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Vsebina

• Kaj je ekološko kmetijstvo in zakaj 
naj bo sestavni del Integralne 
zelene Sloveniji

• Ekološko kmetijstvo v Sloveniji, 
Evropi in svetu

• Ekološko kmetijstvo v 
strateških/razvojnih dokumentih 
EU in Slovenije

• Digitalno podprte rešitve in 
robotizacija v ekološkem kmetijstvu 

• Kako bo ekološko kmetijstvo 
umeščeno v prihodnji finančni 
perspektivi?



Kmetijstvo je razpeto med številne smeri / zahteve 

Pridelava hraneEnergija iz kmetijstva

Materiali
Varstvo voda in tal

Biodiverziteta

Kmetijstvo je ključni sektor za trajnostni razvoj!

Narodoslawsky, M. et al. 2011. Conventional and organic farming: A comparison of ecological pressures, FKBV, Alpe-Adria 
Biosimpozij, Maribor.



Vpliv intenzifikacije rabe kmetijskih zemljišč 
na biodiverziteto



Trajnost v kmetijstvu in živilsko predelovalni industriji  

“Trajnostni razvoj zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi pri tem ogrozili zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij.” je ena od temeljnih 
definicij trajnostnega razvoja  (Brundtland, 1987). 

okoljski

ekonomskisocialni

vidiki trajnosoti

Indikatorji trajnostnega 
kmetijstva? 

-Okoljski (uporaba FFS, N, 
izpiranje ostankov N03 po 

spravilu, CO2 emisije, % humusa, 
okoljski odtis, biodiverziteta, 

erozija…)
-Ekonomski (prihodek, 

ekonomičnost pridelave,…)
-Socialni (pravično plačilo, 
kakovost hrane, pesticidi v 

živilih,…) 



• Nacionalni akcijski program za doseganje trajnostne rabe FFS 

• Poročilo o napredku MKGP, UVHVVRhttps://www.gov.si/teme/nacionalni-akcijski-program-za/

Delež vzorcev vode na pipi 2013 2014 2015

brez pesticidov (%) 12,2 15,9 14,6
z ugotovljenimi pesticidi (%)

87,8 84,1 85,4

S preseženo vsebnostjo posamičnih 

pesticidov nad 0,10 μg/L
11,1 13,8 10,9

s preseženo vsebnostjo skupnih 

pesticidov nad 0,50 μg/L
1,1 0,7 0,7

Kakovost pitne vode analizirane na pipi v RS

Vir: Ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano.



Primer: voda
REVIZIJSKO POROČILO Uspešnost zmanjševanja nitratov v void

• Računsko sodišče je marca 2019 v reviziji o učinkovitosti dolgoročnega
ohranjanja virov pitne vode zaznalo, da so prekomerne količine nitratov eden
pomembnejših vzrokov za zmanjšanje kakovosti pitne vode. Ker imajo prevelike
količine nitratov v vodi (ne le v pitni vodi) negativne vplive na zdravje ljudi in 
ekosistemov, s tem pa tudi na biotsko raznovrstnost, ribištvo, turizem in druge
dejavnosti, se je računsko sodišče v novi reviziji odločilo podrobneje raziskati
aktivnosti MKGP in MOP v uspešnosti zmanjševanja nitratov v vodi v obdobju od 
1. 1. 2014 do 31. 12. 2018.

• Računsko sodišče je podalo mnenje, da je bila Republika Slovenija pri
zmanjševanju nitratov v vodi v obdobju, na katero se nanaša revizija, delno
uspešna.

Računsko sodišče RS, 26. 10. 2020

http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/uspesnost-zmanjsevanja-nitratov-v-vodi-2648

http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/uspesnost-zmanjsevanja-nitratov-v-vodi-2648/


PRIPOROČILA 
MKGP z organi v sestavi Računska sodišča priporoča, naj

• se prouči, kako bi se povečala pokritost njivskih površin (na primer z večjo
vključenostjo v ukrepe programa razvoja podeželja) na območjih, kjer so vodna telesa
podzemnih voda v slabem stanju zaradi nitratov, pa tudi na drugih območjih; 

• se prouči, kako bi se v naslednjem programskem obdobju spodbudilo izvajanje
ukrepov, ki imajo večje učinke na zmanjševanje nitratov v vodah, na več kmetijskih
površinah na vodovarstvenih območjih; 

• se prouči, kako bi se lahko v naslednjem programskem obdobju usmerilo kmetijske
prakse na območjih, ki so problematična z vidika nitratov v podzemnih vodah, tako da bi 
se dosegel večji pozitiven učinek na vode.

