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Vizija postaja realnost
Prvih deset let
Ob 10. letnici našega dela na področju ekološkega kmetijstva bi podal le
nekaj podatkov o začetkih našega delovanja, dosedanjem delu in razmiš
ljanje za delo v prihodnje.
25.03.1999 smo v Lukovici v dvorani Kulturnega doma Janka Kersnika
ustanovili Združenje ekoloških kmetov – Zdravo življenje. V kontrolo eko
loškega kmetovanja je bilo takrat vključenih le 41 kmetij v celi Sloveniji.
Na voljo je bilo zelo malo literature, znanja in izkušenj o ekološkem kme
tovanju.
Pri načinu ekološkega kmetovanja je eden izmed osnovnih pogojev sode
lovanje in prepričanost vseh članov družine pri gospodarjenju in delu na
kmetiji. Temu dajemo v združenju velik poudarek pri vseh naših aktivno
stih.
Vodilo našega dosedanjega dela v združenju je bilo predvsem strokovna
in organizacijska pomoč, medsebojna izmenjava izkušenj, seznanjanje z
novitetami na področju ekološkega kmetijstva, zastopanje interesov član
stva v organih Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije in Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije, sodelovanje s kmetijsko svetovalno službo
in z drugimi organizacijami, ter institucijami in seznanjanje širše javnosti o
ekološkem kmetovanju in našem delu.
Vedno se pri našem delu srečujemo z novimi izzivi in problemi, katere
bomo s skupnimi močmi, presojo, dogovarjanjem, medsebojnim uskla
jevanjem in logičnim razmišljanjem z zdravo kmečko pametjo uspešno
reševali in prispevali k uspešnemu razvoju obstoječih ekoloških kmetij in
povečanju števila novih ekoloških kmetij.
Pričakujem, da bo večina državljanov Slovenije čim prej spoznala pomen
ekološkega kmetovanja pri pridelavi zdrave hrane za nas, ohranjanju kul
turne krajine in naravnih virov. Upam da nam bo pri tem, še bolj kot do
sedaj, prisluhnila država in tisti, ki odločajo o tem.
Janez Ocepek
predsednik ZEKZŽ
~~

Kratka predstavitev združenja
Ob 10-letnici delovanja Združenja ekoloških kmetov-zdravo življenje, mi
misli uhajajo na začetek mojega sodelovanja. Bilo je konec leta 2001, ko
sem s pomočjo članov želela ugotoviti kakšne so možnosti trženja ekolo
ško pridelane hrane na domžalsko-kamniškem območju. Zaradi prepriča
nja, da je ekološki način kmetovanja pomemben pri zagotavljanju zdra
ve hrane in ohranjanju biotske raznovrstnosti ter dejstva, da je edini, ki
vključuje trajnostno komponento, ker pridelava temelji na ravnovesju in
sklenjenem kroženju snovi v sistemu tla-rastline-živali-človek, sem začela
sodelovati tudi pri drugih aktivnostih združenja. Ko sem pred petimi leti
prevzela mesto kmetijske terenske svetovalke v Lukovici, sem še toliko
lažje nadaljevala s svojim strokovnim sodelovanjem. Pomemben vpliv na
to, da sem v združenju še vedno aktivna pa je dejstvo, da se tu srečujem z
ljudmi, ki so se iskreno odločili za ta način kmetovanja, ki med seboj znajo
sodelovati in si deliti svoje izkušnje.
Člani združenja živijo in delajo na območju trinajstih občin: od Tuhinjske
doline, preko širšega kamniško-domžalskega območja, doline Črnega
grabna, moravške doline, Zasavja ter širše okolice Litije in Šmartnega. Na
osnovi raziskav, ki sem jih naredila v vseh teh letih lahko trdim, da se je
večina naših članov odločila za ekološko kmetovanje zaradi želje po bolj
zdravi hrani in okolju ter zaradi nadaljevanja dela svoji prednikov pri če
mer pa je imela finančna podpora države pred leti večji vpliv kot ga ima
danes. Svojo priložnost so videli tudi v možnosti boljšega trženja in izbolj
šanju ekonomskega stanja kmetije. Največ kmetij je vstopilo v kontrolo
ekološkega kmetovanja v letih od 1999 do 2004. Med njimi je po deležu
več čistih kmetij kot je značilno za Slovenijo. Prav tako je boljša izobraz
bena struktura, saj jih ima več kot polovica vsaj srednješolsko izobrazbo.
Povprečna površina zemljišč je 16 ha, od tega 6 ha obdelovalnih in 10 ha
gozda, večinoma na hribovsko-gorskih območjih. Največ kmetij je usmer
jenih v govedorejo, ukvarjajo pa se tudi z rejo drobnice, konjerejo, ribo
gojstvom, čebelarstvom, pridelavo sadja in zelenjave, drevesničarstvom,
pridelavo in predelavo žit. Svoje pridelke in izdelke največ prodajajo direk
tno na kmetiji, nekateri so redni obiskovalci tržnic, v zadnjem času pa se
je povečal tudi delež tistih, ki prodajajo večjim odjemalcem. Ugotavljamo,
~~

