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1. UVOD 

 

Letos smo se s sošolci pogovarjali če bi šli na prakso v tuje države. Z namenom, da 
vidimo razmere v kmetijstvu v tujini in spoznavanje njihovega življenja smo se prijavili 
na projekt ERASMUS. Odločil sem se da obiščem naše severne sosede, saj imajo 
zelo podobno podnebje in razmere kot mi. Z prakso na kmetiji pri Kumru sem začel 
18.5 in do 8.6. 2010.  Potem sem šel pa še do 24.6.10. h Ožekarju. Delovni čas se je 
večinoma začel ob 7 zjutraj, delal pa do 20:00, ali pa tudi do 22:00 nekajkrat pa tudi 
pozneje. Tako, da se je nabral ur po grobem izračunu nekaj čez 500. 

 

Tidve kmetiji se nahajata na Avstrijskem koroškem. Družini sta zavedni slovenski 
družini.  Obedve se ukvarjata z govedorejo in z gozdarstvom. Več o kmetijah boste 
izvedeli v nadaljevanju. 
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2. KMETIJA PRI KUMRU 

 

Kmetija se nahaja na koroškem v vasi Bilnjovs, v občini Bilčovs. Družina  ima 
slovenske korenine.   
Na kmetiji redijo govedo pasme Jersey, pasma je dobra za oddajo mleka v 
mlekarne saj ima več beljakovin, katere so bolj plačane. Kmetija ima 18 ha 
travnikov, njiv nimajo, imajo pa 24 ha gozda. Kmetija je ekološko usmerjena. 
Ravno v času , ko sem bil na prakse je oče Miha predal vajeti kmetije hčerki 
Olgi.  Oče in hči sta aktivno udeležena pri organizaciji KIS ( kmečka 
izobraževalna skupnost ). Oče je predsednik, hči pa urednica. Tako da imata 
poleg domačega dela, še dovolj obveznosti pri organizaciji 
 

 
Mlada gospodarica Olga Voglauer 

 

 
Predsednik Miha Zablatnik 
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3. OPIS KMETIJE 

Na kmetiji redijo 15 krav molznic, nekaj telic za nadaljnjo rejo, in pa 3 majhne teličke. 
Vsa goved je pasme Jersey, je bolj majhnega okvirja. Krava je glede na težo dobra 
molznica in v mleku vsebuje več beljakovin, kar je boljše za oddajo mleka, saj je 
boljše plačan. Pasma je redka, jaz sem prvič slišal zanjo. 

Hlev je še starejši, a je zelo dobro poskrbljeno za počutje živali in zelo malo ročnega 
dela. Krave imajo na voljo cel dan suho travo in pa svežo krmo ali pa balo. Krmilna 
miza je narejena tako, da je zunaj hleva hodnik toliko velik, da lahko zapeljejo z 
nakladalo vanj in stresejo krmo dol, potem pa krave jejo travo s treh strani, hodnik je 
pa toliko širok, da krave po širini brez problema pojejo travo do sredine, tako, da ni 
potrebno nič ročnega dela. Hlev imajo na tlačen nastilj, tako da na straneh nastiljajo s 
slamo, na sredini je pa prehod, kjer se z dvoriščnim nakladalnikom skida ven gnoj, ki 
se ga daje na kup. Zunaj imajo krave ležalne bokse, ki jih z velikim veseljem 
uporabljajo, saj se v njih dobro počutijo. Imajo tudi čakalnico za molzišče, kjer krave 
čakajo, da gredo potem v molzišče, ki so ga poceni in preprosto preuredili iz starega 
stolpnega silosa, v hlevu. Med molžo krave dobijo močna krmila, nato pa gredo spet 
lahko ven k ostalim. Molzejo pa po 3 naenkrat in je veliko elektronike, tako, da sproti 
spremljajo molznost krav in še veliko drugih stvari. 

 Teličke pasme 
Jersey pred zelo udobnimi ležišči.            In pa krave simentalke, ki so prišle med                                                            
So manjšega okvirja. V primerjavi z simentalkami.           mojim prihodom. 

