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Operacija Novi izzivi slovenske drobnice  
DS 1: VZPOSTAVITEV POGOJEV ZA RAZVOJ DROBNICE  
 
ANALIZA STANJA IN POTENCIALOV NA PODROČJU SEKTORJA DROBNICA  
 
Za razvoj drobnice kot gospodarsko, prehrambeno in okoljsko pomembni panogi je sprva potrebno 

narediti analizo stanja in potencialov ter na podlagi ugotovitev v sodelovanju s stroko pripraviti skupni 

načrt razvoja. V okviru operacije je tako na območju vseh štirih vključenih LAS-ov nastala analiza stanja 

in potencialov na področju sektorja drobnice, saj za to področje za vključene LAS-e še ne obstaja.  

V okviru analize smo želeli pridobiti pregled stanja na terenu, evidentirati razpoložljive vire, podporna 

okolja in možnosti obdelave volne, problematike, možnosti povezovanja na različnih nivojih in področjih,...  

Analiza stanja je aktivnost, ki jo izvajajo vsi štirje LASI.  
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ANALIZA STANJA IN POTENCIALOV NA PODROČJU SEKTORJA DROBNICA  
 

1. PODPORNO OKOLJE NA NACIONALNI, REGIJSKI IN LOKALNI RAVNI  

1.1 Institucije na področju izobraževanja  
 

Strokovne naloge na področju izvajanja potrjenih rejskih programov za drobnico v Sloveniji izvajajo tri 

Druge priznane organizacije pri reji  drobnice (DPROD). To so Oddelek za zootehniko Biotehniške 

fakultete, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) preko območnih Kmetijsko gozdarskih zavodov 

in Veterinarska fakulteta, ki izvajajo posamezne strokovne naloge, vsak iz svojega področja dela pri 

drobnici. V okviru analize stanja želimo podrobneje opredeliti programe izobraževalnih, strokovnih 

institucij na področju sektorja drobnica.  

 

Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Univerza v Ljubljani 

Biotehniška fakulteta vodi in izvaja preizkušnje proizvodnih lastnosti za mesne pasme na testnih postajah,  

vodi rodovniške knjige za odbrane plemenske živali, izdaja predpisane zootehniške dokumente, vodi in 

vzdržuje podatkovne zbirke, spremlja, vrednoti in interpretira rezultate proizvodnosti drobnice ter 

napoveduje genetske vrednosti,  vodi razvoj preizkusov in metod za izvajanje rejskih programov. Preko 

strokovnih sodelavcev na Kmetijsko gozdarskih zavodih (selekcionisti, kontrolorji) širom Slovenije izvaja 

kontrolo porekla in proizvodnje pri mlečnih in mesnih pasmah ovc in koz. V rejske programe za mlečno 

usmeritev so vključene naslednje pasme: bovška skupaj z oplemenjeno bovško ovco, istrska pramenka, 

slovenska sanska in slovenska srnasta pasma koz ter mlečna drežniška koza. V rejske programe za 

mesne pasme pa so vključene jezersko-solčavska ovca, oplemenjena jezersko-solčavska ovca, 

belokranjska pramenka, burska koza ter mesna drežniška koza. 

Biotehniška fakulteta veliko pozornosti posveča raziskovalnim dejavnostim s področja reje, zdravja 

drobnice in kakovosti mesa, mleka ter ovčje volne. Rezultati raziskav so lahko neposredno uporabni na 

slovenskih kmetijah z drobnico. V zadnjem obdobju v raziskave vse bolj vključujejo tudi ovčjo volno. Na 

pobudo članov rejske komisije za jezersko-solčavsko pasmo se bo na testnih postajah pri ovnih vizualno 

spremljala tudi kakovost volne. Podan je predlog, da se za spremljanje kakovosti volne določijo parametri 

kakovosti volne. 
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Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani  

Program Veterinarske fakultete pokriva področje bolezni in zdravstvenega varstva ter reprodukcije pri 

drobnici. Na Veterinarski fakulteti na Inštitutu za mikrobiologijo in parazitologijo izvajajo laboratorijsko 

diagnostiko nalezljivih virusnih bolezni drobnice kot so: virusni artritis/ encefalitis koz, maedi-visna, kuga 

drobnice, kužni ektim (virus Orf), virus Schmallenberg, maligna kataralna mrzlica, bolezen modrikastega 

jezika. 

Izvajajo tudi laboratorijsko diagnostiko različnih bakterijskih in parazitarnih bolezni kot so: listerioza, 

bruceloza, enzootsko zvrgavanje ovac (ovčja klamidioza), paratuberkuloza, mrzlica Q, 

pseudotuberkuloza, toksoplazmoza….  

Izvajajo splošno in usmerjeno bakteriološko preiskavo v različnih bioloških vzorcih (vzorci kože, sluznic, 

mleka, urina, iztrebkov…) ter mikološko preiskavo na prisotnost glivic (dermatofiti, aspergili, kvasovke). V 

Parazitološkem laboratoriju izvajajo pregled iztrebkov na notranje zajedavce (sesači, trakulje, valjasti črvi, 

protozoji). Izvajajo tudi pregled dlake, kožnih ostružkov in brisov na prisotnost (determinacijo) zunanjih 

zajedavcev (garje, pršice, klopi…). 

Na Kliniki za reprodukcijo in velike živali pokrivajo področje reprodukcije pri drobnici. Zagotavljanje 

nemotenega razmnoževanja drobnice predstavlja zelo pomembno dejavnost Klinike za reprodukcijo, 

Veterinarske fakultete v Ljubljani. Poleg vodenja reprodukcije na farmi Vremščica, ki je v lasti Veterinarske 

fakultete, sodelujejo s številnimi drugimi organizacijami, kot npr. z Biotehniško fakulteto, Kmetijskim 

inštitutom ter tudi neposredno z rejci.  

Eno izmed pomembnejših dejavnosti Klinike za reprodukcijo predstavljajo androloški pregled mladih 

ovnov. Podroben androloški pregled, ki vključuje tako pregled moških spolnih organov, kot tudi semena 

opravljajo pri mladih plemenjakih pred končanjem vzreje v Logatcu (UL, Biotehniška fakulteta) in 

vključitvijo v trope ovac. S temi pregledi izločimo živali s plodnostnimi težavami, ki imajo npr. slabo seme, 

nepopolno razvite ali bolezensko spremenjene spolne organe ipd. Pregledi zagotavljajo, da so v pripust 

vključeni le plemenjaki, pri katerih ne ugotovimo negativnih odstopanj, ki bi lahko povzročili zmanjšano ali 

celo popolno neplodnost. Poleg tega rejcem nudijo pomoč v primeru, ko se v njihovi čredi pojavi sum 

plodnostnih težav. V takšnih primerih je večinoma potreben obisk rejca, ter podroben pregled tako 

plemenjaka, kot tudi ovac. Po zaključenem pregledu in ugotovitvi  vzroka se skupaj z rejcem dogovorijo 

o načinu sanacije. 

Drugi del aktivnosti Klinike za reprodukcijo je usmerjen na področje asistirane reprodukcije, ki omogoča 

hitrejši selekcijski napredek ter zaščito pred prenosom kužnih bolezni. Asistirana reprodukcija vključuje 

klasično umetno osemenjevanje s svežim ali zamrznjenim semenom pri kozah ter endoskopsko 

osemenjevanje z zamrznjenim semenom pri ovcah. V okviru projekta ustvarjanja genetskih rezerv 

slovenski avtohtonih pasem pa opravljamo tudi aktivnosti na področju pridobivanja in zamrzovanja 

semena in zarodkov. 

Na Oddelku za zdravstveno varstvo prežvekovalcev izvajajo klinično diagnostiko  in zdravljenje različnih 

bolezni pri drobnici (presnovne, kužne, parazitarne bolezni, zastrupitve), svetujejo rejcem in veterinarjem 

v zvezi z diagnostiko bolezni in izbiro ustreznih preiskav ter nadaljnjim zdravljenjem in preprečevanjem 

bolezni, po potrebi tudi obiščejo rejo z zdravstvenimi težavami. Izvajajo izobraževanja za rejce in 

veterinarje.  
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V Laboratoriju za klinično patologijo izvajajo hematološke in biokemijske preiskave krvi z namenom 

odkrivanja presnovnih bolezni ter bolezni različnih organskih sistemov in ugotavljanja ustrezne 

oskrbljenosti živali. Izvajajo tudi preiskave mleka, urina in drugih vzorcev.  

Na inštitutu za patologijo, divjad ribe in čebele ter regionalnih enotah nacionalnega veterinarskega 

inštituta (NVI) izvajajo posmrtni pregled poginulih živali in abortiranih plodov z namenom ugotavljanja 

vzroka pogina oz. abortusa. 

Na Inštitutu za varno hrano krmo in okolje izvajajo analize krme; določajo parametre kakovosti krme 

(beljakovine, maščobe…), mikrobiološke in mikološke preiskave z namenom določanja stopnje kvarjenja 

krme, ter ugotavljajo mikotoksine, škodljive snovi in dodatke v krmi. Izvajajo svetovanje na področju 

prehrane drobnice ter pomoč pri neustrezni kakovosti mleka. Izvajajo tudi preiskave glede sestave in 

zdravstvene ustreznosti mleka in mlečnih izdelkov ter mesa in izdelkov. 

Infrastrukturni center Vremščica je vključen v Mrežo raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v 

Ljubljani (MRIC UL). Na centru se izvajajo aktivnosti v sklopu izobraževanja in raziskovanja, center pa je 

poznan tudi po ekološki proizvodnji ovčjega mleka in sira. Center se nahaja v JZ Sloveniji, na območju 

Krasa, blizu vasi Divača na planoti Vremščica. V centru je 440 ovac in 22 ovnov slovenske avtohtone 

pasme Istrska pramenka. Center je raziskovalni poligon za različne nacionalne in mednarodne projekte 

na področju rekultiviranja opuščenih kraških območij z uporabo sonaravnih tehnologij za rekultiviranje 

Krasa, kot je na primer uporaba živali »kot orodje«. Raziskave so usmerjene na področje kmetijstva, 

gozdarstva, veterinarske medicine, ekologije, živinoreje in ekotoksikologije, ob tem pa so proučevani tudi 

različni modeli za trajnostno kmetovanje. 

- Študije odnosov in interakcij okolja ter živali v visoko občutljivih kraških območjih. Predvsem v 

območjih, ki so poraščena z manj kakovostnimi drevesi in grmičevjem, ter na območjih, ki so 

degenerirana zaradi erozije vetra in vode; 

-  Razvijanje ekstenzivnih sistemov sonaravnega rekultiviranja in revitalizacije kraških območij z 

uporabo živali kot orodja in posledično izboljšava prsti, obnova degradiranih ali zaraščenih 

površin ter izboljšava pogojev paše in vegetacijske raznolikosti; 

- Spremljanje in nadzor zdravstvenega stanja živali za potrebe trajnostnega razvoja območja 

Krasa; 

- Ureditev sistemov za nadzorovano pašo z uporabo začasnih elektro-ograj in razvoj silvo-

pastoralnih sistemov rabe zemljišč v območjih z omejenimi dejavniki, pri čemer se uporabljajo 

različne živalske vrste (prevladujejo majhni prežvekovalci, vendar pa tudi druge živalske vrste kot 

na primer osli in prašiči), ki so avtohtone v razmerah Krasa; 

- Študije učinkov dodatkov krmi na zdravje živali in na spremembe v okolju; 

- Ekotoksikološke študije veterinarskih zdravil, ki vključujejo determinacijo izločevanja zdravil z 

živalskimi iztrebki, sledijo razgradnji zaostankov zdravil v odpadkih in prsti pod vplivi okolja, kot 

tudi določajo toksičnost nekaterim organizmom, ki se naselijo in živijo v živalskih iztrebkih, drugih 

odpadkih ter zemlji, hkrati pa so pomembni v prehranjevalni verigi in pri izvajanju okoljevarstvene 

ocene tveganja; 

- Zmožnost sobivanja divjih in domačih živali v mejnih območjih med gozdovi in pašniki, predvsem 

v bližini naseljenih območij. 
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Problematika v rejah drobnice 

V rejah drobnice predstavljajo zajedavske bolezni pomemben zdravstveni problem in lahko povzročijo 

veliko škode (slabši prirast, potrebe po dodatnem zdravljenju, pogini) in na ta način ogrozijo gospodarnost 

prireje ter zelo negativno vplivajo na dobro počutje živali. 

Nadzor nad paraziti v tropih drobnice izvajamo z uporabo antiparazitikov. Zdravljenje z antiparazitiki je 

pogosto najenostavnejši in najvarnejši način zatiranja parazitov. Učinkovitost zdravljenja pa je odvisna od 

vrste parazitov in izbire ustreznega antiparazitika. Že nekaj časa poročajo o pojavu rezistence zajedavcev 

na antiparazitike v različnih delih sveta in v Evropi (Waller 1997, Sargison in sod. 2001), ki je predvsem 

posledica prepogoste in neustrezne uporabe antiparazitikov. Poleg uporabe antiparazitikov lahko nadzor 

nad paraziti izvajamo tudi z drugimi ukrepi kot so; izbira ustreznega časa zdravljenja, menjavanje 

pašnikov, menjavanje različnih živalskih vrst na pašnikih ali različnih starostnih skupin, menjava paše in 

košnje. Uspešnost zdravljenja je v veliki meri odvisna od upoštevanja omenjenih dejavnikov. 

Dejstvo je, da se rejci v Sloveniji zelo redko odločajo za parazitološko preiskavo iztrebkov drobnice kar 

potrjuje tudi zelo majhno število  opravljenih parazitoloških preiskav. Po uvedbi ukrepa dobrobit pri 

drobnici v okviru katerega so rejci dolžni poslati vzorce iztrebkov na parazitološko preiskavo se je to stanje 

nekoliko izboljšalo vendar je pristop rejcev k omenjeni problematiki še vedno premalo sistematičen. 

Raziskava »Parazitoze in njihovo zdravljenje pri drobnici«, ki smo jo izvedli na Veterinarski fakulteti je 

pokazala, da rejci parazitarnim boleznim pripisujejo premalo pozornosti. V okviru raziskave so imeli 

možnost poslati vzorce iztrebkov pred zdravljenjem proti zajedavcem in po zdravljenju. Odziv rejcev pri 

pošiljanju iztrebkov pred zdravljenjem je bil dober, po zdravljenju pa je bil precej skromen, čeprav so imeli 

to možnost brezplačno na razpolago. 

Menimo, da je na področju zmanjševanja škode zaradi zajedavskih bolezni še veliko možnosti za 

izboljšanje stanja k čemur bi pripomoglo izobraževanje rejcev o tej problematiki. 

Glede kužnih bolezni se v Sloveniji v skladu z zakonodajo (letna Odredba) izvaja reden monitoring 

oziroma preventivni ukrepi samo na nekatere bolezni: Transmisivne spongiformne encefalopatije (TSE), 

bruceloza (Brucella melitensis), bolezen modrikastega jezika.  Stanje glede ostalih bolezni pa je bolj ali 

manj neznano. Velik problem predstavlja okužba z virusom artritis/ encefalitis koz in maedi-visna saj je 

po podatkih raziskav okuženih veliko rej. Za to bolezen obstaja pravilnik, ki določa kako reja pridobi status, 

da je prosta bolezni vendar se rejci za to ne odločajo. Škodo povzročajo tudi bolezni, ki povzročajo 

abortuse pri drobnici (klamidijsko zvrgavanje…). Zelo razširjeni bolezni sta tudi kužna šepavost in 

pseudotuberkuloza. Tako, da je tudi na področju kužnih bolezni še veliko za postoriti za izboljšanje stanja 

v naših rejah.  

V rejah drobnice se pojavljajo tudi težave s presnovnimi boleznimi in neustrezno oskrbljenostjo živali s 

hranilnimi snovmi, kar vse negativno vpliva tudi na delovanje imunskega sistema in na splošno odpornost 

živali na zajedavske in infekcijske bolezni. Prizadete živali slabše priraščajo, imajo manj mleka, 

potrebujejo več zdravljenja tako, da se gospodarnost reje močno zmanjša. 

K izboljšanju zdravstvenega stanja drobnice bi pripomoglo izobraževanje rejcev in pomoč s strani države 

v obliki sofinanciranja ukrepov za izkoreninjenje vsaj nekaterih kužnih bolezni, da bi se rejci lažje odločali 

za sanacijo reje. 
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Zaradi sorazmerno visokih stroškov nakupa semena in umetnega osemenjevanja se rejci redko odločajo 

za uporabo zamrznjenega semena tako pri kozah in še posebej ovcah, kjer je postopek še nekoliko dražji 

zaradi endoskopske osemenitve. Posledično so pri rejcih drobnice vse večje težave zaradi inbreeding-a 

in neoptimalne proizvodnje. Z umetnim osemenjevanjem in uporabo semena plemenjakov, ki so prosti 

bolezni bi se zmanjšala možnost prenosa bolezni z naravnim pripustom in izboljšala selekcija in s tem 

tudi proizvodnost živali. 

 

1.2 Strokovne institucije in organizacije na področju kmetijstva /državni, 

regionalni nivo 

 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije  

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je nevladna stanovska organizacija fizičnih in pravnih oseb v 
Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, gozdarstvom in ribištvom. Njena osrednja naloga 
je varovati in zastopati njihove interese, jim svetovati in pospeševati gospodarno in okolju prijazno 
kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo. 

Prednostne naloge zbornice 

 pospeševanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter izboljšanje ekonomskih pogojev 
 zagotavljanje storitev strokovnih služb 
 sooblikovanje zakonodaje 
 izboljšanje socialnih pogojev življenja prebivalstva na podeželju 
 ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja 
 promocija slovenskega kmetijstva doma in v tujini. 

KGZS zastopa interese članov v zakonodajnih postopkih. Gre za najbolj pomembno vlogo javnopravne 
zbornice. V povprečju letno daje pripombe na 20-30 zakonov, 35-45 uredb in 45-55 pravilnikov. KGZS 
vlaga veliko truda v promocijo kmetijstva. Letno organizira in sodeluje pri več sto promocijskih prireditvah, 
razstavah in sejmih; Podeželje v mestih, Dobrote slovenskih kmetij, Srečanje kmetov treh dežel…..V 
okviru mednarodne promocije prav tako sodeluje na različnih prireditvah in sejmih; sejmi v Novem Sadu, 
Berlinu, Celovcu, sprejemu tujih delegacij in predstavitvi slovenskega kmetijstva.  

S svojim delovanjem spodbuja pospeševanje gospodarnega in okolju prijaznega kmetovanja, gozdarstva 
in ribištva. Prav tako svojim članom nudi brezplačno tehnično, pravno in ekonomsko svetovanje v 
kmetijstvu in gozdarstvu. Posebej pomembno je pravno svetovanje: ustavne pobude, tožbe na Upravnem 
sodišču, pritožbe, v različnih upravnih postopkih, razna pisna pravna mnenja, priprava osnutkov pritožb, 
… 

Javna služba kmetijskega svetovanja se na terenu izvaja prek osmih kmetijsko-gozdarskih zavodov. 

 KGZS - Zavod Celje 
 KGZS - Zavod Kranj 
 KGZS - Zavod Ljubljana 
 KGZS - Zavod Maribor 
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 KGZS - Zavod Murska Sobota 
 KGZS - Zavod Nova Gorica 
 KGZS - Zavod Novo mesto 
 KGZS - Zavod Ptuj 

KGZS – ZAVOD NOVA GORICA 

Zavod deluje v tesni povezavi z razvojem vseh kmetijskih panog na območju Primorske. S svojimi 
dejavnostmi pokriva celotno območje zahodne Slovenije, od Bovca, Kobarida, Idrije na severu, do Pirana 
na jugu ter vse od italijanske meje na zahodu do Postojne in Ilirske Bistrice na vzhodu. Območje delovanja 
obsega 24 občin z okrog 263.000 prebivalci na 4.331km2 površin. Kmetijskih gospodarstev je 15.923, 
zemljišč v uporabi je 59.645ha (vir: RKG 2016) kar znese 13,8% od vseh površin. Območje je izjemno 
pestro, tako po geomorfološki sestavi kot tudi po različnih podnebnih pogojih kar se odraža v raznolikosti 
pridelave in zastopanosti skoraj vseh kmetijskih panog. Dejavnosti se izvajajo na Oddelkih (za kmetijsko 
svetovanje, za živinorejo, za varstvo rastlin, Sadjarski center, Poskusni center za oljkarstvo, Selekcijsko 
trsničarsko središče Vrhpolje, Drevesnica Bilje, Agroživilski laboratorij, Projektni oddelek, Raziskovalni 
oddelek, Splošni posli, finance in računovodstvo). Obsežnost in pestrost pridelave oz. prireje predstavljajo 
zahteve ob celovitem urejanju podeželja ter tudi poznavanje posameznih značilnosti tega prostora. 
Splošni cilj dela je povečanje količine in kakovosti pridelkov ter hkratno povečanje dohodka na kmetiji ob 
upoštevanju novejših tehnologij in naravi prijaznega kmetovanja.  

KGZS – ZAVOD LJUBLJANA 

Zavod izvaja dejavnosti javne službe in strokovnih nalog v Oddelku za kmetijsko svetovanje, Oddelku za 
živinorejo, Osemenjevalnem centru Preska in Sadni drevesnici Studenec. Zavod ima 15 izpostav, ki s 
svojim delom pokrivajo območje 36 občin. Služba za nadzor in selekcijo v živinoreji vključuje tudi 
laboratorij za analize mleka v prostorih KIS-a na Hacquetovi 17. Območje delovanja zavoda obsega 
157.422 ha kmetijskih zemljišč (49 %) in 163.016 ha gozda (51 %). Območje zavoda predstavlja 
ozemeljsko več kot petino Slovenije. Osnovna kmetijska proizvodnja je živinoreja in kar 62 % kmetijskih 
površin je pokrito s travinjem. Poljedelska proizvodnja je skoraj v celoti podrejena živinoreji, kar kaže 
delež poljščin na njivskih površinah. 

Področja delovanja: Področja specialističnega dela Oddelka za kmetijsko svetovanje; Selekcijska 
služba z nadzorom proizvodnje mleka in rodovništvom; Osemenjevalni center Preska; Strokovna 
služba. 

KGZS – ZAVOD CELJE 

Zavod Celje deluje na območju enajstih upravnih enot in štiridesetih občin med avstrijsko in hrvaško mejo. 
Območje obsega 192.475 ha zemljišč. Od tega je 80.305 ha kmetijskih in 89.762 ha gozdnih zemljišč. 87 
% površin, ki so namenjene kmetijski dejavnosti, leži v območjih z omejenimi dejavniki, kar narekuje 
specifične pogoje kmetovanja in temu prilagojene svetovalne ukrepe. Na območju je 15.100 kmetijskih 
gospodarstev. Dvainpetdeset sodelavcev oddelka za kmetijsko svetovanje ter enainštirideset 
sodelavcev oddelka za živinorejo deluje na enajstih izpostavah zavoda. Na oddelku za kmetijsko 
svetovanje pomaga kmetom s strokovnimi rešitvami 11 specialistov. Kmetijski svetovalci nudijo kmetom 
tehnološko svetovanje, izvajajo usposabljanja kmetov, izdelujejo poslovne načrte, pomagajo kmetom pri 
uveljavljanju najrazličnejših ukrepov kmetijske politike, pomagajo pri organizaciji in delovanju rejskih 
organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnega in interesnega združevanja kmetov ter 
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sodelujejo pri različnih projektih razvoja podeželja na lokalnem nivoju in  mednarodnih projektih. Poleg 
tega strokovnjaki na zavodu izdelujejo tehnološke načrte za novogradnje in adaptacije hlevov, vodijo 
knjigovodstvo na kmetijah ter koordinirajo in izvajajo aktivnosti Združenja turističnih kmetij Slovenije. 

KGZS – ZAVOD KRANJ 

Zavod Kranj izvaja dejavnost javne službe in strokovnih nalog v Oddelku za kmetijsko svetovanje in 
Oddelku za živinorejo, predvidoma jo bo tudi v Oddelku za gozdarsko svetovanje. Zavod ima 9 izpostav, 
ki s svojim delom pokrivajo območje 17 občin: Bled, Bohinj, Cerklje, Gorenja vas - Poljane, Jesenice, 
Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Žirovnica, Žiri 
in Železniki. Kar 78 % kmetijskih površin je poraslih s travo, zato je osnovna usmeritev živinoreja. V 
ravninskem predelu je pomembno tudi poljedelstvo. Posameznim kmetijam predstavlja osnovno 
dejavnost tudi pridelovanje zelenjave in sadja. Podatek, da je 78 % kmetijskih površin poraslih s travo, 
kaže na razvojno usmeritev gorenjskega kmetijstva zlasti v govedorejo in drobnico. V ravninskem 
predelu je pomembno tudi poljedelstvo in v ožjih območjih sadjarstvo in zelenjava. Oblikovani so trije 
oddelki: Oddelek za gozdarsko svetovanje; Oddelek za kmetijsko svetovanje; Oddelek za 
živinorejo. 

