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ZAKLJUČNO POROČILO O POSVETU O 

EKOLOŠKEM KMETOVANJU 

''Kako do več ekološke hrane na trgu? 
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1. POVZETEK 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije sta 17. 
maja 2017 organizirala posvet na temo nadaljnjega razvoja ekološkega kmetovanja. 

Vsebina posveta je bila  povezana s Strategijo za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja 
slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020, kjer ima posebno mesto tudi ekološko kmetovanje. 

Namen posveta je bil, da se soočimo s trenutnim stanjem ekološkega kmetijstva v Sloveniji in  
ukrepamo v smeri hitrejšega razvoja ter v okviru tematskih delavnic kreiramo kratkoročne in 
dolgoročne ukrepe za hitrejši razvoj ekološkega kmetovanja oziroma za več ekološke hrane na trgu 
(trend naraščanja stagnira). 

Posvet je bil razdeljen na dva dela in sicer na teoretičen del, kjer je bilo predstavljeno ekološko 
kmetijstvo kot celota z vidika razvoja, ki sega v pozna 80. leta preko analize in opisa trenutnega 
stanja, svetovanja, mednarodnih raziskav ter elementov razvojnega potenciala ekološkega kmetijstva 
v Sloveniji ter na praktičen del, kjer so bile organizirane tematske delavnice. 

Prav tako so bili prikazani tudi dobri primeri praks glede razvoja ekološke kmetije in skupnega trženja 
ekoloških proizvodov. 

V drugem delu posveta je bilo organiziranih pet tematskih delavnic in sicer: 

Delavnica 1 – Povezovanje in skupni nastop na trgu 

Delavnica 2 – Povečanje pridelave in predelave s poudarkom na kakovosti ekoloških proizvodov 

Delavnica 3 – Prenos znanja (izobraževanje in svetovanje) 

Delavnica 4 – Ekološka živila v sistemu javnega naročanja 

Delavnica 5 – Promocija ekološke hrane 

Teme delavnic so bile določene na podlagi ključnih potreb oziroma trenutnega stanja na področju 
ekološkega kmetovanja. Udeleženci posveta so v okviru tematskih delavnic sledili zastavljenemu cilju 
s pomočjo ključnih besed in vprašanj ter tako izpostavili 5 ključnih izzivov in predlogov rešitev za te 
izzive. 

Končni ukrepi oziroma predlagane rešitve bodo imele pomembno vlogo tako pri pripravi nadaljnjih 
ukrepov kmetijske politike kot tudi pri uresničevanju trenutnih izzivov s strani različnih deležnikov, ki se 
dotikajo te vsebine. 

Posveta se je udeležilo približno 110 udeležencev od katerih so bili predstavniki raziskovalnih in 
izobraževalnih inštitucij, svetovalne službe (KGZS), ekoloških združenj, javnih zavodov, kmetij, skupin 
proizvajalcev, trgovcev, MKGP, različnih nevladnih organizacij itd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ANALIZA IN OPIS STANJA EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA V SLOVENIJI 

Po podatkih MKGP je v letu 2016 bilo v ekološko kontrolo vključenih 3.518 KMG (kar predstavlja 4,8% 
vseh kmetij v Sloveniji) z 43.578,76 ha (9,03% od vseh kmetijskih zemljišč v uporabi v letu 2016). V 
letu 2016 je bilo izdanih 2.933 certifikatov za ekološke proizvode, ostalo pa so bila KMG v 
preusmerjanju v ekološko kmetovanje. Povprečna velikost kmetije je 12,38 ha. 
 
Med površinami najbolj prevladuje travinje s 36.487,41 ha, kar predstavlja 83,7% vseh površin v 
ekološkem kmetovanju. Sledijo njive s 4.403,34 ha, sadovnjaki (intenzivni in ekstenzivni) s  1.616,69 
ha, vinogradi s 535,7 ha, nato pa zelenjava s 293,34 ha, oljčniki s 240,05 ha in tudi hmelj s 1,73 ha. 
 
V pridelavi prevladuje živinoreja (83,7% površin predstavlja travinje), čeprav je povpraševanje 
potrošnikov največje po svežih vrtninah, sadju in nemesnih predelanih živilih (po mlevskih in mlečni 
izdelkih).Pri predelavi prevladujejo proizvodi kot so mlečni izdelki, sadni sokovi, mlevski izdelki, 
testenine, kis,…v letu 2016 smo imeli 324 predelovalnih obratov. 
 