REVIZIJSKO POROČILO 

Uspešnost zmanjševanja nitratov v vodi 2020

Računsko sodišče RS, 26.10. 2020

http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/uspesnost-zmanjsevanja-nitratov-v-vodi-2648/

http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/uspesnost-zmanjsevanja-nitratov-v-vodi-2648/


Kako?
• Ekološko kmetijstvo je metoda za zmanjšanje nitratov v vodi!

• Načrtna preusmeritev v ekološko kmetijstvo vsaj na VVO 1!

• Kratkoročno – vsa državna zemljišča v zakupu se lahko TAKOJ 
preusmerijo – lastnik odloča – aneks s strani SKZG k pogodbi!

• Primeri uspešnih praks v tujini:

• Okolica Münchna – večina kmetijskih površin je danes 
ekološka!

• V Franciji poteka več kot 40 projektov na VVO preusmeritve v 
ekološko in sicer s podporo države, regij – tak primer je tudi 
javno podjetje Pariški vodovod.

https://www.eauetbio.org/carte-des-experiences/

https://www.eauetbio.org/carte-des-experiences/


Prime dobre prakse: 
Pariški vodovod – dolina Vanne vodozbirno območje 

Implementirane aktivnosti:

• partnerstvo med Pariškim vodovodom (javnim podjetjem), svetovalci 
za ekološko kmetijstvo in ekološkimi kooperativami;

• finančna podpora Pariškega vodovoda za organiziranje „ekološke 
preskrbne verige“ (tudi npr. z zgradbami);

• finančna podpora za preusmeritev v ekološko kmetijstvo;

• organiziranje kolektivnih akcij in naložb povezanih kmetov.

Rezultat: več kot 10 % kmet. obd. površin v ekološki pridelavi leta 2019, 
na začetku leta 2009 pa le 2 %! V 10 letih so za 5-krat povečali površine 
pod eko.

Skupni obseg VVO 45 000 ha – od tega 30 000 ha kmetijskih površin obdelovalnih. 



Zakaj? Kako?
• Na ekoloških kmetijah ne uporabljamo herbicidov in drugih kemično sintetičnih 

pesticidov.  ZATO NI OBREMENITVE!

• Ne uporabljamo lahkotopnih mineralnih gnojil – zlasti dušikova povzročajo prisotnost 
nitratov v podtalnici!  ZATO 3-KRAT MANJŠA OBREMENITEV V EKO

V povprečju več meritev v Nemčiji

(Wilbois in sod. 2007)

Ekološka pridelava Konvencionalna pridelava

Izprani nitrati po spravilu pridelka  

poljščin (kg N/ha)

22 60 

Vsebnost nitratov v vodi, ki je stekla 

skozi talni profil (mg/l)

29 92

Ekološko kmetijstvo varuje podtalnico

3-krat večja 

obremenitev v 

konvencionalni 

pridelavi



• je orodje za merjenje in 
odločanje pri izračunavanju, 
kolikšna površina zemlje in 
voda je potrebnih za 
nastanek naravnih virov, ki 
jih človeška populacija 
porabi,

• meri se v globalnih hektarjih 
(gha),

• okoljski odtis je za 25% 
presegel biološko 
zmogljivost planeta.

Sodelovanje s TU Graz (prof. dr. Michael Narodoslawsky) po 2005
Sustainable process index ® - SPI ® (Krotscheck and Narodoslawsky, 1996)

Računalniško podprto orodje (SPIonExcel) http://spionexcel.tugraz.at/

Vsebuje osnove okoljskega odtisa in LCA.

