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Povzetek: 

 

Ekološko kmetijstvo je evropski »Zeleni dogovor« prepoznal v svojih dveh strategijah »Od 

kmetije do vilic« in »Strategija za biotsko raznovrstnost do 2030« kot pomembno orodje za 

doseganje več ciljev, usmerjenih v varovanje okolja in trajnostni razvoj, vključno s podnebno 

nevtralnostjo. Temu je namenjen nov evropski »Akcijski načrt za ekološko kmetijstvo«, ki je 

v obravnavi in je usmerjen v povečanje ponudbe lokalno pridelanih ekoloških živil in 

spodbujanje kmetij za preusmeritev iz konvencionalnega/industrijskega kmetijstva v ekološko 

kmetijstvo. Doseganje cilja »Zelenega dogovora«, povečati obseg ekološke pridelave na 

najmanj 25 % kmetijskih obdelovalnih površin, je v tesni povezavi s številnimi drugimi cilji, 

kot so npr. zmanjšanje porabe pesticidov za 50 %, zmanjšanje porabe mineralnih gnojil za 20 

%, zmanjšanje porabe antimikrobnih zdravil v živinoreji za 50 % in povečanje biodiverzitete. 

Pozitiven vpliv na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, manjši okoljski odtis,  ohranjanje in 

dvig rodovitnost tal ter manjše obremenitve voda z  uvedbo ekološkega kmetijstva so širše 

prepoznana prednost ekološkega kmetijstva, ki ima še številne druge pozitivne učinke za razvoj 

družbe – od povečanja prihodka v podeželskih območjih do manjših stroškov v zdravstvu 

zaradi kakovostne in z agrokemikalijami manj obremenjene hrane. Ekološko kmetijstvo je 

dodatno kontrolirano in certificirano ter potrošniku jamči najvišjo možno kakovost hrane. 

Glede na svoje značilnosti, poenotene v evropski zakonodaji (Uredba 848/2018), je model za 

krožno gospodarstvo, ki temelji na tradicionalnem znanju in kulturni dediščini (npr. ohranja 

avtohtone sorte in pasme živali) ob hkratnem uvajanju najsodobnejših znanstvenih izsledkov 

in se uvajajo izključno na podlagi načela previdnosti in etičnosti. Digitalno podprte rešitve 

(spletna prodaja, senzorji za spremljanje temperature, vlage v nasadih, koncentracije plinov v 

hlevih, upravljanje s podatki, …) in robotizacija (odstranjevanje plevela, krmljenje in molža 

živali, …) imajo lahko velik vpliv na uspešnost in učinkovitost. Gre torej za celosten, 

integralen pristop k trajnostnemu razvoju. Na podlagi primerjave številnih indikatorjev za 

ocenjevanje trajnosti zaključujemo, da je ekološko kmetijstvo pomemben del rešitev za 

doseganje trajnostnih ciljev v okviru Organizacije združenih narodov in tudi za Integralno 

zeleno Evropo. Usmeritve in cilji »Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva v 

Sloveniji do leta 2027« bodo podlaga za umestitev ekološkega kmetijstva v »Strateški načrt« 

za razvoj kmetijstva v prihodnji finančni perspektivi. 
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