
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragi bralec, 

Novičke o ekološkem kmetijstvu v 
Srednji in Vzhodni Evropi 

EkoConnect  
Mednarodni center za 

ekološko  
kmetovanje v Srednji in 

Vzhodni Evropi 

 

Phone:  

+49 (0) 351-20 66 172 

Fax:  

+49 (0) 351-20 66 174 

                            

info@ekoconnect.org  

www.ekoconnect.org  

S I  3 2         S E P T E M B R A  2 0 1 3   

Trženje ekoloških proizvodov te žetve in dolgoročno trgovsko sodelovanje sta bili glavni 
temi osmega Foruma ekološkega trženja (Organic Marketing Forum), ki je potekal v 
Varšavi med 17. in 19. junijem. 30-odstotno povečanje razstavnega prostora je dober 
kazatelj rasti tega največjega sejma za ekološke proizvajalce v srednji in vzhodni 
Evropi, ki sovpada z rastjo ekološkega trga v tej regiji. 

Poplave v srednji Evropi so na žalost končale letošnjo sezono pobiranja pridelka. Po 
vodo je bilo na tisoče hektarjev obdelovalnih površin. Fundacija Zukunftsstifung 
Landwirtschaft zbira denar za oškodovane pridelovalce na naslovu. Podpiramo to gesto 
solidarnosti. 

Genska modifikacija semen je še vedno aktualna tema. Proti tej grožnji deluje pobuda 
“Rešimo naša semena” (Save Our Seeds). Prosimo, da jo podprete na straneh 
www.saveourseeds.org in www.no-patents-on-seeds.org. 

Želimo vam prijetno poletje. 

Bernhard Jansen, EkoConnect  
prevod iz angleščine: Tina Sever 

 

* * * * * 
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1. Ekološki predpisi se bodo temeljito spremenili – ekološke 
organizacije in podjetja bi morala podpreti IFOAM EU 

Leta 2012 so začeli postopek spreminjanja ekoloških predpisov (EC) št. 834/2007. Ker se je trg za 
ekološke pridelke – in posledično tudi sektor –  v zadnjih letih opazno poveča in je pričakovano 
nadaljevanje rasti,je povpraševanje po ekoloških pridelkih trenutno večje kot pa ponudba. Evropska 
komisija meni, da morajo zakonski okviri biti primerni za tako hiter razvoj in se je odločila začeti 
spreminjati predpise iz 2007, da ne bi postala ekološko kmetijstvo in proizvodnja žrtvi lastnega uspeha. 

Lizbonska pogodba tudi zahteva, da komisija predstavi zakonski predlog o evropskih ekoloških predpisih 
Evropskemu parlamentu in Svetu. Pričakovano je, da se bo to začelo konec leta 2013. Potem se bo 
začel koordinacijski proces med evropskimi institucijami. Ti pogovori bodo najbrž trajali nekaj let – ali pa 
še več, glede na to, da bodo leta 2014 evropske volitve. Zato najverjetneje nov predpis ali amandma ne 
bo sprejet pred letom 2016. 

Ključne točke pogovorov so poenostavljanje, nadzorni sistem, okoljski učinki in trenutno neobravnavana 
področja. 

Pri poenostavljanju gre za zmanjševanje administrativnih ovir za izvajalce in nadzorne ustanove in za to, 
da bi bili predpisi razumljivi za vse vpletene.  

Učinkovit nadzorni sistem igra ključno vlogo pri verodostojnosti, kar je pomemben faktor za uspešnost 
ekološke hrane in zemljedelstva. Čeprav trenutni sistem deluje – zaznal je majhno število prevar, ki so 
se zgodile v ekološkem sektorju – se ga vseeno lahko še izboljša. 

Ekološkim potrošnikom je tudi mar za okolje. Na primarni stopnji, na stopnji kmetij, je zaradi zahtev 
ekoloških predpisov že zdaj ekološka pridelava najbolj okolju prijazen standard. Na stopnji procesiranja 
in trgovanja je še mesto za izboljšave pri zahtevah do njih. 

