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Kmetija Pr' Ropet
Domen Virant, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Volčji Potok 7, 1325 Radomlje
t 031 267 158
e domenvirant@gmail.com

Jagode (foto arhiv Razvojnega centra Srca Slovenije)
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Na Kmetiji Pr' Ropet v Volčjem Potoku kmetuje Domen Virant s pomočjo svojega
dekleta in širše družine vse od leta 2015, ko je kmetijo tudi prevzel. Pred tem se je s
kmetijstvom ukvarjal bolj ljubiteljsko in za potrebe samooskrbe, zdaj pa si
prizadeva za čim večjo tržno konkurenčnosti kmetije. Ta je bila nekaj časa tudi v
najemu, zato je potrebno vložiti še nekoliko več energije, dela ter ﬁnančnih
sredstev, da bo konkurenčna in ponujala možnost zaposlitve dvema osebama.
Trenutno je na kmetiji zaposlen samo Domen, vendar si oba z dekletom želita, da
bi jima kmetija omogočila ﬁnančno in socialno varnost. Domen je po prevzemu
leta 2016 vstopil tudi v program mladih prevzemnikov, se prijavil na razpis za
nepovratna sredstva in bil na njem uspešen.

V projektu Odprta vrata kmetij, v sadni verigi, Kmetija Pr' Ropet sodeluje s
pridelavo jagodičevja – jagod. Za zdaj se na kmetiji ukvarjajo le s pridelavo jagod, v
načrtu pa imajo tudi pridelavo drugih vrst jagodičevja, kot so maline, robide ter
ameriške borovnice. Usmerjeni so v primarno pridelavo jagod, medtem ko
predelavo jagod v druge izdelke še načrtujejo. Obiskovalcem predstavljajo, kako
poteka pridelava jagod, kako se skrbi za jagodičevje, kako poteka življenje na
kmetiji, ter prednosti in izzive pridelave jagod. Programi, ki so jih pripravili za
obiskovalce različnih starostnih skupin, so zanimivi in interaktivni, obenem pa
kmetija ponuja tudi mentorski program za vzpostavitev nasada jagodičevja.

Jagode (foto arhiv Razvojnega centra Srca Slovenije)

Nasad jagod (foto arhiv Razvojnega centra Srca Slovenije)

SADNA VERIGA – JAGODIČEVJE

Kmetija je tipična mešana kmetija; ukvarjajo se s poljedelstvom, živinorejo,
sadjarstvom in zelenjadarstvom, v prihodnosti pa si želijo še razvoja turizma ter
izobraževanja na kmetiji.
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DREVESNICA ZAKOTNIK

Drevesnica
Zakotnik
Maja Zakotnik, univ. dipl. inž. agronomije
Dorfarje 32, 4209 Žabnica
t 041 916 611
e maja.zakotnik@gmail.com,
drevesnica.zakotnik@gmail.com
w www.drevesnica-zakotnik.com

Maja Zakotnik v nasadu jabolk (foto Kreacija tim)

Drevesnica Zakotnik se nahaja v Dorfarjih, gručasti vasi na zahodnem robu
Sorškega polja na nadmorski višini 373 m. Nekdaj je bila to predvsem
poljedelsko-živinorejska kmetija. Od leta 1927 pa se ukvarjajo tudi z vzgojo
sadnih sadik. V svojem sadnem izboru ohranjajo stare, avtohtone sorte in uvajajo
novejše, odpornejše. Leta 2003 so kmetijo začeli preusmerjati v sadjarstvo ter
posadili prvi nasad jagod. Veliko zanimanje za domače sadje jih je spodbudilo k
vzpostavitvi intenzivnega sadovnjaka. Nasad je velik en hektar, na njem je pester
izbor sadnih sort.
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Kmetija z drevesničarstvom in sadjarstvom deluje po načelih integrirane
pridelave, ki pa se iz leta v leto vse bolj približuje ekološki pridelavi.

