
-Namen in cilji projekta 
Vzpostavitev pogojev za boljše upoštevanje

zakonodajnih predpisov naravovarstva in varovanja

okolja na kmetijah.

-Pričakovani rezultati
Povečan delež ozaveščene strokovne ter splošne

javnosti za trajno upravljanje s kmetijskimi viri za

blaženje ter prilagajanje na podnebne spremembe,

glede na skupno evropsko kmetijsko politiko.

-Dosedanji rezultati projekta
-Organizacija dveh demonstracijskih delavnic prenosa znanj na

kmetiji „Pri omi Neži“ v Cirkovcah, kjer smo obravnavali področje

Ohranjanje biodiverzitete in drugo delavnico „Pri Matevžu“ v

Velenju, kjer smo obravnavali področje Zaščita rodovitnosti tal.

-Snemanje in priprava video navodil pravilnega izvajanja

kmetovanja.

-Zaključek
Partnerji, kmetje v projektu bodo izvajali prenos znanja, ne le na 

demonstracijskih delavnicah, ampak tudi preko video animiranih

vsebin in bodo vzgled dobrega in okolju prijaznega kmetovanja.

Vse aktivnosti so se izvajale v sodelovanju z vsemi partnerji v 
projektu, saj je sodelovanje ključ do uspeha in lepše prihodnosti!

E-trajnostna kmetija
Vodilni partner: KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod 
Maribor
Ostali člani partnerstva: Univerza v Mariboru-Filozofska 
fakulteta,Kmetije: Jevšnik “Pri Matevžu”, Lambergar Khatib “Pri 
omi Neži”, Pleteršek “Na klancu”, Gjerkeš “Vina Gjerkeš”

Kontaktni podatki vodilnega partnerja  oz. kontaktni podatki predstavitelja posterja (ime in priimek, e-pošta):
Mojca Hribernik, mojca.hribernik@kmetijski-zavod.si, Boštjan Kristan, bostjan.kristan@kmetijski-zavod.si
Spletna stran projekta: https://www.kmetijski-zavod.si/sl-si/dogodki-in-projekti/projekti/nacionalni-projekti/pilotni-projekt-e-trajnostna-
kmetija

Tip projekta: Pilotni projekt
Tematika projekta: Priprava kratkih video 
animiranih navodil vezanih na zahteve 
navzkrižne skladnosti

Praktični problem: Kljub izobraževanju, 
ozaveščanju in opozarjanju na terenu prihaja do 
kršitev zahtev navzkrižne skladnosti. Zato smo se 
problematike lotili z inovativnim pristopom

Pogled kmeta:
V projektu sodelujem,da bom 
učinkovito in hkrati okolju prijazno 
kmetoval.Vso pridobljeno znanje pa 
vnesel v naše delo z zelenjavo.
Marko Jevšnik, kmetija “Pri Matevžu”

Obdobje trajanja projekta: 01.12.2020 – 30.11.2022
Višina odobrenih sredstev: 43.330,86 €

Pogled svetovalca: 
Navzkrižna skladnost predstavlja enega 
od temeljev spoštovanja naravovarstva. 
Naš nov pristop ozaveščanja in 
izobraževanja bo dodatno prispeval k 
zavedanju in varovanju okolja. 
Boštjan Kristan, KGZS zavod Maribor

Pogled raziskovalca: 
Kmetijstvo lahko zagotavlja raznovrstne 
koristi, kot so zdrava hrana in 
kakovostni naravni viri. Naše 
interaktivne predstavitve in video 
navodila omogočajo prenos sonaravnih 
in varnih praks za krepitev teh 
raznovrstnih koristi. 
Danijel Davidovič, ERM center
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