Ekološki tekstil ter ekološka in naravna kozmetika so zelo izpostavljeni sektorji, ki pa jih evropski 
ekološki predpisi še ne pokrivajo. Oznaka »ekološko« je trenutno omejena na hrano in krmila in 
potrebno bi bilo razmisliti o razširitvi te oznake na ta področja. 

IFOAM EU se aktivno udeležuje pri tem procesu. Že od začetka nudi pomembno oporo komisiji zaradi 
povratnih informacij od svoje mreže po celi Evropi. Stališče IFOAM EU je, da se lahko in mora izboljšati 
zakonske okvire, a da ne bi porušili stabilnosti sektorja, se ne sme spreminjati osnovnih načel. 

Poleg razvijanja predpisov IFOAM EU skupina močno podpira nov evropski ekološki akcijski načrt. 
Prejšnji je iz leta 2004 in ekološki sektor se je od takrat pomembno razvil.  

IFOAM EU bo v Bruslju nadaljeval z delom in zbiranjem mnenj različnih akterjev v sektorju med proces 
sprejemanja. IFAOM EU vabi vse ekološke organizacije k soudeležbi in k nudenju podpore ter 
informacij, da bi lahko kar najbolje predstavljali naš sektor. Če želite sodelovati, prosim kontaktirajte 
IFAOM EU pisarno. 

Emanuele Busacca 
Koordinatorica predpisov 
emanuele.busacca (at) ifoam-eu.org 
www.ifoam-eu.org 

 

Avtor: Emanuele Busacca, IFOAM, Prevedel: Nejc Ložar, Lektorirala: Tina Sever 

 

* * * * * 

 

2. Tematika „prisvajanja zemljišč“ zadeva tudi Srednjo in Vzhodno 
Evropo 

V Vzhodni Evropi cveti prodaja zemljišč tujcem. Po podatkih „Standard News“ ta trend najbolj zadeva 
Ukrajino, dogaja pa se tudi v Romuniji, Litvi, Bolgariji ter Vzhodni Nemčiji.  Med investitorji najdemo 
predvsem sklade in agrarna podjetja iz Zahodne Evrope in Zalivskih držav. Eno takih je dansko podjetje 
Jantzen, ki na Češkem, Slovaškem ter v Romuniji upravlja 17.000 hektarjev zemljišč. 
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Kapital pa prihaja tudi izven Evrope. Neko kitajsko podjetje je napovedalo, da želi v Romuniji pridelovati 
sadje in zelenjavo. Libija naj bi pridobila 250.000 hektarjev zemljišč v Ukrajini. Tuje vlagatelje privlačijo 
predvsem dobra prst, nizke cene zemljišč ter kmetijske subvencije. (Vir: Die Presse.com). 

To novo prakso pridobivanja površin nekatere nevladne organizacije imenujejo kar „land grabbing“ 
(prisvajanje zemljišč), kar stvari daje precej negativen prizvok. Posledice za omenjene države bi lahko 
bile različne. Po eni strani bi tuji agrarni vlagatelji lahko pripomogli k dvigu gospodarske produktivnosti. 
Po drugi strani bi lahko zaradi nakupa zemlje prišlo do izgube delovnih mest in (biološke) raznolikosti; 
obstaja tudi možnost, da bi zaradi tega močno zrasle cene najema in nakupa kmetijskih zemljišč. 

Po navedbah „Frankfurter Rundschau“ bi se ministrstvo za kmetijstvo v Varšavi takim nakupom zemljišč 
rado izognilo ter tista v državni lasti prodalo poljskim kmetom. Gre za skoraj dva milijona hektarjev, ki so 
jih v času socializma upravljali obrati v državni lasti. 

Tudi na Madžarskem iščejo rešitve. Tam so v preteklosti velike površine kupovali predvsem kmetje iz 
sosednje Avstrije. Madžarska vlada je pred kratkim v ustavo vpeljala določilo, ki prepoveduje prodajo 
kmetijskih površin tujcem. Ali je to v skladu z evropsko zakonodajo, še ni jasno. 