KGZS – ZAVOD MARIBOR 

Zavod Maribor opravlja dejavnost javne službe in strokovnih nalog v Oddelku za kmetijsko svetovanje, 
predvidoma pa tudi v Oddelku za gozdarsko svetovanje. Zavod ima izpostavo terenske svetovalne 
službe, ki s svojim delom pokriva območje 12 občin, in to Mestno občino Maribor in Občine Ruše, 
Pesnica, Šentilj, Duplek, Kungota, Rače-Fram, Starše, Miklavž, Hoče-Slivnica, Lovrenc na Pohorju in 
Selnica ob Dravi. V svetovalno delo terenske svetovalne službe je vključenih 3800 kmetij.  Značilnosti 
območja delovanja zavoda so: 70 % zemljišč na hribovitih območjih in območjih z omejenimi možnostmi 
pridelave, območje velikih hidromelioracijskih sistemov dolin Pesnice, Ščavnice, Dravinje in Polskave, 
območje velikih potreb po namakanju, območje velikih podtalnih zalog pitne vode. 

KGZS – ZAVOD MURSKA SOBOTA  

Zavod Murska Sobota izvaja dejavnost javne službe in strokovnih nalog v Oddelku za kmetijsko 
svetovanje in Oddelku za živinorejo ter drugih organizacijskih enotah. Zavod ima 16 izpostav, ki s svojim 
delom pokrivajo območje kar 26 občin. Pomurje je zelo izrazita pokrajina tako po kmetijskih površinah 
kot po deležu kmečkega prebivalstva. Čeprav obsega le 6,6 % slovenskega ozemlja, ima 22,3 
% slovenskih njiv in vrtov, 12,7 % sadovnjakov in 11,7 % vinogradov. V primerjavi s Slovenijo 
imamo manjši delež travinja (4,5%) in gozdov (3,5%). Na območju Pomurja je živinoreja glavna kmetijska 
dejavnost. Najbolj razširjena je reja goveda. Delež kmečkega prebivalstva je 20,4 %. Področje dela 
obsega: Oddelek za živinorejo, Oddelek testne postaje mladih bikov lisaste pasme Osemenjevalno 
središče za govedo, Osemenjevalno središča za prašiče, Enota za kemijske analize in raziskave.  

KGZS –  ZAVOD NOVO MESTO 

Zavod Novo mesto izvaja dejavnost javne službe in strokovnih nalog v Oddelku za kmetijsko svetovanje 
in Oddelku za živinorejo, predvidoma jo bo tudi v Oddelku za gozdarsko svetovanje. Zavod ima 7 
izpostav, ki s svojim delom pokrivajo območje 13 občin. Druge strokovne organizacijske enote so še 
laboratorij, projektiranje v kmetijstvu, knjigovodski servis. turističnih kmetij. Zavod deluje na območju 
Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Pokrajina je zelo pestra in razgibana. 
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 Na tem območju je 121.400 ha kmetijskih zemljišč. Glavne kmetijske pridelovalne usmeritve 
so živinoreja, poljedelstvo, sadjarstvo in vinogradništvo.  

Na območju prevladujejo majhne in razdrobljene kmetije, vendar kmetovanje mnogim družinam še vedno 
predstavlja vir preživetja. Čistih kmetij je 11 %, mešanih 37 %, dopolnilnih 22 %. Delo, ki ga opravljajo 
svetovalci: tehnološko svetovanje, izdelovanje razvojnih načrtov, pomoč kmetom pri uveljavljanju ukrepov 
kmetijske politike, pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in 
drugih, naloge, ki izhajajo iz aktivnosti KGZ.  

KGZS – ZAVOD PTUJ 

Zavod Ptuj izvaja dejavnost javne službe in strokovnih nalog v Oddelku za kmetijsko svetovanje in 
Oddelku za živinorejo ter v drugih organizacijskih enotah: Osemenjevalnem središču za govedo, 
Osemenjevalnem središču za prašiče, v laboratoriju za mleko, v laboratoriju za izvajanje kemijskih analiz 
za potrebe kmetijskega svetovanja ter vodenje knjigovodstva za kmetije. Zavod ima izpostave terenske 
svetovalne službe, ki s svojim delom pokriva območje petih upravnih enot: Ptuj, Slovenska 
Bistrica, Lenart, Ormož in Radlje ob Dravi. V svetovalno delo terenske svetovalne službe je vključenih 
cca 9000 kmetij, opravlja pa ga 31 svetovalcev (štiri svetovalke za kmečko družino in dopolnilne 
dejavnosti). Področje delovanja zavoda: Področje specialističnega dela Oddelka za kmetijsko 
svetovanje, Področje dela Oddelka za živinorejo, Področje dela osemenjevalnega središča za 
govedo, Področje dela osemenjevalnega središča za prašiče, Laboratorij za mleko, Kemijski 
laboratorij.  

Območje vključenih lokalnih akcijskih skupin strokovno pokrivajo Kmetijsko-gozdarski zavod Nova 
Gorica, Kmetijsko-gozdarski zavod Ljubljana, Kmetijsko-gozdarski zavod Celje in Kmetijsko-
gozdarski zavod Novo mesto.  
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1.3. Področje organiziranosti sektorja drobnica na nacionalni in regionalni ravni  
 

Zveza društev rejcev drobnice 

Rejci drobnice v Sloveniji so povezani v društva. Aktivnih je dvajset društev, ki pokrivajo celotno območje 
Slovenije, kjer je razvita reja drobnice. Namen združevanja je skupna promocija proizvodov iz mesa in 
mleka drobnice, pa tudi volne. S pomočjo strokovnih tajnikov in drugih strokovnih podpornikov društva 
organizirajo izobraževanja, razstave, tekmovanja  ter strokovne ekskurzije, na katerih največkrat obiščejo 
dobre reje doma ali v tujini.  Število članov v posameznih društvih je odvisno predvsem od velikosti 
območja delovanja in je od nekaj deset do tristo. Največ rejcev je včlanjenih v društvo Cekin, ki združuje 
rejce na območju Kmetijskega zavoda Celje in Zasavja. Rejci mlečnih ovc in koz, ki mleko predelujejo v 
sire in druge mlečne izdelke, se vključujejo tudi v Združenje kmečkih sirarjev Slovenije. 
 
Krovna organizacija društev je Zveza društev rejcev drobnice Slovenije (ZDRDS). Njena vloga je, da 
zastopa interese panoge pri oblikovanju kmetijske politike. Skrbi za promocijo in odkup proizvodov in 
pomaga pri reševanju težav društev in rejcev. Aktivno sodeluje pri reševanju problemov, ki so povezani z 
napadi zveri. Skrbi za povezovanje stroke z rejci. V ta namen vsake dve leti organizira dvodnevni strokovni 
posvet, na katerem so predstavljene novosti na področju selekcije, prehrane, tehnologije in veterine. 
Udeležujejo se ga rejci in strokovni delavci s področja drobnice. Vsako leto so organizirana predavanja, 
ki so vezana na aktualne težave rejcev.  
 
ZDRDS je tudi nosilec rejskih programov za registrirane pasme ovc in koz v Sloveniji. Rejci preko dela v 
rejskih komisijah sodelujejo s stroko pri postavljanju rejskih ciljev in pri strokovnem delu na področju 
kontrole in selekcije. Ta se izvaja pri mesnih in mlečnih pasmah ovc in koz. Pri mesnih pasmah 
spremljamo plodnost in prirast živali, pri mlečnih pa plodnost, količino mleka in vsebnost beljakovin in 
maščob v mleku. Na podlagi zbranih podatkov izračunamo plemensko vrednost za posamezno žival. 
Podatki o strokovnem delu in tudi druge aktualne novice ter oglasi so vsem rejcem dostopni na spletnem 
Portalu Drobnica. Objavljeni so tudi vsi dogodki, povezani z delom društev in promocijo drobnice. 
 
Društva, ki so člani Zveze rejcev drobnice: Društvo rejcev drobnice Bela krajina, društvo rejcev drobnice 
Bovške, Društvo rejcev drobnice Cekin, Društvo rejcev drobnice Goriške in Vipavske, Društvo rejcev 
drobnice Haloze, Društvo rejcev drobnice Kamnik, Društvo rejcev drobnice krasa in Istre, Društvo rejcev 
drobnice Litija-Šmartno "Pastirci", Društvo rejcev drobnice Ljubljana – Sostro, Društvo rejcev drobnice 
Maribor, Društvo rejcev drobnice Notranjske, Društvo rejcev drobnice Pomurja, Društvo rejcev drobnice 
Škofja Loka, Društvo rejcev drobnice Slivnica, Društvo rejcev drobnice Trojica, Društvo rejcev drobnice Zgornje 

Gorenjske, Društvo rejcev drobnice Zgornjega Posočja, Društvo rejcev ovc jezersko-solčavske pasme, Ovčerejsko 
društvo Kočevje, Ovčerejsko društvo Raduha, …  

 

 

 

 

 

https://www.drobnica.si/club/drustvo-rejcev-drobnice-bela-krajina/
https://www.drobnica.si/club/drustvo-rejcev-drobnice-bovske/
https://www.drobnica.si/club/drustvo-rejcev-drobnice-bovske/
https://www.drobnica.si/club/drustvo-rejcev-drobnice-cekin/
https://www.drobnica.si/club/drustvo-rejcev-drobnice-goriske-in-vipavske/
https://www.drobnica.si/club/drustvo-rejcev-drobnice-haloze/
https://www.drobnica.si/club/drustvo-rejcev-drobnice-haloze/
https://www.drobnica.si/club/drustvo-rejcev-drobnice-kamnik/
https://www.drobnica.si/club/drustvo-rejcev-drobnice-krasa-in-istre/
https://www.drobnica.si/club/drustvo-rejcev-drobnice-litija-smartno-pastirci/
https://www.drobnica.si/club/drustvo-rejcev-drobnice-litija-smartno-pastirci/
https://www.drobnica.si/club/drustvo-rejcev-drobnice-ljubljana-sostro/
https://www.drobnica.si/club/drustvo-rejcev-drobnice-maribor/
https://www.drobnica.si/club/drustvo-rejcev-drobnice-maribor/
https://www.drobnica.si/club/drustvo-rejcev-drobnice-notranjske/
https://www.drobnica.si/club/drustvo-rejcev-drobnice-pomurja/
https://www.drobnica.si/club/drustvo-rejcev-drobnice-skofja-loka/
https://www.drobnica.si/club/drustvo-rejcev-drobnice-skofja-loka/
https://www.drobnica.si/club/drustvo-rejcev-drobnice-slivnica/
https://www.drobnica.si/club/drustvo-rejcev-drobnice-trojica/
https://www.drobnica.si/club/drustvo-rejcev-drobnice-zgornje-gorenjske/
https://www.drobnica.si/club/drustvo-rejcev-drobnice-zgornje-gorenjske/
https://www.drobnica.si/club/drustvo-rejcev-drobnice-zgornjega-posocja/
https://www.drobnica.si/club/drustvo-rejcev-ovc-jezersko-solcavske-pasme/
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1.4. Zakonodaja na področju sektorja drobnice: Zakon o živinoreji  

Strokovno delo pri reji drobnice je pomembno za razvoj te panoge. Osnova strokovnemu delu je Zakon 
o živinoreji (ZŽiv), ki določa, da ima Republika Slovenija Skupni temeljni rejski program (v nadaljevanju 
STRP), s katerim se določi potrjene rejske programe, ki se izvajajo kot Javna služba strokovnih nalog v 
živinoreji ter zagotovi sredstva za izvedbo teh programov. 
Nosilec potrjenih rejskih programov na področju reje drobnice je Zveza društev rejcev drobnice 
Slovenije (ZDRDS), priznana rejska organizacija (PRO), pri izvajanju posameznih strokovnih nalog pa 
sodelujejo: 
 
Rejske programe izvajajo organizacije v živinoreji, ki jih določa Zakon o živinoreji. Za vsako vrsto domačih 
živali oziroma pasmo je lahko eden ali več rejskih programov. Tako imamo pri reji drobnice 9 rejskih 
programov, za vsako pasmo po en rejski program. 

Rejski program določa: 

 rejske cilje, 
 velikost populacije, 
 rejske metode in selekcijske programe, 
 razvojne in raziskovalne strokovne naloge za potrebe povečanje učinkovitosti izvajanja 

programa, 
 ukrepe za gospodarnejšo rejo domačih živali in za zagotavljanje širjenja genetskega napredka 

ter kakovosti živalskih proizvodov, 
 letne programe uporabe posameznih plemenjakov 
 način objave podatkov 
 ter opredeljuje pogoje za sodelovanje in uporabo storitev rejskega programa, v skladu z 

zootehniškimi standardi. 

Za vsako pasmo ovc in koz deluje v okviru rejskih programov tudi rejska komisija. Rejsko komisijo po 
posameznih pasmah zastopajo rejci, ki redijo posamezno pasmo ovc oziroma koz in so vključeni v rejski 
program. Člani rejske komisije se vključujejo v posamezne naloge rejskega programa, kot je sprejem 
novih rejcev v kontrolo porekla in proizvodnje ter licenciranje plemenjakov v pogojih reje in na testnih 
postajah. Člani rejske komisije predlagajo spremembe rejskega programa, še posebej rejskih ciljev. 
Njihova najpomembnejša naloga je spremljanje stanja populacije pasme za katero so odgovorni in na 
podlagi stanja populacije podati predloge za zootehniške ukrepe.  
 
Kontrola porekla in proizvodnje pri drobnici se izvaja pri rejcih, ki imajo svoje trope vključene v rejski 
program. Namenjena je spremljanju proizvodnih rezultatov čistopasemskih plemenskih živali ter vodenju 
rodovniških knjig. Širjenje genetskega napredka se zagotavlja z rejo visoko kakovostnih plemenjakov 
(lastna preizkušnja na testni postaji in lastna preizkušnja v pogojih reje) in s programi za genetsko 
izboljšanje populacij. 

Kontrolo porekla in proizvodnosti ovc in koz pri rejcih po celotni Sloveniji opravljajo kontrolorji iz kmetijsko 
gozdarskih zavodov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Delo kontrolorjev in sodelovanje z rejci 
koordinirajo mag. Marjeta Ženko (KGZ Celje), Klavdija Kancler (KGZ Nova Gorica), mag. Andrej 
Kastelic (KGZ Novo mesto) in Marjan Špur (KGZ Murska Sobota). 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1548
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1548
https://www.drobnica.si/o-nas/zdrds/
https://www.drobnica.si/o-nas/zdrds/
https://www.drobnica.si/o-nas/kmetijsko-gozdarska-zbornica-slovenije/
https://www.drobnica.si/o-nas/kmetijsko-gozdarska-zbornica-slovenije/
https://www.drobnica.si/o-nas/kmetijsko-gozdarska-zbornica-slovenije/
https://www.drobnica.si/o-nas/kmetijsko-gozdarska-zbornica-slovenije/
https://www.drobnica.si/o-nas/kmetijsko-gozdarska-zbornica-slovenije/
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Kontrola poteka po usklajenih pravilih in navodilih, ki jih morajo upoštevati tako rejci kot kontrolorji. Vse 
zbrane podatke, ki jih beležijo rejci, kontrolorji preverijo, dopolnijo in izpišejo na posebnih obrazcih, ki jih 
posredujejo Drugi priznani organizaciji pri reji drobnice, Biotehniški fakulteti (BF). Le ta vse podatke 
najprej preveri in vnese v Centralno podatkovno zbirko za drobnico (CPZ). Podatki se v CPZ shranijo in 
analizirajo, rezultati pa se posredujejo nazaj rejcem in kontrolorjem. Rezultati kontrole porekla in 
proizvodnje so zbrani v letnih poročilih. 

Pravilniki  

 Pravilnik o identifikaciji in registraciji drobnice 
 Pravilnik o metodah za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metode za 

napovedovanje genetski vrednosti za čistopasemske plemenske ovce in koze 
 Pravilnik o sprejetju čistopasemskih plemenskih ovc in koz za pleme 
 Pravilnik o poreklu za čistopasemske plemenske ovce in koze, njihovo seme, jajčne celice in 

zarodke 
 Pravilnik o pogojih za vpis čistopasemskih plemenskih ovc in koz v rodovniško knjigo 
 Pravilnik o zootehniških standardih za čistopasemske plemenske ovce in koze 
 Pravilnik o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij pri reji drobnice 
 Pravilnik o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo alu ustanavljajo rodovniško knjigo 

za čistopasemske plemenske ovce in koze 
 Pravilnik o zootehniških in genealoških pogojih za uvoz čistopasemskih plemenskih živali, 

njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov iz tretjih držav. 
 Pravilnik o zootehniških pregledih določenih plemenskih živali, njihovega semena, jajčnih celic 

in zarodkov v prometu na območju držav članic Evropske unije 
 Pravilnik o medsebojnem sodeovanju med pristojnimi organi držav članic ter sodelovanje med 

njimi in Evropske komisije za zagozavljanja pravilnega izvajanja zootehniške zakonodaje 
 Pravilnik o zootehniških in genealoških pogojih za določene čistopasemske živali v prometu 
 Pravilnik o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji 
 Vse pogoje za klanje drobnice za lastne potrebe družine opredeljuje Pravilnik o pogojih za zakol 

živali izven klavnice za lastno domačo porabo (Uradni list, 117/2004). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

https://www.drobnica.si/strokovno-delo/porocila/
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1.5. Podpore reji drobnice iz programa kmetijsko okoljskih podnebnih plačil 

2015 do 2020 

Rejci drobnice se lahko vključijo v več ukrepov kmetijsko okolskih plačil. Neposredno se na rejo drobnice veže 

podpora reji avtohtonih in tradicionalnih pasem. Ukrep je namenjen ohranjanju pasem, ki jim grozi prenehanje reje. 

S tem ohranjamo živalske vrste, ki so se razvile v našem okolju in se mu tudi najbolj prilagodile. Naši predniki so 

poskrbeli za ohranitev teh pasem, zato je naša dolžnost, da jih s pomočjo rejcev in strokovnega dela tudi ohranimo. 

Pogoj za vključitev v ukrep je sodelovanje v kontroli porekla in proizvodnje za posamezno pasmo, saj Agencija 

Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja preverja podatke v bazi prve priznane rejske organizacije. 

Za sodelovanje v kontroli morajo rejci izpolnjevati minimalne pogoje, ki so vezani na velikost tropa. Pri mesnih 

pasmah ovc je pogoj, da ima rejec najmanj 30 plemenskih ovc, pri mlečnih pasmah ovc in koz pa 15 živali. 

Podpora za avtohtone pasme znaša 193,62 EUR/GVŽ/leto. Avtohtone pasme pri ovcah so: jezersko-solčavska 

ovca, bovška ovca, istrska pramenka in belokranjska pramenka. Pri kozah je naša edina avtohtona pasma 

drežniška koza. 

V ukrep se lahko vključijo tudi rejci tradicionalnih pasem. To so tiste pasme domačih živali, ki po izvoru ne izhajajo 

iz Slovenije se pa zanje rejska dokumentacija vodi več kot 30 let. Pri ovcah je to oplemenjena jezersko-solčavska 

ovca, ki je naša najbolj razširjena pasma. Pri kozah sta tradicionalni Slovenska srnasta in Slovenska sanska koza. 

Obe pasmi sta mlečni. Podpora za tradicionalne pasme znaša 116,17 EUR/GVŽ/leto. 

Od l. 2017 se lahko rejci drobnice vključijo v ukrep dobrobit živali. Ta se nanaša na podaljšano obdobje paše. 

Drobnica mora biti na paši med 15. marcem in 15. novembrom, najmanj 210 dni. Pogoj za vključitev v ukrep je, da 

ima rejec najmanj 2 GVŽ drobnice, kar je 7 ovc ali koz, starejših od 1 leta. Plačilo znaša 27,60 EUR/GVŽ. Dobrobit 

živali ima vedno bolj pomembno vlogo tako pri potrošnikih, kot tudi v zavesti rejcev. Dobro počutje živali vpliva na 

boljšo proizvodnjo in tudi na kakovost mesa in mleka. 

Rejci drobnice se lahko vključijo tudi v druge ukrepe, kot so reja brez silaže in varovanje habitatov.  

Med ekološkimi rejami je velik delež rejcev drobnice, saj s to rejo ni težko prilagoditi zahtevam ekološke pridelave. 
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1.6. Ukrepi programa razvoja podeželja 2014 - 2020 

 

Ukrepi iz Program razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014-2020) predstavljajo pomemben del 

podpornega okolja na nacionalni ravni, saj so osnova za financiranje aktivnosti na področju razvoja 

kmetištva in podeželju. V okviru PRP je na razpolago dobrih 1,1 milijarde evrov, od tega 838 milijonov 

evrov iz proračuna EU. Glede na vsebino predvideni ukrepov, ki naj bi se izvajali v okviru PRP 2014–

2020, je za krepitev konkurenčnosti namenjenih dobrih 20 % sredstev, za tržno povezovanje dobrih 9 %, 

za naravne vire skoraj 52 %, za diverzifikacijo pa nekaj več kot 15 % razpoložljivih sredstev. Preostanek 

sredstev je namenjen tehnični pomoči in za plačilo obveznosti predhodnega programskega obdobja. 

 

PRP ima 14 ukrepov, določeni ukrepi se nadalje delijo na podukrepe oz. operacije in sicer. V nadaljevanju 

so našteti vsi ukrepi in podukrepi ter razpoložljiva sredstva, podrobneje pa so predstavljeni le tisti, na 

katere se lahko neposredno prijavilo obstoječi oziroma potencialni rejci drobnice in si tako zagotovijo 

(nepovratna) sredstva za financiranje svoje dejavnosti. Dodatne informacij o posameznih ukrepih so 

dostopne na https://www.program-podezelja.si/sl/ukrepi-in-podukrepi-prp-2014-2020. 

 

1. Ukrep M1 - Prenos znanja in dejavnosti informiranja (12.500.000 EUR) 

 podukrep M1.1- Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti, 

 podukrep M1.2 - Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja. 

 

2. Ukrep M2 - Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za 

zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah (10.768.000 EUR) 

 podukrep M2.1 - Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja. 

 

3. Ukrep M3 - Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila (3.400.000 EUR)  

 podukrep M3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti: povrnjeni so stroški, nastali 

z vključitvijo v podprto shemo kakovosti, stroški letnih prispevkov za sodelovanje v njej in stroški 

pregledov, potrebnih za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme, 

 podukrep M3.2 - Podpora za dejavnosti informiranja in promocije, ki jih izvajajo skupine 

proizvajalcev na notranjem trgu. 

 

4. Ukrep M4 - Naložbe v osnovna sredstva (206.465.816 EUR) 

 podukrep M4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva: kmetijska gospodarstva lahko 

dobijo povrnjen del stroškov za naložbe v njihovo primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, 

kamor sodijo npr. stroški novogradenj ali obnovone npremičnin,  nakup opreme, nakup kmetijske 

mehanizacije ter strojne in transportne opreme za prevoz živali in surovin, nakup kmetijskih 

zemljišč, postavitev pašnikov in obor ter nakup pripadajoče opreme za nadzorovano pašo živali, 

prispevek upravičenca v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa …, 

 podukrep M4.2 - Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov: 

financirajo se stroški, vezani na predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, kot so npr. gradnja ali 

https://www.program-podezelja.si/sl/ukrepi-in-podukrepi-prp-2014-2020


      
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja    

Evropa investira v podeželje 
 

16 
 

obnova objektov, prispevek upravičenca v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa, 

nakup opreme …, 

 podukrep M4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali 

prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva:  

- Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih, 

- Operacija: Izgradnja velikih namakalnih sistemov, 

- Operacija: Tehnološke posodobitve velikih namakalnih sistemov, 

- Operacija: Ureditev gozdne infrastrukture. 

 

5. Ukrep M6: Razvoj kmetij in podjetij (123.011.333 EUR) 

 podukrep M6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete: podpora je namenjena mladim 

kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti; opredeljena je kot 

pavšalni znesek, ki ga vlagatelj nameni izpolnitvi ciljev in mejnikov, opredeljenih v triletnem 

poslovnem načrtu; upravičenci do podpore so mladi kmetje ali pravne osebe – gospodarske 

družbe, v kateri je mladi kmet edini družbenik in poslovodja; mladi kmetje so na dan oddaje vloge 

stari od 18 do vključno 40 let, imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost ter prvič 

vzpostavljajo kmetijsko gospodarstvo,  

 podukrep M6.3 - pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij: podpora je 

namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij, ki imajo v upravljanju najmanj 3 ha in manj kot 

6 ha primerljivih kmetijskih površin (PKP), redijo vsaj 3 glave velike živine (GVŽ) in manj kot 15 

GVŽ, zagotavljajo ustrezno  obtežbo s travojedimi živalmi, imajo več kot 50 % kmetijskih zemljišč 

v upravljanju v OMD, 

 podukrep M6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti. 

 

6. Ukrep M7 - Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih (10.000.000 EUR)  

 podukrep M7.3 – Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, 

izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do 

širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo. 

 

7. Ukrep M8 - Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje 

(59.481.066 EUR)  

 podukrep M8.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih 

nesreč in katastrofičnim dogodkov: 

- Operacija: Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči, 

- Operacija: Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, 

 podukrep M8.6 - Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in 

trženje gozdnih proizvodov:  

- Operacija: Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa, 

- Operacija: Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa. 

