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Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.  

Projekt je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo,  

Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo 

uradnega stališča Evropske komisije,Vlade Republike Slovenije ali Evropskega parlamenta. 

 



• I. del: Predstavitev projekta partnersko 
kmetijstvo 

• II. del: Partnersko kmetijstvo iz prakse – 
Ekološka kmetija Zahojnik iz Vranskega 



  

 I. DEL:  

PREDSTAVITEV PROJEKTA PARTNERSKO 
KMETIJSTVO  

 



Kako se je začelo? 

 

• Preusmeritev fokusa - cenjenje domače in lokalne hrane (bolj zdrava tako za naše 
telo kot za naš planet) 

• tiskani mediji in aktualna politično-gospodarska situacija  le oživitev lokalne 
samooskrbe nam bo pomagala, da bomo imeli kakovostno hrano in življenje 

• Želja – povezati se z naravo 

• Izgubilo se je znanje in lastni viri do svoje hrane  ključno za preživetje 

• Vse več kontaktov s pridelovalci, z ljudmi, ki ustvarjajo ekovasi (povezava ljubezen 
do prvinskega in naravnega) 

• Ogromno mestnih prijateljev, ki bodo prav tako slej ko prej prišli do tega spoznanja.  

• Energijo usmeriti koristno: povezati oboje in narediti nekaj dobrega, kjer bodo 
imeli vsi korist od tega. 

 



Partnersko kmetijstvo in Zavod 
Ekologičen 

• Projekt Ekologičen je prek spletnega portala in predavanj že začel ljudi ozaveščati v smeri 
sonaravnega načina življenja,  

• Naše poslanstvo je prek povezovanja in ohranjanja naravnega ravnovesja služiti človeštvu  v 
partnerskem kmetijstvu smo takoj prepoznali pozitivne učinke za vse strani.  

• Veliko izkušenj iz prve roke - Ekologičen www.ekologicen.si  nastal vzporedno z našim 
spremenjenim načinom življenja, prehranjevanja, miselnosti, spoznanja samega sebe in po 
razmisleku o tem, da drži rek 'si kar ješ', smo tudi zelo dobri v komunikaciji. Svoja znanja in 
izkušnje deliti s kmeti. Izkušnje iz prakse pokazale, da večina kmetov nima časa ali spretnosti 
za komunikacijo in nabiranje novih odjemalcev – naša pomoč, saj smo ravno na tem področju 
domači in usposobljeni ter imamo preko portala Ekologicen že veliko bazo sorodno mislečih 
članov, ki si želijo imeti vpliv na to, kaj bomo jedli.  

• Brevkina svežina je takrat ravno vpeljala partnersko kmetijstvo in tak model smo želeli razširiti 
na čim več zainteresiranih kmetij. Nismo želeli biti v vlogi posrednika, le postaviti spletno 
platformo, ki bi pomagala projektu, da se hitreje razširi in zaživi.  

• Nastala je platforma www.partnerskokmetijstvo.si: številne informacije za kmete in 
potrošnike. Povezali različne ekološke kmetije, ki tak način kmetovanja že prakticirajo, da so 
lahko prelili svoje izkušnje. Mi pa jim dodatno pomagamo tudi s pripravo začetne 
dokumentacije. 

 

http://www.ekologicen.si/
http://www.partnerskokmetijstvo.si/


Razvoj partnerskega kmetijstva? 

• Priljubljena socialno-ekonomska oblika kupovanja lokalne sezonske hrane 
neposredno od kmetov 

• Začetek: Nemčija, Švica, Japonska (zgodnja 60. leta, odziv na zaskrbljenost 
glede varnosti in kakovosti hrane ob veliki urbanizaciji kmetijskih površin. 
Skupine potrošnikov in kmetov v Evropi oblikujejo kooperativna 
partnerstva, ki financirajo ekološko, družbeno sprejemljivo kmetijstvo) 

• Razširitev v ZDA (v 80-ih) in nazaj v Evropo, v Veliko Britanijo in Francijo 

• V Sloveniji je v sezoni 2009/2010 začela Brevkina svežina (Ekološka kmetija 
Studen) 



Kaj je partnersko kmetijstvo? 
• Ne gre za poceni hrano (nima hranilnih vrednosti niti ni bila gojena s skrbno nego in z mislijo 

na varovanje okolja) – gre za odgovornost vsakega od nas. 

