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INFORMACIJE – GRADIVO ZA UDELEŽENCE
usposabljanj za Ukrep EKOLOŠKO KMETOVANJE (PRP 2014-2020) v l. 2015
Usposabljanja za ekološko kmetijstvo v l. 2015 izvaja Inštitut za trajnostni razvoj, Ljubljana, s partnerjem
Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede iz Maribora. Usposabljanja v l. 2015 obsegajo naslednje vsebine:
1.
2.
3.
4.
5.

Uvod – zahteve ekološkega kmetijstva in Ukrepa EK
Varstvo voda in tal ter podnebne spremembe v povezavi z ekološkim kmetijstvom
Trženje
Ekološko čebelarstvo
Ekološko semenarstvo

Vse predstavitve za omenjene vsebine bodo po izvedbi usposabljanj javno dostopne prek naslednjih spletnih
strani: www.itr.si (Inštitut za trajnostni razvoj) in http://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica (Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, PRP)
Nekatere naštete vsebine so bolj podrobno predstavljene tudi drugje:
(1) Uvod –zahteve ekološkega kmetijstva in Ukrepa EK
Splošne zahteve za ekološko pridelavo in predelavo ekoloških pridelkov:
Zahteve zakonodaje za ekološko kmetijstvo so praktično predstavljene na straneh organizacij za kontrolo EK, na
http://www.ikc-um.si/ikc-um/ekolosko-kmetijstvo-2/ (IKC-UM) in na http://www.kon-cert.si/ekoloskapridelava.html (Kon-cert), ter http://www.bureauveritas.si/ (Bureau Veritas), kjer je sistematično predstavljena
tudi aktualna zakonodaja za ekološko kmetijstvo.
Dovoljena sredstva (gnojila, sredstva za varstvo rastlin, krmni dodatki,…) za ekološko kmetijstvo, ki jih je na
pozitivno listo uvrstil Inštitut za ekološko kmetijstvo pri FKBV od leta 2012 dalje so na povezavi
http://fkbv.um.si/studij/katedre/ekolosko-kmetovanje-poljscine?showall=1&limitstart=
O označevanju živil lahko najdete dodatne informacije na spletu projekta FKBV SI-AT Trajnostno prehranjevanje
http://www.bioimpulse.eu/sl/na povezavi http://www.bioimpulse.eu/sl/images/Modul4/Vemkajjem1.pdf
Predstavitev ukrepa Ekološko kmetovanje v PRP 2014-2020: novosti, možnosti, pogoji in zahteve:
http://www.arsktrp.gov.si/fileadmin/arsktrp.gov.si/pageuploads/Aktualno/Aktualno/2015/EK__za_leto_2015.pdf
Možne kombinacije ukrepa Ekološko kmetijstvo s kmetijsko-okoljsko-podnebnimi plačili (KOPOP):
http://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/10-kmetijsko-okoljska-podnebna-placila-2015-2020/file
Pridobitev podpor za naložbe v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu v okviru PRP 2014-2020: http://www.programpodezelja.si/sl/knjiznica/42-nalozbe-v-kmetijstvu-iz-naslova-programa-razvoja-podezelja-2014-2020/file
(2) Varstvo voda in tal ter podnebne spremembe v povezavi z ekološkim kmetijstvom
Konkretni primeri ukrepov na ekoloških kmetijah, ki varujejo podnebje, tla in vodo ter obenem večinoma
prispevajo k boljšim ekonomskim rezultatom na kmetiji, najdete v ITR-jevi publikaciji Varstvo podnebja na
ekoloških kmetijah na http://www.itr.si/publikacije

Zmanjšanje izgub amonijaka pri uporabi gnojevke: http://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/40-zmanjsanjeizgub-amonijaka-pri-gnojevki/file
Kmetijstvo na območjih Natura 2000 (še iz PRP 2007-2013): http://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/9natura-2000/file
Varovanje traviščnih habitatov metuljev http://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/3-traviscni-habitatimetuljev/file in drugih posebnih habitatov http://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/2-posebni-traviscnihabitati/file
Informacije o slovenskih avtohtonih in tradicionalnih pasmah domačih živali: http://www.programpodezelja.si/sl/knjiznica/22-slovenske-avtohtone-in-tradicionalne-pasme-domacih-zivali/file
Ekološko kmetijstvo varuje okolje – gradiva in predstavitev: http://www.bioimpulse.eu/sl/images/Modul3/PPP3.pdf
v okviru projekta FKBV SI-AT Trajnostno prehranjevanje http://www.bioimpulse.eu/sl/
(3) Ekološko semenarstvo
Natančnejše informacije za ekološke kmetije, ki se zanimajo za pridelavo semena ali vključitev v ukrep za ekološko
semenarstvo v okviru PRP: Fanči Perdih, info@amarant.si , tel. 01/563 92 36.
Udeležba na Usposabljanjih za EK (6 ur) je pogoj za izplačilo neposrednih plačil za ekološko kmetijstvo v okviru
PRP 2014-2020. Seznam udeležencev in njihovih številk KMG bo vpisan v bazo pri AKTRP. Pisna potrdila o
udeležbi bo ITR posredoval samo po e-pošti tistim, ki bodo to zahtevali in posredovali svoj e-naslov.
Platforma za ekološko kmetijstvo
PEK je nova mreža združenj ekoloških kmetov in drugih nevladnih organizacij s področja ekološkega kmetijstva.
Ustanovljena je bila v l. 2015 z namenom, da ministrstvom oziroma vladi in javnosti sporoča predloge in stališča
glede ekološkega kmetijstva. V njej sodeluje vrsta združenj za ekološko in biodinamično kmetijstvo.
Člani strokovne ekipe za usposabljanja za ekološko kmetijstvo:
Inštitut za trajnostni razvoj, Ljubljana:
dr. Anamarija Slabe, univ. dipl. inž. kmet.
mag. Vesna Alič, univ. dipl. inž. kmet., mag. ekon.
Janez Gačnik, univ. dipl. inž. kmet.
dr. Maja Kolar, univ. dipl. inž. kmet.
Kristina Ogorevc Račič, univ. dipl. inž. živ. teh.
Fanči Perdih, dipl. inž. kmet.
Marko Slavič, dipl. inž. živinoreje
Urša Šebenik , univ. dipl. inž. vodarstva
Milena Šlosel, univ. dipl. inž. kmet.
dr. Matjaž Turinek, univ. dipl. inž. kmet.
Tamara Urbančič, univ. dipl. inž. živinoreje
Simon Valentan, univ. dipl. inž. kmet.

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede,
Maribor:
dr. Martina Bavec, univ. dipl. inž. kmet.
dr. Franci Bavec, univ. dipl. inž. kmet.
dr. Silva Grobelnik Mlakar, univ. dipl. inž. kmet.
mag. Martina Robačer, univ. dipl. inž. kmet.
mag. Manfred Jakop, univ. dipl. inž. kmet.

Inštitut za trajnostni razvoj daje podrobnejše informacije glede predstavljenih vsebin – strokovnih usposabljanj in
svetovanja s področja ekološkega kmetijstva. Pišite nam na info@itr.si.
Te informacije – gradivo bomo vsem, ki ste nam dali svoj elektronski naslov, posredovali tudi po e-pošti, zaradi
lažjega dostopa do spletnih strani. Na voljo bodo tudi prek povezave na spletni strani www.itr.si.

