ocenjujemo v razmerju s plečno in hrbtno širino. Če je žival enako
široka (skladna) med prednjim in zadnjim delom, dobi za širino križa enako
oceno kot za plečno širino. Če je v križu širša, se ji dodeli 1 do 2 točki več, če
je v tej lastnosti slabša, pa 1 do 2 točki manj.

Žival je neprimerno širša v križu, kakor v
vihru in hrbtu

Žival je enakomerna v svojih širinah

Slika 9: Širina križa

e) Razvitost skeleta v vihru: Velikost živali je določena z višino vihra (slika 10).
Da jo lahko ocenimo, moramo poznati starost živali. Ker je velikost živali za
oceno zmogljivosti živali za prirejo mesa in s tem za selekcijo zelo pomembna
lastnost, to oceno v ocenjevalnem zapisniku vpišemo dvakrat (velja dvojno).

Slika 10: Razvitost skeleta v vihru

3

FUNKCIONALNE LASTNOSTI (FL)
a) Širina gobca: To lastnost ocenjujemo na spodnjem delu gobca. Lastnost je
dobro povezana s konzumacijsko sposobnostjo in ješčnostjo.
Ocena 7 do 10

Ocena 4 do 6

Ocena 1 do 3

Slika 11: Širina gobca

b) Stoja prednjih in zadnjih nog: Pri tej lastnosti ocenjujemo tako stojo prednjih
in zadnjih nog, kot tudi biclje in parklje.
Prednje noge ocenjujemo od spredaj in od strani. Pri pogledu od spredaj morata biti
prednji nogi vzporedni, pri pogledu od strani pa postavljeni pravokotno na telo.
Zadnje noge ocenjujemo od zadaj in od strani. Pri pogledu od zadaj morata biti
zadnji nogi vzporedni, pri pogledu od strani pa ocenjujemo kot skočnega sklepa, ki
naj bo okrog 145°. Navpičnica iz zadnjega roba sedne kosti naj se dotika zadnjega
roba skočnega sklepa. Pri parkljih ocenjujemo zaprtost parkljev in višino v petnem
delu. Parklji morajo biti široki in čvrsti. Bicelj naj bo kratek in čvrst.

Prednje noge – pogled od spredaj

Prednje noge – pogled od strani

Slika 12A: Prednje noge – stoja

Zadnje noge – pogled od zadaj

Zadnje noge – pogled od strani

Slika 12B: Zadnje noge – stoja

Ocena 1 do 5

Ocena 6 do 10

Slika 12C: Zadnje noge - gledane od strani

c) Hrbtna linija: Če je hrbtna linija živali ravna, gledano kot namišljena linija od
vihra do križa, je ocena za to lastnost 10 (slika 13). Nezaželena odstopanja so
tako uleknjena kot tudi izbočena hrbtna linija. Pod izrazom »hrbtna linija«
ocenjujemo dva anatomska dela: hrbet in ledja. Hrbet in ledja naj bosta dobro
omišičena, široka, dolga in čvrsta.

Slika 13: Hrbtna linija

d) Prepasanost: Lastnost ocenjujemo pri pogledu od strani. Pleče mora biti
dobro povezano s prsnim delom, za plečetom naj ne bo zožitve. Povezava
med plečetom in prsnim košem mora biti ravna, dejansko neopazna. (slika
14).
Prepasanost je napaka, ki je pogosto pridobljena. Najpogosteje se pojavi pri
neprimernem privezu živali. Najpogostejša je pri grabnerjevi navezi in pri prenizkih
(preplitvih) jaslih.

Slika 14: Prepasanost

4

PASEMSKE LASTNOSTI (PL)
a) Ocena glave: Glava je relativno kratka, široka in ne predolga. Po velikosti
mora biti proporcionalna velikosti telesa. Izražati mora zdravje in temperament
živali. Profilna linija glave mora biti ravna. Rogovi so lahko prisotni, nekateri
živali so genetsko brezrožne. Rogatost ali brezrožnost ne vplivata na oceno
glave.
b) Plašč: Plašč je enobarven, barva je svetlo do temno opečnato rdeča, bela
barva z močnim kontrastom okrog oči in smrčka, med zadnjima nogama ter na
modih ali vimenu. Pri ocenjevanju lahko dobi krava brez bele barve okrog
smrčka ali oči, ali če ima lise netipične barve kjer koli po telesu, največ oceno
4..
c) Skladnost oblik: S to lastnostjo ocenjujemo povezanost med posameznimi
telesnimi deli, kar pomeni, da ni jasne meje med enim in drugim telesnim
delom. Ocenjujemo skladnost celotnega telesa s tem, da upoštevamo
skladnost med vsemi telesnimi deli.

5

SPLOŠNE LASTNOSTI
a) Prsna globina: Prsna globina je ena od ocen, s katero ocenjujemo
obsežnost prsnega koša. Le obsežen prsni koš nudi vitalnim organom
(pljuča, srce) dovolj prostora za želen razvoj. Običajno se obsežen prsni
koš nadaljuje v obsežen vamp, kar ima za posledico večjo konzumacijsko

sposobnost. Kot pripomoček pri ocenjevanju prsne globine ocenjujemo
razdaljo med komolčnim sklepom in prsnico (slika 15).

Slika 15: Prsna globina

b) Prsna širina: Ocenjujemo zaobljenost reber (pogled od zgornje strani
živali) in širino med prednjima nogama (pogled od spredaj).

Slika 16: Prsna širina

c) Kolčna širina: Ta se ocenjuje v razmerju napram križnim kostem, vendar
moramo tukaj paziti, da nas ne prevarajo mišice, ki prekrivajo kolčne
sklepe (slika 17).