• Potrošniki in kmetje delujejo skupaj v dobro našega planeta in drug drugega. Kmetje negujejo 
Zemljo v dobro vseh njenih prebivalcev, stranke si delijo stroške in podpirajo kmetije  

• Dogovor med potrošniki in kmeti: kmet približno ½ ha kmetijskega zemljišča razdeli na 20 do 
30 odjemalcev. Pred setveno sezono: želje potrošnikov, jasna pravila, zaseje, oskrbuje 
pridelke ekološko. Pridelke tedensko razdeli med odjemalce.  

• Preprost sistem prehranske varnosti na lokalni ravni - trdna skupina financira celotno 
pridelovalno sezono, v zameno za kakovostno hrano, dostojno življenje kmeta 

• Diametralno nasprotni interesi: čim višje plačilo za delo kmeta, čim cenejša kakovostna hrana 
za potrošnika. Želje združene v obojestransko zadovoljstvo. 

• Porazdelitev tveganj za spremenljivo količino pridelka (tudi za delež prekomerno plodne 
letine v določenem letu) in koristi pri pridelavi hrane. 

• Visoko kakovostna hrana (okusna, domača, ekološka) za lokalno skupnost, z uporabo 
organskih ali biodinamičnih kmetijskih tehnik.  

• Večja vpletenost potrošnika - močna navezava med potrošnikom in proizvajalcem.  

• Različne variacije glede sistema financiranja in distribucije: preglednost sistema (nabora 
produktov, plačilnega sistema…), pravična porazdelitev tveganj in presežkov. 

• Svojevrstna distribucija živil - učinkovita in preprosta (zapletena, sodobna prehranska veriga)  

 



Oblike partnerskega kmetijstva 
• Najvišja oblika partnerskega kmetovanja prek jedra skupine - kot se je začelo v tujini – oblikuje se jedro 

skupine (sestavljajo ga kmetje in potrošniki), ki skupaj vodi takšno sodelovanje: poskrbi za vso 
komunikacijo, zbiranje plačil, razdeljevanje in pridelavo ter pobiranje pridelkov, organiziranjem srečanj in 
podobno. Nekatere kmetije ponudijo celo sistem »naberi si sam« za delovno intenzivne pridelke, kot so 
jagode, grah, fižol, paradižniki, začimbe in podobno  Najčistejša in izvorna oblika partnerskega 
sodelovanja, ki zagotavlja najcelovitejšo podporo kmetiji. Takšno sodelovanje bi si vsekakor želeli tudi 
kmetje v Sloveniji.  

• Partnersko kmetovanje, ki ga vodi kmet – v Sloveniji – gre za neposreden odnos med kmetom in 
odjemalcem, ki ga vodi kmet sam: poskrbi za vso komunikacijo, zbiranje plačil, razdeljevanje in pridelavo 
ter pobiranje pridelkov, organiziranjem srečanj in podobno. Pri nas partnersko kmetovanje še na samem 
začetku in se zaenkrat odvija v za potrošnika ugodnejši smeri, kjer je pobuda na strani kmeta, ki skrbi za 
vse in na koncu napolnjene zabojčke s pridelki dostavi na določeno lokacijo, kjer jih odjemalci poberejo. 
Distribucija lahko poteka kar na kmetiji, v nekaterih primerih (predvsem pri - iz večjih mest - bolj 
oddaljenih kmetijah) pa kmet zabojček dostavi na dogovorjeno mesto 

• Naročniški sistem zabojčkov - v Sloveniji dobro prijet - ni čisto partnersko kmetovanje, saj je tu že prisoten 
posrednik, ki iz različnih kmetij zbira pridelke in jih dostavlja svojim odjemalcem. 

