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SKUPNI NAČRT RAZVOJA SEKTORJA DROBNICE 
 
Na podlagi analize stanja, strokovnih izhodišč in mnenja institucij ocenjujemo, da bo s ciljem razvoja 
sektorja drobnice kot gospodarski, prehrambeni in okoljsko pomembni panogi potrebno veliko aktivnosti, 
povezovanja in sodelovanja neposredno in posredno zainteresiranih za razvoj tega področja.  
Z določenimi skupnimi pristopi v fazi analize lažje definiramo problematiko, razlike, prednosti in slabosti 
določenih območij, pa tudi skupne usmeritve in ukrepe za razvoj sektorja drobnice na območju 
posameznega LAS-a kot tudi na nacionalnem nivoju.  
V okviru analize smo tudi evidentirali določene gradnike razvoja sektorja drobnica na nacionalnem, 
regionalnem in lokalnem nivoju.  
 
Cilj načrta razvoja in podanih usmeritev je razvoj sektorja drobnica, povečanje izkoristka volne in ostalih 
živalskih materialov, dvig dohodka na kmetijah, ohranjanje kulturne krajine z ukrepi proti zaraščanju, 
možnosti razvoja dodatnih dejavnosti na kmetijah oziroma sektorju volne. Pri nadaljnjem razvoju je 
vsekakor pomemben okoljski, ekološki vidik.  
 
Določili smo naslednja prioritetna področja:  
 

- Večja organiziranost rejcev, trga in ostalih deležnikov 

- Izobraževanje vseh ciljnih  skupin 

- Animacija za večjo uporabo ovčjega mesa v prehrani in uporabo volne 

- Razvoj novih produktov  

- Krepitev finančnih spodbud 

Gre za področja, ki se skozi navedene usmeritve in ukrepe prepletajo in dopolnjujejo.  
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1. SMERNICE ZA RAZVOJ NA OBMOČJU LAS S CILJEM NA PODLAGI IZVEDENE ANKETE 

MED REJCI  

Anketa, ki smo jo izvedli med rejci drobnice na območju LAS Notranjska je pokazala kar nekaj kritičnih 
točk na nekaterih pomembnih delih sektorja drobnice. Pri oblikovanju načrta razvoja se bomo 
osredotočili na te pomanjkljivosti in predlagali način za izboljšanje. Področja, ki so se izkazala za dobro 
urejena in učinkovita je potrebno še dodatno razvijati.  

a. Starostna struktura rejcev drobnice je dokaj ugodna, saj je večina rejcev starih med 50 in 60 
let. Malo je mladih rejcev starih do 40 let.  

Načrt: spodbujati mlade rejce, da postanejo mladi prevzemniki na domačih kmetijah in nadaljujejo s 
kmetovanjem kot so jih naučili starši in se na tem področju dodatno izobražujejo ter v kmetovanje 
vključujejo inovativnost in sodobnost. Z inovativnim načinom kmetovanja in trženja si bodo mladi rejci 
zagotovili primeren dohodek za preživetje in razvoj. 

 
b. Glavni namen reje drobnice na območju je preprečevanje zaraščanja. Več je 

konvencionalnih kot ekoloških rej mesnih pasem ovc in mesnih ter mlečnih pasem koz. 
Načrt: rejcem morata reja in prodaja prinašati prihodek. Vedno več in bolj kontinuirano bodo morali 
lokalnemu prebivalstvu in turistom (turisti so tržna niša) ponujati lokalno meso, mleko drobnice in 
lokalne izdelke iz domače ovčje volne. Rejci se morajo med sabo združevati (npr. v obliki Skupin 
proizvajalcev za meso drobnice pri Rejskem društvu, v organih na lokalnem nivoju,…). S ponudbo 
lokalnih jedi iz mesa (idrijska bakalca,…) in mleka drobnice se bo posledično povečal odkup in morebiti 
se bodo dvignile odkupne cene. V nasprotnem primeru v tem sektorju ne bo napredka. Reja drobnice je 
lahko prilagodljiva zahtevam ekološke reje zato je treba rejce spodbujati k preusmeritvam v ekološko 
rejo. Vemo, da se povpraševanje po teh izdelkih tako v Sloveniji, kot tudi drugod po Evropi povečuje. Na 
našem trgu je še skromna ponudba mesa ekološke prireje in z ozaveščanjem kupcev bi morali doseči 
večjo porabo jagnjetine in kozličevine, saj je ta  zelo nizka v primerjavi z drugimi vrstami mesa. Kmetije 
morajo ostati obdelane in ljudje, ki ta prostor obdelujejo morajo dostojno živeti. Na območju je 
premajhna ponudba mleka in mlečnih izdelkov iz ovčjega in kozjega mleka (siri, mladi siri, skuta, 
jogurti,…) zato je treba spodbujati mlečno proizvodnjo in izkoriščanje strmih travnikov in pašnikov s 
pašo. 

 
c. Promocijo sektorja reje, izdelkov, jedi iz drobnice je potrebno izpeljati skozi boljšo 

ozaveščenostjo kupcev (letaki, spletna stran,…) ter s promocijo za približevanje ciljnim 
kupcem skozi degustacije, prikaze na delavnicah, promocijske dogodke v Cerknem in v 
Idriji.  

Načrt: Potrošnike bomo najlažje prepričali z aplikativnimi rezultati, zato bo potrebno vložiti več znanja, 
dela in sredstev v raziskave kakovosti mesa in mleka predvsem s stališča zdrave prehrane (to je del 
ukrepov za doseganje višje kakovosti mesa drobnice). Na območju  so glavni tržni proizvod odstavljena 
jagnjeta za zakol težka 25-30 kg. Potrošnike je treba ozavestiti o pozitivnih učinkih mesa drobnice s 
pašnikov na zdravje ljudi. Meso in mleko drobnice bi moralo biti v redni ponudbi tako v trgovinah, kot na 
jedilnikih gostincev, šol in bolnišnic. V primeru velikih viškov mesa bi lahko organizirali večje akcije 
ponudbe v šolah, hotelih, bolnišnicah. Vključitev mesa drobnice v shemo Izbrana kakovost je ena od 
možnosti, ki jo rejci podpirajo. Možnost vidimo v popestritvi ponudbe »hitre hrane-hamburger« v 
gostinskih kapacitetah v smučarskem Centru Cerkno. Dodaten dohodek od reje drobnice bi lahko 
dosegli s predelavo mesa izločenih (amortiziranih) odraslih ovc in ovnov. V ta namen bi morali razviti 
proizvode in obuditi recepte naših prednikov, ki so znali tudi iz starih ovc pripraviti zelo okusne jedi (npr. 
tržiška bržola,…). 
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Na področju predelave mleka drobnice v končne izdelke je še veliko možnosti, ki jih rejci lahko spoznajo 
in obvladujejo z znanjem pridobljenim na tečajih, delavnicah z vsebinami »Osnove tehnologije v 
sirarstvu, izdelave različnih tipov sirov in drugih mlečnih izdelkov«. Sirarji potrebujejo ustrezno opremo 
in pripomočke pri sirjenju kar jim lahko zagotovijo strokovni sodelavci svetovalnice »Od mleka do sira« 
na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica. Vključitev mleka drobnice v shemo Izbrana kakovost je 
ena od možnosti, ki jo rejci podpirajo. 
Reja drobnice je pomembna predvsem s stališča ohranjanja travinja na območjih z omejenimi dejavniki 
in preprečevanja zaraščanja. S tega stališča pa so pomembni tudi manjši tropi, ki so namenjeni 
samooskrbi z mlekom in mesom. Finančne spodbude bi morale biti namenjene tudi malim rejam, ki v 
veliki meri drobnico redijo za to, da preprečuje zaraščanje površin, ki so neprimerne za pašo goveda. V 
anketi se je večina rejcev opredelila, da bi k povečanju reje pripomogle višje cene proizvodov, višje 
finančne spodbude, več investicijskih podpor in manj zahtevna birokracija za pridobitev sredstev.  

