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Spoštovane mlade kmetice in mladi kmetje.
Da so inovacije gonilo razvoja sodobnega sveta, da živimo v družbi znanja 
in predvsem, da na mladih svet stoji, so besede, ki gredo nam, odraslim, 
zlahka z jezika. Vsekakor prepogosto podkrepljene s premalo vzpodbude, da 
bi mladi vanje zares verjeli. Žal gre največkrat res za geste, s katerimi se želi 
družba oprati kolektivne krivde mačehovskega odnosa do znanja, napredka in 
inovacij, v isti sapi pa odgovornost za prihodnost preložiti na mlada ramena. V 

Dr. Jože Podgoršek
minister za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano

današnjih razmerah je to nedopustno in najmanj neodgovorni smo mi, odrasli, 
če tako razmišljamo. Ideal družbe inovacij in znanja za 21. stoletje, s katerim bo 
svet poiskal odgovore na najbolj pereča vprašanja sodobnosti od podnebnih 
sprememb, zmanjševanja razvojne vrzeli med razvitimi in nerazvitimi deli sveta 
ter odprave lakote, namreč prepogosto zasenči ideal spektakla ob vsesplošnem 
usihanju strpnosti, razumevanja ter sprejemanja drugačnih in drugače mislečih. 
A to je svet odraslih. Vsaj pri mladih opažam in vem, da vam je za boljši jutri še 
kako mar. 

Epidemija covida-19 je najbolj prizadela prav mlade, saj so vam bili v občutljivem 
obdobju omejeni stiki. A prav vi ste bili tisti, ki niste čakali križem rok. Vi ste bili 
tisti, ki ste poiskali nove, drugačne, alternativne načine komuniciranja, učenja, 
pridobivanja in prenosa znanja. Poiskali ste rešitve, ker vam ni vseeno, ker se 
niste vdali malodušju in cinizmu in ker verjamete, da je boljši jutri ne samo 
možen, ampak nujen. Vi ste bili skratka največji inovatorji, s čimer ste pokazali, 
da zgornje fraze ostajajo večne resnice. To ste storili na najboljši možen način 
– nehote, skorajda po inerciji, ker tako neugnan ter fantastično spontan in 
inovativen pač mladostniški duh je!    
Epidemija je tudi v kmetijstvu opozorila na težave in izrazila zahtevo po sistemskih 
rešitvah, na katere smo v okviru ministrstva in širšega evropskega prostora že v 
veliki meri odgovorili. S pripravo in sprejetjem novega programskega obdobja 
Skupne kmetijske politike (SKP) 2023–2027 naša prizadevanja za odporno, 
okoljsko vzdržno in demografsko inkluzivno kmetijsko politiko zgolj stopnjujemo. 
Ne bomo se ustavili, ker tudi nas vodi želja po napredku in izboljšanju stanja 
v kmetijstvu in posledično družbi. Digitalizacija in modernizacija kmetijstva, 
podpora mladim prevzemnikom, celostni pristop k snovanju razvoja podeželja, 
kjer stremimo k zmanjševanju razlik med podeželjem in mesti, so naši glavni in 
skupni evropski cilji. Zavedam se, da so za njihovo uresničitev, kljub nakopičenim 
izkušnjam in znanju v naših institucijah, ki snujejo kmetijsko politiko, ključni 
inovatorji, kakršni ste vi. Mladi kmetje bodo tudi zato v novem programskem 
obdobju upravičeni do plačil v okviru osnovne dohodkovne podpore I. stebra 
SKP in do sredstev razvoja podeželja II. stebra SKP.

Mladim inovatorjem zato ne ponujam roke sodelovanja, ker ta sugerira oholost 
in pozicijo moči. Namesto tega vas prosim za pomoč, ker se zavedam, da 
bomo boljši jutri uresničili le s kombinacijo mladosti in izkušenj, spontanosti 
in preudarnosti, inovacij in nakopičenega znanja. Potrebujemo pomoč pri 
oblikovanju kmetijstva za sodobno družbo znanja, kjer varovanje okolja, 
ekološka pridelava, prehranska varnost in razvoj podeželja niso prazne floskule. 
To so ideali tistih, ki jim je mar za druge, ki imajo manj in so drugačni. To so 
ideali tistih, ki jim je mar za naravo, ki nam izginja pred očmi. To so ideali tistih, 
ki jim je mar za družbo znanja. Tistih, ki jim je mar za to, kakšen svet bomo 
sooblikovali. Tistih, vas, mladih!

Nagovor ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
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Anja Mager
predsednica Zveze slovenske 
podeželske mladine

»Včasih tista stokrat prehojena pot ni prava zate. 
Včasih je prava tista, ki je še ni in jo moraš ustvariti sam.« – B. K.

Nagovor predsednice Zveze slovenske podeželske mladine

Spoštovane mlade kmetice, spoštovani mladi kmetje!

Odločiti se za potovanje na poti kmetijstva je za nekatere težka odločitev, za 
druge enostavna. Mnogi je ne razumejo, spet drugi preveč. Vsem pa je skupno, 
da je pot kmetijstva posuta z mnogo izzivi, spremembami in nenehnim 
prilagajanjem. 

Po tej poti je treba stopati pogumno, a previdno, s pravo mero optimizma, 
znanja ter ogromno inovativnosti in kreativnosti. Kar pa je najpomembneje, 
je spoznanje, da se uspeh veliko hitreje doseže, če na poti ustvarjaš skupaj, s 
pravimi ljudmi in si med seboj pomagaš sektorsko in medsektorsko.

Kandidatke in kandidati za naziv IMK 2021 ste s svojim načinom kmetovanja 
dokazali, da je ravno inovativnost tista, ki vam je pomagala ustvariti vašo 
karierno pot, vašo zgodbo o uspehu, ki izraža vašo osebnost. Je dokaz, da 
za inovativnost ni definicije, vaše zgodbe so si namreč zelo različne, vse 
pa so izjemno pomembne. Pomembne, ker vsaka izmed vaših zgodb nosi 
pomembno sporočilo o možnostih, ki jih kmetijstvo ponuja. V teh negotovih 
časih, ko doživljamo padce enega za drugim, ko mnogi razmišljajo o poteh 
izven kmetijstva, ste pokazatelj, da imamo v Sloveniji še ogromno razvojno 
sposobnih kmetij. Da imamo ogromno mladih, ki z drugačnim razmišljanjem 
podirate stereotipe o kmetijstvu, dvigujete njegovo moč in ga postavljate na 
višjo raven. Na raven modernega, naravi prijaznega in predvsem podjetniško 
naravnanega kmetijstva. 