Okoljski odtis

http://spionexcel.tugraz.at/


Okoljski odtis pridelovalnih sistemov dveh zelenjadnic 
Dolenci 2009-2011

• Zelje • Rdeča pesa

ŠTRAUS, Saša. Potencialni indikatorji za ocenjevanje trajnosti v pridelavi hrane na njivah : doktorska disertacija = Potential indicators for sustainability
assessment of food production on the field level : ph. d. thesis. Maribor: [S. Štraus], 2012. XVIII, 184, [5] f., ilustr. http://dkum.uni-
mb.si/Dokument.php?id=52423. 

3-4x manjši okoljski 
odtis ekološke 

pridelave (gha/ha)

http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=52423


Organic food (in gastronomy: -25% to -30 % lower
ecological footprint compared to conventional) 

Meal Conventional

(gm2/meal)

Organic
(gm2/meal)

Index (%)

(conventional =  

100%)

Pumpkin soup 10,3 7,4 71

Beef steak,
potato carrots,
salad

223,2 164,5 74

Cottage chees
cake

37,5 27,3 73

http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/303

Ecological footprint of organic and conventional meals in global m2 
per meal (National porject Organic food in gastronomy (2014-2016)

http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/303


KLJUČNI STRATEŠKI DOKUMENTI ZA OBDOBJE 2023-2027 (vir MKGP, 2021)

Nacionalni strateški 
dokumenti

• Resolucija »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021«

• Strateški načrt (SN) za kmetijstva do 2027 (v pripravi)

• Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetovanja do l. 2027 –
ANEK (v pripravi)!

Evropski strateški 
dokumenti

• Evropski zeleni dogovor

• Strategija ,,From farm to Fork‘‘ (F2F)

• Strategija za biotsko raznovrstnost do leta 2030

• Priporočila EK Sloveniji glede SN in F2F

• EU akcijski načrt za ekološko kmetijstvo do 2030 (25.3.2021) – v javni obravnavi



Strateški in razvojni cilji v različnih dokumentih  (vir: MKGP, 2021)

Resolucija »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021«

Posebna pozornost bo namenjena spodbujanju večjega obsega pridelave in predelave slovenske ekološke hrane.

»Strategija od vil do vilic (F2F)« 

Povečati delež ekološkega kmetovanja (KZU), na 25 % do 2030 (nove tržne prodajne niše, cenovna dostopnost potrošnikov), ugodna
biotska raznovrstnost, zeleno javno naročanje.

»Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030« 

Na vsaj 25 % odstotkih kmetijskih zemljišč se bo izvajalo ekološko kmetijstvo, uporaba agroekoloških praks pa se bo znatno povečala.

»Priporočila Komisije za strateški načrt SKP Slovenije«

Ohranjanje sedanjega trenda ekološke pridelave ob izboljševanju podpore za spodbujanje ekološkega kmetovanja za dosego cilja
strategije „od vil do vilic“.

Krepitev sodelovanja med proizvajalci in OP, povečanje tržne usmerjenosti in razvoj lokalne ekološke proizvodnje hrane ter krepitev
struktur prehranske verige in širjenje inovativnih pristopov in informacij o ekološkem kmetovanju.

»Akcijski načrt za razvoj ekološkega razvoj ekološkega kmetovanja do l. 2027« (ANEK) 

 Povečati delež ekološkega kmetovanja (KZU), na ?  % do 2027. 





Ekološko kmetijstvo je primer krožnega gospodarstva 
http://www.bioimpulse.eu/sl/

človek

tlarastline

živali

V svojem temelju je ekološko kmetijstvo namenjeno preskrbi s hrano najvišje kakovosti pridelovalcem in njihovim potrošnikom v
njihovi okolici, kar najbolje ponazori rek »Lokalna hrana za lokalne prebivalce«

http://www.bioimpulse.eu/sl/


• Ustvarjanje stabilnega 
ekosistema s pomočjo čim 
večje raznolikosti rastlinskih 
vrst in živali

• Visoka rodovitnost tal s 
povečevanjem  vsebnosti  
živih organizmov v tleh in  
povečanjem  vsebnosti 
humusa

