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VABILO 

 
Vabimo vas 

na ogled KMETIJE PRI MLINARJU,  
 

ki bo v SREDO 7. septembra 2022 ob 9.00  
na Kmetiji Rotovnik Miroslav, Gotovlje 45, ŽALEC  

 

Ogledali si bomo kmetijo Rotovnik in novosti, ki so jih vpeljali v okviru pilotnega projekta. 
Kmetija se poleg hmeljarstva ukvarja še s turizmom na kmetiji, alternativnim poljščinami, 
vinogradništvom in živinorejo. V okviru projekta 'Inovativne prakse in proizvodi 
sonaravnega pridelovanja na malih kmetijah-Ekomale' so na kmetiji uvedli rejo 
krškopoljskih prašičev in predelavo v suhomesnate izdelke le-teh, zasadil kulinarični 
zeliščni vrt in naredili nove jedi z zelišči za svoje goste, kot tudi domač čaj. 
 

Program ogleda: 
Izvedli bomo tudi 2 predavanji projektnih partnerjev o dosežkih na kmetiji v okviru 
pilotnega projekta in sicer: 
 

9.15-10.00: Volčji bob - njegov pomen v pridelavi  in prehrani, Dr. Darja Kocjan 
Ačko, Biotehniška fakulteta Ljubljana, Oddelek za agronomijo 
Volčji bob (Lupinus spp.) uvrščamo v botanično družino metuljnic (Fabaceae) in agronomsko skupino zrnatih stročnic. Strupene in 
grenke snovi v rastlini in zrnju so bile vzrok, da so ga v preteklosti uporabljali v glavnem za izboljševanje rodovitnosti tal. S 
trajnostno usmeritvijo kmetijske politike Evropske unije se v prihodnje kažejo realne možnosti za setev in uporabo volčjega boba, ne 
le grenkih sort, ki so zaradi bogate olistanosti ustrezne za zeleno gnojenje, ampak tudi rastlin in zrnja požlahtnjenih sladkih sort, ki 
so nov alternativni vir beljakovin (35 do 50 %), odpornega škroba in prehranskih vlaknin. Zrnje sladkih sort volčjega boba ali divja 
kava je lahko odličen kavni nadomestek.  
 

10.00-11.00: Ekonomiko reje prašičev pitancev na kmetiji Mlinar, Marjana 
Avberšek, Marjeta Ženko in Irena Kos, KGZS-KGZ Celje 
V predavanju bomo prikazali ekonomiko reje prašičev pitancev in krškopoljskega prašiča na kmetiji Mlinar, namen reje ter 
uporabnosti mesa avtohtone pasme - krškopoljski prašič. Prikazani bodo tudi novi suhomesnati izdelki. 
 

11.00-11.30: Malica 
11.30-13.00: Ogled kmetije Rotovnik: obiranje hmelja, krškopoljski prašiči, novi izdelki 
in predstavitev dobrih praks, ki so jih razvili v okviru pilotnega projekta 'Inovativne prakse 
in proizvodi sonaravnega pridelovanja na malih kmetijah v času podnebnih sprememb'-
Ekomale. 
 
 
Ogled bomo nadaljevali ob 13.30 na KMETIJI JAZBINŠEK, Pernovo 11, Žalec 
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Kmetija Jazbinšek, Pernovo 11, Žalec, je partnerska kmetija pilotnega projekta 
Ekomale, ki se ukvarja s čebelarstvom, uvaja alternativne poljščine in skrbi za gozdne 
površine. V okviru pilotnega projekta so posadili medoviti zeliščni vrt v bližini čebelnjaka, 
pridobili so znanja o registraciji dopolnilne dejavnosti na kmetiji in razvili prototipe medu 
z zelišči. Ob ogledu kmetije nam bo kmet Dejan Jazbinšek predstavil novosti na kmetiji. 
 

 

 
 
 

Prašiči na kmetiji Rotovnik. In kakšen 
je ekonomski učinek različnih pasem? 

 
 
 
 

Nov medonosni 
zeliščni vrt posajen na 
kmetiji Jazbinšek pod 

čebelnjakom. 

 
 

Vabljeni na dogodek in povabite še ostale, ki jih ta tematika zanima! 
 
       Mag. Nataša Ferant,  

vodja projekta Ekomale 