Pri Zvezi slovenske podeželske mladine preko druženja, povezovanja, 
pridobivanja znanj in izkušenj krepimo samozavest in ponos v mladih s 
podeželja. Smo glas mladih s podeželja. Glas mladih kmetov. Smo tisti, ki želimo 
skupaj z vami doprinesti svoj delček odgovornosti k boljšemu jutri za slovensko 
kmetijstvo in posledično za celotno prebivalstvo Slovenije. Želimo si vašega 
aktivnega sodelovanja in podpore, saj trdno verjamemo, da s povezovanjem in 
izmenjavo znanj skupaj rastemo in delamo dobro. Naj se naša pot ne zaključi s 
podelitvijo naziva, temveč naj bo podelitev začetek še tesnejšega sodelovanja. 

Vsem, ki ste zbrali pogum in se prijavili na že 13. izbor IMK, iskreno ČESTITAM in 
vam želim, da vas vaša želja po razvoju in inovativnih idejah nikoli ne zapusti.
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Roman Žveglič
predsednik Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije

Komu bolj pristoji inovativnost kot mladim?

Živimo v času, ko je v kmetijstvu neizprosen pritisk na znižanje odkupnih 
cen kmetijskih pridelkov in izdelkov. Hrana je poceni in zato pogosto tudi 
razvrednotena. V takih okoliščinah se marsikdo vpraša, kako si s kmetovanjem, 
s pridelavo hrane zagotoviti dohodek, da bo imel primerljiv življenjski standard 
kot drugi v družbi.

Na eni strani je rešitev povečevanje pridelave, prireje in s tem zmanjševanje 
stroškov po enoti, na drugi strani pa je ustvarjanje pridelkov in izdelkov, ki jih 
bo mogoče bolje prodati.

In v tej zgodbi ste se našli vi, inovativne mlade kmetice in kmetje!

Slovenija s pestrimi naravnimi danostmi nudi odlične možnosti za posebnosti, 
za izdelke z visoko dodano vrednostjo, ki so jih kupci tudi pripravljeni kupiti po 
nekoliko višji ceni. To so izdelki, ki imajo, kot radi rečemo, »zgodbo«.  

Govorimo o kupcih, ki se pri nakupu ne odločajo zgolj na podlagi cene. To so 
kupci, ki prepoznajo kakovost in se zavedajo, da z nakupom domačih izdelkov 
podpirajo slovenskega kmeta ter tako pomagajo ohranjati obdelano in 
poseljeno podeželje. 

Zato je na podlagi inovativnih rešitev s primerno predstavitvijo in z iskreno 
prepričljivostjo mogoče pridobiti kupce, ki bodo posegali po vaših izdelkih. 
Vendar pa, da bomo objektivni, vse bolj je pomembna tudi inovativnost, ki 
prispeva k manjšim obremenitvam okolja in k boljšemu počutju živali.

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije nas veseli, da tudi zaradi naših 
prizadevanj inovativnost dobiva vse večji pomen. Inovativnost je pogumen 
korak naprej, včasih tudi v neznano, ampak kot vse v življenju se tudi pri 
inovativnosti sčasoma pokaže, kaj je bilo dobro in kaj ne. 

In kot pravi pregovor: Kdor hoče priti na goro, mora narediti prvi korak. Naj 
bodo vaši koraki odločni, višina izbrane gore pa dobro premišljena.

Nagovor predsednika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
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Jožica Vodopivec Rozman
predsednica komisije za izbor IMK 2021

Letošnji predstavniki izbora IMK so mladi iz urejenih, večinoma velikih kmetij 
z registriranimi dopolnilnimi dejavnostmi. Njihovi pristopi v kmetijstvu so 
sodobni, saj ta mlada generacija še ni dopolnila štiridesetega leta starosti.
 
Letošnja skupina je zelo izobražena in zna uporabiti svoje znanje drugače, kot smo 
bili navajeni do sedaj. Spremljamo lahko njihovo večjo odprtost in povezovanje, 
uporabo elektronskih medijev, nove pristope pri prodaji, dodelanost blagovnih 
znamk, sodelovanje v projektih in z različnimi inštitucijami, sposobni pa so 
izvrstnih predstavitev svojih dejavnosti.
 
Novosti nastajajo v povezavi z izobrazbo in izkušnjami iz lastnih gospodarstev 
ali zaposlitev zunaj kmetij in kontinuiranim izobraževanjem.
 
Na kmetijah kandidatov je opazen stabilen gospodarski razvoj, ki zagotavlja 
preživetje kmetije, kar je zelo pomembno za razmere v Sloveniji in daje 
potencial za nadaljnji razvoj novih delovnih mest. Nekateri bodo proizvodnjo 
še bolj specializirali in s povečevanjem obsega proizvodnje lahko prešli v druge 
oblike registracij svoje uspešne podjetnosti.

Zelo pomembno sporočilo je, da se ohranjajo in razvijajo kmetije tudi na 
območjih z zelo omejenimi dejavniki za kmetijstvo, ki jih v Sloveniji ni malo.

Vzdrževanje in obdelovanje kmetijskih površin pomembno prispeva k 
omejevanju zaraščanja in gibanja divjadi, kar omogoča razvoj pomembne 
gospodarske panoge turizma, ki je vse bolj doživljajski in v iskanju odmika od 
stresnega, urbanega vrveža. Mladi se zavedajo tega in razmišljajo o kakovostni 
ponudbi kmetij, ki ne pomeni le nakupa, ampak tudi dobro predstavitev 
pridelovalnih in predelovalnih procesov na kmetiji, hkrati pa razmišljajo tudi o 
kakovosti in uporabnosti izdelkov z ustreznimi označbami v privlačni embalaži. 
S prijaznostjo sprejemajo obiskovalce in pri tem pazljivo skrbijo za urejenost, 
čistočo in domačnost njihovih dvorišč in objektov.

Celotna skupina kandidatov za IMK si je že zagotovila delovna mesta na 
kmetiji in začrtala nadaljnji razvoj gospodarstva, ki bo z gotovostjo prispeval 
k razvoju še več novih delovnih mest in bil opazen prispevek na lokalnem ali 
celo državnem nivoju.

Nagovor predsednice komisije za izbor IMK 2021



1312

Žan Koroša
vodja projekta IMK 2021

Drage kandidatke in kandidati na letošnjem izboru IMK 2021!

Na Zvezi slovenske podeželske mladine se zavedamo pomembnosti izbora za 
Inovativnega mladega kmeta in kmetico, saj dajete vsi kandidati, ki imate ideje 
in jih pokažete Sloveniji, še drugim mladim podeželanom in kmetom dodatno 
motivacijo do dela na kmetiji. 

