
REJA AVTOHTONIH PASEM 

KOZ NA PRIMORSKEM 

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica; Tomaž Volčič  



Namen predstavitve   

• Predstavitev pasem koz, ki se redijo na območju 

Primorske, 

  

• zgodovinski pregled kozjereje v Sloveniji, 

 

• primer ohranjanja avtohtonih pasem, drežniška koza. 

 

 



Pasme koz, ki jih redimo na Primorskem 

• Avtohtone pasme koz: 

– DREŽNIŠKA KOZA  

 • Mlečni tip 

večina rej na 

Bovškem, 

• Mesni tip redi se 

po večjem delu 

Primorske 

predvsem na 

Drežniškem. 

 

 Foto.: mag. Vitomir Bric 



Pasme koz, ki jih redimo na Primorskem 

• Tradicionalne pasme koz:  

– SLOVENSKA SANSKA KOZA  

– SLOVENSKA SRNASTA KOZA 

 

• PASMI KOZ ZA PRIREJO MLEKA 



Pasme koz, ki jih redimo na Primorskem 

• Tujerodne pasme koz:   

– BURSKA KOZA 

• Mesna pasma 

koz. 

• Uporaba 

moških živali za 

gospodarsko 

križanje   



Definicija avtohtonih pasem  
Zakon o živinoreji; 2002  

POGOJI ZA PRIZNAVANJE AVTOHTONI PASEM: 

 

• Zgodovinski viri, ki pričajo o izvoru pasme, 

• okolje za razvoj pasem je bila R. Slovenija, 

• za pasme obstaja rejska dokumentacija, 

• za pasmo se pripravi rejski program in vpiše v register 
avtohtonih pasem  

 

• INTERES REJCEV 

Pasma je fenotipična ali geografska podvrsta domačih živali, za 

katero je značilna frekvenca genov, ki jih loči od ostalih živali 

iste vrste. 



Razlogi za ohranjanje avtohtonih pasem   

• Genski vidik (bazen pomembnih lastnosti); 

 

• Krajinski vidik (prilagojenost na okolje); 

 

• Kulturno etnološki vidik (živi dokaz dela več 

generacij rejcev določenega območja). 



Iskanje zgodovinskih virov 

• www.dlib.si 



Zakonska pravila o reji in paši koz skozi čas 

• Leta 1150; določilo mesta TRST o prepovedi reje koz na 

Krasu, 

• Leta 1724; Prepoved paše koz v gozdovih,  

• Leta 1833; Popolna prepoved reje koz na področju Postojne, 

Kresijski urad Postojna  

• Leta 1884; Postava o reji in paši koz v Istri (Avstrijsko ilirsko 

Primorje) 

 

 

 

 

 

 

• Leta 1927; v Italiji sprejet davek na koze 

 



Dovoljenje za posest koz iz leta 1883 



Kraj  Št. koz 

Koper 10 

Rovinj 15 

Pula 11 

Poreč 28 

Volosca 11 

Pazin 5 

Skupaj 80 
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Stare pasme koz in njihovo poimenovanje v 

Sloveniji 

V gradivih najdemo za Slovenijo naslednja poimenovanja, ki so 

značilna za določena območja: 

 • Domorodne koze, 

• navadna domača koza, 

• rjava domača koza, 

• bohinjska koza, 

• tolminska koza, 

• Kranjska domača koza 

• tirolska koza, 

• rjava pincgavska koza, 

• sanska koza, 

 

• rjava planinska koza 

• rjava alpska koza 

• rjava solčavska koza 

• koze tratnice  

ISTRSKA KOZA ?  



Rjava domača koza 



Prvi koraki za izboljšanje pasem koz 

• Leta 1909; Kranjska kmetijska družba ustanovi društvo za rejo 

koz v Srednji vasi  

• Leta 1909; Prvi uvozi koz sanske pasme 

 

 

 

 

 

 

 

• Leta 1935; V Mengšu ustanovijo društvo za umno kozjerejo; 

podane prve pobude za ohranjanje domačih pasem.  



Sanska koza  

• Po letu 1909 

velik uvoz 

sanske 

pasme, tudi v 

Istro za 

izboljšanje 

mlečnosti 

domačih koz.  