V sadni verigi drevesnica sodeluje s programoma, ki različnim ciljnim skupinam
(otroci osnovnih šol in vrtcev, dijaki, ranljive skupine) na poljuben način
približujejo dela v sadovnjaku in nasadu jagodičevja. V drevesnici so razvili tudi
program mentorstva oziroma individualnih svetovanj pri vzpostavitvi
sadovnjakov in nasadov jagodičevja za tiste, ki se s sadjarstvom želijo tudi
ukvarjati.
Program jagodičevja vključuje ogled nasada jagod, seznanitev s predposevki, s
kolobarjem, s pripravo zemljišča in grebenov, s sajenjem jagod, z vlogo tunelov pri
gojenju jagod, z namakanjem ter z najpogostejšimi boleznimi in škodljivci.
Program vzpostavitve sadovnjakov vključuje ogled intenzivnega in travniškega
sadovnjaka, predstavitev avtohtonih in odpornejših sort, predstavitev sajenja,
oskrbe po sajenju, določitev optimalnega roka obiranja jabolk, kako narediti
škrobni test ter kako izmeriti sladkor v plodu in trdoto. Udeleženci programa se
preizkusijo tudi v obiranju sadja in posadijo svojo sadiko.

Nasad jabolk (foto Kreacija tim)

Jagode (foto Maja Zakotnik)

SADNA VERIGA – JAGODIČEVJE, JABOLKA

Ko so leta 2003 posadili prve jagode, so imeli na voljo štiri različne sorte, ki so
zorele od sredine maja in vse do začetka julija. Skozi leta so sadili in preizkušali
različne sorte ter ugotovili, da sorta clery najbolj navduši kupca. Ta sorta je
aromatična, sladka, sočna. Ker je izbrana sorta navdušila tudi njih, so se odločili, da
bodo sadili le to. Leta 2004 so skrbno načrtovano zasadili intenzivni nasad jablan.
Ker so želeli prodajati jabolka na domu oziroma lokalno, so posadili več različnih
sort za pestrejšo ponudbo. V sadovnjaku najdemo starejše, avtohtone in novejše
sorte jabolk.
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SADOVNJAK NA PREVALI

Sadovnjak na Prevali
Valentin Zabavnik
Sadjarsko-vrtnarsko društvo Tunjice
Košiše 16, 1240 Kamnik
t 031 497 263
e valentin.zabavnik@gmail.com

Jabolka (foto Kreacija tim)

Sadjarsko-vrtnarsko društvo Tunjice deluje že 21 let. Od ustanovitve leta 1997 si je
zadalo cilj, da bo nadaljevalo delo, ki ga je začelo pred 2. svetovno vojno
ustanovljeno društvo z istim imenom. Ustanovljeno je bilo leta 1937, pred tem pa
so se sadjarji izobraževali na raznih zimskih tečajih. Upoštevati je potrebno
takratne razmere, saj je bilo kmetijstvo glavna panoga v državi. Zato tudi tolikšna
skrb za to dejavnost, ki je bila pomembna z vidika samopreskrbe družin.
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Člani društva so se o takratnih razmerah veliko pogovarjali več let pred
ustanovitvijo društva. V pomoč so jim bili takrat še živeči kmetje, ki so jim zaupali
tudi veliko sadjarske literature. Ta jim je bila tudi v veliko pomoč pri spoznavanju
osnov sadjarstva in jim je nudila oporo pri osmišljanju njihovega poslanstva.
Društvo si namreč vse od ustanovitve prizadeva za ohranitev starih odpornih sort
sadja ter za ponovno oživitev travniških sadovnjakov.