 

 

https://www.program-podezelja.si/sl/ukrepi-in-podukrepi-prp-2014-2020/m8-nalozbe-v-razvoj-gozdnih-obmocij-in-izboljsanje-sposobnosti-gozdov-za-prezivetje/m8-4-podpora-za-odpravo-skode-v-gozdovih-zaradi-gozdnih-pozarov-ter-naravnih-nesrec-in-katastroficnih-dogodkov/operacija-odprava-skode-in-obnova-gozdov-po-naravni-nesreci
https://www.program-podezelja.si/sl/ukrepi-in-podukrepi-prp-2014-2020/m8-nalozbe-v-razvoj-gozdnih-obmocij-in-izboljsanje-sposobnosti-gozdov-za-prezivetje/m8-4-podpora-za-odpravo-skode-v-gozdovih-zaradi-gozdnih-pozarov-ter-naravnih-nesrec-in-katastroficnih-dogodkov/operacija-ureditev-gozdnih-vlak-potrebnih-za-izvedbo-sanacije-gozdov
https://www.program-podezelja.si/sl/ukrepi-in-podukrepi-prp-2014-2020/m8-nalozbe-v-razvoj-gozdnih-obmocij-in-izboljsanje-sposobnosti-gozdov-za-prezivetje/m8-6-podpora-za-nalozbe-v-gozdarske-tehnologije-ter-predelavo-mobilizacijo-in-trzenje-gozdnih-proizvodov/operacija-nalozbe-v-nakup-nove-mehanizacije-in-opreme-za-secnjo-in-spravilo-lesa
https://www.program-podezelja.si/sl/ukrepi-in-podukrepi-prp-2014-2020/m8-nalozbe-v-razvoj-gozdnih-obmocij-in-izboljsanje-sposobnosti-gozdov-za-prezivetje/m8-6-podpora-za-nalozbe-v-gozdarske-tehnologije-ter-predelavo-mobilizacijo-in-trzenje-gozdnih-proizvodov/operacija-nalozbe-v-pred-industrijsko-predelavo-lesa
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8. Ukrep M9 - Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev (2.227.950 EUR)  

 podukrep M9.1 – Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem 

sektorju. 

 

9. Ukrep M10 - Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (203.287.386 EUR)  

 podukrep M10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti: namen ukrepa je spodbuditi 

kmetijska gospodarstva, da bi s kmetijskimi zemljišči gospodarila na način, ki zmanjšuje 

negativne vplive kmetovanja na okolje, prispeva k blaženju in prilagajanju podnebnim 

spremembam ter zagotavlja izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin, 

 podukrep M10.2 - Podpora za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu. 

 

10. Ukrep M11 - Ekološko kmetovanje (65.300.000 EUR) 

 podukrep M11.1 – Plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja: podpore 

se namenjajo za prostovoljno preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja,  

 podukrep M11.2 - Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja: podpore se 

namenjajo za izvajanje kmetovanja, ki omogoča varovanje in izboljšanje okolja, elementov 

krajine, naravnih virov in biotske raznovrstnosti ter prilagajanje podnebnim spremembam. 

Dodelijo se za prostovoljno preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja.  

 

11. Ukrep M13 - Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (265.933.333 EUR)  

 podukrep M13.1 – Izplačilo nadomestil v gorskih območjih: podpora je namenjena ohranitvi in 

ohranjanju obdelanost kmetijskih zemljišč, ohranjanju poseljenosti podeželskih območij in 

zagotavljanje javnih koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (območja 

OMD); gre za t.i. izravnalna plačila, ki je potrebno zaradi dodatnih stroškov in izpada dohodka pri 

kmetovanju in ki prispeva k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, 

ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč,  

 podukrep M13.2 - Izplačilo nadomestil za druga območja, ki imajo pomembne naravne omejitve, 

 podukrep M13.3 - Izplačilo nadomestil za druga območja s posebnimi omejitvami. 

 

12. Ukrep M14 - Dobrobit živali (32.533.333 EUR) 

podukrep M14.1 – Plačilo za dobrobit živali: namen ukrepa je spodbuditi rejce k izvajanju 

nadstandardnih oblik reje živali; izvaja se v okviru treh operacij, in sicer za prašiče, govedo in drobnico.  

 

13. Ukrep M16 - Sodelovanje (20.062.500 EUR) 

 Operacija: Kratke dobavne verige in lokalni trgi, 

 Operacija: Okolje in podnebne spremembe, 

 Operacija: Socialna diverzifikacija, 

 Operacija: Tehnološki razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu. 

 

 

https://www.program-podezelja.si/sl/ukrepi-in-podukrepi-prp-2014-2020/m14-dobrobit-zivali/m14-1-placilo-za-dobrobit-zivali
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14. Ukrep M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi 

skupnost) (53.365.614 EUR)  

 podukrep M19.1 - Pripravljalna podpora, 

 podukrep M19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi 

skupnost, 

 podukrep M19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, 

 podukrep M19.4 - Podpora za tekoče stroške in stroške animacije. 
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1.7. Podporno okolje in načini organiziranosti na lokalni ravni  

Operacija, ki se izvaja v dveh fazah od januarja 2018 do konca novembra 2019 je pomembna priložnost 

in spodbuda za razvoj novih lokalnih produktov povezanih z drobnico (meso, mleko, volna, rokodelski 

izdelki) na območju LAS-ov. Cilj je, da surovine, ki nastanejo na območju pridobijo dodano vrednost.  

Za razvoj je ključnega pomena delovanje, podpora in organiziranost na lokalni ravni. Ključni deležniki tu 

so Občine, razvojne agencije, lokalne akcijske skupine, kmetijsko-svetovalne službe, društva in druge 

organizacije kot so rokodelski centri ipd.  

1.7.1. LAS S CILJEM  

Na območju LAS s CILjem so pomembni deležniki podpornega okolja v prihodnje lahko Občina Cerkno, 
Občina Idrija, Občina Logatec, lokalna akcijska skupina LAS s CILjem, Oddelek za kmetijsko svetovanje 
Idrija, KGZ Idrija s klavnico in trgovinami. Na področju rokodelstva in razvoja inovativnih izdelkov kot 
pomembnega deležnika vidimo Čipkarsko šolo Idrija, tudi kot vlogi trenutnega nosilca rokodelskega centra 
v okviru Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije.  

Na območju je že v preteklosti potekal projekt LANATURA ( (Program čezmejnega sodelovanja Slovenija 
– Italija), kjer sta bili Občina Cerkno in Občina Idrija tudi projektna partnerja.  

Na območju so odprte tržne poti za neposredno prodajo (s stalno podporo občin) proizvodov iz drobnice 
(možnosti za prodajo mesnih, mlečnih ali rokodelskih izdelkov).  
 
Problem na območju je trenutno neaktivno Društvo rejcev drobnice Idrija-Cerkno, ki ga je potrebno 
aktivirati. Občina Idrija vsako leto objavi javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Idrija za programsko obdobje 2015-2020 , za leto 
2018 se zaključi razpis 8.oktobra. Za ukrep 6. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja 
podeželja je namenjeno 2.500,00 eur. 

Občina Logatec se področju razvoja drobnice v tem obdobju še ni načrtno posvečala, tudi ni sodelovala 
v projektih na to temo.  

Vse tri Občine pa so pripravljene sodelovati vnaprej v skupnih projektih za dosego zastavljenih ciljev. 
Vsekakor vidijo drobnico kot dobro alternativo. Obstaja možnost prijave na javni razpis za dodelitev 
državnih pomoči, kjer lahko dobijo sredstva za ureditev ograj, električnih pastirjev… UKREP 1: Pomoč za 
naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno 
kmetijsko proizvodnjo, podukrep 2. 
 

Kmetijska zadruga Idrija  

KGZ Idrija je lahko zelo pomemben deležnik za razvoj sektorja v prihodnje.  

Kmetijska zadruga Idrija je bila ustanovljena 12. decembra 1948. Sedanja Kmetijsko gozdarska zadruga 

Idrija z.o.o. pa je nastala oziroma se je preoblikovala v novo pravno obliko z reorganizacijo po novem 

Zakonu o zadrugah v letu 1992. 
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Osnovne dejavnosti idrijske zadruge so odkup in prodaja kmetijskih proizvodov (mleko, živina in ostali 

kmetijski pridelki) ter mesno predelovalna dejavnost (zakol vseh vrst živine, prodaja svežega mesa v 

četrteh, proizvodnja in prodaja mesnih izdelkov). Poleg zakola za lastno proizvodnjo in trženje nudijo 

storitve klanja tudi kmetom, privatnikom, zasebnim mesarjem, kmečkim turizmom ter ostalim 

posameznikom. Proizvodnjo mesa in mesnih izdelkov še posebej cenijo, zato so vsi izdelki izdelani iz 

najkvalitetnejšega mesa domačega porekla; izogibajo se kakršnih koli umetnih dodatkov. V okviru živilskih 

trgovin velja posebej izpostaviti tudi vse bolj iskano ponudbo izdelkov in pridelkov iz lokalnega okolja, ki 

so ga poimenovali kar “domači kotiček“. Sem sodijo mlečni izdelki, zelenjava, med, testenine, domači 

kruh, zelišča ter čaji in še marsikateri domači izdelek. Med živilskimi trgovinami velja posebej izpostaviti 

predvsem živilsko trgovino v Idriji, kjer imajo specializirano mesnico za prodajo svežega mesa in mesnih 

izdelkov iz lastne proizvodnje. Njihova posebnost je, da  vsaki tretji teden v mesecu v tej mesnici prodajajo 

tudi ekološko meso živali iz ekološke reje, ki so bile vzrejene izključno v idrijsko cerkljanski regiji. 

Direktor g. Franci Čuk je podal svojo sugestijo na trenutno situacijo na trgu drobnice, in njegov pogled za 

prihodnost.  

Na leto zakoljejo med 600-800 koz ali ovc. Tedensko odkupijo 10-15 jagenjčkov vnaprej znanim, stalnim 

kupcem, ki povečini ne prihajajo iz našega območja, temveč iz Ljubljane in Primorske. V času praznika 

Velika noč povpraševanje po tem mesu vidno naraste.  Večino odkupa opravijo na domačem terenu – 

Idrija, Cerkno, po potrebi še na Tolminskem. Stalne ponudbe mesa drobnice nimajo in trenutno o tem ne 

razmišljajo. Povpraševanje po tem mesu je majhno, oziroma samo občasno. Nikoli niso imeli v ponudbi 

konfekcioniranega mesa, in prav tako trenutno ne vidijo perspektive na tem področju. Povprašuje se samo 

po celi drobnici. Ugotavljajo, da je odkupna cena mesa dokaj visoka. To pripisujejo močnemu pritisku 

Zveze društev rejcev drobnice Slovenije, ki je preko  konkurenčne zadruge Loške mesnine Škofja Loka 

uspela dvigniti cene tega mesa. Mlečni izdelki drobnice niso prisotni na njihovih trgovskih policah, ker ni 

ne ponudbe ne povpraševanja po teh izdelkih. Menijo, da rejci sami uspejo organizirati prodajo direktno 

doma ali preko različnih lokalnih tržnic. Zavedajo se dejstva, da so oni dražji ponudniki teh izdelkov, saj 

morajo poskrbeti še za svojo maržo. O lastni blagovni znamki jedi iz drobnice še ne razmišljajo.  Problem 

vidijo v slabi ozaveščenosti ljudi o teh jedeh. Ljudi bi morali še bolj poučiti o izbrani kakovosti, o prednostih 

lokalnih pridelkov. Sprašujejo se kdo bi moral angažirati in še bolj vplivati na to. Sami sodelujejo z 

nekaterimi gostinskimi obrati, prav tako z domovi starejših, šole, vrtci, še najslabše sodelovanje vidijo z 

menzami v velikih podjetjih.  

Po njihovem mnenju bi se morali tisti, ki financirajo vprašati zakaj je taka situacija. Komercialno gledano 

so šole in vrtci proračunsko omejeni in upravljalci tukaj vidijo možnost prihranka glede na veliko količino. 

Sicer vidijo v zadnjem času manjši napredek na tem področju in sicer večja in boljša ozaveščenost o 

pomenu lokalno, vendar še vedno tudi gledajo na strošek.  

Prodajo v prihodnosti. Na lokalni ravni ostajajo skeptični, ne vidijo da bi se lahko potrošnja spremenila. 

Imajo izkušnje izpred let, ko so skupaj z Društvom drobnice Idrija, sodelovali pri projektu dvig potrošnje 

jedi iz drobnice. Takrat so zagotovili enotedensko ponudbo mesa iz drobnice. Žal je bilo povpraševanje 

zelo slabo. Poudarijo, da bi v primeru, da bi prišlo do povečanja povpraševanja (npr. da se šole odločijo 

enkrat mesečno uvesti te jedi na jedilnike)  – vnaprej dogovorjenega – zagotovili ponudbo. Ugotavljajo, 

http://www.kgz-idrija.si/trgovine/zivilske-trgovine/zivilska-trgovina-idrija/
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da je na tem področju neka improvizacija, da ni neke jasne ciljne tržne usmeritve. Omenijo, da se 

zavedajo, da je takšno število rejcev na našem območju tudi zaradi specifičnega obdelovanja zemeljskih 

površin (strma pobočja)  in posledično pridobivanja subvencij.  

1.7.2. LAS NOTRANJSKA 

Na območju delujejo različni akterji, ki ustvarjajo podporno okolje za razvoj sektorja drobnice. Od leta 

1996 deluje Društvo rejcev drobnice Slivnica (DRD), ki vključuje rejce iz vseh treh občin. Glavna 

aktivnost društva je promocija reje drobnice ter produktov iz drobnice (meso, sir, mleko, kože). S 

promocijo želijo spremeniti predvsem odnos do mesa drobnice oziroma izničiti »famo«, da to meso smrdi. 

Kot ugotavlja sedanji predsednik g. Janez Mramor, se je to v zadnjih letih precej spremenilo na bolje. 

Društvo sodeluje na različnih tradicionalnih prireditvah/sejmih na območju in po Sloveniji, kjer ponuja 

degustacijo mesa, sira. Predvsem pri mesu ugotavlja, da se ljudje ne »zmrdujejo« več toliko kot pred leti 

in da so sedaj le redki, ki tega mesa ne pokusijo. Celo pohvalijo ga, da je dobro. Društvo za svoje člane 

organizirajo različna izobraževanja (striženje, sirjenje, razsek, polstenje) ter strokovne ekskurzije. S 

podobnimi aktivnostmi planirajo v društvu nadaljevati tudi v prihodnje. Se pa konec leta 2018 obeta 

zamenjava predsednika, ki bo imel možnost oblikovanja novega programa društva.     

Število članov DRD variira - največ članov (24), je bilo leta 2010. Po oceni predsednika društva je v društvo 

vključena tretjina rejcev iz območja, večinoma so to starejši. Zadnja leta število članov pada, glavni razlog 

je smrt članov/rejcev in v večin primerov s smrtjo rejca preneha tudi reja drobnice. Predsednik DRD opaža, 

da med mladimi ni zanimanja za rejo drobnice, čeprav so pogoji primernejši kot za rejo goveda. Hkrati 

pa je drobnica pomemben »čistilec« zaraščene krajine. Kot glavni razlog navaja dejstvo, da ni 

zagotovljenega odkupa. Zveza društev rejcev drobnice Slovenije zadnjih 5 let sicer zagotavlja odkup, 

vendar je pogoj, da so rejci včlanjeni v društvo. Izpostavlja pa tudi dejstvo, da je območje LAS območje 

divjih zveri, kar za rejce predstavlja dodatno delo in stroške.  

V društvu še poudarjajo, da je društvo tisto, ki daje nek zgled, ozavešča. Za razvoj sektorja drobnice pa 

so pomembne tudi druge institucije, predvsem pa sodelovanje med njimi. Na nacionalnem nivoju je 

to Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kot pristojno ministrstvo in njegova naloga je, da 

ustvarja pogoje za razvoj sektorja drobnice. Nadalje Ministrstvo za okolje in prostor, ki regulira št. divjih 

zveri in daje usmeritve za vzdrževanje/ohranjanje krajine. Izpostavljena je bila še Zveza društev rejcev 

drobnice in pristojne fakultete ter inštituti, ki imajo vlogo razvojno-raziskovalnih aktivnosti na področju reje 

drobnice. Na lokalnem nivoju imajo pomembno vlogo svetovalne službe. Kmetijsko gozdarski zavod s 

svojo kmetijsko svetovalno službo, ki nudi strokovno svetovanje, regionalna razvojna agencija (RRA), ki 

nudi različna svetovanje glede registracije in opravljanja dejavnosti, poslovanja, obdavčitev, pridobivanja 

sredstev ipd. ter lokalna akcijska skupina (LAS), ki peko razpisov nudi možnost nepovratnih sredstev za 

lokalne akterje. Vir financiranja predstavljajo tudi občine.   

 

V Cerknici ima izpostavo kmetijska svetovalna služba Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana. 

Kmetijska svetovalna služba deluje na območju občin Cerknica, Bloke, Loška dolina. Aktivnosti službe so 

povezane s programom dela, povpraševanjem s terena in splošnimi programi, ki jih izvajajo  za vse rejce 

živali na območju delovanja (izobraževanja rejcev, svetovanje, pomoč pri administraciji zbirnih vlog,…). 
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Področje dela, ki izhaja iz nalog rejskih programov za vse pasme drobnice pokriva selekcionist s Kmetijsko 

gozdarskega zavoda Nova Gorica. 

 

Območje občin Bloke, Cerknica in Loška dolina je del Primorsko-notranjske statistične regije, ki jo s svojim 

delovanjem pokrivan RRA Zeleni kras. Razvojna agencija, ki deluje tudi na področju razvoja podeželja, 

nudi različna svetovanja, izobraževanja in pomoč tako pri zagonu/registraciji dejavnosti, kot tudi pri 

nadaljnjem poslovanju, predvsem z vidika finančnega poslovanja in pridobivanja sredstev. Svetovanja in 

določene storitve so za občane, torej tudi obstoječe in potencialne rejce drobnice, brezplačne, nekatere 

v celoti, druge delno.  

RRA je v sodelovanju z različnimi institucijami, organizacijami, društvi in lokalnimi ponudniki zastavila kar 

nekaj projektov s katerimi želi spodbuditi k večji pridelavi oz. predelavi in posledično večji lokalni oskrbi. 

Prav tako so aktivnosti usmerjene v spodbujanje učinkovitejše tržne organiziranosti in prepoznavnosti 

kakovostne lokalne ponudbe. Velik poudarek daje tudi razvoju podjetništva na podeželju in spodbujanju 

razvoja novih produktov in storitev, ki temeljijo na endogenih lokalnih potencialih. 

Na podlagi teh izhodišč so v Regionalnem razvojnem programu za obdobje 2014-2020 zastavljeni 

naslednji ukrepi: 

Ukrep 1 – Ohranjanje trajnostnega kmetijstva 

Cilji ukrepa: 

•    spodbuditi preusmeritve kmetijskih gospodarstev v ekološko kmetovanje, 

•    izboljšati starostno strukturo nosilcev kmetijskih gospodarstev, 

•    povečati delež lokalne samooskrbe, 

•    spodbuditi skupno trženje produktov na podeželju, 

•    ohraniti avtohtone poljedelske sorte, 

•    spodbuditi ohranjanje kulturne krajine na podeželju, biotske raznovrstnosti, varovanje virov pitne 

vode, 

•    prilagajanje na podnebne spremembe. 

Ukrep 2 – Celostni razvoj podeželja 

Cilji ukrepa: 

•    spodbuditi diverzifikacijo, ustanavljanje in razvoj mikro podjetij ter ustvarjanje novih delovnih mest, 

•    spodbuditi razvoj nove ponudbe na podeželju, ki temelji na endogenih lokalnih potencialih, 

•    spodbuditi povezovanje kmetijstva in storitvenih dejavnosti, 

•    povečati dostopnost in kakovost IKT na podeželju, 

•    ohranjati podeželsko dediščino, 

•    spodbuditi medgeneracijsko povezovanje in prenos znanja, 

•    ohranjati poseljenost in identiteto podeželja. 

 

V sklopu RRA Zelen kras deluje tudi LAS Notranjska, ki pokriva dotične občine. LAS izvaja pristop 

CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost), pristop, ki se izvaja »od spodaj navzgor«, kar lokalnemu 

prebivalstvu omogoča, da samo določi prioritete in razvojne usmeritve. Na ta način ima lokalno 

prebivalstvo možnost, da s skupnim ukrepanjem pospeši razvoj lokalnih območij in se tako ustvarijo 

možnosti za nastanek novih delovnih mest, višjo kakovost bivanja, boljšo dostopnost storitev in krajev ter 

ohranjanje kulturnih in krajinskih značilnosti ter obvladovanje demografskih sprememb. Prioritete in 
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razvojen usmeritve so zapisane v Strategiji lokalnega razvoja, ki je tudi podlaga za objavo javnih pozivov 

za izbor operacij (projektov), ki se bodo sofinancirali iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja ali Evropskega sklada za regionalni razvoj.  

Za ta namen ima LAS do leta 2020 na razpolago 976.291 EUR. Za ta sredstva lahko kandidirajo tudi 

obstoječi ali potencialni rejci, v kolikor pripravijo projekte, ki ustrezajo pogojem objavljenih razpisov. Ti 

razpisi predstavljajo pomemben element spodbujanja razvoja podeželja, saj imajo relativno visoko 

financiranje.  Npr. projekti, financirani iz kmetijskega sklada, lahko pridobijo povrnjenih do 85% 

upravičenih stroškov  oziroma max. 50.000 EUR.   

 

Pomemben element podpornega okolja, predvsem z vidika financiranja, predstavljajo tudi občine, ki letno 

objavijo razpise za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in 

podeželja, kamor se lahko prijavijo obstoječi in potencialni rejci, društva ter ostale institucije ki 

nudijo izobraževanje s tega področja. Ukrepi, ki jih razpisuje Občina Bloke so:   

 pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč, 

 pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko 

dejavnost na kmetiji, 

 pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave 

in trženja, 

 podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja.  

Ukrepi, ki jih razpisuje Občina Cerknica so:   

 pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva v kmetijskih gospodarstvih v zvezi s 

primarno kmetijsko proizvodnjo, 

 pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč, 

 pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja, 

 pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev, 

 podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.  

Ukrepi, ki jih razpisuje Občina Loška dolina so:   

 pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč, 

 pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave 

in trženja, 

 pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju (izobraževanje in 

usposabljanje) 

 podpora delovanju društev s področja kmetijstva (v okviru razpisa za društva).  

 

Sredstva, ki jih je moč pridobiti preko razpisov občin niso tako visoka kot preko neposrednih ukrepov 

programa razvoja podeželja ali preko LAS razpisov. Je pa prednost teh razpisov to, da so stalni (vsako 

leto) ter da je dokumentacija za prijavo relativno enostavna ter da se med leti bistveno ne spreminja. To 

pa je za rejce, ki navadno niso vešči izpolnjevanja prijav ali pa za to nimajo časa, velik plus.  

 

Pomemben vir financiranja za rejce so tudi ukrepi programa razvoje podeželja.  

Podporno okolje na področju drobnice.  
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Na območju LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline deluje skupno več društev na področju drobnice.  
 
V Šaleški dolini so več ali manj vključeni v društvo rejcev CEKIN. Gre za društvo rejcev drobnice Celjske 
in Koroške regije.  
 
Na območju Zgornje Savinjske doline deluje od leta 1996 leta Ovčjerejsko društvo Raduha. Sprva je 
bilo v društvo vključenih 35 članov, do danes pa se je članstvo skoraj podvojilo. V prvih letih po ustanovitvi 
društva se je povečalo število rejcev, ki so se vključili v program ohranitve avtohtone pasme – gensko 
banko in program kontrole. V sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo je bilo na področju izobraževanja 
organiziranih veliko strokovnih predavanj, kot so novosti pri reji drobnice, prehrana drobnice, volna – 
pomemben naravni material, kakovost volne, striženje ovac, predelava in možnost uporabe volne ter 
uporabnost kož, novosti v zakonodaji,… Člani društva so na več občnih zborih prisluhnili predavanjem 
člana društva dr. Franca Zagožna, ki je delil strokovne nasvete, povezane s praktičnimi izkušnjami s svoje 
kmetije. Skozi vsa leta je bilo v okviru društva organiziranih kar nekaj prikazov: od striženja ovac, 
postavitve ograje na pašniku, prikaza klanja drobnice, ogleda testne postaje v Logatcu do priprave jedi iz 
jagnjetine in ovčetine. Člani društva sodelujejo na sejmih in razstavah po Sloveniji. Sodelovali so na 
državnih tekmovanjih v striženju ovac. Sodelovali so pri odmevni mednarodni razstavi drobnice v Logarski 
dolini septembra 2007, kjer je potekal tudi mednarodni simpozij o reji drobnice v alpskem prostoru. 
Udeležujejo se tradicionalnih prireditev po Zgornje Savinjski dolini, kot so Jožefov sejem, Flosarski bal na 
Ljubnem, Lenartov sejem na Rečici ob Savinji, Lučki dan v Lučah, Dan turizma na Solčavskem, Festival 
Bicka v Solčavi. Nekajkrat so sodelovali na mednarodnem kmetijsko – živiljskem sejmu Agra v Gornji 
Radgoni in sejmu Narava Zdravje v Ljubljani. Vsako jesen se člani s svojimi ovni udeležijo licitacije na 
Jezerskem.  
Društvo je dejavno v Zvezi društev rejcev drobnice Slovenije. Sodeluje tudi s testno postajo v Logatcu.  

