
 

 

 
 
Ekološko kmetijstvo temelji na celostnem pristopu h kmetijski pridelavi, pri čemer je varovanje okolja in narave 
eden najpomembnejših ciljev. To ne vključuje le same kmetijske pridelave, temveč celotno gospodarjenje in 
življenje na kmetiji: gospodarjenje z energijo, vodo in drugimi naravnimi viri. Vabimo vas, da spoznate dve 
ekološki kmetiji na Dolenjskem, ki sta primer celostnega pristopa k okoljskim in podnebnim izzivom v Sloveniji, 
saj s svojimi specifičnimi rešitvami pri ekološkem kmetovanju in rabi energije pripomoreta tudi k zmanjševanju 
ogljičnega odtisa. 
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Ekološka kmetija Černelič je živinorejsko-zelenjadarska kmetija s tržno pridelavo zelenjave in jagod, deloma v 
plastenjakih z ogrevanjem s pomočjo toplotne črpalke. Ogrevanje plastenjakov za jagode s toplotno črpalko 
pomeni bistveno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v primerjavi s klasičnim ogrevanjem. Na kmetiji 
nudijo tudi strokovna izobraževanja, predstavitve in oglede za kmete, šolarje in javnost nasploh. 

Ekološka kmetija Kastelic je z uspešno pridobitvijo sredstev EU za razvoj podeželja s preusmeritvijo v ekološko 
kmetovanje začela samo s sadjem, sledila je preusmeritev celotne kmetije v ekološko pridelavo. Pridelujejo 
jabolka, iz katerih izdelujejo tudi sok, pridelujejo še žita, vrtnine in meso. V smislu celostnega trajnostnega 
gospodarjenja na kmetiji so uvedli tudi sušenje mrve in žit s soncem ter prenovo ogrevanja na polena.  

Kako jim je uspelo? 

Ekološki kmetiji sta bili izbrani za primera dobre prakse ekološkega kmetovanja v okviru projekta Slovenija 
znižuje CO2: dobre prakse (www.slovenija-co2.si). Poleg zanimivega in poučnega ogleda posebnosti obeh 
kmetij bodo povabljeni govorci predstavili tudi nekaj aktualnih tem: možnosti za podporo inovativnim 
ekokmetijskim projektom na podeželju v okviru PRP 2014 -2020; projekt Mladi za mesto: ponudba hrane eko in 
lokalno; ekološko-lokalne projekte ZEK DPBK (gl. program). 
 
Ekskurzija je namenjena lokalnim skupnostim, regionalnim razvojnim agencijam in razvojnim centrom, 
ministrstvom in vladnim službam, specializiranim javnim  ustanovam; združenjem za ekološko kmetijstvo, 
drugim združenjem na podeželju (podeželska mladina, Zveza kmetic idr.), Mreži za podeželje, Mreži Plan B za 
Slovenijo, lokalnim akcijskim skupinam (LAS) idr.  
 
Predstavitev poteka v sodelovanju z Inštitutom za trajnostni razvoj (www.itr.si ) – glavni partner ter lokalnima 
partnerjema Združenje ekoloških kmetov Dolenjske, Posavja in Bele Krajine in Zavod LokalPatriot. Dogodek je 
organiziran v okviru projekta »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse«, ki ga izvaja Umanotera, Slovenska fundacija 
za trajnostni razvoj. Projekt je ena izmed akcij partnerstva med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in 
Evropskim parlamentom na področju komuniciranja evropskih vsebin. 
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Program  

7.15 Odhod udeležencev z avtobusom iz Ljubljane (Center Stožice, Vhod 1)  

8.15 Prihod na ekološko kmetijo Kastelic, Mali vrh 8, Mirna peč 

 
 Pozdrav gostitelja in organizatorjev ob eko sendvičih projekta Mladi za mesto ter kavi in čaju  

 Predstavitev projekta Slovenija znižuje CO2 : dobre prakse 

Karmen Kogoj Ogris, Umanotera  

 Prispevek ekološkega kmetijstva k zmanjševanju izpustov CO2 in prilagajanju na podnebne 
spremembe 

Anamarija Slabe, Inštitut za trajnostni razvoj  

 Projekt Mladi za mesto: ponudba hrane eko in lokalno, predstavnik Zavoda LokalPatriot  

 Ekološko-lokalni projekti ZEK DPBK 

 Gorazd Marinček, Združenje ekoloških kmetov Dolenjske, Posavja in Bele Krajine  

 Program razvoja podeželja 2014-2020: možnosti za podporo inovativnim ekokmetijskim projektom 
na podeželju 

Predstavnik Ministrstva za kmetijstvo in okolje 

 

 

 

9:45 Predstavitev in voden ogled ekološke kmetije Kastelic, vodi Alojz Kastelic 

11:15 Odhod (prevoz) na ekološko kmetijo Černelič, Dečno selo 

12.00 Predstavitev in voden ogled ekološke kmetije Černelič, vodi Zvone Černelič 

13:30 Eko kosilo na ekološki kmetiji Černelič 

15.00 Odhod v Ljubljano 

16:30 Predviden prihod v Ljubljano, Center Stožice 

 

Udeležba, vključno z avtobusnim prevozom, malico in kosilom, je brezplačna. Obvezne prijave sprejemamo do 
zapolnitve mest oziroma do 8. septembra na prijavnici (v primeru preseganja števila razpoložljivih mest bo 
udeležba omogočena po enemu predstavniku na organizacijo). 

 Dodatne informacije pri Karmen Kogoj Ogris na 01 439 71 00, karmen@umanotera.org in na spletni strani 
www.slovenija-co2.si. 
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