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ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE 

 

Tel.: 01 561 26 70 

E-naslov: barbara.jugovic@lj.kgzs.si 

www.lj.kgzs.si  

 

 

Datum: 16. 5. 2022 

 

VABILO NA STROKOVNO SREČANJE V 

JAGODIČJU 
 

Spoštovani,  

  

Vabimo vas na Strokovno srečanje v jagodičju, ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, 

podukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.  

 

Strokovno srečanje v jagodičju bo potekalo 16. 6. 2022 na treh 

gorenjskih kmetijah, ki se ukvarjajo s pridelavo jagodičja. 

Zbor udeležencev bo med 7.30 in 8.00 uro na parkirišču pred Kolosejem v BTC v Ljubljani od koder bo 

organiziran avtobusni prevoz. 

 

Kmetija Aleš Jerala, Podbrezje 
Tradicionalna kmetija, ki znanje prenaša in širi skozi več generacij. Sledijo tudi najnovejšim trendom in 

se prilagajajo potrebam kupcev in pridelovalnim okoliščinam.  

Ogledali si bomo pridelavo jagod v visokih tunelih in način zbiranja kapnice za namene 

namakanja jagod in jabolk. Na kmetiji imajo tudi intenzivni sadovnjak, ki je zaščiten s protitočno mrežo 

in postavljen imajo oroševalni sistem za zaščito nasada pred pozebo. 

Ukvarjajo se tudi s poljedelstvom in predelavo pridelkov. Vse ponujajo tudi v trgovini na kmetiji. 

Več o kmetiji si lahko ogledate na: https://kmetija-jerala.com/ 

 

Kmetija Tilen Soklič, Zgornje Gorje 

Mladi kmet, ki ne prihaja s tradicionalne kmetije. Začel je s pridelavo špargljev in ostale zelenjave. 

Kasneje je posadil nasad ribeza, ki so ga včasih na tem območju pridelovali na večjih površinah. Ribez 

prodaja svež in predelan v marmelade, želeje, sokove… in v zadnjem času vino ter penino. S tem si je 

zaslužil tudi mednarodno nagrado NEWBIE, ki je namenjena uspešnim in inovativnim novim 

pristopnikom v kmetijstvu ter se podeljuje v devetih evropskih državah, partnericah projekta NEWBIE. 

Ogledali si bomo pridelavo ribeza in predstavljena bo predelava v vino in penino. Nasadi ribeza 

so namakani s kapnico, predstavljen bo tudi enostaven način namakanja, primeren za manjše nasade. 

Obljubljena je tudi degustacija vina in penine. 

Več o kmetiji si lahko ogledate na: https://www.youtube.com/watch?v=ExtwD_LZj7s 

 

Kmetija Vrt okusov, nosilka Mateja Reš, Zgornje Gorje 

Kmetija obstaja od leta 2018. Imajo certifikat ekološke pridelave. Ustanoviteljica in nosilka dejavnosti je 

polna idej, kako ljudem pomagati, da bodo dobro živeli. Na kmetiji pridelujejo zelenjavo, jagodičje, redijo 

kokoši, imajo čebelnjak… Imajo tudi dopolnilno dejavnost predelave rastlinskih pridelkov, peke  kruha 

in peciv ter izobraževanja. Mateja je tudi avtorica več knjig o pripravi različnih jedi.  
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Ogledali si bomo pridelavo malin, robid, aronije, jagod haskap, ribeza… in mnogo drugih rastlin, 

ki jih Mateja uporablja pri pripravi različnih čajev, mešanic za začimbe … predstavljeni bodo različni 

proizvodi iz pridelkov in različne prodajne poti. Poudarjen bo pomen povezovanja in iskanja vedno 

novih poti, ki prinašajo uspeh.  

Več o kmetiji si lahko ogledate na: https://vrtokusov.si/ 

 

Na tej kmetiji bodo pripravili tudi malico in izvedli bomo teoretični del izobraževanja: 
Pomen izbire lokacije za postavitev nasada jagodičja z vidika gospodarjenja z vodo, pozebne lege, 

vetrozaščitni pasovi -  vse v luči klimatskih sprememb (Alenka Caf, KGZS – Zavod Ljubljana)  

Posevki mešanih poljščin kot predposevki – pomoč pri pripravi tal za nasad jagodičja in ekološki otoki 

ob nasadih – okras in življenjski prostor za predatorje in opraševalce (Damjana Iljaš, KGZS – Zavod 

Ljubljana) 

Gospodarjenje z vodo – namakajmo ravno prav. Prekomerno namakanje pomeni izpiranje hranil, 

posledično onesnaževanje vode, prekomerna poraba vode in slabše zdravstveno stanje in odpornost 

rastlin  (Valentina Šajn – KGZS – Zavod Ljubljana) 

 

Ekskurzijo bomo zaključili s prihodom v Ljubljano okrog 16.00. 

 

Strokovna ekskurzija je financirana iz Programa za razvoj podeželja in je za udeležence 
brezplačna.  

 

Upravičenci do udeležbe na posameznem prikazu: 

 1. fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev 

kot nosilec kmetijskega gospodarstva, namestnik nosilca kmetijskega gospodarstva, člani kmetije; 

 2. zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirana za kmetijsko dejavnost in so vpisana v 

RKG. 

3. Do strokovnega srečanja so upravičena tista kmetijska gospodarstva pri katerih je na zadnji zbirni 

vlogi razvidno, da pridelujejo jagodičje. 

 

Predpogoj za udeležbo na Strokovnem srečanju je  OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA do 

zapolnitve mest. 

 

Prijavite se lahko preko prijavnega obrazca, ki ga najdete na spletni strani Kmetijsko gozdarske 

zbornice Slovenije in regijskih zavodih – izvajalcih. 

  

OBVESTILO 

Glede na trenutno epidemiološko situacijo PCT pogoj ni zahtevan, vendar se lahko tekom izvedbe 

srečanj vladni predpisi spremenijo. 

 

Na srečanje obvezno prinesite številko KMG-MID, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju 

zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Če se boste srečanja 

udeležili kot zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah prinesite tudi potrdilo delodajalca o 

zaposlitvi. 

 

Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega usposabljanja. 

 

Vljudno vabljeni!  

  

            Žig     Jože Benec, direktor 
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PRIJAVNICA NA STROKOVNO SREČANJE SKLOP B 

»AGRONOMIJA« 
 

Ime in priimek: _________________________________________________ 

Naslov: ________________________________________________________ 

Poštna številka in pošta: __________________________________________ 

E- poštni naslov: ________________________________________________ 

Številka mobilnega telefona: _______________________________________ 

KMG MID številka: _______________________________________________ 

 

Udeležil/a se bom delavnice  

 -- dne 16. 6. 2022 Jagodičje (Kontaktna oseba: Barbara Jugovic, tel.: 01/561 26 70 ) 

 

 

Izjava: 

Soglašam, da sme izvajalec strokovnih srečanj s področja agronomije, zgoraj navedene podatke, 

uporabiti in obdelovati skladno z veljavno zakonodajo. 

 

Spodaj podpisani izjavljam, da kmetijsko gospodarstvo, ki ga zastopam na strokovnem srečanju 

izpolnjuje pogoje za udeležbo, kar je razvidno iz zadnje zbirne vloge. 

 

_______________       ____________________ 

(Datum)        (podpis) 

Izpolnjeno prijavnico z označeno udeležbo posredujete osebi, ki je navedena za informacije: 

Barbara Jugovic, 01/561 26 70, barbara.jugovic@lj.kgzs.si 
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