Datum: 18.9.2015

Predstavitev kmetije kot primer dobre kmetijske prakse
KMETIJA: Peter Šubic, Lom nad Volčo 14, Poljane

Opis kmetijskega gospodarstva
Šubičeva kmetija, po domače Pr Rešk, leži v Lomu nad Volčo v Poljanski dolini na
nadmorski višini 600 m. Na kmetiji gre za več generacijsko družino Petra in Ane
Šubic, ki imata tri šoloobvezne otroke. Poleg njih živi in pomaga na kmetiji po svojih
močeh še Petrova mama. Peter je po izobrazbi inženir strojništva.
Kmetija obsega dobrih 8 ha obdelovalnih zemljišč. V hlevu imajo v povprečju 10 glav
govedi in 6 do 8 prašičev, ki jih predelajo v mesne izdelke.
S predelavo mesa se je ukvarjal že Petrov stric in ravno on ga je veliko naučil in
navdušil, da je tradicija ostala pri hiši. Ponudba na kmetiji je pestra. Na kmetiji lahko
kupimo klobase, salame, bržole, hrenovke, paštete, zaseko, ocvirke ter sveže meso.
V poletnem času so v svoj prodajni program vključili tudi izdelke za žar.
Izdelke enkrat mesečno ponudi na tržnici v Gorenji vasi, večinoma pa prodaja teče
na domačiji, kjer ima urejen prodajni prostor. Seveda pa ob tem že razmišlja o
možnosti širitve trga.
Ne glede na to, da ima Peter praktičnega znanja veliko, se še vedno udeležuje
izobraževanj, ki jih organizirana za skupino predelovalcev mesa kmetijska svetovalna
služba. V novozgrajenih prostorih, namenjenih za predelavo mesa, je bilo
organiziranih že vrsto tečajev za predelovalce mesa, kot tudi za ostale
zainteresirane. Udeležencem je bil omogočen tudi ogled prostorov namenjenih
predelavi, kot primer dobre proizvodne prakse za kar smo Petru in njegovi družini
zelo hvaležni in želimo, da se bo medsebojno sodelovanje nadaljevalo.

Opis projekta
Kmetija je kandidirala na razpis 123 – Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim
proizvodom za kmetije z dopolnilno dejavnostjo. Odobrena sredstva so namenili za
novogradnjo objekta za predelavo mesa in nakup opreme za predelavo mesa in
trženje izdelkov. Na kmetijski svetovalni službi smo investitorju pomagali pri
svetovanju in pripravi vloge za investicijo in izdelavi zahtevka za odobrena sredstva.
»Papirjev, zahtev – tega je bilo res zelo veliko, vsaj meni se je zdelo tako. Če ne bi
bilo pomoči kmetijske svetovalne službe, bi težko uspeli,« je dejal Peter in se ob tem
hudomušno spomnil časov, ko je kmet ob gradnji poklical na pomoč nekaj sosedov in
zavrtel betonski mešalec (vir: Gorenjski glas).
Z investicijo so zaključili v letu 2014. Na kmetiji danes ponujajo paleto domačih
mesnih izdelkov izdelanih po domačih recepturah brez umetnih dodatkov in so
narejeni v higiensko urejenih prostorih. Poleg izdelkov ponujajo tudi usluge predelave
mesa, kot sta razsek in sušenje izdelkov. Investicija za kmetijo pomeni izboljšanje
dohodkovnega položaja, možnost vzpostavitve novega delovnega mesta in s tem
dolgoročno tudi ohranitev kmetije. Je pa tudi velika pridobitev za sam kraj, kjer
tovrstne ponudbe še manjka. Poleg prostorov za dopolnilno dejavnost je investitor z
lastnimi sredstvi naredil tudi hlev za 20 glav živine (prizidek k objektu za predelavo
mesa).

Slika 1: Objekt za predelavo mesa (foto Gorenjski glas)

Slika 2: Prostor za razsek mesa, pripravo in pakiranje izdelkov (foto Vanja Bajd Frelih)

Slika 3: Hladilnica za sveže meso (foto Vanja Bajd Frelih)

Slika 4: Tečaj izdelave klobas in salam brez umetnih dodatkov (foto Vanja Bajd Frelih)

Slika 5 in 6: Tečaj Izdelave klobas in salam brez umetnih dodatkov (foto Vanja Bajd Frelih)
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