d. Področje ovčje volne nujno potrebuje boljšo organiziranost zbiranja na terenu in 
ovrednotenje kakovostne volne, ki je namenjena izdelavi volnenih izdelkov za različne 
namene.  

Načrt: V Sloveniji nimamo niti ene registrirane ali odobrene pralnice ovčje volne. Volna se pere 
večinoma doma z različnimi postopki. Mogoče nekateri od teh postopkov niso najbolj ekološko 
naravnani. Zato je nujno odprtje vsaj ene pralnice in manjšega obrata za osnovno obdelavo volne – 
mikanje, predenje, ki bi nudil usluge malim rejcem/predelovalcem volne v Sloveniji.  Zbiranje volne je 
treba organizirati lokalno v zbirnem centru za ovčjo volno. V ta objekt bi lahko umestili tudi storitev 
sortiranja volne po kakovostnih razredih (elaborat za objekt je Priloga k projektnemu Poročilu 
»Zakonodaja in zahteve za objekt.doc«). V skladu z dovoljenimi odstopanji uporabe neobdelane ovčje 
volne iz Pravilnika o živalskih stranskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi, 35/2015 spodbujati 
uporabo neobdelane in umazane volne v kmetijski rabi. 
 

e. Upravljanje z zvermi na območju LAS-a in celotne Slovenije je nezadovoljivo in 
nesprejemljivo.  

Načrt: rejci na območju kar učinkovito varujejo svoje trope pred napadi (predvsem s vsakodnevno 
kontrolo živali na pašniku in dodatnimi ograjami za varovanje – nočne obore). Pomembno je spremljati 
stalež divjadi, zveri  in opozarjati pristojne organe o povzročenih škodah ter aktivno sodelovati pri 
ukrepih in strategijah upravljanja. 
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2. SMERNICE ZA RAZVOJ NA OBMOČJU LAS NOTRANJSKA NA PODLAGI IZVEDENE 
ANKETE MED REJCI 

 
Anketa, ki smo jo izvedli med rejci drobnice na območju LAS Notranjska je pokazala kar nekaj kritičnih 
točk na nekaterih pomembnih področjih sektorja na območju. Pri oblikovanju načrta razvoja sektorja 
drobnice se bomo osredotočili na te pomanjkljivosti in predlagali način za izboljšanje. Področja, ki so se 
izkazala za dobro urejena in učinkovita je potrebno še dodatno razvijati.  

a. Starostna struktura rejcev drobnice je dokaj ugodna, saj jih je večina rejcev starih med 50 in 60 
let. Malo je mladih rejcev in veliko več starejših od 70 let.  
Načrt: spodbujati mlade rejce, da postanejo mladi prevzemniki na domačih kmetijah in 

nadaljujejo s kmetovanjem kot so jih naučili starši in se na tem področju dodatno izobražujejo ter v 
kmetovanje vključujejo inovativnost in sodobnost. Z inovativnim načinom kmetovanja in trženja si bodo 
mladi rejci zagotovili primeren dohodek za preživetje in razvoj. 

 
b. Prevladujejo reje ovc in koz iz ljubiteljstva, zaradi preprečevanje zaraščanja in tradicije. Več je 

ekoloških kot konvencionalnih rej mesnih pasem ovc in mlečnih pasem koz. 
Načrt: rejcem morata reja in prodaja prinašati prihodek. Vedno več in bolj kontinuirano bodo 

morali lokalnemu prebivalstvu in turistom (turisti so tržna niša) ponujati lokalno meso in mleko drobnice. 
Rejci se morajo med sabo združevati (npr. v obliki Skupin proizvajalcev za meso drobnice pri Rejskem 
društvu, v organih na lokalnem nivoju,…). S ponudbo lokalnih jedi iz mesa in mleka drobnice se bo 
posledično povečal odkup in morebiti se bodo dvignile odkupne cene. V nasprotnem primeru v tem 
sektorju ne bo napredka. Reja drobnice je lahko prilagodljiva zahtevam ekološke reje. Vemo, da se 
povpraševanje po teh izdelkih tako v Sloveniji, kot tudi drugod po Evropi povečuje. Na našem trgu je 
skromna ponudba mesa ekološke prireje in z ozaveščanjem kupcev bi morali doseči večjo porabo 
jagnjetine, saj je ta  zelo nizka v primerjavi z drugimi vrstami mesa. Kmetije morajo ostati obdelane in, 
da bodo ljudje, ki ta prostor obdelujejo dostojno živeli. 

 
c. Promocijo sektorja reje, izdelkov, jedi iz drobnice je potrebno izpeljati skozi boljšo 

ozaveščenostjo kupcev (letaki, spletna stran,…) ter s promocijo za približevanje ciljnim kupcem 
skozi degustacije, prikaze na delavnicah,…). 
  
