
Živi nore ja

140 let prvega zakona o

V deželnim zakoniku in ukaznem listu za vojvodstvo Štajersko
je bil na zacetku leta 1869 objavljen prvi zakon o živinoreji v
Sloveniji, ki je bil sprejet 10. 12.1868 - pred 140-timi leti. Že v
naslovu samem je poudarjeno, da obravnava govedo in govedo
rejo, ki je bila v tistem casu najpomembnejša živinorejska pano
ga.

Kmetijske družbe (kranjska, štajerska in goriška), ki so delova
le na obmocju Slovenije, so že v prvih desetletjih po ustanovitvi
vlagale veliko naporov in tudi sredstev za izboljšanje deželnih
pasem domacih živali. V ta namen so vpeljale tako imenovano
premovanje (premije, darila) za najboljšo plemensko živino.
Pospeševale so nacrtno rabo dobrih plemenjakov (bikov, žreb
cev, ovnov, pozneje tudi merjascev), ki so jih vecinoma uvažali,
ter pod dolocenimi pogoji rejcem ponudili po polovicni (sub
vencionirani) ceni. Spodbujali so tudi rejo samo, pridelovanje
krme, predelavo živalske prireje, dobra ravnanja z živalmi, opo
zarjali na varstvo živali in drugo. Bleiweis (1855) je povzel ukre
pe kranjske kmetijske družbe:

.za povzdigll živinoreje je dru:i.bo po viksem dovoljenji lela
18()7o,/n-180SlaRlnikom nllj lepših gO"cd duilA dajala, 1M

kloNl ji jtr bilo iz dt7.elnega zakJ"d ••. vSAko Ido 600 Il. dolocenih.
Kjer la te'darila lIliao d0811a:1e S\"ojega namena - povzdi~o živinoreje
- jo bila io Jola~t8t6 vikio vlado prosila, naj dovoli, da bi se za
UlUb a~dari1.Il&JIIOJljenlh 600 tor/ntov rajl) dobri .lUll.nllkupovHU in
po deželi nil prirocne mcsla 7.8 )lleme pošiljtlli. 1"0 preu,o:,: ~e JI: lJI I

leta 1838 .polnil; p. slaba T1'ja leh plemskih bikov in prrpul!u
Bla raba ali pripuManje _ ces"r pn i':l\\"olj daljno8ti drulJn nn.l':;u
villi ni mou;la - sle nedepolni up km/llo poderle ln 1.opet !lU pu
otlpra\'ljeDlh blkih prejene dnila Zli govedtllic oih·ile, ceravno niilo
blic veliko korilltniee.

o tem in še o drugem lahko beremo tudi v serijskih publikaci
jah, na primer: Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft
in Krain (1822-1849), Kmetijske in rokodelske novice (1843
1902) in Slovenski gospodar (1867-1941) - zadnji dve sta nepo
sredno dostopni na digitalni knjižnici Slovenije (www.dlib.si).

Nerešena pa so ostajala še številna vprašanja, kot na primer:
- kdo je dolžan skrbeti za zadostno število plemenjakov (bikov),
- ali mora imeti plemenjak (bik) uporabno dovoljenje in kako

se ga podeli,
- kako pogosto lahko bik plemeni,
- starost bikov in telic ob prvem pIernenenju,
- krma za živino,
- hlevi za živino,

- oskrba in reja živine,
- delitev premij in daril ...

Odgovore na ta vprašanja so želeli urediti in poiskati tudi
z dolocili prvega zakona o živinoreji. Izdaja zakona je bil zelo
pomemben strokovni in gospodarski dogodek v drugi polovici

19. stol. V tem sestavku bomo predstavili njegovo vsebino in na
kratko tudi objavljene odmeve, porocila ter strokovna mnenja o
zakonu.

Vsebina zakona

Zakon je obsegal 32. clenov in je bil vsebinsko razdeljen v
naslednje strokovne skupine:

- Uvod in vsebina zakona (1. in 2. clen): skrb za povzdigo gove
doreje je bila v vsakem politicnem okraju poverjena okraj nemu
odboru, ki mu je naloženo:

S to postavil so nkr"jllcnlu zostopst"" poschnn odk.znjo: .

