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Kako obdržati denar v 

lokalnem gospodarstvu?



ZAČETKI
 Projekt EPK 2012 – izvajanje že leta 2011

 Odločitev za izvedbo takšnega projekta

 Nizka samooskrba zelenjave – takrat samo 38 %

 Zelo malo ekološke hrane (takrat na policah samo 
1% in od tega le 1/5 slovenske)

 Opuščanje manjših kmetij

 septembra 2011 s pridelovalci ustanovimo 
zadrugo

 aprila 2015 pridobljen status socialnega 
podjetja



POTEK SODELOVANJA MED 

PRIDELOVALCI

 Trenutno ima zadruga 113 članov

 Redni sestanki

 Pravične odkupne cene

 Skupno reševanje sprotnih težav

 Priprava kolobarjev ter pomoč pri pridelavi 
zelenjave

 Naročila oddajamo vsak ponedeljek

 Nabavo vršimo ob torkih (oz. po potrebi) –
pridelovalci nimajo stroškov prevoza



Oskrba urbanega okolja

 V začetku zadrugo ustanovili predvsem za 

oskrbo obratov javne prehrane v Mariboru 

 Za preživetje zadruge smo morali iskati 

ostale poti prodaje saj je bil v javnih 

zavodih glavni dejavnik cena

od vil do vilic /// kmetije iz zaledja mesta Maribor



 Izobraževanja

 Pošiljanje mesečnih 
ponudb

 Prijava na javne 
razpise

 Okvirne pogodbe 
o dobavi

 Zakon o zelenem 
javnem naročanju

PODROČJA DELOVANJA
- dostava v obrate javne prehrane

dostava



Prodaja tedenskih zabojčkov

 Maribor in Lenart

 Zabojčki(3 kg – 8 €, 5 

kg – 13 €,8 kg – 19 €)

 Potrošniku ponudimo 

zdravo in lokalno 

pridelano hrano

 Redni odkup skozi 

vso leto

8 kg zabojček



Izvajanje kmečkega cateringa

 Dodana vrednost 

 S pomočjo 

kmečkih žena 

postrežemo na vaši 

želeni lokaciji

Pogostitev z narezkom in 

domačimi namazi



Trgovina v Tkalskem prehodu 4

 Odprta od 

ponedeljka do 

sobote

 V sredo se v njej 

tudi prevzemajo 

zabojčki

Trgovina



Lokalna pridelava na našem 

območju

 Število pridelovalcev trenutno raste

 Količine površin za pridelavo zelenjave se pri 

naših članih povečujejo

 Naša zadruga beleži 40 % letno rast prodaje

 Vsako leto se nam pridruži cca. 10 novih 

kmetij



SODELOVANJE Z OBČINO

 MOM

Pomoč ob zagonu zadruge s statusom so.p.
 sofinanciranje javnih del v letu 2013

 5 letni brezplačni najem prostorov (pokrivamo stroške vzdrževanja in obratovanja

 Naročila naših storitev na njihovih dogodkih

 OSTALE OBČINE V VEČINI IZ SLOVENSKIH GORIC

 Možnosti partnerstva v projektih LAS

 Predlaganje javnim ustanovam k vključevanju lokalnih produktov v njihove kuhinje

 Promocija Zadruge Dobrina



HVALA ZA VAŠO

POZORNOST