Dejanski obseg prisvajanja zemljišč je zaradi pomanjkljive transparentnosti težko oceniti. Po navedbah 
nemškega Inštituta za človekove pravice naj bi v zadnjih letih na tak način oddali v najem ali prodali do 
80 milijonov hektarjev površin, predvsem v Afriki. To je približno pet odstotkov svetovnih kmetijskih 
površin. (Vir: Lexikon der Nachhaltigkeit). 

Avtor: Lisa Sander, EkoConnect, Prevod: Klavdija Černilogar 

 

* * * * * 

 

3. Ustanovitev Združenja proizvajalcev ovčjega in kozjega mleka 
VSZM 
“Nemčija se razvija na področju pridelave ovčjega in kozjega mleka,” pove predsednik 
novoustanovljenega Združenja proizvajalcev ovčjega in kozjega mleka (Vereinigung der Schaf- und 
Ziegenmilcherzeuger e.V., krajše VSZM) Sebastian Schäfer. Združenje je bilo ustanovljeno novembra 
2012 v Apoldi blizu Leipziga in zastopa interese ekoloških in konvencionalnih pridelovalcev ovčjega ter 
kozjega mleka tako doma kot v tujini. 

Profesionalni rejci se zaradi pomanjkanja časa le redko povežejo med seboj. Tako prevladujejo 
ljubiteljski, kar razvoju načeloma ne koristi. Podatki o reji so skopi, vendar ključnega pomena za 
ugotovitev ekonomske donosnosti. “Posamezni rejci se s problemom spopadajo po načelu poskusov in 
napak, vendar je mnogo začetnikov zaradi izgub že odnehalo,” razloži Schäfer. Centralna organizacija 
kot je VSZM bo vodila evidenco s podatki in razpolagala z nasveti. 

Povezovanje manjših rejcev, tudi iz tujine, bo služilo učenju. Glavnina komunikacije bo potekala preko 
spletne strani VSZM. Le-ta bo vsebovala področje za člane, kjer bodo na voljo informacije o dogodkih in 
cenah mleka v različnih evropskih državah ter novosti s področja reje. V načrtih je tudi stran za dražbo 
živali. Za končne stranke bodo na voljo informacije o kozjem in ovčjem mleku. Da bi se proizvajalci 
približali kupcem, bodo lahko na strani predstavili svoje kmetije. 

VSZM podpirata Združenje za obrtno pridelavo mleka “Verband für Handwerkliche Milchverarbeitung” 
(www.milchhandwerk.info) in Bioland. Še vedno iščejo stike in ostale sponzorje. Rejci koz in ovac so 
vabljeni k osveščanju o tej panogi. Zainteresirani se lahko obrnejo na gospoda Sebastiana Schäferja 
(Vorstand) na telefon +49 2264 1585 ali e-pošto info@schafundziegenmilch.org 

Avtor: Lilian-Marleen Beck, EkoConnect, Prevod: Tina Sever 

 

* * * * * 
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Razstavni prostor Foruma organskega marketinga 
Fotografija: EkoConnect 

4. Organic marketing forum zaznamovalo povečanje števila 
razstavljalcev in obiskovalcev 

Organic marketing forum se je med 17. in 19. junijem odvijal v Varšavi. Osmi evropski vzhodno-
zahodni ekološki sejem, na katerem so zabeležili za tretjino večji razstavni prostor in 8-odstotno 
povečanje števila obiskovalcev, je ponudil tudi networking konferenco. Foruma so se udeležili  
posredniki, proizvajalci in kmetje iz 27 držav. Zaznati pa je bilo zaskrbljenost zaradi negativnega 
vpliva prostotrgovinske cone med ZDA in EU. 