Pri živinoreji po obsegu prireje prevladuje perutnina, sledi drobnica in govedo;  po številu GVŽ pa 
prevladuje govedo. Povprečni stalež živali na KMG je 11,06 GVŽ.  
 
Še vedno se kaže nujna potreba po večjih količinah pridelkov in organiziranem nastopanju na tržišču z 
osveščanjem potrošnikov in tudi pridelovalcev.  
 
V Sloveniji ekološki kmetije večino svoji pridelkov prodajo neposredno na kmetijah ali pa na lokalnih 
tržnicah. Povpraševanje namreč močno presega ponudbo, zato je v Sloveniji večina ekoloških 
proizvodov iz drugih držav članic EU (Italije, Nemčije, Avstrije), nekaj pa tudi iz tretjih držav (Turčija, 
Izrael, Rusija in Srbija). 
 
Število ekoloških pridelovalcev se vsako leto povečuje vendar pa dinamika rasti ekološke pridelave ni 
zadovoljiva, kljub finančnim podporam ustanavljanju skupin proizvajalcev ter sami promociji in trženju, 
kot tudi podporam v obliki neposrednih plačil na ha za različno pridelavo kultur. Dosedanji porast 
ekološke pridelave, zlasti tržno usmerjene, ne omogoča doseganja ciljev Akcijskega načrta razvoja 
ekološkega kmetijstva do leta 2015 (v nadaljevanju: ANEK) in močno zaostaja za dinamiko rasti 
povpraševanja po ekoživilih. 
 
Glavni razlogi za počasen razvoj ekološkega kmetijstva so slaba organiziranost in povezanost 
proizvajalcev, premajhen obseg tržne pridelave oziroma predelave (tudi zaradi razdrobljenosti 
pridelave in geografske razporeditve kmetij), neizkoriščen potencial znanja raziskovalcev, svetovalcev 
in kmetov in njegov prenos od nastanka do uporabe. 
 
Tabela 1: Obseg površin po kulturah oziroma po načinu rabe 

 



 

 

Podpore za ekološko kmetovanje 
 
Slovenija vse od vstopa v EU izdatno podpira ekološko kmetovanje. V zadnjem obdobju predvsem 
preko ukrepa Ekološko kmetovanje v okviru PRP 2014-2020 ter pred tem v okviru PRP 2007-2013.  
V okviru PRP 2014-2020 je za ukrep Ekološko kmetovanje v obdobju od 2015 do 2020 namenjenih 
65,3 mi EUR. Od tega 75% prispeva EU, 25% pa Slovenija iz nacionalnih sredstev.  
V letu 2016 je bilo izplačanih 7,5 mio EUR (zbirne vloge 2015). Podprtih je bilo 3.889 KMG, od tega 
2.558 v ekološko kmetovanje in 1.341 v preusmeritev v ekološko kmetovanje ter 39.341 ha, od tega 
32.116  ha v ekološko kmetovanje in 7.225  ha v preusmeritev v ekološko kmetovanje. 
 
Tabela 2: Višina izplačanih sredstev in obseg podprtih površin za leto 2015 

 

MKGP podpira ekološke pridelovalce in predelovalce tudi preko drugih ukrepov PRP 2014 – 2020 in 
sicer preko ukrepov kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil, preko ukrepa OMD (območja z omejenimi 
dejavniki za kmetijsko pridelavo), preko ukrepa shem kakovosti, preko ukrepa za ustanavljalnje skupin 
in organizacij proizvajalcev, preko ukrepa sodelovanja in preko ukrepa naložbe v osnovna sredstva, 
kjer dobijo ekološki pridelovalci dodatne točke na javnih razpisih.   

Pri neposrednih plačilih je ekološki kmet, ob izpolnjevanju pogojev določenih v uredbi, ki ureja sheme 
neposrednih plačil, lahko upravičen do vseh shem neposrednih plačil, torej do: sheme osnovnega 
plačila, zelene komponente, proizvodno vezanih plačil in plačila za mladega kmeta. 