 

 



Istrska koza? 
Foto: pro.dr. Ante Ivanković 



Drežniška koza, primer dobre prakse 

ohranjanja avtohtonih pasem 

Kraj Št. koz 

Bovec 3350 

Kobarid 1030 

Cerkno 150 

Tolmin 1000 

Skupaj 5530 

Primorski gospodar, 1913 



Drežniška koza, primer dobre prakse 

ohranjanja avtohtonih pasem 

• Zgodovinski viri pričajo o reji 

koz na Tolminskem in 

Bovškem, 

• Izvor koz je iz alpske-domače 

koze, 

• Interes rejcev za rejo koz in 

njeno ohranjanje. 



Primer ohranjanja avtohtonih pasem, 

Drežniška koza 

• INTERES REJCEV  

• Leta 1999 je bila Drežniška koza vključena v program 

ohranjanja avtohtonih pasem domačih živali,  

• popis vseh živali drežniške pasme na območju, 

• vključevanje rejcev v program kontrole porekla in 

proizvodnje (BF in Služba za selekcijo KGZS zavod-

GO), 

• vključenih 26 rejcev in 200 plemenskih živali, 

• zbiranje tkiva za genetske raziskave (genotip in 

določevanje porekla) 



 Drežniška koza danes 

Živali vključene v kontrolo porekla in proizvodnje 

Mesni tip Mlečni tip 

251 plemenic 210 plemenic 

Danes se na območju Primorske redi okoli 600 koz drežniške pasme 



Primer dobre prakse ohranjanja avtohtonih pasem 

DREŽNIŠKA KOZA 



Primer dobre prakse ohranjanja avtohtonih 

pasem DREŽNIŠKA KOZA 



Primer dobre prakse ohranjanja avtohtonih 

pasem DREŽNIŠKA KOZA 



Proizvodne lastnosti pri Drežniški 

kozi 

Pasma MLEKO (kg) M 

% 

B 

% 

L  

% 

SS 

% 

Lak. 

dni 

Skupaj posesano namolženo 

SRNASTA 532 119 413 3,3 2,9 4,3 10,5 248 

DREŽNI 

ŠKA 

368 113 255 4,6 3,4 4,4 12,4 189 

• Mlečni tip drežniške pasme 



Proizvodne lastnosti pri Drežniški 

kozi 

Pasma Starost 

koz (let) 

Sta. ob 

prvi 

jaritvi 

Doba 

med 

jaritvama 

Št. 

jaritev/ 

kzo/leto 

Št. 

rojenih 

 

Št. 

živorojen

ih 

Št. 

rojenih/k

ozo/leto 

SRNA 4,09 509 366 1,00 1,69 1,67 1,69 

BURS 2,95 544 320 1,14 1,83 1,76 2,09 

DREŽ 4,94 527 370 0,99 1,37 1,32 1,36 

• Mesni tip drežniške pasme 



ZAKAJ OHRANJATI KOZE 

• Kar je bilo nekoč prepovedno, bi danes bilo zaželeno    

Problematika 

zaraščanja 

kulturne 

krajine !! 



Zauživanje drevesnih vrst 
VRSTA Do sitosti delne sitosti Le okušajo Odklanjajo 

Akacija  + 
Lipa + 
Črni trn + 
Navadni jesen + + 
Divja češnja + + 
Bukev  + + 
Maklen + 
Robida, Šipek + 
Črni bezeg + + 
Dob, cer, graden + + 
Črni bor, brin + 



Zauživanje trav, detelj in zeli 
VRSTA Do sitosti delne sitosti Le okušajo Odklanjajo 

Trpežna ljulka + 

Travniška latovka + + 

Pokončna stoklasa + 

Bela detelja + + 

Trav. črna detelja + 

Navadna nokota + 

Navadni regrat + + 

Navadni rman + 

Trpotec + 

Navadna kislica + + 

Ripeča zlatica + 

Kopriva + + 



Hvala za vašo pozornost! 

„Gdi koza dahne, loza tu sahne“ 

Hrvaški pregovor, Ljubić 1846 


