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Društvo rejcev drobnice Zgornjega Posočja (DRDZP) ustanovljeno 1998.

Namen: Združevanje in uresničevanje skupnih interesov, strokovno delo za intenziviranje reje drobnice, 

zagotavljanje kvalitetnejših pogojev za gospodarnejšo prirejo, predelavo in prodajo. 

58 rejcev iz območja občin Tolmin, Kobarid in Bovec. Člani redijo preko 2000 živali različnih pasem.

Drežniška koza in bovška ovca – avtohtoni pasmi nastali na območju delovanja DRDZP.



Mednarodno sodelovanje DRDZP

-prva organizirana prodaja jagnjet v Italijo

-Bolgarija, srečanje bolgarske Zveze ovčerejcev, ustanavljanje Evropskega združenja ovčerejcev in kozjerejcev

- Wells (svetovno prvenstvo v striženju ovc), ogledi dobrih praks v SLO in tujini.



Promocije dela društva in izdelkov iz mesa drobnice



Zgornje Posočje je poznano po naravnih danostih. 

Procesi zaraščanja: zaraščajo se pašniki, travniki, nekje celo njivske površine. Celo dobro dostopne kmetijske 

površine se zaraščajo. Vse več je zaraščanja s tujerodnimi vrstami (na bovškem veliki pajesen,…).

Košnja s travnikov se seli na njive!

Travinja postajajo pašniki in pašniki gozdovi!

Celo propadanje kmetijskih gospodarstev,

predvsem na demografsko ogroženih, 

odročnejših predelih!

Dobri pogoji za razmnoževanje škodljivcev, tako zveri, jelenjadi, 

pernati divjadi in podobno. 

Lisica sredi 

Tolmina?????

Vir: Nova24TV



Društvo ima lastni trop 95 ovc in z zakupno pogodbo razpolagamo z najetimi pašnimi površinami. 

Na območju Livka imamo urejen društveni pašnik        dajemo pozitiven zgled za skupno pašo na pašnikih, ki so 

pretežno v privatni lasti. 

Projekt REVITUM (revitalizacija uma in prostora):

-pripraviti učinkovit sistem, s katerim bomo lahko revitalizirali kmetijska območja - površine,

-odstranjevali tujerodne vrste,

-spodbujali naseljevanje ljudi v odročne vasi. 



Pilotne revitalizacije, ki so primeri dobre prakse (društveni pašnik)!

-Odgon na Kuk (700mnv) v mesecu juniju (2019 - sredi aprila). 

-Odgon na Planjo (1700mnv) v mesecu avgustu (2019 tudi)

-Kombinirana paša (ovce, koze, osli v letu 2019)

-Ovc ne dokrmljujemo, le sol in vitamine dobijo po volji. 

-Voda v cisterni 1000l, enkrat na teden (v letu 2019 večja cisterna).

-Prigon s paše v začetku oktobra.

Celotna zagrajena površina skupaj z zaraščenim delom in pregrajenim delom lastnikov presega 17 ha. 

Zabitih je preko 1000 kolov in porabljeno 47,5 kolutov mreže po 50 m kar znaša 2370 m. 



KUK v začetku meseca maja



KUK



Lažja trasa Strmina Udarniki na delu Naporen dan



PLANJA



Skutnik, Mala Baba

Naš trop pod Malo Babo v septembru

Snidenje s tropom pod Malo Babo

Most proti Planji



V letošnjem letu smo pilotno preizkusili sistem sledenja društvenega tropa na paši s pomočjo

GPS sledilnika. Sistem se je pokazal za učinkovitega.



Prezimovanje v dolini

Objekt 2 km oddaljen od vasi 
Koseč. 

Jasli so zasnovane tako, da 
omogočajo krmljenje vsak 
drugi dan. 

Voda za napajanje je speljana 
iz potoka. V 



Društvo ima v lasti nepremičnino (objekt v vasi Drežnica) v katerem bomo s pomočjo prejetih finančnih sredstev iz projekta 
REVITUM uredili prostore za predelavo (razsekovalnica, zorilnica) mesa in prodajo mesa drobnice, ki bo pomenil velik 
preskok v razvoju kmetijstva v občini Kobarid, saj bo manjšim kmetom omogočil tudi trženje mesa in mesnih izdelkov, hkrati 
pa bo pomenil velik napredek samooskrbe ter razširitev turistične ponudbe lokalne hrane v naših gostilnah in trgovinah. 

Blagovna znamka

Trženje in promocijo bomo izpeljali skozi aktivnosti v 
projektu AVTOPAS



HVALA ZA POZORNOST

Vse slikovno gradivo je iz Arhiva DRDZP.