Načrt: Potrošnike bomo najlažje prepričali z aplikativnimi rezultati, zato bo potrebno vložiti več 

dela in sredstev v raziskave kakovosti mesa in mleka predvsem s stališča zdrave prehrane. Meso in 
mleko drobnice bi moralo biti v redni ponudbi tako v trgovinah, kot na jedilnikih gostincev, šol in 
bolnišnic, vojašnic. V primeru velikih viškov mesa bi lahko organizirali večje akcije ponudbe v šolah, 
bolnišnicah in v vojašnicah. Vključitev mesa drobnice v shemo izbrana kakovost je ena od možnosti, ki 
jo rejci podpirajo. 

 
d. Na področju predelave mleka drobnice v končne izdelke je še veliko možnosti, ki jih rejci lahko 

spoznajo in obvladujejo z znanjem pridobljenim na tečajih, delavnicah Osnove tehnologije v 
sirarstvu, izdelave različnih tipov sirov in drugih mlečnih izdelkov. Sirarji potrebujejo ustrezno 
opremo in pripomočke pri sirjenju kar jim lahko zagotovijo zaposleni v svetovalnici »Od mleka 
do sira« na KGZS zavod  Nova Gorica. 
Reja drobnice je pomembna predvsem s stališča ohranjanja travinja na območjih z omejenimi 
dejavniki in preprečevanja zaraščanja. S tega stališča pa so pomembni tudi manjši tropi, ki so 
namenjeni samooskrbi z mlekom in mesom. Finančne spodbude bi morale biti namenjene tudi 
malim rejam, ki v veliki meri drobnico redijo za to, da preprečuje zaraščanje površin, ki so 
neprimerne za pašo goveda. V anketi se je večina rejcev opredelila, da bi k povečanju reje 
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pripomogle višje cene proizvodov, višje finančne spodbude, več investicijskih podpor in manj 
zahtevna birokracija za pridobitev sredstev.  
 

e. Področje ovčje volne nujno potrebuje boljšo organiziranost zbiranja na terenu in ovrednotenje 
kakovostne volne, ki je namenjena izdelavi volnenih izdelkov za različne namene.  
 

Načrt: V Sloveniji nimamo niti ene registrirane ali odobrene pralnice ovčje volne. Volna se pere 
večinoma doma z različnimi postopki. Mogoče nekateri od teh postopkov niso najbolj ekološko 
naravnani. Zato je nujno, odprtje vsaj ene pralnice in manjšega obrata za osnovno obdelavo volne - 
mikanje predenje, ki bi nudil usluge malim rejcem/predelovalcem volne v Sloveniji.  Rejci si želijo, da bi 
tudi volna postala bolj cenjena in bi jo lahko koristno uporabili. 
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3. SMERNICE ZA RAZVOJ NA OBMOČJU  LAS ZSŠD NA PODLAGI IZVEDENE ANKETE 
MED REJCI  

 
Kot lahko sklepamo na podlagi rezultatov ankete med rejci, bi k povečanju reje in boljši organiziranosti 
odkupa največ pripomogli z ureditvijo klavnice in predelave za meso drobnice na območju Zgornje 
Savinjske doline. Oddaljenost klavnice je gotovo eden od razlogov, da je ponudba jagnjetine v 
gostinstvu skromna. S tem bi najlažje povezali ponudnike in porabnike mesa drobnice. Na podlagi 
rezultatov ankete med gostinci smo izvedeli, da sedaj te povezave v praksi ni. To je eden od ključnih 
razlogov, da ni večje ponudbe tega mesa pri gostincih. 
V zadnjih letih se je obisk turistov zelo povečal. Veliko je dogodkov, ki privabijo enodnevne obiskovalce. 
Ker so bile jedi iz mesa drobnice na tem območju tradicionalne, bi s ponudbo popestrili jedilnike. S tem 
bi gotovo lahko dosegli tudi boljšo ceno. Veliko rejcev ima ekološko prirejo, kar bi lahko izkoristili pri 
promociji teh proizvodov. Poizvedeti bi morali po starih načinih priprave mesa jagnjet in ovc, kar bi lahko 
še obogatilo ponudbo. O prehranski vrednosti tega mesa bi morali izobraziti tako rejce, kot gostince, da 
bi znali na primeren način ponuditi in predstaviti jedi iz drobnice svojim porabnikom in gostom. 
Tržna niša so tudi siri in izdelki iz mleka ovc in koz, saj nobena od kmetij ni registrirana za to dejavnost. 
Povpraševanje po izdelkih iz mleka drobnice se povečuje, zato bi se lahko vsaj ena kmetija usmerila 
tudi v rejo mlečnih koz ali ovc. 
Povprečna starost rejcev je visoka. Rejo ohranjajo v veliki meri zaradi tradicije in ohranjanja 
obdelovalnih površin. Rejo drobnice moramo narediti zanimivo mladim prevzemnikom kmetij, zato mora 
biti dohodkovno zanimiva. Potrebna bo pomoč širše skupnosti. Država se mora vključiti z ustrezno 
kmetijsko politiko preko okoljskih ukrepov. Rejce je potrebno razbremeniti nepotrebne administracije in 
jih seznaniti z možnostmi dodatne ponudbe, ki bo izboljšala dohodek panoge. Teme obveznih 
izobraževanj rejcev je potrebno prilagoditi njihovim interesom in potrebam. Ponudbo jagnjet je potrebno 
čim bolj izenačiti po kakovosti, za kar je potrebno izboljšati prehran ovc in tehnologijo vzreje jagnjet. 
Rejci solčavske ovce so doga leta pri odbiri plemenjakov in jagnjic  pozornost posvečali volni, zato ima 
ta pasma v primerjavi z drugimi slovenskimi pasmami najbolj kakovostno volno. Tradicija predenja in 
pletenja se je ohranjala. Po zaslugi članic društva Bicka danes precej volne porabijo za izdelavo 
polstenih izdelkov. S tem se je poraba volne za predelavo povečala. Kot je pokazala anketa pa rejci 
pogrešajo organiziran odkup in možnost pranja in osnovne obdelave volne. Želijo si tudi več znanja s 
tega področja. 
Rezultati ankete so pokazali, katera znanja rejci pogrešajo in kateri ukrepi bi pripomogli k povečanju reje 
drobnice. Naloga strokovnih služb in drugih pristojnih služb je, da se na to odzovejo in poiščejo skupne 
rešitve. Pri tem je zelo pomembno sodelovanje in povezovanje vseh pristojnih služb. Rejci morajo 
vedeti, kam se lahko obrnejo po pomoč in jo tudi poiskati. 
Na področju LAS ZSSD se rejci povezujejo v dve stanovski društvi. To sta Društvo rejcev drobnice 
Raduha in Društvo rejcev ovc jezersko – solčavske pasme.  Obe društvi sta vključeni v Zvezo društev 
rejcev drobnice Slovenije. S povezovanjem imajo rejci večjo možnost reševanja težav in uveljavljanja 
svojih interesov. ZDRDS se vključuje v reševanje problematike zveri. Tudi na tem področju bi morali 
težave z zvermi reševati povezano in s pomočjo predstavnikov zveze, ki imajo že veliko izkušenj. S 
povezovanjem v društva rejci najlažje izrazijo svoje težave in interese, hkrati pa s svojimi programi 
kandidirajo na občinske razpise za proračunska sredstva za razvoj kmetijstva in podeželja.  Na ta način 
si lahko izmenjajo tudi izkušnje, kar je lahko v veliko pomoč mladim rejcem in začetnikom. S 
predstavitvijo na lokalnih prireditvah lahko naredijo veliko za promocijo reje drobnice. 
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4. USMERITVE IN UKREPI ZA VEČJO ORGANIZIRANOS REJCEV, TRGA IN OSTALIH 

