POROČILO O DELO ZDEKS V LETU 2019
1. Zbor članov Zveze v mesecu marcu
Drugi redni volilni ZČ Zveze v nedeljo, 24. marca ob 13.00 uri na Ekološki kmetiji Kukenberger. Zbora se je
udeležilo 80 članov Zveze in predstavnica ministrstva ga. Sonja Jurcan.
- Ogled kmetije in degustacija izdelkov eko kmetije Kukenberger
- Sprejeli vsa poročila organov Zveze
- Članarino povečali za 2 €, na 5 €
- Izvolili vodstvo Zveze
- ZČ Zveze zadolžilo UO Zveze, da se aktivno angažira za ureditev financiranja Zveze iz javnih sredstev.

2. Priprava stališč ZDEKS-a na SKP po letu 2021:

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije je dala
komentarje in mnenja na osnutek Resolucije: »Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021« / Strateški okvir razvoja
slovenskega kmetijstva, predelave hrane in podeželja:
V celoti podpiramo temeljno izhodišče Resolucije in sicer, da bomo deležniki v verigi oskrbe s hrano, ob
aktivni vlogi države:
- zagotavljali varno in kakovostno hrano;
- varovali naravne vire in se ustrezno odzivali na podnebne spremembe;
- ohranjali vitalno podeželje.
Odporna in konkurenčna pridelava in predelava hrane
- ekološko kmetijstvo je nujno vnesti tudi v to poglavje, saj je nedvoumno dokazana višja kakovost in varnost
ekološke hrane
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Trajnostno upravljanje z naravnimi viri in zagotavljanje javnih dobrin
- Za zemljišča v državni lasti (zakupniki pri Skladu) npr. 5-letni rok za preusmeritev v ekološko kmetijstvo vseh
zemljišč na VVO in drugih zavarovanih območjih obstoječim zakupnikom in takojšna vpeljava tega pogoja
novim zakupnikom – slednje je možno v okviru obeh odprtih zakonov s tega področja.
- Vsaka raba FFS na VVO je nezakonita. Nepotrebne so vsakršne spodbude za zmanjšanje uporabo FFS, saj so
spodbude za preusmeritev v ekološko kmetijstvo zadostne.
Dvig kakovosti življenja in gospodarske aktivnosti na podeželju
- Ohranjanje poseljenosti podeželja, preprečevanje zaraščanja kulturne krajine, in omogočanje sobivanja z biotsko
raznovrstnostjo so strateški narodno gospodarsko in okoljsko pomembni ukrepi.
- V okviru sheme za okolje in podnebje naj se opredeli pašna raba površin.
- V strategiji je potrebna bolj jasna zaveza države po omejitvi divjadi in zveri, saj prakse sobivanja delujejo
neposredno proti paši živali na tradicionalni način;
Horizontalni cilji: krepitev oblikovanja in prenosa znanja
- Ekološki kmetje zahtevamo posebno javno službo za svetovanje v ekološkem kmetijstvu.
- Za 6 odstotkov ekoloških kmetov v Sloveniji naj skrbi 6 odstotkov kmetijskih svetovalcev , kar glede na trenutno
število vseh kmetijskih svetovalcev pomeni 18 oseb.

3. Sestanki z ministrico za kmetijstvo
- 23.1.2019:
1. MKGP prouči pravne možnosti za spremembo zakonodaje v okviru Uredbe o ukrepih KP-podpora delovanju društevZvezi
2. MKGP bo bolj spremljalo izvajanje učinkovitosti dela JSKS na podlagi programa dela, ki ga financira MKGP
3. Pobuda glede razgrnitev mnenja o novi SKP v Državnem svetu se prestavi na kasnejše obdobje
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- 27. junij 2019:
1. ZDEKS pošlje državnemu sekretarju dr. Jožetu Podgoršku (joze.podgorsek@gov.si) predloge glede minimalne
velikosti površine pri zakupu kmetijskih površin v lasti Sklada kmetijskih zemljišč za posamezne vrste rabe zemljišč.
2. ZDEKS pošlje na MOP predloge, ki bi se lahko financirali iz podnebnega sklada, predvsem predlog, ki se nanaša na
financiranje pospeševalne službe za ekološko kmetovanje.
3. Postopki glede promocije ekološkega kmetovanja potekajo v skladu z načrtom in se bodo nadaljevali v jeseni 2019.
4. Pristopi se k izvedbi javnega naročila za pripravo Akcijskega načrta za ekološko kmetovanje. Sredstva se bodo
zagotovila iz Tehnične pomoči PRP 2014 – 2020.
5. MKGP na GZS preveri kako pogosto se osvežuje seznam ponudnikov ekološke in lokalne hrane v Katalogu živil za
javno naročanje.
6. ZDEKS pripravi predlog, kako bi občine lahko financirale ekološka živila v vrtcih in šolah
7. MKGP bo skupaj s KIS v »Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva za leto 2018« dodalo podatke o
ekoloških proizvodih po posameznih trgih.
8. MKGP pripravi pojasnilo glede razdelitve sredstev na Mreži za podeželje in ga pošlje ZDEKS.