Odločitev, da se podate v kmetijstvo v trenutnih razmerah, ni lahka. Poklic 
kmeta, za katerega ste se odločili, zahteva znanje različnih poklicev, z vašim 
trudom pa pridno dokazujete, da tako znanje imate. Še več, z inovativnimi 
pristopi si olajšate delo na kmetiji, izdelate nov proizvod, promovirate sebe in 
slovensko podeželje. 

Ponosni in veseli smo, da ste se opogumili in oddali prijavnico na letošnji izbor. 
Presenečeni smo bili nad rekordnim številom kandidatov, še posebej kandidatk, 
ki dokazujete, da ste zmožne slediti tempu kmetijstva in mu dodajati inovativne 
ideje. S svojimi inovativnimi idejami ste našli svojo poslovno pot v kmetijstvu. 
Pri tem ostanite zvesti sebi, naravi in družini, ki vas pri vaših sanjah podpira. 

Vsem kandidatom še enkrat čestitamo in se veselimo prihodnjega sodelovanja 
z vami. Dokazujete, da se vse da. 

Želimo vam veliko uspeha, vztrajnosti in volje še naprej. 

Nagovor vodje projekta IMK 2021
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Igor Paldauf
inovativni mladi kmet 2019

Z namenom spodbuditi inovativnost in povečati konkurenčnost kmetijstva v 
Sloveniji ZSPM skupaj s KGZS letos že trinajsto leto zapored organizira izbor 
najbolj inovativnega mladega kmete in kmetice. Ponosen sem, da sem zadnji 
dve leti nosil ta naziv. V tem času sem želel čimbolj delovati v smeri spodbujanja 
povezovanja lokalnih in širših skupnosti, kar je bil tudi eden ključnih razlogov 
za pridobitev naziva IMK 2019.

Z ZSPM smo organizirali delavnico, na kateri smo razmišljali o rešitvah na 
področju povezovanja IMK in mentorstva. Veliko pozornosti sem namenjal 
razvoju odnosov in povezav z obstoječimi partnerji ter povezovanju poslovnih 
partnerjev, povezovanju področja pridelave in predelave hrane ter povezovanju 
turizma s kmetijstvom in visoke kulinarike, poleg tega pa sem se povezoval tudi 
z gospodarskimi družbami. Zavedam se pomembnosti informacij in intenzivno 
delujem na področju mreženja vseh vključenih akterjev v svetu kmetijstva in 
povezav s poslovnim svetom ter vse skupaj povezujem s končnimi uporabniki, 
da dobijo najboljšo možno izkušnjo in izdelek.

Želim, da je moj prispevek k družbi povezovanje in sodelovanje, saj lahko s 
sodelovanjem in dobrimi odnosi gradimo trdne temelje za zdravo družbo in 
njen razvoj. Verjamem, da je ključ uspeha povezovanje in združevanje moči, 
dopolnjevanje v ponudbi s skupnimi nastopi na trgu ter izmenjavo znanj in 
izkušenj. Vse to nas krepi kot posameznike, skupnost in družbo kot tako. Zaradi 
tega smo vsi boljši, bolj pozitivni in se podpiramo v skupnih podvigih, kar krepi 
našo kredibilnost in položaj v poslovnem svetu.

Naziv in vloga IMK me je veliko naučila, postavila pred veliko odgovornosti 
in izzivov, hkrati pa mi je dala motivacijo in voljo vse to reševati s pozitivno 
naravnanostjo. Rezultati so odlični, spoznal sem veliko novih ljudi, podjetij, 
pridobil veliko povezav in ustvaril prepoznavnost, ki je edinstvena.

Podpiram spodbujanje inovativnosti in inovativnih dosežkov, ki so rezultat 
domačega znanja, ter predvsem spodbujam širjenje inovativnih rešitev v 
kmetijstvu tudi izven državnih meja. Inovativnost je pot do odličnosti in 
doseganja bolj proaktivne in pozitivne družbe.

Inovativno naprej!

Nagovor Inovativnega mladega kmeta 2019
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KAJ JE IMK IN KAKO POTEKA?

Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) skupaj s Kmetijsko gozdarsko 
zbornico Slovenije (KGZS) Inovativno mlado kmetico ali mladega kmeta (IMK) 
izbira že trinajstič – izbor vsako leto nadgrajujemo in mu damo nekaj več.
IMK je izbor inovativnih mladih kmetov z njihovimi inovativnimi idejami na 
kmetijskem, gozdarskem ali ribiškem področju. Namen izbora je podpirati 
inovativnost med mladimi s področja kmetijstva, gozdarstva ali ribištva ter 
spodbuditi prenos znanja in promocijo dobitnika naziva.

Izbor se začne s povabilom h kandidaturi, na katerega se odzovejo mladi 
kmetje s svežimi idejami. Pogosto so pobudniki za prijavo kmetijski svetovalci, 
ki kmetijska gospodarstva dobro poznajo in prepoznajo tista s potencialom. 
Petčlanska komisija, ki jo sestavljajo trije predstavniki ZSPM in dva predstavnika 
KGZS, vse prejete prijave pregleda in kmetije, ki ustrezajo kriterijem, tudi 
obišče. Zaključi se s predstavitvijo vseh kandidatov na sejmu Narava in zdravje 
na Gospodarskem razstavišču ter slovesno podelitvijo naziva najboljšemu 
kandidatu po oceni strokovne komisije (70 %) in rezultatu spletnega 
glasovanja (30 %). Letos že tretjič poteka v predsedniški palači pod častnim 
pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Spletno glasovanje je bilo na pobudo podeželske mladine v projekt vpeljano 
z namenom video predstavitve kandidatov, širjenja njihovih idej med kar 
največjim krogom ljudi, promocije kmetijstva, mladih kmetov, njihovega poguma 
in inovativnih idej. Letos smo promocijske videe pripravili skupaj z ekipo RTV 
– Televizija Maribor in RTV Koper – Capodistria, oddaja Ljudje in zemlja, in ob 
strokovni podpori Tatjane Kren Hlebič ter Branka Vrabca.

Pomembno je omeniti, da je IMK kot projekt delo ekipe zagnanih prostovoljcev, 
entuziastov, ki slovenske mlade kmete vidijo take, kakršni so: delovni, pogumni, 
zagnani, vztrajni, odločni, pametni, podjetni, inovativni. Projekt pa se razvija tudi 
zaradi vseh, ki ga dejansko podpirajo, ker je že zdavnaj prerasel prostovoljska 
prizadevanja, mladi sami pa brez dodatne podpore ne bi zmogli.