DELEŽENIKOV,  
 

- Rejci, ki sodelujejo v kontroli porekla in proizvodnje imajo boljši pregled nad proizvodnimi 
rezultati in lahko za nadaljnjo rejo odbirajo potomke najboljših živali v tropu. Pri nabavi 
plemenjaka lahko kontrolirajo delež sorodstva in s tem preprečujejo parjenje v sorodstvu. S tem 
dosegajo boljše proizvodne rezultate in hitrejši selekcijski napredek. Mlade rejce je potrebno 
spodbujati, da se vključijo v kontrolo porekla in proizvodnje in s sodelovanjem v organih rejske 
zveze sooblikujejo rejske cilje. 
 

- V Sloveniji moramo urediti odkup ekoloških jagnjet in jih tržiti po ceni, ki bo pokrila višje stroške. 
Potrošnikom je potrebno predstaviti vpliv ekološke prehrane drobnice na kakovost mesa in 
mleka, saj jih bomo s tem prepričali, da je meso in mleko iz ekološke reje boljše kakovosti in 
bodo pripravljeni plačati višjo ceno. 

 
- Reja drobnice je zelo prilagodljiva in ponuja široko paleto proizvodov. Ponudbo lahko 

popestrimo z razrezom mesa na domu ali s ponudbo suhomesnih izdelkov in tako iztržimo 
boljšo ceno za amortizirane živali. Tudi ponudba mlečnih izdelkov je dohodkovno bolj donosna, 
kot prodaja jagnjet. Volna je naravni material z vsestransko uporabo, ki z ustrezno obdelavo in 
ponudbo prav tako lahko  postane tržno zanimiva. Predvsem mladi rejci bi morali poiskati več 
možnih načinov trženja in popestriti nabor proizvodov. 

 
- LAS ZSŠD: Glede na to, da je to avtohtono območje jezersko - solčavske ovce je prav, da rejci 

ohranjajo tradicionalno rejo. S sodelovanjem v rejski organizaciji imajo možnost sooblikovanja 
rejskih ciljev, ki morajo biti zastavljeni tako, da se ohranjajo dobre lastnosti te pasme. Tisti rejci, 
ki želijo bolj intenzivno prirejo pa lahko izberejo oplemenjeno JSR pasmo ali se poslužijo 
gospodarskega križanja s sodobnimi mesnimi pasmami. Rejci avtohtonih in tradicionalnih 
pasem se lahko vključijo v ukrep v okviru KOPOP, ki finančno vzpodbuja to rejo. Pogoj za 
uveljavljanje podpore je sodelovanje v kontroli porekla in proizvodnje. 
 

- Zadnja leta se v Sloveniji povečuje povpraševanje po kozjem mleku in mlečnih izdelkih. 
Dohodkovno je prodaja mlečnih izdelkov iz kozjega mleka bolj donosna od prodaje jagnjet ali 
kozličkov, zahteva pa več dela in znanja. Predvsem mlade rejce bi morali spodbujati k dodatni 
ponudbi izdelkov, saj bi s tem postala reja drobnice dohodkovno bolj zanimiva, več pozornosti 
pa nameniti potrošnikom, da bodo prepoznali prednosti kvalitete izdelkov iz kozjega mleka in 
mesa. 
 

- Reja drobnice je vezana izključno na travinje na območjih z omejeno možnostjo rabe. Velikost 
tropa rejci prilagodijo zmožnosti pridelave zimske krme. Večina je pri tem precej omejena, zato 
na tem območju ne moremo pričakovati velikega povečanja števila živali. Prizadevati si 
moramo, da se reja ohrani vsaj v tem obsegu predvsem pa, da jo bodo ohranjali tudi mladi 
prevzemniki kmetij. 
 

- Rejo zaradi tradicije ohranja predvsem starejša populacija. Mladi bodo rejo ohranjali, če bo 
dohodkovno zanimiva, zato jim je potrebno predstaviti možnosti in nuditi pogoje. Tudi z vzgojo 
doma in v šolah jim lahko privzgojimo spoštovanje do ohranjanja vrednot naših prednikov.  
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- Reja  mesnih ovc je poleti vezana izključno na pašo in je zato precej podvržena vremenskim 
razmeram, posebno suši. Rejci morajo pripraviti tudi krmo za zimo in zato ni možna velika 
obtežba površin.  
 

- Kmetije na tem območju izkoriščajo travinje na tradicionalen način. Na površinah, ki so 
primerne za košnjo pridelajo krmo za zimo, strme lege pasejo. Za rejo drobnice je s stališča 
preprečevanja okužbe s paraziti in ohranjanja travne ruše najbolj primeren pašno-kosni način 
rabe. Za obdelavo strmih površin morajo biti kmetije opremljene s primerno mehanizacijo, ki pa 
je zelo draga. Tukaj so še posebej zapostavljene majhne kmetije, ki ne morejo kandidirati na 
razpisih za pridobitev sredstev. S stališča ohranjanja obdelovalnih površin v gorsko višinskih 
področjih pa so tudi te kmetije zelo pomembne, zato bi morali zanje pripraviti posebne razpise. 
 

- Pri oblikovanju kmetijsko - okoljskih ukrepov bi morali bolj upoštevati specifiko kmetovanja na 
gorsko – višinskih območjih in tudi s finančnimi podporami vzpodbuditi mlade, da bodo ohranjali 
kmetovanje  in rejo drobnice, ki je najbolj primerna za ohranjanje kmetovanja na tem območju. 
 

- LAS ZSŠD: Rejci drobnice so predvsem starejši in zato obdelajo lastne površine, saj niso 
sposobni obdelovati dodatnih površin. Temu prilagodijo velikost tropov. Ker vsi ne bodo imeli 
naslednikov, bo potrebno mladim, ki se bodo odločili za to panogo omogočiti, da bodo obdelali 
tudi dodatne površine. Z večjimi tropi se bo izboljšal tudi dohodek. 

 
- LAS ZSŠD: Paša ovc na planini je bila tradicionalna in jo je potrebno ohranjati. S tem rejci 

razbremenijo travnike, na katerih je mogoče pridelati zimsko krmo. Drobnica je na planinskih 
pašnikih manj izpostavljena okužbi s paraziti, zato je potrebno tovrstno pašo spodbujati tudi s 
tega stališča. 