da je še vedno povpraševanje po ekoloških pridelkih večje od ponudbe
slovenskih ekoloških živil in žal se še vedno preveč ekološko pridelanega
mleka in mesa proda kot konvencionalno. Zaradi slednjega pričakujem, da
bo država naredila več za uresničitev ciljev razvoja ekološkega kmetijstva,
ki so zapisana v Akcijskem načrtu razvoja ekološkega kmetijstva do leta
2015 (MKGP, 2006).
Pavla Pirnat,
strokovna tajnica ZEKZŽ

Začetki so bili težki
Naj se ob tem jubileju spomnim enega od pobudnikov ustanovitve zdru
ženja in prvega strokovnega tajnika, zdaj že pokojnega kolega inž. Antona
Demojzesa. S svojim vizionarskim pristopom je spodbujal in dajal pogum,
ter strokovno pomoč vsem tistim kmetijam, ki so se v časih, ko besedi EKO
in BIO nista bili tako »in« kot danes, lotili drugačnega načina kmetova
nja. Kolegoma predsedniku združenja g. Ocepku in strokovni tajnici ge.
Pirnatovi, ki nadaljujeta začeto delo, pa želim, da kljub mnogim oviram
vztrajata na začrtani poti, saj je združenje postalo prepoznavno v širšem
slovenskem prostoru.
V letu 1997 smo v kmetijski svetovalni službi Slovenije izdali prve smernice
za ekološko kmetovanje in od takrat pa do danes so naši strokovnjaki so
delovali praktično pri vseh preusmeritvah kmetij iz konvencionalnega na
ekološki način kmetovanja.
Ne glede na trenutni trend stagniranja števila EKO kmetij v Sloveniji pa se
v kmetijski svetovalni službi zavedamo, da je naša naloga predvsem iska
nje in uvajanje novih tehnoloških rešitev pri ekološki pridelavi.
Tomaž Močnik
nekdanji strokovni tajnik ZEKZŽ
in vodja Oddelka za kmetijsko svetovanje pri KGZS ZAVOD - LJ
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Članek iz glasila domžalske občine
Slamnik, 15. 5. 2001

