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Socialno podjetje Zavod Slokva se 
je 23. 9. 2019 pridružilo mreži iz-

vajalcev programa Socialna aktiva-
cija, ki bo trajal do jeseni leta 2022. 
Projekt, poimenovan Izkoristi svoj 
potencial, bodo izvajali za obmo-
čje Koroške regije, in sicer na dveh 
lokacijah, v Slovenj Gradcu in Ra-
dljah ob Dravi. Vrednost projekta 
je 687.077,72 evra, novo zaposlitev 
bodo dobile 4 osebe. Nosilca pro-
jekta socialne aktivacije na Koro-
škem, zavod za razvoj neizkorišče-
nih potencialov Slokva, je podprlo 
33 pridruženih partnerjev. 

Že sam naslov pove, da ima vsak 
človek v sebi takšne ali drugač-
ne potenciale, a vendarle se ljudje 
kljub temu pogosto znajdejo v si-
tuaciji, ki vodi v socialno izklju-

čenost. »A to ne pomeni, da se ne 
morejo ponovno socialno aktivi-
rati. Zato je namen tega projekta 
izvesti po pet programov socialne 
aktivacije na vsaki lokaciji, v ka-
tere bo vključenih skupno največ 
150 oseb,« je povedala direktorica 
Zavoda Slokva Alenka Berložnik in 
poudarila tudi, da se bodo z vklju-
čenostjo različnih akterjev in celo-
stnim pristopom v zavodu potru-
dili za ponovno socialno aktivacijo 
oseb iz ciljne skupine na območju 
Koroške: »Napisali smo projekt, ki 
je dolgoročne narave z dolgotraj-
nim učinkom, saj bo razvijal in nu-
dil strokovno znanje na področju 
kariernega razvoja oseb, s pomočjo 
katerega bodo vključene osebe bolj 
zaposljive.« (AP)

Na področju ekološkega 
kmetovanja je še veliko 

potenciala za širitev in razvoj. Neka-
teri člani Združenja Deteljica med 
drugim razmišljajo o ustanovitvi eko-
regije. To idejo bi želeli uresničiti po 
vzoru že obstoječih popolnoma ekolo-
ških regij v tujini, npr. v Avstriji, kjer 
na osnovi ekološkega deluje celoten 
sistem, odlično živi turizem, okolje, 
ustvarjena je višja dodana vrednost 
in, kar je najbolj pomembno, vsi živijo 
v zdravem okolju, zato zadovoljni in 
srečni. Pomembna naloga Združenja 
Deteljica, ustanovljenega leta 1999 v 
Celju, je tudi vzpostavljanje povezav 
med ekološkimi pridelovalci in vse-
mi, ki dnevno uživajo ekološko hrano. 
Prav letos so presegli celjsko-koroški 
regionalni pomen, saj danes združuje-
jo člane iz vse Slovenije. 

Združenje Deteljica ima svoje ekološke 
tržnice v avlah Mercator centrov v Celju 
in Mariboru. Ponujajo pridelke in izdel-
ke ekoloških kmetij, članic Združenja. 

Ekološka vrsta kmetovanja je zelo 
prijazna, spoštujejo se zemlja, zrak, 
voda in živa bitja. Postopki pridelave in 
predelave ustrezajo strogim predpisom, 
ki jih nadzorujejo kontrolne organiza-
cije. Po besedah predsednika Združe-
nja Deteljica Jožeta Ledineka iz Selovca 
nad Šentjanžem pri Dravogradu ima-
mo v Sloveniji ene od strožjih predpisov 
v Evropi. Vsi izdelki vsebujejo le ekolo-
ške dovoljene snovi. Ekološka lokalno 
pridelana hrana je živa hrana brez tran-

sporta in hladilnic, brez GSO, umetnih 
barvil, konzervansov in sladil. Pri kme-
tovanju se lahko uporabljajo snovi, ki ne 
onesnažujejo okolja, ne rušijo ravnoves-
ja v naravi in ne uničujejo rastlinskih in 
živalskih vrst – torej brez lahkotopnih 
sintetičnih mineralnih gnojil, brez ke-
mično sintetiziranih fitofarmacevtskih 
sredstev ter brez gensko spremenjenih 
organizmov in različnih regulatorjev 
rasti. Ekološki kmetje, predvsem hribo-
vski, si želijo, da bi zato imeli prednost 
pri najemanju rodovitne zemlje v doli-
ni, ki je v lasti države. 

Združenje Deteljica so ustanovili 
z namenom povezovanja ekoloških 
kmetov, zagotavljanja hitrejšega preto-
ka informacij med kmeti, pa tudi za-
radi pomoči pri prodaji, informiranju 
in promociji. Ker je teren na območju 
delovanja združenja zelo razgiban, je 
glavnina proizvodnje usmerjena v živi-
norejo, v glavnem rejo prežvekovalcev. 
Seveda pa se člani združenja ukvarjajo 
tudi z ostalimi kmetijskimi dejavnost-
mi (sadjarstvo, zelenjadarstvo, polje-
delstvo), vendar v primerjavi z živino-
rejo v manjšem obsegu.

