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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.

Ekološko kmetijstvo je sodobna kmetijska metoda,  
ki nudi odgovore na zahtevne izzive današnjega časa  

in prihodnjih generacij: pridelovati visoko kakovostna živila  
in obenem varovati okolje, biotsko pestrost, vodo,  

podnebje in dobrobit domačih živali. 

za Akcijski načrt razvoja 
ekološkega kmetijstva 

O publikaciji

 Kaj smo dosegli

Nekatera prizadevanja projekta se že uresničujejo, na primer:

•	 MKGP je ustanovilo delovno skupino za spremljanje izvajanja 
ANEK.

•	 V Akcijskem načrtu za zeleno javno naročanje je opredeljena 
tudi vloga ekoživil.

•	 Slovenija je sprejela razmeroma omejevalno zakonodajo za 
gojenje GSO (potreben, a še ne zadosten pogoj za prepreče-
vanje onesnaženja z GSO).

Kaj je še potrebno –  
poziv odločevalcem:

Državne inštitucije ter politike, vključno s poslanci DZ, poziva-
mo, da zagotovijo zlasti naslednje:
•	 ANEK mora dobiti ustrezno in dovolj natančno opredeljeno 

vlogo v novi Strategiji kmetijstva, in sicer kot ena predno-
stnih usmeritev slovenskega kmetijstva. Enako tudi v drugih 
nacionalnih strateških in razvojnih dokumentih.

•	 Izvajanje ANEK je treba podpreti z ustreznim proračunom.

•	 MKGP naj kot glavni financer zagotoviti konkreten delež za 
izobraževanje in svetovanje v ekološkem kmetijstvu, soraz-
merno s ciljnimi številkami v ANEK.

•	 KGZS – KSS naj izvede prestrukturiranje za učinkovito sveto-
vanje v ekološkem kmetijstvu.

Nadaljnje informacije

Vse publikacije in več o projektu »Skok naprej« na 
www.itr.si/skok_naprej
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1. Prenos znanja 
To je ena ključnih slabosti v slovenskem ekokmetijstvu. Po eni 
strani znanja manjka tako pri kmetih kot pri kmetijskih sveto-
valcih, po drugi pa imajo izkušeni ekokmetje veliko znanja, ki bi 
lahko koristilo obojim. 

Oblikovali smo medinštitucionalno skupino strokovnjakov za 
ekokmetijstvo iz javnega in zasebnega sektorja, ki je na de-
lovnih sestankih pripravila priporočila za izboljšanje stanja. 
Predstavili smo jih na posvetu na sejmu AGRA v Gornji Radgoni 
3.9.2009.

2. Ekoživila v javnem naročanju
Naša anketa na osnovnih šolah in v vrtcih je pokazala, da je 
zanimanje za naročanje ekoživil v porastu, glavna ovira pa so 
pomanjkanje ustrezne (zlasti lokalne!) ponudbe in višje cene. 

Ekoživila za vsak dan: zeleno javno naročanje je priložnost za slovenske 
kmete

Torej: priložnost za slovenske kmete, s povečanjem in boljšo or-
ganizacijo ponudbe pa se znižajo tudi cene. 

Organizirali smo odlično obiskan posvet (april 2009) in pripravi-
li priporočila za javno naročanje ekoživil za OŠ in vrtce. Sodelo-
vali smo pri pripravi Akcijskega načrta za zeleno javno naroča-
nje (Vlada RS, maj 2005).

3. Varovanje pred onesnaženjem z GSO.
Sodelujemo v postopkih priprave zakonodaje. Pripravljamo 
pisma, stališča in peticije glede aktualnih vprašanj gojenja in 
rabe GS rastlin. V sodelovanju z drugimi organizacijami civilne 
družbe pripravljamo dogodke in akcije. Tiskamo publikacije, iz-
dajamo novice in še več... poglejte na našo spletno stran!

»Ekofunkcionalna intenzifikacija« 
je odgovor na vprašanje, kako na 
planetu z omejenimi naravnimi 
viri ekološko pridelovati dovolj 
kakovostne hrane za vse. Zato pa 
so potrebne tudi ustrezne razi-
skave.

Brošuro TP Organics smo pripra-
vili v slovenskem jeziku. Na voljo 
je v elektronski in tiskani obliki.

 ANEK potrebuje »skok naprej«!

Na Inštitutu za trajnostni razvoj smo dejavno sodelovali že 
pri oblikovanju ANEK, zlasti z delavnicami za različne deležnike. 
S projektom »Skok naprej« skušamo spodbuditi izvajanje ANEK 
zlasti na naslednjih področjih:

Ekološke kmetije dokazujejo, da za pridelavo kakovostne hrane 
v zadostnih količinah ne potrebujemo energijsko potratnih ter 
zdravju in okolju škodljivih tehnologij. 

Povpraševanje po ekoživilih iz leta v leto narašča tudi v Sloveni-
ji, a žal uvozimo mnogo več ekoživil, kot jih pridelamo. 

Vlada RS je novembra 2005 sprejela Akcijski načrt razvoja eko-
loškega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015 – ANEK. V njem je 
podana analiza stanja in načrt ukrepov za spodbuditev razvoja 
ekokmetijstva, ter tudi cilji, na primer:

•	 do leta 2015 delež ekoloških kmetij v Sloveniji povečati na 
15%, delež kmetijskih zemljišč v nadzoru ekokmetijstva pa 
na 20%;

•	 do leta 2015 doseči na slovenskem trgu 10% ekoživil sloven-
skega porekla od celotne prodane količine hrane;

•	 ekološko kmetijstvo kot prioriteta kmetovanja, ki pospešuje 
trajnostni razvoj kmetijstva in soustvarja pogoje za učinkovit 
trajnostni razvoj države;

•	 povečati učinkovitost svetovalne službe pri vzpodbujanju in 
razvoju ekološkega kmetijstva.

Podobne, ponekod še bolj smele akcijske načrte za ekološko 
kmetijstvo imajo tudi druge države EU.

Kje smo po štirih letih?

Na večini področij žal še zelo daleč od zastavljenih ciljev. Med 
drugim tudi zato, ker: 

•	 je bil ANEK sprejet brez finančne podpore – brez proračuna. 
Država mora pokazati ne le dobro voljo, temveč tudi politič-
no voljo, kar naredi šele z zagotovitvijo financ.

•	 Veliko deležnikov ANEK sploh ne pozna; med njimi je tudi 
velik del uslužbencev javne uprave na različnih ministrstvih.

•	 O ekološkem kmetijstvu še vedno obstaja precej predsodkov 
in premalo znanja, zato nekateri nanj gledajo bolj kot na gro-
žnjo kot na priložnost.

Ekokmetijsko znanje za prihodnost

Že obstoječi in tudi možni prispevek ekološkega kmetijstva k 
prehranski varnosti in varovanju okolja je dobro predstavljen in 
utemeljen v viziji evropske tehnološke platforme TP Organics:

Vizija za raziskovalni
program za ekoživila
in ekološko kmetijstvo
do leta 2025

Ekokmetijsko znanje za prihodnost

Tehnološka platforma ‘Organics’
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Sodobno ekološko kmetijstvo: znanje in oprema, ne motika!


