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 Kmetijstvo, hrana in globalni problemi  

 Pomen in prednosti ekološkega kmetijstva –  primerjava z 
drugimi shemami kakovosti  

 Kje smo v Sloveniji  

 

 Kmetijska zemljišča  -  800 m2 njiv/prebivalca –  samooskrba? 

 Pitna voda  - VVO 

 Okoljski / ogljični  odtis 

 PODNEBNE SPREMEMBE 

 

 Zakaj je „EKOLOŠKO + LOKALNO = IDEALNO“ lahko odgovor 
tudi na dileme o odpornosti /prilagoditvam na podnebne 
spremembe 

VSEBINA 



KMETIJSTVO JE RAZPETO MED ŠTEVILNE 

SMERI / ZAHTEVE  

Pridelava hrane Energija iz kmetijstva 

Materiali 

Podnebne  
spremembe 
 
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. 

 



Dogovor iz leta 2015 – 

cilji do 2030 



SAMOOSKRBA V RS 2013-2018 

 

https://www.kis.si/f/docs/Porocila_o_stanju_v_kmetijstvu_OEK/ZP_2018_splosno__pr

iloge_koncna_internet_compressed.pdf 



Ni zagotovilo prehranske varnosti in stabilnosti v 
svetu 
 

Vse več prehranskih škandalov (BSE, dioksin, GSO, 
pesticidi, klormekvat, nitrati, kloramfenikol, antibiotiki, 
hormoni, E. Coli … ) 
 

Ima negativne okoljske posledice: 
 klima,  
 tla,  
 voda,  
 toplogredni plini, 
 biotska raznovrstnost, 
 živalim ni prijazno, 
 zdravje ljudi ogroženo,… 
 

Je trajnostno? 
 

KONVENCIONALNO / INDUSTRIJSKO / 

INTENZIVNO KMETIJSTVO  
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Ali lahko z enakimi orodji / postopki 
(intenzifikacija in kemizacija kmetijstva 

in hrane)  dosežemo drugačne rezultate? 

 

Da?              Ne? 

 

Kaj želimo ohraniti za prihodnost?  

Rodovitna tla? Pitno podtalnico? Zrak? 

 

 

KAKO NAPREJ?  



Primerjava trajnostnih storitev 

Rodovitnost zemlje 

zmanjšana poraba energije 

biodiverziteta 

zmanjšano onesnaževanje vode 

donosnost 

Celotni stroški 

Ekosistemske storitve 

Delovna mesta 

Zmanjšana raba pesticidov 

zmanjšana raba pesticidov 

Kakovost hrane 

Donos poljščin 

Ekološko kmetovanje 

konvencionalno 

produktivnost 

Družbena razsežnost Gospodarska razsežnost 

Okoljska 

razsežnost 

 

 

 

 

KORISTI EKOLOŠKEGA  

 KMETIJSTVA 
 

Slovenija v 2017  

Št. k. 3.535 5,2% 

46.222 ha 9,2% 

 

Avstrija v 2018  

Št. k. 23.117  20,4% 

619.380 ha 23,9% 

 



EKOLOŠKO KMETIJSTVO IN EKOLOŠKA 

HRANA – DEL REŠITVE ZA GLOBALNE 

PROBLEME PRIHODNOSTI 

Več biološke raznovrstnosti  Boljša kakovost ekološke hrane  



EKOLOŠKO KMETIJSTVO JE DEL REŠITVE  



TRŽIŠČE Z EKOLOŠKIMI ŽIVILI – NI VEČ 

LE TRŽNA NIŠA!  

Ekološka hrana 
in pijače so 
rastoči segment 
na globalnem 
tržišču živilsko 
predelovalne 
industrije.  

 
Reganold  JP and Watcher  
JM (2016).  Organic 
agriculture  in  the twenty -
f i r st  century  Nature p lants .  
Review ar t ic le  

15221 ,  doi :  10.1038/ 
nplants.2015.221.  



Biodinamična  

(Standardi Demeter International) 
in  

Ekološka pridelava  

(Uredbe 834/2007, 889/2008 in 
1235/2008 ter Pravilnik  o eko… 

Ur. l. RS 8/2014)  

Integrirana pridelava 
(Pravilnik o integrirani pridelavi 

Ur.l. RS, št. 110/2010, 
Tehnološka navodila za IPP oz. 