o) ::;krh za lo, do se \' okrojo prlpr v'I.111~mlll hlkl pripravijo, v posamezllih
okolicah okraja p"imen,o ra1:po.i.Wijo III ·covu.nje nod IIjiho\'OIll ral.ljol\ii,
skrlJ, .10 se u.,louo,·ljo 7.8VMOVaIIl0druxtvo z. 1.1'1'100,najemajo živino
zdr.\'nlkl lo <lo politicne ohln.IIIlje lil ohc~lIe pri zvr.'ev.njl kuinih prod
l)iSOV!,odplr.jo:

lJ) posp.it obdeloinllj. trn'''ij (raslilu zo klajo) k3kor tudi pospeh, III ko lJi

lreh. hllo, (lOcil,lra "'pr.v 1.8 no~eljDVUiu ",Ipeljovo vode;

e) pO"peh vednosti med živInorejelolem, kako ile morn Z0810PIIOs živino ra
vllali III ji sIreci ln "jlh, I'l\db'\il'fljc k kuri"llI! reji gO\'eje živine, kOlIcno

,1) i?pružlJ. ti~lih JIII"!.""!" naredeb, po kuterih je moc živiuarejcem prodajo
I;ol'oj'" iiville ili od IIje l)flllobljenlh Izdelkllv pMpe.§evaH iII zl~jše\'ali.

e) Skrh 7.0 pospešek plolliuakib gospodarstev, posobno ul lo, da se druiil.a

....... 7.Il .. :.lr.!.Ve...P.0.Dl,,;t'jo..'lslauovljoli ill.. ,.lo..8.e ~.o(IJ.>.ll"llj.~: .

- Živinorejske strokovne (nadgledne) komisije in plemenski
biki (3.-15. clen): Okrajni odbor glede na velikost in geografsko
strukturo je imenoval živinorejske strokovne komisije in vsaki
dolocil obmocje dela. Komisija je morala pozimi obiskati vse
rejce, popisati in pregledati rejo plemenskih bikov, krav in telie.
Na osnovi podatkov popisa je bila dolžnost komisije, da je raz
delila svoje obmocje v manjše smiselne zakljucene enote tako, da
je bil na vsakih sto pIeRilenskih krav in telic na voljo najmanj en
plemenski bik, ki ga je rejec lahko uporabljal za pripušcanje tuje
živine, ce je izpolnjeval predpise dolocene s tem zakonom. Zelo
zanimivi sta dolocili (9. in 10. clen), da so morali rejci v tistih
zakljucenih enotah, kjer ni bilo nobenega bika, skupaj placevati
rejo bika, ce se je za to odlocilo vec kot polovica rejcev. Stroške
so si rejci med seboj razdelili po številu plemenskih krav in telico
Za plemenskega bika za rabo za tujo živino, je bil lahko dolocen
bik, ki je bil krepke rasti, zdrav, star najrnanje leto in pol, kar je
odlocila komisija z vecino glasov in mu je izdala dopustnico ter
ga je vpisala v poseben register. Komisija je skrbela tudi za to,
da so imeli plemenske bike le tisti rejci, ki so bili sposobni in
zanesljivi ter so imeli ustrezne hlevske prostore in dovolj krme.
Plemenskega bika so lahko pripušcali le dvakrat na dan. Kdor ni
upošteval tega pravila je bil kaznovan z glob!J, podobno kot tisti
rej ec, ki je pripušcal bika na tujo živino, ki ni imel dovolilnice.
Rejec je moral voditi evidenco pripušcenih plemenic in jo na
zahtevo dati v pregled komisiji.
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- Reja, hlevi, krma in ukrepi okraj nega odbora (16.-21. clen):
Komisija pri popisu živine je poprašala oz. pregledala, kako se
je spreminja stalež živine, kako so krmili živali na paši oz. v
Wevu, kakšno je bilo stanje pridelave krme, kakšno je bilo stanje
hlevov, kakšna je bila oskrba, koliko je bilo poginov in zaradi
katerih vzrokov, kakšna je bila trgovina z govejo živino in žival
skimi pridelki. Pri tem je morala komisija delovati svetovalno
in poucevalno, da bi se odpravile napake v reji. O vsem pa je
morala podrobno pismeno porocati okraj nemu odboru, ki je
izdelal porocilo za celoten okraj ter je z njim seznanil višje obla
sti in kmetijsko društvo. Na tej osnovi je tudi sprejel in predla
gal potrebne ukrepe za izboljšanje govedoreje. Deželni odbor je
odlocal o nastavitvi živinozdravnika. Okrajni odbor je placeval
stroške za izvajanje predpisov za preprecevanje kužnih bolezni
ter za preprecevanje njihovega širjenja. Skrbel je tudi za izbolj
ševanje zemljišc z napeljavo in odvajanjem vode na travnikih ter
za širjenje znanja o reji in oskrbi živine, piernenenju, zdravljenju
in v ta namen je izdajal javna obvestila (oznanila).

