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VABILO 

 
Vabimo vas 

na ogled KMETIJE TEMNIK-ZELIŠČARSKA KMETIJA MAJNIKA,  
 

ki bo v PONEDELJEK,  12. septembra 2022 ob 9.00  
na Kmetiji Temnik, Žiče 66a, 3215 Loče 

 

Ogledali si bomo kmetijo Temnik in novosti, ki so jih vpeljali v okviru pilotnega projekta. Kmetija je 
zeliščarsko usmerjena. Pridelujejo različna zelišča, alternativne poljščine, kalčke in še kaj. V okviru projekta 
'Inovativne prakse in proizvodi sonaravnega pridelovanja na malih kmetijah-Ekomale' so na kmetiji zasadili 
različna zelišča na večji površini, zasnovali so visokodebelni sadovnjak, izdelali različne čajne mešanice, 
ki so bile nagrajene na tekmovanju Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju in pridobili znamko Demeter 
(biodinamična pridelava). 
 

Program ogleda: 
 

9.-9.30: Predstavitev zeliščne kmetije Temnik 

9.30-10.30: Biodinamično pridelovanje in izkušnje na kmetiji Majnika, 
        Katja Temnik, Kmetija Majnika 

10.30-11.00: Malica 
11.00-12.00: Ogled kmetije Majnika: zeliščni vrt, njiva z zelišči, predelovalni obrat za 
zelišča in ostale alternativne kulture, predstavitev novih izdelkov, ogled 
novonastajajočega  visokodebelnega sadovnjaka. 
 
 

Vabljeni na dogodek in povabite še ostale, ki jih ta tematika zanima! 
 
      Mag. Nataša Ferant, vodja projekta Ekomale 

 
 

 
Zeliščna kmetija Majnika, Žiče 
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V pilotnem projektu 'Inovativne prakse in proizvodi sonaravnega pridelovanja na malih kmetijah-
Ekomale' vzpostavljamo dobre prakse na malih kmetijah. Problem malih kmetij in kmetij na OMD in VVO 
je, da niso konkurenčne velikim kmetijam. Male kmetije in kmetije na OMD z uvedbo ekološkega in 
biodinamičnega pridelovanja lahko na trg ponudijo izdelke boljše kvalitete in višjega cenovnega razreda. 
Spremenile so se tudi tržne razmere, saj kupci želijo imeti zdravo hrano.  
V času podnebnih sprememb potrebujemo nujne, hitre in učinkovite ukrepe, ki jih bo mogoče implementirati 
v praksi, kar je zelo učinkovito prikazano v tem projektu. Potrebni so ukrepi, ki na eni strani zmanjšujejo 
posledice podnebnih sprememb, na drugi strani pa so potrebni ukrepi za prilagoditev podnebnim 
spremembam. V projektu povezujemo znanja stroke, svetovalne službe, kmetijske politike in prenos v v 
prakso na kmetijah, ki ta znanja potrebujejo. To pomeni uvajati nove tehnološke postopke gospodarjenja 
na kmetiji v sožitju z naravo, geografsko lego kmetije, resursi ter znanji, ki jih že imajo na kmetiji in to 
nadgraditi z novimi tehnološkimi znanji in inovativnimi pristopi. S sonaravnim pristopom pridelave kmetije 
pozitivno vplivajo na vodne vire, na tla in na okolje v celoti, prav tako se bodo z naravnimi oblikami 
kmetovanja prilagodile na podnebne spremembe in s tem zmanjšale porabo naravnih virov. Uvajanje 
pridelovanja zelišč v kombinaciji z drugimi kulturami (sadovnjaki, alternativne poljščine, čebele, prašiči) in 
povečanje nabora izdelkov v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji in kulinarične pestrosti turističnih kmetij 
je ena od rešitev. 

Pričakovani rezultati pilotnega projekta, ki smo jih v večini že dosegli naj bi neposredno vplivali na 
ekonomiko na kmetiji z uvajanjem novih pridelkov/izdelkov na kmetiji. Le-ti so: 
- povečala se je ponudba z inovativnimi oz. nadgrajenimi pridelki/izdelki v okviru dopolnilnih dejavnostih na 
partnerskih kmetijah: Rotovnik, Turšič in Temnik, 
- na 1 kmetiji se je registrirala dopolnilna dejavnost na kmetiji: kmetija Turšič,  
- na 1 kmetiji se je registriralo biodinamično kmetovanje-Demeter: kmetija Temnik, 
- z uvajanjem  ekološke in biodinamične pridelave smo oz. se bo povečala oživitev zemlje (povečalo se bo 
število mikroorganizmov v tleh). Z uporabo zastirk in kolobarjem se to že odvija na nekaterih njivah na vseh 
štirih partnerskih kmetijah, 
- uvajamo različne metode sonaravnega načina kmetovanja: ekološka pridelava na vseh štirih partnerskih 
kmetijah, biodinamična pridelava-kmetija Temnik, permakulturna pridelava-delno na kmetiji Jazbinšek,  
- dodajanje vrednosti pridelavi zelišč in alternativnih poljščin na vseh 4 partnerskih kmetijah,  
- postavili smo zeliščne vrtove za različne namene: kmetija Rotovnik kulinarični zeliščni vrt, kmetija Turšič 
in kmetija Jazbinšek medonosni zeliščni vrt in osnovanje in zasaditev zeliščne njive na kmetiji Temnik, 
- povečala se je biotska pestrost na vseh štirih kmetijah z zasaditvijo novih kultur na kmetijah,  
- povečala se je pestrosti kolobarja na vseh štirih partnerskih kmetijah, 
- visokodebelni sadovnjaki se ohranjajo na kmetiji Turšič na novo se je posadil na kmetiji Temnik,  
- ohranjanje pasme krškopoljskega prašiča (reja in predelava se je uvedla na kmetiji Rotovnik) in čebele 
kranjske sivke na kmetiji Jazbinšek (čebelnjak), posredno (čebelnjak ima sosed) pa tudi na kmetija 
Rotovnik, Turšič in Temnik. 

 
 
 
 
Partnerji v pilotnem projektu 'Inovativne prakse in proizvodi sonaravnega pridelovanja na malih 

kmetijah-Ekomale' so: 