 
- Mladim rejcem moramo predstaviti prednosti reje drobnice, potrebna pa bo vključitev vseh 

deležnikov, ki lahko vplivajo na boljše pogoje reje in trženja, tako na lokalnem območju, kot tudi 
s strani države. 

 
- Povečanje reje je vezano predvsem na pridelavo krme in na prodajo jagnjet. Za povečevanje 

staleža drobnice bo potrebno ustvariti pogoje, ki bodo vzpodbudni predvsem za mlade rejce. 
 

- Pri reji drobnice je možnih veliko usmeritev in ponudbo tržnih proizvodov bo potreb popestriti. 
Da bomo to dosegli, je potrebno vzpostaviti podporno okolje (zagotavljanje osnovnih storitev kot 
so izgradnja bližnje klavnice  za zakol in razsek, osnovna obdelava volne za nadaljnjo 
predelavo …) 

 
- Rejci se zavedajo, da je dohodek boljši, če imajo več jagnjet. Temu je potrebno prilagoditi 

prehrano ovc pred pripustom, saj ta zelo vpliva na število rojenih jagnjet. Z boljšim znanjem s 
področja pridelave krme in prehrane ovc bi lahko povečali dohodek od prireje. 

 
- Zakol drobnice na domu je dovoljen za  lastne potrebe, zato je prodaja na domu v nasprotju z 

zakonodajo. Rejci morajo jagnjeta prodati v klavnico, ali ga tam uslužnostno zakoljejo. Odkup 
jagnjet v Sloveniji se zadnja leta sicer povečuje, a je manjši od ponudbe. Pri ureditvi odkupa bi 
morale sodelovati kmetijske zadruge in druge pristojne službe. Rejci bodo boljše pogoje dosegli 
s povezovanjem. Ena od možnih oblik je skupina proizvajalcev, ki se tudi pri reji drobnice že 
formira.  
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- Rejci s prodajo nimajo težav, ker so velikost tropov prilagodili prodaji in so si našli stalne kupce. 

Tisti, ki bi želeli proizvodnjo povečati, ali pa na novo začnejo z rejo drobnice, pa imajo težave 
zaradi neurejenega odkupa. 

 
- Naši potrošniki še niso navajeni na nakup mesa in drugih izdelkov z blagovno znamko. Z 

osveščanjem, da je z blagovno znamko zagotovljena standardna kakovost, ki je lahko vezana 
na tradicionalen način pridelave, pa se bo tudi povpraševanje po tej hrani povečalo. Tudi to je 
ena od možnosti za boljši dohodek od reje drobnice. 

 
- Rejci, ki redijo drobnico zaradi tradicije in zato, da imajo površine obdelane, ne pričakujejo 

dobička in pogosto jagnjeta prodajajo pod običajno ceno, ali pa jih porabijo za samooskrbo. 
Reja drobnice nima bodočnosti, če ne bo dohodkovno zanimiva, zato moramo ustvariti pogoje, 
ki bodo to izboljšali. 

 
- Rejci so ponudbo prilagodili povpraševanju. Z osveščanjem kupcev, gostincev in drugih 

porabnikov bi povpraševanje lahko povečali. 
 

- Rejci si morajo zastaviti višje cilje, vsi udeleženi v procesu pa bi jim morali pomagati pri 
doseganju boljše prodaje. Potrebno je povezovanje med rejci, odkupovalci, klavnicami in 
porabniki. Le na ta način bomo povečali povpraševanje in temu prilagodili ponudbo. Ko bo 
poraba mesa in drugih proizvodov večja, se bodo tudi rejci temu prilagodili. 

 
- Rejci se zavedajo, kdo so njihova ciljna skupina porabnikov. Z boljšo promocijo svojih izdelkov 

bi gotovo lahko razširili krog porabnikov. Pri tem bo potrebna povezava ne le na lokalni ravni, 
ampak širše. Društva rejcev drobnice so povezana v Zvezo društev rejcev drobnice Slovenije, ki 
se že vrsto let trudi za boljšo promocijo in boljšo prepoznavnost panoge, a rejci niso vedno 
deležni zadostne podpore s strani države. 

 
- Reja JS in JSR pasme ovc omogoča ponudbo jagnjetine preko celega leta. Z dogovori s 

ponudniki v večjih trgovskih centrih bi se morali dogovoriti, da bi v svojo ponudbo vključili poleg 
drugih vrst mesa in izdelkov tudi proizvode drobnice. Za popestritev ponudbe bi morali kmetom 
predstaviti vse možne oblike reje drobnice. Pri tem so jim lahko v veliko pomoč strokovne 
službe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, saj imajo zaposlene specialiste različnih 
področji.  

 
- Rejce je potrebno seznaniti s pogoji registracije dopolnilnih dejavnosti s področja predelave 

mesa, mleka in volne. Za manjše investicije bi lahko sredstva zagotovile tudi občine preko 
razpisov na področju kmetijstva.  

 
- Rejci se zavedajo pomena izobraževanja za doseganje boljših rezultatov pri reji. Z vključitvijo v 

ukrepe kmetijske politike so dolžni opraviti določena izobraževanja. Teme predavanj so 
določene s strani MKGP. Pri načrtovanju obveznih izobraževanj bi morali upoštevati mnenje 
rejcev, katere teme bi bile zanje najbolj zanimive in koristne. 

 
- Za predelavo mleka drobnice je potrebno veliko znanja in izkušenj, ki ga v Sloveniji tudi imamo. 

Na območjih, kjer ta proizvodnja ni bila tradicionalna, bi morali rejce vzpodbujati, da bi se 
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odločali tudi za rejo mlečnih ovc in koz. S tem bi popestrili ponudbo izdelkov, nekaterim rejam 
pa omogočili boljši dohodek. 
 

- V preteklosti je bila volna zelo cenjena predvsem za izdelavo oblačil. Danes je žal na tem 
področju premalo cenjena. Vedno bolj se uveljavlja njena uporaba v vrtnarstvu. Rejce je 
potrebno podučiti o pravilni uporabi. V ta namen bi morali uporabiti volno slabše kakovosti, ki ni 
primerna za predelavo. V okviru tega projekta so se seznanili s striženjem in sortiranjem volne 
in upamo, da bodo pridobljeno znanje izboljšalo dosedanje prakso. 

 
- Po podatkih Zavoda RS za gozdove, območne enote Nazarje, je največ škode na drobnici s 

strani krokarja, planinskega orla in rjavega medveda. Rejci so nezadovoljni z upravljanjem z 
zvermi, čeprav nimajo velikih škod. Tako kot na drugih območjih Slovenije, kjer se srečujejo s 
temi težavami, bi morali rešitev najti lovci, rejci in pristojne službe. Tisti rejci, katerih živali so 
bolj izpostavljene napadom bi se morali poslužiti ukrepov, ki jih ponuja država za zaščito živali 
na paši. Okrepiti je potrebno neposredno sodelovanje rejcev  s pristojnimi službami na 
Ministrstvu za okolje. 