IPZ oz. IPG oz. IPS)  

Konvencionalna pridelava – upoštevana 

vsa osnovna kmetijska pridelava (Zakon o 
kmetijstvu, varstvu rastlin, nitratna direktiva, GAP, 

CC,…) 

V RS je okoli 

500.000 ha in 

70.000 kmetij 

– 60.000 

uveljavlja SKP: 

 

47.848ha 

10% 

(3.741eko 

kmetij = 5,6%, 

35 

biodinamičnih) 

 

V letu 2014 

60.000 ha v IP 

14% 

(6.000 kmetij) 

Po uvedbi 

KOPOP v 2015 

4.827 ha oz. 

pod 1% na 670 

kmetijah. 

K: 450.000 ha 

90% 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO 
IN OKOLJE 

NEKATERI NOVI TRENDI 

 

http://www.blogger.com/rearrange?blogID=8717001253837954738&widgetType=Image&widgetId=Image18&action=editWidget
http://100milediet.org/
http://www.usda.gov/wps/portal/knowyourfarmer?navtype=KYF&navid=KYF_LOCALFARMER


KAJ LAHKO NAREDIMO PRI IZBORU? 
VREDNOTENJE GLEDE NA NAČIN PRIDELAVE IN 

ZAGOTAVLJANJE VIŠJIH STANDARDOV 
VARNOSTI V PRIDELAVI/PRIREJI  

Sadje, zelenjava 

1. Ekološko sadje in 
zelenjava 

 

2. Integrirana pridelava 

 

3. GLOBAL GAP certifikat 
za sadje in zelenjavo iz 
uvoza 

 

4. Izbrana kakovost 
 

+ SVEŽOST –  čas od pobiranja 
do dobave/prevzema 

 

Živila živalskega porekla  

1. Ekološka reja  

 

2. Seneno mleko in meso 

3. Pridelano/proizvedeno 
brez GSO 

 

 

4. Prosta reja 

 

5. Izbrana kakovost 



Vir: Nacionalni akcijski program za doseganje trajnostne rabe FFS - Poročilo o napredku 2013-2015 

MKGP, UVHVVR 

http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/PorociloNAP2013_15.pdf 



GLAVNE OVIRE ZA RAZVOJ EK V RS 

(MKGP, 2012) 

Delovna skupina za spremljanje izvajanja Akcijskega načrta razvoja 
ekološkega kmetijstva do leta 2015 (sprejeto na Vladi RS jeseni 2005)  je 
v zaključnem poročilu (MKGP, 2012) zapisala, da so največji  problemi EK:  

- v  nezadovolj ivi  organiziranosti ,   

- premajhnem obsegu pridelave in predelave predvsem zelenjave in 
sadja;  

- nezadovoljivem prenosu znanja in s tem povezanim svetovanjem na 
terenu, kar je kl jučno za razvoj EK.  

- V okviru javne službe kmetijskega svetovanja delajo na terenu le tr i je 
svetovalci,  specialisti  za ekološko kmetijstvo, kar je premalo glede na 
števi lo ekoloških kmetij .   

- Velik potencial predstavlja t rženje v  javnih zavodih in oskrba lokalnega 
prebivalstva.  

 

 Zaključno poročilo delovne skupine za spremljanje izvajanja akcijskega 
načr ta razvoja ekološkega kmetijstva do leta 2015.  

 http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/ekolosko_km
etovanje/akcijski_nacrt_razvoja_ekoloskega_kmetijstva_v_slovenij i  
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Vir grafikona:  Žerjal G. Preusmeritveni načrt manjše pretežno poljedelske konvencionalne kmetije v ekološko.             
   Dipl. delo. Maribor, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2016  (modificirano  na podlagi podatkov MKGP) 

Razvoj certificirane ekološke pridelave v RS 1998 – 2015 s tremi zastoji na 



3. ZASTOJ JE POSLEDICA SPREMEMB 

FINANCIRANJA V NOVEM PRP 2014-20 

 Konec leta 2014 je izstopilo okoli 300 certificiranih 

ekoloških KMG –  zlasti živinorejskih kmetij –  pretežno s 

hribovitih območij (OMD)  

 
 Nevarnost zaraščanja v naslednjih letih!  

 

 Ponovna stagnacija v razvoju ekološkega kmetijstva iz 2014 

na 2015  (delež kmetij iz 4,5% na 4,6% in delež površin 

ostaja enak 8,7%!)  

