
  
 
 

 

Dobro razvito ekološko kmetovanje lahko pomeni del uspešnega 
trajnostnega razvoja JV Slovenije. Na forumu bomo govorili kako ga 
doseči preko regionalnega sodelovanja vseh akterjev in finančnih virov 
EU. 
 

Kdaj: v četrtek, 2.februarja 2023 ob 9.uri 
Kje:  KGZ Novo mesto - Šmihelska cesta 14, Novo mesto 

(predavalnica) 
 

PROGRAM: 
 
9.00 – 9.10 Pozdrav s strani organizatorjev foruma in gostiteljev:  

 Predstavnik Mestne občine Novo mesto,  
 Marija Marinček, podpredsednica ZDEKS,  
 mag. Zdenka Kramar, vodja Oddelka za kmetijsko svetovanje na KGZS – 

Zavod Novo mesto,  
 

9.10 – 9.15: Kratka predstavitev projekta ‘’ZA ekološko kmetijstvo, varovanje okolja 
in zdravje ljudi’’ (Uroš Brankovič, ZDEKS); 
 

 
 
 

Dogodek je del projekta ''ZA ekološko kmetijstvo, varovanje okolja in zdravje ljudi'', ki je podprt 
s sredstvi Active Citizens Fund v Sloveniji 2014–2021 

 
 
 
 

1.del: 9.15 – 10.20 
 

Stanje in izzivi ekološkega kmetijstva v JV Sloveniji 
 

 Stanja in izzivi pridelave in porabe izdelkov iz ekološkega kmetovanja (EK): 

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije in  
KGZS - Zavod Nova mesto 
vabita na regionalni forum: 

EKOLOŠKO KMETOVANJE V JUGOVZHODNI 
SLOVENIJI KOT TEMELJ USPEŠNEGA 

REGIONALNEGA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 

 



- Trenutno stanje EK v številkah, možnosti za širitev in pospeševalno-svetovalne 
aktivnosti (Mateja Strgulec– KGZS Zavod NM);  

- Izzivi za pridelovalce (Toni Kukenberge, Ekološka kmetija Kukenberger, Marija 
Marinček, ZDEKS); 

 

 Predstavitev Analize trga z ekološkimi živili v RS s poudarkom na JV Sloveniji in 
področjih zanimivih za to območje: Kako z regionalnim sodelovanjem pri EK 
preseči pomanjkljivosti ter izkoristiti priložnosti (Dane Podmenik, ZDEKS – spletno 
predavanje); 

 
 Dosedanji projekti na temo razvoja ekološkega kmetovanja v JV Sloveniji (npr. 

CLLD-LEADER projekti) ter njihovi rezultati in izkušnje. Vloga EK v novi strategiji 
LAS 2023-2027 na tem območju (Jožica Povše, LAS Dolenjska in Bela krajine). 
 

2.del: 10.20 – 11.15 
Regionalni pristopi za razvoj ekološkega kmetovanja (ekoregija) 

 
 Predstavitev dobrih praks regionalnega sodelovanja za pridelavo in trženje 

izdelkov iz EK v tujini, t.i. eko regije (Uroš Brankovič, ZDEKS); 
 

 Podpore za EK ter regijski pristop pri povezovanju lokalnih proizvodov s 
poudarkom na ekoloških v SN SKP 2023-2027 (predstavnik MKGP ) 

 
 

3.del: 11.15 – 12.30 
Okrogla miza: Regionalno sodelovanje  

za več ekološkega kmetijstva v JV Sloveniji 
 

Razvoj ekološkega kmetijstva v JV Sloveniji skozi okrepljeno regionalno sodelovanje: 
Preseganje ovir in uporaba priložnosti 

 

Udeleženi:  
 Toni Kukenberger, ekološka kmetija Kukenberger  
 Marija Marinček, Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije; 
 Mag. Zdenka Kramar, KGZS - Zavod NM; 
 Predstavnik Mestne občine Novo mesto; 
 Jožica Povše, LAS DBK; 
 Predstavnik MKGP. 

 
 

Pogostitev in druženje 12.30 - 13.30 
 

Neformalno druženje in manjša pogostitev z lokalnimi ekološkimi izdelki. 
 
 
 

Praktične informacije 
 
Prijava: Udeležba na forumu je brezplačna, potrebna pa je prijava na spodnje 
kontakte do srede, 1.februarja 2023.  
 
Prijava in več informacij na: Uroš Brankovič, GSM: 040 303 752, 
ubrankovic@gmail.com 