So pa za ekološke kmete predvideni še sledeče ugodnosti, ki jih ostali kmetje nimajo: 
- površine, ki so vključene v ekološko kmetovanje (ali so v preusmerjanju) so izvzete iz ohranjanja 
okoljsko občutljivega trajnega travinja,  
- od leta 2018 dalje se bo pri podpori za mleko v gorskih območjih (GO) za določitev najvišjega števila 
upravičenih krav molznic na KMG za tekoče leto, za kmete, ki so vključeni v ekološko rejo in imajo 
certificirano ekološko pridelavo mleka v tekočem in preteklem letu, uporabila nižja povprečna 
mlečnost, in sicer 4.359 kg ( za ostale 5.167 kg). 
 

 

 

  Obseg površine (v ha) oz. št. čebeljih družin Višina izplačanih sredstev, EUR 

NAMEN/RABA TAL EK PEK E+PEK Delež EK PEK EK+PEK Delež 

število čebeljih panjev 20 0 20 0,1% 10.034,43 0 10.034,43 0,1% 

drevesnice 4,8 1 6,10 0,0% 3119,94 1.169 4.288,80 0,1% 

njive 3.420 1.035 4.455,13 11,3% 1.104.850,63 380.468 1.485.318,54 19,6% 

oljčniki in sadovnjaki 414 207 620,89 1,6% 273.482,15 180.001 453.483,07 6,0% 

poljščine za seme 42 0 41,64 0,1% 24.959,55 0 24.959,55 0,3% 

vrtnine za seme 1 0 0,77 0,0% 459,63 0 459,63 0,0% 

krmne rastline za seme 0 0 0,00 0,0% 0 0 0,00 0,0% 

trajno travinje 27.106 5.578,89 32.684,92 83,1% 3.560.363,36 1.417.107,53 4.977.470,89 65,6% 

travniški sadovnjaki 685 196,55 881,93 2,2% 127.274,60 56.058,57 183.333,17 2,4% 

vinogradi 266 168,86 435,18 1,1% 179.970,62 143.723,66 323.694,29 4,3% 

vrtnine na prostem 175 37,68 212,60 0,5% 100.969,77 21.831,68 122.801,45 1,6% 

vrtnine v zavarovanih 
prostorih 

2 0,20 1,78 0,0% 946,47 119,88 1.066,36 0,0% 

hmeljišča 0 0 0,00 0,0% 0 0 0,00 0,0% 

SKUPAJ 32.116 7.225 39.341 100% 5.386.431,17 2.200.479,01 7.586.910,18 100,0% 

 



 

 

REZULTATI TEMATSKIH DELAVNIC 

Delavnica 1 - Povezovanje in skupni nastop na trgu 

Uvod  

V Sloveniji je že kar nekaj dobrih povezav na področju ekološkega kmetovanja, ki delujejo na trgu 
(npr. KZ Šaleška dolina,  KZ Škofja Loka, Zadruga Dobrina, Zadruga Jarina, Vila Natura itd). Pri 
povezovanju je največji problem redna in enakomerna dobava preko celega leta v večjih količinah in 
na drugi strani stalnost odkupa pridelkov. V Sloveniji imamo sicer zelo dobro razvito mrežo zadrug, ki 
delujejo ravno na tem segmentu, predvsem na področju mleka in odkupa živali. Kar nekaj jih je že, ki 
so v svoje okrilje vzele tudi ekološko pridelavo (npr. KZ Škofja Loka, KZ Rače, KZ Šaleška dolina). 
Nikogar se ne more, niti se ga ne želi siliti v ničesar, pa vendarle je povezovanje in skupno nastopanje 
na trgu nujno, če hočejo ekološki kmetje tržiti svoje proizvode uspešneje in, če želimo, da slovenski 
ekološki proizvodi pridejo na police slovenskih trgovcev. Škoda (tako za potrošnika kot pridelovalca), 
ki je povzročena s tem, da se ekološki pridelki mešajo s konvencionalnimi je prevelika, zato je nujno, 
da se  obseg pridelave in predelave ekoloških pridelkov in izdelkov poveča, to pa bo posledično 
privedlo pridelovalce tudi do nujnega povezovanja.  
Na trgu se pojavljajo tudi drugi načini povezovanja ekoloških kmetov preko katerih se prodajajo 
ekološki proizvodi neposredno končnemu potrošniku (npr. Nakupujmo skupaj, Stonoga, Zeleni 
zabojček, Zeleni krog, itd). 
 
