
JN Aktivnosti za pospeševanje 
razvoja ekološkega kmetovanja v 

letih 2022 in 2023



- povečanje števila kmetijskih gospodarstev v ekološki kontroli in posledično po 
preteku obdobja preusmerjanja tudi večji obseg ekološke pridelave v Sloveniji. 

- zagotoviti čim večji delež lokalno pridelanih ekoloških pridelkov za oskrbo 
javnih zavodov in organizirano ponudbo potrošnikom

CILJI UKREPA POSPEŠEVANJE RAZVOJA EKOLOŠKEGA KMETOVANJA



VSEBINA JAVNEGA NAROČILA

1. Analiza strukture KMG po (statističnih) regijah – za ciljno pospeševanje na potencialnih območjih ali KMG – le v
letu 2022.

2. Organizacija prikazov dobrih praks na eko kmetijah v Sloveniji in v tujini, udeležba za kmetovalce, ki se vključujejo v
projekt ekološkega kmetovanja (vsaj 25 prikazov dobrih praks v Sloveniji in 15 prikazov v tujini, vključno s prikazi novih
tehnologij za ekološko kmetovanje, ki so prilagojene podnebnim spremembam (npr. digitalizacija, nizkoogljične prakse,
ohranitveno kmetijstvo, biodinamično kmetovanje, ekološka pridelava in predelava, ipd.); cilj je omogočiti udeležbo
vsem kmetijam, ki se pripravljajo na preusmeritev in vsako leto vsaj 1 krat za zainteresirane kmetije v eko kontroli.

3. Specializirana predavanja - vsaj 25 predavanj za kmete, na katerih bodo sodelujoči skušali čim bolje predstaviti
argumente in prednosti za odločitev in prehod v ekološko kmetijstvo v obliki manjših delavnic, ki se jih udeležujejo tudi
eko kmetje; če je mogoče, so delavnice združene s prikazi na terenu.

4. Predstavitev tujih študij, ki ekonomsko utemeljujejo preusmeritev v eko kmetovanje – organizacija webinarjev –
interaktivnih s tujci predvidoma 1x mesečno oz. glede na razpoložljivost predavateljev.

5. Dograjevanje spletnega portala AKIS na MKGP z novostmi o ekološkem kmetovanju AKIS v sodelovanju z ostalimi
deležniki - Priprava vsebin za spletni portal glede pospeševanja ekološkega kmetovanje; v 2022 testno delovanje sistema
(vključevanje kmetij v preusmeritvi in ekoloških kmetij), v 2023 gre program v uporabo naročniku.



VSEBINA JAVNEGA NAROČILA

6. Priprava poslovnega načrta preusmeritve z obiski kmetij – kandidatk za preusmeritev in individualno
pospeševanje/svetovanje tem kmetijam- za vse kmetije iz izbora na osnovi analize pod točko 1.

7. Svetovanje in pomoč pri povezovanju oziroma vključevanju ekoloških kmetij (tudi za turistično, zdraviliško in
gostinsko ponudbo - horeca) terv sisteme javnega naročanja ter v druge organizirane oblike trženja ekoloških
proizvodov in organizirane pridelave in odkupa spodbujanje k razvoju ekoloških kmetij in dopolnilnih dejavnostih na
teh kmetijah.

8. Organizacija letnega srečanja z usposabljanjem ekoloških kmetov – organizacija delavnic, predstavitev obiskov
demo KMG in raziskav ter drugih vsebin, ki so bile tekom projekta predstavljene manjšim skupinam, sodelovanje in
izmenjava izkušenj med ekološkimi kmeti, prikaz ponudbe in eko praks – dnevi odprtih vrat.

9. Koordinacija projekta, poročanje.



TERMINSKI NAČRT
Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letih 2022 in 2023 morajo biti izvedene do 
najkasneje 20. novembra 2023 v skladu s programom, ki ga bo predložil izvajalec na javnem razpisu in 
ga bo potrdil naročnik. 

Mejniki izvedbe aktivnosti v projektu 2022
Do 20. novembra 2022 mora biti izvedeno predvidoma: 
- Analiza strukture KMG po (statističnih) regijah – za ciljno pospeševanje na potencialnih območjih ali KMG – v 

dveh mesecih od začetka projekta. 
- 40 organiziranih prikazov dobrih praks na eko kmetijah v Sloveniji in v tujini, (25 Slovenija in 15 tujina). s 

predvidoma 15 udeleženci. 
- Izvedba 25 specializiranih predavanj za kmete, na katerih bodo sodelujoči skušali čim bolje predstaviti 

argumente in prednosti za odločitev in prehod v ekološko kmetijstvo v obliki manjših delavnic, ki se jih 
udeležujejo tudi eko kmetje; predvidoma 15 udeležencev na usposabljanje.