»Večji, bolj raznolik in boljši« je bil sklep mnogih udeležencev Organic marketing foruma 2013 (OMF). 
Približno 380 obiskovalcev iz 27 držav je prišlo v poljsko prestolnico, da bi izvedeli več o evropskih 
ekoloških trgih in da bi vzpostavili nove poslovne kontakte. Nasploh so organizatorji zaznali 8-odstotno 
rast števila obiskovalcev, 14-odstotno povečanje števila razstavljavcev in 30-odstotno povečanje 
razstavne površine. Tako OMF znova sodi med največja ekološka poslovna srečanja v srednji in 
vzhodni Evropi. 

Rast OMF-a kaže na povečano zanimanje podjetij in porabnikov za ekološki sektor srednje in vzhodne 
Evrope (SVE). 

Na Poljskem in v baltskih državah zaznavajo dinamično rast tega sektorja v višini približno 10-15 
odstotkov letno. V letu 2012 se je število predelovalcev na Poljskem povečalo na več kot 310. 

Poleg živilskega tržišča, so bile druga glavna točka foruma surovine. V tem sektorju so se dobro znanim 
proizvajalkam surovin kot so na primer Ukrajina, Litva in Slovaška pridružile nove države kot na primer 
Rusija in Moldavija. Poleg tega je na Poljskem ekološki sektor v zadnjih petih letih zrasel za več kot 100 
odstotkov na okoli 660.000 ha v letu 2012. 

Za nadaljnji razvoj ekološkega sektorja je veliko udeležencev OMF-ja videlo grožnjo v načrtovanem 
prostotrgovinskem sporazumu med EU in ZDA. Poleg tega je Bernhard Jansen v svojem uvodnem 
nagovoru opozoril, da prostotrgovinski sporazum ogroža varno hrano v EU in poudaril, da bi bil zdaj čas, 
da se grožnji zoperstavijo.  

Glede na nov podnaslov OMF-a »Evropski 
vzhodno-zahodni ekološki sejem in 
networking konferenca« je bil poleg sejma 
in konference poudarek na mreženju. Še 
posebej srečanja hitrostnega mreženja so 
se izkazala kot dragocena podpora za 
poslovne udeležence. Kupci in prodajalci 
so se udeležili sestankov glede na vrsto 
proizvoda, sedli za dve minuti za ravno 
mizo in so se ob signalu premaknili za en 
stol naprej. Tudi drugi udeleženci so bili 
navdušeni nad kratkimi sestanki in so 
pokazali zanimanje za udeležbo prihodnje 
leto. Približno 20 podjetij je to priložnost 
izrabilo za promocijo svojih podjetij na 
kratkih predstavitvah v razstavni hali. 

Nov programski element je bil trening predvsem za poljske distributerje, ki je vključeval elemente 
marketinga, upravljanja s človeškimi viri in možnosti sodelovanja z drugimi trgovinami. Izkušeni ekološki 
trgovci, kot so na primer Meinrad Schmitt (Terra Naturkost), Geoirg Kaiser (BioCompany) ter Karin 
Lösch iz Svetovalne službe za komuniciranje Klaus Braun so delili svoje znanje z drugimi. 

EkoConnect – mednarodni center za ekološko kmetijstvo v srednji in vzhodni Evropi je že 8 let glavni 
organizator OMF-ja. Forum je organiziran v sodelovanju z »BioFach« svetovnim ekološkim sejmom 
Nürnberg. Partnerji so tudi Poljska zveza ekoloških kmetov »Ekoland«, Zveza poljskih predelovalcev 
»Polska Ekologia«, Poljski kmetijski svetovalni center Radon in Zveza ekoloških distributerjev Dunaj. 
OMF ima tudi dva pokrovitelja: poljsko ministrstvo za kmetijstvo in EU skupino Mednarodna zveza 
ekoloških kmetijskih gibanj. 

Več informacij in slike na: www.organic-marketing-forum.org.  

