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Smo ekološka kmetija s stoletno tradicijo 
sonaravnega kmetovanja na Notranjskem.  
Kmetijstvo nam pomeni popolno predanost, 
do inovacij, varovanja okolja ter predajanja 
znanja naslednjim generacijam. 

 

V okviru pilotnega projekta Konkurenčnost 
kmetovanja malih kmetij na VVO in OMD, 
ki poteka v okviru ukrepa Sodelovanje iz 
Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije in ga financirata Evropski 
kmetijski sklad za razvoj podeželja in 
Republika Slovenija, smo v kolobar vključili 
še druge alternativne posevke, kar omogoča 
trajnostno rabo tal, obenem pa imamo 
vsako leto na voljo več različnih pridelkov. 
Bogat kolobar omogoča prodajo različnih 
ekoloških pridelkov in izdelkov. Še vedno pa 
ostaja naša največja ljubezen pridelava 
industrijske konoplje. 
 

 
 

Konoplja je vsestransko uporabna, saj lahko 
uporabimo prav vsak njen del – od korenin 
do listov, stebla do vršičkov in semen. Na 
naši kmetiji lahko kupite in poskusite 
izdelke iz vseh delov rastline. 

   

Naše znanje smo tekom projekta obogatili 
tudi na področju ekološkega pristopa h 
gnojenju vseh v kolobar vključenih poljščin, 
kar vpliva tudi na izboljšano hranilno 
vrednost naših ekoloških pridelkov.  

Pri nas lahko dobite: 

konopljino olje 0.25 L in  
0,5 L, posušene konopljine 
vršičke, konopljino moko, 

semena in proteine.  
 



 

Verjamemo, da ima ekološko kmetijstvo 
prihodnost in velik pomen pri ohranjanju 
krajine in zdravega tako okolja kot vseh 
bitij, ki živimo v njem. 

Menimo, da je pomembno tudi sožitje 
kmetovanja, pridelovanja zelišč in 
čebelarjenja s ciljem trajnostne pridelave 
hrane, zato se ukvarjamo tudi s 
čebelarjenjem. Naše čebele v sodelovanju s 
čebelarjem – gospodarjem kmetije nam 
dajo vrsto zdravih proizvodov: 

med, propolis in konopljin med 
 

 

 

Leta 2017 smo zasadili prvi hektar z nasadom 
orehov. Čez dve leti smo zasadili še pet 
hektarjev s cepljenimi orehi chandler in fernor. 
Danes na naši kmetiji raste kar 1800 orehov, na 
kar smo še posebej ponosni. Veselimo se 
ekoloških orehov, ki bodo popestrili našo 
ponudbo, in tudi orehovega olja, ki naj bi 
delovalo varovalno proti boleznim srca in žilja 

(ateroskleroza, ishemija, visok krvni tlak, 
holesterol). Uživanje orehov naj bi vplivalo 
na znižanje holesterola in zmanjšanje žilnih 
vnetij. ).  

 

Našo ponudbo najdete tudi na naši spletni 
strani, kjer lahko najdete marsikaj zanimivega 
za popestritev vašega jedilnika in le-to naročite 
tudi preko spleta ali pa nas pokličite oziroma 
nas obiščite. 

Veselimo se zadovoljnih kupcev, ki se vračajo 
na našo kmetijo, kar nam daje potrditev, da 

delamo v pravi smeri. 
 

Kontakt:  
tel.: +386 (0)41 256 678  

e-pošta: info@kmetija-ilersic.si    
spletna stran: https://www.kmetija-ilersic.si/  

 

 