Nekateri rejci drobnice v Zgornje Savinjski dolini so vključeni v društvo Jezersko-solčavske pasme. 
Namen društva je ohranjanje avtohtone ovce jezersko-solčavske pasme. Na ta način želijo prispevati k ohranjanju 

poseljenosti alpskih območij, ki so večinoma demografsko ogrožena. S popularizacijo ovčereje in produktov iz 
te dejavnosti (meso, mleko, volna) želijo prispevati k pestrejši turistični ponudbi teh krajev. Ponosni so na 
svojo pasmo ovce, ki so jo naši dedje in očetje ohranili na Jezerskem in na odročnih kmetijah na 
Solčavskem. Pasmo ovce, ki se je izoblikovala v prejšnjih stoletjih, postala znana in cenjena zaradi svoje 
kakovosti in izjemne prilagoditve na alpske razmere, bi radi ohranili tudi svojim zanamcem. Društvo 
jezersko solčavskih ovc tretjo nedeljo v oktobru organizira dražbo ekološko vzrejenih ovnov na kmetiji 
Kovk 

Pomembno vlogo pri razvoju predelave volne ima na območju društvo Bicka. Društvo združuje 
zainteresirane »filcarke«, ki predelujejo volno. Prav tako se članice vključujejo v najrazličnejše prireditve 
po dolini, še posebej pa v Festival ovčje volne Bicka, kjer priredijo pravo pašo za oči – modno revijo svojih 
in sodelujočih izdelkov. Večkrat izobražujejo in organizirajo prikaze polstenja na najrazličnejše načine.  
Njihove izdelke je moč videti in kupiti tudi v Volnenem butiku Bicka v Solčavi.  

Občine na območju LAS podpirajo rejce drobnice na način, da se rejci lahko prijavijo na občinski razpis 
na področju kmetijstva ter si tako zagotovijo sredstva za svoj razvoj kmetije, dopolnilne dejavnosti. Občine 
sofinancirajo tudi delovanje ovčjerejskih društev na območju.  
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Prireditve območja, ki pomembno prispevajo k razvoju ovčjereje 

Znotraj projekta z naslovom Dogodki-identiteta-kvaliteta je nastala prireditev Festival Bicka (Festival ovčje 
volne), ki je v občini Solčava tradicionalna še danes. Projekt se je odvijal v znotraj pristopa LEADER v 
letu 2012. Festival se odvija vsako leto septembra. Namenjen je predvsem obiskovalcem območja in 
razvoju turizma. Domačini pa na ta način pripravijo tudi letni pregled novosti na področju predelave volne 
v kraju, regiji in širše v Sloveniji, saj na prireditev povabijo tudi druge, atraktivne predelovalce, ki na 
področju predelave volne ponujajo svoje proizvode turistični potrošnji. Na festivalu vsako leto pripravijo 
umetniško razstavo polstenih tapiserij, ki je prava paša za oči. Še posebej pa je zanimiva modna revija, 
ki je postala izjemno atraktivna vsebina prireditve, domačine pa spodbuja, da so pri izdelavi vse bolj 
inovativni, izdelki postajajo vse boljši. Na stojnicah se predstavi veliko dobrih razstavljavcev, 
obiskovalcem pa predstavijo tudi različne tradicionalne načine predelave volne, organizirajo prodajo 
plemenskih jagnjet in pripravijo različne delavnice za odrasle in otroke. Tudi kulinarična ponudba se 
vsebinsko lepo vključuje v prireditev, saj obiskovalcem ponujajo jedi iz mesa drobnice in druge lokalne 
specialitete. Festival je lep primer vključevanja tradicionalne obrti v turistične namene. 
 
Na območju ima pomembno vlogo na področju ovčjereje tudi prireditev Ovčarski praznik v Šmihelu. 
Ovčarski praznik poteka vsako leto tretji vikend v avgustu. Da prireditev živi, sodeluje praktično cela vas.  
Poleg omenjenih prireditev je na območju veliko tradicionalnih prireditve, kot je Lučki dan in Flosarski bal 
na Ljubnem, znotraj katerih se predstavlja ponudba jedi iz jagnjetine in ovčetine ter izdelki iz volne, še 
posebej polsteni izdelki.  
 

1.7.3. LAS DOLENJSKA IN BELA KRAJINA  

Podpora projektom na temo drobnice  

Občina Črnomelj podpira in vse vključuje v vse projekte v kolikor je izkazan interes, ki bi prispevali k 

razvoju območja oz. njegovih potencialov. Občina je bila pri projektih  LAS DBK nosilec projekta  LIN 2008  

»Povezovanje in usposabljanje rokodelcev ter razvoj centrov rokodelcev«, partner v projektu LIN 2009 

»Revitalizacija belokranjskih steljnikov«, in sodelovala v projektu LIN 2011 »Lokalna oskrba v Beli krajini. 

Občina Semič podpira projekte na temo drobnice preko TIC Semič. Občina  pomaga pri organizaciji in 

promociji dogodkov kot je npr. Razstava drobnice Semič, ali pa Semiška ohcet, kjer  omogočamo stojnice 

za predstavitev produktov in kulinarične ponudbe tudi za rejce drobnice. Projekte na temo drobnice 

podpiramo tudi posredno, ko sofinanciramo aktivnosti Društva rejcev drobnice Bela krajina.  

Podpora v okviru obstoječih občinskih razpisov  
 
Občina Črnomelj - Poleg sredstev, ki so za investicije in izboljševanje pridelovalnih pogojev na razpolago 
na nacionalni ravni je ukrepe za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v obdobju 2015-2020 
opredelila tudi občina Črnomelj v Pravilniku o spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Črnomelj za obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 51 z dne 14. 7. 2015). Predvidenih je 15 ukrepov, 
med običajno razpisanimi ukrepi letnega javnega razpisa pa se kmetje, ki redijo drobnico lahko prijavijo 
za podporo na ukrepe, ki so navedeni v nadaljevanju in sicer kot posamezna kmečka gospodarstva ali pa 
združeni v društva.  
 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=122520#!/Pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-Obcini-Crnomelj-za-programsko-obdobje-2015-2020
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Posamezna kmečka gospodarstva, katerih dejavnost je reja drobnice se lahko prijavijo na naslednje 

ukrepe:  

1. Pomoč za naložbe v opredmetena  in neopredmetena sredstva na kmetijskih 

gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 

2. Pomoč za zaokrožitev kmetijskih zemljišč – arondacija; upravičeni so stroški pravnih in 

upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč, vključno s stroški pregleda. 

3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij za  zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi 

bolezni za eno zavarovalno leto. 

4. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v 

nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis; 

Društva rejcev drobnice in drugi izvajalci kmetijskega izobraževanja pa imajo možnost prijave na 

sledeče razpisane ukrepe javnega razpisa Občine Črnomelj za Ohranjanje in spodbujanje razvoja 

kmetijstva, gozdarstva in podeželja:  

1. Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji 

ter predelave in trženja – de minimis- 5a - za nova znanja na področju dopolnilnih 

dejavnosti. 

2. Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore – de minimis, upravičeni so stroški najema 

prostora;  

3. Podpora delovanju društev in njihovih zvez s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja 

podeželja (podpora aktivnemu delovanju društva) 

 

Občina Semič – vsako leto objavlja javni razpis za dodelitev pomoči za  dodelitev pomoči za ohranjanje 
in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Semič, kjer razpišemo tudi podporo delovanju 
društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja (ukrep 3). Vlogo na razpis redno odda tudi Društvo 
rejcev drobnice Bela krajina. 
 

UKREP 3: Zagotavljanje tehnične podpore – de minimis (Podpora delovanju društev s področja 

kmetijstva in razvoja podeželja  

Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobivanje novih znanj za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti 

in možnosti koriščenja storitev svetovanja, kar je temeljni pogoj za izvajanje primarne kmetijske 

dejavnosti. 

V primeru razvoja produktov so preko lokalne tržnice odprte tržne poti za neposredno prodajo  
 
V mestu Črnomelj je možnost prodaje kmetijskih proizvodov vsako soboto na lokalni tržnici, katere 
delovanje sofinancira tudi Občina Črnomelj. Kmetovalci z ekološkim certifikatom pa imajo od nedavnega 
možnost prodaje tudi v prodajnih prostorih kmetije Raztresen (od ponedeljka do sobote vsak dan 2 uri v 
dopoldanskem času v mestnem jedru Črnomlja). 
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V občini Semič je delovala lokalna tržnica, ki  pa se ni obnesla. Se pa neposredna prodaja izvaja ob 

večjih dogodkih, ki jih organiziramo v naši občini, in sicer Semiška ohcet, Razstava ovc in koz Semič, 

Praznovanje jeseni in Štefanovo. Takrat deluje tržnica domače obrti in kulinarike. 

V Občini Črnomelj zaraščanje kmetijskih zemljišč tudi sicer v občini predstavlja precejšnjo težavo. Na ta 

način se izgubljajo kmetijski proizvodni potenciali, spreminja se tradicionalna kulturna krajina, povečuje 

pa se tudi škoda zaradi divjadi, saj se gozd in zarast približuje naseljem in kmetijskim površinam in divjadi 

ponuja dobre pogoje za razvoj in hranjenje, kmetom pa vedno večjo škodo na kmetijskih pridelkih. Zadnji 

podatki rabe tal v občini Črnomelj kažejo, da se zarašča okrog 750 hektarjev kmetijskih površin ali okrog 

2, 2 % površine občine. Reja drobnice je vsekakor ena od prednostnih možnosti za preprečevanje 

zaraščanja predvsem na območjih z omejenimi dejavniki kmetovanja. Seveda pa bi bilo potrebno poleg 

same reje vzpodbujati tudi predelavo oz. oblikovanje višje kakovostnejših produktov.  

 »Paša je zakon«, pravijo Semičani. Sploh na kraškem, kamnitem področju kot je naše. Drobnica je 

pomembna alternativa proti zaraščanju območja. 

 

Spodbude v strategiji lokalnega razvoja LAS DBK   

Specifični cilj:  Izkoristiti endogene potenciale (kulturne, naravne in lokalne) za ustvarjanje novih 
delovnih mest Organizirati skupine ponudnikov in ustvarti pogoje za skupen nastop 
na trgu. 

Ukrep: Razvoj in izvajanje novih podjetniških modelov in vzpostavitev podpornega okolja 
za razvoj podjetništva 

Opis podpor:  - Spodbuditi razvoj partnerstev za razvoj novih produktov in za skupni 
nastop na trgu (npr. zadružništvo, ki bo povezovalo več malih rejcev in 
zastopalo njihove interese na trgu; oblikovanj blagovne tržne znamke). 

- Podpora partnerskim operacijam, ki bodo izkoriščale endogene potenciale  
tega območja (npr. skupine rejcev, ki bodo pristopili k prodaji 
konfkekcioniranega mesa z vidika njihove povezave, pogajanja z večjimi 
trgovskimi sistemi, da bodo umestili meso  na svoje prodajne police; 
izdelkov iz volne – priložnost za socialna podjetja). 

- Manjše naložbe v opremo prostorov in infrastrukturo za izvajanje 
podjetniških programov (npr. oprema skupnega predstavitvenega prostor 
show room BK pramenke). 

 

Specifični cilj:  Izkoristiti endogene potenciale (kulturne, naravne in lokalne) za ustvarjanje novih 
delovnih mest  

Ukrep: Organizirati skupine ponudnikov in ustvariti pogoje za skupen nastop na trgu. 

Opis podpor:  - Oblikovati skupino ponudnikov za skupni nastop na trgu (razvoj blagovne 
znamke, celostne podobe, embalaže). 

- Urejanje prodajnih mest, nakup potrebne  opreme, stojnic za prodajo 
produktov znotraj že obstoječih prodajnih, gostinskih centrov znotraj 
urbanih središč (npr. za prodajo mesa drobnice in mlečnih izdelkov). 
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- Izobraževalne in promocijske aktivnosti za povečanje samooskrbe in 
osveščanje potrošnikov o pomenu lokalno pridelane hrane, ki ne 
obremenjuje okolja (npr. različne animacijske aktivnosti za večje 
ozaveščanju potrošnikov o kvaliteti ovčjega mesa in njegovi vlogi v zdravi 
prehrani). 

 

Specifični cilj:  Vzpostavitev pogojev za zelena delovna mesta 

Ukrep: Povečati samooskrbnost na prehranskih in ostalih področjih 

Opis podpor:  - Programi ter manjše naložbe za dvig kvalitete hrane ter spodbujanje 
razvoja in inovativnosti pri pridelave hrane (npr. nakup manjše opreme za 
konfekcioniranje mesa). 

- Programi in aktivnosti za vzpostavitev pogojev (vključujoč manjše naložbe) 
za oblikovanje kratkih verig  - različnih povezav med pridelovalci in 
potrošniki (npr. ustvariti povezavo med rejci drobnice, izdelovalci mlečnih 
izdelkov in gostinci/javnimi zavodi). 

- Izvedba pilotnega modela za vključitev javnih zavodov v shemo zelenih 
javnih naročil (npr. meso in mlečne izdelke približati mladim skozi šolsko 
shemo zdrave prehrane). 

 

Specifični cilj:  Ustvariti pogoje za večjo socialno vključenost skupin z manj priložnostmi 

Ukrep: Spodbujanje izkustvenega učenja in sobivanja z naravo za mlade in osebe s 
posebnimi potrebami. 

Opis podpor:  - Oblikovanje in izvajanje programov za mlade in ostale ranljive ciljne 
skupine povezanih z ohranjanjem tradicionalnih znanj in kulturne dediščine 
(npr. izvedba delavnic za mlade na termo uporab volne, izdelavo izdelkov 
iz volne, pletenje, filcanje…). 

- Naložbe v objekte in opremo za izvajanje programov povezanih z 
izkustvenimi učenjem (npr. učne kmetije).  

 

Društvo rejcev drobnice Bele krajine  

Društvo rejcev drobnice Bele krajine je bilo ustanovljeno let 1994 in trenutno šteje 100 članov. Združenje 

rejce in ljubitelje ovac iz veh treh belokranjskih občin Črnomlja, Semiča in Metlike.  Glavni namen 

delovanja društva je: 

1. povezovanje in izobraževanje rejcev ter zastopanje njihovih interesov preko zveze na republikški 

ravni (društvo organizira predavanja in demonstracije, strokovne ekskurzije doma in v tujini, 

družabna srečanja, pohode, piknike, kjer člani spoznavajo delo drugih  in si izmenjavajo izkušnje), 

2. promocije večje porabe mesa drobnice  (na razstavah, demonstracijah, izobraževanjih, kjer 

predstavljajo različne jedi iz ovčjega mesa), 

3. sodelovanje na prireditvah in sejmih v Belil krajini in po Sloveniji. 

Cilj društva rejcev drobnice Bele krajine je povečati rejo ovc na bolokranjskih kmetijah ter nuditi pomoč 

rejcem pri prodaji in promociji ovčjega mesa. V društvu si želijo, da se poveča reja avtohtone pasme ovc 

– belokranjske pramenke, ter da se uvede več matičnih tropov ovc, ki bodo vključeni v kontrolo porekla 
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in proizvodnje. Društvo tudi aktivno dela na zaščiti kulinarične posebnosti – belokranjski jagenjček na r  

ažnju. Z rejo ovc prispevajo člani društva k ohranitvi kulturne krajine in ohranitvi tradicije ter preprečujejo 

zaraščanje kmetijskih površin.  

 

2. PROJEKTI NA PODROČJU SEKTORJA DROBNICA NA NACIONALNI, 
REGIONALNI IN LOKALNI RAVNI  

2.1 EIP DROBNICA  

V l. 2018 se je Biotehniška fakulteta (oddelek za zootehniko) kot vodilni partner prijavila na razpis za 

Evropskih inovativni projekt na področju reje drobnice. Kot partnerji sodelujejo tudi rejci drobnice.  Glavni 

cilj projekta je raziskava trga na področju prodaje mesa drobnice, analiza kakovosti in priprava mesa za 

trg, ustrezna tehnologija vzreje jagnjet in kot končni cilj izdelava prepoznavnih izdelkov, za katere bi lahko 

v bodoče pridobili blagovno znamko. V kolikor bo projekt potrjen, se bo izvajal na kmetijah z različnim 

številom ovc in koz. Rezultati projekta bodo predstavljeni tudi drugim rejcem. Upamo, da bo projekt 

potrjen, saj bi s tem lahko razširili dosedanjo ponudbo na področju mesa drobnice in prispevali k večji 

prodaji. 

2.2 CRP (Ciljno raziskovalni projekti) 

2.2.1 Ekološka in konvencionalna reja koz za prirejo mleka (E-KO-KOZE) 

V projektni skupini so sodelovali  raziskovalci Oddelka za zootehniko in sicer Katedre za znanosti o rejah 

živali (ZORŽ), Katedre za prehrano, Katedre za mlekarstvo ter raziskovalci Oddelka za agronomijo in 

sicer s Katedre za fitomedicino, kmetijsko tehniko, poljedeljstvo, pašništvo in travništvo. V projektu so 

sodelovali tudi raziskovalci iz KIS – Kmetijskega inštituta Slovenije in KGZS – Kmetijsko gozdarskega 

zavoda Nova  Gorica. 

Namen projekta je bil ovrednotenje ekološkega in konvencionalnega načina prireje kozjega mleka ter 

proučiti ali obstajajo razlike v količini in kakovosti proizvodov. Hkrati so proučili gospodarnost-

ekonomičnost ekološke reje v primerjavi s konvencionalno rejo koz. Proučevali so tehnološke lastnosti 

ekološko ali konvencionalno prirejenega mleka, spremljali zdravstveno  stanje in plodnost v obeh načinih 

reje.  

 

Projekt raziskovalne organizacije Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete z naslovom "Ekološka in 

konvencionalna reja koz za prirejo mleka" je bil izbran na podlagi javnega razpisa za izbiro raziskovalnih 

projektov Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Zagotovimo.si hrano za jutri« za leto 2014. Projekt 

je bil sofinanciran s strani ARRS in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za obdobje 36 

mesecev. 
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2.2.2 Določitev stroškovno učinkovitih javnih podpor za ohranjanje avtohtonih pasem domačih 

živali 

V projektni skupini so sodelovali  raziskovalci Oddelka za zootehniko in sicer Katedre za znanosti o rejah 

živali (ZORŽ), Katedre za agrarno ekonomiko, politiko in pravo (KAEPP). V projektu je sodelovala skupina 

raziskovalcev iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova  Gorica in Novo Mesto. 

Namen projekta je bil ugotoviti obseg in pomembnost javnih dobrin povezanih z ohranjanjem avtohtonih 

pasem domačih živali; pregled obstoječih mehanizmov in pomoči za ogrožene avtohtone pasme domačih 

živali; presoja ustreznosti trenutnih podpor, ali le te ustrezno nadomestijo oportunitetne stroške rejca 

nastale pri ohranjanju ogroženih avtohtonih pasem domačih živali; analizirati in oceniti dejanske in 

oportunitetne stroške ohranjanja rejca z uporabo hipotetične avkcije, ki temelji na inovativnih konceptih 

ugotavljanja plačil za ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijstvu; ugotoviti in predlagati najbolj 

učinkovit način ekonomskih spodbud, ki bodo zagotovile preživetje pasme nad kritično mejo ogroženosti; 

presoja in ocena tržno zanimivih proizvodov avtohtonih pasem in ocena potrošnikovih preferenc, kot 

možnost za nadaljnji razvoj proizvodov avtohtonih pasem. 

Projekt raziskovalne organizacije Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete z naslovom »Določitev 

stroškovno učinkovitih javnih podpor za ohranjanje avtohtonih pasem domačih živali« je bil izbran na 

podlagi javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) 

»Zagotovimo.si hrano za jutri« za leto 2014. Projekt je bil sofinanciran s strani ARRS in Ministrstva za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za obdobje 36 mesecev. 

 

2.3 Projekti na področju sektorja drobnice na območju LAS s CILjem  

Naziv: Tradicija in inovacije v uporabi živalskih materialov  
Akronim: LANATURA  
Trajanje projekta: 1. avgust, 2011 – 31. december, 2014 

Opis: Lokacija projekta: Goriška, Obalno-kraška, Gorenjska, Osrednjeslovenska, 
Notranjsko-kraška, Pokrajina Videm in Gorica. 
Vodilni partner projekta: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko 
gozdarski zavod Nova Gorica 
Projekt LANATURA - Tradicija in inovacije v uporabi živalskih materialov, je vodil in 
koordiniral KGZS Zavod GO, sofinanciran je bil v okviru Programa čezmejnega 
sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013 iz sredstev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. 
V projektu so se  soočili s problematiko stranskih živalskih proizvodov, kot je volna, 
živalska koža in maščobe. Ovčja volna se še vedno obravnava kot manj pomemben 
produkt v ovčereji. Kljub temu, da se je v zadnjem času v končne izdelke predela 
vedno več, ostaja še vedno veliko volne, ki konča kot odpadek na smetiščih ali se jo 
zažge, zakoplje. 
Cilj projekta je bil povečati količino predelane volne in zmanjšati količino odpadne 
volne. Z aktivnostmi so želeli obuditi tradicionalne uporabe in raziskati ter vpeljati 
okolju prijazne inovacije v uporabi ovčje volne, kož in živalskih maščob tako v 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=121731#!/Pravilnik-o-zivalskih-stranskih-proizvodih-ki-niso-namenjeni-prehrani-ljudi
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rokodelstvu kot tudi na gospodarskem področju v Sloveniji in Italiji. Ovčja volna in 
drugi stranski živalski proizvodi so naravni in ekološki material, ki lahko na različne 
načine prispeva k zdravemu načinu življenja prebivalstva v Sloveniji in Italiji. 

Ključne 
aktivnosti: 

http://lanatura.eu/ 

Cilji: http://lanatura.eu/ 

Partnerji v 
projektu  

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 
LAS ter Nadiža konzorcijska družba z omejeno odgovornostjo 
Občina Idrija 
Občina Cerkno 
Invalidsko podjetje Posočje d.o.o. 
Šolski Center Nova Gorica, Biotehniška šola 
 Zveza društev rejcev  drobnice Slovenije 

Deželni odbor državnega zavoda za strokovno izobraževanje in usposabljanje Friuli 
Venezia Giulia 
CIRMONT - Mednarodni raziskovalni center na področju gora 
Istituto Statale di Istruzione Superiore  “R.D’ARONCO” 
Istituto Statale di Istruzione Professionale “R.M.COSAR-L. DA VINCI” 
Istituto Statale di Istruzione Superiore  “Fermo SOLARI” 
 

 

2.4. Projekti na področju sektorja drobnice na območju LAS 

Na območju LAS Notranjska ni prireditev, katerih osrednja tema bi bila drobnica. Je pa na posameznih 
(tradicionalnih) prireditev na območju prisotno društvo, ki preko degustacije mesa, mleka in sira  
predstavlja ter promovira drobnico.  
 
 
2.5. Projekti na področju sektorja drobnice na območju LAS ZSŠD  

Projekt, ki se je preko LEADER pristopa izvajal v Zgornje Savinjski dolini in ima pomemben prispevek k 
analizi in razvoju drobnice je projekt z naslovom Tradicionalno*naravno*ustvarjalno. Izvajal se je v letih 
2010 in 2011. V okviru projekta se je skupina “filcark” podala na dodatno izobraževanje na Finsko. Nastala 
je knjiga Naša ovca in njena volna (Jezersko-solčavska ovca na Solčavskem), znotraj katere so 
natančneje  opisani zgodovinski viri in razvoj o jezersko-solčavski ovci, pogled rejca na našo ovco, 
opisano je meso drobnice ter volna in polstenje na Solčavskem, knjiga pa vsebuje tudi besednjak 
ovčjerejskih izrazov.  
 
Znotraj projekta z naslovom Dogodki-identiteta-kvaliteta je nastala prireditev Festival Bicka (Festival ovčje 

volne), ki je v občini Solčava tradicionalna še danes. Projekt se je odvijal v znotraj pristopa LEADER v 

letu 2012. Festival se odvija vsako leto septembra. Namenjen je predvsem obiskovalcem območja in 

razvoju turizma. Domačini pa na ta način pripravijo tudi letni pregled novosti na področju predelave volne 

v kraju, regiji in širše v Sloveniji, saj na prireditev povabijo tudi druge, atraktivne predelovalce, ki na 

področju predelave volne ponujajo svoje proizvode turistični potrošnji.  