Vodstva združenja
Izvršilni odbor v mandatnem obdobju 1999–2002 so sestavljali: Janez Oce
pek – predsednik, Franc Ravnikar – podpredsednik, Franc Močnik, Marjan
Lavrič in Franc Logaj
Tajnik in blagajnik Anton Demojzes
Nadzorni odbor v mandatnem obdobju 1999–2002 so sestavljali: Ivanka
Kocijančič – predsednica, Frančiška Rožič in Slavka Urbanija
Častno razsodišče v mandatnem obdobju 1999–2002 so sestavljali: Jože
Kunaver – predsednik, Miro Klopčič in Pavla Šinkovec
Izvršilni odbor so v mandatnem obdobju 2003–2007 sestavljali: Janez
Ocepek – predsednik, Franc Ravnikar, Franc Možina, Stane Homar, Jerneja
Kemperl
Strokovni tajnik in blagajnik: Tomaž Močnik
Nadzorni odbor so v mandatnem obdobju 2003–2007 sestavljali: Ivanka
Kocijančič – predsednica, Alenka Pokorn in Slavka Urbanija
Častno razsodišče so v mandatnem obdobju 2003–2007 sestavljali: Pavla
Šinkovec – predsednica, Peter Kos in Jože Kveder
Izvršilni odbor v mandatnem obdobju 2008–danes sestavljajo: Janez Oce
pek – predsednik, Franc Možina – podpredsednik, Franc Ravnikar, Stane
Homar, Jerneja Kemperl (do 11. 3. 2009), Dragica Kotnik (od 12. 3. 2009)
Strokovna tajnica: Pavla Pirnat
Blagajnik: Tomaž Močnik
Nadzorni odbor v mandatnem obdobju 2008–do danes sestavljajo: Ivanka
Kocijančič – predsednica, Alenka Pokorn in Peter Kos
Častno razsodišče v mandatnem obdobju 2008–danes sestavljajo: Vidmar
Janez – predsednik, Francka Toman in Mojca Simončič
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Projekti
Združenje ekoloških kmetov »Zdravo Življenje« izvaja
dva projekta LEADER
1. V letu 2008 smo pričeli z izvajanjem projekta »Ekolo
ški uvajalni in izobraževalni dnevi« na področju LAS Srce
Slovenije. Projektni partner je KGZS Zavod LJ. Projekt je v
zaključni fazi in je vseboval naslednje aktivnosti:
• FAZA 1:
Motivacijski ogled dobre prakse na Bavarskem – Glonn
19. 9. 2008: Strokovne ekskurzije se je udeležilo 52 ude
ležencev od tega 24 udeležencev iz območja LAS Srce
Slovenije. Ogledali smo si ekološko podjetje Herrman
sdorfer. Podjetje ima v svoji ponudbi živila vseh vrst in pri
njegovem delovanju sodeluje cela vas. V lasti ima 180 ha
kmetijskih zemljišč in oskrbniki za posamezna področja
avtonomno izvajajo proizvodne procese; proizvodi pa se
prodajajo pod isto blagovno znamko. V sklopu podjetja
najdemo pivovarno, pekarno, dobro založeno trgovino z
ekološkimi pridelki, klavnico in mesarijo, sirarno, restavra
cijo, tržnico, bioplinarno, itd. Večino vstopnih surovin za
predelovalne obrate pridelajo na lastnih površinah in v
lastnih hlevih. Del pa jih odkupijo od okoliških prav tako
ekoloških kmetov.
• FAZA 2:
Teoretični del uvajalnega ekološkega tečaja – Dragovšek 19. 11. 2008: Tečaja se je udeležilo 35 udeležencev
od tega 15 iz območja LAS. Na teoretičnem delu so kot
predavatelji sodelovali Barbara Lapuh, Pavla Pirnat in
Janez Ocepek iz KGZS Zavod LJ, Mitja Zupančič iz KGZS
Zavod CE in Boris Uranjek iz kontrolne organizacije KONCERT. Zbrane pa je pozdravil tudi vodja oddelka za kme
tijsko svetovanje Tomaž Močnik.
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Evropski kmetijski
sklad za razvoj
podeželja: Evropa
investira v podeželje