• Ekologičen podpira vse oblike lokalne distribucije pridelkov, ne glede na kategorizacijo – pomembno, da se 
krepi lokalna samooskrba (slovenske kmetije dobijo potrošnike, znova začnejo z obdelavo zemlje, 
potrošniki dobijo kakovostno hrano, ki ni kemično obdelana in je dostavljena na njihove krožnike v čim 
krajšem času od tega, kot je bila nabrana). 

 



Prednosti partnerskega kmetijstva 
• spodbuja lokalnost, trajnostno in etično potrošništvo, s posebnim poudarkom na 

solidarnosti manjših kmetov, ki kmetujejo brez sintetičnih gnojil in škropiv; 

• pomaga krepiti lokalno ekonomijo; 

• prispeva pozitiven okoljski odtis z občutno uporabljenih manj embalaž in reciklažo; 

• povezuje in krepi stike s primestnimi in mestnimi skupnostmi s podeželjem – 
uravnotežena družba; 

• vrača tradicionalno kulturo v pridelovanje hrane; 

• meščanom zagotovi neposreden vpliv na to, kaj bodo jedli, kmet pa dobi takojšen 
odziv na svoje delo in se mu lahko hitro in učinkovito prilagaja; 

• sodeluje pri ohranjanju biotske pestrosti sort ali pasem; 

• se bojuje proti onesnaževanju, nevarnosti industrijskega kmetovanja in poziva k 
odgovornemu ravnanju s kmetijsko zemljo, skrbjo za rodovitnost tal in uporabi 
obnovljivih virov energije; 

• zmanjšuje tržna tveganja - finančna stabilnost, stroške proizvajalca, prihrani čas in 
delo (kmet se osredotoči na kakovostno skrb za zemljo, pridelke, živali, sodelavce 
in storitev za potrošnika). 

 

 



Ozaveščanje in informiranje 

• V Sloveniji je še prostora za dvig stopnje ozaveščenosti 
potrošnikov - o prednostih, ki jih prinaša lokalna proizvodnja, 
in pomenu najčistejše oblike partnerskega kmetijstva.  

• V tej fazi zdi pomembno, da se ljudje začnejo postopno 
spoznavati s takšnim načinom nabavljanja pridelkov. 

• Stopiti iz stanja ugodja čim prej! 

 



Kako deluje partnersko kmetijstvo? 

Organiziranost 

• 2 ali 3 vpletene skupine na kmetiji:  

– Kmet:  

• opravijo vse ustrezno delo na kmetiji,  

• odgovornost kmeta je ustvariti letni obdelovalni načrt, gojenje in 
pobiranje pridelkov. 

– jedro skupine (5-12 ljudi: kmet in odjemalci) – lahko je kar v domeni kmeta: 

• ustrezna distribucija hrane,  

• v nekaterih primerih zadolženo tudi za zbiranje plačil, organiziranje 
festivalov, pripravo proračuna, plačilo kmetu, ukvarjanje s pravnimi 
zadevami in po potrebi nabiranje dodatnih odjemalcev. 

– Odjemalci (vključuje vse - tudi kmeta): 

• finančno podpirati kmetijo in poskrbeti, da je vsa hrana porabljena.  

Ne-kmetje se ne vmešavajo v delo kmeta.  
 



Kako deluje partnersko kmetijstvo? 

Obdelovalni načrt 

• Vsaka partnerska kmetija je edinstvena in prilagojena potrebam njene skupnosti, 
vremenskim razmeram, zemlji, ki je ustrezna za gojenje določenih pridelkov… 

• Kmetje načrtujejo glede na okus in želje lokalne skupnosti, pri čemer si pomagajo z 
neformalnimi srečanji in vprašalniki. Pogosto so vključeni tudi zelišča, rože in 
mehko sadje. 

• Splošni načrt za prihodnjo sezono – kmet pripravi že pozimi.  

• Kmetje načrtujejo glede na okus in želje lokalne skupnosti, pri čemer si pomagajo z 
neformalnimi srečanji in vprašalniki. Pogosto so vključeni tudi zelišča, rože in 
mehko sadje. 