1918 Prijavil: KGZ Ptuj Članica: DPM Mislinjske doline

Suzana Pušnik, KGZ Ptuj

Saro Berglez oziroma linca.si smo predlagali, ker se nam zdi, da je zelo 
inovativna. Njeno razmišljanje je zelo inovativno in široko, kar se vidi tudi na 
kmetiji. 

Sara Berglez Zajec se je na letošnji izbor prijavila s svojo posebno ponudbo 
– svetom etnobotanike pod imenom Linca. Koroška kmetija na 864 metrih 
nadmorske višine je bila že od nekdaj Sarina tiha želja. Po izobrazbi magistrica 
znanosti varstva okolja in uni. dipl. politolog se je iz mestnega vrveža preselila 
na zeleno podeželje. 
Kmetiji svojih starih staršev je vdihnila življenje s tem, da je pripeljala čredo 
ovc, čebele, kokoši nesnice in poskrbela za pester rastlinski svet. Z registracijo 
številnih dopolnilnih dejavnosti si je ustvarila delovno mesto – pripravlja 50 
certificiranih izdelkov iz zelišč in sadja, vodena doživetja v učnem botaničnem 
delu in vodi oglede kmetij. Za ohranjanje zdrave pridelave hrane se na ekološki 
kmetiji zgleduje po biodinamičnih metodah. Zaradi potrebe po širitvi sta z 
možem dokupila dve sosednji kmetiji.

V sklopu delavnic, ki zajemajo znanja s področja kulinarike z vključevanjem 
zelišč in dišavnic (čaji, sirupi, čajne mešanice, zeliščne soli), tradicionalnih jedi 
ter divje hrane (s travnikov in iz gozdov), ponuja kmetija tudi aronijin sok (0,7 ha 
najvišje ležečih nasadov v Sloveniji) in borovnice (ameriške in sibirske), sadje iz 
visokodebelnih sadovnjakov (suho sadje, marmelade z raznimi okusi, sirupi in 
sokovi) … Tesno sodeluje z lokalnimi kmetijami, okoliškimi šolami, knjižnico in 
kmečkimi ženami. Svoje izdelke prodaja na domači kmetiji, v lokalnih trgovinah, 
kmetijskih zadrugah, kmalu pa bodo izdelki na voljo tudi v spletni trgovini. Vsa 
njena strast do zemlje in narave sta predstavljena na lično oblikovani spletni 
strani www.linca.si.

Cilji kmetije so ohranjati perspektivno okolje za kmetijstvo za bodoče rodove, 
ohranjati in razvijati butične prehranske izdelke, ohranjati in razvijati bogato 
učno okolje na področju botanike in izdelkov s kmetije s pomočjo delavnic in 
prenosa znanja naprej na mlade rodove.

Sara Berglez Zajec
kandidatka za naziv IMK 2021

Kmetija Lipnik

Kapla

berglez.sara@gmail.com



2120 Prijavil: KGZ Celje Član: DPM Spodnje Savinjske doline

Rok Samec, KGZ Celje

Hlev Simona Čretnika je inovativne narave, inovativna so predvsem prepustna 
tla, ki so edinstvena tako pri nas kot v svetu. Živalim nudi veliko ugodja in 
pozitivnih parametrov, kot so dobro počutje in dolgoživost. Hlev povzroča 
zmanjšanje emisij amoniaka. Na koncu je pomembna tudi ekstenzivnost dela. 
Mladi kmet v hlevu nima toliko fizičnega dela. 

Mladi prevzemnik Simon je zgradil nov, najmodernejši hlev za rejo molznic. 
Hlev je brez ležalnih boksov na prepustnih tleh, ki imajo to posebnost, da se 
urin izteče skozi tla v spodnji del jame, trde izločke pa pobira poseben robot. 
Funkcijo predelne stene opravljata bambus in murva, v hlevu pa so nameščeni 
veliki ventilatorji. Vodilo rejca Simona je ponuditi živalim čim večje udobje, 
poskrbeti za varovanje okolja in prirediti vzdušje pašnika za živali, ki so sicer 
uhlevljene. Po tehtnem premisleku se je Simon odločil za hlev tipa HWF 
(high welfare floor), ki uporablja posebna tla za dobro počutje živali. Idejo 
o inovativnih tleh v kombinaciji z robotom je Simon dobil pri Nizozemcih, s 
katerimi redno sodeluje, da posodablja programe robota in poroča o njegovem 
delovanju.  
Daljši počitek na suhih tleh pomeni boljše zdravje vimena in parkljev. V hlevu 
nastane kar 80 % manj amonijaka v primerjavi s klasičnimi sistemi uhlevljanja 
živali. Vloga robota ni samo pobiranje kravjakov, ampak je s prilagoditvijo na 
bioritem krav pravi spodbujevalec k molži in hranjenju. Tudi molzenje so si 
Čretnikovi poenostavili s pomočjo molznega robota. Tam lahko dobro spremljajo 
kakovost mleka vsake krave posebej.  
Vzpodbudni so podatki o kakovosti mleka in stalno naraščajoči mlečnosti 
krav molznic. Prednosti hleva tipa HWF so poleg boljšega zdravja živali tudi 
podaljšana dolgoživost živali, okolju najprijaznejši hlev in delovna ekstenzivnost, 
kar pomeni zmanjšanje stroškov dela. 
Kmetija je že več generacij med bolj razvitimi v Žalcu, že tri generacije 
zaporedoma pa se ukvarjajo s pridelavo mleka. Kmetija nudi delovno mesto 
Simonu in njegovi mami. V prihodnosti si želi dokončati okolico hleva in družbi 
prikazati realno kmetijstvo, ki lahko sobiva z naravo. 

Kmetija Čretnik

Žalec

s.cretnik@gmail.com

Simon Čretnik
kandidat za naziv IMK 2021



2322 Prijavil: KGZ Kranj Član: DPM Škofja Loka

Vanja Bajd Frelih, KGZ Kranj

Želeli smo prijaviti kandidata, ki bo nekoliko drugačen in se ne bo ukvarjal 
s predelavo živil primarnega izvora. Želeli smo predstaviti nekoga, ki ima za 
sabo že nekaj dosežkov. Gre za strojno mehanizacijo, ki bo na hribovskem 
terenu olajšala delo (hitreje, bolj kakovostno in bolj varno opravljeno delo). 
Poleg tega bo ta dejavnost velik dodaten doprinos kmetiji tudi z dohodkovnega 
vidika. Prinašala bo nova delovna mesta na kmetiji, poskrbela za ohranitev in 
nadaljnji razvoj domačije.

