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Pr’ Demšari
dr. Janez Benedičič
Martinj Vrh 24, 4228 Železniki

t 040 886 394

e janez.benedicic@lecad.si

f KRAVICA LISKA

Ekološka kmetija Pr`Demšari se nahaja v vasi Martinj Vrh. Razprostira se po 

pobočju Koprivnika in Vancovca. Površine so v pretežni meri strme in razdrobljene. 

Kot večina kmetij je tudi ta družinska in na njej živijo tri generacije, vsaka pa 

prispeva svoj del v mozaik življenja na kmetiji. Ključna usmeritev kmetije je prireja 

ekološkega senenega mleka in njegova neposredna prodaja, saj pri danih 

razmerah in obsegu reje kmetija le tako lahko ekonomsko ˝preživi˝. Pestrost 

trajnih travnikov in senožeti tako daje mleku svojstven pečat. Posebnost kmetije je 

pravzaprav njen načrtovani razvoj in svojstvena smer. Dopolnjujejo jo sodobne 

tehnologije sušenja sena in krmljenja z njim ter druge sodobne tehnološke rešitve, 

ki jih je moč videti na kmetiji.

Sušilnica sena (foto Kreacija tim)
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Na kmetiji so združili izkušnje, znanje in inovativnost ter oblikovali sodobne 

inovativne rešitve sušenja sena v razsutem stanju in rešitve sušenja bal. Program 

interaktivnega učenja in prenosa znanja je prilagojen različnim skupinam (dijaki, 

študentje, kmetovalci, strokovni kader v kmetijstvu). 

Udeleženci programa bodo spoznali različne načine sušenja krme ter njegove 

zakonitosti in posebnosti. Predstavitev bo podkrepljena z ogledom najsodobnejše 

sušilnice v Sloveniji s praktičnim prikazom in osebno izkušnjo. Ta bo vključevala 

tudi uporabo sodobne termovizijske kamere za nadzor sušenja. Udeleženci bodo 

občutili razliko med pretoki zraka pri sušenju bal in se naučili ocenjevanja kakovosti 

krme. Osebno bodo lahko preizkusili delovanje daljinsko krmiljenega dvigala za 

seno in preučili nizkocenovni robotizirani sistem za krmljenje s senom. 

Kmetija je razvila tudi program mentorstva oziroma individualnih svetovanj 

vzpostavitve sušenja sena na drugih kmetijah.

Oprema sušilnice sena (Janez Benedičič)

Sušilni boks (foto Kreacija tim) Upravljanje sušenja sena (foto Janez Benedičič)

Posnetek sušilnega boksa s termovizijsko

kamero (foto Janez Benedičič)
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Peter Demšar
Cerkljanski vrh 24, 5282 Cerkno

t 040 750 983

e ocanc.naravan@gmail.com

w www.naravan.domaci-sir.si

Kmetija z domačim imenom Na Ravan se nahaja v Cerkljanskem Vrhu na 

nadmorski višini 900 m. Je hribovska kmetija, katere glavna panoga je prireja in 

predelava senenega mleka. Obdelujejo 27 ha površin (travniki in pašniki), ki se 

držijo skupaj v enem kosu.

Na kmetiji so v delo redno vpeti starša Judita in Marjan Demšar ter starejši sin 

Peter. Irena, Matej in Anamarija pa pomagajo vsak po svojih močeh.

S predelavo mleka se resneje ukvarjajo že 25 let, začetki predelave pa segajo v 

osemdeseta leta prejšnjega stoletja. Leta 2010 so živali prenehali krmiti s silažo in 

začeli pridelovati seneno mleko. Mleko predelujejo v različne sire iz surovega 

mleka, maslo, skuto in druge sveže mlečne izdelke.

Družina Demšar (foto Kmetija Na Ravan)
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V projektu Odprta vrata kmetiji bodo predstavili predvsem prednosti in slabosti 

paše živali, ki dajejo seneno mleko, in kako to vpliva na mlečne izdelke. Poudarek 

bo na primerjanju mleka iz hlevske klasične reje in mleka iz pašne z različnih 

vidikov. Paša bo predstavljena z vidika počutja in proizvodnosti živali pa tudi kot 

eden od načinov kmetovanja in obdelave travne ruše.

