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 V Mariboru, 9. 4. 2020 
 
 

PRIMER DOBRE PRAKSE KROŽNEGA GOSPODARSTVA V KMETIJSTVU 
 

 
V občini Duplek, natančneje v Ciglencah je posestvo z družinsko tradicijo - Hiša vin Kokol. S 
kmetijstvom se ukvarja že tretja generacija. Obdelujejo okoli 10 ha zemlje, od tega je približno 
tretjina namenjena  vinogradništvu. Znotraj vinogradništva so razvili novo zgodbo in vzpostavili 
krožno gospodarstvo s praktično nič odpadka. Grozdje predelajo v vino, vendar se za njih izkoristek 
trte tu nikakor še ne zaključi. Odpadkom podarijo novo vrednost, saj grozdne peške, ki bi bile sicer 
odpadek, iztisnejo v olje grozdnih pešk. Kar ostane pri iztisu, dalje uporabijo za predelavo v moko 
grozdnih pešk. Same grozdne tropine brez pešk pa uporabijo kot gnojilo za vinsko trto.  
 
Ideja o predelavi grozdnih pešk se jim je porodila, ko so iskali naravno olje za nego otroške kože in 
naravno prehransko dopolnilo. Začetki segajo v leto 2017, ko so prvič lastne grozdne peške iztisnili v 
olje grozdnih pešk. Olje so sprva porabili v večjem delu za lastne potrebe, nekaj pa za promocijo 
tega izdelka. Prvič so iz 120 kg pešk iztisnili osem litrov hladno stiskanega olja, kar je predstavljajo 
dober uvod v krožno gospodarstvo. V letu 2018 so pridelali približno 500 kg grozdnih pešk, za iztis 
so jih namenili približno tri četrtine. Odziv potrošnikov je bil zelo dober, saj so prodali celotno 
zalogo izdelkov. Leta 2019 so pridelali že okrog 1000 kg pešk. Ker je trg zelo dobro sprejel njihove 
izdelke in je povpraševanje vedno večje, razmišljajo o povečanju proizvodnje. 
 

 
Slika 1:vir: https://www.hisavinkokol.com/galerija.html 

Kmetija obdeluje  2,70 ha vinogradov, kar je osnova za pridelavo kvalitetnega grozdja. Njihove 
površine vinogradov so vključene v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) Programa 

http://www.kmetzav-mb.si/
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razvoja podeželja 2014 – 2020. Znotraj tega ukrepa izvajajo več operacij, ki zmanjšujejo neugodne 
vplive kmetovanja na okolje ter prispevajo k blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe. 
Njihovi postopki obdelave vinogradov potekajo na naravi čim bolj prijazen način (mehansko 
zatiranje plevelov, opustitev uporabe insekticidov , uporaba feromonskih in lepljivih vab za potrebe 
spremljanja škodljivih organizmov). 
 
V bližnji prihodnosti načrtuje izgradnjo lastne oljarne z možnostjo sofinanciranja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko Lokalne akcijske skupine (LAS) Ovtar Slovenskih goric. 
Projekt je vsekakor zanimiv tudi za ostale vinogradnike iz lokalnega in regijskega območja. 
Predvsem z dobavo surovine grozdnih pešk. Na ta način se krepi povezovanje in skupno sodelovanje 
na trgu, hkrati pa bi večja količina ponudbe zadostila vedno večjemu povpraševanju na trgu. 
 
Cilj kmetije je povečati svoj pridelek kot tudi razširiti ponudbo v obliki različnih hladno stiskanih olj. 
 
Kmetija Kolol izdelke ponuja pod lastno blagovno znamko Hiša vin Kokol. Za promocijo skrbijo z 
udeležbo na sejmih, s spletno stranjo in prisotnostjo na družabnih omrežjih. Povečanje prodaje 
njihovih izdelkov pripisujejo prav promociji in prisotnost na družbenih omrežjih. 
 
Hiša vin Kokol je ena izmed kandidatov, ki jih je slovenska Mreža za podeželje prijavila na evropski 
natečaj Rural Inspiration Awards 2020. Natečaj je sestavljen iz treh kategorij in Hiša vin Kokol je 
bila uvrščena v kategorijo krožno gospodarstvo.  
 
Kontakt: 
Spletna stran: https://www.hisavinkokol.com/galerija.html 
Facebook stran: https://www.facebook.com/hisavinkokol.naravno/ 

Kontaktna oseba: Emilijan Kokol 
Elektronski naslov: hisavin.kokol@gmail.com 
Telefonska številka:  041 600 205 
 
PREDSTAVITVENI VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=jiSPuctDSyQ 
 
 
Pripravila:  
Martina Gomzi, mag. kmet. 
Terenska kmetijska svetovalka I, 
Svetovalka za dopolnilne dejavnosti in kmečko družino 
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