Slika 17: Širina kolčnih kosti

d) Širina sednih kosti: Biti morajo čimbolj narazen – široke. Živali z ozkimi
(precej skupaj) sednimi kostmi so podvržene nalaganju maščob ob korenu
repa.

Slika 18: Širina sednih kosti

6

OCENA VIMENA

Ocenjuje se pripetost v zadnjem in prednjem delu ter velikost seskov. Željena je
dobra pripetost vimena ter primerna dolžina in debelina seskov, ki omogoča
normalno sesanje teleta takoj po rojstvu. Krava s slabo pripetim vimenom (visečim)
in/ali predolgimi ali prekratkimi in /ali predebelimi seski lahko dobi največ oceno 4.

7

KONDICIJA

Telesna kondicija je trenutno rejsko stanje živali. Trenutno, ker se kondicija lahko
nenehno spreminja, odvisna je predvsem od reje oz. oskrbe živali in od
reprodukcijske faze. S telesno kondicijo ocenjujemo predvsem telesne rezerve.
Zaradi načina ocenjevanja ocenjujemo predvsem količino podkožnega loja.
Pri živali ocenimo telesno kondicijo z ogledovanjem, otipavanjem ali s kombinacijo
obojega. Ogled in otip sta enakovredna. Pri ogledovanju nas lahko ovira daljša dlaka
živali, zato je pri takih živalih nujen otip. Zapomniti pa si je vredno, da dobra
napolnjenost vampa in pozna brejost dajeta lažni vtis, da je žival v boljši kondiciji kot
dejansko je.
Ocene telesne kondicije
Telesno kondicijo ocenjujemo z ocenami od 1 do 10. Ocena 1 predstavlja shujšano
žival, ocena 10 pa zelo zamaščeno žival. Idealna telesna kondicija naj bi bila nekje
na polovici skale (6, 7), odvisno od reprodukcijskega stadija živali. Med ocenjevanjem
je potrebna natančnost, ki zagotavlja uspešnost tehnike ocenjevanja.
Pri živali opazujemo oziroma otipamo naslednje predele telesa, ki so prioritetni za
nalaganje podkožnega loja: ledja, koren repa, sedna grča, kolčna grča, rebra in prsi.
Pri vsaki živali uporabljamo isto roko za otipavanje.
Koren repa, sedno in kolčno grčo ocenjujemo tako, da stojimo točno za živaljo.
Otipamo količino loja okrog korena repa ter na kolčnih in sednih grčah medeničnih
kosti.
Ledja, rebra in prsi ocenjujemo tako, da stojimo na desni strani živali. Na ledvenem
predelu otipamo trnaste in prečne podaljške vretenc ter količino loja med njimi (slika
20). Na predelu reber in prsi otipamo količino naloženega loja.

Slika 19: Predeli telesa, ki jih opazujemo pri ocenjevanju telesne kondicije

Slika 20: Ocenjevanje podkožnega loja v ledvenem predelu

Slika 21: Kondicija ledvenega predela – ocena 4

Slika 22: Kondicija ledvenega predela – ocena 6

Slika 23: Kondicija ledvenega predela – ocena 8

Slika 24: Kondicija ledvenega predela – ocena 10

Osnovna navodila za ocenjevanje telesne kondicije so prikazana v preglednici
1.
Preglednica 1: Ocene in opisi telesne kondicije
Ocena Kondicija
1

Shujšana

Opis
Ledja: zelo ostre in štrleče kosti, mišic ne opazimo
Koren repa: zelo ostre in štrleče kosti, mišic ne opazimo
Sedna grča: zelo ostre in štrleče kosti, mišic ne opazimo
Kolčna grča: zelo ostre in štrleče kosti, mišic ne opazimo
Linija KKS*: oblika črke V
Rebra: zelo ostre in štrleče kosti, mišic ne opazimo
Ledja: posamezni prečni podaljški ledvenih vretenc so

2

Zelo suha

pokriti s tankim slojem mišic, štrleče kosti
Koren repa: globoke vdrtine pod in okrog korena repa
Sedna grča: špičasto štrli, pokrita z zelo tankim slojem
mišic
Kolčna grča: špičasto štrli, pokrita z zelo tankim slojem
mišic
Linija KKS*: oblika črke V
Rebra:
Ledja: začetek nalaganja loja, podaljški vretenc lepo vidni,

3

Suha

manj ostri, posamezno otipljivi, vdrtine med trnastimi
podaljški so manj očitne
Koren repa:
Sedna grča: ni oblog loja
Kolčna grča:
Linija KKS*: oblika črke V
Rebra:

Ledja: posamezni prečni podaljški so otipljivi, vendar ne
4

Skromna

izraziti
Koren repa: predel pod korenom repa je nekoliko vdrt
Sedna grča: izrazita, vdrtine okrog manj opazne, ni
oblog loja
Kolčna grča: izrazita, oglata, vdrtine okrog manj
opazne
Linija KKS*: oblika črke V
Rebra: otipamo začetek nalaganja loja
Ledja: prečne podaljške zaznamo le na otip

5

Mejna

Koren repa: začetek nalaganja loja
Sedna grča: vidna, obložena z lojem, a ne očitna
Kolčna grča: oglata, vidna, a ne očitna
Linija KKS*: oblika črke V
Rebra: prednjih reber skoraj ne vidimo več, vidni le 12
in 13 rebro
Ledja: prečni podaljški so otipljivi z rahlim pritiskom,

6

Zmerna

zaobljen izgled
Koren repa: obloge loja, gladek izgled, vezi so vidne
Sedna grča: zaobljena, ne očitna
Kolčna grča: zaobljena, ne očitna
Linija KKS*: oblika črke U
Rebra: niso več vidna