Potrjena sprememba PRP v februarju 2016: dvig plačila na 100% in znižanje 

obremenitve na 0,2 GVŽ/ha še ni imela vpliva na število novo vključenih, ki so se 

prijavljali v kontrolo do 31.12.2015! 



 

CILJI RAZVOJA EKOLOŠKEGA 

KMETIJSTVA V RS? 
   Vse 

kmetije 

popis 

2010 

Eko 

2014 

Cilji 

ANEK do 

2015 

Cilj PRP 

do 2020 

SLO 

2017 

Avstrija  

2010 

Avstrija  

2018 

 

Število 

kmetij 

74.646 3.417 15.000  5.000 3.535   23.117 

Delež  100 % 4,7% 15%  6,7% 5,2% 16,2% 20,4% 

Obseg 

površin 

(ha) 

 

482.650  

 

42.189  

 

96.000 

 

55.000  

 

46.222 

   

619.380 

Delež   100% 8,7% 20% 12% 9,2 % 20% 24 % 



 

Obseg ekoloških KZ po občinah leta 2012 



 86% teritorija RS 
1.751.100 ha, od tega 

KZU 449.000 ha pod 

GERKi 353.927 ha  

(75%) 



37% teritorija RS 
768.288 ha od tega 

148.714 ha KZU in 

111.058 ha pod  

GERKi 



12% teritorija RS 
243.808 ha od tega 

KZU 64.762 ha in 

pod GERKi 51.124  

ha 

Narodni (1), regijski (2) in krajinski (44) parki v RS 



  

17 % ozemlja 

RS 

 ali 343.596 ha, od 

tega  KZU 91.966 

ha, pod GREKi 

91.690 ha (1.920 ha 

VVO1) 



Kaj se dogaja?  

 Vpis pravice v ustavo!  

 

 Uporaba FFS na VVO? 

 

 Izgradnja novih hlevov 
na izplakovanje na 
VVO? 

 

 Izgradnja industrijskih 
objektov na VVO? 

 

 Izgradnja komunalnih 
infrastrukturnih 
objektov na VVO? 

Posledice 
MONITORING PITNE VODE.  Preskušanja pitne vode 
se izvajajo na pipah uporabnikov ozi roma mest ih,  
k jer  se  voda uporabl ja kot  pi tna voda znotra j  
oskrbovalnega območja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V i r :  Nacionalni  akci jsk i  program za  doseganje  
t ra jnostne rabe FFS -  Poroči lo  o  napredku 2013-
2015 MKGP,  UVHVVR 
http://www.uvhvvr.gov.si/f i leadmin/uvhvvr.gov.si/p
ageuploads/Poroci loNAP2013_15.pdf  

ALI JE ČISTA PITNA VODA V SLOVENIJI 

RESNIČNA VREDNOTA?  



Nacionaln i  akci jsk i  program za doseganje  t ra jnostne  rabe  FFS  

Poroči lo  o  napredku  MKGP,  UVHVVRht tps ://www.gov.s i/ teme/nacionaln i -akci jsk i -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. 



Vlada RS je 24.  5. 2018 
sprejela  

SPREMEMBE IN 
DOPOLNITVE 
NACIONALNEGA 
AKCIJSKEGA PROGRAMA 

ZA DOSEGANJE 
TRAJNOSTNE RABE 
FITOFARMACEVTSKIH 
SREDSTEV 

ZA OBDOBJE 2012–2022, 
IN SICER ZA OBDOBJE 
2018-2022 

 

6.3.11. Monitoring pitne 
vode 

 število merilnih mest in 
delež vzorcev pitne vode, 
ki ne izpolnjujejo zahtev 
iz predpisov o pitni vodi 
zaradi ostankov FFS; 

 

Izbrisali so tudi kazalnika:  

 Kmetijska gospodarstva v 
ekološki pridelavi 

 Kmetijske površine v 
ekološki pridelavi  

KAKO SKRITI PROBLEME POD PREPROGO? 

GREENWASHING? 



 

Iz koalicijskega sporazuma  

(avgust 2018) 

 Na območjih ,  ki so 

pomembna za varovanje 

pitne vode, investicije, ki 

povečujejo  tveganja za 

kakovost pitne vode, ne 

bodo sofinancirane.  

 

 Na vodovarstvenih in 

zavarovanih območjih  

narave bo spodbujana 

ekološka  pridelava. 