- Premije (darila) za vzpodbudo živinorejcev in izboljšanje
govedoreje (22.-30. clen): Deželni odbor je razdelil za podelitev
premij deželo v tri dele in v vsakem so podeljevali premije vsake
tri leta. Premije so bile namenjene: za bike od enega do treh let,
za plemenske krave od tretjega do osmega leta in živinorejcem,
ki so redili dolocene cistopasemske pasme in jih žlahtnili, uva
jali v rejo koristne novosti, uspešno pridelovali krmo in izboljše
vali svoja zemljišca. Premije so bile podeljene pod dolocenimi
pogoji in med njimi je bilo tudi dolocilo, da so se smele živali, ki
so prejele premije, dolocen cas prodajati in uporabljati za pleme
le na Štajerskem. Vsaka žival je lahko dobila le enkrat premijo.
Za podelitev premij je bila dolocena deželna komisija, ki je odlo
cala z vecino glasov clanov, ki so bili iz dela dežele v katerem so
podeljevali premije.

- Kazenske dolocbe (31. in 32. clen): O kaznih je odlocal župan
tiste obcine, v kateri se je zgodil prekršek dolocil tega zakona.
Za izvajanje zakona sta bila zadolžena ministra za kmetijstvo in
notranje zadeve.

Odmevi, porocila in strokovna mnenja o zakonu
Na zakon o živinoreji je bilo veliko odmevov. Novice so ga

objavile v clanku »Rejo goveje živine izboljšati« že avgusta 1870,
kjer je uvodoma zapisano:

Goveja živina je veJik kapital deželi, Zat~ si dan

tlane~ pr.iz~devajo .•umni kmetov~ilci ..in vlade zboljšati
govcJo žl~lno.. Pr~(ja ttlillU BO pre~lJe in nakupovanje

dobnh plcmDlh bikov. V l1ektenh deželah pa imajo
~e16 pOB ta 'le za povzdi~o ži\'inoreje. Tako tudi na

.ttajal'Bk~m

Slovenski gospodar ga je objavil tudi leta 1870 v 33 in 34. šte
vilki. Zelo zanimiva so strokovna pojasnila posameznih clenov
zakona, ki jih je avtor z inicialkami A. B. objavljal v Slovenskem
gospodarju v 13. nadaljevanjih od 35 do 47 številke in so kot
nekakšen ucbenik iz živinoreje ter slika stanja živinorejske stroke
v sedemdesetih letih 19. stol. V prvem pojasnilu je z izracunom
škode zaradi neuspešnih pripustov pokazal, kako pomembno je
na koliko krav je na voljo en bik. Opozoril je tudi na pomen pra
vilne razporeditve in na pojav jalovih krav zaradi nepravilne rabe
(prepogostega pripušcanja) bikov. V drugem pojasnilu je sveto-

val, kako naj se živina zavaruje in pri tem je pojasnjeval pomen

solidarnosti med živinorejci. Za preprecitev škod zaradi bolezni
pri živini je bilo treba prepreciti delo mazacev in podpreti delo
veterinarjev. V živinoreji je osnovnega pomena dobra krma in
svetoval je katere krmne rastline naj pridelujejo živinorejci ter
kako naj bi izboljševali svoja zemljišca. Veliko pojasnil je avtor
namenil reji in ravnanju z živino. Pri tem je opisal, kakšen mora
biti plemenski bik (brez telesnih napak in podedovanih bole
zni, dobrega zaroda ... ), plemenska krava, o plemenski zrelosti,
optimalnem casu pripušcanja, o krmljenju in napajanju, cistoci
živali in v hlevu, o prostoru za živino, o obremenitvi pašnikov
in na koncu:

10. Živin rej~ in onj, ki ima II ti ioo opra~iti (gove·
du) mOra imeti Ijubozcn do živali; pridon llvinor icc io go·
ved r 110 biJeta 21\'ioe, lo DO prekliojl1f3. amp k joj 8lr ieta,
kakor dobri 8tariAi vojiro otrokom; moliloelo' vojo
ljub liviDO, "jn pravi oi o u mili todi 8\'oj tivin.

Kdor ti ioo grdo io 8ur vo r vn , tudi z ljudmi dru·
ga r vDatI oe zo • io JIri reji ivine ni ~ rubo. Z r d
v r tv imetja jo treba l.ke uro\'010 od tivioe odpr viti.
Znpoditi jih je treba io o lJ ki ouzor niti dn Jih l)znuje,
ler jim v lJricovaJo nil laieboo bukvice z piAe. d, 0180
apo cboi tivioo vrodovl\li.