- 28.2.2020

1. ZDEKS pripravi dopis glede pospeševalne službe za ekološko kmetovanje in ga pošlje na MKGP. ZDEKS pripravi tudi
osnutek programa dela nove pospeševalne službe za ekološko kmetovanje in ga posreduje na MKGP.
2. MKGP pozove izbranega izvajalca, da naj v okviru programa usposabljanja za ukrep Ekološko kmetovanje PRP 20142020, ponovno povabi kmetovalce k vključitvi v ukrep Ekološko kmetovanje oziroma podaljšanju obveznosti.
3. ZDEKS skliče sestanek s SOS in ZOS glede sofinanciranja ekoloških obrokov v šolah in vrtcih. Sestanka se bodo
udeležili tudi predstavniki MKGP.
4. MKGP preveri možnost povečanja finančnih sredstev za financiranje delovanja ZDEKS iz sklopa A in Č v okviru
javnega razpisa za podpiranje delovanja društev na področju kmetijstva.
5. MKGP bo predlagalo, da se pod točko Razno, na zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo v mesecu marcu 2020
uvrstiti problematika divjadi.
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6.
7.
8.
9.

ZDEKS informira MKGP glede sklepov sestanka delovne skupine, ki se ukvarja s problematiko divjadi na MOP.
ZDEKS s kabinetom ministrice uskladi datum posveta o ekološkem kmetovanju.
MGKP preveri na KIS in pri organizacijah za kontrolo in certificiranje način kontrole pri delnih kmetijah.
MKGP pošlje povezavo nevladnim organizacijam, kjer je objavljeno javno naročilo za ANEK.

4. Sodelovanje v odborih: spremljevalni odbor za PRP 2014-2020, spremljevalni odbor
Mreže za podeželje, sektorskih odborih:
- Zveza sodelovala na zasedanjih spremljevalnega odbora za PRP 2014-2020
- V okviru Mreže za podeželje smo letu 2019 za izvedbo Posveta v DS prejeli finančna sredstva za tolmačenjeprevajanje
- Zveza je sodelovala v okviru Mreže za podeželje na 5.podeželskem parlamentu v skupini za okoljske zadeve
- Na MKGP podali predloge članov v posamezne sektorske odbore:

-

mleko: Čadej Karel
meso: Dominika Klavž
sadje: Pavlič Viktor
vrtnine: Tilen Praprotnik in Danica Pavlič
za žita: Maja Lamberger Khatib in Marko Slavič
oljke: Vlado Munda
grozdje, vino: Klemen Mlečnik in Simon Valentan
med: Metelko Miha
Udeležili smo se treh sestankov sektorskega odbora za žita, kjer smo govorili o vstopu v
shemo IK. Zveza je nasprotovala vstopu ekoloških pridelovalcev žit v shemo IK.
Nismo prejeli sklepov za imenovanje v posamezne SO.
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5. Sodelovanje v delovni skupini za ekološko kmetijstvo na MKGP
Delovna skupina za ekološko kmetovanje na MKGP se je v letu 2019 sestala:
-11. februarja 2019:
1. problematiki trženja ekološkega mesa- MKGP predstavi informacijo na kolegiju predsednikov in direktorjev zadrug
članic Zadružne zveze Slovenije. Ministrica bo pozvala zadruge, da pristopijo k odkupu in trženju ekološke živine na
podoben način kot to že izvaja KZ Šaleška dolina in podala informacijo o promociji ekološke sheme v letu 2019.
2. Na naslednjih regijskih posvetih ZZS se bolj izpostavi problematika glede trženja ekološkega mesa.
3. EU Uredba o ekološkem kmetovanju. MKGP bo v skladu z dogovorom poslalo na Evropsko Komisijo stališče Slovenije
do posameznih členov, ki se nanašajo na perutnino, katastrofalne razmere in morsko sol. ZDEKS bo na MKGP poslala
predloge, ki si jih želijo obravnavati na naslednjih sestankih Delovne skupine za ekološko kmetovanje.

