
Register rejcev in register živali 

Kontaktna oseba: Tomaž Perpar  
 
V centralni podatkovni zbirki Govedo (CPZ Govedo) je bilo 31.12.2018 registriranih 
461.973 aktivnih govedi na 30.351 kmetijah. Število goved in kmetij, ki rede govedo 
je v letu 2018 padlo, število goved na kmetijo pa se je povečalo. Število krav 
(158.863 krav) in kmetij, ki rede krave (22.640 kmetij) se je zmanjšalo, število krav na 
kmetijo pa povečalo. Slednje v zadnjih 15 letih iz 4,7 na 7,0 krave na kmetijo. 
Kontrolo prireje vodimo v rejah molznic in v rejah dojilj. V kontrolo prireje mleka je bilo 
konec leta 2018 vključeno 3.369 kmetij z 79.156 kravami. To so nadpovprečno velike 
kmetije, saj rede več kot 3 krat več krav na kmetijo (23,5) 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 2017 
za 147 in število krav za 1.149. Kontrolo prireje mesa vršimo v rejah dojilj, vključeno 
je 28 kmetij in 641 dojilje, kar je 5 kmetij in 63 dojilj manj kot v letu 2017.  
 
Podrobnejši podatki po območnih zavodih so v spodnjih preglednicah ter grafikonu, ki 
prikazuje gibanje po letih. 
 
Število rej v CPZ Govedo 31.12.2018 po območnih zavodih KGZS  

Zavod 
Število rej, ki rede Število rej v kontroli prireje 

govedo krave mleka mesa- dojilje 

CE 8.463 6.246 693  

KR 2.752 2.114 375  

LJ 6.594 5.020 620 4 

MS 1.300 1.035 387  

NG 2.502 1.719 212 18 

NM 4.279 2.951 320 2 

PT 4.461 3.555 762 4 

Skupaj 30.351 22.640 3.369 28 

 
Število živali v CPZ Govedo 31.12.2018 po območnih zavodih KGZS  

Zavod 
Vseh 

govedi 
Vseh krav 

Število krav v kontroli prireje 

mleka mesa- dojilje 

CE 108.744 37.906 14.925  

KR 49.540 19.039 11.629  

LJ 90.145 31.549 14.426 193 

MS 31.427 9.091 6.392  

NG 29.448 11.308 4.013 348 

NM 61.389 18.626 8.943 28 

PT 91.280 31.344 18.828 72 

Skupaj 461.973 158.863 79.156 641 

 
 



 
Število kmetij in število živali na kmetijo  v CPZ Govedo na dan 31.12.2018 
 
 