Rok Gartnar je eden izmed šestih otrok kmetije z domačim imenom pr’ Lovrih. 
Hribovska kmetija, ki se ukvarja z rejo krav molznic, že dolga leta oddaja mleko. 
Celotna družina pomaga pri skrbi za približno 30 glav govedi, 16 ha kmetijskih 
zemljišč in 20 ha gozdov. Rokova mama je leta 2017 pustila redno službo in 
registrirala dopolnilno dejavnost peke kruha, potic in peciva na tradicionalen 
način.

Delo na nagnjenih in strmih parcelah na gorenjskih vzpetinah ni enostavno. 
Velikokrat morajo kmetje še vedno poprijeti za enostavno kmečko orodje. 
Rok je želel napor minimizirati, hkrati pa izboljšati varnost pri delu. Tako je z 
znanjem s srednje strojne šole, iskanjem novih spoznanj v tujini in s pomočjo 
bratov prišel do izboljšanja gorske mehanizacije in novih, inovativnih strojev. 
Leta 2019 je Rok patentiral nov stroj – zgrabljalnik za enoosne delovne stroje, ki 
je zamenjal ročno grabljenje po strminah. S strojem se upravljalec ne premika 
po pokošeni travi, kar pripomore k večji delovni varnosti. Za stroj je trenutno 
veliko povpraševanje, kar priča o njegovi uporabnosti. K strojnemu parku so 
dodali še tračni obračalnik in gnojevko, vse z ogromno dodatne opreme in 
prilagojeno za hribovsko kmetovanje. 

Zeleno-modri stroji z Gorenjske osvajajo celotno Zahodno Evropo in navdušujejo 
s svojo praktičnostjo. Rok in njegova ekipa vidijo še veliko možnosti in tržnih 
niš, ki se ponujajo zlasti za zahtevne terene za kmetijsko proizvodnjo, kot so 
v Sloveniji in velikem delu Evrope. V bližnji prihodnosti želijo graditi nove 
proizvodne prostore s pisarnami, restavracijo z lokalno ponudbo, želijo pa 
nuditi tudi nočitve in demonstracijske prostore. Z dodatnimi zaposlitvami bodo 
lahko izpopolnili, domislili, preizkusili in prodali nove stroje. 

Kmetija Pr’ Lovrih

Gorenja vas

info@lavrih.eu

Rok Gartnar
kandidat za naziv IMK 2021



2524 Prijavil: KGZ Nova Gorica Član: DPM Primorska

Žan Bric, DPM Primorska

Predlagali smo ga, ker menimo, da so njegovi pristopi in ideje zelo inovativni. 
Je zelo strokoven, kar je pokazal tudi na primerih dobre prakse predvsem 
na pašniku in s tehnologijo, ki jo uvaja na svojo kmetijo. Kombinacijo starih 
običajev z novimi praksami je skupaj lepo povezal v celovito zgodbo.

Timotej Kovač je kot študent Biotehniške fakultete Oddelka za zootehniko 
prevzel domačo kmetijo od starega očeta. Z družino živi na kraškem področju 
na razgibanem terenu, kjer dodatne težave predstavljajo močne in dolgotrajne 
suše na plitkih tleh. Za pridobitev zadostnih površin za pridelavo krme se je 
lotil rekultiviranja bivših lastniških in najetih neprehodno zaraščenih pašnikov. 
Na ta način ima sedaj 80 ha kmetijskih površin, s katerimi pa je treba razumno 
ravnati, da je dovolj krme za živali. V pašni menedžment sodi skrbno urejanje 
čredink in zasejavanje travno-deteljnih mešanic z vključevanjem zeli, ki se kar 
najbolj obnesejo na kraških tleh in so bolj tolerantne na močne suše. V kmetijo 
vlaga veliko lastnega znanja in preizkušanja, optimalne rešitve za kmetovanje 
pa išče doma in v tujini.

Poleg dodelave pašništva je Timotej z veliko znanja izbiral optimalno pasmo 
govedi. V lasti ima 40 glav goveda pasme brezrožni mesni simental, ki ga je 
pripeljal iz tujine, poleg tega pa skrbi še za 21 ovc in jagenjčkov. V fazi preizkušanja 
je tropasemsko križanje ovc. Ob pozitivnih ugotovitvah si želi Timotej trop 
razširiti za pitanje jagnjet na višjo težo in ponudbo konfekcionirane jagnjetine. 
V začetku prihodnjega leta odpira obrat za predelavo in trženje mesa in mesnih 
izdelkov vrhunske kakovosti, kjer bo poleg lastnega ponujal tudi meso drugih 
rejcev somišljenikov, ki bodo z njim želeli sodelovali.

Njegov zelo pomemben prispevek je rekultiviranje zaraščenih kmetijskih površin 
z nekakovostnim gozdom, ki zlasti v sušnih obdobjih predstavljajo nevaren 
požarni potencial. Je tudi zgled za prirejo mesa in mleka na slabših kmetijskih 
površinah ter ohranjanje njivskih površin za prepotrebno samooskrbo s hrano. 
Svoje znanje dopolnjuje na različnih projektih, z dopolnilno dejavnostjo 
svetovanja pa svoje znanje z veseljem širi naprej.

Kmetija Kovač

Pivka

kovac.timotej@gmail.com

Timotej Kovač
kandidat za naziv IMK 2021



2726 Prijavil: KGZ Maribor Članici: DPM Maribor

Vanesa Žderič, KGZ Maribor

Katja in Barbara sta mladi zagnani dekleti. Njuna super moč je, da sta ženski, ki 
bosta nadaljevali tradicijo kmetijstva na domači kmetiji Leber Vračko.

Sestri Katjo in Barbaro, po poklicu pravnici, sta podeželski mir in fleksibilnost 
dela na kmetiji pripeljala nazaj na vinogradniško in živinorejsko kmetijo njunih 
staršev. Leta 2017 so se člani družine dogovorili za razdelitev kmetije na dva 
dela. Vsaka od sester kmetuje na svojem delu kmetije in vsaka posebej razvija 
eno od panog.

Katja je lastnica vinogradov in je trenutno v procesu gradnje novega objekta 
s kletjo in degustacijskim prostorom. Kmetija bo v okviru turistične kmetije 
s fiksnim odpiralnim časom gostom nudila hrano s poudarkom na lokalnih 
jedeh in degustacije izdelkov z domače kmetije. Gostom bodo omogočili tudi 
prenočitev v štirih sobah. Na 5 ha vinogradov imajo zasajena značilna štajerska 
vina. Ves pridelek grozdja je ročno potrgan, s skrbno selekcijo pa zagotavljajo 
najvišjo kakovost vin. S turistično dejavnostjo želijo domačo krajino in kmetijo 
približati gostom, ki so trenutno večinoma iz tujine.

