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PREDSTAVITEV PRIMEROV DOBRIH PRAKS 
PRI REJI SLOVENSKIH AVTOHTONIH PASEM 

DOMAČIH ŽIVALI

BELOKRANJSKA PRAMENKA 
proizvodi, trženje, PERSPEKTIVA …

¸              Boris Grabrijan, 
rejec ovc pasme Belokranjska pramenka

TK Pri Lazarju, Ljubljana 8. november 2012

BELOKRANJSKA PRAMENKA
ob osamosvojitvi Slovenije 

ovca, ki izginja…

Slovenska 

avtohtona pasma ovc

BELOKRANJSKA PRAMENKA
20 let pozneje - ovca v vzponu

Sredi devetdesetih let 

• junij 1996 odločba veterinarskega inšpektorja 

o kastraciji zadnjega registriranega 

plemenskega ovna Belokranjska pramenka;

• panika …

• … priznanje pasme

• inšpektor čez deset let postane rejec BP

Kdo smo rejci BP?

• Belokranjci, 

največkrat potomci uskokov, ki so pripeljali 
belokranjsko pramenko (ki je sorodna z liško 
pr., travniško pr., sjeniško pr. … – ovcami 
dinarskega; ne alpskega porekla),

v Slovenijo iz vzhodnega Balkana in Male Azije 
(različnih narodnosti, različnih veroizpovedi)

- …od začetka 15. stoletja do sredi

ne 18. stoletja.

Kdo smo rejci BP?
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Kje redimo Belokranjsko pramenko?

V Beli krajini

Kje redimo Belokranjsko pramenko?
NA TIPIČNEM KRASU, KI GA ZARADI ZARAŠČANJA  IZGUBLJAMO

Kje redimo BP?
- največ v Krajinskem parku Kolpa

V Beli krajiniVelikost: 4331,51ha

• Naravne vrednote: 81 

• Naravni spomeniki: 16

• Kulturni spomeniki: 42

• Strogi naravni rezervat: 1

• Območja Natura 2000: 5  

• EPO: 4

Belokranjska pramenka je mesna 
pasma ovac

Poleg tradicionalne rabe – ražnja, 
razvijamo tudi sodobnejše pristope

• Razsek in konfekcioniranje,

• Suhomesnati in barjeni izdelki.



3

VOLNA SKOZI ČAS… VOLNA SKOZI ČAS…

Modni dodatki iz polstene volne  

VOLNA SKOZI ČAS…

Drobni izdelki iz volnenega filca 

VOLNA SKOZI ČAS…

Promocija

Rokodelske delavnice

VOLNA SKOZI ČAS… VOLNA SKOZI ČAS…

Trženje
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Prihodnost v prepričani mladi 
generaciji

Grabrijani smo predvsem rejci ovac, 
a redimo tudi

Kjer obstaja volja, 

v sodelovanju z 
Biotehniško fakulteto in Zvezo društev rejcev drobnice Slovenije,

ob podpori Ministrstva za kmetijstvo in okolje

belokranjska pramenka ima bodočnost

se najde tudi pot -


