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KMETIJA: Lašič Andrej, Nad izviri 38, 2204 Miklavž 

 

 

Usmeritev kmetije: Govedoreja – prireja mleka, pridelava krme za živino in  

                                 pridelava krompirja za trg    

 

 

Na kmetijskem gospodarstvu Andreja Lašiča iz Miklavža na Dravskem polju se 

ukvarjajo  s prirejo kravjega mleka, pridelavo krme za živino, pridelavo krušnih 

žit ter krompirja za  prodajo na trgu.  Na kmetiji trenutno razpolagajo z 32  ha 

njivskih površin in 90 ari pašnika ob hlevu. V hlevu je 87 glav živine, od tega je 

51 krav molznic, ostalo je mlado govedo za obnovo črede.  

 

Stari hlev, ki je bil zgrajen leta 1972 je postal za njihovo proizvodnjo 

premajhen, pa tudi delo v njem je postalo preveč naporno in neekonomično, zato 

so se v letu 2013 odločili za gradnjo sodobnega novega hleva. Po več ogledih 

objektov, razmisleku in razgovoru s svetovalno službo – predvsem z oddelkom 

za gradnje, so se odločili za  Wolf System gradnje. Z zemeljsko gradbenimi deli 

so pričeli v mesecu marcu 2013 in investicijo zaključili koncem oktobra istega 

leta. 

 

Oprema v hlevu je od proizvajalca Brauerja, za molžo pa uporabljajo robot 

znamke Lely. Hlev je opremljen tudi  s stropnim ventilatorjem z velikim 

premerom, ki ne ustvarja prepiha, a zadostuje le eden v hlevu. Ker je hlev vedno 

izpostavljen sončnim žarkom so najbolj sončno obremenjeno steno izolirali in 

tudi na strehi je  kritina z izolacijo in svetlobno zračnim sistemom. Stari hlev, ki 

je še vedno v dobrem stanju pa so preuredili ter ga namenili za obolele živali, 

porodnišnico in prostor za teleta.  Stari hlev so povezali z novim objektom s 

pokritim prehodom, ki je namenjen tudi pripravi krme. Na ta način je ta prostor 

dobro izkoriščen, pa še sicer precej tesnega dvorišča ni potrebno obremenjevati 

z dodatnim prostorom za mešanje krme.  

http://www.kmetzav-mb.si/


Na kmetiji so se ob gradnji sodobnega hleva odločili tudi za samoplavajoče 

mešalo za gnojevko, ki se prilagaja višini gnojevke v kanalih in lahko v cca 15 

minutah premeša vso gnojevko. Mešalo bo svoje delo opravljalo le v nočnih 

urah, da za bližnje sosede ne bo preveč moteče, saj kmetija leži v strnjenem 

naselju in bi vonj po gnojevki ob mešanju lahko povzročal nezadovoljstvo 

okoliških prebivalcev. 

 

Kmetija je v letu 2013 kandidirala na I. javni razpis za ukrep 121 – 

Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013, za naložbe na 

vodovarstvenih območjih in bila uspešna, saj so bile realizirane vse zahteve 

omenjenega razpisa.   
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