KAKO? 

Lastnik lahko/mora 
odločati o načinu rabe –  

 

Ob novih zakupnih 
pogodbah se za vsa 
zemljišča v državni lasti 
na VVO zakupnikom 
določi način rabe – 
obvezna preusmeritev v 
ekološko kmetijstvo.  

MOŽNE REŠITVE 

https://www.strankalms.si/wp-

content/uploads/2018/08/Koalicijski-sporazum-o-sodelovanju-v-

Vladi-Republike-Slovenije-za-mandatno-obdobje-

2018%E2%80%932022.pdf 



SKLAD KMETIJSKIH 
ZEMLJIŠČ RS  

 Preusmeritev obdelovalnih  
kmetijskih zemljišč v državni 
lasti iz VVO v ekološko 
pridelovanje še v tej finančni 
perspektivi, da se doseže cil j  
55.000 ha do 2020. 

 Odkup k. zemljišč zlasti na 
VVO1 s strani Sklada km. z., 
lokalnih skupnosti in zakup 
pod pogojem tistim KMG, ki 
se zavežejo za ekološko 
pridelavo. 

 Zamenjava z zemljišči izven 
VVO (v 2012/13 ni bilo 
interesa konvencionalnih 
KMG) 

 

 

 

 

 

MKGP, SVETOVANJE,…  

 Sprememba KOPOP –  
kmetije izven VVO1 lahko z 
ukrepi za VVO prejemno na 1 
ha več kot kmetije na VVO z 
odškodnino oz. denarno 
pomočjo!  

 

 Uravnotežiti  neposredna 
plačila/ha, da bo 
preusmeritev v EK postalo 
atraktivno tudi iz tega vidika 
(trenutno nekatere KMG z 
zgodovinskimi pl. pravicami 
+ KOPOP prejme njo na ha 
več kot EK!)  

PREDLOG 

Kaj se pa v resnici dogaja?  
 

- Tehnične rešitve – npr. poglobitev vodnjakov, obogatitev 

podtalnice… 

- Gradnja kanala kanalizacije preko VVO  - kakšne pa so 

izgube pitne vode v omrežju?   



Zakaj? 
Ker se na ekoloških kmetijah ne uporablja herbicidov in 

drugih kemično sintetičnih pesticidov.  

Ker se ne uporablja lahko topnih mineralnih gnojil –  zlasti 

dušikova povzročajo prisotnost nitratov v podtalnici!  

EKOLOŠKO KMETIJSTVO VARUJE 

PODTALNICO 

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 



KONCENTRACIJA NITRATOV V IZCEDNI VODI  V GLOBINI  ZEMLJE 

200 CM NA PARCELAH Z INTEGRIRANO PRIDELAVO (HP1 IN HP 2)  

Z EKOLOŠKO PRIDELAVO (TP1 IN TP2)   (VIR:  ORTNER, 2009)  

 

50 mg/l 

Integrirana 

zelenjava 
Ekološka zelenjava 



 je orodje za merjenje in 

odločanje pri izračunavanju, 

kolikšna površina zemlje in 

voda je potrebnih za nastanek 

naravnih virov, ki j ih človeška 

populacija porabi,  

 meri se v globalnih hektarjih 

(gha), 

 okoljski odtis je za 25% 

presegel biološko zmogljivost 

planeta. 

 

OKOLJSKI ODTIS  

Če razdelimo površino Zemlje na vsakega človeka na svetu, dobimo rezultat približno 1,7 GHA na 

osebo, kar predstavlja naš trajnostni odtis. Danes je žal okoljski odtis posameznika v povprečju 2,7 

GHA, kar pomeni, da porabimo več naravnih danosti, kot jih lahko planet regenerira ter ustvarimo več 

odpadkov, kot jih lahko planet absorbira. 

