
 
 

Operacija »Zelenjava s kmetij po najkrajši poti do domačih 

potrošnikov« 

NAMEN OPERACIJE: 

Namen operacije je spodbuditi kratke tržne poti kmetijskih pridelkov in direktne prodaje na kmetijah, 

privabiti prebivalce iz mesta na podeželje in  neposredne hitre poti kmetijskih pridelkov do 

potrošnikov. V projektu se bodo v okviru aktivnosti izvedli izobraževalne aktivnosti, namenjene 

pridelovalcem z namenom pospeševanje pridelave zelenjave ter aktivnosti osveščanja o pomenu 

kratkih poti zelenjave do njih, o zdravem načinu pridelovanja in uporabe zelenjave za potrošnike. S 

tem bomo spodbujali naravi prijazno in tudi ekološko pridelavo zelenjave, ter z različnimi 

promocijskimi aktivnostmi spodbujali splošno javnost k uporabi lokalno pridelane, zato tudi bolj 

zdrave  hrane. V okviru projekta se bodo izvedli trije učni poligoni, ki bodo namenjeni spodbujanju 

ekoloških principov pridelave zelenjave. Učni poligoni so na lokacijah na kmetiji Horvat v občini 

Maribor, na kmetiji Pliberšek v občini Kungota in na kmetiji Skok v občini Maribor. Pri pridelavi vrtnin 

je izredno pomembno učinkovito varstvo rastlin brez uporabe agresivnejših, kemičnih sredstev za 

varstvo rastlin in mineralnih, lahko topnih gnojil  (fitofarmacevtskih sredstev in umetnih gnojil). V 

projektu želimo spodbujati sonaravne inovativne principe pridelave zelenjave, ki so uporabni za 

pridelavo manjših količin zelenjave ter za profesionalno pridelavo. Učni poligoni, ki bodo namenjeni 

predvsem potrošnikom, bodo služili nazorni predstavitvi okolju prijazne pridelave hrane, ki uporablja 

sonaravni princip varstva rastlin, hkrati pa z izkoriščanjem energije sonca v zaščitenih prostorih 

omogoča večji pridelek in s tem večjo ekonomičnost pridelave. Učni poligon bo postavljen tako, da bo 

vseboval praktičen prikaz sonaravne pridelave hrane (visoke grede, zastirke, folije itd.) ter varstva 

rastlin (visoke grede postavljene v pravilni orientaciji, žuželčniki za oprašitev in biotično varstvo, 

pripomočki za sonaravno uničevanje rastlinskih škodljivcev in bolezni) 

Rezultati projekta bodo predstavljeni v promocijskih letakih, ki bodo na voljo pri pridelovalcih ter v 

obliki praktičnih delavnic, predavanj in razstav. V okviru projekta bo postavljena tudi kmečka 

trgovina, ki bo potrošnikom nudila možnost oskrbe z lokalno pridelano zelenjavo in sadjem 

neposredno pri pridelovalcu. Kmečka trgovina ter učni poligoni bodo primer dobre prakse za 

nadaljevanje vzpostavitve majhnih kmečkih trgovin na kmetijah na podeželju ter krepitev 

samooskrbe in neposredne prodaje pridelkov s kmetij.   

CILJI OPERACIJE: 

Splošni cilj je povečanje neposredne prodaje zelenjave na kmetijah v občinah Maribor in Kungota 

za 5% do konca leta 2020.  

1. Spodbujati pridelavo zelenjave v lokalnem okolju:  

S pomočjo delavnic (1 na kmetiji Horvat+ 1 na kmetiji Skok + 1 na kmetiji Pliberšek) pri pridelovalcih 

bomo  spodbujali pridelovalce, ki se in se še odločajo za intenzivno pridelavo zelenjave. Namen je 



 
 
spodbujati sodobne načine pridelave zelenjave, ekološki način pridelave ter varstvo rastlin s pomočjo 

biotičnih in naravi prijaznih ukrepov.  

2. Spodbujati lokalno oskrbo s hrano pri potrošnikih in pogostejši obisk podeželja  

S pomočjo delavnic na kmetiji (1 z Mišo Pušenjak in kulinarično degustacijo ), učnih poligonov in 

sredstev javnega obveščanja (RTV intervjuji, letaki, razstavo stročnic na svečinskem prazniku) bomo 

osveščali potrošnike o kakovosti domače zelenjave ter možnostih nakupa domače zelenjave na 

kmetijah. 

 

PRIČAKOVANI REZULTATI OPERACIJE 

Zmanjšanje odvisnosti pridelovalcev zelenjave od trgovskih verig za 5% do konca leta 2020.  

Povečanje obsega neposredne prodaje na kmetijah : 1 Nov prodajni prostor na kmetiji (kmečka 

trgovina), 3 (Trije) učni poligoni,  

Število udeležencev na 4 delavnicah in predavanjih: 30 pridelovalcev, 50 potrošnikov 

Število osveščenih preko medijev: 10.000 (radio Ptuj, radio Ognjišče, Radio Maribor, RTV SLO) 

Promocijski letaki: 3500  

Trajanje operacije: 01.09.2018 – 31.07.2019 

 

PARTNERJI OPERACIJE 

KGZS – Zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor 

Kmetija Horvat, Nad reko 15, 2000 Maribor 

Kmetija Pliberšek, Svečina 4, 2201 Zg. Kungota 

Združenje pridelovalcev vrtnin Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor 

Spletna stran Evropske komisije, namenjena razvoju 

podeželja:http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl.htm 

 

PRP (Program razvoja podeželja: http://www.program-podezelja.si 
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