• Načrt vključuje: 

– vrsto in sorte pridelkov, ki jih bodo posadili,  

– predvideno porabo in dolžino sezone, v kateri bodo določeni pridelki na voljo.  



Kako deluje partnersko kmetijstvo? 

Stroški 

• Pridelovalni načrt omogoča podrobnejši stroškovni proračun za prihajajoče leto.  

• Na splošne stroške in ceno deleža vplivajo:  

– dolžina sezone 

– rast pridelkov 

– stroški dela …  

• Pridelovalni načrt zasnovan -  določeno število odjemalcev: celoten strošek se 
enakomerno razdeli med število odjemalcev povprečna cena za posamezen 
delež.  

• Celoten delež lahko pomeni velik zabojček, ali dvakrat tedensko dobavo.  

 Polovičen delež pa lahko pomeni mali zabojček ali enkrat tedenski prevzem. 

• Vodilo pri določitvi cene zelenjavnega zabojčka so za 30 odstotkov nižje cene kot 
na ekotržnici. Na kilogram sicer manj, a odpadejo stroški prodaje na tržnici, 
prevoza in kala.  



Kako deluje partnersko kmetijstvo? 

Distribucija/dostava 

• Pogostnost pobiranja pridelkov: 

– 1x/teden (večina kmetij) 

– 2x/ teden (Brevkina svežina). 

• Lokacija dostave/prevzema zabojčka:  

– na kmetiji 

– na določeni lokaciji ob določeni uri 

– tako na kmetiji kot na določeni lokaciji 

• Kmetija pobira le toliko svežih pridelkov, kot je za določeno število odjemalcev 
potrebno tisti dan, da je čim manj hrane za na odpad.  

• Škatla za presežke - odjemalci lahko pustijo, česar ne rabijo ali marajo ali vzamejo 
dodatek, ki so ga pusti ostali.  

• Sistem »naberi si sam« za delovno intenzivne pridelke, kot so grah, fižol, jagode, 
paradižniki, rože, začimbe in podobno. 

 

 

 



Kako deluje partnersko kmetijstvo? 

Kapital/zemlja 

• Več kot milijon hektarov kmetijskega zemljišča je vsako leto je izgubljenega zaradi 
urbanističnega razvoja.  

• Povprečna starost nekaj preostalih kmetov je prek 50.  

• Skozi desetletje se pričakuje, da se bo več kot 80 odstotkov državnih kmetijskih 
zemljišč oddalo, večinoma ljudem, ki ne bodo živeli na zemljišču.  

• Vprašanja kapitala in prihodnosti lastnikov zemljišč so pomembna, še posebej za 
majhne kmetije, ki so locirane v mestnih/primestnih delih.  

• Stroški zemljišč in opreme so previsoki za kmete, ki šele začenjajo - kako financirati 
prihodnost partnersko kmetijstvo – edinstveno urejena oblika financiranja.  

• Vizija je ohraniti dostop do zemlje in opreme, da bodo imele posamezne skupnosti 
zagotovljeno dobavo zdrave hrane in da bodo pridelovalci lahko ekonomsko 
preživeli. 



Koristi, ki jih prinaša  
partnersko kmetovanje? 

• socialna varnost za kmete, cenejša ekološka živila za potrošnike 

• vzajemnost: v izrednih dogodkih (toča ali poplave, ki uničijo del pridelka). Kupec ni deležen pridelka, kljub 
plačilu, a se pokaže socialni vidik. Izkušnje v takih primerih kažejo o pozitivnem odzivu potrošnikov – tudi 
prostovoljno delo. 

• skupnost: oblikujejo jo kmetje in potrošniki - priložnost, da se ljudje srečajo na drugačen način in se 
pogovorijo o različnih, za skupnost pomembnih, tematikah (recepti, izkušnje, dogodki…). 