• Uporaba okolju 
prilagojenih  in odpornih 
rastlinskih vrst, sort,… in 
pasem živali

• Kolikor je le mogoče 
zaprt  krogotok snovi in 
energije v  okviru 
ekološkega obrata

rastline živali

človek tla

PREPOVED 
kemično 

sintetičnih 
pesticidov (FFS), 

lahkotopnih
mineralnih gnojil,  

GSO

PREPOVED 
preventivnega 

zdravljenja živali, 
prepoved vezane 
reje, krmljenja z 
GS  sestavinami

Kaj je ekološko kmetijstvo?   
Uredba Sveta Evrope 834/2007 – po 1.1.2022 v uporabi 848/2018



Avtor Število 

primer-jav

Število indikatorjev 

biodiverzitete

Statistično značilno 

več raznovrstnosti -

pozitiven učinek

Ni značilnih 

razlik, nejasne 

razlike,…

Statistično značilno 

manj raznovrstnosti 

- negativen učinek

Rahmann 2011 343 10 327 56 13

Hole et al. 2005 76 9 66 25 8

Pfiffner 1996 44 7 49 5 1

Vsota 442 86 22

Delež (%) 80 16 4

Vpliv ekološkega kmetijstva na biodiverziteto – 3 
pregledni znanstveni članki, meta analize

Bavec M, Bavec F (2015). Impact of organic farming on biodiversity. V: Yueh-Hsin, L. (ur.). Biodiversity in ecosystems - Linking
structure and function. Rijeka: InTech, 2015, chapter 8, str. 185-202. Http://dx.doi.org/10.5772/58974. 

http://dx.doi.org/10.5772/58974


Cilji EU kmetijske strategije „From Fork to Farm“ (F2F)

• Zmanjšati porabo pesticidov za 50%

• Zmanjšati porabo sintetičnih mineralnih gnojil za 20% 

• Zmanjšati porabo antimikrobnih zdravil v živinoreji za 50%

• Povečati obseg ekološke pridelave na najmanj 25% kmetijskih 
obdelovalnih površin



Slovenija - 25% EKO površin do leta 2030 (vir: MKGP, 2021)
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Resolucija - Naša hrana

47.850 ha

Green Deal: 25% do 2030:

Letna rast površin – 6.500 ha (1,3 % KZU)

122.000 ha

98.000 ha

68.000 ha

63.500 ha

Strategija Naša hrana: 20% do 2027:

Letna rast površin – 6.100 ha (1,1 % KZU letno) 

Trenutni trend (2018-2030):

Letna rast površin – 2.000 ha (0,4 % KZU letno) 



ANEK do leta 2027 (vir MKGP, 2021)

Strateški dokument, ki ga bo sprejela Vlada RS

Dokument bo obravnavan na DS za eko kmetovanje in z deležniki, ki so 
sodelovali na delavnicah

Medresorsko usklajevanje

Sprejem na vladi predvidoma do 1.7.2021

Pomemben za prenos ukrepanja preko strateškega načrta



Kaj je strateški načrt - SN?

• Je skupni programski dokument Evropske komisije in države članice.

• Krovni programski dokument za izvajanje Skupne kmetijske politike v državah 
članicah od leta 2023 dalje (op. izvajanje programskega obdobja 2014-2020 je na področju SKP podaljšano za 2 

dodatni leti.)

• „Naslednik Programa razvoja podeželja RS 2014-2020“.

• Prvič v „zgodovini“ vključuje celotno SKP – torej tako I. steber SKP (neposredna 
plačila, sektorske intervencije…) kot tudi II. steber SKP (politika razvoja podeželja). 

• Kot celota je podvržen celoviti presoji vplivov na okolje.

• Njegovo vsebino močno uokvirja močna „reorientacija“ SKP v smeri potrošnika, 
okolja & podnebja: 9 specifičnih ciljev + AKIS kot horizontalna vsebina (znanje, 
inovacije, digitalizacija).