Nekaj nasvetov in pojasnil je bilo namenjenih tudi prodaji
živine in živalskih pridelkov. Poudarjal je pomen združevanja
gospodarjev in osnovanje društev za skupne nastope na trgu in
prodajo ter predelavo pridelkov (n.pr. sirarska društva). Nadalje
je opisal pomen popisa plemenskih bikov, krav in telic, zboljše
vanja živine, vodenja evidence pripustov, podrobno o hlevih (o
prezracevanju, osvetlitve, velikosti in ureditev prostora za živino
in drugem). V zadnjem trinajstem pojasnilu pa je avtor pisalo
pomenu daril (premij) za živino kot enem od nacinov spodbuja
nja kakovosti plemenske živine in govedoreje.

Iz zapisov Stefancica (1951 in 1966) lahko sklepamo, kaj je o
zakonu menila kranjska kmetijska družba. Bili so do njega kritic
ni in mnenja, da razmere za tak zakon še niso dovolj zrele in da bi
se vsa dolocila tega sicer dobrega zakona iz objektivnih razlogov
še ne bi mogla izvajati ter da bo marsikaj ostalo kot mrtve bese
de na papirju. V uvodu našteta v govedoreji nerešena vprašanja
pa so vse bolj spodbujala tudi kranjsko kmetijsko družbo, da jih
reši in v Naznanilih (1877) je objavljen govor d. Bleiweis, v kate
rem je poudarjal pomen sprejema »deželne postave za povzdigo
domace naše živinoreje«. Pri tem je bil kriticen tudi do zakona.•. ..
o živinoreji, ki je bil sprejet leta 1868 na Stajerskem. Se posebej
ga je motilo, da je zakon govoril tudi o pospeševanju pridelave
krme, o razumnem oskrbovanju živine, o dobrem gospodarje
nju s planinami in drugem. V letu 1879 je Kranjska kmetijska
družba predlagala »Postavo o ravnanjih z junci za pleme«, ki je
bila sprejeta in objavljena v Deželnem zakoniku za vojvodino
Kranjsko. Ta zakon je predpisal dovolilnice (licence) za bike, ki
so veljale eno leto in da so se za tujo živino smeli uporabljati le
potrjeni plemenjaki. Vse ostalo, kar najdemo v prvem zakonu o
živinoreji, pa v tej postavi ni bilo vkljuceno. Povše (1879) je to
kranjsko postavo o ravnanju z junci za pleme predstavil še istega
leta v Gospodarskem listu, da bi vzpodbudil k razpravi na dežel
nem zboru o sprejemu take postave tudi na Goriškem.

Zakljucne misli
Visoka obletnica - 140 let od sprejema prvega zakona o živino

reji v Sloveniji - in vsebina nas nagovarjata k spoštovanju tega



za slovensko živinorejo pomembnega mejnika. Snovalci zakona
so dobro poznali živinorejo. Takrat znana strokovna spoznanja
so zelo smiselno vgradili v posamezne clene in pri tem celovito
zakonsko opredelili vsa pomembnejša podrocja živinoreje. Prav
ta celovitost je velika odlika prvega zakona o živinoreji. Morda
so bili sestavljalci zakona prav v strokovnem znanju prevec pred
prakticno živinorejo in tako nekatere zakonske rešitve za števil
ne rejce niso bile razumljive. To je bil verjeten razlog, da so v
Slovenskem gospodarju, objavljali Pojasnila, ki jih je lahko napi
salle clovek z dobrimi teoreticnimi znanji in prakticnimi izku
šnjami z rejo živine. V tem je morda tudi ena od možnih razlag
zakaj se kranjska kmetijska družba ni strinjala z vsemi dolocili
zakona in ki je šele po enajstih letih (1879) sprejela svojo Postavo
za ravnanje z junci za pleme, ki pa ni zakon o živinoreji, ampak
bolj kot eden od živinorejskih pravilnikov.

Na koncu na kratko presodimo, ali se je kaj od zapisanega v
prvem zakonu o živinoreji ohranilo v naših sedaj veljavnih
zakonskih pravilih na podrocju živinoreje. Omenimo naj pri
tem, da morajo biti tudi sedaj plemenjaki odbrani in potrjeni.
Imeti morajo dovolilnico. Potrjevanje plemenjakov (najprej
žrebcev, potem bikov in kasneje tudi drugih vrst) je živinorejski
predpis že dve stoletji, ki z rabo plemenjakov za osemenjevanje
še pridobiva na pomenu. Vse bolj pomembna je tudi reja, ravna
nje in oskrba ter varstvo živali. In še bi lahko naštevali.

Pri enajstem uporabljenem viru je dodan spletni naslov, s kate
rim lahko neposredno dosežete prvi zakon o živinoreji v Sloveniji
in preberite ga. Morda boste ugotovili še kakšno pomembno
strokovno podrobnost in zanimivost.
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