V aktivnosti vključujejo več različnih didaktičnih metod, prilagojenih posameznim
skupinam, ki omogočajo medsebojne povezave različnih tematskih področij (od
znanosti in zgodovine do kulinarike in umetnosti). Gre namreč za izkustveno
učenje, ki omogoča celovitejše in zato učinkovitejše dojemanje in spoznavanje
nove tematike. Večina dela zato poteka tako, da čim več nalog opravijo obiskovalci
sami. Izkušeni mentorji pa jim skozi pogovor in aktivnosti pomagajo, da na
podlagi pridobljenih izkušenj in razmišljanj znanje osmislijo in ponotranjijo.
Sadovnjak je učilnica na prostem, kjer so obiskovalci tudi ﬁzično aktivni. Mlajšim
lahko predstavlja veliko igrišče na prostem, ki omogoča plezanje, kopanje,
gradnjo, nihanje in druge dnevne aktivnosti, ki vzdržujejo ﬁzično kondicijo in
krepijo motorične funkcije otrok ter mladih. V društvu pa je posebna pozornost
posvečena tudi drobni motoriki, saj cepljenje zahteva speciﬁčno znanje in
predvsem ﬁno motoriko. Cepiči so namreč majhni, pri cepljenju pa je potrebno biti
pozoren in zelo natančen. To pa ni izziv le najmlajšim, temveč tudi starejšim in
invalidom.

Jabolka (foto Kreacija tim)

Sušenje sadja (foto Kreacija tim)

SADNA VERIGA – JABOLKA

Vsi programi, ki jih društvo ponuja, so okvirni in se prilagodijo letnemu času,
starostni in interesni skupini ter željam obiskovalcev. Potekajo v okviru razgovora
pri ogledu sadovnjaka in ob različnih aktivnostih, ki so jih pripravili za obiskovalce.
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EKOLOŠKA KMETIJA MATEVŽUC
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Ekološka kmetija Matevžuc
Jože Korošec, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Hruševka 1, 1219 Laze v Tuhinju
t 041 223 631
e korosec.maja@gmail.com

Predelava jabolk (foto Kreacija tim)

Ekološka kmetija Matevžuc se nahaja v vasi Hruševka v občini Kamnik na
nadmorski višini 530 metrov. Vas leži v Tuhinjski dolini in je del osrednjeslovenske
pokrajine. V lasti imajo 18 ha površin, od tega deset hektarov gozda in hektar
visokodebelnega travniškega sadovnjaka, preostalo pa so travnate površine.
Poleg tega imajo v najemu še osem hektarov travnikov in pašnikov. Ukvarjajo se z
govedorejo, ovčjerejo in predelavo sadja – za slednjo imajo registrirano
dopolnilno dejavnost na kmetiji. Kmetija je odlično izhodišče za okoliške izlete,
predvsem na bližnji Sveti Miklavž na Gori, Terme Snovik in Veliko planino. Imajo
približno 20 glav živine.
Od leta 2001 je kmetija ekološko usmerjena in ima certiﬁkat za prodajo ekološke
govedine, jagenjčkov in sadnih produktov. Svoje izdelke si želijo prodajati v
večjem obsegu ter s tem tudi spodbujati zavedanje o pomenu lokalno pridelane

Namen delavnice je, da udeleženci v dveh urah spoznajo pomen ekološkega
sadjarstva, in za katere produkte lahko uporabimo sadje, ter da se seznanijo s
postopkom izdelovanja sadnega kisa in vina. Spoznali bodo pomen lokalno
pridelane hrane in ekološkega kmetijstva. Udeleženci bodo aktivno dopolnjevali
in poglabljali teoretično znanje, ki so ga že pridobili v življenju, in ga povezovali v
nove kombinacije.

Jabolčni sok (foto Kreacija tim)

Jabolka (foto Kreacija tim)

Jabolka (foto Kreacija tim)

SADNA VERIGA – JABOLKA

Ekološka kmetija Matevžuc v projektu sodeluje s predelavo sadja, in sicer v sadni
kis in sadno vino. Na kmetiji imajo registrirano dopolnilno dejavnost.
Obiskovalcem bodo predstavili predelavo sadja in njene prednosti ter življenje na
kmetiji.
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KMETIJA MATIJOVC

Kmetija Matijovc
Janko Jeglič, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Podbrezje 192, 4202 Naklo
t 041 538 583
e matijovc@siol.net
w www.matijovc.si

Kmetija Matijovc in nasad jablan (foto Kmetija Matijovc)