Ledja: za otip prečnih podaljškov je potreben močan
7

Dobra

pritisk
Koren repa: otipamo obloge loja na obeh straneh, vezi
komaj vidne
Sedna grča:
Kolčna grča:
Linija KKS*: oblika črke U
Rebra: v celoti obložena z lojem, ne vidna, mehka in
spužvasta na otip
Ledja: trnasti podaljški so zaobljeni in gladki, raven

8

Zelo dobra

izgled
Koren repa: zaobljen, očitne obloge loja, vezi niso
vidne
Sedna grča: zaobljena, obloge loja
Kolčna grča: zaobljena
Linija KKS*: oblika črke U
Rebra:

9

Zamaščena

Ledja: zaobljena
Koren repa: zaobljen, vezi niso vidne
Sedna grča: zaobljena
Kolčna grča: komaj vidna
Rebra: obloge loja
Struktura kosti živali ni vidna niti otipljiva, zaradi zelo

10

Zelo
zamaščena

izraženih podkožnih oblog loja. Gibčnost živali je zelo
slaba.

*Linija KKS= namišljena linija od kolčne grče prek kolčnega sklepa do sedne grče.

Nekaj primerov kondicije je prikazanih na spodnjih slikah:

Zelo skromna telesna kondicija – ocena 3

Skromna telesna kondicija - ocena 4

Mejna telesna kondicija - ocena 5

Zmerna telesna kondicija - ocena 6

Dobra telesna kondicija – ocena 7

Zelo dobra kondicija - ocena 8

OCENJEVALNI ZAPISNIK

8

Pred ocenjevanjem je potrebno na Ocenjevalnem zapisniku izpolniti osnovne
podatke o rejcu in ocenjevani živali. Ocene posameznih lastnosti se vpisujejo v zato
predvidena mesta. Ob zaključku ocenjevanja ocenjevalec označi primernost živali za
pleme in podpiše zapisnik (Slika 25). Oznaka primernosti živali za pleme je strokovno
priporočilo rejcu in ne vpliva na vpis živali v rodovniško knjigo.
Žival je primerna za pleme ob preseganju minimalne zahtevane ocene za
posamezen sklop lastnosti:
-

OM ≥ 21/70
VS ≥ 20/60
PL ≥ 12/30
FL ≥ 20/50

Kljub preseganju minimalnih zahtevanih ocen posameznih sklopov lastnosti, lahko
ocenjevalec žival prepozna kot neprimerno za pleme tudi zaradi zelo slabe
posamezne ocene (ocena 1 ali 2). To ne velja za ocene lastnosti omišičenosti.

Slika 25: Ocenjevalni zapisnik

DRUŠTVO REJCEV GOVEDI ZA MESO SLOVENIJE

Opis sistema ocenjevanja genetskih
vrednosti
Priloga 7

Ljubljana, julij 2020

1

REFERENČNE LASTNOSTI

Za ocenjevanje plemenskih vrednosti posameznih lastnosti, katerih informacije
dobimo na osnovi merjenja ali ocenjevanja, je potreben izračun referenčnih lastnosti.
Vse v nadaljevanju prikazane referenčne lastnosti so izračunane po postopkih kot jih
predvideva ICAR (ICAR Guidelines for Beef Cattle Production Recording, March
2018, https://www.icar.org/Guidelines/03-Beef-Cattle-Recording.pdf ).
1.1

LASTNA PREIZKUŠNJA V ČREDAH KRAV DOJILJ

V tej preizkušnji so referenčni lastnosti mase telet pri starosti 90, 210 in 365 dni.
Metoda izračuna:
Če je znana samo ena telesna masa po rojstvu teleta, se referenčne lastnosti
izračunajo po naslednjih enačbah:
Telesna masa pri starosti 90 dni = ((TM - RM) / S) × 90 + RM;
Telesna masa pri starosti 210 dni = ((TM - RM) / S) × 210 + RM;
Telesna masa pri starosti 365 dni = ((TM - RM) / S) × 365 + RM;
S – starost ob tehtanju (dni) – ob opravljanju kontrole;
TM – telesna masa ob opravljeni kontroli (kg);
RM – dejanska telesna masa ob rojstvu (izjemoma standard pasme);
V primeru večjega števila tehtanj živali (znana telesna masa pred in po referenčni
masi), se posamezna referenčna lastnost izračuna po naslednjem postopku:
TMi = TMi-1 + (TMi+1 - TMi-1) / (Si+1 - Si-1) x (i – TMi-1)
i - dan starosti na katerega izračunamo telesno maso
TMi – telesna masa na i-ti dan starosti (v kilogramih)
TMi-1 – telesna masa zadnjega tehtanja pred i-tim dnevom starosti (v kilogramih)
TMi+1 - telesna masa zadnjega tehtanja po i-tim dnevom starosti (v kilogramih)
Si-1 - starost ob zadnjem tehtanju pred i-tim dnevom starosti
Si+1 - starost ob prvem naslednjem tehtanju po i-tem dnevu starosti
1.2

LASTNA PREIZKUŠNJA NA TESTNI POSTAJI

Referenčna lastnost pri tej preizkušnji je povprečni dnevni prirast telesne mase
med 240. in 365. dnem starosti.
Metoda izračuna:
Povprečni dnevni prirast = (KM – ZM) × 1000 / (KS – ZS)
ZS – začetna starost (240 dni);