 
- Vzpostaviti mednarodna sodelovanja na državnem nivoju - International Wool Textile 

Organisation IWTO (v prevodu Mednarodna organizacija za volnene tekstile) v volneni tekstilni 
industriji že od leta 1930 predstavlja globalno avtoriteto, ki obsega 60 % svetovne produkcije 
volnenih proizvodov in vključuje pot volne »od ovce do  trgovine«. S spodbujanjem industrijskih 
strategij in zagotavljanjem proizvodnih standardov in trajnostnega razvoja, IWTO predstavlja 
vez med člani in vsemi deležniki ter jim ponuja podporo pri priložnostih za volno. 
 

- Delati na povezovanju rejcev- skupina proizvajalec (to je Zveza rejcev naredila– vzpodbujanje 
rejcev da se vključijo; poiskati finančne spodbude.  

 
- Motivirati mlade za ovčerejo pri prevzemu dejavnosti.  

 
- Nosilci KGZ opozarjajo Ministrstva - REORGANIZACIJA SLUŽB REALNE ŠTEVILKE IN 

REALNI PLANI DELA – že 20 let enaka kvota denarja namenjena službam.  
 

- Spodbujanje reje za namen proizvodnje.  
 

- Preprečiti sivo ekonomijo – mali ovčerejci prodajajo pod ceno, ker itak se preživljajo z drugimi 
služba pokojnina.  

 
- Stimuliranje skozi subvencije glede na število plemenic. 

 
- Kontrola porekla blaga – manjši tropi in zato ne izpolnjuje pogojev za to kontrolo prag 30 živali , 

beležiti podatke , številčiti,… 
 

- V lokalnih okoljih vzpostaviti vzvode za vključitev v društva. 
 

- Vzpostaviti register, evidenco razpoložljivih strižcev, ki opravljajo storitev striženja.  
 

- Oživitev društva rejcev drobnice Idrija – Cerkno.  
- …. 
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5. USMERITVE IN PREDLAGANI UKREPI ZA SPODBUJANJE VEČJE UPORABE 
KAKOVOSTNE IN MANJ KAKOVOSTNE OVČJE VOLNE 

  
Spodbujanje uporabe manj kakovostne ovčje volne  

- Spodbujati inovativne in alternativne načine uporabe slovenske ovčje volne, ki je ni možno 
uporabiti za tradicionalno poznane namene uporabe, za domačo obrt, rokodelstvo in tekstilno 
industrijo.  

- Glede na količino volno, ki se jo pridela v Sloveniji je izboljšana organizacija na primeru 
zbiranja, odkupa in uporabe volne rešljiv hitro in brez velikih investicij v tehnološko opremo.  

- Ugotovitev, da se na slovenskem trgu težje dobi dovolj kakovostno pripravljeno in obdelano 
volno nakazuje na potencial za razvoj dejavnosti, storitve na tem področju – s primernimi ukrepi 
in pristopi do rejcev, države bi se povečala tudi količina kakovosti volne in njene uporabe.  

- Spodbujanje možnosti uporabe na področju gradbeništva in pri zunanjih ureditvah – uporaba 
ovčje volne pri pripravi zemljine za ozelenitev s travo ali zasaditev z drugimi rastlinami 

- Spodbujanje uporabe nastrižene, neobdelane volne na kraju samem ali v neposredni bližini 
nastanka – to ima več prednosti, niso potrebni prevozi in postopki obdelave,… 
Gre za uporabo v kmetijstvu, vrtičkarstvu, cvetličarstvu; kjer kakovost volne ni pogoj; s tem tudi 
pridobimo naravno organsko gnojilo, ki ima pomembne prednosti pred hlevskim gnojem in 
mineralnimi gnojili.  

- …. 
 

Spodbujanje uporabe kakovostne ovčje volne  
- Rejce in strižce izobraževati, podajati navodila za pravilno skladiščenje volne.  
- Spodbujati razvoj novih produktov in učenja različnih tehnik obdelave volne (preja, pletenje, 

tkanje, polstenje,…).  
 
 
Usmeritve za nadaljnji razvoj na področju volne  

- izvedba ukrepov za vzpostavitev vsaj enega pilotnega zbirnega centra na območju Slovenije 
(kot pilotni primer), predvideti razvoj dodatnih dejavnosti; ogled primerov dobre prakse v tujini 
na tem področju (Italija, Avstrija)  

- uvedba ukrepov za boljšo organiziranost rejcev na terenu pri organiziranem zbiranju volne – 
posledične vzpostavitve lokalnih zbirnih centrov; delo z strižci in rejci na tem področju kot dve 
ključni ciljni skupini; predvideti je potrebno faze zbiranja, skladiščenja, pakiranja, odvoz – 
prodaja, odkup različnim odjemalcem  

- delo na ukrepih za izboljšanje kakovosti volne, ki zajemajo področje: pogoji prehrane, pogoji v 
hlevu, pogoji na pašniku, pravilno striženje (premalokrat strižene ovce); prehrana jagnjet; 
povečati znanje o sortiranju volne med strižci na terenu,… Potrebno je delo na selekciji za 
izboljšanje kvalitete volne; rejcem, ki želijo dati večji poudarek kvaliteti volne, je potrebno 
omogočiti nakup plemenskih ovnov, ki se odbirajo za boljšo kvaliteto volne; rejce je potrebno 
usposobiti za prepoznavanje takih živali.  

- Delati na raziskavah in razvoju možnosti pranja volne, preučitev okoljske problematike in 
zakonodaje na tem področju. 

- Spodbujanje inovativnih pristopov za recikliranje volne kot tekstila – to je neizkoriščeno 
področje  

- Bolj načrtno strokovno izobraževanje strižcev in rejcev o področju sortiranja ovčje volne  
- Cilj oblikovati model izobraževalnega programa, ki bo potem mode za izobraževanje rejcev, 

kmetov, vrtičkarjev, kmetov na vseh območjih Slovenije.  
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Zakonodaja in zahteve za objekt  ZBIRNI CENTER ZA OVČJO VOLNO 

ŽSP (živalski stranski proizvod) kategorije 3, kamor spada nastrižena in neobdelana ovčja volna se ne 
sme odlagati kot komunalni odpadek v sistem zbiranja komunalnih odpadkov. Uredba (ES) 1069/2009 
določa, da se nastrižena ovčja volna odstranjuje s sežigom , sosežigom, odstranjuje na pooblaščeno 
odlagališče po predhodni predelavi, v kompostarne, bioplinarne ali uporabi za proizvodnjo pridobljenih 
proizvodov iz členov 33, 34 in 36 in se dajejo na trg v skladu s posebno ureditvijo, določeno v teh členih. 
Volna, ki bo uporabljena za proizvodnjo pridobljenih izdelkov (pranje, mikanje, tkanje,…) naj bo pred 
pranjem sortirana in pravilno skladiščena v zato primerno registriranem obratu ali odobrenem obratu (v 
našem primeru zbirni center za ovčjo volno).  