Vprašanja za razpravo 
 

1. Kaj bi bilo potrebno še narediti, da bi te povezave postale še trdnejše oziroma bi obstoječi tržni 
sistem npr. zadrug prepoznal ekološka živila, pridelke kot novo tržno priložnost in s tem 
izboljšali pogoje na področju trženja? 

2. Ali obstaja strah pred povezovanjem? 
3. Kakšne so pozitivne in negativne izkušnje skupnega nastopa na trgu, tako s strani 

pridelovalcev, odkupovalcev in tudi prodajalcev? 
4. Zakaj se intenzivneje ne lotimo pogodbene pridelave? 
5. Ali imajo obstoječi tržni pridelovalci sploh interes po tržnem povezovanju glede na to, da imajo 

že izdelane svoje tržne poti in verjetno prodajajo po boljši ceni, kot če bi skupaj nastopili na 
trgu? Če med temi ni interesa, bi se verjetno moralo nagovarjati sedaj še netržne pridelovalce 
– morda tudi preko pogodbene pridelave? 

6. V sektorju ekološkega kmetovanja trenutno ni organizacije, ki bi zastopala stališča ekoloških 
kmetov pred predstavnih državnih institucij. Zakaj je temu tako? Ali se načrtuje ustanovitev 
takšne organizacije s strani ekoloških kmetov?  
 

Cilj:  

Ugotoviti kateri so ukrepi s katerimi bi pospešili povezovanje ekoloških kmetov in kateri načini 
povezovanja so za Slovenijo najbolj primerni (npr. organizacije proizvajalcev, skupine 
proizvajalcev, zadruga, internetna prodaja, skupinsko naročanje in nakupovanje, itd.) 

 

REZULTATI DELAVNICE 1 

 
IZZIVI PREDLAGANE REŠITVE 

 Kalkulacije + zaupanje  Simulacije pri povezovanju + za ekološke kulture, 
transparentnost kalkulacij 

 Eko zadruga, zakonodaja  Manjše skupine proizvajalcev, organizacije 
proizvajalcev po panogah, zadruge drugega reda – s 
stimulacijami MKGP 

 Blagovna znamka EKO - SLO  Obuditev združenj (BIODAR) + skupno trženje s 
strani kmetov, spodbujanje kolektivnih naložb 

 Verige (horizontalne in vertikalne) in 
naročena pridelava 

 Vzpodbujanje od spodaj navzgor + pomoč države na 
začetku, jasna pravila delovanja 

 Ni dobrih praks  Seznam kmetij, ki predstavljajo dobre prakse v RS 
(MKGP skupaj z KGZS, društva, Fakultete, kmetje), 
obiski tujih praks 



 

 

Delavnica 2 - Povečanje pridelave in predelave s poudarkom na kakovosti  
ekoloških proizvodov 

Uvod 

Povečanje pridelave je močno povezano s povezovanjem. Če bo zagotovljen odkup po solidnih 
cenah, bo tudi pridelava lahko potekala v večjem obsegu. Kakovost ekoloških proizvodov lahko 
dvignemo na višji nivo tudi z organiziranim odkupom. Tako se lahko standardna kvaliteta v okviru 
pridelovalnega procesa in povezave dogradi in uredi. Se pravi ključno vprašanje je, kako vzpostaviti 
povpraševanje (npr. šole, vrtci oddajo povpraševanje zadrugi, ta organizira pridelavo in posel steče). 
Tako se potem krepi znanje s področja pridelave (kakovost, količina), nenazadnje pa daje spodbudo 
še drugim. Kot dober primer se lahko izpostavi možnost prodaje kumaric za vlaganje v Eto Kamnik, 
povpraševanje je, interes na strani pridelovalcev je, kljub temu pa posel ne steče, saj je veliko 
vprašanj, na katera pa bi lahko odgovorili le z vzpostavitvijo povezave, saj je kumarice pred in po 
odkupu še vedno treba nekam prodajati, itd, enako pa velja za ekološko mleko in ekološko meso, …. 
Počasi bo potrebno v kmetijstvu rešiti vprašanje glede uporabe novih tehnologij in t.i. preciznega 
kmetovanja. 

Vprašanja za razpravo  
 

1. Kaj  lahko naredimo, da manjše kmetije, ki so sedaj vrnile dopolnilne dejavnosti, nazaj 
motiviramo k pridelavi? 

2. Na kakšen način spodbuditi nove pridelovalce, da vstopijo v ekološko kmetovanje? Ali so to 
edino subvencije ali so kakšni drugi mehanizmi? 