Vir: http://ecotoolkit.eu/faq.php#a7 in 

www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/ecological_footprint_atlas_2010 

http://ecotoolkit.eu/faq.php#a7
http://ecotoolkit.eu/faq.php#a7


OKOLJSKI/OGLJIČNI ODTIS 

            Energija (MJ/kg živila)      Ekvivalent-CO2 (g/kg živila) 

    Konvencialno     

       pridelano 

        Ekološko  

        pridelano   

     Konvencialno 

        pridelano     

      Ekološko  

      pridelano 

      Pšenica           2,4             1,5             310           190 

         Rž           2,6             1,8             330           230 

       Krompir          0,63            0,58              64            58 

     Sladkorna      

         pesa 

         0,38            0,21              45            24 

    Ogrščica           6,0             2,5             810           350 

   Njivski fižol           2,1             1,1              210           120 

  Svinjsko meso            21             12           1500*          1200* 

      Mleko             2,7              1,5            200*          140*  
Vložek energije in emisije toplogrednih plinov  konvencionalno in ekološko pridelanih 

poljščin oz. živil (TU Munchen)  

 



 

TOPLOGREDNI PLINI (TPG), PORABA 

ENERGIJE IN CO2 

Ekološko kmetijstvo  

1. Emisije TGP 

      785 kg CO2 

eq./ha/leto 

2.   Input energije 5,6 

GJ/ha 

3.   Vezava v humusu 415 

kg CO2 eq/ha 

Konvencionalno kmetijstvo 

1. Emisije TGP 

      2.162 kg CO2 eq./ha/leto 

 

2.   Input energije12,6 GJ/ha 

3.   Razkroj – mineralizacija 

iz    organske snovi tal 150 

kg CO2  eq/ha 

2,75 x 

Primerjava 30 ekoloških in 81 konvencionalnih kmetij v Nemčiji 

(Emission of Climate-Relevant Gases in Organic and Conventional 

Cropping Systems, Küstermann & Hülsbergen, 2008) 

565 

2,25 x 



OKOLJSKI ODTIS EKOLOŠKIH PRIDELKOV JE 

MANJŠI!  

Pridelek Konvencional

na pridelava 

(gha/1 t) 

Ekološka 

pridelava v  

(gha/1 t) 

Večkratnik  Vir  

Pšenica 20,0 4,1 5 x 1 

Pira 27,0 4,2 6,4 x 1 

Jabolka 5 2,5 2 x 2 

Goveje meso 50 12 4 x 2 

Koliko gha je potrebnih za pridelavo 1 t pridelka?  
(= okoljska učinkovitost kmetijske pridelave) 

1 – BAVEC, Martina, NARODOSLAWSKY, Michael, BAVEC, Franc, TURINEK, Matjaž. Ecological impact of wheat and spelt production under 

industrial and alternative farming systems. Renewable agriculture and food systems, 2011, doi: 10.1017/S1742170511000354 

2 – Narodoslawsky, Michael (Graz University of Technology): Conventional and organic farming: A comparison of ecological pressures. 11. 

Alpe Adria Biosimpozij, Pivola, 15.-19.11.2011 

http://dx.doi.org/10.1017/S1742170511000354


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


Hidroponska 

pridelava v 

rastlinjaku s 

steklom 

 

 

 

 

 

 

 

 

495 t/ha 

Pridelava v 

plastenjaku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

275 t/ha 

Pridelava na 

prostem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127 t/ha 

 

Ekološka pridelava v 

plastenjaku/tunelu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 t/ha 

 

PRIDELOVALNI SISTEM – PRIMER 

PARADIŽNIKA 



Pridelovalni sistem  Pridelek  

(kg/ha) 

Obdobje 

rasti 

(meseci) 

Obdobje 

pobiranja 

(meseci) 

 

Hidroponska (breztalna) 

pridelava v rastlinjaku s 

steklom  

495,000 11 9 

Plastenjak (PE/EVA) 275,000 8 6 

Pridelava na prostem  127,000 6 4 

Ekološka pridelava v 

plastenjaku (PE) 

57,000 6 4 

PRIDELOVALNI SISTEM 



PRIDELOVALNI SISTEM –  VPLIV NA OKOLJSKI ODTIS, 

EMISIJE TGP IN GWP NA 1 KG PARADIŽNIKA  

Pridelovalni sistem  Okoljski odtis 

(m2a/kg) 

Emisije CO2 ekv. 