- Organizacija 15 webinarjev/videokonferenc 
- Predstavitev tujih študij, kjer tuji strokovnjaki predstavljajo razvojne projekte, pomembne za ekološko 

kmetovanje oz. utemeljujejo preusmeritev v eko kmetovanje po potrebi s tolmačenjem v slovenski jezik. 
- Dograjevanje spletnega portala AKIS na MKGP z novostmi o ekološkem kmetovanju AKIS v sodelovanju z 

ostalimi deležniki. 
- Priprava vsebin za spletni portal glede pospeševanja ekološkega kmetovanje v 2022 testno delovanje sistema 

(vključevanje kmetij v preusmeritvi in ekoloških kmetij). 
- Priprava poslovnega načrta preusmeritve za 250 kmetijskih gospodarstev. 
- Obiski KMG – kandidatov za preusmeritev in individualno pospeševanje/svetovanje tem KMG.
- Svetovanje in pomoč pri povezovanju oziroma vključevanju ekoloških kmetij v sisteme javnega naročanja 

ter pri drugih organiziranih oblikah trženja ekoloških proizvodov in organizirane pridelave in odkupa (tudi za 
turistično, zdraviliško in gostinsko ponudbo - horeca) ter spodbujanje k razvoju ekoloških kmetij in 
dopolnilnih dejavnostih na teh kmetijah.

- Organizacija letnega srečanja z usposabljanjem ekoloških kmetov – organizacija delavnic, sodelovanje in 
izmenjava izkušenj med ekološkimi kmeti, prikaz ponudbe in eko praks – dnevi odprtih vrat. 

- Koordinacija projekta, poročanje.



V letu 2023 (od 20. novembra 2022 do 20. novembra 2023) bo predvidoma izvedeno 
dodatno

- 40 organiziranih prikazov dobrih praks na eko kmetijah v Sloveniji in v tujini, s predvidoma 15 udeleženci (25
Slovenija in 15 tujina).

- Izvedba 25 specializiranih predavanj za kmete, na katerih bodo sodelujoči skušali čim bolje predstaviti
argumente in prednosti za odločitev in prehod v ekološko kmetijstvo v obliki manjših delavnic, ki se jih
udeležujejo tudi eko kmetje - predvidoma 15 udeležencev na usposabljanje.

- Organizacija 15 webinarjev/videokonferenc.

- Predstavitev tujih študij, kjer tuji strokovnjaki predstavljajo razvojne projekte, pomembne za ekološko
kmetovanje oz. utemeljujejo preusmeritev v eko kmetovanje po potrebi s tolmačenjem v slovenski jezik.

- Testno delovanje in dograjevanje spletnega portala EKO /AKIS.

- Priprava poslovnega načrta preusmeritve za 250 kmetijskih gospodarstev.

- Obiski KMG – kandidatov za preusmeritev in individualno pospeševanje/svetovanje 500 KMG

- Svetovanje in pomoč pri povezovanju oziroma vključevanju ekoloških kmetij v sisteme javnega naročanja ter
pri drugih organiziranih oblikah trženja ekoloških proizvodov in organizirane pridelave in odkupa (tudi za
turistično, zdraviliško in gostinsko ponudbo - horeca) ter spodbujanje k razvoju ekoloških kmetij in dopolnilnih
dejavnostih na teh kmetijah.

- Organizacija letnega srečanja z usposabljanjem ekoloških kmetov – organizacija delavnic, sodelovanje in
izmenjava izkušenj med ekološkimi kmeti, prikaz ponudbe in eko praks – dnevi odprtih vrat.

- Koordinacija projekta, poročanje



IZVEDBA NALOG KGZS MS
• Analiza stanja – potrebno izvesti čimprej (2022): 21 ur; 38 KMG – obiski na kmetijah.

• 6 prikazov dobrih praks na eko kmetijah.

• 3 specializirana predavanja za kmete, na katerih bodo sodelujoči skušali čim bolje
predstaviti argumente in prednosti za odločitev in prehod v ekološko kmetijstvo v
obliki manjših delavnic, ki se jih udeležujejo tudi eko kmetje; predvidoma 15
udeležencev na usposabljanje.

• Dograjevanje spletnega portala AKIS na MKGP z novostmi o ekološkem kmetovanju
(25% v letu 2022, 75% v letu 2023)

• 75 poslovnih načrtov preusmeritev (37 KMG/2022, 38 KMG/2023).

• Svetovanje in pomoč pri povezovanju oziroma vključevanju ekoloških kmetij v
sisteme javnega naročanja ter pri drugih organiziranih oblikah trženja ekoloških
proizvodov in organizirane pridelave in odkupa - 80 ur

• 32 ur koordinacija, poročanje.



HVALA ZA VAŠO POZORNOST!