3. Katera znanja so potrebna za povečanje hektarskega donosa in, da ob tem ne bo trpela 
kvaliteta proizvodov? 

4. Nove tehnologije pri pridelavi ekoloških pridelkov (rastlinjaki, uporaba dronov, roboti, pametne 
aplikacije, GPS, precizno kmetijstvo, avtomatizacija proizvodnje, itd.)  

5. Ali se zavzemate za obvezno ekološko pridelavo na VVO in na drugih zaščitenih zemljiščih? 
 

Cilj: Ugotoviti kako povečati pridelavo in predelavo kakovostnih ekoloških proizvodov 

 

REZULTATI DELAVNICE 2 

 
IZZIVI PREDLAGANE REŠITVE 

 Znanje in informacije 

 Izboljšava platforme za prenos 
znanja 

 Vzpostavitev tehnologije za vse 
pridelave 

 Organizirani ogled praks 

 Povečati znanje o tehnologiji, 
trženju 

 

 Objava kontaktnih informacij (MKGP) 

 Ogledi dobrih praks 

 Priprava tehnoloških navodil za 
posamezne panoge 

 Katalog dovoljenih sredstev (e oblika 
ažuriranje) 

 0bjava izsledkov domačih in tujih 
raziskav s povzetkom 

 Zakonodaja preglednost na spletni 
strani MKGP 

 Povezovanje 

 Povezati aktivnosti akterjev na 
področju 

 Vertikalno in horizontalno 
povezovanje 

 Vzpostavitev standardov 

 Dostopnost kontaktnih informacij 

 

 Vzpostavitev enotnih standardov 
(npr. preko CRP-a 

 Financiranje projektov (dodatno 
nagrajevanje tistih projektov, ki 
vključujejo tud predelovalce 

 Dostopnost kakovostnih informacij 

 Prodaja 

 Zajamčeni odkup 

 Nadzor JZ glede odkupa 

 Transparentni skupni program 
ponudbe 

 

 Naročena proizvodnja s strani 
posrednikov pri prodaji 

 10 % odkup ni priporočilo ampak 
obveznost (EKO +lokalno) in 



 

 

izvajanje nadzora 

 Državna baza podatkov o realnih 
pridelkih z javno bazo EKO 
ponudnikov 

 Poslovno okolje 

 Subvencija, kontrole, certificiranje 

 Poenotenje kontrolnih mehanizmov 

 Ponudba na manjših kmetijah 
(ukrepi, registracija dopolnilnih 
dejavnosti) 

 

 Zmanjšati administracijo (kontrola EK 
in ARSKTRP) 

 Združiti posamezne sheme 
certificiranja 

 Subvencioniranje posameznih shem 
za namen trženja 

 Dodatne spodbude za manjše EK 

 Poenostavitev pri registraciji 
dopolnilnih dejavnosti 

 Dodatne spodbude za predelavo na 
kmetiji 

 Poenostavitev predpisov s področja 
DD in obdavčitve na malih kmetijah 

 Nove površine 

 Revitalizacija, agromelioracije,… 

 

 Revitalizacija opuščenih površin 
(prednost pri razpisih) 

 Pozornost pri krčenju zaraščenih 
površin (80.000 ha) in prednostna 
obravnava pri EK razpisih 

 Komasacije za namene EKO 
pridelave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Delavnica 3 - Prenos znanja (izobraževanje in svetovanje) 

Uvod 

Glede na izkušnje iz preteklih let je potrebno v državi urediti sistem, kjer bodo določene službe skrbele 
za raziskovalno dejavnost, druge pa za prenos znanja. Tako se je potrebno vprašati, kaj lahko vsi 
skupaj naredimo, da intenzivneje in učinkovitejše sodelujemo na področju prenosa znanja iz 
raziskovalne sfere v prakso.  Se pravi kako urediti prenos znanja iz univerz in raziskovalnih inštitutov 
na svetovalce in svetovalno službo oziroma do kmetov.  

Pri tem je potrebno tudi urediti prenos informacij in problemov s terena do raziskovalne sfere. Tako bi 
tudi raziskave postale aplikativne in namensko izvedene za trg. Vsekakor je najpomembnejše pri tem 
ureditev sistema,  da dela vsak  tisto za kar je določen in se tudi razpisi tako pripravijo.  

