ZDRUŽENJE
EKOLOŠKIH KMETOV
ZDRAVO ŽIVLJENJE (ZEKZŽ)
- Ustanovljeno je bilo leta 1999 v Lukovici.
- Danes šteje več kot 100 članov. Največ jih je iz območij občin
Lukovica, Domžale, Kamnik, Moravče, Zagorje ob Savi, Litija,
Šmartno pri Litiji in nekaj iz občin Hrastnik, Dol pri Ljubljani, Horjul,
Cerknica, Borovnica, Komenda, Logatec, Loški Potok in
Dobrova - Polhov Gradec.
- Večina je rednih članov. To so kmetje in kmetice, ki kmetujejo po standardih
ekološke pridelave in predelave hrane. Vključeni so v nadzor pooblaščene
organizacije (KGZ Maribor, Oddelek za kontrolo ekološkega kmetovanja).
- Nekaj članov je podpornih. Le-ti se zanimajo za tovrstno ekološko
kmetovanje zaradi varovanja okolja in trajnostnega razvoja ali kot
potrošniki ekološko pridelane hrane.
- Smo soustanovitelji Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije (Zveza Biodar),
ki združuje osem združenj ekoloških kmetov po vsej Sloveniji.
DEJAVNOSTI ZDRUŽENJA:
- izobraževanje (predavanja, strokovne ekskurzije),
- obveščanje o aktualnih temah,
- sodelovanje pri izvedbi uvajalnih tečajev ekološkega kmetovanja
pri KGZ Ljubljana,
- pomoč članom pri preusmeritvi iz konvencionalnega v
ekološki način kmetovanja,
- pomoč pri trženju (nasveti, sejmi, ponudba na spletu),
- posamezni člani sodelujejo na različnih prodajno-razstavnih sejmih, ekoloških praznikih
ter na dnevih odprtih vrat ekoloških kmetij.

EKOLOŠKO KMETOVANJE
je način pridelave hrane, ki temelji na naravnih metodah ter kroženju snovi
in ga zato prištevamo k trajnostnemu kmetijstvu. Pri prehrani in varstvu
rastlin se ne uporablja mineralnih gnojil in kemično sintetičnih fitofarmacevtskih
sredstev. S primerno urejenimi hlevi (izpust, svetloba, dovolj velik prostor) je reja
živali njim prijaznejša, kakovost doma pridelane krme je višja, zato so živali tudi bolj
zdrave. Vse to ureja Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov
(Ur.l.RS, št. 31/2001, 52/2003).
KMETIJE NAŠIH ČLANOV
so večinoma usmerjene v živinorejo (govedo, ovce, koze, perutnina, prašiči, konji, čebele,
zajci). Pri rastlinski pridelavi imajo za prodajo največ svežega sadja, krompirja,
različne zelenjave, žit ter ekološko vzgojenih sadik sadnega drevja. Ukvarjajo se tudi s
predelavo svojih pridelkov. Tako lahko pri njih dobite suho sadje, domač kis, sir,
skuto, moko, kislo zelje ali repo, domače žganje, …

BIODAR je blagovna znamka Zveze BIODAR, ki je znak
jamstva za živila iz nadzorovane ekološke pridelave na kmetijah, ki na
celotnem gospodarstvu kmetujejo po načelih ekološkega
kmetovanja. Poreklo živil z znamko BIODAR je nadzorovano
od pridelave do potrošnika v skladu s strogimi standardi
Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije.

Združenje ekoloških kmetov - "ZDRAVO ŽIVLJENJE"
Lukovica 46
1225 Lukovica

Uradne ure: sreda od 10. do 12. ure
tel.: 01/723-51-16
e-pošta: zekzz.lukovica@email.si
spletna stran: www.zdruzenje-zekzz.si
Na spletni strani združenja dobite:
- več informacij o posameznih ekoloških kmetijah,
- ponudbo sadja in zelenjave, semen in sadik, živali in
proizvodov živalskega izvora, rastlinske pridelave in ostalega,
- statut združenja,
- aktualne novice,
- kroniko delovanja.
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