Ali »ekokontrola« tudi svetuje?
Pomembno je, da se zavedamo: kontrolorji, ki delajo za
organizacije za nadzor ekološkega kmetijstva, niso svetovalci, temveč inšpektorji. Preverjajo, ali na ekološki kmetiji
ali predelovalnem obratu delajo v skladu z zakonodajo za
ekološko kmetijstvo. To pomeni, da od ekokontrolorja ne
smemo pričakovati, da nam bo SVETOVAL glede ekološke
pridelave ali izpolnjevanja predpisov. Predpise moramo
preštudirati in jih poznati, preden se vključimo v nadzor.
Velika napaka je, če čakamo na prvo ekokontrolo, da bi
nam kontrolor razložil, kako naj kmetujemo ekološko.
Lahko pa organizacijo za ekokontrolo oziroma kontrolorja
prosimo za POJASNILO v zvezi z izvajanjem določenega
predpisa, in nam bo pojasnilo tudi dal.
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Zgibanko smo pripravili v okviru projekta
»SKOK NAPREJ – izvajanje Akcijskega
načrta za ekološko kmetijstvo« s finančno
podporo Islandije, Lihtenštajna, Norveške
in Norveškega finančnega mehanizma, ter
Službe Vlade za razvoj in evropske zadeve.

Ali lahko tudi ekološki kmet
posreduje svoje znanje?
Dolgoletne praktične izkušnje in poglobljeno znanje ekoloških kmetov je zelo dragoceno. Mnogi kmetje se zato
z vprašanji obračajo na svoje kolege, izkušene ekološke
kmete. Vendar pa ti ne morejo vedno ustreči vsem. Če vas
zanima:
• da bi vam svetoval izkušen ekološki kmet,
• da bi lahko vi kot izkušen ekološki kmet posredovali
svoje izkušnje in znanje drugim,
se obrnite na nas (ITR), da se pogovorimo o možnostih.

Fotografije: "Kmetijski dan" na ekološki
kmetiji; ekopraznik/ekotržnica v
Ljubljani. Vir: ITR.
Znak BIODAR odpira vrata na domače
in tuje trge.

Pameten kmet ima EKO krompir!
Že mogoče – ampak pamet in znanje ne padeta z neba.
Treba si ju je pridobiti.

Kam po

znanje o

?

ekokmetijstvu

V tej zgibanki vam svetujemo,
kam se obrniti, če potrebujete
informacije in znanje o
ekološkem kmetijstvu.

Organizacije, ki se posvečajo prenosu
znanja v ekološkem kmetijstv
Inštitut za trajnostni razvoj je zasebni zavod, ki v ekološkem
kmetijstvu deluje od leta 1995. Zelo aktivni smo na ravni politik. Ves čas pa izvajamo tudi svetovanje in izobraževanje za
tehnologije ekološke pridelave, trženje ekoživil ter razvoj dopolnilnih dejavnosti na ekokmetijah. Koordiniramo tudi delo
ekološke tržnice na osrednji ljubljanski tržnici (od leta 1999).

Ekološko kmetijstvo je sodobna kmetijska metoda, ki daje najboljše odgovore na izzive današnjega časa: pridelovati visoko kakovostna živila in obenem varovati okolje, vodo, biotsko pestrost in
dobrobit domačih živali. Da je to usmeritev za prihodnost, najbolj
kaže povpraševanje po ekoživilih, ki stalno narašča.

Inštitut za trajnostni razvoj, Trubarjeva 50 (pisarna),
1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Ariana-Lucija Tratar-Supan
T: 01 4397 460; 051 368 890; F: 01 4397 105; info@itr.si
www.itr.si

Eno glavnih orodij, ki ga ekološki kmet potrebuje za uspeh, je kakovostno znanje. Lahko ima še tako dobre pogoje za kmetovanje, a
brez znanja in razumevanja ekopridelave ne bo uspešen ekokmet.

V Kmetijski svetovalni službi, ki deluje v okviru KGZS, so posamezni
svetovalci, ki lahko svetujejo tudi glede ekološkega kmetijstva, ter 3
svetovalci specialisti za ekokmetijstvo. Zato se na najbližjem kmetijskem zavodu ali pri kontaktni osebi na KSS (glej spodaj) najprej pozanimajmo, na katerega svetovalca se v zvezi s temi vprašanji lahko obrnemo; ni namreč vsak kmetijski svetovalec ustrezno usposobljen.

Kam se obrniti, ko se odločamo za
vključitev v ekološko kmetovanje?