Avtor: EkoConnect, Prevedel: Nejc Ložar 

* * * * * 
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Na Finskem večino organsko gojenih pridelkov prodajo v 
supermarketih. Mervi Saarela v S-Marketu Bulevardi predstavlja 
organski kisli ržen kruh Samsara. Fotografija: Erkki Pöytäniemi 

5. Primer Finske 

Finska je najsevernejša država na svetu, kateri je uspelo doseči popolno samozadostnost v preskrbi z 
osnovnimi živili. Do 60 - ih let prejšnjega stoletja je približno pet milijonov Fincev živelo v predvsem 
agrarno strukturirani družbi. Finska ima veliko gozda in številna jezera. Le pet odstotkov  njene površine 
je kmetijskih zemljišč (2,2 milijona hektarov) in to so skoraj izključno njive. Pašniki so večinoma del 
rotacije, orjejo jih vsakih nekaj let.  

Poleg tega igra pomembno vlogo tudi nabiranje gozdnih sadežev in gob. Gozdni sadeži s Finske so  
znani kot specialitete po celem svetu. Finska proizvodnja hrane še naprej temelji na razmeroma majhnih 
družinskih kmetijah, čeprav se je njihovo število v zadnjih desetletjih močno zmanjšalo, v nasprotju s 
številom posameznih kmetij in podjetij, ki jih je več. 

Močan zagon je ekološko kmetovanje dobilo šele leta 1990 s pomočjo nacionalnega programa za 
preusmeritev. V tistem času je bilo sicer že 373 ekoloških kmetij. Njihovo število se je do leta 1994 
zvišalo na 1.818. Po vstopu Finske v EU leta 1995, je prišlo do padca prodajnih cen in tako so mnogi 
kmetje začeli iskati svojo prihodnost v ekološkem kmetovanju. V naslednjih letih se je število ekoloških 
kmetij povečalo na trenutno okoli 4.300, medtem ko se skupno število kmetijskih podjetji na Finskem še 
naprej znižuje. Ekološka kmetijska podjetja obdelujejo skupno približno 150.000 hektarov in so s 
približno 38 hektari v povprečju za okoli 10 odstotkov večja od običajnih kmetijskih podjetij.  

Na približno 40-odstotkih ekoloških kmetij gojijo živali, vendar pa ima le 432 kmetij certifikat za ekološko 
živinorejo.  To navidezno protislovje je mogoče pojasniti z dejstvom, da preusmeritev na živinorejo ni 
predpogoj za odobritev ekoloških zemljišč.  
Subvencije za ekološke proizvode je namreč 
mogoče pridobiti ločeno. Dodatne subvencije 
za živinorejo obstajajo šele od leta 2005. 

Na Finskem pridelovalna in tržna struktura za 
ekološko proizvedene živalske proizvode skoraj 
ne obstaja. Na mnogih kmetijah zato pridelajo 
svoje proizvode sami. Približno 12 odstotkov 
podjetij se ukvarja s predelavo mesa in 5 
odstotkov podjetij se ukvarja s pridelavo mleka. 
Pri žitu je delež bistveno višji, celo okoli 30 
odstotkov. 

Kljub povečevanju števila ekološko 
obdelovanih zemljišč je naraščajočemu 
povpraševanju nemogoče zadostiti. Vzrok je 
večja priljubljenost in uporaba ekoloških živil pri 
potrošnikih, povpraševanju pa poskušajo slediti 
tudi s pospešenim uvajanjem krmljenja v 
ekološki živinoreji. To je mogoče opaziti tudi na trgu žitaric, na katerem se Finci po dolgoletnem izvozu 
žitaric, danes pojavljajo kot uvoznik za ekološko rž, ječmen in celo pšenico. Le še proizvodnja ovsa 
prikazuje presežek. 

