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Predstavitev kmetije kot primer dobre kmetijske prakse
KMETIJA: Matjaž Klinar, Dovje 27, 4281 Mojstrana
Opis kmetijskega gospodarstva
Na Dovjem, v kraju, kjer je služboval znameniti Jakob Aljaž, se nahaja kmetija
Klinarjevih, po domače pr »Kvančnik«. Mladi nosilec, Matjaž, skupaj s svojo družino in
starši obdeluje 75 ha veliko kmetijo, od tega je 61 ha gozda.
Zaradi neugodnih podnebnih razmer (dolge in ostre zime) trajno travinje predstavlja
večji del kmetijskih zemljišč. Njihova površina znaša 17 ha. V domačem vrtu ob hiši
pridelajo zelenjavo za lastne potrebe.
V programskem obdobju 2007-2013 je bila kmetija z vsemi kmetijskim zemljišči
vključena v program okoljskih plačil KOP in sicer s pod-ukrepom Ekološko kmetijstvo.
Del kmetijskih zemljišč se nahaja v Triglavskem narodnem parku, zato se je v letu 2015
poleg sheme ekološkega kmetovanja, vključil tudi KOPOP –HAB.
Poleg tega, da redijo krave dojilje, so v hlevu tudi 3 kobile. Sistem reje je v obliki vezane
reje z 12- timi stojišči ter boksi za teleta.
Na kmetiji prevladuje paša na planinah. S pašo pričnejo že v mesecu maju, zaključijo
pa v mesecu septembru.
Mladi nosilec je redno zaposlen izven kmetije, prav tako tudi žena, ki ima obrt in svoje
delovne ter poslovne prostore na kmetiji.
Kmetijo je Matjaž prevzel od mame. Opravil je izobraževanje v okviru programa
Živinorejec, ki ga je v zimskem času organizirala Kmetijska svetovalna služba. Poleg
navedenega Matjaž vseskozi spremlja novosti in se redno udeležuje usposabljanj, ki
jih organizira in izvaja Kmetijska svetovalna služba.

Opis projekta
V letu 2012 je Matjaž, s pomočjo kmetijske svetovalne službe, ki je pripravila vlogo,
kandidiral na razpis v okviru ukrepa 112 – Mladi prevzemnik in uspel. Glavni cilj, ki si
ga je mladi gospodar zadal, je bila prilagoditev hleva ekološki reji. Na podlagi
svetovanja specialista za živinorejo, se je odločil za nadaljnjo vezano rejo s primerno
velikim izpustom. V letu 2013 je investiral v preureditev stojišč za govedo ter bokse za
konje. V letu 2014 je s podložno gumo na stojiščih izboljšal pogoje reje goveda. Za
notranjo preureditev hleva se je odločil, ker stojišča niso ustrezala standardom
ekološkega kmetovanja
V notranjosti hleva je vgradil avtomatska pehala za odstranjevanje hlevskega gnoja.
Poleg navedenega je investiral tudi v čelni nakladač za nakladanje gnoja in si s tem
močno olajšal delo.
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Cilji projekta
Rezultati projekta se že kažejo v obliki notranje ureditve hleva in izpusta za živali. Z
investicijo je dosegel standarde, ki veljajo za ekološko rejo živali. Poleg navedenega
so se izboljšali tudi ostali pogoji dela na kmetiji.

Vizija kmetije
Vizija mladega gospodarja je ohranitev kmetije najmanj v sedanjem obsegu. V primeru,
da bi se dosedanji pogoji za zaposlitev poslabšali, razmišlja, da bi s nadaljnjim
razvojem kmetije ustvaril pogoje, ki bi dohodkovno pokrili eno delovno mesto. Glede
na to, da kmetujejo po ekoloških načelih, si mladi gospodar želi, da bi bil rezultat
ekološke reje živali tudi višja prodajna cena govejega mesa.
Na kmetiji že dolga leta uspešno sodelujejo s terensko kmetijsko svetovalko, kjer s
skupnimi močmi sproti rešujejo nastale probleme.

Matjaž se zaveda, da stalnega razvoja, preusmeritve kmetije in dviga kakovosti
njihovih pridelkov ne bi bilo tako hitro brez strokovne pomoči javne kmetijske
svetovalne službe in sredstev, ki jih Evropska unija nudi za razvoj kmetijstva in
podeželja.
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