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, Celovška 135, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Janko Rode
T: 01 5136 685; F: 01 5136 650; janko.rode@kgzs.si
www.kgzs.si

Tu najdete kontakte organizacij, ki se ukvarjajo s prenosom znanja
v ekološkem kmetijstvu – tudi s svetovanjem glede vključitve v
ekokmetijstvo.

KGZ Celje, KSS, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje
Kontaktna oseba: Mitja Zupančič, specialist za ekološko kmetovanje
T: 03 4255 513; F: 03 4255 530; mitja.zupancic@ce.kgzs.si
www.kmetijskizavod-ce.si

Za tiste, ki začenjate: zelo pametno in pogosto tudi nujno potrebno
je, da si kmetija naredi načrt preusmerjanja v ekološko pridelavo,
saj se tako izognemo možnim neprijetnim »presenečenjem«.
Poiščite, katera organizacija vam najbolj ustreza glede na vašo
lokacijo ali temo s področja ekokmetijstva, ki vas zanima. Stopite v
stik s kontaktno osebo in prosite za nadaljnje informacije!

KGZ Maribor, KSS, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
Kontaktna oseba: Andrej Jamšek, specialist za ekološko kmetovanje
T: 02 2284 948; F: 02 2519 482; andrej.jamsek@kmetijski-zavod.si
www.kmetijski-zavod.si
KGZ Nova Gorica, KSS, Pisarna Tolmin, Rutarjeva 35, 5220 Tolmin
Kontaktna oseba: Bogdan Črv, specialist za ekološko živinorejo
T: 05 3811 295; GSM: 041 772 656; bogdan.crv@go.kgzs.si
www.kvz-ng.si
Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije ali Zveza Biodar podeljuje prvo in najbolj prepoznavno slovensko znamko za ekoživila – BIODAR. Na Zvezi vam lahko svetujejo zlasti v zvezi s trženjem ekoživil.
Zveza združuje sedem regionalnih društev, mnoga od njih organizirajo
izobraževanja. Informacije o najbližjem dobite na sedežu Zveze.
Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije – Zveza BIODAR
Metelkova 6, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Boris Fras
T: 031 508 903; 05 9078 291; fras.boris@siol.net
www.zveza-ekokmet.si

Združenje ekoloških kmetov osrednje Slovenije – ZEKOS je član Zveze BIODAR in najstarejše združenje ekoloških kmetov pri nas. Organizira
izobraževanja ter ekskurzije in članom nudi podporo pri nabavi semen
in sadik ter prodaji.
Združenje ekoloških kmetov osrednje Slovenije – ZEKOS
Metelkova 6, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Primož Krišelj
T: 041 936 571; info.zekos@gmail.com
www.zekos.si

Zveza društev za biološko dinamično gospodarjenje Ajda – Demeter Slovenija
Zveza združuje dvanajst regionalnih društev, ki organizirajo izobraževanja o biološko-dinamičnem kmetijstvu. Informacije o najbližjem dobite
na sedežu Zveze.
Zveza društev za biološko dinamično gospodarjenje Ajda – Demeter
Slovenija, Podrečje 10, 1230 Domžale
Kontaktna oseba: Jože Grabljevec
T: 041 323 249; ajda.domzale@gmail.com
www.zveza-ajda.si

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru
Na fakulteti izvajajo študijski program Ekološko kmetijstvo in organizirajo predavanja in izobraževanja za kmete in strokovnjake. Kontaktna
oseba vas bo usmerila na strokovnjaka za področje, ki vas zanima.
Univerza v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede,
Pivola 10, 2311 Hoče
Kontaktna oseba: Martina Robačer
T: 02 3209 049; F: 02 6161 158; martina.robacer@uni-mb.si
www.fk.uni-mb.si

Amarant
Kooperativa Amarant svojim kooperantom nudi svetovanje in izobraževanja o biološko-dinamični pridelava, še zlasti posebna znanja o ekološki pridelavi zelenjave in semenarstvu.
Amarant Kooperativa d.o.o., Golišče 3, 1281 Kresnice
Kontaktna oseba: Fanči Perdih
T: 031 706 444; F: 01 563 9236; info@amarant.si
www.amarant.si

SIR MARK d.o.o. – Eko market
Podjetje nudi svetovanje na področju ekološke pridelave, predelave,
označevanja in trženja ekoloških pridelkov oziroma živil.
SIR MARK d.o.o., Gerbičeva ulica 16, 1000 Ljubljana
T: 041 37 37 29; F: 05 90 41 703; info@ekomarket.si
www.ekomarket.si