KS – končna starost (365 dni);
ZM – začetna telesna masa na 240. dan v kg, dejanska ali izračunana z interpolacijo;
KM – končna telesna masa na 365. dan v kg, dejanska ali izračunana z interpolacijo;
Začetna in končna telesna masa se izračunata z interpolacijo v primerih, kadar na
240. in/ali 365. dan ni bila izmerjena dejanska telesna masa. V tem primeru se telesni
masi izračunata kot je opisano v postopku poglavja 1.1 te Priloge.
1.3

LASTNA PREIZKUŠNJA NA LINIJI KLANJA

Referenčna lastnost pri tej preizkušnji je povprečni dnevni neto prirast, izražen v
g/dan.
Povprečni dnevni neto prirast = (MTP / STZ)
MTP – masa toplih klavnih polovic v kg;
STZ – starost ob zakolu v dnevih;
1.4

OCENJEVANJE LASTNOSTI ZUNANJOSTI

Ocene lastnosti zunanjosti se lahko prikazujejo kot fenotipske ocene posamezne
lastnosti zunanjosti in tudi kot fenotipske ocene posameznih sklopov lastnosti.
Fenotipske ocene posameznih sklopov (omišičenost, velikost skeleta, funkcionalne
lastnosti, pasemske lastnosti in splošen opis živali) se prikazujejo kot vsota ocen
posameznih lastnosti in kot delež (%) maksimalne možne ocene (DO).
DO (%) = 100 × (Σi / i × 10)
i – število ocenjenih lastnosti znotraj posameznega sklopa
Izračuni skupnega števila ocen posameznih sklopov lastnosti zunanjosti
Izračun skupnega števila ocen je enostavna vsota ocen posameznih lastnosti
Omišičenost = Σ1- 7
Velikost skeleta = Σ9- 13 + (11 - 8)
Funkcionalne lastnosti = Σ14- 18
Pasemske lastnosti = Σ19- 21
Seznam lastnosti zunanjosti:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Plečna širina
Hrbtna širina
Izbočenost stegna
Dolžina stegna
Debelina ledvene mišice*
Debelina ledvene mišice*
Širina zadaj
Obseg piščali+
Dolžina hrbta in ledij
Dolžina križa

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Razvitost skeleta v vihru*
Razvitost skeleta v vihru*
Širina gobca
Stoja prednjih nog
Stoja zadnjih nog
Hrbtna linija
Prepasanost
Ocena glave
Plašč
Skladnost

11

Širina križa

*Lastnosti sta navedeni dvakrat, ker imata v izračunu dvojno težo
+Najdebelejša piščal dobi oceno 10, ker pa pri vseh lastnosti velja višja ocena za bolj ugodno, se v
izračunu skupnega števila ocen ta vrednost obrne

OCENJEVANJE GENETSKIH VREDNOSTI

2

Postopki ocenjevanja genetskih vrednosti se po vsakem obračunu v Sloveniji
pošiljajo v preverjanje na Interbull center (Uppsala, Švedska). Vse morebitne
pripombe smo kot država članica ICAR organizacije dolžni upoštevati in jih tudi
upoštevamo. Pomeni, da kontinuirano prilagajamo metode ocenjevanja genetskih
vrednost zahtevam ICAR organizacije.
2.1

POSTOPKI PRED NAPOVEDOVANJEM PLEMENSKIH VREDNOSTI

Po pridobitvi osnovnih podatkov za izračun PV se preveri vse meritve in izloči
podatke, ki ne ustrezajo logičnim kontrolam. Opravijo se tudi logične kontrole porekla
posameznih živali, ki so vključene v sistem ocenjevanja PV.
2.2

POSTOPKI PO NAPOVEDOVANJU PLEMENSKIH VREDNOSTI:

V primerih, kjer se napoveduje genetsko vrednost z mešanim modelom, je rezultat
napoved aditivne genetske vrednosti, ki se imenuje plemenska vrednost. Iz tega
razloga se v teh primerih uporabljali izraz plemenska vrednost. V teh primerih v
mešanem modelu nastopa žival (aditivni genetski vpliv) kot slučajni vpliv, zato se
imenuje tudi model živali.
Model živali poleg živali z meritvami pri napovedovanju plemenskih vrednosti
upošteva še sorodnike teh živali. Poleg živali z meritvami upošteva še starše in stare
starše, razen stare matere po materini liniji živali, ki je imela meritev. V vseh teh
primerih se v matriki sorodstva tvorijo skupine neidentificiranih staršev na osnovi
izvora, spola in leta rojstva.
S takim postopkom se vsaki živali, ki nastopa v matriki sorodstva, napove plemensko
vrednost. Uradnost ocene za napovedane PV je za lastnosti, ki se testirajo na
potomstvu, najmanj na najmanjši stopnji zanesljivosti (za mesne pasme je to 0,3), kot
jo določa Uredba (EU) 2016/1012. Enako velja tudi za direktno izmerjene lastnosti
(lastna preizkušnja). Pri vseh navedbah napovedi PV se vedno navaja točnost
ocene/napovedi in datum ocenjevanja.
Poleg absolutne plemenske vrednosti, se prikazujejo še naslednji rezultati za vsako
žival in lastnost:
-

Enota v kateri je izražena plemenska vrednost;

-

Ocena točnost napovedi plemenske vrednosti;

-

Število meritev oz. potomcev z meritvami, na katerih temelji napoved
plemenske vrednosti;

-

Povprečje za meritve, živali oz. potomcev živali, na katerih temelji napoved
plemenske vrednosti;

-

Standardizirana plemenska vrednost;

Vsako napovedovanje plemenskih vrednosti mora biti opisano, po kakšnem postopku
je bilo izvedeno, datum izvedbe z navedbo priznane organizacije za ocenjevanje
genetskih vrednosti.
2.3