 

     Za počutje živali zelo dobro poskrbljeno.                    Praktično molzišče v starem stolpnem silosu. 
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4. OPIS DELA 

 

Vsako jutro smo se zbrali za mizo ob 7 pri zajtrku. Ko smo pojedli smo odšli ven  na 
delo. Vsaki dan se je šlo nakosit svežo travo. Ob 7:30 se je hodilo v hlev molst. Krave 
so lepo navajene in so lepo hodile v molzišče. Med molžo sem nametal slamo v hlev, 
in jo poravnal, vmes s »hoftrakom« spravil gnoj ven, pomagal pri molži, in na koncu 
dal teličkom pit mleko. Naš prvi večji projekt je bil, pospravljanje pod zgornjo garaži in 
drvarnico in rušenje le tega. Najprej sem zmetal strešnike v zajemalko od bagra, 
zatem sva s Pepijem potrgala remelne in tramove dol in jih razvrstila in zložila. 
Medtem ko se je odvažala prst in svinjarija, smo izžagali les od poslopja 

pospra
vljanje in slika pred………… in ………………………..med rušenjem. 

 

Pospr
avilo od »grušta« in odvoz lesa na deponijo, kjer ga bodo enkrat smleli v sekance za kurjavo. 

 Vmes ko je bilo lepo vreme je šel oče Miha kosit travo, hčer Olga je obračala travo, 
jaz pa sem delal zgrabke, katere so potem zbalirali. Pri baliranju si poslužujejo uslug, 
saj drugače ni možno. Bale so se nosile po 2 naenkrat, da to hitreje poteka. Opravljal 
sem tudi ročna dela, kot so pranje s »štrajfiksom«, vrtanje 2- metrskih lukenj v skalo, 
in miniranje le teh, kosil sem z motorno kosilnico, kopal z lopato in krampom, in še 
kakšno ročno delo se je našlo. Vozil sem gnojevko po travnikih, hlevski gnoj na 
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kup. opr
avljanje uslug z zmogljivimi stroji,…………...........spravilo bal na deponijo, kjer jih bo še kar nekaj. 

 

Črpanje gnojevke.                                         Vožnja hlevskega gnoja. 

 Pripenjal stroje jih testiral in upravljal z njimi. Stroji so zelo dobro opremljeni 
večinoma vse hidravlično in električno. Enkrat tedensko sem vozil sekance v 
kurilnico, saj imajo ogrevanje na sekane že 15 let, bili so namreč prvi tam okrog. 
Imajo tudi lastno mašino za mletje, če se pa drobi v večjih količinah, pa najamejo 
tovornjak, da zmelje. 

Pepe 
nalaga zemljo, ki jo vozijo na travnik.                 Prevoz sekancev iz skladišča v kurilnico. 

 Zvečer se je šlo okrog 18:00 v hlev in se pomolzlo, okrog 20:00 pa so se dela zunaj 
zaključila. Čez dan smo imeli pa dobro in veliko za jest. 
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V
sak dan sem pripel kosilnici in nakladalko in se je šlo po svežo travo, ki so jop krave rade jedle.   

 

»
hoftrak«, nepogrešljiv stroj.                                      Vrhunsko opremljena prednja hidravljika. 

 

T
eleskopski prečki spredaj in zadaj, dodatni ventili, hidravljične noge, in še več izboljšav se najde na 
kmetiji, ki je z orodjem resnično vrhunsko opremljena. 

 



Koncilja R. Kmetija Pri Kumru. Biotehniški center Naklo. September, 2010 
 

8 
 

    
Malo je treba tudi spočiti traktor in tudi sebe. 

Ta
kole so pa skrbeli zamene pri »mavžni«, da nisem bil lačen. 



Koncilja R. Kmetija Pri Kumru. Biotehniški center Naklo. September, 2010 
 

9 
 

 

5. ZAKLJUČEK 

Tega, da sem se odločil, da grem na Koroško na prakso se še danes veselim, samo 
en problem je bil, ker je čas prehitro minil. Dobil sem veliko novih dejstv o marsikateri 
stvari, in imam veliko predlogov, kako peljati našo kmetijo v prihodnje in v katero 
smer se razvijati. Dobil sem tudi veliko novih prijateljev, veliko ljudi sem spoznal. 
Škoda je ker drugo leto ne bomo mogli preko erasmusa v tujino, ker ni mogoče iti 2-
krat, samo upam, da se bo dalo kaj zmeniti. Res nepozabna je ta praksa na Kárnten- 
skem. 