Praktični del uvajalnega ekološkega tečaja 7. in 8. april
2009 – prvi dan smo si ogledali ekološki kmetiji Kos Petra
in Marije (Videm) ter Franca Možina (Jablaniški potok),
biodinamično kmetijo Sešlar Franca in Marije (Podlipovi
ca) in ekološko čebelarstvo Vozelj Ladislava (Dragovšek)
pod strokovnim vodstvom Janeza Ocepek (KGZS ZAVOD
LJ). Drugi dan sta vodila Boris Uranjek (KON-CERT) in Ja
nez Ocepek (KGZS ZAVOD LJ). Ogledali smo si kmetiji v
preusmeritvi Vitomirja Padovca (Selo pri Kostelu) in Jane
za Ponebška (Gradiške Laze) ter ekološko kmetijo Petra
Malenška (Maline pri Štrekljevcu). Na prvem terenskem
dnevu je bilo 29 udeležencev, od tega 12 iz območja LAS
Srce in na drugem 27, od tega 13 iz območja LAS.
Individualni obiski z namenom svetovanja ali medsebojne izmenjave izkušenj ali dobrih praks in ugotavljanje skladnosti z ekološkimi zahtevami na območju LAS
Srce izvedeni:
– 18. 11. 2009 (Vozelj-Dragovšek, Menegalja–Mala Štan
ga, Dragovšek)
– 19. 11. 2009 (Semprimožnik-Obla gorica, Kos-Tepe, Ko
tar-Borovak, Dragar-Ravne)
– 9. 12. 2009 (Ribič, Borišek-Tepe, Lukač-Polšnik, ŠkarjaGabrovnica)
– 17. 12. 2009 (Slivna, Mala sela, Kresniški vrh)
• FAZA 3
Dobrote ekoloških kmetij Srca Slovenije, Lukovica 12.
3 2009 – predstavitev in promocija storitvenega produk
ta degustacije živil iz ekološke pridelave. Izvedena je bila
v Gostišču Furman in udeležba je bila velika. (Priloga 2: )
Dnevi drobnice, Jablanica 14. 4. 2009 – nadaljevalni
tečaj je bili izveden na tematiko zajedavcev pri drobnici.
Osrednji predavatelj je bil Mag. Janez Kunc, dr.vet. med.,
terenski veterinar. Splošno stanje v reji drobnice je pred
stavila Mag. Marjeta Ženko iz KGZS – Zavod – CE. Udele
žencev je bilo 17 in vsi so bili iz območja LAS Srce.
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Predstavitev novega načina termičnega zatiranja plevela in primerjava
z mehaničnim načinom, Studenec, 15. 6. 2009 – Na kmetiji Svetlin Ivanke
se je na posevku koruze izvedel prikaz delovanja doma narejenega česala
in naprave na zemeljski plin Ecobrena za termično zatiranje plevela. Evi
dentirano število udeležencev je bilo 32, od tega 14 iz območja LAS Srce.
2. »Pridelujmo hrano na zdrav način tudi v Zasavju« je drugi projekt, ki
ga izvaja Združenje na območju LAS-a Zasavje Društva za razvoj podeželja
Zasavje. Prve projektne aktivnosti so se sicer že pričele izvajati, vendar je
projekt še bolj v začetni fazi. Projektna partnerja sta KGZS Zavod LJ in EVJ
Elektropom d.o.o.

CENTER
K I S O V E C

Evropski kmetijski
sklad za razvoj
podeželja: Evropa
investira v podeželje

Društvo za razvoj
podeželja Zasavje
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Dan odprtih vrat
Zavest o varni ekoloških hra
ni, ne sme prevladovati nad
zavestjo o varovanju okolja,
kar je pomembno za širšo lo
kalno skupnost.
Marko Majer,
Vodja oddelka za certificiranje
BUREAU VERITAS d.o.o.

Nekdanji predsednik države dr. Janez Drnovšek je kot
potrošnik ekološko pridelane hrane obiskal ekološko
kmetijo Ravnikar, Sv. Trojica, ob dnevu odprtih vrat (2005)
foto: Bobo

Biodinamična kmetija Gales, Krašnja
(2006)

Ta obletnica je tudi plod nenehnega in
dobrega sodelovanja KGZS, kmetijskih
svetovalcev in ekoloških kmetov. Tudi
v prihodnje bomo sodelovali pri zago
tavljanju pogojev za razvoj ekološkega
kmetijstva.
dr. Janko Rode
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
Sektor za kmetijsko svetovanje
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Prednosti ekološkega kme
tijstva, so poleg pridelovanja
zdrave in varne hrane, tudi
pazljivo ravnanje z naravnimi
viri in spodbujanje biotske
pestrosti.
Matjaž Švagan
župan Občine Zagorje ob Savi

Ekološka kmetija Možina,
Jablaniški Potok (2008)