LASTNOSTI PLODNOSTI

Potek telitve:
 Potek telitve - oče telet (aditivni genetski vpliv - neposreden vpliv očeta).
 Potek telitve - oče krav (maternalni genetski vpliv - posreden vpliv očeta).
Pri sistematskem delu statističnega modela je vključen skupni vpliv črede in leta,
starost krave (zaporedna telitev) in skupen vpliv spola teleta in leta rojstva. Pri
naključnem delu modela pa je vključen vpliv očeta teleta, očeta matere ter aditivni
genetski vpliv.
Potek telitve se ocenjuje tako na čistopasemskih živalih limuzin pasme kot tudi pri
gospodarskem križanju mlečnih in kombiniranih pasem z limuzin pasmo.
Standardizacija odstopanj poteka na drugačen način kot pri plemenskih vrednostih.
Povprečno odstopanje je postavljeno na 100. Standardni odklon je prav tako
postavljen na 12, le da to velja posebej za negativne odklon in posebej za pozitivne.
Rezultate se pomnoži z minus ena. Najboljši biki so tisti, ki imajo manj težkih telitev
od povprečja.
Potek telitve se lahko prikazuje tudi kot fenotipska vrednost izražena v odstotku
težkih telitev.
Starost ob prvi telitvi:
 Starost ob prvi telitvi je izražena v dnevih od rojstva do prve telitve.
Doba med telitvama (DMT):
 Doba med telitvama je izražena v dnevih od telitve do prve naslednje telitve.
Uporablja se metoda mešanih modelov in model živali. Za DMT je potrebno pred
napovedovanjem plemenskih vrednosti podatke omejiti glede na leto telitve, kot
predvidevajo kontinuirana navodila Interbull centra.
Statistični model za DMT in starost ob prvi telitvi vključuje sistematska vpliva: sezona
telitve in zaporedna telitev ter slučajna vpliva: čreda in aditivni genetski vpliv.
Statistični model zapisan v matrični obliki:

y  Xb  Z h h  Z a a  e

[1]

y
X

- vektor meritev
- matrika dogodkov za sistematski del modela

Zh

- matrika dogodkov za vpliv črede

Za

- matrika dogodkov za vpliv živali

b
h
a

- vektor neznanih parametrov za sistematske vplive
- vektor neznanih parametrov za črede
- vektor neznanih parametrov za vpliv živali (plemenske vrednosti)

e

- vektor ostankov

V modelu smo predpostavili, da:
 je pričakovana vrednost za naključne vplive enaka 0 (Enačba 2)
 so vplivi med seboj neodvisni (Enačba 3)
 so ostanki identično, neodvisno in normalno porazdeljeni (Enačba 4)
 so napovedi za črede identično, neodvisno in normalno porazdeljene (Enačba 4)
 so plemenske vrednosti identično in normalno porazdeljene, povezanost med
živalmi je opisana v matriki sorodstva A (Enačba 4).

Ea  0; Eh  0; in Ee  0
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Za eno-lastnostni model je sistem enačb mešanega modela enostaven (Enačba 5).
Tudi komponente varianc lahko enostavno predstavimo kot razmerje med varianco
za ostanek in ostalimi komponentami (Enačba 6).
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[6]

Po podatkih iz literature je razmerje med genetsko in fenotipsko varianco za DMT
mesnih pasem manj kot 5 %.

2.4

LASTNOSTI ZUNANJOSTI

Za napovedovanje plemenskih vrednosti uporabljamo metodo mešanih modelov in
modela živali.
Homogenizacije ocen ne predvidevamo zaradi majhnega števila ocenjevalcev.
Pri oblikovanju statističnega modela so vključeni naslednji sistematski vplivi: leto
ocenjevanja, sezona telitve ter združen vpliv starosti ob prvi telitvi in dobe od telitve
do ocenjevanja ter slučajna vpliva: čreda in aditivni genetski vpliv.
Statistični model zapisan v matrični obliki za vse lastnosti zunanjosti:

y  Xb  Z h h  Z a a  e

[1]

y
X

- vektor meritev
- matrika dogodkov za sistematski del modela

Zh

- matrika dogodkov za vpliv črede

Za

- matrika dogodkov za vpliv živali

b
h
a

- vektor neznanih parametrov za sistematske vplive
- vektor neznanih parametrov za črede
- vektor neznanih parametrov za vpliv živali (plemenske vrednosti)

e

- vektor ostankov

V modelu smo predpostavili, da:
 je pričakovana vrednost za naključne vplive enaka 0 (Enačba 2)
 so vplivi med seboj neodvisni (Enačba 3)
 so ostanki identično, neodvisno in normalno porazdeljeni (Enačba 4)
 so napovedi za črede identično, neodvisno in normalno porazdeljene (Enačba 4)
 so plemenske vrednosti identično in normalno porazdeljene, povezanost med
živalmi je opisana v matriki sorodstva A (Enačba 4).