Slovenija mora v prihodnje vzpostaviti nov koncept AKIS, saj sedanji 

(http://www.proakis.eu/sites/www.proakis.eu/files/Slovenia%20poster%2012%2006%202014%20to%2
0print.pdf) 

ne zadosti potrebam in zahtevam nadaljnjega razvoja. Za prihodnje obdobje  bi lahko kot eno od orodij 
za ukrepanje izkoristili potencialne ukrepe programa razvoja podeželja, ki nudijo ukrepe za podporo 

Vprašanja za razpravo 

1. Kakšno svetovanje  potrebujejo ekološki kmetje? 
2. Kateri so načini prenosa znanja, ki so najbolj potrebni v ekološkem kmetovanju (npr. 

demonstracijske kmetije, predavanja, e-izobraževanje, panožni krožki, precizno kmetovanje)? 
3. Ob eventuelnem povečanju interesa za večjo pridelavo in predelavo ekoloških proizvodov se 

bo bistveno povečala tudi potreba po tehnološkem svetovanju na višjem nivoju. Ali so potrebna 
dodatna finančna sredstva za prenos znanja na kmetijsko svetovalno službo, predvsem iz 
tujine (izobraževanje kmetijskih svetovalcev v tujini, delavnice, ogledi, seminarji, svetovalna 
orodja in vzpostavljanje kontaktnih povezav z inštitucijami na tem področju tudi v tujini,...)? 

4. Ali imamo dovolj specialistov za prenos znanja na področju ekološkega kmetovanja? 
5. Ali so ekološki kmetje pripravljeni plačati določeno storitev svetovanja? Kolikšen bi bil v 

povprečju ta prispevek? Katere vrste storitve so to? 

 

Cilj: 

Ugotoviti kako čim bolj urediti prenos znanja iz univerz v prakso in katera znanja so v Sloveniji 
najbolj potrebna na področju ekološkega kmetovanja v posamezni panogi pridelave in 
predelave. 

 

REZULTATI DELAVNICE 3 

 
IZZIVI PREDLAGANE REŠITVE 

 Efektivni prenos znanja med kmetijami 
(krožki, dobre prakse, vzorčne kmetije…) 

 

 Panožni krožki vsakič na drugi kmetiji, 
dogovorjena tema, zagotovljena 
materialna sredstva za delovanje-analize, 
raziskave, kmetje tudi participirajo 

 Prenos znanj po vertikali-razumljiva, 
uporabna predavanja tudi iz drugih 
področij, akademiki, okoljski strokovnjaki, 
svetovalci,… 

 Predavanja morajo spreminjati način 
razmišljanja udeležencev 

 Učilnice na prostem-demonstracijske 
kmetije- za vse deležnike 

 Obvezna praksa za dijake ali študente na 
kmetijah 

http://www.proakis.eu/sites/www.proakis.eu/files/Slovenia%20poster%2012%2006%202014%20to%20print.pdf
http://www.proakis.eu/sites/www.proakis.eu/files/Slovenia%20poster%2012%2006%202014%20to%20print.pdf


 

 

 Mentorski program-uspešne kmetije 
prevzamejo, podpirajo novega kmeta, ki 
se odloča za preusmeritev in se panožno 
z njim ujema, medsosedska pomoč, 
možno tržno sodelovanje, … 

 Aplikativne raziskave (sodelovanje 
uporabnikov pri naboru raziskovalnih tem, 
izhajanje iz potreb terena in zagotovitev 
prenosa med deležniki) 

 Predstavitve raziskav-premalo zanimanja 

 Objava na enem mestu 

 Sodelovanje svetovalcev v raziskavah in 
izboru tem 

 Rešitve problema financiranja 
sodelovanja svetovalcev v raziskavah 

 Ločen fond sredstev za aplikativne 
raziskave manjšega obsega, od velikih 
strateškega pomena za državo 

 Preobsežna birokracija v povezavi z 
izobraževanji postopki hromijo in zavirajo 
proces izobraževanja in svetovanja-javna 
naročila, … 

 Izobraževanje dodeliti za programsko 
obdobje PRP enemu izvajalcu-lažja 
delitev vsebin 

 Evidentiranje na izobraževanju (kmet nosi 
odgovornost udeležbe), smiselnost 
anketiranja na vseh izobraževanjih 