(kg/kg) 

Global wormth 

potencial 

  

Rastlinjak s steklom – 

breztalna hidroponska vzgoja, 

ekstra lahko kurilno olje (ELO) 

110.97 0.6435 0.9591   

Plastenjak, črna folija, ELO 20.00 0.0831 0.4887   

Plastennjak, črna folija – 

neogrevano 
18.26 0.0681 0.4743   

Pridelava na prostem, črna folija, 

integrirano 
19.42 0.0673 0.5023   

Ekološka pridelava v 

plastenjaku – neogrevano  
13.46 0.0419 0.0645   

Ekološka pridelava v 

plastenjaku – ogrevano 
16.75 0.0689 0.1006   



 

 

 

OKOLJSKI ODTIS  
(GHA/OBROK) 

KONVENCIONALNIH 

IN EKOLOŠKIH JEDI  
(CRP EKO GASTRO) 



OKOLJSKI ODTIS (GHA/OBROK) 

KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH 

JEDI – 25 % DO 30 % 
(CRP EKO GASTRO) 

Na podlagi izračuna 

okoljskega odtisa, ki je v 

primeru ekoloških sestavin 

za 25 do 30 % manjši kot 

pri konvencionalno 

pridelanih sestavinah, 

lahko potrdimo, da je izbor 

živil glede na način 

kmetijske pridelave že prvi 

kriterij za presojo ali in 

kako je poslovni subjekt v 

gostinstvu in turizmu 

okoljsko osveščen in koliko 

se trudi v smeri trajnosti in 

zelenega turizma.  

 



Lokalno je v Sloveniji za večino prebivalcev izenačeno kar s 
pridelano v Sloveniji ne glede na regijo (Štajerska, Primorska ali 
še ožjim območjem npr. Kras).  

 

PRAVILO: Okoljski odtis transporta –  večji z večjo oddaljenostjo!  

 

Odvisen pa je tudi od količine tovora, ki se pripelje hkrati (t/km) 
(15, 25 ali 40 t kamion) in vrste transporta (ladja, vlak, 
avtomobil, letalo) glede na porabljeno energijo in emisije 
toplogrednih plinov.  

 

Primer paradižnika iz Almerie (2.500 km), prekomejnega 
transporta iz npr. Italije ali Nizozemske (1,000 km), 
regionalnega (< 250 km) in lokalnega (50 km).  

KRAJ PRIDELAVE, PREDELAVE IN PORABE 

– LOKALNO? 



LOKACIJA IN  

KAPACITETA 

PREVOZNEGA  

SREDST VA (STAJNKO, FKBV)  

 

40 t 

28 t 

16 t 



OKOLJSKI ODTIS PREVOŽENEGA 

PARADIŽNIKA (M2/KG)  

Transportna razdalja 
Okoljski odtis 

(m2 a/kg) 

Indeks 

(L=100%) 

Transkontenintalno  2.500 km 

(Almerija – Slovenija) 40 t kamion 

177,7 3265 

Prekomejno 1.000 km s 40 t kamion 

(Nizozemska, jug Italije,..)  

125,6 957 

Regionalno < 250 km (MS – KP ali 

KP – Verona ali LJ – Gradec) z 28 t 

kamionom 

17,8 326 

Lokalno (L) 50 km (MB – CE in še 

bližje) s 16 t kamionom 

5,4 100 



                         Emisije toplogrednih plinov v odvisnosti od                    

                         dolžine transporta in vrste transportnega  

                         sredstva za prevoz živil (primer iz Nemčije – transport do  

                         München-a, izražen v ekvivalentu CO2/kg živila) 

 

            Prekomorski transport     

                  

(ladijski/letalski) 

       Evropa in Severna     

             Nemčija          

 

            (tovornjak) 

       Transport med 

kraji / regijami v 

okviru  zvezne 

dežele Bavarske             

                         

(tovornjak) 

      Žita ZDA, ladja                               280 Poljska                      328 Niederbayern            69 

    Jabolka Nova Zelandija, ladja              513 Italija                         219 Bodensee                  76 

    Jagode Južna Afrika, letalo               1671 Italija                         219 Oberbayern               61 

    Šparglji Čile, letalo                           

16894  

Španija                     359 Schrobenhausen        60 

     Meso Argentina, ladja                      349  Niedersachen           179 Oberbayern               61 

      Jajca                              -  Mecklenburg            209 Niederbayern            60 

     Mleko                                -                         - Allgaü                       65 



OKOLJSKI PREMISLEK:  

EKOLOŠKO - KONVENCIONALNO  

LOKALNO - GLOBALNO 
 V konvencionalni pridelavi vložimo 10x več kalorij (oz. joulov) kot 

jih s pridelano hrano dobimo nazaj!  

