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Moja kmetija in jaz včeraj, danes in 

pojutrišnjem



Ekološka kmetija Kukenberger 
(60 minut)

▪ Ekološko, seneno mleko (prireja, skrb za živali, 

upravljanje z zemljo, upravljanje z viri)

▪ Mlečni izdelki (skupine izdelkov, zakonitosti, 

prostori)

▪ Vrhunska kakovost (edini način za uspešno trženje 

na majhnih kmetijah)

▪ Prodajni kanali



Ekološka kmetija Kosec, Eko Prlekija 
(30 minut)

▪ Ekološko seneno meso

▪ Pridelava krme

▪ Prodaja mesa in ostalih izdelkov



Ekološka kmetija Benedičič 
(30 min)

▪ Ekološko seneno mleko

▪ Pionirsko delo pri raziskavah sušenja sena

▪ Razvoj strojev za hribovske kmetije

▪ Prodaja preko mlekomata in v javne zavode



EIP projekt Seneno meso in mleko 
(30 min)

▪ Partnerji

▪ Kako smo začeli

▪ Kaj nas povezuje

▪ Projekt, cilji in doseženi rezultati

▪ Sodelovanje deležnikov na visokem nivoju

▪ PO KONCU PROJEKTA SE ŠELE ZAČNE PRAVO 

DELO



Predstavitev kolektivnih zgodb v povezavi 

s kmetijami 
(30 min)

▪ Kolektivne blagovne znamke

▪ Pridelava pridelkov / izdelava izdelkov za kolektivno 

blagovno znamko

▪ Skupno trženje preko spletnih ponudnikov

▪ Skupne investicije v hleve

▪ Skupne investicije v predelovalne obrate

▪ Ekonomija obsega



Inovativno trženje mlečnih in mesnih 

izdelkov na dom 
(30 min)

▪ Logistika

▪ Oprema

▪ Tveganja / priložnosti

▪ Navade kupcev (meso / mlečni izdelki)

▪ Dogajanja na trgu (anomalije)



Dobrobit živali na (ekoloških) kmetijah 
(30 min)

▪ Živalim prijazni hlevi

▪ Paša in upravljanje ter rezultati na paši

▪ Ravnanje z živalmi

▪ Zakol brez stresa

▪ ZANIMANJA / POTREBE / ZAHTEVE kupcev oz. trga



Vpliv ekološkega kmetovanja na okolje 
(30 minut)

▪ Krog hranil na kmetiji

▪ Obdelava zemlje: pesticidi, oranje, dosevki, 

pokritost tal

▪ Organska snov v tleh

▪ Zmanjševanje emisij (intenzivnost, transport, 

globalizacija)



Ogled kmetije 
(60 min)

▪ Sirarna: preko slikovnega in video materiala

▪ Hlev, pašnik: dobre in slabe strani, kako konkretno 

delamo pri nas

▪ Sušenje sena: tehnika, logistika, potrebna 

mehanizacija, viri energije



Strategija razvoja kmetije 
(45 min)

▪ Današnje stanje

▪ Viri: 

▪ Človeški

▪ Okoljski

▪ Finančni

▪ CILJI

▪ Mentor, vzornik?

▪ Planiranje investicij

▪ Razprava 



Potenciali moje kmetije in kje se vidim 

čez 10 let 
(60 minut)

▪ Imam kmetijo. Kaj pa zdaj?

▪ Želje : možnosti

▪ Interesi : potrebe

▪ Zmorem sam? Sploh hočem sam?

▪ Kaj je cilj in kaj so sredstva?

▪ DELAVNICA: pregled stanja in primeri



Predstavitev rezultatov in razprava 
(45 min)

▪ Predstavitev rezultatov delavnice

▪ Razprava, vprašanja

▪ Ovrednotenje izobraževanja


