
Register rejcev in register živali 
Kontaktna oseba: Tomaž Perpar  
 
V centralni podatkovni zbirki Govedo (CPZ Govedo) je bilo 31.12.2019 registriranih 
466.911 aktivnih govedi na 29.615 kmetijah. Število kmetij, ki rede govedo je v letu 
2019 padlo, število goved pa povečalo. Število krav (158.655 krav) in kmetij, ki rede 
krave (21.839 kmetij) se je zmanjšalo, število krav na kmetijo pa povečalo. Slednje v 
zadnjih 15 letih iz 4,9 na 7,3 krave na kmetijo. 
Kontrolo prireje vodimo v rejah molznic in v rejah dojilj. V kontrolo prireje mleka je bilo 
konec leta 2019 vključeno 3.231 kmetij z 79.134 kravami. To so nadpovprečno velike 
kmetije, saj rede več kot 3 krat več krav na kmetijo (24,5) kot povprečna slovenska 
kmetija. Število kmetij v kontroli prireje mleka pada, povečuje pa se število krav na 
kmetijo. Število čred v kontroli prireje mleka se je zmanjšalo v primerjavi z letom 2018 
za 138 in število krav za 22. Kontrolo prireje mesa vršimo v rejah dojilj, vključeno je 
27 kmetij s 655 dojiljami, kar je 1 kmetija manj in 14 dojilj več kot v letu 2018. 
 
Podrobnejši podatki po območnih zavodih so v spodnjih preglednicah ter grafikonu, ki 
prikazuje gibanje po letih. 
 
Število rej v CPZ Govedo 31.12.2019 po območnih zavodih KGZS  

Zavod 
Število rej, ki rede Število rej v kontroli prireje 

govedo krave mleka mesa- dojilje 

CE 8.333 6.050 675  
KR 2.690 2.068 371  
LJ 6.460 4.858 589 4 
MS 1.231 953 362  
NG 2.429 1.682 197 17 
NM 4.161 2.819 308 2 
PT 4.311 3.409 729 4 

Skupaj 29.615 21.839 3.231 27 
 
Število živali v CPZ Govedo 31.12.2019 po območnih zavodih KGZS  

Zavod 
Vseh 

govedi 
Vseh krav 

Število krav v kontroli prireje 

mleka mesa- dojilje 

CE 109.899 37.837 14.991  
KR 49.586 19.021 11.722  
LJ 91.561 31.584 14.376 195 
MS 30.769 8.935 6.375  
NG 29.318 11.628 3.981 349 
NM 62.239 18.552 8.967 27 
PT 93.539 31.098 18.722 84 
Skupaj 466.911 158.655 79.134 655 
 
 



 
Število kmetij in število živali na kmetijo  v CPZ Govedo na dan 31.12.2019 
 
 