 

http://lanatura.eu/sl/projekt/partnerji/kmetijsko-gozdarski-zavod-nova-gorica
http://lanatura.eu/sl/projekt/partnerji/las-ter-nadiža-konzorcijska-družba-z-omejeno-odgovornostjo
http://lanatura.eu/sl/projekt/partnerji/občina-idrija
http://lanatura.eu/sl/projekt/partnerji/občina-cerkno
http://lanatura.eu/sl/projekt/partnerji/invalidsko-podjetje-posočje-doo
http://lanatura.eu/sl/projekt/partnerji/šolski-center-nova-gorica-biotehniška-šola
http://lanatura.eu/sl/projekt/partnerji/zveza-društev-rejcev-drobnice-slovenije
http://lanatura.eu/sl/projekt/partnerji/deželni-odbor-državnega-zavoda-za-strokovno-izobraževanje-usposabljanje-friuli
http://lanatura.eu/sl/projekt/partnerji/deželni-odbor-državnega-zavoda-za-strokovno-izobraževanje-usposabljanje-friuli
http://lanatura.eu/sl/projekt/partnerji/cirmont-mednarodni-raziskovalni-center-na-področju-gora
http://lanatura.eu/sl/projekt/partnerji/istituto-statale-di-istruzione-superiore-
http://lanatura.eu/sl/projekt/partnerji/istituto-statale-di-istruzione-professionale-
http://lanatura.eu/sl/projekt/partnerji/istituto-statale-di-istruzione-superiore-
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2.6. Projekti na področju sektorja drobnice na območju LAS Dolenjska in Bela krajina  

Programsko obdobje 2007 - 2013 

Naziv: OVCE LEPO UREJAJO KRAJINO  

Opis: Projekt je s svojimi aktivnostmi spodbudil in promoviral enega najučinkovitejšjih, 
ekonomsko najracionalnejših  in naravi najbolj prijaznih načinov ohranjanja 
travnega travinja – s spodbujanjem paše ovac. Inovativnost projekta se je kazala v 
partnerskem sodelovanju in posledično v projektnih aktivnostih oz. v verigi vseh 
sodelujočih (od rejcev in njihove stanovske organiziranosti, pristojnih strokovnih 
služb in potencialnih odkupovalcev; potrošnikov – fizične osebe in gostinskih 
lokalov.  

Ključne 
aktivnosti: 

- Izvedba izobraževalnih delavnic (na temo dobrobit drobnice, 
konfekcioniranje in najboljšega izkoristka ovčjega mesa). 

- Postavitev ograd za ovce na pilotnih kmetijah. 
- Izdelava priročnika – brošure.  

Cilji: 1. Ustaviti tren zaraščanja s povečanjem obsega rabe trajnega travinja  z 
racionalno kmetijsko rabo  (pašo ovac). 

2. Popestritev ponudbe ovčjega mesa na lokalnem trgu. 

Partnerji v 
projektu  

Nosilec projekta:  Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto 
Ostali partnerji v projektu: 
Gešelj Jože – kmetijsko gospodarstvo 
Fortuna Jože – kmetijsko gospodarstvo 
Bahor Irena  - kmetijsko gospodarstvo 
Petje Vojko – kmetijsko gospodarstvo 
Štupa Henrik – kmetijsko gospodarstvo. 

 

Naziv: POVEZOVANJE IN USPOSABLJANJE ROKODELCEV 

Opis: Na Dolenjskem in V Beli krajini še živijo obrti, ki so se oblikovale v preteklosti. 
Demografska slika dolenjsko-belokranjskega rokodelstva je slaba. Mojstridomače 
obrti so v večji meri ostareli, problem pa predstavlja tudi dejstvo, da večina 
izdelovalcev nima naslednika. Večina delavnic je zastarelih s slabimi pripravami in 
pripomočki. Partnerji v projektu so želeli vzpostaviti vez med mlajšimi in starejšim 
rokodelci,  predvsem s ciljem prenosa znanj in izkušenj ter s tem ohranjanja 
tradicije.  

Ključne 
aktivnosti: 

- Izdelava fotodokumentacije  izdelkov rokodelcev za potrebe oblikovanja 
spletne strani.  

- Izvedba formalnih usposabljanje za potrebe pridobitve  certifikacije najmanj 
desetih  izdelkov domače obrti. 

- Izvedba neformalnega izobraževanja  v obliki delavnic. 
- Izdelava idejnih zasnov rokodelskega centra.  
- Izdelava publikacije s predstavitvijo rezultatov projekta.   

Cilji: - Ohranitev in razvoj domače obrti.  
- Ustvariti podporno okolje za razvoj domače obrti.  
- Z izobraževanji, usposabljanji  in z oblikovanjem podpornega okolja 

oblikovati nove trženjsko zanimive produkte izdelkov domače obrti. 
- Vključevanje invalidnih oseb  v proces razvoja domače obrti. 



      
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja    

Evropa investira v podeželje 
 

33 
 

Partnerji v 
projektu: 

Nosilec projekta: Javni zavod Krajinski park Kolpa  
Partnerji v projektu: Občina Črnomelj 

 

Programsko obdobje 2014  - 2020 

Naziv: POVEČATI SAMOOSKRBNOST Z NARAVNIMI POTENCIALI 

Opis: Pridelava lanu in industrijske konoplje ter reja ovc so kmetijske dejavnosti, ki se 
lahko izvajajo brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev in umetnih gnojil. Ker je 
uporabnost avtohtonih lokalno pridelanih naravnih surovin vtkana v tradicijo Bele 
krajine, je zelo pomembno ohraniti ter bogatiti znanja pridelave in predelave volne, 
lana in industrijske konoplje v uporabne produkte z namenom spodbujanja 
nastanka novih zelenih delovnih mest in novih tržnih produktov za prehranske, 
oblačilne, gradbene in druge uporabne namene. Z nabavo nekaterih novih orodij 
želimo olajšati proces pridelave in predelave ter skozi programe za povečanje 
samooskrbnosti osveščati in izobraževati rejce ovc in uporabnike zemljišč, da 
opuščeno tradicijo pričnejo negovati v sožitju z naravo in sodobnim utripom življenja 
na belokranjskem podeželju ter izkoristijo pozitivne učinke lokalnih surovin na dobro 
počutje in kvaliteto življenja. 
 

Ključne 
aktivnosti: 

 

Cilji: Cilji projekta: 
- Oblikovanje programov za povečanje samooskrbnosti na območju Bele 

krajine: program za povečanje samooskrbnosti s prirejo in predelavo ovčje 
volne, program za povečanje samooskrbnosti s pridelavo in predelavo lana 
ter program za povečanje samooskrbnosti s pridelavo in predelavo 
industrijske konoplje.  

- Z organizacijo izobraževanj za prebivalce različnih starosti bomo omogočili 
ohranitev in prenos znanj in veščin o pridelavi in predelavi ovčje volne, lana 
in industrijske konoplje s starejše generacije na mlade, ki s svojo 
kreativnostjo ta znanja in veščine lahko izkoristijo za podjetniške priložnosti 
pri ustvarjanju zelenih delovnih mest. 

Partnerji v 
projektu: 

Nosilec projekta: ZADRUGA SUPLIMI ZADRUGA ZA PRIDELAVO IN 
PREDELAVO EKOLOŠKE KONOPLJE Z.O.O. 
 
Ostali partnerji v projektu: Javni zavod Krajinski park Kolpa; Mirabilis, poslovne 
dejavnosti in gradbene storitve d.o.o.; RIM LAN, društvo za kmetijstvo, turizem, 
kulinariko in domače obrti, Adlešiči; Eko društvo Krupa 
 

 

Naziv: ZGODBE ROK IN KRAJEV 

Opis: Namen, predmet projekta: Projekt sodelovanja nudi odgovor za izboljšanje 
položaja slovenskih rokodelcev, omogoča vključevanje sodobnega dizajna in 
dodano vrednost turizmu, možnost novih poslovnih priložnosti ter krepitve identitete 
in razvoja območij. Namen projekta je, da se ustvari spodbudno okolje za razvoj 
rokodelstva v Sloveniji s ciljem povečanja gospodarske in družbene moči 
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rokodelcev in njihovih kompetenc - kapacitet. Velika vrednost tega projekta je tudi v 
aktivnem povezovanju in sodelovanju rokodelcev iz sodelujočih lokalnih akcijskih 
skupin in njihov skupen nastop na trgu. 

Ključne 
aktivnosti: 

- Popis rokodelcev na območju Dolenjske in Bele krajine 
- Razvoj novih produktov 
- Izvedba izobraževalnih delavnic 

Cilji: Cilji projekta: 
- povečanje gospodarske moči rokodelcev 
- krepitev družbene moči rokodelcev 
- krepitev lastnih kapacitet rokodelcev 
- krepitev sodelovanja z družbeno odgovornim gospodarstvom in medij 
 

Partnerji v 
projektu: 

PROJEKT SODELOVANJA : LAS Notranjska, LAS Dobro za nas, LAS Dolenjska in 
Bela Krajina, LAS Med Snežnikom in Nanosom, LAS Stik, LAS Mežiške doline, LAS 
Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Zasavje, LAS S ciljem, LAS Prlekija 
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3. PRIREDITVE NA TEMO DROBNICE  

V Sloveniji ni malo gastronomsko-kulinaričnih dogodkov, ki vključujejo drobnico in jedi iz drobnice. Na 

prireditvi Šuštarska nedelja v Tržiču poteka Festival tržiških bržol, kjer se odvija tudi tekmovanje v pripravi 

tržiških bržol, v Solčavi prirejajo Festival ovčje volne Bicka, kjer prav tako pripravljajo jagnjetino. Področje 

drobnice se vključuje v prireditve v Beli krajini, Dolenjskem, Posočju.  

V svetu imajo podobne prireditve, le da so te večjih razsežnosti z več obiskovalci in večjo popularnostjo. 

Ena od teh je  American Lamb Jam v Ameriji, kjer kulinarični mojstri pripravljajo prvovrstno jagnjetino 

blagovne znamke American Lamb. Podobne prireditve zasledimo tudi v Novi Zelandiji, Angliji, na Irskem 

(Beef and Lamb New Zealand; Well Hung Meat,…).  

3.1.  PRIREDITVE Z VKLJUČEVANJEM PODROČJA DROBNICE NA OBMOČJU LAS S CILjem  

V občini Cerkno se vsako leto v septembru (tretji vikend v sklopu prireditev Bevkovi dnevi) organizira 
Kulinarično – ekološko tržnico s ponudbo lokalne ekološke jagnjetine, govedine in zelenjave. Kulinarično 
ponudbo oblikuje Hotel Cerkno z jedmi iz omenjenih lokalnih sestavin, obiskovalci si lahko z izborom jedi 
oblikujejo svoj krožnik. V okviru tržnice so na voljo produkti iz drobnice (mlečni izdelki, rokodelski izdelki 
iz volne; promocija volne za uporabo v kmetijstvu, prikazi rokodelskih del, delavnice, strokovna 
predavanja za rejce).  

V okviru kulinarične prireditve Praznik idrijskih žlikrofov je vedno vključena značilna jed bakalca, kot ena 
izmed najbolj tradicionalnih omak z idrijskimi žlikrofi.  

3.2.  PRIREDITVE Z VKLJUČEVANJEM PODROČJA DROBNICE NA OBMOČJU LAS 
NOTRANJSKA  

Na območju LAS Notranjska ni prireditev, katerih osrednja tema bi bila drobnica. Je pa na posameznih 
(tradicionalnih) prireditev na območju prisotno društvo, ki preko degustacije mesa, mleka in sira 
predstavlja ter promovira drobnico.  

3.3.  PRIREDITVE Z VKLJUČEVANJEM PODROČJA DROBNICE NA OBMOČJU LAS ZSŠD  

- Najpomembnejši je Festival ovčje volne Bicka v Solčavi  
- tradicionalna prireditev v Šmihelu nad Mozirjem Ovčarski praznik  
- Flosarski bal oziroma sklop prireditev v okviru bala (tradicinalni piknik članov ovčjerejskega 

društva Raduha) 
- Razstave in druge prireditve 

3.4.  PRIREDITVE Z VKLJUČEVANJEM PODROČJA DROBNICE NA OBMOČJU LAS 
DOLENJSKA IN BELA KRAJINA 

Društvo rejcev drobnice  - Vsakoletna razstava ovc in koz 

Junija  2018 je društvo rejcev drobnice  Bele krajine pripravilo 24. razstavo ovc in koz. Prireditev poleg 

druženja vključuje ocenjevanje priprave jagenjčka na ražnju, in ponuja na ogled ovčje in kozje trofeje. Na 



      
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja    

Evropa investira v podeželje 
 

36 
 

stojnicah so predstavljene kmetije s svojimi pridelki in izdelki. Ohranja se tudi tradicija s peko jagenjčka 

na star način na prostem, s predstavitvijo starih ovčarskih iger in pastirskih psov.  

Križevo  - pastirski praznik v Beli krajini 

Turistično društvo Griblje in Društvo kmečkih žena Griblje vsako leto organizirati Pastirski praznik v 
Gribljah.  

 Vnebohod, ali kot ga imenujemo pogosto - KRIŽEVO, je star pastirski praznik! Vnebohod je eden 
najstarejših krščanskih praznikov, saj naj bi ga obhajali že proti koncu 3. ali v začetku 4. stoletja. Ker 
vnebohod sklene velikonočno štiridesetdnevnico, pade vedno na četrtek. 

Pastirji so se križevega vedno veselili, saj je bil to eden redkih dni, ko so se zagotovo do sitega najedli in 
včasih tudi napili. Že na predvečer praznika so si pripravili drva, jajca, mast, okrak (kračo), slanino, mladi 
sir (skuta), boljši kruh, krožnik, ponev in tudi pribor. Vse za pojedino na pašniku. Predvečer pred križevim 
je bil tudi zadnji dan, ko so še pokali z biči in trobili z rogovi - da bi odgnali coprnice. To so počeli vse od 
Jurjevega. Običaj so najdlje ohranili v Tribučah, kjer so ga izvajali še po prvi svetovni vojni. 

Člani turističnega društva Griblje se že nekaj let trudijo ohraniti tradicijo pastirskega praznik. Na ta dan 
predstavijo različne pastirske igre, tekmovanja v košnji trave z ročno koso in tradicionalne jedi kot so 
»pohane šnite«, kot so jih pastirji na križevo pekli. Na takšen način se trudijo ohraniti kulturno dediščino 
tudi za prihodnje rodove.  

Jesenska zgodba v Beli krajini  

Javni zavod Kranjski park Kolpa že več let organizira Dan odprtih vrat v jeseni – Jesenska zgodba, ki je 
povezan z biotsko raznovrstnostjo v kmetijstvu. Prazniku se pridružujejo tudi nekateri rejci drobnice širom 
Slovenije. Na letošnjem dogodku so bile predstavljene stare obrti  kot je mikanje domače oprane ovčje 
volne, tkanje z ovčjo volno. Obiskovalci pa so se lahko preizkusili tudi v pletenju in kvačkanju.  

Ostale prireditve in aktivnosti 

Največji tradicionalni prireditve v Beli krajini so  Jurjevanje v Črnomlju, Vinska Vigred v Metliki in Semiška 
ohcet. Na vseh teh dogodkih je janjčje meso kot specialiteta in se izvedba teh dogodkov praktično ni 
mogoče zamišljati. 

- Rokodelski izdelki iz volne: 

Nekaj belokranjskih izdelovalcev izdeluje izdelke iz volne, za izdelke imajo pridobljen tudi certifikat Obrtne 
zbornice Slovenije za rokodelske izdelke. Rokodelci: Tončka Jankovič, Tatjana Flajnik, Bernarda Kump,  

- Rokodelski sejmi: 

Rokodelci, ki izdelujejo izdelke iz volne se predstavljajo na več prireditvah letno v Beli krajini: Jurjevanje, 
Semiška ohcet, Vinska vigred, Praznovanje jeseni.  

- Primožičeva hiša v Črnomlju: 
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V Primožičevi hiši – hiši belokranjskih rokodelcev javni zavod RIC Bela krajina vsakoletno vsaj štirikrat 
organizira predstavitve in razstave rokodelskih izdelkov. Galerija je odprta za nove predstavitve 
rokodelcev, hkrati pa smo že imeli več razstav na temo volne.  

- Prodaja izdelkov:  

volneni izdelki se prodajajo na rokodelskih sejmih, v belokranjskih TIC-ih in preko spletne prodaje na 
straniwww.belokranjski-izdelki.si, ter v galerijah domače obrti (Šokčev dvor, Dinaminčna izložba 
Črnomelj, Belokranjsko izročilo, Galerija Rim - Raztresen. 
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4. ANALIZA MED REJCI DROBNICE  

 

4.1. REJCI IN PASME DROBNICE   

Seznam rejcev drobnice se samodejno ažurira iz Centralne podatkovne zbirke Drobnica. Vključuje rejce, 
ki imajo ovce in koze v reji vključene v kontrolo porekla in proizvodnje in dovoljujejo objavo svojih osebnih 
podatkov. 
 
- Jezersko-solčabvska ovca (JS) 
- Bovška ovca (B) 
- Belokranjska pramenka (BP) 
- Istrska pramenka (IP) 
- Oplemenjeno jezersko-solčavska ovca (JSR) 
- Oplemenjena bovška ovca (VFB) 
- Teksel (T)  
 
- Drežniška koza (DR) 
- Slovensko srnasta koza (SR) 
- Slovensko sanska koza (SA)   
- Burska koza (BU) 
 

 

Vir: www.drobnica.si  

http://www.drobnica.si/
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Navedene so pasme ovc in koz, za katere je v Sloveniji sprejet in potrjen rejski program. Po posamezni 
pasmi je prikazano število živali, ki so bile vključene v kontrolo porekla in proizvodnje v letih 2016 in 2017. 

Ovce 

 Jezersko-solčavska ovca (JS) 
 Bovška ovca (B) 
 Belokranjska pramenka (BP) 
 Istrska pramenka (IP) 
 Oplemenjena jezersko-solčavska ovca (JSR) 
 Oplemenjena bovška ovca (VFB) 

Koze 

 Drežniška koza (DK) 
 Slovenska srnasta koza (SR) 
 Slovenska sanska koza (SA) 
 Burska koza (BU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.drobnica.si/strokovno-delo/rejski-programi/
https://www.drobnica.si/pasme/pasme-ovc/jezersko-solcavska-pasma-js/
https://www.drobnica.si/pasme/pasme-ovc/bovska-pasma-b/
https://www.drobnica.si/pasme/pasme-ovc/belokranjska-pramenka-bp/
https://www.drobnica.si/pasme/pasme-ovc/istrska-pramenka-ip/
https://www.drobnica.si/pasme/pasme-ovc/oplemenjena-jezersko-solcavska-pasma-jsr/
https://www.drobnica.si/pasme/pasme-ovc/oplemenjena-bovska-pasma-vfb/
https://www.drobnica.si/pasme/pasme-koz/drezniska-pasma-dr/
https://www.drobnica.si/pasme/pasme-koz/slovenska-srnasta-koza-sr/
https://www.drobnica.si/pasme/pasme-koz/slovenska-sanska-pasma-sa/
https://www.drobnica.si/pasme/pasme-koz/burska-pasma-bu/
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4.2. ANALIZA ANKET Z REJCI  

V sodelovanju z vsemi LAS-i in zunanjih izvajalci, stroko smo pripravili anketo za primer ciljne skupine 
rejce in izvedli analizo med rejci po enotnem vprašalniku. Anketa je sestavljena od osnovnih podatkov o 
rejcu, živalih, kmetiji, proizvodnji in posameznih segmentih kot so meso, mleko, volna, potrebi po 
izobraževanjih. Vsak LAS je izvajal analizo med rejci na svojem območju.  
Primer ankete je priloga analize.  

 

4.2.1. ANALIZA ANKET Z REJCI NA OBMOČJU LAS S CILJEM  

LAS s CILjem pokriva območje treh občin, Cerkno, Idrija in Logatec. Naravni pogoji za intenzivno 
kmetijstvo so v večjem delu območja neugodni. Večina kmetij na območju je usmerjena v rejo pašne 
živine. Reja drobnice sledi reji goveda in na območjih z najtežjimi pogoji za kmetovanje skrbi za ohranjanje 
kulturne krajine. Glede na kmetijska zemljišča v uporabi prevladujejo trajni travniki in pašniki, sledijo jim 
njive in trajni nasadi.  
 

 
 
Anketirali smo 35 rejcev na območju občin Idrija in Cerkno. Starostna struktura rejcev drobnice je zelo 
enakomerno porazdeljena med tremi starostnimi razredi, od 41 do 70 let. Le 6% rejcev je starejših od 70 
let. 90% rejcev ne sodeluje v rejskih programih za potrjene pasme drobnice. Kmetje se vse bolj odločajo 
za pridelavo na ekološki način. Število ekoloških rej se od leta  2011 konstantno povečuje. Prevladuje 
reja ovc za meso, nekaj rej je usmerjenih v kombinacijo pridelave meso-volna (poleg mesa uspešno tržijo 
z ovčjo volno). Zelo malo (3%) je mlečnih rej. V mesni usmeritvi prevladujeta pasmi jezersko-solčavska 
in oplemenjena jezersko-solčavska pri ovcah in burska pasma pri kozah. Za gospodarsko križanje se 
največ uporabljata dve terminalni pasmi, texel in suffolk. Od mlečnih pasem je najbolj številčna 
oplemenjena bovška pasma pri ovcah in slovenska srnasta koza. Tropi so srednje veliki (od 5 do 50 
odraslih samic). Le ena reja je večja, s približno 300 mlečnimi ovcami VFB. Za rejo drobnice se rejci 
odločajo zaradi preprečevanja zaraščanja (86% odgovorov). Proizvodnja je primarnega pomena le v 14% 
rej. Kmetije so hribovske in višinsko- 
 
 
gorske velike od 5 do 30 ha, je pa kar 18% kmetij večjih od 40 in 50 ha. Površine so večinoma travniki, 
pašniki in gozd. Približno polovica kmetij obdeluje tudi površine v najemu (večinoma pašnike). Le ena 
kmetija v poletnem času izkorišča planinsko pašo na Soriški planini (nadmorska višina 1400m), ker 
menijo, da planinska paša ugodno vpliva na zdravje živali in je v pašnem obdobju manj dela z oskrbo 
živali. Od leta 2000 se velikost tropov ni bistveno spreminjala vendar je zaznati rahlo povečevanje števila 
drobnice na območju. V prihodnjih letih ne pričakujemo večjega upada števila drobnice na celotnem 
območju LAS s CILjem. Glavni proizvod na trgu mesa so odstavljena jagnjeta za zakol teže 25-35kg ter 
sesna jagnjeta. 5% rej je vključenih v rejske programe in te kmetije tržijo tudi plemenski material. Kljub 
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temu, da večina rejcev nima večjih težav s prodajo si ne želijo preveč jagnjet/kozličev v hlevu. Ena tretjina 
rejcev proizvode prodaja doma, dve tretjini pa drugje (prodaja v klavnico,…). Povpraševanje ne dosega 
ponudbe in v glavnem ne prinaša dobička. 77% rejcev meni, da bo prodaja v prihodnjih letih stabilna, kar 
14% jih namerava povečati prodajo. Trženje na tem območju zahteva inovativne in bolj zahtevne pristope. 
Trženje mora biti usmerjeno v ciljno populacijo, ki že danes največ kupuje izdelke od lokalne drobnice. To 
so kupci z visoko ozaveščenostjo o kakovosti izdelkov iz mleka, mesa, volne drobnice, ki prisegajo na 
zdrav način življenja, ki prisegajo na lokalno pridelane izdelke in jim cena ni prednostna pri izbiri. Rejci 
menijo, da bi lahko z boljšo ozaveščenostjo kupcev ter večjo promocijo za približevanje ciljnim kupcem 
preko degustacij in prikazov vzpodbudili potrošnike k večji porabi izdelkov iz slovenskega mleka, mesa, 
volne drobnice. Tudi s ponudbo izdelkov iz drobnice v večjih trgovskih centrih bi se približali kupcem.  
Rejce bi za povečanje proizvodnje na kmetijah najbolj motivirali naslednji ukrepi: 
-več investicijskih podpor za ograje, zgradbe in opremo, 
-manj zahtevna birokracija za pridobivanje sredstev, 
-zmanjšanje vhodnih stroškov za krmo, zdravljenje, 
-višje državne podpore, 
-pri rejcih, ki so starejši je najpomembneje, da imajo zagotovljenega mladega prevzemnika. 
 
MESO DROBNICE 
Lokalno pridelano meso (goveje, meso drobnice) se vse bolj postavlja v ospredje. Meso drobnice je 
prehransko visokokakovostno živilo vendar na lokalnem trgu ne dosega dodane vrednosti. Rejci menijo, 
da bi z podpornim okoljem v obliki  spodaj naštetih ukrepov pripomogli k dvigu prepoznavnosti in 
konkurenčnosti mesa: 
-urejen trg za meso drobnice, 
-doseganje višjih odkupnih cen mesa na trgu, 
 
-ponudba mesa drobnice gostincem in obratom družbene prehrane šole, bolnišnice, vojašnice, 
-izbrana kakovost za meso drobnice. 
Rejci izražajo potrebe po izobraževanjih na temo »Ukrepi za doseganje višje kakovosti mesa drobnice - 
reja, prehrana«. 
 
MLEKO DROBNICE 
Mleko drobnice se večinoma porabi za samooskrbo gospodinjstev (sveže mleko, domači sir, skuta,…). 
Le ena kmetija je tržno usmerjena in mleko prodaja v mlekarno.  Na področju uporabe in predelave mleka 
je na celotnem območju velik interes za izvajanje podpornih ukrepov in izobraževanj za izboljšanje stanja 
v mlečnem sektorju. Rejci potrebujejo podporno okolje v obliki tečajev in delavnic izdelave sirov in drugih 
mlečnih izdelkov v praksi ter »Osnove tehnologije v sirarstvu in smernice dobre prakse« ter v ponudbi 
sirarske opreme in  pripomočkov. Zdi se jim smiselno, da se tudi mleko vključi v shemo Izbrana kakovost 
za mleko drobnice. Ponudbo lokalnih mlečnih izdelkov je treba čimbolj razširiti, da bodo po meri 
potrošnikov. Uporaba logotipov in lastne blagovne znamke bi pripomogli k dvigu prepoznavnosti in odprli 
nove tržne poti.  
 