Barbara je prevzela del kmetije, ki se ukvarja z mlečno proizvodnjo in rejo 
krav molznic. Čreda, ki šteje dobrih 100 glav živine, ima sodoben, lesen hlev 
proste reje in opremo, ki zagotavljal čim boljše počutje krav molznic. Mlada 
živina in presušene krave se velik del leta pasejo. Sami osemenjujejo in delajo 
korekcijo parkljev, ob poslušanju glasbe, krtačenju, poletnih prhah in ventilaciji 
pa kravam omogočajo optimalne življenjske pogoje. V prihodnosti želi Barbara 
iz stare kleti oblikovati sirarno, da bo lahko izpopolnila svoje mlečne izdelke. 

Na izbor sta se prijavili s posebnim izdelkom – slamicami iz ržene slame. Do 
ideje so prišli skupaj z mamo Alenko, ki svojo strast do ustvarjanja iz naravnih 
materialov pridno prenaša tudi na druge. Na lastni njivi klase najprej požanjejo, 
stebla pokosijo, narežejo, obdelajo in spakirajo. Zaenkrat jih prodajajo doma, 
bodo pa kmalu na voljo tudi v večjih gostinskih lokalih – tudi v novem objektu 
v objemu vinogradov.

Katja in Barbara
Leber Vračko
kandidatki za naziv IMK 2021

Kmetija Leber Vračko

Zg. Kungota

info@leber-vracko.si



2928 Prijavil: Hiša Mandrova Članica: DPM Loška dolina

Aljaž Celarc, sokreator projekta hiša Mandrova

Svojo partnerko Evo Pavlič Seinfert sem predlagal za IMK nagrado, ker je vsak, 
ki prideluje hrano in jo deli v skupnost, heroj, ki si zasluži nagrado.

Eva Pavlič Seifert, mag. vizualnih umetnosti, se je skupaj s partnerjem Aljažem iz 
mestnega vrveža na Nizozemskem preselila na hribovito podeželje v Loški Potok. 
Na 800 metrih nadmorske višine sta našla staro kmetijo z nekaj kmetijskimi 
površinami in hiško, ki sta jo sama obnovila. Na 1,2 ha velikem posestvu sta si 
ustvarila svoj dom. 
V revnem kraškem svetu z veliko zaraščenostjo in mrzlim zimskim podnebjem 
dokazujeta, da lahko vsak pridela hrano. Samooskrbna kmetija deluje na način 
regenerativnega kmetovanja. Novo znanje črpata iz tujih in domačih spletnih 
strani ter literature, veliko pa se sproti naučita sama. Lotila sta se reje perutnine: 
pitovnih piščancev, kapunov in kokoši nesnic. V ograjenem pašniku domujeta 
dva krškopoljska prašiča, poleg živali pa skrbita za velik zelenjavni in zeliščni vrt 
za lastno pridelavo hrane.

Pomemben dohodek predstavljajo delavnice, na katerih udeležence učita 
regenerativnega kmetovanja in tesarstva, ki ga obvlada Aljaž. Obnovljena 
hiša iz lesa in uporaba sončne toplote v različnih položajih glede na letni 
čas jima omogoča vzgojo sadik za kasnejšo setev in celo vzgojo piščancev. 
Vse te spretnosti in ideje znata predstaviti udeležencem delavnic in drugim 
udeležencem pri Mandrovih.

Svojo domačijo pod imenom Hiša Mandrova svetu predstavljata preko različnih 
medijev, predstavljata se na družbenih medijih in spletnih straneh, velikokrat 
pa sta bila tudi gosta na različnih radijskih in televizijskih oddajah. V prihodnosti 
želita obogatiti ponudbo delavnic, omogočiti večdnevne izvedbe in še naprej 
nadaljevati svoje poslanstvo. 

Eva Pavlič Seifert
kandidatka za naziv IMK 2021

Hiša Mandrova

Draga

hisamandrova@gmail.com



3130 Prijavil: KGZ Ljubljana Član: DPM Moravče

Pavla Pirnat, KGZ Ljubljana

Vsi na kmetiji imajo podjetniško žilico ter iščejo nove poti in oblike izdelkov, ki 
jih želijo ponuditi potrošniku. V lanskem letu so razvili nov izdelek – v hrastovih 
kadeh kisano rdečo peso. Narezano na trakove jo potrošniku ponudijo v 
steklenih kozarcih. Kisana rdeča pesa je odlična!

Pred desetimi leti se je Anton Požar odločil, da pusti delo v kuhinji in se poda 
na novo pot, ki je vodila med njivami zelenjave. Domačo kmetijo je nadgradil 
tako, da omogoča zaposlitev še trem osebam. Delo imajo dobro razdeljeno, saj 
verjamejo, da je uspešnost kmetije v njeni sistemski ureditvi.

V službi v kuhinji je Anton ugotovil, da je tam velika potreba po oprani, očiščeni 
in narezani zelenjavi. Na 13 ha, med katerimi je kar 8 ha namenjenih pridelavi 
zelenjadnic, nekaj pa jih pridelajo tudi kot dosevek za ječmenom, pridelujejo 
različne vrste in sorte zelenjave (krompir, čebulo, rdečo peso, repo, zelje, solato, 
buče itd.), ki jo prodajo sveže ali pa očistijo, narežejo in vakuumsko spakirajo v 
večje embalaže. Zelje in repo tudi skisajo, vendar ju ne polnijo sami, saj nimajo 
svoje polnilne linije.

Poleg prodaje stalnim strankam, ponujajo svojo zelenjavo velikim kuhinjam, 
npr. šolam in vrtcem, njihove izdelke, polne vitaminov, pa je mogoče kupiti 
v večjih trgovinah (dostavljajo v trgovine Mercator, Tuš, Interspar in Jager). 
Zelenjavo dokupujejo tudi od okoliških kmetov, da lahko zadostijo potrebam 
prodajnih verig. Najnovejši izdelek je hkrati tudi inovativen, to je rdeča pesa 
v trakovih, zorjena v hrastovih sodih. Tri leta preizkušanja so jih pripeljala do 
optimalnega izdelka. Posebnost izdelka je, da je rdeča pesa samo pasterizirana, 
zato vsebuje ogromno vitaminov. Požarjevi se zgodb lotijo celostno – tudi za 
rdečo peso so veliko raziskovali in ugotovili, da je zelo zdrava. 

Prihodnost obeta še nove izdelke iz zelenjave, odlično sodelovanje družinskih 
članov na domači kmetiji ter vzdrževanje kakovosti njihovih izdelkov. Verjamejo 
v svoj izdelek in se vsak dan z veseljem odpravijo na njive in v predelovalni 
obrat. 