Zaradi velikega zanimanja kmetij 
iz vse Slovenije se je Združenje Dete-
ljica iz regionalnega razvilo v društvo, 
ki pokriva »vseslovensko regijo«. 8. 
praznik ekoloških kmetij Slovenije in 
drugi praznik ekoloških vin v Slovenj 
Gradcu je bila le ena od prireditev, ki 
jih prirejajo. Za SGlasnik je o Deteljici 
prijazno spregovoril predsednik zdru-
ženja Jože Ledinek. 

Katere dejavnosti, projekte izvajate v 
Združenju Deteljica? 

V Sloveniji je ekološko kmetijstvo ura-
dno priznano oz. certificirano 20 let in 
ob tem jubileju smo izdali drugo revi-
jo s strokovnimi članki Eko Deteljica. 
V našem društvu je mnogo ekoloških 
kmetij iz vse Slovenije, ki so tržno 
usmerjene, ker čutijo, da združeni v 
Deteljico lahko lažje pridejo v javne 
zavode, v šole, na tržnice, v prodajalne. 
Tako nam je uspelo skupaj s KZ La-
ško  v njihovi trgovini Laščanka prek 
projekta LAS urediti del prodajalne, 
kamor naši člani združenja dobavljajo 
svoje tržne viške. 

V okviru samopromoviranja nam 
je tam vsako soboto uspelo narediti 
ekološko tržnico, na kateri kmetije de-
gustirajo in ponujajo svoje pridelke in 
izdelke na način, kakor se pač kdo od-
loči, ponuja zabojčke ali ekološko hra-
no prodaja na kak drugačen način. Tak 
primer dobre prakse, oskrba z lokalno 
ekološko hrano v okviru projekta nji-
hove LAS, se podobno lahko uvede 
kjerkoli v Sloveniji. 

Deteljica je simbolno rastla s prazni-
ki ekoloških kmetij v Slovenj Gradcu, 
kajne? 

Začelo se je na Pankracijevem sejmu, 
vendar naša ponudba ni bila primerna 
za kramarski sejem. Zato smo kasneje 
naredili v Slovenj Gradcu praznik, ki 
naj bi bil v konceptu podoben avstrij-
skim ekološkim praznikom, letos pa 

smo to prestavili v še višjo brzino, s 
še več medijske podpore, še več kme-
tij je prišlo, pridružila se nam je tudi 
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. Ta naš praznik je torej iz 
leta v leto boljši. Pred nekaj dnevi smo 
imeli praznik ekološke hrane v Pod-
sredi in eko dan v Laškem, čez nekaj 
dni ga imamo v Celju. Na najvišjem 
nivoju pa je v Slovenj Gradcu, saj pri-
de največ kmetij, zelo obiskan je tudi s 
strani potrošnikov. Na vseh področjih 
nas podpira domača mestna občina, da 
lahko resnično govorimo o vsesloven-
skem ekološkem prazniku, ki pa je le-
tos prestopil državno mejo, razširjen v 
Avstrijo. Naš naslednji korak za Slovenj 
Gradec je namreč mednarodni praznik 
ekoloških kmetij. 

V dvajsetih letih pa ste naredili še dru-
ge stvari ... 

Izdali smo dve strokovni reviji z naslo-
vom Eko Deteljica. Odlično sodeluje-
mo z LAS-i, eno najboljših sodelovanj 
je bilo nedavno z LAS Celje-Štore-Voj-
nik-Laško, kjer smo izpeljali projekt z 
več predavanji o tem, zakaj je fajn po-
stati ekološki kmet, kjer smo soočili 
ekološke in neekološke kmetije. V dru-
gem projektu, Zakaj je ekološka hrana 
dobra za šole in šolarje, smo povabili 
vse ekološke kmete, ki lahko svoje 
pridelke in izdelke ponudijo šolam in 
javnim zavodom. Tretji pa je bil širše-
ga značaja, saj smo povabili tudi hotele, 
gostilne, turizem. V Evropi je 20 % lju-
di, ki se prehranjujejo ekološko, in 20 
% je restavracij, kjer dobite samo ekolo-
ško hrano in pijačo. Pri nas v Sloveniji 
ne moreš iti niti na eno ekološko kavo, 
v gostinstvu ne moreš pojesti ali popiti 
enega ekološkega obroka. Zato mora-
mo tudi tu narediti premik, ker obsta-
jajo ogromne rezerve, tako na dodani 
kot na ekološki vrednosti, na ohranja-
nju narave, na dobrobiti konec koncev 
vse naše družbe, v kateri živimo. 

