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KMETIJA ROVŠNIK 

 
Mreža proti toči in kapljično namakanje sadovnjaka 

 
 
Ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev: skupaj izplačana sredstva 
PRP 2007–2013: 52.846,41 EUR (1. vloga: naložbe v namakalno infrastrukturo 
- nakup in postavitev namakalnega sistema; 2. vloga: obnova nasada in 
postavitev mreže proti toči). 
 

»Ko razmišljam za nazaj sem vedno bolj prepričan, da smo se prav odločili, ko smo se 
preusmerili v ekološko kmetovanje. Pred štirimi leti smo v celoti obnovili sadovnjak z 
novimi sortami jablan, odpornimi na škrlup (Ametist, Topaz, Opal, Sirius in Rdeči 
boskop), ki sadjarjem povzroča največ preglavic. Sorte jablan smo skrbno izbrali, saj 
želimo čim več jabolk prodati na domu. Danes smo prijetno presenečeni, da se 
zanimanje za ekološka jabolka povečuje.  Da bi zmanjšali tveganje pred točo in sušo, 
smo v investicijo vključili še mrežo proti toči in kapljično namakanje. Ob vznožju kmetije 
imamo manjše zajetje vode. Dotok vode je v deževnem obdobju, poleti pa vodo, po 
potrebi, črpamo iz Braslovškega jezera. Že pred leti smo pridobili vodno dovoljenje za 
uporabo vode za namakanje iz Braslovškega jezera. Namakanje sadovnjaka je bilo 
potrebno že takoj prvo leto in vsa naslednja leta. Letos pričakujemo že lep pridelek, ki ga 
brez namakanja zagotovo ne bi bilo. Pričakujemo, da bo letošnji pridelek skoraj povrnil 
naložbo v namakanje. Podobno je tudi z mrežo proti toči, ki nam je pred leti, v prejšnjem 
nasadu, dve leti zapored uničila celoten pridelek. Celotno investicijo je v višini 43 % 
sofinancirala država, zato smo iskreno hvaležni.« (Peter Pšaker, 2013) 
 

 
Vodno zajetje 
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 KMETIJA KRABONJA 

Kmetija gospoda Željka Krabonje za namakanje zelenjave uporablja namakalni 
sistem Ormož – Rimska ll. etapa Velika Nedelja. Namakalni sistem Ormož – 
Rimska ll. etapa Velika Nedelja je bil financiran v okviru Programa razvoja 
podeželja 2007–2013 iz ukrepa 125 Izboljšanje in razvoj infrastrukture, 
povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva. Za skladiščenje pridelane 
zelenjave, ki jo prodaja na lokalni tržnici in na domu pa uporablja skladišče za 
katerega sredstva je pridobil na ukrepu 121 - Posodabljanje kmetijskih 
gospodarstev. 
 
Ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev (naložbe v objekte in 
pripadajočo opremo za pridelavo, skladiščenje in pripravo kmetijskih 
proizvodov za trg). 
 
 
 
 
 

 

EKOLOŠKA KMETIJA KOSEC 
 

Območja z omejenimi dejavniki (vključenost od 2007 dalje; 2012 35,58 ha).  
Kmetijsko okoljska plačila (Reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali: 
vključenost od 2007 dalje;  2012 – 4 št.; Ekološko kmetovanje: vključenost od 2007 
dalje; 2012 – 35,13 ha). 
Ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij: izplačana sredstva PRP 2007–2013 
29.600 EUR. 
Ukrep 132 - Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane: izplačana 
sredstva PRP 2007–2013 459,08 EUR (2012), 376,41 EUR (2013). 
Ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev (nakup kmetijske mehanizacije, 
nakup zemljišč in postavitev pašnikov): skupaj izplačana sredstva PRP 2007–2013 
16.387,67 EUR. 
 

 

 

 
»Ko se je oče odločil, da je prenehal z mlečno proizvodnjo smo iskali tržne 
možnosti za razvoj naše kmetije. Ekološko kmetovanje se je pojavilo kot ena od 
možnosti, o kateri nismo resno razmišljali. Nekaj mesecev kasneje smo spoznali, 
da zaradi velikega deleža travinja in 100% deleža naših površin v OMD 
zadovoljujemo skoraj 80% vseh zahtev za ekološko kmetijstvo, saj smo s 
prenehanjem mlečne proizvodnje opustili tudi intenzivno gnojenje z dušikom.  
Končna odločitev vseeno ni bila lahka, predvsem zaradi družinskega vinograda in 
deleža koruze v kolobarju. Po dolgih in težkih pogajanjih v okviru družine smo 
očeta prepričali da je tudi svoje "gorice" vključil v ekološko kontrolo in tako smo 
postali celovita ekološka kmetija. 
Po 7 letih ekološkega kmetovanja smo se naučili vse potrebno, da nam vinograd in 
tudi koruza odlično uspevata, tudi zaradi nasvetov ostalih ekoloških kmetov v 
bližini. Skozi proces preusmeritve so se pojavljale težave, ki so naš pogum 
postavljale na preizkušnjo, vendar smo danes veseli, da smo vztrajali in naši kmetiji 
zagotovili perspektivno tržno dejavnost in dobre pogoje za nadaljnji razvoj, saj smo 
skozi proces preusmeritve in druženja z ostalimi ekološkimi kmeti dobili tudi 
optimističnega in radovednega duha, s pomočjo katerega danes kmetiji 
zagotavljamo tudi stabilne finančne prihodke.« (Boštjan Kosec, 2013) 

Ekološka kmetija Kosec 
Boštjan Kosec 
Mali Brebrovnik 58 
2259 Ivanjkovci 
info@ekomeso.si 
www.ekomeso.si 

»O samem namakalnem sistemu za področje 
vrtnarstva lahko povem to, da celotno 
namakalno sezono deluje nemoteno, kar je 
bistvenega pomena. Dostop do vode je 
omogočen tako rekoč 24 ur na dan, prav tako 
pa je količina vode neomejena. Cena vode je 
0,12€ za kubični meter vode. Za našo 
dejavnost to v takšnih letinah, kot je bila 
letošnja, pomeni preživetje in seveda razvoj.  
Prav tako je skladišče postalo nepogrešljiv del, 
ki pripomore k temu, da lahko delo na kmetiji 
poteka nemoteno. Ker je potrebno pridelek 
skozi zimo čim dlje zadržat v čim bolj svežem 
stanju, je seveda skladišče tu temeljnega 
pomena.  
Če pogledamo tako na namakalni sistem kot 
na skladišče, bi težko izdvojil, kdo prinaša 
višjo dodano vrednost, ker vsak doprinese svoj 
del ob svojem času. Namakalni sistem seveda 
poleti, ko pride do sušnih obdobij, skladišče pa 
jeseni, ko je treba pridelek spraviti pod streho, 
da prezimi.« (Željko Krabonja, 2013) 
 

 

Željko Krabonja 
Mihovci 70c 
2274 Velika Nedelja 
zeljko.krabonja@gmail.com 
 

Željko Krabonja na svojem 
posestvu z zelenjavo 

Foto: Miro Vlašič 

 

Boštjan Kosec z družino 
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