• Strateški načrt vsebuje širok spekter ciljno usmerjenih „intervencij“ (utemeljenih 
iz SWOT analize), s katerimi naj bi se „targetiralo“ potrebe držav članic, doseglo 
oprijemljive rezultate v zvezi s cilji na ravni EU, hkrati pa mora SN kot celota 
prispevati k ambiciji Evropskega zelenega dogovora in izpeljanih strategij („od vil 
do vilic“, biodiverziteta do 2030)…

• V novi perspektivi EKSRP sklad ni več del skupnega okvira za EU strukturne sklade 
(uporabljajo pa se določene določbe za CLLD, FI).

(vir MKGP, 2021)



Splošni in specifični cilji SKP 2023-2027

(1) Vzdržni dohodki in odpornost kmetij

(2) Tržna usmerjenost in 

konkurenčnost

(3) Izboljšanje položaja v verigah 

vrednosti

Socio-
ekonomski 

razvoj 
podeželja

Prehranska varnost

Okolje in 
podnebje

(7) Mladi kmetje, podjetništvo

(8) Zaposlovanje, rast, socialna 

vključenost, lokalni razvoj

(9) Izboljšanje odziva kmetijstva 

na zahteve družbe 

(4) Podnebne 

spremembe

(5) Trajnostni razvoj, 

učinkovito 

upravljanje naravnih 

virov

(6) Varstvo biotske 

raznovrstnosti

Spodbujanje znanja, inovacij in digitalizacije v kmetijstvu in na 

podeželskih območjih (HORIZONTALNI CILJ)

Vir: MKGP, 2021



Analiza stanja ekološkega kmetovanja v RS v 2020

V letu 2020 je bilo vključenih 3.689 KMG (5,2% vseh KMG v RS), ki so obdelovala cca. 52.000 
ha KZU (10,8% vseh KZU v RS).

501 podjetje s predelavo, trženjem distribucijo v kontroli eko

12 restavracija in drugih ponudnikov jedi (le ena turistična kmetije) certificiranih 

Do 31.12.2020 se je za leto 2021 vključilo 3.772 KMG.

V letu 2021 je na novo vstopilo 175 KMG, izstopilo pa 92 KMG. 

KMG, ki so izstopila iz eko kmetovanja so obdelovala 593 ha, od tega je bilo 362 ha travinja, 
177 ha poljščin, ostalo pa so bili sadovnjaki, vinska trta in zelenjava. 



Vizija razvoja ekološkega kmetijstva v RS (ANEK):
Slovenija bo leta 2027 v skupini držav EU, z najbolj razvitim 
ekoloških kmetijstvom. 

• Večja podpora razvoju ekološkega kmetijstva. 

• Cilj do leta 2027 najmanj 20% vseh kmetijskih zemljišč vključenih v ekološko kmetijstvo. 

• Večji poudarek na povečanju obsega rastlinske pridelave za trg in ekoloških kmetijskih zemljišč na 
vodovarstvenih območjih in območjih varovane narave. 

• Povečanje ekonomičnosti, inovativnosti in tržne usmerjenosti ekoloških kmetij. 

• Zagotovitev boljšega prilagajanja na podnebne spremembe, zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov ter 
ohranjanje naravnih virov in biodiverzitete na ekoloških kmetijah.

• Zagotovitev učinkovitega podpornega okolja, vključno z nadgradnjo sistema svetovanja, pospeševanja in 
izobraževanja.

• Več sredstev namenjenih raziskavam na področju ekološkega kmetijstva. 

• Povečanje deleža slovenskih ekoloških živil na trgu, tudi v trgovskih verigah in gastronomiji, in zagotovitev min. 
20% delež ekoloških živil v javnih zavodih. 

• Spodbujanje povezovanja ekoloških kmetij v (lokalne/regionalne) zadruge oz. skupine proizvajalcev.

• Več sredstev bo namenjeno tudi promociji, izobraževanju in ozaveščanju potrošnikov ter otrok in mladih.

EU cilj min. 25% 
do 2030

Osnutek, april 2021



Celovit pristop k spodbujanju ekološkega kmetovanja v novem SN?