Kmetija Matijovc leži v naselju Podbrezje v občini Naklo na nadmorski višini 460
m. Ukvarjajo se s sadjarsko in poljedelsko proizvodnjo, registrirane pa imajo tudi
številne dopolnilne dejavnosti na kmetiji, med drugim predelavo sadja.
Na kmetiji živi in dela petčlanska družina. Glava družine je mož, oče in nosilec
kmetijske ter dopolnilne dejavnosti Janko Jeglič, ki skupaj z ženo Ano zgledno
skrbi za domačijo. V pomoč so jima njuni trije otroci: Jure, Petra in Jaka.
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Večino jabolk in hrušk prodajo kot namizno sadje, del pa v okviru dopolnilne
dejavnosti na kmetiji predelajo v jabolčni sok, jabolčni kis in skuhajo viljamovko
ter različna druga žganja. Nekaj sadja tudi posušijo v krhlje in jabolčni čips.

Kmetija bo kot eden od členov sadne verige v okviru projekta Odprta vrata kmetij
predstavila del predelave sadja na kmetiji. Osredotočili se bodo predvsem na
predelavo jabolk in hrušk v sadni sok, suhe krhlje in žganje.
Udeleženci bodo spoznali zahteve za ureditev prostorov za predelavo, opremo za
predelavo ter najpomembnejše: tehnologijo predelave. Posebnost predelave na
Kmetiji Matijovc je, da se celoten proces predelave ogreva na lesno biomaso
(sekance). Leta 2018 so postavili tudi sončno elektrarno in tako elektriko
pridobivajo na okolju prijaznejši način. Za kakovosten izdelek je potrebna
kakovostna surovina, zato bodo predstavili potek celotnega postopka od
pridelave sadja do predelave v kakovostne izdelke. Na koncu bodo udeleženci
izdelke kmetije tudi degustirali v na novo urejenem degustacijskem prostoru.

SADNA VERIGA – JABOLKA

Na Kmetiji Matijovc imajo že dolgoletno tradicijo pridelave in predelave sadja. V
svojih dveh sadovnjakih, ekstenzivnem in intenzivnem, pridelujejo predvsem
jabolka, hruške, češnje, slive in orehe. Od leta 2018 je kmetija vključena v shemo
Izbrana kakovost za sadje, skrbijo pa tudi za ohranitev avtohtonih sort jablan in
hrušk.

Naravni jabolčni sok (foto Kmetija Matijovc)

Čiščenje jabolk (foto Kmetija Matijovc)

Predelava jabolk (foto Kmetija Matijovc)
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Odprta vrata kmetij
»Odprta vrata kmetij« je projekt sodelovanja, ki povezuje
več kmetij s podobnim načinom pridelave in predelave
kmetijskih pridelkov, pri čemer si vse kmetije prizadevajo
za prenos znanja in izkušenj na različne ciljne skupine z
namenom ozaveščanja tako najširše javnosti kot tudi
kmetovalcev.
Programi izobraževanj na izkustvenih kmetijah v okviru
projekta sodelovanja »Odprta vrata kmetij« ponujajo
izkušnje s kmetij prek različnih aktivnosti vzpostavitve
avtohtonih sadovnjakov, vzgoje in oskrbe sadnega drevja
ter pridelave sadja in njegove predelave v številne
proizvode. S projektom nudimo širok spekter znanj in
izkušenj s posameznih področij, hkrati pa vzgajamo
mlade (predvsem iz vrtcev in šol) in spodbujamo
vseživljenjsko učenje ter krepimo spoštljiv odnos do
kakovostnih prehranskih izdelkov, ki jih pridelamo na
kmetijah.
V »sadni verigi« sodelujejo različne kmetije in društvo
tako, da se posamezni programi med seboj dopolnjujejo.
Z obiskom različnih lokacij dobite zaokroženo znanje o
pridelavi sadja tako v travniških kot tudi v intenzivnih
sadovnjakih, njihovem pomenu za ohranjanje biodiverzitete ter o postopkih pridelave in predelave sadja.
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Za vsebino so odgovorni LAS loškega pogorja, LAS Srce Slovenije, LAS s CILJem in LAS Gorenjska košarica.
Projekt soﬁnancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru
Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje
2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