Deteljica je bila pobudnik ustanovi-
tve Zveze društev ekoloških kmetov 
Slovenije, krovne organizacije. Prav v 
Slovenj Gradcu je bil ustanovni zbor, 
kajne? 

Če nas bo vseh 5 društev v Sloveni-
ji združenih v zvezo, bomo močnejši 
napram ustreznemu ministrstvu, na-
pram politiki. Lažje je, če nas je več. V 
Sloveniji imamo 3500 ekoloških kme-
tij, v društva jih je včlanjenih 500, kar 
daje vtis neresnosti. Ko bomo stopili 
skupaj, bodo naši argumenti močnej-
ši. V društvo Deteljica nas je danes 
včlanjenih že skoraj 200, vseh skupaj, 
v vseh slovenskih društvih, pa je 500 
članov. Deteljica predstavlja torej skoraj 

polovico vsega članstva v Sloveniji. 
Eden od naših ciljev v Zvezi društev 

ekoloških kmetov Slovenije je spraviti 
v promet najbolj »problematičen« ar-
tikel, katerega imamo tudi največ na 
polici, to je ekološko meso. Danes lah-
ko dobimo skorajda že vse, ne bomo 
pa dobili slovenskega ekološkega mesa 
v trgovini, dobili bomo uvoženega. 
Upam, da je ministrica razumela ta naš 
problem in bomo začeli v novi kmetij-
ski politiki spreminjati tudi to stvar. Za 
nas kmete, ki živimo tu v hribih in smo 
odvisni od živinoreje, da bomo tudi mi 
videli v svojem delu svetlo prihodnost, 
pot, smisel. Kar pomeni tudi, da bodo 
mladi ostali na kmetiji in tako bomo 
ohranjali kulturno krajino. 

Zveza društev ekoloških kmetov 
Slovenije je bila ustanovljena 24. sep-
tembra 2017 v Slovenj Gradcu v sklopu 
6. praznika ekoloških kmetij v organiza-
ciji Združenja Deteljica. Eno od njenih 
glavnih poslanstev je povečanje pridela-
ve in predelave ekološke hrane v Slove-
niji in pa promocija ekološke hrane.

Katere problematike v ekološkem 
kmetijstvu so še odprte? 

Tega je kar nekaj. Prvi cilj je rešitev tr-
ženja ekološkega mesa. Potem: mi, ki 
smo bolj v hribih, ne moremo priti do 
rodovitne zemlje v dolini, ker jo ima v 
lasti država oz. sklad. Zelo bi bilo zaže-
leno, da bi ekološki kmetje, ker ne one-
snažujemo, ne obremenjujemo, imeli 
prednost pred vsemi drugimi za najem 
te zemlje. Še nekaj manjših predlogov 
je, na primer da bi bilo ekološkim kme-
tijam namenjenih nekaj nepovratnih 
sredstev za izgradnjo rastlinjaka ali 
posaditev jagodnjaka ali za sadovnjak 
ipd. Za tisti denar bi kmetovalec dobil 
določeno število sadik, kar bi kasneje 
moral spraviti na trg. Tako bi vzpod-
budili kmetije k pridelovanju in bi Slo-
venci kot potrošniki lahko res domače 
kupovali, saj zdaj je ponudba, roko na 
srce, klavrna. 

Ajda Prislan 
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Ekokmetijstvo: ekološko in lokalno je idealno

Začeli s projektom 
socialne aktivacije

Socialno podjetje Slokva 

Jože Ledinek, predsednik Združenja ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Deteljica, skupaj z dr. Aleksandro Pivec, ministrico 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, oktobra v Slovenj Gradcu 
(foto Nika Hölcl Praper, fotobeležNica)

  

 

(projekt Socialne aktivacije, 
ki bo potekal v Slovenj Gradcu 

in Radljah ob Dravi) 

 DODATNE INFORMACIJE:
031 345 095
zavodslokva@gmail.com

Izkoristi priložnost in izboljšaj 
svoj potencial v življenju!

 

Trajanje: 6 mesecev

Projektne aktivnosti sofinancirata 
Republika Slovenija in Evropska unija 

iz sredstev Evropskega socialnega 

Zavod Slokvawww.slokva.si f

Cilj projekta je opolnomočenje 
ranljivih oseb, graditev njihovih 
kompetenc in omogočanje 
njihove ponovne vključenosti 
v družbo preko različnih 
družbenih aktivnosti, hkrati pa 
pripeljati čim več oseb bližje 
trgu dela ter izboljšati njihovo 
zaposljivost in zaposlenost.

OBDOBJE IZVAJANJA: 
2019 - 2022

Izkoristi svoj potencial !