 Možnosti izobraževanja za več ukrepov 
 

 Izboljšanje sistema izobraževanja obveznih 
KOPOP in EK izobraževanj 

 Vsebina (splošno in specialno 
tehnološko, obseg največ 4 ure, zanimiva 
in uporabna izobraževanja, več variant, 
da lahko kmetje lahko izbirajo) 

 Priključiti dobre prakse, ki bi jih predstavili 
kmetje 

 Celo programsko obdobje določiti 
vrednost, teme in izvajalca, več 
stopenjske kontrole nepotrebne 

 Potrebe kmeta (tehnološko svetovanje, …)  Velikokrat je problem identificiranja 
potreb kmetije 

 Poznamo tehnološke probleme, predlogi 
iz terena se ne upoštevajo pri aplikativnih 
raziskavah kmet potrebuje praktične 
prikaze (poskuse, …) po panogah 

 Za ugotovitev potreb kmeta obvezen 
terenski ogled kmetije in večkraten stik s 
kmeti in družino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Delavnica 4 - Ekološka živila v sistemu javnega naročanja 

Uvod 

V okviru Uredbe o zelenem javnem naročanju je predpisan obvezni delež 10% ekoloških živil in v 
novem predlogu, ki je trenutno v medresorskem usklajevanju je predlog za 15 %.  

Pri javnem naročanju je vprašanje ali lahko 10% ekoloških živil zapišemo kot obvezo v zakonodajo 
oziroma ali bi ta delež povečali ali zmanjšali. V praksi se pojavlja problem, da naročniki potrebujejo 
večje količine posameznih pridelkov, ki pa jih v Sloveniji ni. Prav tako ne želijo kupovati živil od 
številnih kmetov, temveč samo od enega ali dveh oseb. Ker ni dovolj količin naročniki kupujejo 
proizvode pri grosistih, ki pa imajo večinoma ekološke proizvode, ki niso slovenskega porekla. 
Izvedenih je bilo več delavnic in konferenc z namenom osveščanja glede naročanja hrane za javne 
zavode. Ugotovljeno je bilo, da se velikokrat na lokalnem nivoju ponudniki in naročniki ne prepoznajo 
oz. ne vedo en za drugega. 

Vprašanja za razpravo 

1. Kako doseči, da bi naročniki naročali živila samo preko  3-5 dobaviteljev in ne bi komunicirali z 
vsakim kmetom posebej?  

2. Kako povečati zaupanje med naročniki in kmeti oz. ponudniki ekoloških živil? Ali naj se naredi 
platforma ponudnikov ekoloških živil? Kam naj se obrnejo naročniki (kje iskati ponudbo)? 

3. Ali bi s pogodbeno pridelavo lažje zagotovili večje količine ekoživil? 
4. Kako zagotoviti konkurenčno ceno napram poplavi izdelkov iz tujine? Ali potrebujemo še več 

regijskih konferenc, kjer se lahko spoznajo ponudniki in naročniki? 

Cilj: 

Ugotoviti kako doseči 15% ekoloških živil pri javnem naročanju, ki bi bila v čim večji meri 
slovenskega izvora  

 

REZULTATI DELAVNICE 4 

 
IZZIVI PREDLAGANE REŠITVE 

 Prešibko povezovanje kmetov 

 Skupno skladiščenje pridelkov, 
dodelava, logistika, izvajanje JN 

 

 Skupine proizvajalcev 

 Organizacije proizvajalcev (sadje, 
zelenjava) 

 Združevanje primarnih proizvajalcev – 
koordinator, ponovitev razpisa 

 Zadruge,… 

 Slaba informacija o ponudbi/povpraševanju  Poenotenje e-aplikacije o ponudbi 
povpraševanju 

 Svetovalci različnih institucij 

 Koordinatorji za javno naročanje 

 Slab interes, obup, za uspešno ureditev JN  Predlogi sezonskih koledarjev in predlogi 
sezonskih jedilnikov s strani NIJZ ter 
MIZŠ 

 Slaba izkoriščenost izjeme ZJN-3  Regijska srečanja za seznanitev 
naročnikov in ponudnikov, plan nabave 
(občine, JSKS, RRA,…) 

 Nadzor 15% pri naročnikih in sledljivost 
certifikatov 

 Kontrola preko inšpekcije za hrano 

 

 

