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Dijaki, ki smo se udeležili Erasmus+ projekta Zeleni SIjAj, smo obiskali manjšo nižinsko kmetijo 

po imenu Odems v Predosljah. Družinska kmetija je v lasti Gregorja Ovsenika in njegove žene 

Darje. Pozanimali smo se, kako se trudijo, da bi prinesli nazaj tradicijo starih časov. 

Vse se je začelo, ko je leta 2005 Gregor prevzel kmetijo od svojega očeta. Najprej je obnovil 

notranje prostore gospodarskih poslopji, z moderno mehanizacijo notranje opremil hlev, 

spremenil garažo v majhno domačo trgovinico, zasul dvorišče in celostno prenovil hišo. 

Slednja mu je vzela največ časa in prihrankov. Finance za vse prenove in obnove so dobili od 

prodaje štirih parcel, manjših kreditov in sprotne prodaje izdelkov. Za prihodnost pa imajo tudi 

že sestavljen načrt, kako bodo spremenili še potrebne stvari. 

V nadaljevanju je povedal, da je proizvodnja senenega mleka nastala po tem, ko je bike 

zamenjal s kravami ter skupaj s Celjskimi mlekarni in okoliškimi kmetijami ustvaril znamko 

Seneno. V lasti imajo 14 ha obdelovalnih površin, večinoma so to travniki, katere kosijo in 

sušijo za krmo, nekaj pa je tudi kupijo. Vse te lastnosti naredijo kmetijo drugačno od ostalih, 

saj na majhni površini in z malo živalmi proizvajajo na dokaj ekološki način kakovostno seneno 

mleko, ki je eno izmed boljših vrst mleka na trgu.  

Zaradi majhnosti kmetije, je na njej zaposlen samo Gregor, Darja pa sicer ni zaposlena in dobi 

plačane prispevke, a dela veliko. Poleg žene mu pomagajo žlahta, dijak, ki tam opravlja prakso, 

nekaj študentov, ki delajo v trgovini, malo pa pripomorejo tudi njuni otroci. Oba z ženo si 

prizadevata, da ne bosta silila otrok k delu na kmetiji, saj jim to, potem ko odrastejo, lahko 

prinese odpor do kmečkih dejavnosti. Sicer pa so vključeni v spoznavanje kmečkega dela, a 

samo malo, ker so še precej mladi. 

Gregor sledi sloganu “Seneno v stekleno”, kar pomeni, da pakira svoje izdelke iz senenega 

mleka v povratno stekleno embalažo. Idejo sta z ženo uresničila pred enim letom, ko sta zaradi 

prevelike porabe plastike, le-to zamenjala s kozarci in steklenicami. Tako sta pripomogla k 

manjšemu onesnaževanju okolja. Njune kozarce se pred nujno potrebno zamenjavo etikete, 

lahko opere tudi do dvajsetkrat. Nista pa pozabila na testenine, moko ali ostale suhe izdelke, 

katere pa pakirata v papir. 

Gregorjeve sanje so “delati in jesti čim bolj domače in pridelano po zgledu iz starih časov”. Z 

osredotočanjem na njegovo lastnino, jo hoče kvalitativno izboljšati, ne pa po velikosti 

ekspandirati. Želi ustvariti kmetijo, katera bo trajno delovala še več generaciji. V zadnjih 10 

letih mu je uspelo izredno dobro spremeniti kmetijo, tako da je zdaj samostojna, samosvoja in 

posebna. 



 

Degustacija jogurtov, ki so narejeni iz senenega mleka (Foto: A. Bahar) 

 

Kmetija ima lično leseno trgovinico, v kateri diši po domačih dobrotah z različnih kmetij (Foto: 

T. Legissha) 

 

 