 
OVČJA VOLNA 
Uporaba ovčje volne ima na območju dolgoletno tradicijo. Z nadaljnjim razvojem in promocijo tega 
področja lahko močno vplivamo na učinkovitost celotnega sektorja drobnice. Rejci na tem območju močno 
pogrešajo odprtje vsaj ene pralnice in manjšega obrata za osnovno obdelavo volne – mikanje, predenje, 
ki bi nudil usluge malim rejcem/predelovalcem volne ter na splošno večjo organiziranost odkupa volne na 
terenu. Menijo, da je skrajni čas za odprtje lokalnih zbirnih centrov za ovčjo volno na tem območju in 
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drugod v Sloveniji. Pomembno je pridobivanje znanja o sortiranju ovčje volne, ki je osnova za nove 
možnosti v trženju z ovčjo volno ter o postopkih za predelavo manj kakovostne volne – izdelava kupov s 
prekrivanjem volne z zemljo in drugimi organskimi snovmi, prikazi izdelave zastirk, v obliki delavnic s 
prikazi. 
Rejci izražajo potrebo po izobraževanjih na temo »Uporaba ovčje volne v kmetijstvu« in »Ukrepi za 
doseganje višje kakovosti ovčje volne - reja, prehrana«.  
 
ZVERI IN DIVJAD 
 
Na območju Idrijsko Cerkljanskega hribovja so prisotne vse tri velike zveri (medved, volk, ris). Del območja 
spada še v osrednje območje medveda. Škode na drobnici se pojavljajo a niso zelo pogoste. Veliko rejcev 
(44%) pa škod sploh ne opisuje. Zelo malo rejcev (3%) poroča o pogostih škodah pri drobnici. Največ 
škod pri drobnici povzročata  
 
lisica, ki mladiča odnese in krokar, ki mladiča poškoduje s kljunom (najpogosteje se škoda kaže z 
izkljuvanimi očmi pri mladičih na pašniku).  Rejci opažajo krokarja na pašnikih oziroma okoliških drevesih. 
Po odgovorih iz ankete lahko sklepamo, da rejci nimajo velikih škod in vsi ne prijavljajo nastale škode. 
Nobeden od anketirancev ni odgovoril, da je s povračilom zadovoljen. Menijo, da bi odškodnine morale 
biti višje. Rejci vsakodnevno kontrolirajo živali na pašniku in jih zvečer večinoma ne zapirajo v hleve. 16% 
jih izvaja ukrep z dodatno ograjo. 
Skoraj polovica anketiranih z upravljanjem z zvermi v Sloveniji ni zadovoljnih  oziroma, način upravljanja 
ni sprejemljiv (31%).  
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4.2.2. ANALIZA ANKET Z REJCI NA OBMOČJU LAS NOTRANJSKA  

 

LAS Notranjska pokriva območje treh občin, Cerknica, Bloke in Loška dolina. Celotno pridelovalno 
območje spada v hribovito – gorsko območje in območje z omejenimi dejavniki pridelave. Prevladuje 
živinoreja – prireja mesa in v manjši meri tudi mleka. Velik del kmetij je vključenih v KOPOP in EK 
programe.  

 
V okviru operacije »Novi izzivi slovenske drobnice« smo anketirali rejce drobnice na območju LAS 
Notranjska. Glavnina rejcev spada v starostno skupino starih od 51-60 let. Kar 22% rejcev je starejših od 
70 let. Večina jih ne sodeluje v rejskih programih za slovenske pasme drobnice. Reje so komercialno 
usmerjene oz. bolj ljubiteljske in rejci povečini redijo drobnico zaradi preprečevanja zaraščanja površin. 
Ena tretjina anketiranih rej je ekoloških, večina jih je certifikat pridobilo do leta 2005. Na območju redijo 
največ ovc mesnih pasem (jezersko-solčavska in oplemenjena jezersko-solčavska, en trop belokranjske 
pramenke) ter nekaj tropov koz mlečne, slovenske srnaste pasme in mlečnih križank. Tropi so majhni do 
srednje veliki (od 5 do 20 odraslih samic). 10% rej na območju je večjih, ki štejejo 51-100 plemenskih 
samic. Od leta 2000 naprej se velikost tropov drobnice na območju ni bistveno spreminjala. Tudi za 
prihodnost se napoveduje, da se velikost tropov drobnice na celotnem območju ne bo povečevala niti ne 
zmanjševala. Gospodarstva z rejo drobnice so majhna do srednje velika (5-20ha skupnih kmetijskih 
površin). Večji del kmetijskih površin so travinja in pašniki. Gozd predstavlja pomemben delež saj se na 
območju veliko kmetij ukvarja še z gozdarstvom in lesarstvom. Polovica kmetij je hribovskih, četrtina 
višinsko-gorskih. 9% kmetij je na posebnih in drugih območjih. 60% vprašanih obdeluje tudi površine v 
najemu, večinoma gre za travnike in pašnike. Rejci svoje drobnice ne pasejo na planinskih pašnikih oz. 
na območju skoraj ni skupnih planinskih pašnikov. Reja drobnice ima na območju dolgoletno tradicijo a 
večina anketiranih rejcev se je z drobnico začela ukvarjati v letih med 2000 in 2003, nato je v naslednjih 
letih prišlo do stagnacije, v letih po letu 2015 pa beležimo porast števila rej drobnice. Glavni proizvod na 
trgu mesa so odstavljena jagnjeta za zakol teže 25-30kg, glavni proizvod na trgu mleka pa mleko, sir in 
drugi mlečni izdelki, ter sesni kozliči za zakol. Kljub temu, da večina rejcev nima večjih težav s prodajo si 
ne želijo preveč jagnjet/kozličev v hlevu. Žive živali, meso, mleko in mlečni izdelki se večinoma prodajajo 
doma in nimajo nobene blagovne znamke. Povpraševanje ne dosega ponudbe in v glavnem ne prinaša 
dobička. Po mnenju rejcev bo tudi v prihodnosti prodaja stabilna. Med kupci je največ tistih, ki prisegajo 
na lokalno pridelane izdelke in jim cena ni prednostna pri izbiri ter prisegajo na zdrav način življenja. Rejci 
menijo, da bi lahko z boljšo ozaveščenostjo kupcev ter večjo promocijo za približevanje ciljnim kupcem 
preko degustacij in prikazov vzpodbudili potrošnike k večji porabi izdelkov iz slovenskega mleka, mesa, 
volne drobnice. 
Vse tri občine (Loška dolina, Bloke, Cerknica) se nahajajo na območju pojavljanja velikih zveri. Kljub temu 
dejstvu je skoraj polovica anketiranih odgovorila, da ne opažajo izginotja živali zaradi napadov zveri in 
drugih plenilcev. Le četrtina anketiranih poroča o velikih izgubah drobnice zaradi napadov zveri. Škodo 
najpogosteje povzročata medved in volk. Vedno več škod povzročata šakal in lisica medtem ko krokar ne 
povzroča velikih škod. Vendar nekateri rejci sklepajo, da jagnjeta in kozliče včasih napada tudi krokar, ker 
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ga vidijo na pašnikih ali v bližnji okolici, poginula jagnjeta/kozliči imajo poškodbe, izkljuvane oči, ki jih 
krokar povzroči s kljunom. 
Tretjina rejcev, ki so prijavili škodo po zvereh so zadovoljni s povrnjeno odškodnino, druga tretjina pa jih 
meni, da bi morale biti odškodnine višje. Za zaščito svoje drobnice rejci izvajajo vrsto ukrepov, 
najpogostejši ukrep je vsakodnevno zganjanje in zapiranje v hlev (ali v nočne obore) in vsakodnevna 
kontrola na pašniku. 13% rejcev izvaja ukrep zaščite z dodatno ograjo. Pes čuvaj je prisoten le v 6% rejah, 
osel pa v 4% rejah. 
Skoraj polovica anketiranih meni, da upravljanje z zvermi v Sloveniji ni sprejemljivo oziroma so z načinom 
upravljanja nezadovoljni (31%). Menijo, da je divjadi in zveri številčno preveč in država preveč zagovarja 
pozitivne učinke velikega števila divjadi in zveri. 
 
Izvedena je bila tudi anketa o uporabi mesa in mleka drobnice v prehrani (Priloga 2: Vprašalnik o 
uporabi mesa in mleka drobnice v prehrani). Poslana je bila obratom javne prehrane na območju (šole, 
vrtci, dom starejših občanov), gostinskim obratom ter ostalim subjektom, ki ponujajo hrano (npr. turistične 
kmetije, kmetije z nastanitvijo ipd.). Čeprav je bilo izpolnjenih anket relativno malo, lahko glede na 
poznavanje razmer na območju trdimo, da so odgovori reprezentativni in da odražajo realno sliko glede 
uporabe mesa in mleka drobnice v prehrani.  
 
Na območju je 6 obratov javne prehrane, ki imajo svojo kuhinjo z dnevno pripravo obrokov in sicer štiri 
šole, en vrtcev in en dom starejših občanov. V teh obratih mesa in mleka drobnice ne uporabljajo pri 
pripravi obrokov. Kot glavni razlog so navedli dejstvo, da ni ustreznih dobaviteljev oziroma 
ponudnikov. Pri rejcih iz območja lahko dobijo le celo (zaklano) žival (npr. jagnje, kozlička), ne pa 
posameznih delov, kot je to pri drugih vrstah mesa. Isto velja tudi za eno manjših zasebnih klavnic na 
območju – ne ponujajo posameznih kosov mesa. Kot drugi najbolj pogost razlog pa je bilo izpostavljeno 
dejstvo, da tako pri otroci, kot tudi starejših meso drobnice ni priljubljeno oziroma se o njem širi napačna 
predstava (da ima vonj oziroma da smrdi). Kar po besedah kuharjev posledično pomeni, da če na jedilniku 
vidijo meso drobnice, tega niti ne poskusijo.   
 
Tudi na jedilnih listih različnih ponudnikov hrane le redko najdemo jedi, ki vključujejo meso, mlek ali 
mlečne izdelke drobnice. Če pa že, je ta ponudba zelo skromna – npr. sir ali pa pečen kozliček/jagenček. 
Kot glavni razlog navajajo slabo ozaveščenost potrošnikov o prednostih / pozitivnih lastnostih uživanja 
teh živil ter primanjkovanje znanja o ustrezni pripravi živil (predvsem jedi iz mesa).  
 
Anketirani ne poznajo jedi iz mesa, mleka ali mlečnih izdelkov, ki bi bila tipična za območje LAS 
Notranjska. Meso se večinoma pripravlja kot pečenko (posamezne kose ali celo jagnje/kozliček) ali 
dušeno. So pa tako obrati javne prehrane, kot tudi gostinski ponudniki pripravljeni vključiti jedi iz mesa, 
mlake ali mlečnih izdelkov drobnice na svoj jedilnike oziroma v ponudbo. V obratih javne prehrane pod 
pogojem, da bi bila ustrezna ponudba mesa (posamezni deli / kosi, lokalni ponudniki, ustrezna 
kvaliteta/cena), gostinski ponudniki pa v primeru povpraševanja svojih gostov.  
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Analiza potencialov 
 

Na območju Las Notranjska je registriranih 110 kmetij z rejo drobnice (Centralni register drobnice, za 
obdobje 1.2.2017 do 1.2 2018). 87% je ovc (1415 odraslih samic) in 13 % je koz (210 odraslih samic). 
Glede na leto 2016 se je stalež malenkostno zmanjšal (za slabih 9%).  
Rejci menijo, da bi za povečanje proizvodnje na kmetijah najbolj stimulativno delovali naslednji ukrepi: 
-več investicijskih podpor za ograje, zgradbe in opremo 
-manj zahtevna birokracija za pridobivanje sredstev, 
-zmanjšanje vhodnih stroškov za krmo, zdravljenje, 
-višje državne podpore. 
 
Meso drobnice je prehransko visokokakovostno živilo vendar na trgu ne dosega svoje dodane vrednosti. 
Rejci menijo, da bi z podpornim okoljem v obliki  spodaj naštetih ukrepov pripomogli k dvigu 
prepoznavnosti in konkurenčnosti mesa: 
-doseganje višjih odkupnih cen mesa na trgu, 
-urejen trg za meso drobnice, 
-ponudba mesa drobnice gostincem in obratom družbene prehrane šole, bolnišnice, vojašnice, 
-izbrana kakovost za meso drobnice. 
Rejci želijo pridobivati znanje o značilnostih in hranilnih vrednostih ovčjega in kozjega mesa. Na 
delavnicah in drugih izobraževanjih je smiselno prikazati možnosti uporabe drobovine v prehrani. Večina 
rejcev izraža potrebe po izobraževanjih na temo »Ukrepi za doseganje višje kakovosti mesa drobnice - 
reja, prehrana«. 
 
Mleko drobnice se večinoma predeluje v mlečne izdelke (sir, albuminska skuta,...). Kozje mleko se na 
trgu pojavlja tudi kot sveže mleko. Ker so možnosti za predelavo ovčjega in kozjega mleka velike so rejci 
izrazili potrebo za izvajanje sledečih ukrepov: 
-delavnice in izobraževanja o izdelavi sirov in drugih mlečnih izdelkov v praksi, 
-tečaji in delavnice »Osnove tehnologije v sirarstvu in smernice dobre prakse« ter pridobivanje znanja o 
poznavanju značilnostih ovčjega in kozjega mleka v mlečno predelovalni tehnologiji. 
Raziskati je treba nove trende s poudarkom na ovčjem in kozjem mleku, preizkušati postopke izdelave in 
zorenja novih izdelkov, izvajati močnejšo promocijo izdelkov med potrošniki (degustacije na tržnicah, 
sejmih, drugih prireditvah). 
 
 
Ovčja volna v zadnjem času pridobiva na prepoznavnosti in uporabnosti. Z razvojem tega področja lahko 
močno vplivamo na učinkovitost celotnega sektorja drobnice. Tu bi lahko dosegli večji napredek z 
izvajanjem naslednjih ukrepov: 
-večja organiziranost odkupa volne na terenu, 
-odprtje vsaj ene pralnice in manjšega obrata za osnovno obdelavo volne - mikanje predenje, ki bi nudil 
usluge malim rejcem/predelovalcem volne v Sloveniji, 
-odprtje lokalnih zbirnih centrov za ovčjo volno, 
-postopki za predelavo manj kakovostne volne - kompostiranje, zastirke, delavnice s prikazi. 
Rejci izražajo potrebo po izobraževanjih na temo »Uporaba ovčje volne v kmetijstvu« in »Ukrepi za 
doseganje višje kakovosti ovčje volne - reja, prehrana«.  
 
Kot lahko sklepamo na podlagi rezultatov ankete, bi k povečanju reje najbolj pripomogli investicijski ukrepi 
za posodobitev kmetij z rejo drobnice. K boljši organiziranosti odkupa mesa bi največ pripomogli z boljšim 
poznavanjem mesa drobnice, promocijo in ponudbo mesa. S popestritvijo ponudbe mesa drobnice bi  
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lahko dosegali višje cene mesa. Večja klavnica, ki se je rejci na tem območju poslužujejo je v Postojni, 
na območju pa deluje ena manjša klavnica v zasebni lasti. 
Mleko drobnice ostaja tržna niša, ki je za izkoristiti. Na tem področju je treba raziskati nove trende s 
poudarkom na ovčjem in kozjem mleku, preizkušati postopke izdelave in zorenja novih izdelkov ter čimbolj 
promovirati izdelke med potrošniki. 
Z večjo porabo lokalne nastrižene volne bi lahko močno vplivali na učinkovitost celotnega sektorja 
drobnice v območju in posledično v ostali Sloveniji. Po informacijah rejci ogromne količine volne odpeljejo 
na gradbene deponije, ki brez težav volno vzamejo in jo v nadalje predelajo (uničijo) na nam neznane 
načine.  
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4.2.3. ANALIZA ANKET Z REJCI NA OBMOČJU LAS ZSŠD  
 
Na območju LAS ZSŠD ima reja drobnice dolgo tradicijo. Stari zapisi kažejo, da so na tem območju 
napredni rejci s križanjem in odbiro razvili našo najbolj razširjeno avtohtono pasmo, jezersko- solčavsko 
ovco, ki jo odlikuje dobra prilagodljivost in celoletna plodnost. Zaslužni so tudi za ohranitev pasme, saj so 
rejo ovc ohranili tudi v letih po drugi svetovni vojni, ki niso bila naklonjena reji drobnice, saj ta dohodkovno 
ni bila konkurenčna reji mlečnega goveda. 
Danes na tem območju prevladuje reja mesnih ovc, nekaj je tudi rejcev koz burske pasme in mlečnih koz. 
Koze imajo rejci pretežno za samooskrbo z mlekom, saj ni nobene registrirane predelave za kozje ali 
ovčje mleko. Rejci z večjimi tropi so jezersko solčavsko ovco nadomestili z oplemenjeno jezersko 
solčavsko romanovsko, ki je zaradi večjega števila rojenih jagnjet po ovci bolj donosna. 
Na območju LAS ZSŠD je registriranih 225 gospodarstev, ki redijo drobnico. Po podatkih Centralnega 
registra je bil 1. 2. 2017 stalež drobnice  4.966 živali. Ocenjujemo, da je odraslih ovc in koz cca 3.500. Na 
nihanje števila plemenskih živali najbolj vpliva količina pridelane krme, saj lahko pri drobnici čredo 
sorazmerno hitro povečamo, če je leto ugodno za pašo in tudi zmanjšamo v primeru suše ali drugih 
vremenskih neprilik. 
Na območjih, kjer je bila reja drobnice tradicionalna, to so občine Solčava, Luče, Ljubno in Gornji Grad, 
se število rej ne zmanjšuje. Stalež drobnice na tem območju je nekoliko upadel, ker so nekateri rejci zaradi 
težav s prodajo jagnjet ovce nadomestili z rejo goveda cikaste pasme. Na območju občin Mozirje, Šmartno 
ob Paki, Velenje in v občinah Spodnje Savinjske doline se je število rejcev zmanjšalo in s tem tudi stalež 
drobnice. 
Za boljši pregled trenutnega stanja smo anketirali 22 naključno izbranih rejcev in tudi s pomočjo rezultatov 
ankete prišli do nekaterih zaključkov. 

Vprašanje: V katero starostno skupino spadate ? 

Ugotovili smo, da je starostna struktura rejcev precej neugodna. Največ rejcev je v starostni skupini med 
61 in 70 let, sledijo tisti, ki so stari od 51 do 60 let. V ti dve starostni skupini sodi več kot 60 % rejcev. V 
starostni skupini od 20 do 30 let je manj kot 20 % anketiranih rejcev. 
< 20 let   0%  
20 – 30 17%   
31 – 40    8% 
41 – 50    8% 
51 – 60  28%     
61 – 70  38% 
Nad 70      1% 
Predlagana rešitev : Mladi prevzemniki kmetij se bodo za  rejo drobnice odločili, če bo ta dohodkovno 
zanimiva. To bodo dosegli predvsem z višjo kakovostjo proizvodov in prodajo  končnemu kupcu. Država 
lahko rejo drobnice spodbuja z ustreznimi ukrepi kmetijske politike. 

Vprašanje: Ali ste vključeni v kontrolo porekla in proizvodnje? 

Preko 80 % rejcev je vključenih v kontrolo porekla in proizvodnje. Delež kontroliranih tropov na tem 
območju je visok, saj je sodelovanje v kontroli pogoj za uveljavljanje spodbude za rejo avtohtonih in 
tradicionalnih pasem. Ob ponovnem obujanju ovčereje v Sloveniji med leti 1980 in 1990 je bila na tem 
območju še ohranjena jezersko – solčavska ovca. Rejce so takrat vključili v gensko banko, da so iz teh 
tropov vzrejali plemenske jagnjice in ovne za povečanje populacije. 
Predlagana rešitev: 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 
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vključijo v kontrolo porekla in proizvodnje in s sodelovanjem v organih rejske zveze sooblikujejo rejske 
cilje. 

Vprašanje: Ali je reja ekološka, konvencionalna, ljubiteljska?  

Polovica od anketiranih kmetij ima certifikat za ekološko rejo. Pri reji drobnice na tradicionalen način ni 
težko zagotoviti zahtev ekološke pridelave in zato je sorazmerno velik delež rejcev vključenih v ta način 
reje. Žal v Sloveniji ni nobenega odkupovalca ekološke jagnjetine, zato so jih rejci primorani prodati po 
enaki ceni, kot je za konvencionalno vzrejena jagnjeta. Višje stroške prireje si pokrijejo z višjimi plačili za 
površine. 
Predlagana rešitev : 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. 

Vprašanje: Usmeritev: mesna, meso-volna, mlečna, mleko - meso 

Preko 80 % rejcev ima prirejo jagnjet za meso, manj kot 10 % se je opredelilo za prirejo meso – volna. 
Mlečno proizvodnjo imajo le na kmetijah z rejo mlečnih koz. 
Predlagana rešitev: 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. 
 
 

Vprašanje: Pasma ovc: JS, JSR, B, VFB, IP, BP, T drugo 

Prevladujejo ovce jezersko – solčavske pasme, saj jih je cca 70 %, sledi oplemenjena jezersko solčavska 
pasma. Jezersko solčavska ovca je prilagojena klimi in rejskim razmeram na tem območju in je gotovo 
najbolj primerna izbira. 
Predlagana rešitev : 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. 

Vprašanje: Pasma koz: SR, BU, SA, DR, drugo 

Pri kozah je 70 % srnaste pasme. Rejci jih redijo za samooskrbo z mlekom, na turističnih kmetijah tudi za 
to, da popestrijo ponudbo domačih proizvodov. Bursko pasmo redijo v manjših čredah z namenom 
preprečevanja zaraščanja, saj vemo, da so koze bolj primerne za pašo grmovja. 
Predlagana rešitev: 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. 

Vprašanje: Število plemenic v tropu 

Glede števila plemenskih živali je največ rej od 20 do 50 živali, kar je več od povprečja v Sloveniji. Več 
kot 100 živali ima 10 % rej, prav toliko jih je med 11 in 20 živali. 
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Predlagana rešitev : 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.  

Vprašanje: Zakaj ste se odločili za rejo ovc/koz: tradicija, preprečevanje zaraščanja, kmetijo sem 
podedoval, drugo 

Večina rejcev (70 %) je odgovorila, da redijo drobnico zaradi tradicije, 20 % zaradi preprečevanja 
zaraščanja, manjši procent jih je odgovorilo, da so kmetijo podedovali. 
Predlagana rešitev : 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.  

Vprašanje: Koliko ha kmetijskih površin obsega kmetija 

Velikost anketiranih kmetij je sorazmerno velika, saj jih ima več kot polovica med 20 in 40 ha površin. Pri 
tem je bil upoštevan tudi gozd. 
Predlagana rešitev : 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.  

Vprašanje: Od skupnih kmetijskih površin imamo 

Od obdelovalnih površin ima skoraj 40 % rejcev od 5 do 10 ha travnikov in pašnikov, 30 % jih ima 10 do 
20 ha travnikov in pašnikov, le 5 % jih ima več kot 50 ha travnikov in pašnikov. To je skladno z velikostjo 
tropov. 
Predlagana rešitev : 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. 

Vprašanje: Tip kmetije: višinsko/gorska, hribovska, ravninska, posebna in druga območja 

Večina kmetij (80 %) je gorsko višinskih, druge so hribovske. 
Predlagana rešitev : 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. 

Vprašanje: Ali obdelujete tudi površine v najemu? 

Preko 70 % rejcev obdeluje lastne površine, manj kot 30 % ima tudi najete. 
Predlagana rešitev : 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. 

Vprašanje: Ali poleti uporabljate tudi skupne planinske pašnike? 

Nobeden od anketiranih rejcev nima poleti drobnice na skupnem planinskem pašniku. Na območju 
Zgornje Savinske doline so sicer tri planine, kjer se pase samo drobnica in tri planine, kjer se pase poleg 
drobnice tudi govedo. Letos je bilo na planinski paši preko 500 glav drobnice. 
Predlagana rešitev : 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. 
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Vprašanje: Katerega leta ste se začeli aktivno ukvarjati z rejo drobnice? 

Večina rejcev redi drobnico že več kot 15 let, le eden je pričel z rejo leta 2016. Kljub opuščanju mlečnih 
krav na manjših kmetijah se rejci ne odločajo za rejo drobnice, saj nimajo zagotovljenega odkupa jagnjet. 
Raje se odločijo za rejo krav dojilj, čeravno bi bil dohodek z rejo drobnice primerljiv ali boljši. 
Predlagana rešitev : 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. 

Vprašanje: Kako se je od leta 2000 naprej spreminjala velikost vašega tropa: stabilno, naraščajoče, 
padajoče 

Glede velikosti tropa jih je 80 % odgovorilo, da je ta glede na leto 2000 stabilna, 20 % jih je v tem obdobju 
povečala svoj trop. 
Predlagana rešitev : 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. 

Vprašanje: Kaj je vaša glavna proizvodnja? 