- 14.5.2019:
1. Člani DS so napovedali, da bodo dodatno posredovali še v pisni obliki na MKGP konkretne predloge in pripombe na
2.
3.
4.
5.
6.

osnutek »Resolucije, Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021« / Strateški okvir razvoja slovenskega kmetijstva,
predelave hrane in podeželja. Zveza predloge in pripombe predložila 31.5.2019.
MKGP posreduje članom DS zapisnik 2. sestanka glede reševanja problematike ekološkega mesa.
MKGP bo v prihodnjih dneh poslalo članom projektne skupine (KGZS, FKBV, ZDEKS, ZZS, TZS, GZS) natančna
navodila za pripravo vsebin, ki se jih bo v kampanji komuniciralo. Prav tako se jih bo pozvalo za aktivno sodelovanje
pri pripravi Akcijskega komunikacijskega načrta.
Člani DS so izpostavili, da je treba v promociji zelo jasno ločiti shemo IK in EKO.
Člani DS se strinjajo s predlogom MKGP, da se pripravi JN za izdelavo Akcijskega načrta za razvoj ekološkega
kmetijstva v RS.
Predstavniki ZDEKS bodo posredovali morebitni dodatni predlog za vpis odpornih sort vinske trte v trsni izbor, ki
bodo lahko vključene tudi v preizkušanje.
Predlog Zveze pripravi Simon Valentan: Pošiljamo seznam dodatnih sort za vpisa odpornih sort vinske trte v trsni
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7.

1.
2.
3.
4.

izbor, katerih potencial bi se lahko preizkušalo: - Rdeče: cabernet jura, laurot ,
- Bele: chardonel, sauvignac (cal 6-04)
- Oplemenitene standardne sorte žlahtnitelja Georga Weissa : (Te sorte bi lahko dodali kot nove klone že
vpisanih sort, če imajo njihove značilnosti.)
modra frankinja stella, MF Signum, MF Solis
ranina Stella, sauvignon Signum, Laški rizling Stella
- Jedilne sorte: Garantos, Calastra, Galante
Člani DS bodo posredovali pripombe na predlog Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki je v javni obravnavi do
31.5.2019.
- 7.10.2019
MKGP bo na Odboru za ekološko kmetovanje, ki bo 14. in 15. 10. 2018 v Bruslju zastopalo
stališče, ki je bilo sprejeto na današnjem zasedanju.
2. V mesecu novembru 2019 bo MKGP sklicalo skupino za ekološko meso. ???
3. MKGP bo o problematiki kompostiranja poročalo na naslednjem sestanku.
4. Naslednji sestanek DS za ekološko kmetovanje bo novembra oziroma v prvi polovici
meseca decembra 2019.
Naslednji sestanek DS za EK je bil 10.1.2020 na zahtevo Zveze zaradi zmanjšanja števila ekoloških kmetij.
MKGP bo deležnikom DS za ekološko kmetovanje posredovalo povezavo, kjer bo objavljen predlog ZKme, ko bo
šel v javno obravnavo.
FKBV in ZDEKS pošljejo na MKGP predlog spremembe ZKZ pri prednostnem zakupu kmetijskih zemljišč za
ekološke kmete. Predlogi že poslani!!!
MKGP bo na Odboru za ekološko kmetovanje, ki bo 20. in 21. 1. 2020 v Bruslju zastopalo stališče, ki je bilo sprejeto
na današnjem zasedanju – glej Priloga 2.
MKGP bo še enkrat proučilo možnosti financiranja glede ''pospeševalne službe za ekološko kmetovanje'' v okviru
podnebnega sklada.
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Tekla razprava o pomembnosti nadzora glede obveznega deleža ekoloških živil v javnih zavodih v skladu z Uredbo o ZeJN.
Zaenkrat je predvideno, da bi ta del pokrivala kmetijska inšpekcija, vendar to še ni dokončna odločitev. MKGP in MJU še
proučujeta možnosti.
Vključevanje novih KMG v ekološko kmetovanje v letu 2020- predlog ZDEKS
Po neuradnih podatkih za leto 2019 je bilo v kontrolo vključenih 3.827 KMG. Za leto 2020 pa kaže, da bo le teh manj –
zadnja številka je 3.792 KMG, od tega 3.656 starih in 136 novih KMG. Tako se nam bo prvič zmanjšalo število KMG, ki se
vključujejo v ekološko kmetovanje.
ZDEKS izpostavi, da nujno rabimo pospeševalno službo za ekološko kmetovanje, ki bi se lahko financirala preko
podnebnega sklada oziroma v okviru javne službe.
ZDEKS izpostavi, da so bili v preteklosti zelo uspešni uvodni tečaji za ekološko kmetovanje preden so se kmetje vključili v
sistem ekološke kontrole.
ZDEKS predlaga prednost ekoloških kmetov pri zakupu kmetijskih zemljišč in obvezno ekološko kmetovanje na
vodovarstvenih območjih, zlati tistih v lasti države, da bi dosegli in presegli cilj 55.000 ha ekoloških površin.