Ea  0; Eh  0; in Ee  0
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Za eno-lastnostni model je sistem enačb mešanega modela enostaven (Enačba 5).
Tudi komponente varianc lahko enostavno predstavimo kot razmerje med varianco
za ostanek in ostalimi komponentami (Enačba 6).
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2.5
PRIRAST V LASTNI PREIZKUŠNJI
Uporabljali bomo metodo mešanih modelov in model živali.
Statistični model za prirast v lastni preizkušnji vključuje sistematska vpliva: sezono (3
mesečna) ter starost ob vhlevitvi in slučajni aditivni genetski vpliv.
Statistični model zapisan v matrični obliki je naslednji:

y  Xb  Z a a  e

[1]

y
X

- vektor meritev
- matrika dogodkov za sistematski del modela

Za

- matrika dogodkov za vpliv živali

b
a
e

- vektor neznanih parametrov za sistematske vplive
- vektor neznanih parametrov za vpliv živali (plemenske vrednosti)
- vektor ostankov

V modelu smo predpostavili, da:
 je pričakovana vrednost za naključni vpliv enaka 0 (Enačba 2)
 so vplivi med seboj neodvisni (Enačba 3)
 so ostanki identično, neodvisno in normalno porazdeljeni (Enačba 4)
 so plemenske vrednosti identično in normalno porazdeljene, povezanost med
živalmi je opisana v matriki sorodstva A (Enačba 4).
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Za eno-lastnostni model je sistem enačb mešanega modela enostaven (Enačba 5).
Tudi komponente varianc lahko enostavno predstavimo kot razmerje med varianco
za ostanek in ostalimi komponentami (Enačba 6).
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Za potrebe vsakokratne odbire bikov po zaključku lastne preizkušnje se lahko oceni
PV tudi po postopku primerjalih vrednosti, kot je opisano v Metodah ocenjevanja
plemenskih vrednosti govedi (prof. dr. Janez Pogačar).
2.6

SKUPNI SELEKCIJSKI INDEKS

Pri mesnih pasmah odbiramo dva različna tipa živali. Prvi je pitovni tip pri katerem
želimo čim boljše lastnosti za prirejo mesa. Drugi je vzrejni tip kjer želimo poudariti
predvsem lastnosti, ki naj bi jih imele dobre krave dojilje. S tem namenom sta
oblikovana dva indeksa, katerih struktura je predstavljena v nadaljevanju.

Indeks – pitovni tip, %

Indeks – vzrejni tip, %

10

2

Potek telitve, maternalni vpliv

-

6

Starost ob prvi telitvi, dni

-

6

Doba med telitvama, dni

-

10

Telesna masa – rojstvo, kg

17

10

Telesna masa – 90 dni, kg

10

5

Telesna masa – 210 dni, kg

15

15

Omišičenost

20

5

Velikost skeleta

13

15

Funkcionalne lastnosti

10

15

Pasemske lastnosti

5

10

Lastnost
Potek telitve, oče telet

Interpretacije in prikaz izračunanih PV, genetskih sprememb, primerjalnih rangov,…
so prikazani na naslednji povezavi: https://rodica.bf.uni-lj.si/app/f?p=111:1.
Na tej povezavi je mogoče sprotno oblikovanje izpisov glede na potrebe, ki jih lahko v
vsakem trenutku določi uporabnik.

3

OCENJEVANJE GENOMSKIH VREDNOSTI

Pri limuzin govedu začenjamo z genotipizacijo v manjšem obsegu z namenom, da
pridemo do rezultatov, ki bodo omogočali nadaljne odločitve. V primeru, da bodo
informacije (genomske ocene) za rejce dovolj informativne in bo cena sprejemljiva,
se bomo v večji meri odločali tudi za uvedbo tega načina ocenjevanja PV živali

(genomska PV). Trenutno proučujemo lastnosti, kot jih uporablja Irish Cattle British
Federation (https://www.icbf.com).
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Dodatne zahteve za vpis moških in
ženskih živali v glavni in dodatni del
rodovniške knjige za limuzin pasmo
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Preglednica 1: Dodatne zahteve za razvrščanje moških in ženskih živali v razrede glavnega in dodatna dela rodovniške knjige za limuzin pasmo
govedi (dodatno k zahtevam iz poglavja 10.1 in 10.2)

Razred A+

2

Plemensko govedo Čistopasemsko plemensko govedo

DODATNI DELI

GLAVNI DEL

Razred A

Razred B

Dodatni del C

Zahteve za moške živali
priporočen za OC ali razvrščen v kakovostni razred ELITA
potrjeno poreklo na osnovi DNA testa ali druge primerljive metode
priporočen za pripust
ocene sklopov lastnosti zunanjosti: OM  35/70, VS  36/60, PL 
20/30, FL  30/50
znana telesna masa ob rojstvu, na 210. in 365. dan starosti
potrjeno poreklo na osnovi DNA testa ali druge primerljive metode
-

oče in oba stara očeta vpisani v glavni del RK iste pasme
mati vpisana v glavni del RK iste pasme

Zahteve za ženske živali
razdelek A+ za ženske živali ni predviden
-

-

Dodatni del D
-

priporočena za razmnoževanje
ocene sklopov lastnosti zunanjosti: OM  21/70, VS  30/60,
PL  18/30, FL  30/50
nobene ocene zunanjosti pod 3 (razen lastnosti omišičenosti)
znana lastna telesna masa na 210. in/ali 365. dan starosti (velja
za živali rojene po letu 2015)
oče in oba stara očeta vpisani v glavni del RK iste pasme
mati vpisana v glavni del RK iste pasme ali mati in stara mati po
materini strani vpisani v dodatni del RK iste pasme

oče v glavnem delu RK in mati v dodatnem delu RK iste pasme
ocene sklopov lastnosti zunanjosti: OM ≥ 21/70, VS ≥ 20/60,
PL ≥ 12/30, FL ≥ 20/50
nobene ocene zunanjosti pod 3 (razen lastnosti omišičenosti)
ocene sklopov lastnosti zunanjosti: OM ≥ 21/70, VS ≥ 20/60,
PL ≥ 12/30, FL ≥ 20/50
nobene ocene zunanjosti pod 3 (razen lastnosti omišičenosti)
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Odbira moških plemenskih živali –
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Priloga 9