SC 4,5,6
Ekološko 

kmetovanje, 
KOPOP

SC 8
Leader/LAS
Nekmetijske
dejavnosti

SC 2

Naložbe  

Male kmetije

SC 7
Mladi 

prevzemniki

SC 9

Promocija 

ekoloških živil

SC 3 
Povezovanje (SP,OP)
Sodelovanje (kratke 

dobavne verige, regijski 
pristop) 

Sheme kakovosti

SC 10

AKIS

(svetovanje,

izobraževanje,

usposabljanje,

demonstracije)

SC 1

Neposredna 

plačila,

OMD

(vir MKGP, 2021)



Digitalizacija v ekološkem kmetijstvu –
nekatere aplikacije 
Spremljanje agroekoloških razmer 
v nasadih

Vodenje evidenc

Podpora odločitvam na ekološki 
kmetiji 

Informacije 

Izobraževanje preko spleta –
primer v 2020 

Skupnostno spletno naročanje 
ekoloških pridelkov

Trženje preko spleta 

– nekaj primerov e-trgovine na 
ekoloških kmetijah



Nagrajena majhna ekološka zelenjadarska kmetija 
pri časniku Finance https://agrobiznis.finance.si/8952456/Vegerila-je-

digitalizirana-majhna-ekoloska-kmetija-ki-uspesno-posluje

https://www.facebook.com/tilen.prapro
tnik.921

Več na:

https://www.zdeks.si/aktualno/digitalno
-podprta-ekoloska-kmetija-vegerila

»Digitalizacija nam je omogočila
izvajanje zelo kompleksnega sosledja
posevkov in kolobarja, kar bi bilo
brez digitalnega modela skoraj
nemogoče. Druga korist je 
optimizacija pridelave. Dobro je tudi
to, da lahko isti ali dopolnjen načrt
uporabljamo več sezon. Ponuja nam
možnost načrtovanja in 
evidentiranja ter analize sezone in 
razmeroma preprosto vključitev
kmetije v ekološko kontrolo,«pravi
Tilen Praprotnik.



Trženje preko spleta – nekaj primerov e-trgovine z 
ekološkimi izdelki – tudi na ekoloških kmetijah (registrirano kot 
dopolnilna dejavnost)

https://vila-natura.si/trgovina/bio-moke

https://www.drobtinka.si/kategorija-izdelka/zdrava-
prehrana/

https://www.kalcek.si/produkti.html

Skupnostno naročanje

http://nakupujmoskupaj.si/

https://www.zelenikrog.si/cenik

https://beeko.si/spletna/

https://www.zadruga-dobrina.si/zabojcki

https://zeleni-zabojcek.si/za/

https://pri-
kmetu.si/ponudba.php?certifikat=bio_eko

https://www.zemljainmorje.si/trgovina/

http://www.eko-podezelje.si/eko-prodajna-
mesta/

https://www.drobtinka.si/kategorija-izdelka/zdrava-prehrana/
https://www.drobtinka.si/kategorija-izdelka/zdrava-prehrana/
https://www.kalcek.si/produkti.html
http://nakupujmoskupaj.si/
https://www.zelenikrog.si/cenik
https://beeko.si/spletna/
https://zeleni-zabojcek.si/za/
https://pri-kmetu.si/ponudba.php?certifikat=bio_eko
https://www.zemljainmorje.si/trgovina/
http://www.eko-podezelje.si/eko-prodajna-mesta/


Novo – na spletnem portalu MKGP
https://www.nasasuperhrana.si/zemljevid-lokalni-ponudniki-
hrane/ekoloski/
https://www.youtube.com/watch?v=eoOB5K7ynXY

https://www.nasasuperhrana.si/zemljevid-lokalni-ponudniki-hrane/ekoloski/


Digitalne promocijske vsebine

https://www.youtube.com/wa
tch?v=K-a0-gj3mWg

https://www.nasasuperhrana.si/tag/ekolosko/

https://www.youtube.com/watch?v=K-a0-gj3mWg


Robotizacija za uravnavanje plevelov –
priložnost za olajšano in učinkovitejšo 
ekološko pridelavo



