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Inštitut za ekološko kmetijstvo in Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne 

rastline v sodelovanju z Zvezo združenj ekoloških kmetov Slovenije in  
IKC-Inštitutom za kontrolo in certifikacijo UM 

 

Vabimo na 7. strokovno konferenco – seminar v okviru projekta BIOUŽITEK: 
AKTUALNO NA PODROČJU EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA 2014, 

ki bo v petek, 7. 2. 2014,  
 

v prostorih Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) Univerze v Mariboru,  v gradu 
Hompoš v Pivoli 10 , Hoče pri Mariboru 

 
Predviden program: 

 
8.00 – 8.30 Registracija in prihod udeležencev        
 

8.30 – 8.45 Otvoritev konference in pozdrav gostov (posvet povezuje prof. dr. Martina BAVEC, UM 
FKBV, predstojnica študijskega programa Ekološko kmetijstvo) 

8.45 – 9.00 BIOUŽITEK – predstavitev projektnih aktivnosti – Boris Fras, predsednik ZZEKS 
 

9.00 – 9.20 Beljakovinske rastline kot temelj za lokalne ekološke proizvode – prof. dr. Franci 
Bavec, FKBV 

9.20 – 9.40 Možnosti in priložnosti za ekološko kmetijstvo v novem programu razvoja podeželja in 
dopustne kombinacije z drugimi kmetijsko okoljskimi in podnebnimi ukrepi – Sonja 
Jurcan, MKO  

 
9.40-10.00 Predvidene zakonodajne novosti na nacionalnem in EU nivoju  – Tomaž Džuban in 

mag. Maja Žibert,  MKO 
 
10.00 -10.20 Novosti v kontroli ekološkega kmetijstva – Polonca Repič, IKC-UM 
 
10.20 – 10.40 Uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav – kaj morajo vedeti uvozniki in trgovci? – 

mag. Maja Žibert, MKO 
 
10.40 -11.00 Odmor za kavo  
 
11.00 – 11.20 Certificiranje ekološke in naravne kozmetike – Marina Koren Dvoršak, IKC-UM 
 
11.20 – 12.00 Sledljivost kmetijskih pridelkov z uporabo stabilnih izotopov v praksi   –  dr. Markus 

Boner, Agroisolab GmbH, Nemčija 
 
 
12.00 – 13.00 Odmor za kosilo  
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13.00 – 13.10 Ocena primernosti metod za prenos znanja v praksi (LDV Projekt LOVEt) - prof. dr. 

Franci Bavec, mag. Manfred Jakop, doc. dr. Silva Grobelnik Mlakar, mag. Martina 
Robačer, prof. dr. Martina Bavec,  FKBV 

 
13.10-13.20 Problematika žlahtnjenja krušne pšenice za ekološko pridelavo v projektu COBRA 

(program ERA-net  CORE Organic) - Anamarija Slabe, Inštitut za trajnostni razvoj 
 
13.20 – 13.40 Predvidene novosti v označevanju živil – Marjana Peterman, Zveza potrošnikov 

Slovenije 
 
13.40 – 14.00 Uporaba sredstev za nego in krepitev rastlin ter za izboljševanje tal v ekološkem 

kmetijstvu – prof. dr.  Martina Bavec in mag.  Martina Robačer, FKBV 
 
14.00-14.20 – Sredstva za varstvo rastlin ter sredstva za nego in krepitev rastlin – zakonodajni vidik 

v EU in RS, Sanja Vranac in dr. Jernej Drofenik,  Uprava za varno hrano, veterinarstvo 
in varstvo rastlin 

 
 
14.20 – 15.30 OKROGLA MIZA: Kako preprečiti diskriminiranost slovenskih ekoloških 

kmetov v primerjavi z drugimi?  

 

Na okrogli mizi sodelujejo: predstavniki MKO, Uprave za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin, KGZS, Društvo Topaz, predstavniki ponudnikov FFS, FKBV, združenj ekoloških 
kmetov, kmetijsko svetovalne službe,… 
 

Za vse prijavljene (z izpolnjeno priloženo prijavnico) do 5. 2. 2014, na e-mail: 
aktualno2014@gmail.com ali po faksu: 02 616 11 88, je udeležba brez kotizacije (strošek kosila 
vsak plača sam na kraju dogodka – menü označite na prijavnici).  
 
 
Udeležba na posvetu bo predvidoma priznana kot KOP izobraževanje. Zainteresirani za potrdila 
prinesite številke KMG-MID!       
            

Organizatorji si pridržujemo pravico do morebitnih sprememb programa! 

 

 

 

Veseli bomo vaše udeležbe in diskusije z namenom prispevati k razvoju in prepoznavnosti 
ekološkega kmetijstva v Sloveniji! 

 
 

Za organizacijski odbor: 
Red. prof. dr. Martina Bavec, UM FKBV 