Ekološka kmetija Ravnikar, Sv.
Trojica (2006)

Bilo nam je usojeno sode
lovati pri nastajanju ideje in
hoditi začetne korake na pod
ročju kontrole ekološkega
kmetijstva v družbi izjemnih
strokovnjakov in posameznih
ekoloških zanesenjakov.
Mag. Doroteja Ozimič
Inštitut KON-CERT Maribor

Biodinamična kmetija Sešlar, Podlipovica (2006)
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Ekološka kmetija
Lambergar, Gradišče(2008)
Potrošnik se danes vse bolj zaveda varnosti in kakovosti hrane, značilnosti posa
meznih prehranskih izdelkov ter prednosti lokalne oskrbe s hrano. Pri tem imajo
ekološko pridelani proizvodi posebno mesto, poleg tega pa je ekološko kmetijstvo
pomembno tudi z vidika ohranjanja in varovanja okolja. Zaradi tega ga bo ministr
stvo podpiralo in spodbujalo tudi v prihodnje.
prof. dr. Milan Pogačnik,
minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano RS

Strokovne ekskurzije združenja

Ogled pridelave
sadja na kmetiji
Lenzbauer,
Avstrija (1999)
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Ekološko kmetijstvo prese
ga logiko 20. stoletja in išče
poti do nove pogodbe med
kmetijstvom in družbo, ki bo
po meri 21. stoletja.
Prof. dr. Katja Vadnal
Univerza v Ljubljani

Ogled pridelave sadja, Lenzbauer, Avstrija (1999)

Ogled gradu, pridelave in
predelave zelišč na zemljiščih
gradu Trebnik (2001)

Obisk Biosimpozija Alpe Jadran na gradu
Hrastovica pri Celovcu (2006)
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Občina Domžale ceni de
javnost Združenja ekoloških
kmetov »Zdravo življenje«
Lukovica, v katerem svoje
delo in prizadevanja zdru
žujejo tudi nekateri občani
z območja naše občine. Ob
jubileju čestitam.
Toni Dragar, župan
Občina Domžale

Razvoj ekološkega kmeto
vanja v preteklosti, je lahko
dobra popotnica razvoja v
prihodnje. Vzpostavljene so
dobre osnove in tudi pogoji
za nadaljnji pozitivni trend
razvoja.
Mitja Zupančič, univ.dipl.
inž. zoot.
KGZS - Zavod CE

Ekološka kmetija Fabjan (2004)

Predstavitev ekoloških
izdelkov Fabjanovih
(Endovital) (2004)

Veliko preizkušnjo za ekolo
ško kmetijstvo v EU predsta
vlja prihajajoča zakonodaja
o ekološkem vinu, ki lahko v
primeru sprejemanja napo
vedanih kompromisov v prid
moderne enologije, postane
kamen spotike in v prihodnje
povzroči ogromno škodo za
celotno ekološko kmetijstvo.
Valter Mlečnik, kmet
predsednik Odbora za ekološko kmetijstvo pri KGZS

Ogled makete Cerkniškega jezera (2006)
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Ne le višje finančno nado
mestilo, tudi sprememba
v razmišljanju je pogoj za
uspešno preusmeritev kme
tije v ekološko kmetovanje
in njeno dolgoročno preži
vetje.
Jože Benec
KGZS – ZAVOD LJ

Ogled Cerkniškega jezera z vozovi (2006)

Ogled ekološke kmetije in
pridelave kozjega sira, Leskov
gaj (2006)

Pridelava poljščin pri največjem ekološkem
pridelovalcu Ferenčaku (2007)
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»Nobena stvar ne naredi
človeka srečnejšega kot nje
govo lastno prepričanje, da
je naredil najboljše, kar je
mogel«. Gorenjski ekološki
kmetje se za ohranjanje slo
venskega kmetijstva in na
rave trudimo po najboljših
močeh, danes so na vrsti še
državni odločevalci.
Štefan Dežman
Združenje za ekološko kmetovanje Gorenjske