Robotizirana molža, krmljenje, spremljanje prehrane…



Mladi inovativni kmetje v RS – večina/vsi z ekoloških kmetij

• 2014 Frešer – eko vinogradništvo https://agrobiznis.finance.si/8838713

• 2015 Uranjek Boris – turizem https://www.pribaronu.si/

https://agrobiznis.finance.si/8816392

• 2016: Kukenberger Toni – eko mlečna prireja in sirarstvo   http://www.ekosirarna.si/

• 2017: Vizjak Matic – eko čiliji http://kmetija-vizjak.si/o-kmetiji/

• 2019: Igor Padauf (Vučja vas) – eko poljedelstvo 
https://www.youtube.com/watch?v=gYz105SmzMs

in Katja Temnik https://www.youtube.com/watch?v=K6RoxniE3Fw eko zelišča

https://agrobiznis.finance.si/8838713
https://www.pribaronu.si/
https://www.pribaronu.si/
https://agrobiznis.finance.si/8816392
http://www.ekosirarna.si/
http://www.ekosirarna.si/
http://kmetija-vizjak.si/o-kmetiji/
https://www.youtube.com/watch?v=gYz105SmzMs
https://www.youtube.com/watch?v=K6RoxniE3Fw




Ekološko kmetijstvo je del rešitve

Zmanjša negativni 
vpliv

CIJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA Poveča pozitivni vpliv EK 
na 

Manjša proizvodnja 
agrokemikalij

13 13 Sekvestracija ogljika

Kemikalije zmanjšajo 
biodiverziteto nad in 
v tleh 

15 15 30-50% večja 
biodiverziteta na 
ekoloških kmetijah

Kemikalije 
onesnažujejo vodne 
sisteme

6 6 Več zadržane vode v tleh

Mineralna gnojila so 
razlog evtrofikacije
(mrtve zone)

14

Industrijsko 
kmetijstvo negativno 
vpliva na biosfero

12 12 Certificirano in priznano 
od potrošnikov

Kemikalije ogrožajo
delavce v kmetijstvu

8

Pesticidi lahko 
negativno vplivajo na 
zdravje

3 3 Več hranil v ekoloških 
živilih

2 Ekološko kmetijstvo je 



Carbon sequestration in the soil:  organic vs. conventional

Juliane Hirte, Jens Leifeld, Samuel Abiven, Hans-Rudolf Oberholzer, Jochen Mayer (2018). Below ground carbon inputs to soil via 
root biomass and rhizodeposition of field-grown maize and wheat at harvest are independent of net primary productivity,

Agriculture, Ecosystems & Environment, Volume 265, Pages 556-566, ISSN 0167-8809,
https://doi.org/10.1016/j.agee.2018.07.010.

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880918302871)



On-farm study of root biomass and distribution to 
0.75 m depth in 24 wheat fields

„Our findings 
highlight the potential 
of organic farming in 
promoting root C 
inputs to topsoils and 
thereby contributing 
to soil organic matter 
build-up and 
improved soil quality 
in agroecosystems.“

Juliane Hirte, Florian Walder, Julia Hess, Lucie Büchi, Tino Colombi, Marcel G. van der Heijden, Jochen Mayer, (2021).  Enhanced 
root carbon allocation through organic farming is restricted to topsoils, Science of The Total Environment, Volume 755, Part 2,

143551, ISSN 0048-9697, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143551.
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720370820)

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143551


CH has changed their evaluation of impact of
organic agriculture on C sequestration
Zurich-Reckenholz, 07.01.2021

Soils possess great potential for 
sequestering CO2 from the atmosphere 
in the form of carbon, and thus for 
mitigating global warming. Agroscope
researchers have now shown that in 
extensive cultivation systems, 
significantly more carbon enters the 
soil via plant roots than previously 
assumed. 

Based on these findings, the estimated 
values for the National Greenhouse 
Gas Inventory were adjusted. 



Ni vesoljska znanost …

• …videti/spoznati, da je 
konvencionalno kmetijstvo del
problema…

• …medtem ko je ekološko 
kmetijstvo  del rešitve!

Narodoslawsky, M. et al. 2011. Conventional and organic farming: A comparison of ecological pressures, FKBV, Alpe-Adria 
Biosimpozij, Maribor.



Hvala za pozornost!