Sestanek glede trženja ekološkega mesa
1. S strani KGZS je bil predstavljen model za boljše trženje eko mesa (teletina in jagnjetina), ki bi prišel v veljavo-izvedbo
v jeseni 2019. Model bi zajemal kmeta, zadrugo, klavnico, predelavo in trgovino in bo v končni obliki še enkrat predstavljen
vsem deležnikom s tega področja.
2. Glavni cilj pri trženju ekološkega mesa je zagotoviti stimulativno odkupno ceno za kmete.
3. Nujno potrebna konstantna promocija ekoloških proizvodov ter osveščanje in izobraževanje o ekoloških proizvodih.
4. MKGP poziva deležnike, da posredujejo predloge za strokovna gradiva ali praktične prikaze, ki bi jih lahko podprli v
okviru ukrepov PRP.
5. Posebno pozornost je treba posvetit nadzoru nad masnimi bilancami in vpeljati nadzor nad obveznim deležem ekoloških
proizvodov v javnih zavodih
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6. Sodelovanje v ožji skupini za okoljske zadeve in podnebne spremembe za SKP 20212027
- Zveza sodelovala na 5 sestankih. Zavzemali smo se za vse ukrepe: na VVO v državni lasti predpisati
ekološko kmetovanje, problematika divjadi in zver, pomanjkanje eko semen, ohranjanje
biodiverzitete,

7. Organizacija EKO posvet v DS »EKOLOŠKO+LOKALNO=IDEALNO« 11.3.2019
Posveta se je udeležilo preko 90 udeležencev (kmetje, svetovalci, kontrolorji, predstavniki JZ, ministrstva….)

- Pomen ekološkega kmetijstva v Sloveniji
Javna služba kmetijskega svetovanja kot podpora za ekološko kmetovanje in vključitev v ukrep
Ekološko kmetovanje PRP 2014-2020
- Oskrba javnih zavodov z ekološko hrano na avstrijskem Koroškem –sistem in izvedba, BioAvstrija
- Eko semenarstvo in žlahtnjenje novih sort
Zaključki Posveta v 12. Točkah, doseženi premiki:
- Izdelava ANEK-razpis je bil izdan, prijavile so se dve organizaciji
- Prenos znanja- vzpostavitev pospeševalne služba za ekološko kmetijstvo-program podnebnega sklada
- Promocija ekološke hrane
- Nadzor nad Uredbo o zelenem javnem naročanju v JZ, ki predpisuje 15% eko hrane v šolah in vrtcih, v
dogovarjanju med MKGP in KJU
- Dosegli namenska sredstva za društva ekoloških kmetov na razpisu MKGP za društva

8. Prijava na Javni razpis za Zveze in društva na MKGP
Zveza se je prijavila na razpis, vloga zavrnjena, dosegli le 75 točk-pogoj za odobritev 100 točk, Vendar je Deteljica
prejela 3.000 evrov, ZEK DPBK pa 1.292evrov.
8

9. Priprava zloženke za EK in EKO Gastronomijo v okviru Mreže za podeželje
Zloženka se pripravlja v sodelovanju z UM Fakulteto za biosistemske vede.