• zdravje: zdrava zemlja – zdrava hrana (brez herbicidov, pesticidov ali drugih umetnih gnojil; lokalna hrana, 
sveže nabrana; povezava z ritmom narave – sezonski pridelki) – duhovna hrana (povezava z mati Zemljo). 

• ekologija: zemlja je živo bitje in vsa dejanja vpliv na celoto. Zemlja - osnova za človeško življenje, naša skrb 
- njena kakovost in zdravje – zdravje ljudi, ki jedo hrano danes in bodo odvisni od prsti v prihodnje. 1 % 
populacije vključen v kmetovanje, skrb za okolje odgovornost vsakega posameznika.  

• zabava in povezava celotne družine: odjemalci spoznajo način pridelave, navdušuje jih skrb za okolje in 
družbo. Družine in otroci lahko pomagajo na vrtovih. Dogodki, recepti… 

• učenje: kmetija lahko poučuje mlade o spretnostih kmetovanja. Prostovoljno delo za mlade, družine in 
druge interesente. 

• usklajenost z naravnim ritmom: kadar živimo bližje naravi so sezonska praznovanja nekaj naravnega, glede 
na pridelke v določenem obdobju. Sprememba prehrane z lokalno pridelavo se zgodi naravno, ko začnemo 
prejemati večje količine iz »domačega« vrta. Izmenjava receptov, menijev in izkušenj pri shranjevanju 
pridelkov… Uporabniki znova odkrijejo domače radosti v sušenju, vlaganju in zmrzovanju hrane, ki smo jih 
v zadnjih letih že skoraj pozabili. 



Koristi za kmete 

• Odpadejo stroški prodaje na tržnici, prevoza in kala (če je naročenih 20 
šopov ohrovta, jih lahko kmet odreže natančno toliko, preostalo počaka na 
njivi. Nato pripravi zabojčke do določene ure, ko začnejo prihajati 
potrošniki. Če ima partnerska kmetija ustrezno mesto, si odjemalci lahko 
postrežejo sami, kmet pa se lahko posveti svojemu delu.) 

• Kmet prihrani čas, ki ga zdaj lahko nameni promociji in pridobivanju strank 
že zelo zgodaj v letu, preden se začne njegovo 16-urno delo na njivi ali 
polju. 

• V primeru plačila vnaprej že v zgodnji sezoni, to kmetu pomaga pri 
njegovem denarnem toku. 

• Priložnost spoznati ljudi, ki jedo hrano, ki jo prideluje, se lahko prilagodi 
željam svojih odjemalcev in ima takojšen odziv na svoje delo. 
 



Koristi za potrošnike 

• Dobijo izjemno svežo hrano, ki ohrani vso aromo in hranilno vrednost. 

• Tedensko so preskrbljeni z resnično svežo zelenjavo, sadjem, mlečnimi pridelki, medom in 
mesom; odvisno od kmetije, kaj ima na voljo. 

• Natančno so seznanjeni o tem, kdo jim prideluje hrano in na kakšen način. Vedo od kod 
prihaja njihova hrana na krožnik. Vedo natanko, kje so zrasli paradižnik, korenčki, solata… 

• Imajo vpliv na potek pridelovanja. S pridelovalcem se lahko vedno pogovorijo, česa si želijo in 
česa ne marajo. 

• Večkrat (predvsem v sezoni) se zgodi, da za plačano ceno dobijo več kot je ocenjena tržna 
vrednost blaga. Zaradi radodarnosti narave in obilja kmet pridela več kot je načrtoval in te 
viške radodarno razdeli med odjemalce. Tako so spet vsi zadovoljni – kmet, ker mu dobro gre 
in potrošnik, ker dobi več za enako ceno. 

• Pestrost ponudbe - na voljo imajo tudi zelenjavo, ki jo doslej niso poznali in osvojijo nove 
kuharske navade. 

• Lahko obiščejo kmetijo - vsaj enkrat na sezono. 

• Otroci obožujejo hrano iz »njihove« kmetije – celo zelenjavo, ki jo pred tem sploh niso jedli. 

• Razvijejo poseben odnos s kmetom, ki goji njihovo hrano in se podučijo o tej hrani. 