Zakonodajne zahteve 

Zbirni center za ovčjo volno je tip vmesnega obrata kategorije 3, kjer se bo poleg skladiščenja opravljala 
še dejavnost sortiranja volne, ki se uvršča med živalske stranske proizvode (ŽSP) kategorije 3.Tak 
objekt zahteva odobritev. Pred pričetkom izvajanja dejavnosti je potrebno na naslov OU Uprave za 
varno hrano in varstvo rastlin vložiti pisno vlogo za odobritev obrata na področju ŽSP (v skladu s 4. 
členom Pravilnika o živalskih stranskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi (UL RS št. 35/2015), 
ki je dostopna na spletnih straneh Uprave. Vlogi je potrebno priložiti še tloris obrata ali objekta z vrisano 
opremo in tehnološkimi potmi.  

Na območju Slovenije sta v skladu z zakonodajo registrirana dva obrata/objekta, ki izvajata vmesne 
dejavnosti oz. obrata za skladiščenje živalskih stranskih proizvodov (SAUBERMACHER SLOVENIJA 
D.O.O. in SOVEN D.O.O.). 

Vloga za odobritev je dostopna na strani: 
http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Zivalski_stranski
_proizvodi/Priloga_2_-_4_clen_odobritev.pdf 

Vloga za registracijo nosilcev dejavnosti, obratov ali objektov je dostopna na strani: 

http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Zivalski_stranski
_proizvodi/Priloga_1_-_2_clen_registracija.pdf 

V tabeli so opisane zakonodajne zahteve za obrate, ki opravljajo vmesne dejavnosti na področju ŽSP, 
na podlagi katerih lahko upravitelji obrata sami predhodno preverijo ustreznost lokacije/obrata za 
predvidene dejavnosti: 
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Zahteve za obrate na področju ŽSP, ki opravljajo vmesne dejavnosti: 

1.0. Splošne zahteve  

1.1 Obrat je ločen od drugih obratov (npr. živilski, živilskopredelovalni, klavnice) in prometnih poti 

1.3 Pokrit prostor za sprejem in odpremo ŽSP  

1.4 Sanitarije za osebje  

1.5 Garderobni prostor za osebje  

1.6 Umivalniki za osebje  

1.7 Ustrezna obleka osebja (čista, po potrebi zaščitna)  

1.8 Uvedeni ukrepi za DDD (ptiči, glodavci, insekti itd.)  

1.9 Določen je postopek v zvezi z gibanjem oseb  

1.10 Opisan postopek pravilne uporabe razkuževalnikov obutve in koles prevoznih sredstev  

1.11 Pisarniški prostor na voljo osebju, ki opravlja uradni nadzor  

1.12 Zgrajen na način, da je omogočeno učinkovito čiščenje in razkuževanje  

1.13 Tla in stene v dobrem stanju  

1.14 Oprema in inštalacije v dobrem stanju  

1.16 Tekočine lahko enostavno odtečejo  

1.19 Čiščenje in razkuževanje kontejnerjev, vsebnikov ali posod ter prevoznih sredstev (tudi koles) 

1.20 Ločenost čistega in nečistega dela  

1.21 Prevozna sredstva za lastne potrebe - ustrezna za prevoz ŽSP + ustrezna označitev  

2.0 Higienske zahteve  

2.1 Sortiranje ŽSP poteka tako, da se prepreči širjenje bolezni živali  
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2.2 Pri skladiščenju je preprečeno širjenje povzročiteljev bolezni  

2.3 ŽSP so primerno skladiščeni  

2.4 ŽSP so skladiščeni v ustreznih temperaturnih pogojih  

4.0 Nadzor lastnih kontrol  

4.2. Lastni pregledi so vzpostavljeni, se izvajajo in vzdržujejo  

4.3. Ugotavljanje in dokumentiranje postopkov čiščenja  

4.4 Dokumenti za vhodne surovine so ustrezni  
-        komercialni dokumenti,  
-        TRACES (kadar je zahtevano),  
-        uvozna spričevala          

4.5 Dokumenti za izhodne proizvode so ustrezni  
-        komercialni dokumenti,  
-        TRACES (kadar je zahtevano),  
-        Izvozna spričevala  

4.6 Sledljivost pošiljk/serij  

4.7 Dokumenti se hranijo najmanj 2 leti 

 

Prostorske zahteve 

V fazi - pred odobritvijo oz. v postopku odobritve se s strani UVHVVR opravi (predhodni) komisijski 
pregled obrata, pri katerem se preveri izpolnjevanje zakonodajnih zahtev s področja živalskih stranskih 
proizvodov (ŽSP) iz Uredbe 1069/2009/ES, Uredbe 142/2011/EU ter Pravilnika o živalskih stranskih 
proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi (UL RS št. 35/2015). V primeru skladnosti z zahtevami se z 
odločbo o odobritvi obratu določi uradna številka odobritve.  
 

Vzpostavitev, delovanje in organiziranost zbirnega centra za ovčjo volno 

Objekt bi bil kategoriziran kot  
C3 - Kategorija ŽSP 3 po uredbi 1069/2009/ES 
COLL  - Zbiranje 
WHBF - Volna, dlaka, prašičje ščetine, perje 
Opombe: 
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sortiranje neobdelane 
ovcje volne po njenem 
zbiranju-ŽSP kat3 

Priloga št. 1: Vloga za registracijo nosilcev dejavnosti, obratov ali objektov v skladu s 23. členom 
Uredbe (ES) št. 1069/2009  

Priloga št 2.: Vloga za odobritev obrata v skladu s 24. členom Uredbe (ES) št. 10699/2009  
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6. USMERITVE IN PREDLAGANI UKREPI NA PODROČJU RAZVOJA IN IZBOLJŠANJA 
KULINARIČNE PONUDBE  