10. Ogled dobrih praks v Franciji
Tridnevna strokovna ekskurzija v Francijo je potekala od 17. do 19.9.2019
- Eksurzija se je udeležilo 33 udeležencev, približno polovica ekoloških kmetov,
Eko kontrolorji, svetovalci, profesorica iz BF Lj. Ga, Darja Ačko
- Ogledli smo si BIO sejem in tri primere dobrih praks iz govedoreje-predelava mleka, zelenjadarsko
in sadjarsko eko kmetijo.

11. Sodelovanje na Pomurskem sejmu AGRA
- v letu 2019 nismo sodelovali na AGRINI tržnici zaradi pomanjkanja finančnih sredstev
- v ponedeljek, 26. avgusta ob 14 h v hali A okrogla miza na temo: "Trženje ekoloških živil in izzivi
za sistemsko izboljšanje prehrane v javnih zavodih. Sodeloval Tomaž Habjan.
- v ponedeljek, 26. avgusta ob 15.30 do 16 h na razstavne prostoru MKGP v hali A: Predstavitev
inovativnih praks in tehnologij: "Digitalno podprta majhna ekološka kmetija", sodeloval Tilen
Praprotnik
- v četrtek, 29. avgusta ob 10 h v hali 2 Posvet "Biodiverziteta kulturnih rastlin in novi poslovni
izzivi v ekološki pridelavi". Govorili o eko semenarstvu.

12. Sodelovanje na 18. ekoprazniku v Ljubljani
Stranke ozaveščali o prednostih ekološke hrane, delili letake Zveze in promocijski material eko
promocije.

13. Dan odprtih vrat na kmetijah zadnjo nedeljo v septembru po celotni Sloveniji
- Prijavili se le dve kmetiji- eko Porta in Pr;lenčk-družina Razinger, Javorniški Rovt
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14. Sodelovanje na sejmu Narava zdravje
- Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev na sejmu nismo sodelovali.
15. Reševanje problematike divjadi in zveri v okviru peticije in prepoved pirotehnike
- Poročal bo Stane Bergant
16. Krepitev sodelovanja z vsemi deležnik v ekološkem kmetijstvu (MKGP; MOP,
KGZS, kontrolnimi organizacijami, ITR, Biotehniško fakulteto MB in LJ,
DEMETER in sorodnimi društvu)
- Vse naštete deležnike in še druge vabimo na naše aktivnosti (Posvet, ekskurzija..)in se odzivamo na
njihova povabila.
- Sodelovali smo na dveh sejah odbora za sonaravno in ekološko kmetovanje pri KGZS (promocija,
kompostiranje
- Sodelovali na posvetu Aktualno v ekološkem kmetijstvu v MB na Fakulteti za biosistemske vede
- Sodelovanje s KIS in KGZS na področju eko semenarstva.

17. Sestanek na MOP:
- Dosledna uveljavitev 69. člena Zakona o vodah na vodovarstvenih območjih,
- Zakonodajna opredelitev meteornih voda kot vodni vir.
- Podpora novi javni službi za pospeševanje ekoloških praks v kmetijstvu:
Javna služba za pospeševanje ekoloških praks v kmetijstvu (ekološko, biodinamično, ohranitven
kmetijstvo).
Dosedanja svetovalna služba namreč svetuje na zahtevo kmetovalca, nova javna služba pa bo
morala delovati proaktivno, torej z akvizicijskim pristopom promovirati ekološke prakse,
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vključevati nove pristopnike in jih voditi skozi prva kritična leta, ko pridelek upade, do
vzpostavitve običajne ekološke proizvodnosti in jim pomagati pri umeščanju na trg.

18.Tekoče zadeve, usklajevanja, priprava pripomb na zakonodajo itd.
- Zveza podala predloge in pobude na Zakon o kmetijskih zemljiščih:
Vrstni red predkupne pravice in zakupa kmetijskih zemljišč, v vsaki kategoriji naj ima prednost
ekološki kmet:
a.
solastnik
b.
mejaš kmet
c.
lokalni kmet znotraj k.o. ali občine
d.
sklad kmetijskih zemljišč
- Spodnja meja 6 ha PKP pri predkupni pravici in prednostni listi zakupa kmetijskih zemljišč od SKZ
je postavljena previsoko. Predlagamo spodnjo mejo 3 ha PKP.
- Na vodovarstvenih območjih obdelava v skladu z eko pravilih.
- Postopno zmanjšanje obsega skladovih zakupljenih zemljišč

- Zveza podala predloge na Zakon o kmetijstvu:
-pripombe na ZKm dodatno do 07.03.2020
Nujno je potrebna uvedba nove javne službe na področju ekološkega kmetijstva.

