
Stran 1 od 2 
 

                                               

 
   

 
 

 

Inštitut za ekološko kmetijstvo in Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne 

rastline in IKC-Inštitutom za kontrolo in certifikacijo UM organiziramo 

 

 8. strokovno konferenco z mednarodno udeležbo 

AKTUALNO NA PODROČJU EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA 2015 
 

Pivola,11. 2. 2015  

 

PROGRAM 
 

8.00 – 8.45 Registracija in prihod udeležencev        
 

 

8.45 – 9.00 Otvoritev konference in pozdrav gostov (posvet povezuje prof. dr. Martina BAVEC, UM 

FKBV, predstojnica študijskega programa Ekološko kmetijstvo) 

 

9.00 – 10.15 *Primerjava kakovosti ekoloških vs. konvencionalnih  pridelkov oz. živil rastlinskega 

in živalskega porekla ter nekateri vplivi na zdravje – prof.dr. Ewa Rembialkowska, 

Univerza v Varšavi, Poljska 

 

10.15 -11.30 *Primerjava kakovosti ekoloških in konvencionalnih živil – integrativna/holistična 

analitika in pomen »careful« predelave za ohranitev čim večje kakovosti ekoloških 

surovin – prof.dr. Johannes Kahl, Univerza v Kasslu, Nemčija 
*-predavanja bodo iz angleškega jezika simultano prevedena v slovenščino.  

 

11.30 -11.50 Odmor za kavo (in film »Krogotok ekološkega kmetijstva«  http://www.bioimpulse.eu/sl/index.php/film 

 

12.00 -12.30 Aktualni projekti in raziskave: 

  

- Trajnostno prehranjevanje (SI-AT Health Care)  - Tjaša Ritter, prof. dr. Martina Bavec, in  doc.dr. 

Silva Grobelnik Mlakar, FKBV 

- Zdrava rast: od niše do večjega obsega z integriteto in zaupanjem – HealthyGrowth (Core 

Organic 2) – prof.dr. Andreja Borec in Jernej Prišenk, FKBV  

- Pridelovanje cvetače in pora s podsevkom bele detelje - InteVeg (Core Organic 2) –  prof. dr. 

Martina Bavec in mag. Martina Robačer 

- Rastlinske zastirke in »roller crimper« - SoilVeg (Core Organic plus) – prof. dr. Martina Bavec, 

mag. Martina Robačer,  prof. dr. Franc Bavec in  mag. Manfred Jakop, FKBV 

- Zrnate stročnice in žita - COBRA (Core Organic 2) – prof. dr. Franc Bavec in doc. dr. Silva 

Groblenik Mlakar, FKBV 

- Soja v ekološki pridelavi (CRP) – prof. dr. Franc Bavec in  mag. Manfred Jakop, FKBV 
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12.30 – 12.50 EIP in operativne skupine za prenos rezultatov raziskav v prakso – dr. Boštjan Kos, 

MKO 

13.00 – 14.00 Okrogla miza: VIZIJA RAZVOJA EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA V SLOVENIJI  s poudarkom 

na organiziranju inovacijskega partnerstva  

       - moderator okrogle mize prof. dr. Franci Bavec, FKBV 

 

 

14.00 – 14.30 Odmor za kosilo  

 

14.30 – 15.00 Kaj bo prinesla nova uredba za ekološko kmetijstvo?  – Tomaž Džuban in mag. 

Maja Žibert,  MKO 

15.00 -15.15 Novosti pri izvajanju kontrol ekološkega kmetijstva,  Polonca Repič, IKC- Inštitut za 

kontrolo in certificiranje UM 

15.15 – 15.45 Kombinacije ekološkega kmetijstva z drugimi kmetijsko okoljskimi in podnebnimi 

ukrepi – Sonja Jurcan, MKO  

15.45-16.00 Sredstva in smernice za ekološko kmetijstvo – mag. Martina Robačer, prof. dr.  

                    Martina Bavec, FKBV 

 

Razprava 

 

 

Informacije o prireditvi in prijavni obrazec so na spletnem portalu  UM Fakultete za kmetijstvo in 

biosisemske vede  www.fkbv.um.si. Predavanja strokovnjakov iz tujine bodo prevajalci simultano 

prevajali iz angleškega v slovenski jezik.  

 

Kotizacija za udeležence – zaposlene v podjetjih in drugih organizacijah je 50 EUR (če je 5 ali več 

prijav iz iste organizacije plačnika je 20% popust), za kmete in člane oz. predstavnike ekoloških 

združenj/iniciativ je 20 EUR. V kotizacijo so vključeni ekološki napitki in kosilo (enolončnica in 

sladica) in različna gradiva. Za študente, ki bodo imeli kosilo z boni v menzi fakultete ni kotizacije, 

v primeru naročila obroka v okviru seminarja pa je kotizacija znižana na 10 EUR. DDV je vključen. 

 

Prosimo za prijave do vključno petka 6.2.2015 na email seminar.fkbv@gmail.com  ali po faksu: 02 

616 11 58 oz. s pošto na naslov fakultete Pivola 10, 2311 Hoče. Prijavnica s podatki o kotizaciji, 

pogojih in načinu plačila je na spletu fakultete. 

 

Udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi, če bo s strani MKO udeležba priznana kot KOPOP oz. 

EKO izobraževanje, boste prejeli zainteresirani tudi ta potrdila – na dogodku poiščite seznam in se 

vpišite s svojim KMG-MID!    Kontakt  je mag. Manfred Jakop. 
 

Organizatorji si pridržujemo pravico do morebitnih sprememb programa! 

 

Veseli bomo vaše udeležbe in diskusije z namenom prispevati k razvoju ekološkega 

kmetijstva v Sloveniji! 

 

Za organizacijski odbor: 

Red. prof. dr. Martina Bavec, UM FKBV 

http://www.fkbv.um.si/
mailto:seminar.fkbv@gmail.com