Kmetija Požar

Moravče

kmetija.pozar@gmail.com

Anton Požar
kandidat za naziv IMK 2021



3332 Prijavil: KGZ Murska Sobota Članica: DPM Sv. Jurij ob Ščavnici

Ana Petrovič, KGZ Murska Sobota

Katarina Puhan je primerna za predstavnico IMK 2021, ker je mlada prevzemnica, 
izpopolnjuje in dograjuje kmetijo ter tudi uvaja nove izdelke (na trg prihaja 
naravna kozmetika s svinjsko mastjo).

Katarina Puhan Gjerkeš je mlada prevzemnica na turistični kmetiji Puhan, ki 
se nahaja med vinogradi v Bogojini. Skupaj z možem in s pomočjo upokojenih 
staršev uspešno vodi turistično kmetijo, ki sta jo pred 20 leti zastavila njena 
starša. Katarina je ljubezen do dela na kmetiji gojila že v času odraščanja. 
Večkrat se je kot otrok za šolo učila kar pri mami v kuhinji. 

Posebnost je povezava dveh kmetij. V Bogojini vodijo turistično kmetijo s 
sobami, degustacijskim prostorom, vinsko kletjo in vinogradi. V Černelavcih se 
nahajajo hlevi s 100 prašiči, ki jih predelajo v lastni klavnici. Hrano za prašiče 
pridelajo na 12 ha obdelovalnih površin. Vino, mesnine, marmelade, vloženo 
zelenjavo, bučno olje, sadje in svežo zelenjavo pridelajo na svoji zemlji. Kar 
zmanjka oz. česar nimajo, dokupijo od lokalnih sosedov, tudi s sestrske kmetije.

Vse izdelke ponujajo v novi domači trgovinici in v spletni trgovini, s tem pa 
ohranijo stik s potrošniki, kar se je izkazalo kot zelo pomembno v času epidemije. 
Na njihove prodajne police prihaja prav poseben izdelek – kozmetična krema iz 
svinjske masti, ki jo je v celoti pripravila Katarina. Velikokrat si je sama izdelala 
domače kreme za roke, ob dodatnem raziskovanju pa je zasledila možnost 
zamenjave olivnega olja s svinjsko mastjo. Uporabnost te masti so poznali že 
naši predniki. 

V prihodnosti želijo na družinski kmetiji razviti še več izdelkov in nuditi nova 
delovna mesta. Prav tako želijo podaljšati odpiralni čas kuhinje in trgovine, ki 
sta trenutno zaradi potrebe dela na kmetiji odprti le za vikend. 

Katarina Puhan 
Gjerkeš
kandidatka za naziv IMK 2021

Kmetija Puhan

Murska Sobota

katarina.puhan@gmail.com



3534 Prijavil: KGZ Celje Članica: DPM Šentjur

Marjeta Orlčnik, KGZ Celje

Mlada, ambiciozna moč na kmetiji. V času epidemije je luč sveta zagledal njen 
inovativni izdelek Frozi jogurt in jogurt Medko, ki je narejen iz domačega jogurta 
in kostanjevega medu.

Kmetija mlade prevzemnice Katje Sinkovič na prelepem, razgibanem Kozjanskem 
področju se ukvarja s prirejo kravjega mleka in njegovo predelavo v različne 
izdelke. Živali se pasejo na bližnjih pašnikih, na 20 ha pa pridelajo večino hrane 
za govedo, ki je od leta 2018 nastanjeno v posodobljenem hlevu. 

Na kmetiji se že več kot 50 let ukvarjajo s proizvodnjo mleka, Katja pa je že 3. 
generacija, ki mleko tudi predela. Zaradi obsega dela se je poleg zaposlitve 
Katje odprlo še eno delovno mesto, v sezonskem času pa najamejo še dodatno 
pomoč za predelavo in prodajo mleka. Znanje, skrb za higieno in dobre 
življenjske pogoje živalim potrjuje tudi certifikat »Izbrana kakovost« za vse 
mlečne izdelke. Izdelke prodajo več kot dvajsetim šolam in vrtcem, bližnjim 
restavracijam, trgovinam v okolici, Termam Olimia in eni od kmetij, prodajajo 
pa jih tudi neposredno na domu. 

Dobro prepoznavnost so si zagotovili tudi z vzajemnim sodelovanjem v 
lokalnem okolju. Na degustacije pridejo gostje iz Term Olimia, sodelujejo tudi 
z Visit Podčetrtek. Veliko prepoznavnost jim je prineslo mednarodno priznanje 
in snemanje reklame. 

S pomočjo novega, inovativnega izdelka je Katja kmetiji omogočila obstoj in 
razvoj. Iz lastnega zamrznjenega jogurta je pripravila Frozi jogurt. Ne samo, da 
ga lahko mali in veliki navdušenci jedo svežega iz aparata, ampak si ga lahko v 
embalaži odnesejo domov. V sodelovanju s čebelarjem dr. Petrom Kozmosom 
sta razvila tudi nov izdelek, v katerem se združujeta sveže mleko in sladki med, 
izdelek pa sta poimenovala Medko. 

Katja Sinkovič
kandidatka za naziv IMK 2021

Kmetija Sinkovič

Buče

katja.sinkovic@gmail.com



3736 Prijavil: Združenje rejcev avtohtonega cikastega 
goveda v Sloveniji 

Član: DPM Loška dolina

Matjaž Hribar, 
Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji 

Je mlad, inovativen in podjeten. Nenehno išče izdelke. Je ekološki – kmetija je 
naravnana z nižjim izpustom ogljikovega dioksida. Redi veliko avtohtonih živali. 
Dejansko išče veliko možnosti v trženju in se vključuje v veliko projektov. Tudi 
naše društvo se lahko od njega veliko nauči.

Gregor Slavec je po starem očetu podedoval opuščeno kmetijo. Zaradi velike 
zaraščenosti obdelovalnih površin je eden redkih kmetov v svojem okolišu. V 
osmih letih, odkar je začel s kmetovanjem, je vložil veliko truda in dela, da je 
zaraščena območja spremenil v pašnike in tako uspešno razvijal svojo ekološko 
kmetijo. Na okoliških pašnikih se pase 40 koz srnaste in drežniške pasme, 3 
bovške ovce, 20 glav cikastega goveda, 100 kokoši nesnic in 4 osli. 24 panjev 
čebel domuje v učnem čebelnjaku, ki je opremljen s steklenim predprostorom, 
kar omogoča nemoteno opazovanje čebelarja pri njegovem delu, s klančino pa 
je dostopen tudi osebam na invalidskih vozičkih. V lasti imajo tudi gozd in 10 
a sadik malin.

