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STROKOVNA EKSKURZIJA V BENEČIJO 6. JUNIJA 2016 

Zgodaj zjutraj smo naše potovanje začeli v Novem mestu pri Qlandiji, nadaljevali pot proti Ljubljani, 

Postojni in  naprej proti Italiji. 

Najprej smo se ustavili na posestvu »Vrtnarstvo Tamara«. Mladi par nas je prav prijazno sprejel.  V 

zadnjih treh letih sta očistila površine, zaraščene z grmovjem in uredila njivske površine, na katerih 

pridelujeta zelenjavo. Ravno ta teden odpirajo letošnjo prodajno sezono. Na razpolago imajo  mladi 

krompirček, redkvice, solato, cukete, nekaj motovilca itd. Vsako soboto od 8.30 do 12.30 ure 

prodajajo direktno na njivi. V ta namen sta naredila hišico. V načrtu imata ureditev še ostalih površin 

s pašo koz. Ogledali smo si botanični vrt, katerega še urejata. Skupaj posedujeta 3 ha zemlje. V jami 

na robu posestva  živita dve človeški ribici.Postregla sta nam z zeliščno frtaljo in metinim čajem. 
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Z ogledi dobrih praks so nadaljevali na kmetiji Kovač. Doberdob je kraj, kjer se nahaja kmetija, ki je 

znan po krutih bitkah v prvi svetovni vojni. Tu je tekla linija soške fronte med Italijo in Avstrijo. Še 

danes so vidni sledovi in spomeniki, katere si je možno ogledati po organiziranih zgodovinskih poteh. 

Na kmetiji Kovač se na 90 ha kmetiji ukvarjajo z živinorejo, poljedelstvom in vinogradništvom, ki vse 

skupaj povezuje v prodajo na krožniku-turizem na kmetiji. Pred šestimi meseci s se vključili v ekološko 

kontrolo. 

Na 1 ha površin pridelujejo zelenjavo, 5ha imajo zasajenih s trto, pridelajo nekaj žit: ječmen, pšenico, 

na 50 ha pridelujejo TDM, koruzo  kupujejo od drugih kmetij; nekaj površin je zaraščenih in s pomočjo 

drobnice čistijo teren. Največ površin popasejo. Nekaj mesecev nazaj so nabavili 40  krav »sivk«, sicer 

se ukvarjajo z rejo prašičev in ovac. 

Mladi gospodar, eden od treh sinov-vsak je zadolžen za eno panogo na kmetiji, ko je potrebno, vsak 

poprime za vsako delo; ki skupaj s starši vodi kmetijo, nas je popeljal po pašniku, na katerem se 

pasejo ovce. Videli smo premično prikolico, ki jo po potrebi premikajo po več hektarskem pašniku. 

Čredo obvladujejo z pašnima pastirjema, kajti imajo probleme z volkovi-šakali.  

Pujske redijo z doma pridelano krmo do teže 200-250 kg. Taka teža je primerna za pripravo pršuta, ki 

so ga nam postregli kot predjed. Postregli so nam še z njokami s krompirja in buče, bučnim in belim 

pšeničnim kruhom, svinjsko pečenko in zelenjavo kot prilogo. K dobro pripravljeni hrani so postregli z 

vrhunskimi vini: teran, merlot .. Po okusnem in izdatnem kosilu smo si ogledali predelavo mesa, 

popeljali so nas tudi v prostore za peko kruha in drugih dobrot. 

Vinogradov in vinske kleti si nismo ogledali, saj je oddaljena nekaj km od domačije. 
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Bili smo že v zaostanku s časom, zato smo hiteli naprej na ogled Pušlje vasi s pestro zgodovino. Vas je 

bila obdana z velikim dvojnim obzidjem leta 1258, leta 1336 je pripadala oglejskemu patriarhu, leta 

1351 je postala del Avstrije, po letu 1420 je sodila pod Beneško republiko. Po obdobju ponovne 

avstrijske oblasti leta 1866 postala del novonastale Kraljevine Italije.  