V postopku predelave mleka se bodo osredotočili predvsem na predelavo 

surovega mleka v kakovostne sire, na umestitev sirov v skupine (trdi, poltrdi, 

mehki, sveži siri) in na merila za razdelitev sirov. Predstavili in pojasnili bodo faze 

sirjenja, kot so obdelava mleka pred sirjenjem, koagulacija, obdelovanje 

koaguluma, ločitev sirnega zrna od sirotke, oblikovanje sira, stiskanje, soljenje, 

zorenje. Posebnost sirov Kmetije Na Ravan je v tem, da mleko ni pasterizirano. Pri 

taki predelavi je zelo pomembna vrhunska kakovost mleka.

Udeleženci programa si bodo lahko ogledali celotno Kmetijo Na Ravan, način 

kmetovanja na kmetiji in del proizvodnih prostorov. Na koncu bosta sledili 

pokušina in primerjava različnih vrst sirov ter drugih mlečnih izdelkov.

Pester izbor izdelkov (foto Kmetija Na Ravan)

Zorenje sirov (foto Kmetija Na Ravan)Pogled na pašo (foto Kreacija tim) 4
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Gregor Ovsenik
Predoslje 41, 4000 Kranj

t 040 580  314

e kmetija.odems@gmail.com

f Kmetija Odems

Kmetija Odems je družinska kmetija, na kateri gospodarita Gregor in Darija 

Ovsenik. Od leta 2011 se ukvarjajo s prirejo senenega mleka, predelavo mlečnih 

izdelkov in prodajo na domu. Pomembne dejavnosti so še vzreja govedi za meso, 

kokoši za jajca in pridelava žita za prodajo moke. Del dejavnosti predstavlja tudi 

pridelava zelenjave, kot sta krompir in česen.

Osnovni namen kmetije, ki se je s senenim mlekom začela ukvarjati leta 2011, je 

potrošniku ponuditi čim bolj raznolik nabor živilskih izdelkov. Ti postajajo 

zanimivi za kupce predvsem zaradi osebnega pristopa, sledljivosti pridelave in 

predelave ter doživljajske in izobraževalne komponente, ki klasično brezosebno 

potrošnjo spremeni v pristen ter zanimiv dogodek.

Kmetija Odems (foto Kreacija tim)
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Na Kmetiji Odems v Predosljah bodo v seneni verigi sodelovali predvsem s 

prenosom znanja predelave senenega mleka v sveže mlečne izdelke in s prodajo 

na domu. Cilj je ozaveščanje o oznaki seneno mleko in o njegovih prednostih tako 

pri pridelavi kot izdelavi ter o koristih za zdravje pa tudi predstavitev življenja na 

manjši kmetiji na obrobju Kranja, na kateri se z izdelki višje kakovosti trudijo graditi 

pristen odnos in pridobiti zaupanje kupcev s prodajo na domu.

Udeleženci se bodo seznanili in praktično spoznali s procesom predelave enega 

izdelka iz senenega mleka ter z različnimi načini uporabe. Za vsako ciljno skupino 

bodo ponudili tudi degustacijo nekaterih izdelkov.

Namen izobraževalne predstavitve je bodisi z igro bodisi z reševanjem konkretnih 

nalog ali z diskusijo spoznati življenje na kmetiji, na kateri so se odločili pridelovati 

seneno mleko ter širiti znanje o tem, kaj seneno mleko pravzaprav je, ter ponuditi 

pristno izkušnjo spoznavanja procesov predelave mleka v sveže mlečne izdelke 

višje kakovosti. Gre za znanje o pridelavi senenega mleka, o izdelavi jogurtov, 

skute, sirotke, smetane, masla ter mladega sira.

Pridelava skute (foto Kreacija tim) Izdelki Kmetije Odems (foto Kreacija tim) 6



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 konkurenčnost 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.
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Domen Virant
Volčji Potok 7, 1325 Radomlje

t 031 267 158

e domenvirant@gmail.com

Kmetija Pr’ Ropet (foto Kreacija tim)
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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.