Ljubljana, julij 2020

Odbira moških plemenskih živali – zdravstvena priporočila
1.1

Biki iz testne postaje

Da so biki lahko priporočeni za osemenjevanje ali naravni pripust, naj bodo prosti
naslednjih bolezni (vse preiskave so vezane na analize krvi):
-

Bruceloza
Levkoza
Leptospiroza
Q mrzlica
Klamidija
Infekciozni bovino rinotraheitis/infekciozni pustularni vulvovaginitis (IBR/IPV)
Bolezen modrikastega jezika
Bovina virusna diareja (BVD) – prisotnost virusa
Bovina virusna diareja (BVD) – prisotnost protiteles
Para tuberkuloza (para TBC)

DRUŠTVO REJCEV GOVEDI ZA MESO SLOVENIJE

Poslovnik Društva rejcev govedi za meso
Slovenije
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Poslovnik Društva rejcev govedi za meso Slovenije
Člen 1
(vsebina poslovnika)
-

Poslovnik določa postopke za reševanje sporov z rejci, ki sodelujejo v rejskem
programu, ki ga vodi Društvo rejcev govedi za meso Slovenije (Društvo);
Poslovnik določa postopke enake obravnave rejcev, ki sodelujejo v rejskih
programih Društva;
Poslovnik določa pravice in obveznosti rejcev, vključenih v rejski program
Društva;
Poslovnik določa pravice in obveznosti rejcev, članov Društva;
Poslovnik določa pravila za sodelovanje rejcev, članov Društva, pri
opredeljevanju do in razvijanju rejskega programa.

Člen 2
(predmet poslovnika)
Poslovnik se nanaša na rejske programe za mesne pasme govedi. Če Društvo
postane nosilec rejskega programa za druge pasme govedi, se poslovnik ustrezno
dopolni.
Člen 3
(članstvo)
V Društvo lahko pristopi vsaka fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju Rejec), ki svoj
pristop potrdi s podpisano in datirano pristopno izjavo v Društvo (Priloga 1) ter plača
članarino, kot je določeno v ceniku (Priloga 3). Članarina, plačana v tekočem letu
velja kot plačana do 31. marca naslednje leto.
K rejskemu programu za pasmo, ki ga vodi Društvo, lahko pristopi vsak rejec, ki ima
v lasti vsaj eno žival te pasme. Svoj pristop potrdi s podpisano in datirano pristopno
izjavo o vključitvi živali v rejski program (Priloga 2).
Članstvo v Društvu preneha:
-

če član izstopi iz Društva,
če član ne plača članarine, kljub pisnemu opozorilu,
če je član izključen s strani Društva.

Članstvo v rejskem programu preneha:
-

če rejec izstopi iz rejskega programa,
če v 24 neprekinjenih mesecih ne redi niti ene živali pasme, za katero je
pristopil v rejski program.

Kontaktni podatki društva so na spletni strani Društva mesno.govedo.si

Člen 4
(vpis v rodovniško knjigo)
Vsak rejec, ki je član rejskega programa (v nadaljevanju Rejec), ima pravico do vpisa
plemenske živali v rodovniško knjigo (RK) za vsako pasmo, za katero je Društvo
nosilec rejskega programa.
Rejec mora Društvu poprej poravnati obveznosti, ki izhajajo iz vpisa, kot je določeno
v ceniku (Priloga 3).
Žival se vpiše v tisti del in razdelek rodovniške knjige, za katerega izpolnjuje pogoje,
kot to določa rejski program za živali teh pasem.
Žival se v rodovniško knjigo vpiše na zahtevo Rejca. Vpis posamezne živali v
rodovniško knjigo izvede predsednik Društva.
Člen 5
(obveznosti članov Rejskega programa)
Obveznosti članov rejskega programa so:
-

-

-

da ima svoje živali označene, kot je to določeno v zakonodaji, ki ureja to
področje;
da ob rojstvu teleta stehta, oceni potek telitve (velja tudi za mrtvorojena teleta)
in stanje teleta ter izpolni tetovirni listek v papirni ali elektronski obliki;
da vsaj enkrat stehta vsako žival med 90 in 500 dnem starosti (v primeru A
metode opravi tehtanje na zahtevo rejca območni zavod KGZS; v primeru B in
C metode opravi tehtanje rejec); V primeru A, B in C metode morajo biti
podatki posredovani v 30 dneh po opravljenem tehtanju.
da vodi zootehniško dokumentacijo svojih živali (tetovirni listek, seznam
haremskega pripusta, osemenjevalni listek, pripustni list, potrdilo o prenosu
zarodkov) ter jo posreduje Društvu.
da omogoča nemoteno izvedbo rejskega programa Društva.

Za novo vključene člane velja prehodno obdobje:
-

-

od pristopa k rejskemu programu naprej in še v naslednjem koledarskem letu
(leto vstopa + 1) mora opraviti vse obveznosti iz prejšnjega odstavka razen
tehtanj; urediti mora tudi poreklo vseh živali, če so podatki na voljo. Zaželeno
je tehtanje telet ob rojstvu že naslednje leto po vstopu (leto vstopa + 1).
v koledarskem letu za tem (leto vstopa + 2) mora začeti s tehtanjem telet, kot
je navedeno v prvem odstavku 5. člena.

Obveznosti članov Rejskega programa, vezane na tehtanje živali, ne veljajo za
pasmo škotsko višavsko govedo.
Vse podatke rejec posreduje Društvu ali s strani Društva izbranemu podizvajalcu
(območni zavodi KGZS).