Raznovrstna ponudba kmetije privabi številne obiskovalce. Otroci na njegovi 
kmetiji tudi poprimejo za delo, spoznajo pridelavo in predelavo hrane ter živali 
na kmetiji. Preko različnih projektov sodelujejo z osnovnimi in srednjimi šolami, 
domovi starejših občanov, kmetijsko gozdarskimi zavodi in širšo populacijo. Vse 
izdelke in pridelke trenutno prodajajo na svojem domu, v njihovi ponudbi so 
jajca in domače testenine, sveže kozje mleko in različni mlečni izdelki. Poleg 
izobraževanj ponuja obiskovalcem tudi degustacije.

V želji, da bi kozjemu mleku dodali vrednost, se je Gregor lotil izdelave sladoleda 
z raznimi dodatki, ki je kupcem na voljo v papirnati embalaži. Znanje so iskali 
doma in v tujini. Zaradi potreb po izdelkih brez laktoze so začeli izdelovati 
tudi sadni sladoled brez mleka. Uporablja domače maline, jagode z druge 
ekološke kmetije in razne oreščke. Trenutno je sladoled še v preizkušanju, a 
ga nameravajo kmalu ponuditi na trg. V prihodnje želi zgraditi dodatne objekte 
predvsem za skladiščenje in prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov, pri tem pa 
namerava vključiti še druge kmetije. Veliko dodano vrednost vidi v vzpostavitvi 
socialnega podjetja.

Kmetija Slavec

Knežak

gregor@kmetija-slavec.si

Gregor Slavec
kandidat za naziv IMK 2021



3938 Prijavil: KGZ Novo mesto Članica: DPM Zabukovje

Vladimir Sotošek, KGZ Novo mesto

Predlagali smo Barbaro Zakrajšek, ker je inovativna pri svojem delu.S partnerjem 
se pri delu poslužujeta novih znanj in dognanj. Sta odprta za nove ideje. 
Osnovna dejavnost je reja govejih pitancev in poljedelstvo, ki ga nadgradita z
mlevskimi izdelki.

Barbara Zakrajšek skupaj s partnerjem Boštjanom ob rednih službah skrbi 
za dve kmetijski gospodarstvi. Ena je v lasti Boštjana in je na bližnjem hribu. 
Tam se na 10 ha pašnikov, ki so urejeni v čredinke, pasejo križanci med črnim 
angusom in škotskim govedom. Rezultat je dober prirast telet, ki se prodajo v 
starosti enega leta, so odlične kakovosti in zanimivega videza. 

Na kmetijah v Šentjurju na Polju redita pitano govedo pasem limousin in 
charolais, ki jih vhlevita pri 250 kg teže, redita 10 mesecev in prodata najboljšim 
kupcem, pogosto v tujino, saj jima ponudijo boljše plačilne pogoje. Kmetija 
obsega okoli 10 ha, nekaj zemlje je še v najemu. Za kakovostno in pospešeno 
zorenje gnoja in gnojnice uporabljata biodinamične pripravke, tako pa njivam 
ponudita najboljše gnojenje, kar pripomore k rodovitni zemlji in dobri letini. 
Nekaj mesa predelata v suhomesnate izdelke. 

Na poljih pridelujeta koruzo za krmo živine, ob kolobarjenju pa sta pridobila 
ajdova semena. V želji po novem izdelku sta iskala znanje in recept za pripravo 
dobre ajdove moke. Tako je Barbara registrirala dopolnilno dejavnost – 
mlinarstvo. Žita sejeta večinoma na lastnih njivah, kjer pridelujeta ajdo, ječmen, 
piro in koruzo. Žito pred predelavo osušita na primerno stopnjo vlažnosti, 
ga termično očistita in nato meljeta na lastnem mlinu na kamen. Posebnost 
njunih kmetij je pirin riž, ki ga pripravlja čistilec žit z brusnimi kamni. V bodoče 
načrtujeta še prodajo kompleksnih žitnih granol iz več vrst žit z dodatki oreščkov 
in suhega sadja.

Pri delu si pomagata z raznovrstnimi doma narejenimi stroji. Ideje dobivata 
med delom, saj si ga želita zaradi službenih in družinskih obveznosti čim bolj 
poenostaviti. Tako sta z možem oblikovala domačo sušilnico in dvigalo za 
težke vreče, pri pripravi domače sušilnice jima je pomagal tudi sosed. Da so 
Zakrajškovi izdelki dobri, dokazuje tudi certifikat kakovosti Sevnica Premium.

Barbara Zakrajšek
kandidatka za naziv IMK 2021

Kmetija Zakrajšek

Loka pri Zidanem Mostu

kmetija.zakrajsek@gmail.com
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Nastja Gregorec

Vsak konec ima začetek in vsak začetek je konec. 

Ekipa, sestavljena iz srčnih in zagnanih ljudi, je tudi 13. izbor Inovativnega 
mladega kmeta – kmetico, uspešno zaključila. Pa vendar je to šele začetek. 

Naj se ob koncu zahvalim tistim posameznikom, brez katerih letošnjega izbora 
ne bi bilo: Celotni komisiji, ki je svoje proste dneve vložila v obiske letošnjih 
kandidatov, še posebej Jožici Vodopivec Rozman, ki nas pri našem delu 
izredno podpira. Vsem kmetijskim svetovalcem in svetovalkam iz 8. območnih 
zavodov po Sloveniji za trud pri iskanju letošnjih kandidatov in kandidatk.  
Vsem predsednikom in predsednicam naših društev za vso sodelovanje tekom 
projekta. Vsem sponzorjem, ki so pripravili izjemne nagrade in prepoznali 
pomembnost našega nabora. 

Seveda pa izbora ne bi bilo brez vas, letošnjih kandidatov in kandidatk. Hvala, 
da ste se izpostavili in širši javnosti predstavili sebe. S tem dokazujete širši 
družbi, da se z inovativnostjo da. 

Predvsem pa hvala naši nepogrešljivi ZSPM ekipi:
Mojci Plot za vso potrpljenje z nami in ves trud pri oblikovanju tega zbornika.  
Juliji Kordež in Katji Šturm za vse čudovite fotografije in izvrstne posnetke. Še 
posebej hvala Juliji za oblikovanje in vodenje kampanje na naših družbenih 
omrežjih. Žanu Koroša za vodenje letošnjega izbora.  Naši predsednici, Anji 
Mager, za vso strokovno podporo in pomoč. 

Vsem, ki so na kakršenkoli način pomagali pri izpeljavi letošnjega izbora. 

Preprosto – HVALA!

Zaključna misel
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