 
Dobrine slovenskega podeželja so bogat vir oblikovanja kulinarične ponudbe. Reja drobnice je v 
Sloveniji močno porasla in s tem tudi potrošnja mesa, ki je vse bolj priljubljeno, ponudba pa je 
razdrobljena in nepovezana. Prednosti in priložnosti za posodobljanje kulinarične ponudbe so podlaga, 
da s premišljenimi in dobro zasnovanimi spremembami popestrimo ponudbo.  
Pomembni akterji za ohranjanje kulinarične ponudbe so nedvomno turistične kmetije. Osnovna filozofija 
kulinarične ponudbe na kmetiji poudarja sobivanje človeka v povezavi z naravo. Zato specializacijo 
lahko izvedejo samo na tistih kmetijah, kjer imajo izpolnjene vse pogoje in poleg minimalnih kriterijev 
izpolnjujejo tudi kriterije kot so: osebni pristop, strokovna usposobljenost nosilcev in celostna podoba 
kmetije. Ena od poglavitnih zadev pri ohranjanju in razvoju kakovosti bivanja na podeželju za potrebe 
turizma je ekologija.  
Sveže meso drobnice je vse bolj priljubljeno. Drobnica je vzrejena na prostranih pašnikih, ki se 
razprostirajo vse od morske obale do alpskih vrhov in Panonske nižine. Naraven način reje in 
prehranjevanja vplivata na posebej aromatično in mehko meso, ki si ga želijo najzahtevnejši poznavalci 
dobrih jedi. V sodobni gastronomiji velja za specialiteto. Pri tem je pomembna izbira ustrezne surovine t 
malo maščob, kasneje primerna obdelava in toplotna priprava mesa. Pri vseh teh dejavnikih je potrebno 
vključiti sodobnejši pristop. Osnova temu so prav gotovo ustrezni podatki o mesu drobnice, ki jih je v 
dostopni literaturi pri nas malo. Zato je tudi težje uveljavljati prednosti ovčjega mesa in izpostaviti 
prednosti naše drobnice.  
 
Razvoj ponudbe: 
V zadnjem obdobju je značilna porast ponudbe in tudi povpraševanje po kakovostnem in zdravju 
varnem mesu. Na trgu se počasi razvija ponudba poleg celih trupov jagnjet, ovc, kozličkov in koštrunov 
tudi konfekcionirano meso (stegna, dvojne zarebrnice, mesne rulade, izkoščičena plečeta in prsi).  
Za trženje pa je potrebno zagotoviti stalno ponudbo kakovostnega mesa drobnice, ki je namenjena 
pripravi jedi. Drobnico lahko nabavimo v večjih mesnicah, v manjših je potrebno predhodno naročilo.  
Povečati je potrebno konfekcionirane oblike mesa; razviti predelavo mesa v ostale mesne izdelke v 
mesnicah, kar bo vplivalo na povečano ponudbo konfekcioniranega mesa.  

- Spodbujanje razvoja kulinarične diplomacije, s katero se izpostavlja bogato raznolikost 
gastronomskih in kulinaričnih prednosti posamezne dežele, to bi posredno vplivalo na večjo 
potrošnjo mesa drobnice in predstavljajo tudi specifično ponudbo v določenih turističnih krajih. V 
specializiranih rejah pridelajo kakovostno meso, sir in skuto. Ponudba mesa drobnice kakor tudi 
sira in skute lahko popestri kulinarično ponudbo Slovenije, zlasti na Kraškem, Dolenjskem, v 
Beli krajini in Alpskem območju.  

- Strokovna podlaga za kakovostno predstavitev kulinarične dediščine Slovenije je Strategija 
gastronomije Slovenije.  

- Na turističnih kmetijah, kmetijah odprtih vrat in drugih gostinskih obratih je potrebno razširiti 
ponudbo mesa drobnice v redno ponudbo.  

- Pri usmeritvah za nadgradnjo ponudbe turističnih kmetij z mesom drobnice je predlog, da 
ponudba temelji na usmeritvah Strategije razvoja gastronomije Slovenije, ki deli Slovenijo na 24 
gastronomskih regij. K mesnim jedem drobnice je smiselno kombinirati jedi, kot so močnate 
jedi, priloge, prikuhe, ki jih posamezna regija ponuja. V mediteranskem svet lahko k drobnici 
ponudijo priloge, ki so značilne za to območje, sredozemska zelenjava, plodovke, ipd. V 
panonskem svetu svetujejo različna žita, buče, testenine,…Na alpskem območju pa krompir, 
gomoljnice in koreničevje, v središču Slovenije pa štruklje, fižol, …  

- Ena od usmeritev je zvrst nove kuhinje (nouvell cuisine).  
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- Pomembna je sezonskost jedi.  
- Pozornost pri oblikovanju ponudbe ob praznikih, ko so značilne jedi npr. božično in velikonočno 

jagnje, jagenjček za martinovo, …  
- Nadalje tudi nadgradnja z izobraževanji na področju oblikovanja hrane.  
- Stalno obveščanje o koristnosti uživanja mesa drobnice bo pozitivno vplivalo na prehranske 

navade Slovencev.  
- Izboljšati promocijo o kakovosti mesa drobnice in kulinarični vrednosti jedi. Ponudbo mesa 

razširiti na celo leto.  
- Kakovost mesa je odvisna od ravnanja z mesom, zato je nujno spodbujati in izvajati 

izobraževanja o postopkih obdelave mesa, hlajenja, zorenja, toplotne obdelave in ponudbe.  
- Razvojno delo z gostinci, kuharji v sodelovanju z izobraženimi kuharji na področju mesa 

drobnice, inovativnimi kuharji.  
- Vsebina izobraževanj za uporabnike, mesarje, rejce (razvrstitev mesa drobnice, vpliv 

predpriprave na senzorične lastnosti, hlajenje mesa, Ph mesa, zorenje mesa, shranjevanje 
mesa, grobi razsek trupa jagnjeta, izkoščičevanje posameznih delov; značilnosti termične 
obdelave;…) – to je tudi spodbuda in eden izmed ukrepov za dvig prodaje v mesnicah.  

- Izvajanje promocije za dvig potrošnje, več degustacij, kulinaričnih delavnic, ozaveščanja 
potrošnikov o pomenu, vrednosti lokalnega mesa in njegovih pozitivnih lastnostih.  

- Delati v smeri zagotavljanja stalne ponudbe – da ima potrošnik informaicjo kdaj točno lahko kaj 
kupi in kje.  

- Približati jagnjetino jedcem na bolj inovativne načine – mogoče v drugem okolju, izven območja, 
kjer je to že dovolj prisotno, tradicionalno.  

- Priložnost za uvedbo tematskega dneva na temo Dneva slovenske hrane oziroma 
tradicionalnega slovenskega zajtrka.  

- Vzpostavljati sodelovanje s priznanimi ali znanimi kuharji, ki potem jedi iz jagnjetine tudi dobro 
promovirajo (primer Sara iz Masterchef kuhine– burgerji iz ovčjega mesa) 

- Uvedba izobraževanj  - praktični prikazi predelave mleka.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