 

 



 

 

Delavnica 5 - Promocija ekološke hrane 

Uvod 

V zadnjih letih so bile izvedene tri večje promocije ekološkega kmetovanja. Leta 2007 je Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvedlo  nacionalno promocijo ekološkega kmetovanja s sloganom 
»Nič dodano, nič odvzeto« v vrednosti 126.000 EUR s katero je opozarjalo potrošnike na prednosti 
ekološkega kmetovanja in ekoloških živil. V letih od 2010 do 2012 se je nato izvajal 3 letni promocijski 
program »Bio užitek«, ki ga je izvajala Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije. Vrednost programa 
je bila 1 mio (50% EU, 20% RS, 30% ZZEKS). Leta 2007 je bila izvedena tudi evropska promocija 
ekološkega kmetovanja, ki jo je financirala Evropska Komisija. Oblikovan je bil »eko portal«, kjer se 
nahajajo vse informacije o ekološkem kmetovanju v EU. Prav tako so na tem portalu dostopni 
promocijski materiali za ekološko kmetovanje (plakati, letaki, itd.).Promocijske aktivnosti pa so delno 
podprte tudi v okviru posameznih ukrepov PRP.  

Vprašanja za razpravo 

1. Ali je potrebna še kakšna promocija - kampanja za ekološko kmetovanje? Če »da«, kakšna 
promocijska kampanja? Za kmete, za šole, za potrošnike?  

2. Če bi imeli promocijsko kampanjo , ali so kmetje pripravljeni sodelovati s finančnimi prispevki, 
tako kot to poteka sedaj v sklopu Zakona o promociji, kjer sektor mleka in mesa sam prispeva 
del sredstev za promocijsko kampanjo? 

3. Ali kmetje dovolj promovirajo svoje proizvode oz. ali so dovolj prepoznavni? 
4. Na kak način se lahko promovirajo ponudniki ekoloških živil? 
5. Ali je potrebna promocija kako naj potrošnik prepozna ekološko živilo? Ali je evropski logotip za 

ekološke proizvode dovolj prepoznaven? Ali prihaja do zlorab tega logotipa?  

Cilj: 

Ugotoviti ali so potrebne nadaljnje promocijske aktivnosti na področju ekološkega  kmetovanja 
ter ali je potrebna usmerjena promocija (npr. samo v šolah, trgovinah, itd.) in ali je potrebna 
promocija kako naj potrošnik prepozna ekološko živilo   

 

REZULTATI DELAVNICE 5 

 
IZZIVI PREDLAGANE REŠITVE 

 Prepoznavnost produktov manjših 
proizvajalcev 

 Potrošnik mora prepoznati pravo 
ekološko hrano in potrošnik mora biti 
pripravljen za tako hrano tudi plačati 

 Enotna prepoznavnost - slovenski znak 
EK porekla 

 Privlačnejša promocija (prepoznaven 
dizajn, embalaža) 

 Uporaba EK hrane v vrhunski kulinariki 
(restavracije) 

 Ozaveščenost in zahteva potrošnikov 

 Pristop k promociji: strokovna gostinska 
združenja, hotelirji, resničnostni šovi, 
kuharske oddaje 

 Informiranje o možnosti in pogoji za 
vključevanje 

 Samopromocija-omejene količine na 
lokalnem trgu 

 Enotna embalaža za istovrstne proizvode 
na nivoju Slovenije ali pa posamezne 
skupine (primer SLO med) 

 Promocija preko poslovnih/protokolarnih 
daril 

 Povezovanje proizvajalcev za najem 
skupnih služb (oblikovanje, tisk za namen 
zmanjševanja stroškov) 

 Nesezonsko povpraševanje  Promocija sezone pri potrošnikih 

 Promocija sezone pri javnih ustanovah 



 

 

 Prilagoditev JR v obstoječe zakonodaje 
(pravočasna odločitev o izbiri dobavitelja, 
da kmet lahko planira pridelavo) 

 Kampanja za EK živila  Oživitev znaka Biodar (sofinancirano s 
strani uporabnikov ali MKGP) 

 Močna medijska podpora kot kampanja v 
smislu kmetijsko 

 Strokovne in profesionalne medijske 
promocije 

 Promocije preko portalov (FB, instagram), 
poudaren na promociji SLO pridelkov in 
izdelkov 

 

 

 

 

 

 