Ekološko kmetijstvo je edino
resnično trajnostno usmerje
no kmetijstvo, ki zagotavlja
hrano vrhunske kakovosti,
varuje okolje, skrbi za dobro
bit živali in je prava priložnost
za prihodnost kmetijstva.
Izred. prof. dr. Martina BAVEC,
predstojnica študijskega programa Ekološko kmetijstvo
Univerza v Mariboru
Fakulteta za kmetijstvo in
biosistemske vede

Predstavitev ekološke kmetije Pukšič in predelave
zelenjave(2007)

Ogled reje prašičev,
Hermansdorfer, Glonn (2008)

Skrbno spremljam razvoj
ekološkega kmetijstva v Slo
veniji in pogrešam več med
sebojnega razumevanja in
sodelovanja. Le s skupnimi
močmi bomo dosegli zasta
vljene cilje.
Ciril Smrkolj, predsednik KGZS
Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije

Udeleženci ekskurzije, Hermansdorfer, Glonn (2008)
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Cenimo bogastvo narave
in njenih virov, ki nam nudi
svojo barvitost in svežino.
Ohranimo njeno pestrost in
ravnovesje, saj se bomo v
njej počutili bolje in varno.
župan Miran Jerič
Občina Hrastnik

Strokovna ekskurzija v Čadrg, 2003

Občni zbor

Delovna telesa (2005)

Udeleženci občnega zbora (2005)
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Sodobni svet ne bo prenesel
razvoja na temeljih okoljsko
obremenjujočega
kmetij
stva. Nujno je osveščanje k
načinu zdravega življenja,
vzdrževanje zdravega ekosi
stema s pomočjo ekološkega
kmetijstva.
Martin Rebolj, župan
Občina Moravče

Predstavitev poročil v letu 2007, Dragovšek (2008)

Udeleženci na občnem zboru,
Dragovšek (2008)

Občina Kamnik podpira in
vzpodbuja ekološko kme
tovanje. Kamniška ekološka
tržnica postaja vedno bolj
prepoznavna in obiskana.
Prepričani smo, da je to pra
vilna usmeritev.
Anton Tone Smolnikar, župan
Občina Kamnik

Predstavitev poročil o delu za leto 2008, Lukovica
(2009)
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Ekološko kmetijstvo je edini
sprejemljivi način kmetova
nja v prihodnosti, ki omogo
ča trajnostni razvoj. Ekološki
kmet ni samo poklic, je tudi
poslanstvo, ki pomembno
vpliva na celotno družbo.
mag. Marijan Pogačnik,
direktor
Biotehniški center Naklo

Dobrote ekološki kmetij Srca Slovenije, Lukovica
(2009)

Dobrote ekološki kmetij Srca
Slovenije, Lukovica (2009)

Predsednik
KGZS Ciril
Smrkolj je
pozdravil
udeležence,
Lukovica
(2009)
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Tisti, ki smo ekološko kme
tovanje začeli kasneje, se za
hvalimo začetnikom, ki so na
Slovenskem orali ledino na
tem področju: kmetovalcem
in ostalim akterjem. Prav
tako našim kupcem. Zvesto
ba nas obvezuje.
Gregor Šlibar
Združenje ekoloških kmetov
EKOlogistika

Predavanja za člane
Družba Kalček že dvajset let
deluje na področju trgovine
z ekološkimi izdelki in je v
tem v Sloveniji vodilna. Naše
stranke si želijo čim več slo
venskih pridelkov in izdelkov,
saj so prav ti zaradi kratkih
dobavnih poti najbolj sveži
in najmanj bremenijo okolje.
Kalčkova ekipa
Kalček d.o.o.