Člen 6
(pravice članov Društva do razvijanja rejskega programa)
Vsak član rejskega programa, ki je tudi član Društva, lahko aktivno sodeluje pri
razvijanju rejskega programa in se do rejskega programa lahko tudi opredeli.
Tak član svoje predloge za razvoj rejskega programa ali svoje pripombe na rejski
program pisno posredujejo upravnemu odboru Društva, ki ima 30 dni časa za
odgovor.
Kadar Društvo začne s spremembo rejskega programa, lahko član Društva pri tem
aktivno sodeluje.
Člen 7
(reševanje sporov)
Če se član rejskega programa (Član) s katerimkoli postopkom ali odločitvijo Društva
ne strinja se nanjo lahko pritoži. Spori se rešujejo po sledečem postopku:
1) Član rejskega programa pritožbo naslovi pisno na upravni odbor Društva in ta
ima 30 dni časa za odgovor.
2) Če se Član z odgovorom ne strinja lahko pisno zahteva, da o sporu odloči
Častno razsodišče Društva, ki ima 30 dni časa za odgovor. V tem času mora
Častno razsodišče sklicati soočenje Člana in Upravnega odbora društva.
3) Če se Član z odgovorom še vedno ne strinja, potem o njegovi pritožbi odloča
Občni zbor Društva. Odločitev Občnega zbora mora biti sprejeta z
glasovanjem in je dokončna.
Pritožba Člana ne zaustavi postopka, zaradi katerega je spor nastal.
Člen 8
(ukrepi)
Če Član ne spoštuje pravil Društva ali poslovnika Društva, Upravni odbor na podlagi
20. člena Pravil Društva proti Članu pisno sproži disciplinski postopek, ki ga vodi
Častno razsodišče Društva. Postopek ureja 22. člen Pravil Društva.
Častno razsodišče lahko izreče članom društva naslednje ukrepe:
-

opomin
javni opomin
izključitev.
Člen 9
(veljavnost)

Ta poslovnik potrjuje Občni zbor Društva in velja do spremembe.

Priloga 1: Pristopna izjava v Društvo rejcev govedi za meso Slovenije

Pristopna izjava

Podpisani___________________________________________

Naslov __________________________________________________

e-pošta, mobi _____________________________________________

s to izjavo pristopam v Društvo rejcev govedi za meso.
Izjavljam, da sem seznanjen s pravili in poslovnikom društva in da bom tudi s svojo
aktivnostjo pripomogel k širjenju in delovanju društva.
Izjavljam, da se moji osebni podatki lahko uporabljajo le za opravila, ki so nujno
potrebna za delovanje društva.

Kraj in datum:

Podpis

Izjavljam, da se moji osebni podatki lahko
posredujejo ostalim članom društva.

NE

DA

podpis

Izjavljam, da se moji osebni podatki lahko
posredujejo drugim zainteresiranim rejcem in
strokovnjakom s področja govedoreje.

NE

DA

podpis

Priloga 2: Izjava o vključitvi živali v rejski program

IZJAVA
o vključitvi živali v rejski program

Spodaj podpisani ______________________________________,

stanujoč _____________________________________________,

e-pošta, mobi _____________________________________________,

KMG-MID: 100______

vključujem svoje živali v izvajanje rejskega programa za pasmo _____________,

katerega nosilec je Društvo rejcev govedi za meso Slovenije, Hacquetova ulica
17, 1000 Ljubljana.

Število vseh živali: _____
Število ženskih živali te pasme: _____

S to izjavo se zavezujem, da bom upošteval določila poslovnika društva in rejskega
programa v katerega vključujem svoje živali.

Kraj in datum:

Podpis

Priloga 3: Cenik storitev povezanih z izvajanjem rejskega programa
Vse cene so v evrih, cenik velja od 15.10.2018
Opravilo
Letna članarina v Društvu rejcev govedi za
meso Slovenije

Cena v €
20

Vpis v rodovniško knjigo
Vpis novorojenega teleta:
-

preko tetovirnega listka

0

-

preko e-tetovirnega listka

0

-

naknadni vpis (do enega leta)

0

-

vpis starejše živali

0

Vpis uvožene živali

0

Vpis teleta po embrio-transferju

0

Vpis plemenjaka na osnovi zootehniškega
spričevala
-

priporočeni za uporabo

-

-

ostali

0

Izpis rejske dokumentacije
-

zootehniško spričevalo (pedigre)

10

-

dokument o priznavanju plemenjaka

10

Ocena lastnosti zunanjosti

-

Če zgoraj navedena rejska opravila niso financirana iz javnih sredstev, se cenik
ustrezno dopolni.
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Sestava in naloge Komisije za odbiro bikov mesnih pasem za
osemenjevanje in naravni pripust (doslej: Republiška delovna skupina
za odbiro in ocenitev bikov mesnih pasem za osemenjevanje in pripust)
Komisijo za odbiro bikov mesnih pasem za osemenjevanje in naravni pripust
sestavljajo naslednji člani:


Predsednik Društva: Damjan Žužek



Strokovni vodja: Marko Čepon



Tajnik Društva: Peter Podgoršek



Predstavnik rejcev pasme:
-

Dušan Fidel (šarole pasma)

-

Marko Lapajne (limuzin pasma)

-

Rok Suhodolnik (angus pasma)

-

Dženi Laubli (škotsko višavsko govedo)

V delo Komisije se kot predstavnik rejcev vključi predstavnik tiste pasme pri kateri se
opravlja odbira.
Naloga Komisije je razvrstitev plemenjakov v posamezno kategorijo in
kakovostni razred. Komisija mora pred odločitvijo preveriti izpolnjevanje vseh
pogojev, kot jih predpisuje ta rejski program.
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