19. Razvijanje blagovne znamke Zveze in promocija eko hrane
- Na blagovni znamki v letu 2019 nismo intenzivno delali, ker Zveza nima finančnih sredstev
- Sodelovali pri vzpostavitvi eko generične promocije. Zveza podala na MKGP 12 strani predlogov za
eko generično promocijo. Nekaj letakov z recepti pod sloganom »Ekološko+lokalno=idealno« je
bilo izdelanih že lansko leto na sejmu AGRA. Od celotnega proračuna več kot 2 milijona evrov za
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kampanjo Naša super hrana, smo iz zaključnega zneska 450.000 evrov uspeli izboriti 120.000 za
EKOLOŠKO+LOKALNO=IDEALNO
- Pripravljajo se dodatni letaki, TV spoti-predvidoma aprila 2020.

20. Seja odborov na vsake tri mesece: 4 seje v letu 2019
21. Skozi leto 2019 smo sodelovali na 49 dogodkih, sestankih, posvetih
22. Vzdrževanje spletne strani Zveze
23. Status društva v javnem interesu
- Zveza pridobila v novembru 2019 status NVO, ki deluje v javnem interesu
KAJ NAM JE USPELO:
1. PRIDOBITEV STATUSA NVO, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU
2. EKO PROMOCIJA EKOLOŠKO + LOKALNO = IDEALNO V PROJEKTU NAŠA SUPER HRANA
VREDNA 120.000 EVROV
3. RAZPIS ZA IZDELAVO ANEK ZA OBDOBJE 2020 – 2027
4. ŠTIRILETNI PROGRAM ZA PROMOCIJO EKOKMETOVANJA VKLJUČEN V PROGRAM IN
FINANCIRANJE PODNEBNEGA SKLADA
5. OPERATIVNO SE PRIPRAVLJA NADZOR NAD NABAVO 15% EKOLOŠKE HRANE V JAVNIH
ZAVODOV MED MKGP IN MJU
6. V LETNIH POROČILIH O STANJU KMETIJSTVA V DRŽAVI JE PRIDELAVA EKOLOŠKE
HRANE POSEBEJ PRIKAZANA
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KAJ MORAMO ŠE POSTORITI:
1. DOPOLNITEV ZAKONA O KMETIJSTVU Z MOŽNOSTJO (NE OBVEZO)
SUBVENCIONIRANJA LOKALNO PRIDELANE EKOLOŠKE HRANE ZA JAVNE ZAVODE S
STRANI LOKALNIH SAMOUPRAVNIH SKUPNOSTI
2. DOPOLNITEV ZAKONA O KMETIJSTVU Z OBVEZO USTREZNI JAVNI SLUŽBI ZA
ZAGOTAVLJANJE EKOLOŠKIH SEMEN AVTOHTONIH SORT
3. V ZAKONU O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH DOSEČI IZKLJUČNO EKOLOŠKO KMETOVANJE
NA VODOVARSTVENIH OBMOČJIH
4. V ZAKONU O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH DOSEČI PREDNOST PRI ZAKUPU IN NAKUPU ZA
EKOLOŠKE KMETOVALCE ( Z NAJMANJ 10 LETNO ZAVEZO)
5. UREDITEV SISTEMSKEGA FINANCIRANJA DELOVANJA ZVEZE
6. VZPOSTAVLJANJE NAČEL POŠTENE TRGOVINE ZA SLOVENSKE EKOLOŠKE PRIDELKE –
POŠTENA CENA ZA POŠTENO DELO IN KVALITETEN PRIDELEK
7. PROMOCIJA PARTNERSKEGA KMETOVANJA V SISTEMU ZELENEGA JAVNEGA
NAROČANJA ZA POVEČANJE PRIDELAVE IN RAZNOVRSTNOSTI EKO HRANE
8. UREJANJE OHRANJANJA BIODIVERZITE IN OHRANJANJA REJE PAŠNIH DOMAČIH
ŽIVALI
9. BLAGOVNA ZNAMKA ZVEZE
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USPELO NAM BO LE S SODELOVANJEM VSEH, KI SO POVEZANI V ČLANICE ZVEZE IN Z
VKLJUČEVANJEM NOVIH ČLANOV!!!

HVALA ZA SODELOVANJE IN HVALA ZA POZORNOST!
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