 

 Transport hrane:  vsak kg hrane, ki se prevaža,  pomeni emisijo 10 

kg CO2,  nadaljnja logistika pomeni še dodatnih 10 kg CO2  

 

 Ekološka pridelava –  vsaj 50 do 60% manj izpustov CO 2  

 

 Okoljski vplivi naših ravnanj in  

   odločitev so globalni.  

 

 



 Ni zelene davčne 

politike  

 

 Cena hrane ne odraža 

vseh stroškov družbe  

- Zdravje 

- Ukrepi za sprejemljivo 

pitno vodo v lokalnih 

skupnostih 

 Ne upoštevajo se 

celotna okoljska 

bremena  

 

 Čiščenje odpadnih voda 

na podeželju – 

rastlinske čistilne 

naprave? 

 

NEKATERE OVIRE, DA BI SLOVENIJA BILA 

V RESNICI ZELENA, OKOLJSKO 

NARAVNANA, EKOLOŠKA… 

Hrano v resnici  

posamezniki vsaj 

3x plačamo! 



ZAKAJ JE LAHKO EKOLOŠKO KMETIJSTVO 

PRAVA PERSPEKTIVA ZA SLOVENIJO?  

 Ima manjše izpuste toplogrednih pl inov.  

 Skrbi za biološko raznovrstnost .  

 Zmanjšuje vsebnost nitratov in pesticidov v podtalnici .  

 Na VVO 1 je ekološko kmeti jstvo edina možna kmeti jska praksa,  ki  lahko 

resnično varuje podtalnico.  

 Najprimernejša oblika kmeti jstva tudi za druga zavarovana in občutl j iva 

območja.   

 Visoka notranja kakovost ekoloških živi l ,  ki  niso obremenjena z ostanki 

pesticidov, težkih kovin, GSO,…  

 Večja dodana vrednost  

 Ekološko kmeti jstvo prejema višja okoljska plači la.  

 Potrošnja in promet z ekološkimi živi l i  se povečujeta.  

 Pomembne okoljske in družbene stor itve ekološkega kmetijstva!  

 

eko-

nomski 

socialni 

okoljski 



TRŽNE PRILOŽNOSTI LOKALNE EKOLOŠKE 

PRIDELAVE 

 Direktna prodaja (razne oblike – CSA,…) 

 Javni zavodi (novi koncepti – regijske platforme z 

vsemi akterji…)  

 Gastronomija (HORECA): zdravilišča, prestižne 

restavracije, chefi    

 Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021 

priložnost za promocijo lokalne ekološke 

pridelave 

 Trgovske verige 

 Izvoz? (eko žita, eko jagodičevje – haskap, eko 

jajca….) 





KOGA NAGOVORITI ZA PREUSMERITEV? 

 Kmetije na VVO in drugih zavarovanih območjih  

 Najemnike državnih zemljišč – prednost pri zakupu 
ekološkim kmetijam  

 Nosilce kmetij, ki so zaposleni v službah izven 
kmetije in imajo še druge vire prihodkov.  

 Kmetije na OMD. 

 Majhne kmetije z dejavnostmi z večjo dodano 
vrednostjo (npr. jagodičevje, zelenjava, sadike, 
zelišča,…)  

 

INFORMIRANJE  -  SVETOVANJE  - IZOBRAŽEVANJE –  
USPOSABLJANJE - ORGANIZIRANJE TRGA –  POVEZOVANJE 
INOVACIJE 



MLADI INOVATIVNI KMETJE V RS – 

VEČINA IZ 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 

http://www.ekosirarna.si/   

 

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

kmetiji/ 

 

https://agrobiznis.finance.si/8838713
https://www.pribaronu.si/
https://www.pribaronu.si/
https://agrobiznis.finance.si/8816392
http://www.ekosirarna.si/
http://kmetija-vizjak.si/o-kmetiji/
http://kmetija-vizjak.si/o-kmetiji/
http://kmetija-vizjak.si/o-kmetiji/
http://kmetija-vizjak.si/o-kmetiji/
http://kmetija-vizjak.si/o-kmetiji/


     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. 

 



 

EKOLOŠKO +  

LOKALNO  

=  

IDEALNO 



HVALA ZA POZORNOST! 

 Snežna kepa je sprožena!  

 Poti nazaj več ni.  

 Samo vprašanje časa je, kdaj bo ekološki 
način kmetijske pridelave in predelave postal 
nekaj običajnega in bodo stereotipi v tej zvezi 
premagani.  

 


