
Slovenski ocenjevalci ob boku avstrijskih in nemških kolegov na svetovnem 
prvenstvu v ocenjevanju krav LS pasme. 
 
V okviru Avstrijske državne razstave govedi LS pasme, ki je potekala tretjega in 

četrtega septembra v mestu Freistadt v avstrijski zvezni državi Zgornja Avstrija, je v 

organizaciji Avstrijske rejske organizacije »Fleckvieh Austria« potekalo drugo svetovno 

prvenstvo v ocenjevanju krav LS pasme z aplikacijo FLECKSCORE. Slovenijo so 

zastopali selekcionisti z oddelkov za živinorejo Kmetijsko gozdarskih Zavodov in 

dosegli vrhunske uvrstitve. Janko Golob iz KGZS Zavoda Ptuj je osvojil 4. mesto, 

Dominik Pečovnik KGZS Zavod Celje je osvojil 5. mesto ter Tomaž Petek KGZS Zavod 

Kranj pa 16. mesto. 

 
Slika 1: Slovenski predstavniki: Tomaž Petek (KGZS KR), Dominik Pečovnik (KGZS CE) in Janko Golob 
(KGZS PT).  
 

Prvenstva se je udeležilo 45 ocenjevalcev iz sedmih držav. Največ je bilo 
predstavnikov Avstrije (19) in Nemčije (16), sledili pa so še štirje predstavniki Italije, 
trije predstavniki Slovenije in po en predstavnik Češke, Slovaške ter Kolumbije. 



 
 

 
Slika 2,3: Med tekmovalnim ocenjevanjem. 

 

V tekmovanju smo ocenjevali 5 krav - prvesnic, katere so predhodno ocenili 

strokovnjaki s področja ocenjevanja živali pri Avstrijski rejski organizaciji. Zaradi 

velikega števila tekmovalcev je vsak tekmovalec dobil vrstni red v katerem je bilo točno 

določeno kdaj ocenjuje izbrano žival.  

Vsako posamezno kravo je naenkrat ocenjevala skupina treh tekmovalcev, ki so imeli 

8 minut časa, da jo ocenijo in posredujejo ocene sodnikom.  

 

Ocene so se vnašale v aplikacijo Fleckscore preko mobilnega telefona ali pametne 

tablice. Živali se je ocenjevalo po standardiziranem kriteriju ocenjevanja lastnosti 



zunanjosti, kot je tudi določeno v rejskih programih. Ocenjevanje temelji na opisu 

izraženosti telesnih lastnosti in skupnih ocenah sklopov kot so: okvir, omišičenost, 

fundament (noge) in vime. Ocenjene telesne lastnosti so v praksi vključene v Skupni 

selekcijski indeks (SSI) za posamezno žival. Skupno je bilo potrebno oceniti izraženost 

17 telesnih lastnosti. 

 

Po pretečenih osmih minutah se je rezultate ocenjevanja posredovalo tekmovalni žiriji, 

katera je nato prejete ocene tekmovalca primerjala s skupno oceno strokovnjakov in 

določila delež odstopanja oz. kazenske točke. Manjše kot je bilo število kazenskih točk, 

boljši rezultat je tekmovalec za posamezno žival prejel. Po  zaključku ocenjevanja vseh 

petih živali je tekmovalna žirija kazenske točke vseh tekmovalcev seštela in sledila je 

razglasitev rezultatov.  

 

Najboljši trije ocenjevalci so napredovali v večerni veliki finale, kjer so se pri 

ocenjevanju izraženosti lastnosti na eni živali pomerili za naslov prvaka.  

 

 
Slika 4: Razglasitev najboljših 12 ocenjevalcev. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Slika 5: Večerni veliki finale z dvema avstrijskima in nemškim predstavnikom. 



 
Slika 6: Predstavitev rezultatov vseh tekmovalcev. 
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