
Zveza	društev	rejcev	drobnice	Slovenije	na	
podlagi	sklepa	15.	občnega	odbora	ZDRDS	z	dne	
4.	marca	2017	razpisuje	zbiranje	predlogov	za	
podelitev	Zagožnovega	priznanja	za	dosežke	na	
področju	reje	drobnice.

Za podelitev Zagožnovega priznanja se predlagajo 

posamezniki, podjetja, zavodi, organizacije in skupnosti ter 

društva za uspehe in dosežke na področju reje drobnice. 

Priznanje se lahko podeljuje tudi za dosežke trajnejšega  

pomena  na različnih področjih, ki imajo pomen za razvoj,  

pospeševanje in promocijo drobnice v širšem družbenem 

prostoru.

Predlog za podelitev priznanja lahko podajo posamezniki 

ali skupine posameznikov, podjetja, društva, organi 

lokalnih skupnosti in druge organizacije ter skupnosti.  

Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more 

predlagati za priznanje. Podeli se eno priznanje na dve leti, 

in sicer na strokovnem posvetu  Reja drobnice. 

Predlogi	morajo	biti	pisno	utemeljeni	in	morajo	vsebovati:
•	osnovne podatke o predlagatelju,
•	podatke o predlaganem kandidatu za priznanje,
•	utemeljitev predloga,
•	podpis predlagatelja.

Zveza društev rejcev drobnice Slovenije je imenovala 
komisijo za podelitev Zagožnovega priznanja. Komisija bo 
upoštevala predloge, ki bodo oddani najkasneje do 30. 
septembra 2023 (veljaven poštni žig). Prispele predloge 
bo pregledala in izbranega kandidata posredovala v 
sprejem upravnemu odboru Zveze društev rejcev drobnice 
Slovenije. Priznanje se bo podelilo na posvetu Reja 
drobnice, ki bo 16. in 17. novembra 2023 v Termah Dobrna. 
Predlogov, ki bodo priseli po razpisnem roku, komisija ne 
bo obravnavala. 
Predloge	za	podelitev	priznanja	pošljite	v	zaprti	
ovojnici	na	naslov: 
Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, Groblje 3,  1230 
Domžale, s pripisom »Zagožnovo priznanje«.

Komisija za podelitev Zagožnovega priznanja
predsednik Ivan Pečovnik, l.r.

Agra	2023
Vabljeni	vsi,	ki	se	želite	
predstaviti	na	61.	
mednarodnem	kmetijsko-
živilskem	sejmu	Agra,	ki bo od 
26. do 31. avgusta 2023, da to 
čim prej sporočite na e-naslov: 
drobnica@km-z.si ali pokličete 
na: 041	680	551 (Marjana Cvirn). 

Na sejmu lahko predstavite 
ovce in koze ter proizvode iz 
reje drobnice: volno in volnene 
izdelke, sire in ostale mlečne 
proizvode iz ovčjega in kozjega 
mleka, mesnine ter promocijski 
material o reji drobnice in 
proizvodih.

ZDRDS

DAN 
ODPRTIH 
VRAT REJCEV 
DROBNICE

sobota, 7. oktober 2023, od 11. do 17. ure.

Zveza društev rejcev drobnice Slovenije tudi letos pripravlja 
dan odprtih vrat rejcev drobnice. Vabimo vse, ki želite 
predstaviti svoje kmetije, delo in proizvode, da sodelujete.
Prijavite se na e-naslov: drobnica@km-z.si do 31. avgusta 
2023. Na kratko opišite svojo kmetijo in kaj želite predstaviti.

Prisrčno vabljeni k sodelovanju!

24

1/2023

Iz dela zveze



Letos	bo	ponovno	državno	
tekmovanje	v	striženju	ovc.
S podporo Zveze društev rejcev drobnice 
Slovenije in revije Drobnica ga bo 
organiziralo Društvo rejcev drobnice 
Škofja Loka v okviru projekta LAS-a 
loškega pogorja Iz drobnice. 

21.	DRŽAVNO	TEKMOVANJE	
V	STRIŽNJI	OVC
bo v soboto, 9.	septembra	2023.

Vabimo vse, ki želite preskusiti svojo 
spretnost v strižnji, da se prijavite na 
tekmovanje. 
Vabljeni tudi vsi, ki želite prodajati svoje 
izdelke ali kakorkoli predstaviti svojo 
dejavnost, povezano z rejo drobnice, da 
se prijavite za sodelovanje. 

Prijave	pošljite	na	e-naslov:	
drobnica@km-z.si. 

Več o tekmovanju bo objavljeno v 
prihodnji Drobnici.

Odkup jagnjet
Zveza društev rejcev drobnice 
Slovenije se je dogovorila za odkup 
jagnjet in kozličkov z Loškimi 
mesninami iz Škofje Loke. Rejci, 
ki imate jagnjeta in kozličke za 
prodajo, pokličite koordinatorja 
odkupa:  
Roman	Savšek,	040	663	563. 

Izbrana	kakovost	–	drobnica
Zveza društev rejcev drobnice Slovenije se je lani 
vključila v shemo izbrana kakovost za meso drobnice. 
V letu 2023 bo vstop brezplačen. Poslati je potrebno 
le izjavo o vstopu v skupinsko certificiranje. Tudi če 
trenutno certifikata izbrana kakovost ne potrebujete, 
se je smiselno prijaviti, saj nikoli ne veš, kdaj lahko 
pride prav. Tudi klavnice in trgovci bodo po vsej 
verjetnosti odkupovali le IK. 

Vse informacije v zvezi z izbrano kakovostjo za meso drobnice dobite na spletni 
strani www.drobnica.si pod zavihkom izbrana kakovost in na telefonski številki 
040 663 563 (Roman Savšek). Na tej spletni strani je certfikat s sezamom vseh, 
ki ste certificirani. Na izjavo o načinu vzreje, ki jo oddate v klavnici, napišete 
številko certifikata in zaporedno številko pred vašim imenom. Seznam se bo 
posodabljal  in številka certifikata spreminjala.

Pristopno izjavo za shemo izbrana kakovost za meso drobnice pošljite 
čim prej, saj bo certificiranje brezplačno le za tiste, ki se boste v shemo 
vključili pred objavo razpisa MKGP za financiranje.

ZDRDS

16.	in	17.	november	2023	
v	Termah	Dobrna

Programski	sklopi	posveta: 
•	 Prehrana in tehnologija reje
•	 Genetika in selekcija
•	 Plenilci
•	 Zdravstveno varstvo drobnice
•	 Proizvodi drobnice in trženje
•	 Predstavitev dobrih praks

Podroben	program	posveta	bo	
objavljen	v	prihodnji	številki	revije	
Drobnica in na spletni strani  
www.drobnica.si.

Kotizacija: 80	evrov, za vsakega naslednjega družinskega člana 60	evrov, 
za en dan: 50	evrov. 
Kotizacija zajema: stroške organizacije posveta, kosilo, skupno večerjo z 
družabnim večerom, napitke med odmori in gradivo posveta.

Rok	za	prijave: 2. november 2023 na e-naslov: drobnica@km-z.si ali 
telefon: 00 386 (0)41 680 551.

Prenočišče	rezervirajte	čim	prej. 
Ob rezervaciji navedite, da ste udeleženec posveta.

Reja
7. strokovni
posvet

drobnice
Dobrna 2023

21.21.

2023
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