
Predstavitev
Zadruga Dobrina je bila ustanovljena leta 2011 z
namenom razvoja trajnostne lokalne oskrbe, kjer ni
glavni motiv ustvarjanje dobička, temveč razvoj
majhnih kmetij in zagotavljanje možnosti za pravično
plačilo pridelovalcem. Zadruga je bila ena izmed
pionirjev inovativne distribucije svojih ekoloških
pridelkov v Sloveniji. Visoka kakovost, odlično
komuniciranje z javnostjo in usmerjenost k inovacijam
so jo ves čas delovanja pozicionirali v sam vrh
inovativnih ekoloških zadrug. Zadruga povezuje
podeželje z urbanim središčem sosednjih mest in
posledično spodbuja in razvija ekološko kmetovanje,
spodbuja načela trajnostne lokalne oskrbe s hrano,
socialno podjetništvo in ohranjanje naravne in
kulturne dediščine slovenskega kmetijstva. Zadrugo
so ustanovili pridelovalci iz manjših tradicionalnih
kmetij v Slovenskih goricah z željo, da bi prebivalcem
v urbanem okolju ponudili sveže, sezonske, lokalne in
zdrave pridelke. Zaradi stremenja k nižanju stroškov
promocije, učinkovitejšega promoviranja ekoloških
pridelkov in ekološke destinacije so se odločili, da
svojo paleto ekoloških pridelkov ponudijo v obliki
tedenskega ekološkega zabojčka, ki združuje
sezonska ekološka živila različnih ponudnikov po
enotni ceni, ki je normirana na težo zabojčka, redni
naročniki pa pri tem pridobijo 15 % popusta.

Zdravo
Ekološka hrana vsebuje več hranil, okusa in arom kot 

konvencionalno pridelane vzporednice in ni

obremenjena s pesticidi in mineralnimi gnojili. Zadruga 

ponuja ekološke zabojčke, polne raznolikih pridelkov, za

prodajo na spletu in v njihovi trgovini v centru Maribora.

To lokalnim prebivalcem v urbanih središčih omogoča 

dostop do kvalitetnih ekoloških sezonskih pridelkov.

Etično
Zadruga skrbi za zdravo prehrano; etična reja živali,

odgovornost pri vzpostavljanju prehranskih verig,

etična izbira virov, negovanje lokalne oskrbne in

prehranjevalne tradicije, skupna promocija vseh

deležnikov v dobaviteljski verigi, ekološka pridelava,

inovativni tržni pristopi, ustrezno označevanje hrane z

resničnimi in preverljivimi podatki, sodelovanje z

organizacijami za dobrodelno razdeljevanje zelenjave

in sadja, ki ga ne prodajo.

Uporaba tehnologije
Poslovanje brez gotovine, spletna prodaja, dostava, ki 

se prilagaja potrebam trga – brezstična prodaja.
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