
Skupina lokalnih rejcev je že pred dvaj-
setimi leti razmišljala in delovala zelo 
razvojno. Zavedali so se, da lahko samo 
z odgovornim delom pri reji in obvešča-
njem javnosti dosegajo večje povpraševa-
nje po jagnjetini. Društvo je med prvimi 
v začetku septembra leta 1997 pripravilo 
razstavo drobnice s prikazom strižnje in 
je bilo prvo, ki je na razstavi poleg pri-
kaza striženja, nege parkljev in tretiranja 
proti zajedavcem obiskovalcem pripravi-
lo poskušnjo različnih jedi iz mesa drob-
nice. V okviru društva so izdali knjižico 
z naslovom Dobrote iz drobnice. Gre za 
eno prvih knjižic v Sloveniji, namenjenih 
zgolj receptom jedi iz jagnjetine. Knjižica 
je bila izdana leta 2000 v pomoč rejcem 
in kupcem, gospodinjam in gospodinj-
cem. V njej so bili že vključeni nasveti o 
pripravi in obdelavi mesa, več kot štiride-
set jedi za pripravo jedi iz mesa in nekaj 
receptov za jedi iz mleka. Med njimi se-
veda recept za pripravo idrijske bakalce, 
zeljševke s suhim ovčjim mesom, pisalo 
se je tudi že o posebnti, kot je sladoled iz 
kozje skute. 

V zadnjem obdobju je delovanje za-
stalo, nikoli pa ni zamrlo. Priprave 
na ponovno vzpostavitev društva so 
potekale v okviru ožje skupine članov, 
Vojkom Golobom, Juretom Podobnikom, 
Primožem Jesenkom, rokodelko Alenko 
Rupnik, ter v sodelovanju z razvojno 
agencijo ICRA d.o.o. Idrija. Društvo bo 
v prihodnje pomemben dejavnik reje 
drobnice in razvoja našega podeželja. 
Na občnem zboru društva, ki je potekal 
31. Maja, smo izvolili novo vodstvo in 
predstavnike organov društva, sprejeli 
smo spremembe statuta društva, usta-
novili smo rokodelsko sekcijo in sprejeli 
pravilnik o delovanju rokodelske sekcije, 
potrdili smo predlog načrta dela za leto 
2021. Ob ponovni vzpostavitvi društva 
smo naredili še en korak naprej in sicer 

z ustanovitvijo rokodelske sekcije s ci-
ljem ohranjanja, izvajanja in promocije 
rokodelskih dejavnosti in izdelkov, pove-
zanih z rejo drobnice. Dopolnjeni statut 
bo društvu v prihodnje omogočal širše 
delovanje in razvoj. Vodstvo društva sem 
prevzel Jure Podobnik iz Otaleža, vode-
nje rokodelske sekcije pa Alenka Rupnik 
iz Idrije. 

Cilj ponovne vzpostavitve društva z 
novim vodstvom je nadgraditi pove-
zovanje in mreženje rejcev, ki nas je na 
Idrijskem in Cerkljanskem danes čez 
dvesto. Razvoj in vzvodi za izboljšanje 
stanja na področju reje drobnice za dvig 
kakovosti prireje mesa in mleka drobnice 
kot tudi volne kot vedno bolj uporabne 
surovine se začnejo na terenu, pri rejcih. 
Tako v društvu skupaj s pomočjo ICRA 
d.o.o. Idrija nadaljujemo razvojno delo 
na področju reje drobnice. V tem obdo-
bju smo tako rejci že prisluhnili nekate-

rim strokovnim predavanjem. Prisluhnili 
smo aktualnim temam na področju zdra-
vstvenega varstva drobnice, preprečeva-
nja vnosa bolezni v rejo in preprečevanja 
zajedavskih bolezni. Dve predavanji pa 
sta se nanašali na nadzorovano pašo 
drobnice ter na podaljševanje jesenske 
paše za drobnico. Izobraževali smo se 
tudi na področju pravilnega striženja 
ovac, pravilnega rokovanja z živalmi in 
sortiranja ovčje volne. Rokodelska sekcija 
se je s predenimi, polstenimi, tkanimi in 
pletenimi izdelki iz ovčje volne letos že 
predstavila v Idriji, Cerknem, Podčetrtku 
in Lendavi.

V prihodnje bo društvo še naprej delo-
valo v smeri izobraževanja in obveščanja 
rejcev drobnice na tem območju, njiho-
vem povezovanju in promociji izdelkov 
iz drobnice. V okviru rokodelske sekcije 
pa bomo organizirali izobraževanja in 
spodbujali ponovno uporabo ovčje volne 
v rokodelske namene.

Seveda lepo vabljeni vsi, tako rejci kot 
tudi ljubitelji in podporniki reje drobnice 
na tem območju, da se včlanite v društvo 
in tako pripomorete k njegovemu boljše-
mu in učinkovitejšemu delovanju. 

Jure Podobnik
predsednik društva rejcev drobnice  
Idrija-Cerkno

Ponovno delovanje Društva rejcev 
drobnice Idrija-Cerkno
Društvo rejcev drobnice Idrija-Cerkno je bilo ustanovljeno leta 1997 z namenom, da se vzpodbudi rejo 
drobnice na naših strmih pobočjih in poveča zanimanje za porabo mesa in mleka drobnice. Društvo je bilo 
pred leti pod vodstvom Ivana Seljaka in s sodelovanjem kmetijskih svetovalcev iz idrijske enote kmetijske 
svetovalne službe eno najbolj dejavnih društev na področju podeželja na Idrijskem in Cerkljanskem.
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Delavnica striženja ovc in sortiranja volne
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