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Predstavitev kmetije kot primer dobre kmetijske prakse
KMETIJA: Damjan Kogovšek, Zgornja Radovna 18, 4281 Mojstrana

Opis kmetijskega gospodarstva
Kmetija Kogovškovih, po domače »Gogala«, leži v Zgornji Radovni, v osrčju
Triglavskega narodnega parka. Skupaj z mamo in očetom obdeluje Damjan 29 ha
veliko kmetijo, od tega je 22,64 ha gozda in 6,34 ha kmetijskih zemljišč, pri katerih
prevladujejo travniške površine. Zaradi neugodnih klimatskih razmer se s
pridelovanjem zelenjave ukvarjajo zgolj za domačo rabo. Redijo krave dojilje ter
prašiče. Obremenitev je v letu 2015 znašala le 0,63 GVŽ/ha. Povečevanja staleža
trenutno nimajo v načrtu, saj imajo zaradi neugodnih vremenskih razmer vse pogosteje
težave s sušo ter s tem posledično nizkimi pridelki travinja. Poleg navedenega so
kmetijska zemljišča na vodovarstvenem območju, kar pomeni tudi temu ustrezno
prilagojeno gnojenje.
V programskem obdobju 2007-2013 je bila kmetija z vsemi kmetijskimi zemljišči
vključena v program okoljskih plačil KOP in sicer s pod ukrepom sonaravna reja
domačih živali.
Na kmetiji prevladuje paša. Spomladi in jeseni pasejo na lastnih površinah, poleti pa
je živina na skupnem pašniku. Mama Pavla je tudi predsednica pašne skupnosti.
Kmetija ima v lasti strojno linijo za spravilo krme, gozdarske stroje in opremo. Po
poklicu je Damjan strojni tehnik in je redno zaposlen izven kmetije. Dodaten prihodek
na kmetiji, poleg službe, doprinese tudi dopolnilna dejavnost predelave lesa.
Kmetijo je leta 2012 Damjan prevzel od mame Pavle. Opravil je izobraževanje v okviru
programa Živinorejec, ki ga je organizirala kmetijska svetovalna služba, ter pridobil
nacionalno poklicno kvalifikacijo za živinorejca. Vodi tudi FADN knjigovodstvo.

Opis projekta
Damjan Kogovšek je v letu 2012 oddal vlogo na razpis 112 – Mladi prevzemnik. Vloga
je bila s strani ARSKTRP odobrena. Glavni cilj, ki si ga je mladi prevzemnik zadal v 5letnem obdobju, je bila preureditev obstoječega gospodarskega poslopja in notranjost
hleva.
Izvedel je investicijsko vzdrževalna dela na gospodarskem poslopju in delu skladišča
za krmo nad hlevom. Zamenjal je strešno kritino ter izvedel vodno – regulacijska dela
za hlevom, kjer je bil problem z odvodnjavanjem padavinske vode. Poleg tega so z
zvezdastim zgrabljalnikom in rotacijsko kosilnico posodobili strojni park.
Investicijsko vzdrževalna notranjosti hleva bodo prišla na vrsto v letu 2016.
Pri pripravi vloge na razpis mu je bila v pomoč Javna kmetijska svetovalna služba, saj
Damjan nadaljuje odlično sodelovanje s terensko kmetijsko svetovalko, ki so ga
vzpostavili že starši. Poleg pomoči pri pripravi vloge in izvajanju investicije, se
poslužuje tudi svetovanja o izvajanju kmetijske politike, kmetovanja na vodovarstvenih
območjih, škodah po divjadi ter tehnološkega svetovanja.

Investicijsko vzdrževalna dela (foto:Tatjana Grilc)

Cilji projekta
Osnovni cilj projekta bo s pomočjo investicij dosežen. Rezultati projekta se že kažejo
v obliki zunanje urejenosti domačije ter posodobitve strojnega parka.

Urejeno gospodarsko poslopje (Foto: Tatjana Grilc)

Vizija kmetije
Glede na pogoje kmetovanja v Zgornji Radovni, mladi nosilec v prihodnosti ne
pričakuje, da bi dohodek iz kmetijstva zadostoval za vsaj 1 delovno mesto na kmetiji.
Še vedno bo zaposlen izven kmetije. Zadal pa si je dolgoročni cilj, da bo kmetijo
obdeloval vsaj v dosedanjem obsegu. Kmetija bo »živela« naprej kot že nekaj stoletij
poprej.
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