Na vprašanje, kaj je njihova osnovna proizvodnja jih je 70 % odgovorilo, da so to jagnjeta za zakol od 30 
do 35 kg, 20 % pa jagnjeta za zakol od 25 do 30 kg. Manjši delež je navedel kot osnovni proizvod poleg 
mesa tudi volno. 
Predlagana rešitev: 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 …) 

Vprašanje: V tropu želim čim več: dvojčkov, trojčkov 

Skoraj 80 % rejcev si želi dva jagnjeta ali več v gnezdu, 20 % ima raje enojčke, saj jih ovce lažje odredijo 
in jih ni potrebno dokrmljevati. 
Predlagana rešitev: 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. 

Vprašanje: Proizvode prodajam: doma, drugje 

Večina (90 %) jih svoje proizvode proda doma, le 10 % jih proda drugam, kar je mišljeno v klavnice. 
Predlagana rešitev: 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.  

Vprašanje: Ali imate s prodajo težave: ne, da 

Nihče pri prodaji nima težav. 
Predlagana rešitev: 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. 

Vprašanje: Ali ima proizvod posebno blagovno znamko ime? 

Posebne blagovne znamke nima nobeden od vprašanih rejcev. 
Predlagana rešitev: 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. 

Vprašanje: Ali vam prodaja prinaša dobiček? 
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Več kor polovica rejcev ( 58 % ) meni, da z rejo nima dobička, drugi so odgovorili, da ga imajo. Tukaj gre 
predvsem za večje reje, kjer je reja drobnice osnovna dejavnost na kmetiji. 
Predlagana rešitev: 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. 

Vprašanje: Ali je povpraševanje večje od vaše ponudbe? 

Skoraj vsi rejci so mnenja, da povpraševanje po jagnjetini ne presega ponudbe. 
Predlagana rešitev: Rejci so ponudbo prilagodili povpraševanju. Z osveščanjem kupcev, gostincev in 
drugih porabnikov bi povpraševanje lahko povečali. 

Vprašanje: Kakšna bo po vašem mnenju prodaja v prihodnje: stabilna, naraščajoča, padajoča 

Glede prodaje v prihodnje jih 80 % meni, da bo ta stabilna, 15 % jih pričakuje povečanje, le manjši delež 
pa jih meni, da bo slabša. 
Predlagana rešitev : 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. 
 

Vprašanje: Opredelite kategorijo najpogostejših kupcev vaših proizvodov 

Preko 80 % rejcev meni, da kupci prisegajo na zdrav način življenja, preko 60 % jih meni, da so kupci 
visoko ozaveščeni o kakovosti izdelkov iz mleka, mesa in volne drobnice. Na vprašanje, kaj bi kupce 
vzpodbudilo h kupovanju izdelkov iz slovenskega mleka, mesa, volne drobnice jih je največ mnenja, da 
bi k temu pripomogla dostopnost ponudbe preko celega leta, na drugem mestu je bil odgovor ponudba v 
večjih trgovskih centrih, skoraj polovica je odgovorila tudi, da bi prodajo povečala bolj pestra ponudba 
izdelkov, več promocije za približevanje ciljnim kupcem in boljše ozaveščanje kupcev. 
Predlagana rešitev : 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. 

Vprašanje: Kako bi kupce vzpodbudili h kupovanju izdelkov iz slovenskega mleka, mesa, volne 
drobnice?  

Na to vprašanje je največ rejcev odgovorilo, da bi k temu prispevala dostopnost ponudbe preko celega 
leta. Prodajo bi povečala tudi ponudba v večjih trgovskih centrih. Pomembna se jim zdi tudi stalna in 
visoka kakovost izdelkov, bolj pestra ponudba izdelkov ter večja promocija. 
Predlagana rešitev: 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.  

Vprašanje: Kateri so najpomembnejši dejavniki, ki bi lahko vplivali na povečanje proizvodnje na 
kmetiji? 

Glede vpliva trga jih je največ mnenja, da bi na povečanje proizvodnje vplivalo doseganje višjih odkupnih 
cen mesa na trgu, na drugem mestu je bil odgovor, da bi k temu pripomogel urejen trg z mesom drobnice, 
na tretjem mestu ponudba mesa drobnice gostincem in obratom družbene prehrane, šole, bolnišnice, 
vojašnice. 
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Rejci, ki imajo mlečno proizvodnjo menijo, da bi na večjo proizvodnjo najbolj vplivala ponudba mleka in 
mlečnih izdelkov drobnice v samopostrežnih avtomatih in boljša ponudba sirarske opreme in 
pripomočkov. Visok pomen so pripisali tudi znanju, ki bi ga pridobili na delavnicah za izdelavo sirov in 
drugih mlečnih izdelkov v praksi ter novim proizvodom, ki jih želijo potrošniki. 
Glede večje proizvodnje volne na kmetijah se je večina vprašanih opredelila, da bi k temu največ 
pripomogla večja organiziranost odkupa volne na terenu, odprtje vsaj ene pralnice in manjšega obrata za 
osnovno obdelavo volne, pomembno se jim zdi tudi znanje o sortiranju volne. 
Predlagana rešitev: 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.  

Vprašanje: Katera izobraževanja bi bila za vas najbolj koristna in potrebna (meso)? 

Na vprašanje, katera izobraževanja bi bila najbolj koristna in potrebna na področju proizvodnje mesa 
drobnice se je največ rejcev opredelilo za ukrepe za doseganje višje kakovosti mesa drobnice z 
tehnologijo reje in prehrane, na drugem mestu je potrebno znanje o pripravi mesa drobnice in na tretjem 
mestu priprava jedi iz mesa drobnice. 
Predlagana rešitev: 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. 

Vprašanje: Katera izobraževanja bi bila za vas najbolj koristna in potrebna (mleko)? 

Na vprašanje, katera izobraževanja bi bila najbolj potrebna na področju proizvodnje mleka, so vsi postavili 
na prvo mesto izdelavo sirov in drugih izdelkov v praksi, pomembno se jim zdi tudi poznavanje osnovne 
tehnologije v sirarstvu s poudarkom na ovčjem in kozjem mleku ter poznavanje smernic dobre prakse. 
Predlagana rešitev: 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 
odločali tudi za rejo mlečnih ovc in koz. S tem bi popestrili ponudbo izdelkov, nekaterim rejam pa omogočili 
boljši dohodek. 

Vprašanje: Katera izobraževanja bi bila za vas najbolj koristna in potrebna (volna)? 

S področja volne si rejci želijo znanje s področja uporabe ovčje volne v kmetijstvu. Zanimajo jih tudi ukrepi 
za doseganje višje kakovosti ovčje volne z rejo in prehrano ter striženje in sortiranje volne s prikazi. 
Predlagana rešitev: 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. 

Vprašanje: Ali pogosto opažate izginotje živali zaradi zveri in drugih plenilcev? 

Glede napadov zveri je 90 % rejcev odgovorilo, da jih sicer opažajo, a ne zelo pogosto. Največkrat imajo 
težave s krokarjem, saj je 50 % rejcev odgovorilo, da so imeli izgube jagnjet na pašniku. Manjši delež 
rejcev je imel izgube zaradi lisic, potepuških psov in medveda. 

Vprašanje: Navedite pogostost opažanja izgub jagnjet/kozličev zaradi: krokarja, medveda, volka, 
risa, šakala, potepuških psov, lisice 

Rejci so najpogosteje opazili izgube zaradi krokarja, medveda , lisice in tudi potepuških psov. Po podatkih 
Zavoda za gozdove Nazarje je bilo od l. 2009 do l. 2018 prijavljenih največ škod pri drobnici zaradi napada 
rjavega medveda, na drugem mestu je krokar, škodo je povzročal tudi planinski orel. 

Vprašanje: Kako veste, da je izginotje mladiča posledica krokarja 

Da je vzrok za izgubo mladičev na pašniku krokar, rejci največkrat sklepajo po tem, da ga opazijo na 
pašniku in na osnovi poškodb s kljunom. 
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Vprašanje: Ali ste škodo prijavili, kako ste zadovoljni s povračilom škode 

Nobeden od anketiranih rejcev ni prejel povračila škode zaradi napadov zveri. Po podatkih odgovorne 
službe so rejci, ki so imeli škodo, to tudi uveljavljali. 

Vprašanje: kaki so vaši ukrepi za zaščito pred izgubami mladičev? 

Skoraj vsi rejci vsakodnevno kontrolirajo živali na pašniku, saj menijo, da je to najbolj učinkovit ukrep za  
zaščito pred izgubami mladičev. Živali vsak večer zganja v hlev le 20 % rejcev, majhen odstotek jih ima 
pastirja ali osla v tropu. 

Vprašanje: Ali ste zadovoljni z upravljanjem z zvermi? 

Kljub temu, da se je večina rejcev opredelila, da nimajo pogostih izgub zaradi zveri, jih je skoraj 80 % 
odgovorilo, da z upravljanjem z zvermi niso zadovoljni, 20 % jih meni, da je to nesprejemljivo, le 10 % pa, 
da je zadovoljivo. 
Predlagane rešitve za  težave z napadi zveri 
Po podatkih Zavoda RS za gozdove, območne enote Nazarje, je največ škode na drobnici s strani 
krokarja, planinskega orla in rjavega medveda.  
Preglednica: Škoda drobnice zaradi napadov zveri (Vir: Zavod RS za gozdove, OE Nazarje) 

Leto škode Kraj nastanka 
škode 

Vrsta Količina 
poškodovane/mrtve 
drobnice 

2009 Strmec, Raduha  
(Luče) 

krokar 9 kom 

 Ter (Ljubno) Planinski orel 1 kom 

 Planina Veža Ravni 
(Luče) 

Rjavi medved 21 mrtvih kom, 3 
poškodovane ovce, 
4 pogrešane ovce 

2010 Florjan (Gornji 
Grad) 

krokar 1 kom 

2011 Ter (Ljubno) Planinski orel 1 kom 

 Olševa, Matkov Kot 
(Solčava) 

Rjavi medved 3 kom 

2012 Planina (Ljubno), 
Lenart (Gornji 
Grad) 

Planinski orel 2 kom 

 Strelovc (Solčava) Rjavi medved 11 ovc, 1 koza, 1 
jagnje 

2013 Podveža (Luče), 
Ter (Ljubno) 

Planinski orel 3 kom 

 Podveža, Molička 
planina, Raduha 
(Luče), Grohot, 
Icmankov stan, 
Robanov Kot 
(Solčava), Ter 
(Ljubno) 

Rjavi medved 60 kom 

 Robanov Kot krokar 1 kom 
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2014 Podveža, Raduha 
(Luče), Grohot, 
Icmankov stan 
(Solčava), 
Jezernikova 
planina (Ljubno) 

Rjavi medved 11 kom 

 Robanov Kot 
(Solčava) 

krokar 1 kom 

 Ter (Ljubno) Planinski orel 1 kom 

2016 Ter (Ljubno) Planinski orel 1 kom 

2017 Olševa (Solčava) Rjavi medved 4 kom 

 Ter (Ljubno) Planinski orel 2 kom 

2018 Radmirje (Ljubno) krokar 3 kom 

 Ter (Ljubno) Planinski orel 1 kom 

 Podveža (Luče) volk 5 kom 

 Planina (Ljubno) krokar 2 kom 

 
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. 
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4.2.4. ANALIZA ANKET Z REJCI NA OBMOČJU LAS DOLENJSKA IN BELA 
KRAJINA   

 
V Beli krajini je okoli dvesto rejcev drobnice, ki redijo 10.000 ovc, na leto pa vzredijo okoli 15.000 
jagenjčkov. Sliši se veliko, a je še vedno premalo za potrebe Belokranjcev. Za lastne potrebe, pa tudi 
potrebe  gostincev kupujejo jagenjčke celo na Kočevskem, Primorskem, Gorenjskem.  
Belokranjskih rejcev, ki so usmerjeni v mlečno predelavo, je v Beli krajini malo, to so predvsem turistične 
kmetije. 
Število drobnice  v Beli krajini se ne spreminja in je že več kot desetletje stabilno. A v zadnjem času se 
vendarle pojavljajo novi rejci.  Kmetje opuščajo rejo bikov in kupijo čredo 20 ali 25 ovc, ki so bistveno  
enostavnejše za rejo. Prevladuje avtohtona pasma belokranjske pramenke, povečati jo želijo na vsaj 70 
odstotkov veh belokranjih ovc.  Pasma ovce je prilagojena za bivanje na kraškem območju, meso je 
najboljše, okusnejše  in tudi izkoristek mesa pri jagenjčku je visok, saj ima zelo drobne kosti, medtem ko 
imajo npr. solčavska in druge pasme debele kosti.  
Izkoristek volne pri belokranjski pramenki je slab in predstavlja čisti višek.  Volna belokranjske pramenke  
in tudi drugih  slovenskih pasem ni visoke kvalitete, da bi bila lahko uporabna za nadaljnjo predelavo. 
Večina rejcev bi jo najraje zažgala. V Beli krajini nihče ne odkupuje volne, tudi malo je ljudi, ki iz volne 
sploh kaj delajo, le redki še pletejo nogavice, izdelujejo polstenje (filc). Nekaj volne odkupuje podjetje 
Soven, ki dvakrat na leto odkupuje volno in jo predela. Eno striženje ovce  pomeni kilogram in pol do dva 
kilograma volne. Vendar se tudi na tem področju premika, saj se lahko volna uporabi kot zastirka na njivi, 
volna počasi trohni in je odlično gnojilo in rahlja zemljo.  
V anketo je bilo vključenih 19 rejcev drobnice, kar predstavlja 10% vseh rejcev na območju Bele krajine. 
Večina anketiranih rejcev je iz občine Črnomelj, manj jih je iz Semiča iz Metlika pa je le eden, saj očitno 
na tem območju ovčereja ni tako prisotna. Ankete so izvedene direktno – osebno, na osnovi pogovora z 
rejci.   

 
 
Vključeni kraji: Fučkovci,  Rim, Miliči, Štrekljevec, Mala SEloa, Preloka. Purga, Velka Sela, Radovica, 
Marindol, Stari trg, Groblje, Purga Črnomelj, Adlešiči, Tribuče, Semič, Zilje, Male Seča. 
 
 
Starost rejcev drobnice: 
Največ rejcev drobnice se umešča v starostni skupini 41 do 50 let in 61 do 70 let. Vzrok je v gospodarski 
krizi, ki je zajela to območje po prenehanju poslovanja večjih gospodarskih družb, pred 20 leti in več  (Beti, 
Danfos…) in so nekateri našli svojo priložnost tudi v gojenju drobnice. V starostni skupini 20 – 30 let jih 
je manj, kar je pogojeno z zboljšanjem gospodarskem situacije (Akrapovič). Spodbudno pa je dejstvo, da 
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se število rejcev povečuje, tudi med mladimi, saj je ena izmed vej turizma, ki je na tem območju zelo 
prisoten, tudi kulinarika, zato se veliko turističnih kmetij odloča za lastno proizvodnjo.   

 
Kontrola porekla  proizvodnje 
 

 
 
Certifikat kontrole proizvodnje ime skoraj 60% rejcev drobnice, kar je razumljivo, saj se večina rejcev z 
mesom oskrbuje gostinske obrate ali pa uporabijo meso na svojih turističnih kmetijah. Certificirani niso le 
– tisti rejci drobnice z manjšo čredo do 10 glav drobnice, ki redijo drobnico za uporabo v lastnih 
gospodinjstvih.  
 
 
 
Usmeritev 
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Glede na to, da je večina rejcev usmerjenih v rejo belokranjske pramenke, ki je znana po kvalitetnem 
mesu in tudi izkoristek mesa je največji, je razumljivo, da je večina pridelovalcev usmerjenih v mesno 
pridelavo.  Postopoma se razvija tudi mlečna predelava. Trije rejci že imajo mlečno predelavo. Izdelujejo 
ovčje sire in tudi jogurte. To so predvsem turistične kmetije, najdejo pa se tudi posamezniki. Volna v večini 
primerov predstavlja odpad, zaradi slabše kvalitete je izkoristek zelo slab. V zadnjem času pa se povečuje 
njena uporaba v kmetijske namene, predvsem kot zastirka v ekološkem kmetijstvu. Volna ne obremenjuje 
okolja, saj zaradi svojega počasnega trohnenja in rahljanja zemlje predstavlja odlično gnojilo.  
 

 
Oplemenjena jezersko sočavska ovca je slovenska tradicionalna pasma ovce in je med vsemi pasmami 
v Sloveniji najbolj prisotna. Je tip ovce, ki je primeren za intenzivno rejo za prirejo mesa – predvsem za 
jagnjetino. Na drugem mestu se umešča gojenje belokranjske pramenke, ki je na tem območju avtohtona 
pasme ovce. Ovce vrste belokranjske pramenke so sezonsko poliestrične, torej jagnjijo le enkrat letno, 
spomladi. Jezerko sočavske ovce so celoletno poliestrične, zaradi tega so tudi pri rejcih priljubljenejša 
sorta.  
 
Št. plemenic v tropu (odraslih, ki so že enkrat jagnjile/jarile  (n = 19)  
%

 
Največ rejcev se umešča v skupino z rejo 11 do 30 plemenic v tropu,  iz česar je razvidno, da reja drobnice 
ni prevladujoča dejavnost na kmetijah, ampak zgolj kot dodatek k ostalim dejavnostim.  Na osnovi 
izdelanih ocen kakih 80% belokranjskih ovčerejcev redi živali za lastno preskrbo in za prijatelje, le delno 
za prodajo. Poleg teh pa je še deseterica  večjih rejcev, ki redi po 200 do 300 ovac in dela za trg.   
 
Zakaj ste se odločili za ovce/koze te pasme 



      
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja    

Evropa investira v podeželje 
 

58 
 

 

 
Glede na relief kmetijskih površin, ima Bela krajina še velik potencial v reji drobnice. Z ukinjanjem reje 
krav molznic in tudi bikov, se je večina odločila rejo drobnice. Zaradi hribovitega območja, vsi tereni niso 
primerni za košnjo za ovčjo pašo pa so.  Za nadaljnji razvoj drobnice sta primerni viniško in adlešiško 
območje, od Marindola do Preloke, kjer ni toliko njivskih površin, pa tudi teren ni primeren za traktorsko 
obdelavo.  
 
 
Površine kmetij 
Koliko ha kmetijskih površin obsega kmetija?              Od skupnih kmetijskih površin imamo   )  

 
 
Tip kmetije:                                                                                          Ali obdelujete tudi površine v 
najemu  (n = 17)  
 

i  
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Ali v poletnem času uporabljate tudi skupne planinske pašnike  (n = 13)  

Možnih je več odgovorov  

 
 
Za Belo krajino tudi zaradi razgibanega, hribovskega terena so značilne manjše kmetije. Razdrobljenost 
zemljišča je velika, zato tudi ne preseneča podatek, da večina kmetij razpolaga z zemljiščem v obsegu 
10 do 20 ha in od tega je večina pašnikov in travnikov. Zaradi majhnih parel, imajo rejci, v najemu tudi 
zemljišča sosednjih kmetij. Območje je tipično hribovsko, planinskih pašnikov na tem območju ni. 
 
 
 
 
 
 
 
Kako se je od leta 2000 naprej spreminjala velikost                Kako predvidevate, da se bo v 
prihodnosti 
 velikost vašega tropa?                                                                                   vašega tropa?   
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Kaj je vaša osnovna proizvodnja, glavna  
proizvodnja?                                                              V tropu želim čimveč                    

  
 
 
Glede na relief kmetijskih površin, pa tudi glede na to, da je Bela krajina postaja turistično vse bolj 
zanimiva destinacija, tudi z vidika kulinarike, je realno pričakovati, da ima reje drobnice velik potencial, 
zato tudi ne preseneča podatek, da je reja drobnice v porastu. Še vedno kot glavni proizvodni artikel 
ostaja meso – odstavljena jagnjeta za zakol od 25 – 30 kg, povečuje pa se tudi izdelava mlečnih izdelkov. 
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Prodaja proizvodov 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proizvode prodajam  (n = 19)                                                     Ali imate s prodajo težave?   
 

                             

 
 
 

 
 
Ali ima proizvod posebno blagovno znamko ime?                    Ali vam prodaja prinaša dobiček? 
Možnih je več odgovorov  
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Ali je povpraševanje večje od vaše ponudbe?                Kakšna bo po vašem mnenju prodaja v 
prihodnosti?   

Možnih je več odgovorov  
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Večino izdelkov rejci prodajo na domačih kmetijah. Zaradi neurejenega trga rejci jagenčke ponujajo le 
omejen čas v letu . Največja ponudba je aprila in maja, ko še ni velikega povpraševanja, julija in avgusta, 
ko se povpraševanje poveča, pa ponudbe skoraj ni več. Rejci bodo morali premisliti o sezonskem 
pripustu, s  tem bodo porazdelili jagnjitve na daljši čas in jih načrtovali, ko je povpraševanje največje. 
Ugotavljajo tudi, da bodo rejci ustvarili več s konfekcioniranjem jagnječjega mesa, saj bodo po kosu (za 
razsekano meso ) dosegli višjo ceno. Nujno bi bilo sodelovanje  z Zadrugami, a prej bi morali rejci 
zagotoviti stalno dobavo jagnjeti. 
 
 
 
 
Kupci 
 
Kupci opredelite kategorijo najpogostejših     Kaj bi kupce spodbudilo h kupovanja izdelkov iz 
slo 
Kupcev vaših proizvodov?                                mleka, mesa, volne drobnice    

  
 
Iz danih odgovorov je razvidno, da rejci premalo poznajo slovenski trg in slovenskega potrošnika. Velika 
večina pa se jih zaveda, da bo potrebno več energije vložiti v ozaveščanje kupcev, preko elektronskih, 
pa tudi tiskanih medijev. 
 
Najpomembnejši dejavniki za povečanje  proizvodnje 
 
Kateri so po vašem mnenju najpomembnejši dejavniki, ki bi lahko vplivali na povečanje 
proizvodnje na kmetiji8? 1 - ni pomembno 3 - srednje pomembno 5 - zelo pomemebnoKMETIJA  
(n = 19)  
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Kateri so po vašem mnenju najpomembnejši dejavniki, ki bi lahko vplivali na povečanje 
proizvodnje na kmetiji8? 1 - ni pomembno 3 - srednje pomembno 5 - zelo pomembno MLEKO 

DROBNICE  (n = 7)  
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Kateri so po vašem mnenju najpomembnejši dejavniki, ki bi lahko vplivali na povečanje 
proizvodnje na kmetiji8? 1 - ni pomembno 3 - srednje pomembno 5 - zelo pomembno OVČJA 

VOLNA  (n = 17)  

 
 
 
Kot najpomembnejši dejavniki na področju proizvodnje kmetije/mesa/mleka in volne drobnice so našteti:  
KMETIJE 

- zagotovljen mlad prevzemnik kmetije, 
- zmanjševanje vhodnih stroškov za krmo, 
- več investicijskih podpor za ograje, zgradbe, opremo, 
- manj zahtevna birokracija za pridobivanje sredstev, 

MESO: 
- doseganje višjih odkupnih cen mesa na trgu, 
- ponudba mesa drobnice gostincem in obratom družbene prehrane šole, bolnišnice, vojašnice, 
- urejen trg za meso drobnice. 

MLEKO: 
- lastna blagovna znamka in logotip drobnice. 
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OVČJA VOLNA:  
- večja organiziranost odkupa volne na terenu, 
- odprtje lokalnih zbirnih centrov za ovčjo volno,  
- postopki za predelavo manj kakovostne volne – kompostiranje, zastirka, delavnica s prikazi. 

 
 

Izobraževanje 
 
Katera izobraževanja bi bila za vas najbolj koristna   Katera izobraževanja bi bila za vas najbolj 
koristna  
in potrebna?                                                                  in potrebna?     
področje MESO DROBNICE                                                        področje MLEKO DROBNICE      
  

        
 
  
 
 
 
 
 
 

Katera izobraževanja bi bila za vas najbolj koristna in potrebna? področje OVČJA VOLNA  (n = 
17)  

Možnih je več odgovorov  

 
 
Iz izdelane ankete za izvedbo potrebnih izobraževanj na področju mesa/mleka in volne, je razvidno da 
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je na področju: 
- MESA DROBNICE potreba po izobraževanju o pripravi jedi iz mesa drobnice, 
- MLEKA potreba po delavnicah o izdelavi sirov in drugih izdelkov v praski, 
- VOLNE potreba po delavnica o uporabi ovčje volne v kmetijstvu.   

 
Napadi zveri 
 
Ali pogosto opažate izginotja živali                       Navedite pogostnost opažanja izgub 
jagnjet/kozličev 
 zaradi spodaj naštetih zveri in ocenite od  
1 - še nisem opazil,  
2  - verjetno/sumim,  
3      - se je že zgodilo, 
4     - večkrat, do 5 - zelo pogosto   

 
 
 
 
 
 
Kako ugotovite, da je izginotje mladiča  
posledica napada krokarja?  (n = 14)  
Možnih je več odgovorov  

 
 
 
 
 
Če ste imeli izgube zaradi napada zveri ali                     Kakšni so ukrepi za zaščito pred izgubami 
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krokarja in ste škodo prijavili,              mladičev? 
kako ste zadovoljni s povračilom škode?   
 