 



Razvoj PK v Sloveniji 

• Začela ekološka kmetija Studen (Brevkina svežina) iz okolice Ljubljane – v sezoni 2009/2010 
oblikovala svojo prvo skupino odjemalcev (okoli 30). Pokazalo se je zelo veliko zanimanje s 
strani potrošnikov, saj se je danes številka pri njih povečala na 80.  

• Kmalu sledila ekološka kmetija Porta iz Kranja.  

• Nato se je priključila še ekološka kmetija Romane Rejc iz Koštabone nad Koprom (20-30 
odjemalcev) 

• Ekološka kmetija Zahojnik iz Vranskega (20-30 odjemalcev)  

• Letos bo začela tudi ekološka kmetija Šelar iz Grabrovca pri Metliki. 

• V letu 2010 pa se je začela tudi sorodna pobuda na Štajerskem v okviru društva Echo, s katero 
tudi sodelujemo in usmerjamo stranke, ki so na tistem koncu. 

• Vsako leto nas kontaktira vedno več novih kmetij, ki jih zanima, da bi se v partnersko 
kmetijstvo priključile prihodnjo sezono.  

• Velika večina odjemalcev teh partnerskih ekoloških kmetij prihaja iz Ljubljane in njene 
okolice. Določen del odjemalcev kmetij, ki so na območjih zunaj Ljubljane, pa prihaja tudi iz 
same okolice kmetije. 

• Prav tako se zanima vse več potrošnikov po vsej Sloveniji, ki bi se želeli povezati z lokalnimi 
kmetijami in prevzemati svoj zabojček na različnih območjih Slovenije. 

 



Ekološke kmetije 

• Ekološka kmetija Šelar iz Grabrovca pri Metliki 

• Ekološka kmetija Zahojnik iz Vranskega 

• Brevkina svežina 

• Ekološka kmetija Porta v Kranju 

• Ekološka kmetija Romane Rejc v Koštaboni 

• Društvo Echo – Partnersko kmetovanje za 
Štajersko regijo 

http://partnerskokmetijstvo.si/ekoloska-kmetija-selar-iz-grabrovca-pri-metliki
http://partnerskokmetijstvo.si/ekoloske-kmetije/ekoloska-kmetija-zahojnik
http://partnerskokmetijstvo.si/ekoloska-kmetija-studen-v-ljubljani
http://partnerskokmetijstvo.si/ekoloska-kmetija-porta-v-kranju
http://partnerskokmetijstvo.si/ekoloska-kmetija-romane-rejc-v-kostaboni
http://www.partnerskokmetovanje.si/
http://www.partnerskokmetovanje.si/
http://www.partnerskokmetovanje.si/
http://www.partnerskokmetovanje.si/
http://www.partnerskokmetovanje.si/


PK in ekološka pridelava 

• Ali mora biti v partnerskem kmetovanju zgolj ekološko pridelana 
zelenjava? 

– Edini pristop, ki nam zagotavlja lepo in srečno prihodnost 

– Edini etičen pristop, saj bi kmet verjetno težko svoje odjemalce 
pogledal v oči in jim predstavil kolikokrat je poškropil zelenjavo in s 
katerimi kemičnimi strupi.  

– Nenazadnje so prednosti partnerskega kmetijstva ravno: 

• da spodbuja, trajnostno in etično potrošništvo, s posebnim poudarkom na 
solidarnosti manjših kmetov, ki kmetujejo brez sintetičnih gnojil in škropiv.  

• Prispeva pozitiven okoljski odtis z občutno uporabljenih manj embalaž.  

• Sodeluje pri ohranjanju biotske pestrosti.  

• Se bojuje proti onesnaževanju, nevarnosti industrijskega kmetovanja in 
poziva k odgovornemu ravnanju s kmetijsko zemljo.  

 



Kako se lotiti partnerskega 
kmetijstva? 

• Velika prednost, da so kmetije “povezane” v platformo 
www.partnerskokmetijstvo.si : transparentnost in možnost povezovanja in 
izmenjave izkušenj med kmetijami glede vpeljave in delovanja sistema 
partnerskega kmetovanja. 