 

  
 

Leta   1976 je Pušljo vas močno prizadel potres in sicer prvič 6. maja in nato še 15. septembra. Umrlo 

je 47 ljudi v prvem potresu in drugem 79 ljudi. A vztrajni prebivalci Pušlje vasi so svojemu kraj želeli 

vrniti prejšnjo podobo, zato so pri obnovitvi uporabili isti kamen, les in drugi gradbeni material, iz 

katerega je bilo zgrajen prvotni kraj. S potrpežljivostjo in natančno obnovo so kraju vrnili podobo, 

kakršno je imelo pred potresoma. Obnova je bila končana 1990 leta. 

 Pušlja vas pa je znana tudi po sivki. Sivka raste na poljih okrog vasi. Žanjejo junija in julija. Vsako leto 

organizirajo praznik Sivke v avgustu. V času praznovanja je vas odeta v barvo sivke.  

Mi smo si ogledali eno od trgovin z sivko in izdelki iz nje. Ponudili so nam tudi pecivo z dodatkom 

sivke. Povedali so  nam, kako sadijo, pridelujejo sivko, kdaj jo žanjejo, kako poteka destilacija in 

sušenje. Sivko prodajajo tudi svežo. Prirejajo razne delavnice, na katerih izdelujejo mazila, parfume, 

kreme, tinkture  in druge kozmetične izdelke iz sivke. Ogledali smo si nasad sivke iz 1000 sadik. Sivka 

še ni cvetela, a je že oddajala svoje nežne vonjave. Sadike pridelajo sami, sam nasad ne sme biti na 

preveč močnati površini, saj sivka ne mara preveč vode, ker začnejo gniti korenine. 

Iz 1 ha Lavande pridelajo 15 l eteričnega olja. Podučili so nas,da obstajajo dve vrsti sivke Lavanda, ki 

je primerna za prehrano in Lavandina-hibrid, ki je primerna za industrijske namene. 

 

K ovač  
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Zadnja naša točka ogleda je bila Rezija. Rezija je alpska dolina v SV Italiji. Zaradi geografske lege 

doline se razvila značilna regijska govorica in kultura. Rezijanščina se razlikuje od vasi do vasi, 

nekateri jo imenujejo slovensko narečje. V Reziji vestno ohranjajo  rezijansko glasbo in plese. 

Rezijanska dolina pa je znana tudi  po pridelavi česna. Nekaj pridelovalcev česna vasi Ravance se je 

organiziralo v Združenje gojiteljev rezijskega česna, ki mu po rezijsko rečejo »strok«, stroku pa rečejo  

»nogica«. 

Površine, na katerih ga pridelujejo, so majhne. Česen je rdečkaste barve in ima  na vrhu stebla cvet, iz 

katerega izdelujejo poseben namaz, česnove liste pa vlagajo tudi  v kis. Česen je posebne kakovosti, 

saj je pridelan v posebnih naravnih pogojih  na 500 m in več nadmorske višine. Sama pridelava se ne 

razlikuje od naše. Najprej dobro pripravijo zemljo, pognojeno s preperelim gnojem. Sadijo ga  

novembra na grebene, pobirajo v juliju. Že vrsto leto organizirajo praznik česna. Rezijanski česen  

zaradi svojega okusa in kvalitete doseže ceno 20 €/kg. Poznavalci »rezijskega stroka« pravijo, da jih 

po njem ne »tišči in peče« v želodcu zaradi blagega okusa.  

Več o rezijanskem česnu pa si lahko pogledate na: 

http://4d.rtvslo.si/arhiv/village-folk/174369848 

 

Strokovno ekskurzijo smo zaključili z večerjo v Gonjačah v Goriških Brdih, kjer stoji 23 m visok 

razgledni stolp s 144 stopnicami, ki je bil zgrajen leta 1961. Nekaj udeležencev str. ekskurzije se je 

kljub močnemu vetru povzpelo na vrh stolpa, od koder se ob lepem vremenu odpre veličasten 

razgled na Julijske in Karnijske Alpe, Brda, Dolomite, Furlanijo Tržaški zaliv, Kras…..  

Strokovna ekskurzija je bila po vtisih udeležencev poučna in zanimiva.  

 

 
Skupinska slika v Pušlji vasi 

Pripravila Marija Marinček 
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