 
 

  
 
 
 
 

Upravljanje z zvermi se mi zdi  (n = 16)  
Možnih je več odgovorov  

 
 
 
Napadi divjih zveri na drobnico v Beli krajini obstajajo, vendar so trenutno še obvladljivi. Večina rejcev 
svojo čredo vsak večer zganja v hlev in kontrolira svojo čredo. Iz pregleda občinskih proračunov ni bilo 
razbrati, da imajo občine v proračunih rezervirana posebna sredstva za izplačilo odškodnin zaradi divjadi. 
 
 
Priloge:  
Priloga št.1: Anketa za rejce na območju vseh vključenih LAS-ov  
Priloga št.2: Analiza anket z rejci na območju  LAS s CILjem  
Priloga št. 3: Analiza anket z rejci na območju LAS Notranjska  
Priloga št.  4: Analiza anket z rejci na območju LAS ZSŠD  
Priloga  št. 5 : Analiza anket z rejci na območju DBK  
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5. MESO IN MLEKO DROBNICE V PREHRANI 
 
Na Slovenskem v starih kuharskih knjigah najdemo številne recepte za pripravo mesa iz drobnice. Med 
prvimi je zagotovo Vodnikova kuharica (Kuharske bukve). Že pred 200 leti so znali to meso pripravljati 
vsaj na petdeset načinov. Posebnosti so bile pečene ovčje krače, zarebrnice, ovčji jezik in možgani, ovčji 
ragu z omajo iz gomoljk (tartufov). Še danes je poslastica ovčja juha z raznimi zakuhami in vložki, 
največkrat z rižem in paradižnikovim konkasejem. Pripravljajo se ocvrte jagnječje zarebrnice in medaljoni, 
prsa, nadevana s kruhovim ali mesnim nadevom, odišavljenim z gomoljem zelene in bazilike. Etnološki 
viri pričajo, da so za večje praznike pekli kozličke in jagenjčke na ražnju, steke in nabodala pa na žaru. V 
Zgornji Soški dolini so ovčje meso tudi prekajevali. Boljše nedeljsko kosilo je moralo biti s pečenim 
jagenjčkom ali pa vsaj s kislo juho iz jagnječje glave in nogic. Ohceti ni bilo brez koštrunove juhe. V Beli 
krajini je postal jagenjček sinonim za to pokrajino. Mnogi iščejo nove načine nove načine prehranjevanja 
in izbirajo nova varna živila. Drobnica je torej v današnjem času zelo primerna popestritev naših jedilnikov, 
ki jo lahko ponudimo kot specialiteto.  
Manj znano je, da so bili znameniti čevapčiči prvotno prav iz ovčjega mesa z dodatkom ene petine mletega 
svinjskega mesa. Muslimanski narodi so mleto meso mešali z govejim ali telečjim mesom. Na bližnjem 
vzhodu so poleg pečene jagnjetine postregli jogurt. V Belgiji, Nizozemskem in Angliji vmešajo v jogurt ali 
kislo smetano sesekljano meliso ali meto. V Grčiji pripravljajo grški sovlaki.  
 
Ugotovljeno je, da je  meso drobnice na jedilnikih v slovenskih gostinskih lokalnih in obratih družbene 
prehrane še vedno premalo prisotno. Gostinci sicer pripravljajo jedi iz drobnice, vendar jih ponudijo le 
občasno, redko čez celo leto. Jedilniki pa obsegajo le preproste jedi iz drobnice.  
Obveščanje potrošnikov o koristnosti mesa in možnostih uporabe mesa drobnice je nezadovoljivo. 
Pomanjkljiva so tudi znanja zaposlenih o hranilnih in kulinarični vrednosti ovčjega mesa, procesih med 
zorenjem, shranjevanjem in toplotni obdelavi mesa. Običajno gre za ozek izbor mesnih jedi. Pri ponudbi 
ovčjega mesa manjka domišljenost in kreativnosti pri sestavi jedilnikov ter širši izbor ustreznih prilog. 
Premalo je poudarka na sezonski ponudbi in posebni ponudbi določenih območij v Sloveniji, kar kaže na 
nezadovoljivo strokovno znanje o kulinaričnih lastnostih posameznih vrst mesa. Jagenjčki in kozlički se 
najpogosteje prodajajo v celem kosu ali zelo površno razsekani na posamezne dele. Manj je v uporabi 
zorenje mesa jagnjetine kot postopek predpriprave, ki meso zelo izboljša. Predvsem predpriprava mesa 
je premalo poznana in uporabljena.  
 

Okusi Bele krajine.  

Okusi Bele krajine izpostavljajo deset značilnih belokranjskih jedi, ki jih je moč poskusiti v izbranih 
belokranjskih gostilnah. Okusite dobro! Okusite belokranjsko pogačo, belokranjsko povitico, belokranjsko 
cvrtje, belokranjski nadev ali semiško fulanje s hrenom, ajdovo povitico z rozinami, belokranjsko šaro, 
žitno klobaso, bravino s sladkim zeljem, belokranjske žlinkrofe in nepogrešljivega odojka ali jagenčka na 
ražnju. »Okusi Bele krajine« je kulinarično-turistični produkt, s katerim želijo predstaviti oziroma izpostaviti 
belokranjsko kulinariko. Izbor jedi, ki so jih pripravili na osnovi delavnic s priznanim slovenskim kuharjem 
Tomažem Vozljem, lahko okusijo obiskovalci Bele krajine.  

Pod omenjenim imenom se skriva deset značilnih belokranjskih jedi, ki jih bo mogoče poskusiti v izbranih 
belokranjskih gostilnah. To so belokranjska pogača, povitica, cvrtje, nadev ali semiško fulanje s 
hrenom, ajdova povitica z rozinami, belokranjska šara, žitna klobasa, bravina s sladkim zeljem, 
belokranjski žlinkrofi in nepogrešljivi odojek ali jagenjček na ražnju.   
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Kar nekaj turističnih in izletniških kmetij ter gostiln nudi belokranjskega jagenčka na žaru za jedi svojim 
obiskovalcem. Jed se pripravlja ob vseh večjih osebnih praznikih (rojstni dan, krst, poroka itd.), hkrati pa 
pečejo jagenčke za nedeljska kosila.  

Na terenu se je že pojavljala pobuda, da bi jed belokranjski jagenček zaščitili kot Zajamčeno tradicionalno 
posebnost, vendar do zaščite še ni prišlo. 

 
Strokovno se na kulinaričnem področju mesu drobnice, razvoju kulinarične ponudbe v Sloveniji posveča 
in deluje Jože Zalar iz Višje šole za gostinsko in turizem na Bledu.  
 
Za potrebe analize smo za prvo izhodišče pripravili kratko anketo z osnovnimi izhodišči na temo uporabe 
mesa in mleka drobnice v prehrani.  
Izvedba ankete služi tudi kot prva informacija nosilcem oziroma oblikovalcem ponudbe, da sploh začnejo 
razmišljati o tem zakaj ne vključujejo v ponudbo produktov drobnice.  
 
 
 

5.1. ANALIZA ANKETE O UPORABNI MESA IN MLEKA DROBNICE NA OBMOČJU LAS S 
CILJEM  

 
Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz enajstih vprašanj, med katerimi so nekatera vsebovala tudi 
podvprašanja. Vprašanja so bila odprtega tipa. Cilj ankete je bil pridobiti podatke o trenutni uporabi mleka 
in mesa drobnice na jedilnik gostinskih in drugih obratov družbene prehrane na območju občin  Idrija in 
Cerkno. Ankete so izpolnili slednji; Osnovna šola Črni Vrh nad Idrijo, Dom upokojencev Idrija – enota 
Idrija in Marof, Polak d.o.o. Spodnja Idrija, Osnovna šola Idrija, Restavracija Kolektor, Hotel Jožef, Vrtec 
Idrija, Gostilna pri Škafarju, Gostilna Kos, Gostišče Barbara, Gostišče Gačnik, Osnovna šola Cerkno, 
Pizzerija pr Šruklu, Kmetija pr Želinc, Hotel Cerkno. 

Q2   OBČINA 

   Podvprašanja Enote Navedbe 

    
Frekvenc

e 
Veljavni 

% - 
Veljavni 

Ustrezni 
% - 

Ustrezni 
Frekvenc

e 
% 

Q2a   IDRIJA 10 15 67% 15 67% 10 67% 

Q2b   CERKNO 5 15 33% 15 33% 5 33% 

   SKUPAJ  15  15  15 100% 

 
Pri vprašanju o uvrščanju jedi iz mesa drobnice na jedilnike, smo dobili sledeče rezultate -  30% 
anketirancev uporablja ovčje meso, 11% anketiranih uporablja kozje meso. Tisti, ki so odgovorili da ne 
uporabljajo tega mesa, so dobili podvprašanje in sicer če navedejo glavne dejavnike, ki vplivajo na to 
zakaj ne uvrščajo v svoje jedilnike jedi iz mesa drobnice. Izpostavili so slabo ozaveščenost o pozitivnih 
lastnostih tega mesa in cenovna neustreznost.  Pod drugo so opredelili, da ni navade in želje uporabnikov 
in da ni povpraševanja gostov po teh izdelkih.  
Tisti, ki so odgovorili, da uporabljajo meso drobnice, smo jih povprašali o tem kateri jedi običajno 
pripravljajo oziroma uvrščajo na jedilnike. Navedli so jedi: kozličkova podpeka, bakalca, bograč golaž.  
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Sledilo je vprašanje o uporabi mlečnih izdelkov drobnice. Tukaj je skoraj 80% uporabnikov označilo da 
ne uporablja ne ovčjega ne kozjega mleka. Ovčje in kozje mleko uporabljata samo Hotel Jožef in Hotel 
Kendov Dvorec. 
Razlogi zakaj se ne uporabljajo mlečni izdelki drobnice so cenovna neustreznost (30%), kot drugo so 
navedli, da ni povpraševanja po teh izdelkih, ni navade in želje da bi se uporabljali ti izdelki ; sledijo dejstva 
da ni ustreznih dobaviteljev in slaba ozaveščenost o pozitivnih lastnostih. Po eden izmed anketirancev 
sta označila tudi dejstva da potrošnikom ne ustreza oziroma primanjkuje  strokovnega znanja o ustrezni 
pripravi jedi iz mleka drobnice.  Vsi anketiranci poznajo Bakalco kot jed značilno za idrijsko območje, 56 
% anketirancev jo tudi vključi in prezentira kot značilno lokalno jed.  Želeli smo izvedeti, kaj bi jih 
vzpodbudilo k večji uporabi teh jedi. Želijo si več ustreznih dobaviteljev in seveda več povpraševanj gostov 
oziroma uporabnikov po teh jedeh.  
Glede ustreznosti lokalne ponudbe drobnice, kar  60% anketirancev meni da ni ustrezne ponudbe, pod 
drugo so navedli da niti ne spremljajo te ponudbe oziroma nimajo izkušenj na tem področju.  Kot glavne 
dejavnike, ki vplivajo na slabo uvrstitev jedi njihove jedilnike so slaba ozaveščenost potrošnikov, ter 
pomankanja strokovnega znanja o ustrezni sestavi in pripravi jedi. 67% anketirancev bi se udeležilo 
kulinaričnih delavnic na temo priprave mesa in jedi iz produktov drobnice. 22% se jih ni opredelilo, 11% 
pa jih je udeležbo zavrnilo.  
 
 
 
 

5.2. ANALIZA ANKETE O UPORABNI MESA IN MLEKA DROBNICE NA OBMOČJU LAS ZSŠD  
 
Ker so rejci večkrat izpostavili, da so eden od glavnih vzrokov za nazadovanje reje težave pri trženju, smo 
se odločili, da anketiramo turistične kmetije, gostinske obrate in šole na območju Zgornje Savinjske doline 
glede uporabe jedi iz drobnice. Prejeli smo deset rešenih anket. 

Vprašanje: Ali uvrščate na jedilnike jedi iz mesa drobnice 

70 % anketiranih je odgovorilo, da ne uvrščajo na jedilnike mesa ovc ali koz. 20 % jih uvršča jagnjetino, 
kozličke le 10 %. 

Vprašanje: Katere jedi iz mesa koze uvrščate na jedilnike? 

Tisti, ki ponujajo to vrsto mesa, imajo na jedilniku pečene kozličke iz ekološke reje. 

Vprašanje:  Katere jedi iz mesa ovce uvrščate na jedilnike 

Pri jagnjetini je ponudba bolj pestra, saj so na jedilnikih pečena jagnjetina, polnjena jagnjetina in ovčje 
hrenovke. 

Vprašanje: Zakaj ne uvrščate na jedilnike jedi iz mesa drobnice - koze 

Kot najbolj pogost razlog, da ne uvrščajo na jedilnike mesa koz so anketirani navedli, da ni ustreznih 
dobaviteljev ( 60% ). Kot drugi vzroki so bili navedeni slaba ozaveščenost o pozitivnih lastnostih in 
neustrezna cena. 

Vprašanje: Kolikokrat na mesec vključite na jedilnike meso drobnice ? 

Tisti, ki meso drobnice uvrščajo na jedilnike, ga imajo več kot enkrat. 

Vprašanje: Zakaj ne uvrščate na jedilnike mesa drobnice - ovce 

Tudi za meso ovc so kot najpogostejši razlog, da ga ni na jedilniku navedli, da ni ustreznih dobaviteljev in 
slaba ozaveščenost o pozitivnih lastnostih. 

Vprašanje: Ali uvrščate na jedilnike mlečne izdelke drobnice? 
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Več kot 60 % jih ne uvršča mlečnih izdelkov ovc ali koz. 35 % jih je odgovorilo, da imajo na jedilniku 
mlečne izdelke koz, ovčjih nima nobeden. 

Vprašanje: Katere jedi/izdelke iz mleka drobnice /koze/ uvrščate na jedilnike ? 

Tisti, ki vključujejo izdelke iz kozjega mleka imajo na jedilnikih sveže mleko, kozji sir in sir iz kozjega in 
kravjega mleka. 

Vprašanje: Zakaj ne uvrščate na jedilnike mlečnih izdelkov drobnice - koze 

Najpogostejša odgovora na to vprašanje sta bila, da ni ustreznih dobaviteljev in da ne ustrezajo 
potrošnikom (40%). Kot razlog, da jim izdelki cenovno ne ustrezajo in slaba ozaveščenost o pozitivnih 
lastnostih je navedlo 20 % anketiranih. 
 

Vprašanje: Zakaj ne uvrščate na jedilnike mlečnih izdelkov drobnice - ovce 

Za mlečne izdelke iz ovčjega mleka je kar polovica vprašanih navedla, da ne ustrezajo potrošnikom. 
Četrtina jih meni, da ni ustreznih dobaviteljev in da so slabo ozaveščeni o pozitivnih lastnostih. 

Vprašanje: Kolikokrat na mesec vključite na jedilnike mlečne izdelke drobnice 

Tisti, ki jih na jedilnik vključujejo, jih imajo več kot enkrat na mesec, žal pa so med anketiranimi le trije, ki 
so potrdili, da jih imajo na jedilniku. 

Vprašanje: Ali poznate kakšno značilno jed iz drobnice, ki je značilna za Zgornjo Savinjsko dolino? 

Nobeden od anketiranih ne pozna jedi iz drobnice, ki bi bila značilna za to območje. 

Vprašanje: Kaj bi vas prepričalo, da bi vključili več izdelkov drobnice na jedilnik ? 

Preko 60 % jih je odgovorilo, da bi na to najbolj vplival ustrezni dobavitelj – lokalna dobava po ustrezni 
ceni. Enak delež jih je odgovorilo, da bi se za to odločili, če bi gostje/uporabniki povpraševali po jedeh iz 
mesa in mleka drobnice. Manjši delež ( 15% ) jih meni, da bi k temu pripomogla pridobitev dodatnih znanj 
za pripravo inovativnih jedi iz mesa in mleka drobnice. 

Vprašanje: Ali se vam zdi lokalna ponudba iz mesa in mleka drobnice zadostna ? 

Polovica anketiranih meni, da lokalna ponudba ni zadostna, 25 % jih je odgovorila, da je. Eden od 
odgovorov je bil, da lokalne ponudbe ni. 

Vprašanje: Kateri so po vašem mnenju najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na slabo uvrstitev 
jedi drobnice na vaše jedilnike ? 

Vsi anketirani so odgovorili, da so glavni razlogi za to, da ni stalne ponudbe, premalo  pestra ponudba ter 
slaba ozaveščenost potrošnikov. 80 % jih meni, da je temu vzrok tudi pomanjkanje strokovnega znanja o 
ustrezni sestavi in pripravi teh jedi in neustrezna cena.  

Vprašanje: Ali bi se udeležili kulinaričnih delavnic na temo priprave mesa in jedi iz produktov 
drobnice ? 

40 % anketiranih bi se udeležilo kulinarične delavnice, polovica še ne ve, le 10 % se jih ne bi udeležilo. 
Zaključki ankete in predlagane rešitve 
Anketa, ki smo jo izvedli pri gostincih, turističnih kmetijah in na šolah je pokazala, da je glavni razlog za 
nizko porabo mesa drobnice in mlečnih proizvodov slaba osveščenost in zelo slaba povezava med 
ponudniki in porabniki. Zelo nas je presenetilo, da nihče ne pozna nobene tradicionalne jedi iz mesa 
drobnice. Na tem območjuje bila reja ovc prisotna stoletja. Ovce so bile glavni vir mesa, saj so bile v 
primerjavi z govedom in prašiči bolj primerne za zakol v časih, ko ni bilo hlajenja in zamrzovanja mesa. 
Ovco je lahko družinaporabila za prehrano in ni bilo potrebne posebne obdelave mesa. Za večjo porabo 
mesa drobnice pri turističnih ponudnikih bi morali poiskati stare recepte in načine priprave tega mesa. S 
tem bi lahko popestrili jedilnike. Za promocijo bi lahko poudarjali, da je meso avtohtonih ovc, vzrejenih na 
lokalnih planinah. V Sloveniji je več kuharjev, ki izvajajo tečaje za pripravo jedi iz drobnice. Rejci se teh 
izobraževanj pogosto udeležujejo. V bodoče bi morali k sodelovanju povabiti tudi vse, ki bi lahko ponudili 
te jedi v svoji gostinski ponudbi. Z vključevanjem jagnjetine v šolsko prehrano bi se mladi seznanili s to 
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vrsto mesa, pri tem pa je potrebno poudariti tudi, da je meso jagnjet, vzrejenih na paši bogat vir beljakovin 
in zdravju koristnih maščob. 
 
Priloge:  
 
Priloga št. 6: Primer ankete o uporabi mesa in mleka drobnice v prehrani  
Priloga št. 7: Analiza anket o uporabi mesa in mleka drobnice v prehrani na območju  LAS s 
CILjem  
Priloga št. 8: Analiza anket o uporabi mesa in mleka drobnice v prehrani na območju LAS 
Notranjska  
Priloga št. 9: Analiza anket o uporabi mesa in mleka drobnice v prehrani na območju LAS ZSŠD 
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6. VOLNA  

Uporaba ovčje volne je začela upadati po letu 1990. Vzrok je bilo propadanje tekstilne industrije po letu 

1991, kot tudi zaradi odnosa kmetijske politike do reje drobnice in do območij primerih za to dejavnost.  

Volna je v okviru kmetijske dejavnosti stranski proizvod z zelo nizko ekonomsko vrednostjo. Problem je 

večstranski, na njegovo reševanje pa vplivajo različni dejavniki, pogoji in okoliščine.  

Ugotovitve, ki posredno ali neposredno vplivajo na stanje na področju volne in njeno reševanje:  

- Povprečna velikost čred in razdelitev po območjih. 

- Letna količina nastrižene volne v Sloveniji. 

- Vrsta in kakovost volne in posledično njena uporabnost. 

- Ekonomski vidik s stroški striženja, skladiščenja, zbiranja, pakiranja, obdelave volne za različne 

namene uporabe. 

- Zakonodaja na področju ovčje volne, ravnanju z njo in postopkih zbiranja, skladiščenja, prevoza, 

pranja, priprave in predelave v surovino za polproizvode in končne proizvode. 

- Neorganiziranost zbiranja volne po območjih, na državni ravni, .. 

- Za rokodelstvo in industrijo se odkupuje I. in II. klasa, kar pomeni cca. 80 ton na leto.  

- Manj kakovostna volna se porabi za domačo neprofesionalno porabo in prodajo tretjim osebam.  

- Trenutno v Sloveniji ni organiziranega odkupa, ki bi lahko pokril vse kraje, kjer se volna pridobiva. 

To je tudi posledica, da velik odstotek volne ni odkupljene in ostaja na mestih, kjer nastane tako 

to področje ponuja še ogromen potencial.  

- Sistem z enim največjih odkupovalcev volne (odobren obrat) velja kot ̋ monopol˝ pri odkupu volne.  

- Komunalnim podjetjem zakonodaja ne dovoli zbiranja volne.  

- Problem je tudi nizka odkupna cena za volno na trgu.  

- Po upadu tekstilne industrije po letu 1990 Slovenija nima delujoče pralnice za volno.  

- Slovenska volna je po večini volna slabše kakovosti, zato nekoliko težje konkurira na svetovnem 

trgu glede na rastoče trende uporabe in lastnosti, ki jih zahteva trg.  

- Mnenje rokodelcev, uporabnikov, da se pri nas ne dobi dovolj dobro pripravljene in obdelane 

volne, kot na primer preje za pletenje, mikane volne za polstenje, .. 

 

6.1. Odkup volne po terenu  

Podjetje SOVEN D.O.O. iz Selnice ob Dravi je podjetje, ki predeluje slovensko ovčjo volno.  Dejavnost 

zajema odkup neoprane ovčje volne pri slovenskih rejcih, predenje volnene preje za ročno in strojno 

tkanje in pletenje, ročno unikatno pletenje iz naravne volne, unikatno tkanje in izdelovanje volnenih 

preprog, podsedelnic za konje, proizvodnjo naravne volnene posteljnine in najnovejši proizvod Bio 

volnena izolacija za energetsko varčne in naravne hiše. 

Letno odkupijo okoli 70% volne slovenskih rejcev ovac oziroma okoli 80 ton volne, kjer pa je veliko 

odpada, saj rejci volno še vedno premalo sortirajo. Iz preostanka izdelujejo naravno volneno posteljnino, 

volneno prejo za pletenje in tkanje ter volnene pletenine in tkanine. 
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Podjetje Soven skrbi za reden odkup ovčje volne. Pri tem navaja nekaj smernic za pripravo ovčje volne 

za prodajo. In sicer, pravilna priprava se prične že pri striženju ovac. Rejci morajo poskrbeti da izločijo 

resasto volno in nekvalitetne predele volne. Volna ne sme biti mokra. Embalirati se mora v dobro zračno 

propustne vreče in jo skladiščiti na suhem.  V podjetju se sortira volno po vrsti ovac, kakovosti, nato pa 

še po namembnosti in barvi. Opere se v ekološki pralnici samo z mrzlo vodo, brez dodajanja pralnih 

sredstev. Le pravilno oprana volna ohrani lanolin in druge zdravju koristne snovi.  

Podjetje pa je našlo tudi možnost prodaje neoprane volne v tujino. Pogoj za prodajo je strogo sortiranje 

po kvaliteti. Tu odigrajo največjo vlogo rejci oz. njihovi strižci ovc. Podjetje Soven poziva rejce, da posvetijo 

več pozornosti kvaliteti striženja. Le dobro pripravljeno volno bo možno prodati tujemu kupcu.  

Uspeli pa so  prodreti tudi na številne nove tuje trge, saj nastopajo v skoraj 20 državah. Pred  leti so začeli 

še s proizvodnjo bio-volnene toplotne in zvočne izolacije za naravne in ekološko varčne hiše, za kar so 

prejeli certifikat kakovosti ETA. Takšna izolacija ima odlične tehnične lastnosti, je negorljiva in ekološko 

razgradljiva. Največji potencial vidijo v razvoju filcev za kmetijstvo in se uporabljajo za zaščito gred in 

naravno pridelavo rastlin. 

Celotna proizvodnja je ekološko naravnana, saj v nobenem koraku ne uporabljajo kemičnih sredstev.  

 

 

https://www.soven.si/odkup-volne 

V Sloveniji je še nekaj manjših podjetij, ki odkupijo manjše količine volne (npr. podjetje Slovenska 

postelja).  

 

 

 

 

https://www.soven.si/odkup-volne
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Primer načina organiziranosti odkupa volne:  
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Priloge:  
 
Priloga št.1: Anketa za rejce na območju vseh vključenih LAS-ov  

 
Priloga št.2: Analiza anket z rejci na območju  LAS s CILjem  

Priloga št. 3: Analiza anket z rejci na območju LAS Notranjska  

Priloga št.  4: Analiza anket z rejci na območju LAS ZSŠD  

Priloga  št. 5 : Analiza anket z rejci na območju DBK  
 
Priloga št. 6: Primer ankete o uporabi mesa in mleka drobnice v prehrani  
 
Priloga št. 7: Analiza anket o uporabi mesa in mleka drobnice v prehrani na območju  LAS s 
CILjem  
 
Priloga št. 8: Analiza anket o uporabi mesa in mleka drobnice v prehrani na območju LAS 
Notranjska  
 
Priloga št. 9: Analiza anket o uporabi mesa in mleka drobnice v prehrani na območju LAS ZSŠD  
 
Priloga št. 10: Analiza anket o uporabi mesa in mleka drobnice v prehrani na območju DBK  
 

 