V projektu Odprta vrata kmetij, v seneni verigi, Kmetija Pr' Ropet sodeluje s 

pridelavo in predstavljanjem specifičnosti pridelave senenega mleka pri kozah ter s 

polizdelki iz kozjega mleka. Na kmetiji redijo 20 plemenskih koz molznic, 15 

mladic, plemenskega kozla in nekaj mladih kozličev. Programi, ki so jih pripravili za 

obiskovalce različnih starostnih skupin, so zanimivi in interaktivni, namenjeni pa so 

otrokom v vrtcih in osnovnih šolah ter dijakom, študentom, kmetovalcem in 

ženskam.

SEN
EN

A
 V

ER
IG

A
 –

 od sena do m
lečnih izdelkov

Koza (foto Kreacija tim)

Izdelki iz kozjega mleka (foto Kreacija tim) 8
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Trajanje projekta: november 2017–april 2020

Prek vzorčnih izkustvenih kmetij želimo na območju partnerskih LAS 

spodbuditi pridelavo, predelavo in porabo senenega mleka ter pridelavo in 

predelavo jagodičevja in drugega sadja ter tako obema ključnima področjema 

kmetijskih proizvodov povrniti vrednost, ki sta jo imela v preteklosti. S tem 

želimo povečati lokalno prehransko samooskrbo in dvigniti vrednost 

kmetijskim proizvodom. Velik poudarek bo na ozaveščanju različnih ciljnih 

skupin potrošnikov prek različnih komunikacijskih kanalov, tudi z 

neposrednimi izkušnjami na samih kmetijah. V okviru projekta bodo tako 

oblikovani programi izkustvenega učenja in mentorstva na vključenih kmetijah.

Aktivnosti projekta:

 oblikovanje programov izkustvenega učenja in mentorstva za različne ciljne 

skupine (pridelava senenega mleka, jagodičevja in sadja),

 izmenjava izkušenj, znanja in dobrih praks ter vzpostavitev povezav na 

območju sodelujočih LAS,

 promocija novih trajnostnih praks in dosežkov projekta,

 pilotna izvedba razvitih programov in evalvacija,

 spodbujanje partnerskega sodelovanja med vsemi deležniki v verigi 

naročanja lokalne hrane,

 koordinacija in vodenje projekta sodelovanja.

Rezultati projekta:

 vzpostavitev sodelovanja in prenos dobrih praks med vključenimi LAS,

 vzpostavitev mreže vzorčnih izkustvenih kmetij z uspešnimi lokalnimi 

praksami pridelave in predelave,

 zagotovitev dostopa do znanja za dodajanje vrednosti proizvodom za trg 

(praktičnega znanja in usposabljanja),

 oblikovanje programov spodbujanja lokalne potrošnje skozi doživetja na 

vzorčnih izkustvenih kmetijah.
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LAS s CILjem

ICRA d.o.o. IDRIJA

Mestni trg 1, 5280 Idrija 

t  05 37 43 914

e info@las-sciljem.si

w  www.las-sciljem.si

Partnerji

LAS Gorenjska košarica

BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj

Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj

t  04 281 72 30

e las@bsc-kranj.si

w  www.las-gorenjskakosarica.si

LAS Srce Slovenije

Razvoji center Srca Slovenije, d.o.o.

Jerebova 14, 1270 Litija

t  01 89 62 713

e las@razvoj.si

w  www.las-srceslovenije.si

LAS loškega pogorja

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka

t 04 51 20 131

e info@las-pogorje.si

w  www.las-pogorje.si
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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 »Odprta vrata kmetij« ponujajo 

izkušnje s kmetij prek različnih aktivnosti za pridobitev 

celostne izkušnje od pridelava sena, senenega mleka 

do senenih mlečnih izdelkov. S projektom sodelovanja 

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 okviru izobraževanj »senene verige« sodelujejo 

različne kmetije tako, da se posamezni programi 

dopolnjujejo in da z obiskom različnih lokacij dobite 

zaokroženo znanje o sušenju krme, paši in izdelavi sira, 

svežih mlečnih izdelkov ter specifičnosti pridelave 

senenega mleka pri kozah.

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.
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