Izobraževanja za člane, Moravče (2000)

Ekološki uvajalni in izobraževalni dnevi,
Dragovšek (2008)

Čestitke! 10-letnica je po
memben jubilej, ki daje upa
nje, da bo združenje vztraja
lo pri nadaljnjem doseganju
ciljev in da bodo člani ostali
tvoren del razvoja slovenske
ga ekološkega kmetijstva.
Prof. dr. Franc Bavec
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Inštitut za ekološko
kmetijstvo

Izobraževanje za člane, Lukovica (2001)
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Sejmi
Ekološko kmetovanje v Za
savju ima še velike priložno
sti tudi v turističnem razvoju
regije, vendar bo to onemo
gočeno, dokler bomo sloveli
kot onesnažena industrijska
regija, ki v zadnjem času do
biva naziv tudi sežigalniška
regija.
Aktivisti EKO KROGA

Sejem Narava – zdravje v Ljubljani(2001)

Narava zdravje , Ljubljana
(2007)

Zavod za gozdove Slovenije
podpira razvoj ekološkega
kmetijstva. Razveseljivo je,
da se tudi kmetijstvo usmer
ja k sonaravnemu načelu go
spodarjenja z naravnimi viri.
Zavod za gozdove Slovenije
Jošt Jakša, direktor

Sejem v Lukovici (2008)
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Vsi kmetje moramo razmi
šljati o tem kako doseči višjo
dodano vrednost. Možno
sti so npr. direktno trženje,
premične klavnice, tradicio
nalni, ekološki pridelki in iz
delki. Potrošniki želijo vedeti
kaj jedo in kje ter predvsem
kako se je njihova hrana pri
delala.
Viktor Matjan
predsednik Sveta območne
enote KGZS Ljubljana

Sejem Biofach, Nurenberg (2008)

Jesenski sejem v Komendi
(2001)

Hitov sejem v Domžalah (2001)
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Zasavski ekološki sejem
Ekološko kmetijstvo je naj
boljša izbira za območja z
omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost, vodo
varstvena območja in ostale
kmetijske površine v osrednji
Sloveniji.
Ivanka Kocjančič
predsednica Odbora izpostave KGZS Domžale

Izdelava »škompe« in prekrivane strehe, Kisovec (2006)

Ekološko kmetijstvo pri nas
je na dobri poti, če bo tako
kot do sedaj ohranilo vsa
kršno neodvisnost, nevla
dnost in nepolitičnost ter za
vezanost kupcem in iskrenim
podpornikom.
Boris Fras - predsednik Zveze
Biodar
Zveza Biodar, Zek Obala

Strženje ovac (2007)

Okrogla miza v sklopu prvega zasavskega ekološkega
sejma v Kisovcu (2006)
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Ekološko združenje je sku
pnost, ki k ozaveščanju ob
čestva o zdravi naravni hrani
pripomore ogromno. Kar
tako naprej spoštovano zdru
ženje ekoloških kmetov, saj le
s skupnimi močmi lahko uve
demo ponovno spoštovanje
do sadov matere narave.
Župan Milan Izlakar
Občina Šmartno pri Litiji

Okrogla miza (2007)

Novinarska konferenca za drugi
ekološki sejem, Kisovec (2007)

Uvodničarji okrogle mize iz sosednje Avstrije (2008)
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Ekološko kmetovanje – slo
venske kmetije v sodelovanju
z naravo in njenimi bogastvi
pridelujemo zdravo hrano in
ohranjamo kvalitetno okolje.
Edina prava prihodnost! Še
bolj združimo znanje in izku
šnje.
Nataša Križman, predsednica
Združenje za ekološko kmetovanje SV Slovenije

Naj se najlepše zahvalimo
vsem, ki ste s svojimi izjava
mi sodelovali pri nastajanju
tega zbornika. Skupaj smo
ujeli utrinek ob poti razvoja
ekološkega kmetijstva.
Jože Ocepek, vodja
pripravljalne ekipe zbornika

Sejem si je ogledal tudi predsednik KGZS g. Ciril Smrkolj
(2008)

Sejemski dan (2008)

Naravoslovni dan na razstavi sadja
(2008)
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Ogledi na terenu

Prikaz česala in
naprave za termično
zatiranje plevela,
Studenec (2009)

Ogled posevkov
z Ireno Bantan,
Studenec (2002)
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Nastanek zbornika so z dodelitvijo sredstev na javnih razpisih finančno podprle:
občina Lukovica,
občina Zagorje ob Savi,
občina Litija
občina Šmartno pri Litiji
MKGP.
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