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POVABILO ZA POGODBENO EKOLOŠKO PRIDELAVO IN ODKUP 
 
Spoštovani, 
 
Združeni slovenski ekološki kmetje pod blagovno znamko »Bio s kmetij« delujemo od leta 
2011 in smo nastali na pobudo šestih ekoloških sadjarjev. V zadnjih letih so se nam kot 
dobavitelji, trenutno nas je 18, pridružile še druge ekološke kmetje. Tako smo obogatili našo 
ponudbo. Ves čas našega delovanja intenzivno iščemo ekološke proizvajalce živil s tržnimi 
viški, ki bi jih lahko vključili v našo skupno blagovno znamko. 
 
Večino prodajnih poti predstavljajo trgovske verige, ekološke trgovine in zadružne trgovine. 
Lokalno pridelano in predelano ekološko hrano dobavljamo tudi v šole, vrtce, zdravstvene 
domove in drugim javnim naročnikom. V letu 2016 smo prodali 130 ton izključno slovenske 
ekološke hrane v vrednosti dobrih 220 tisoč evrov. 
 
Ekološki predelovalci, ki so vključeni v mrežo enkrat na teden dobavijo ekološke pridelke in 
izdelke na dogovorjeno mesto in ob oddaji predložijo dobavnico. Na podlagi dobavnic po 
koncu meseca kmetje pripravijo in predložijo skupen račun z valuto 15 dni. Račun je plačan 
skladno z valuto. 
 
Za posamezne pridelke in izdelke je na trgu pomanjkanje ponudbe, zato iščemo dodatne 
partnerske kmetije za garantiran partnerski odkup. Pogodbe bodo sklenjene za ekološke 
pridelke in izdelke iz priloženega seznama za zagotovljen minimalni odkup v višini 5.000 
evrov neto na leto. 
 
Iščemo zlasti partnerske ekološke kmetije v dveh 75 km radijih zračne linije glede na naše 
obstoječe člane in dobavitelje v osrednji Sloveniji, Zasavju, na celjskem, v okolici Maribora in 
Ptuja (priložen zemljevid – ciljno odkupno in prodajno območje). Veseli bomo izraženega 
interesa za sodelovanje tudi s strani ekoloških kmetij, ki se nahajajo izven tega območja. 
 
Več informacij in interes lahko izrazite po elektronski pošti skupina.spess@gmail.com ali po 
telefonu 051 834 840 (Jože Ocepek) do 15. 8. 2017. Kmetije, ki se bodo odzvale povabilu 
bomo povabili na skupen sestanek. Da bomo lahko zagotovili predviden letni odkup bomo za 
podporo prodajnim aktivnostim kandidirali za pridobitev podpore po ukrepu PRP 16.4 – 
Sodelovanje. 
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