• Pišite nam na e-naslov:anja@ekologicen.si. 

• Do nasvetov, izkušenj in informacij iz prakse tudi po predhodnem 
dogovoru z udeležbo prostovoljnega dela ali obiskom na kateri od 
ekoloških kmetij. 

• Brošura Britanske organizacije Soil Assoiation z naslovom A Share In the 
Harvest: 

• navodila za ustanavljanje partnerskega kmetijstva 

• priporočila, koliko zemlje boste potrebovali, 

• koliko vrst vrtnin je primerno posaditi 

• kako naj potekajo sestanki s potrošniki in podobno. 

http://www.partnerskokmetijstvo.si/
mailto:anja@ekologicen.si
http://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx?fileticket=rq9ulg7UAvM%3D&tabid=387
http://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx?fileticket=rq9ulg7UAvM%3D&tabid=387


  

 II. DEL:  

 PARTNERSKO KMETIJSTVO IZ PRAKSE – 
EKOLOŠKA KMETIJA ZAHOJNIK IZ VRANSKEGA 



SI EKO  001 



DRUŽINSKI ČLANI 

• TRI GENERACIJE 

– STARI STARŠI 

• Tilka in Tine 

 

– GOSPODARJA 

• Helena in Marko 

 

– OTROCI 

• Janja, Maja, Valerija, Robi in Jakob 



OPIS KMETIJE 

• 8,5 ha skupnih  
obdelovalnih površin 

– 2,3 ha njiv 

– 5,6 ha  travnikov in pašnikov 

– 0,5 ha  travniški sadovnjak 

– 0,1 ha  zelenjavno - zeliščni vrt 

 

 



ŽIVALI NA KMETIJI 

• KOZE 

• SIVORJAVO GOVEDO 

• PRAŠIČI 

• PERJAD 

– KOKOŠI 

– RACE 

– GOSI 

– PURANI 



ŠPARGLJI 



    JAGODE 



SADJE 



ŽITA 

• PIRA 
• AJDA 
• BELA KORUZA 
• PŠENICA 
• RŽ 
• JEČMEN 
• PROSO 
• INDUSTRIJSKA 

KONOPLJA 



POLJŠČINE, VRTNINE, ZELIŠČA 



 



SEMENA 



 

DRUŠTVO AJDA ŠTAJERSKA 



PRIDOBITEV CERTIFIKATA 

DAN S KONTROLORJEM 26.6.2011 



PROSTOVOLJCI PRI NAS 

V STISKI NIKOLI NISI SAM 

http://ekoci.si/ 



ZAKAJ PARTNERSKO KMETIJSTVO? 

 

1. Zaradi dogovorjenih količin in vrst pridelkov je cena nižja kot na eko 
tržnici. 

2. Tedenska preskrbljenost z resnično svežo, lokalno in ekološko zelenjavo. 

3. 100 % sledljivost. 

4. Občutno manj embalaže koristi okolju. 

5. Iz prodajne verige se izloči vse nepotrebne vmesne dele, ki kupijo za malo 
in prodajo za veliko. 

6. Kupci imajo vpliv, kaj posadimo na naše njive. 

7. Lažja organizacija, omogočanje obstoja kmeta in njegove socialne 
varnosti. 
 

PREDNOST ZA KMETA IN ZA POTROŠNIKA 



PRIMERI TEDENSKE DOSTAVE 



 

Naša zemlja je obdelana z ljubeznijo in 

prepričani smo, da se del te ljubezni 

prenese na naše pridelke. 





Za vaša vprašanja smo na voljo: 

E-pošta: info@ekologicen.si 

Tel: 040 29 77 28 

Več informacij: 

www.ekologicen.si 

www.partnerskokmetijstvo.si 

www.presnaumetnost.si 

 

 

mailto:info@ekologicen.si
http://www.ekologicen.si/
http://www.partnerskokmetijstvo.si/
http://www.presnaumetnost.si/