Če bi radi o ekološkem kmetovanju na Finskem izvedeli več, potem si preberite knjigo „Tales of 
Organics in Finland“.  Avtorja Erkki Pöytäniemi in Marja Nuora sta že več kot 20 let aktivna na področju 
ekološkega kmetovanja. Knjiga je portret Finskega ekološkega kmetijstva,  s predstavitvami kmetijskih 
podjetji in kmetij, s pomočjo katerih se ustvarja vrednostna veriga. Svojo raziskovalno pot po Finski sta 
začela leta 2010. Z množico fascinantnih fotografij (avtorja Errkia Pöytäniemija), ki spremljajo zgodbe, 
delita svoje izkušnje in postavljata finsko ekološko kmetovanje na vidno mesto.  

Knjigo ”TALES OF ORGANICS IN FINLAND” lahko naročite: http://erkinkuvat.luomusalonki.fi/tales-of-
organics-in-finland/ (Angleška in Finska verzija, 200 strani, cca. 35 €).  
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Viri: 

http://www.foodfromfinland.com/files/687/Okologischer_Landbau_in_Finnland_2008.doc (15.07.2012), 
Avtor: Sampsa Heinonen,  

http://www.organic-finland.com/wp/organics-in-finland/ (15.07.2012), Avtor: Erkki Pöytäniemi  

 

Avtor: Lilian-Marleen Beck & Susanne Gebhardt, EkoConnect, Prevod: Masha Pogorevc 

 

* * * * * 
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6. Prihajajoči dogodki 

Datum Dogodek Kraj Tema Spletna stran 

13.09.2013 - 
27.09.2013 

Pravični teden 
2013  

Nemčija Vsedržavna kampanja na 
temo pravične trgovine. Okoli 
5000 dogodkov  

http://www.fairewoche
.de/veranstaltungen 

25.09.2013 “Ekološko 
trgovanje” 

Spodnja Šlezija, 

Poljska 

Delavnica: 

Ekonomska optimizacija 
direktne prodaje 

www.ekoconnect.org  

29.09.2013 -  
04.10.2013 

Mednarodni 
kongres  
Apimondia  

Kijev,             
Ukraijna 

Moderno čebelarstvo v Evropi http://apimondia2013.
org.ua/en/ 

05.10.2013 -
09.10.2013 

Anunga 2013 Köln,  

Nemčija 

Vodilni svetovni sejem na 
temo trženja in cateringa 

http://www.anuga.co
m 

07.10.2013 - 
10.10.2013 

POLEKO Poznan,  

Nemčija, 

Tržni sejem ekologije, zaščite 
okolja in komunalnih storitev 

http://poleko.mtp.pl/e
n/ 

09.10.2013 - 
13.10.2013 

ICOAS Budimpešta & 
Eger,  
Madžarska 

aktualne teme raziskave v 
ekološkem kmetijstvu 

www.icoas2013.org 

30.10.2013 -
03.11.2013 

INDAGRA Bukarešta,  

Romunija 

Mednarodni sejem 
poljedelstva, hortikulture in 
vinogradništva ter živinoreje 

http://www.indagra.ro/
about 

17.01.2014 -
26.01.2014 

Zeleni teden Berlin,    

Nemčija 

Največji svetovni tržni sejem 
prehrane, kmetijstva in 
hortikulture 

http://www.gruenewo
che.de/ 

22.01.2014 -
23.01.2014 

BioVak 2014 Zwolle,   

Nizozemska 

Tržni sejem organskega in 
trajnostnega sektorja 

http://www.biovak.nl 

04.02.2014 -
07.02.2014 

SALIMA 2014 Brünn,    

Češka 

Mednarodni sejem prehrane http://www.bvv.cz/de/
salima/ 

12.02.2014 -
15.02.2014 

BIOFACH & 
VIVINESS 

Nürnberg, Nemčija Vodilni svetovni sejem 
organskih pridelkov 

http://www.biofach.de 

http://www.vivaness.d
e 

 
Prevod : Klavdija Cernilogar  
 

* * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iščem in ponujam: 

Naše Novičke o ekološkem kmetijstvu v Srednji in Vzhodni Evropi dosežejo več, kot 7000 bralcev. Tudi zato, 
ker imamo veliko prostovoljnih prevajalcev, brez katerih bi bilo naše delo nemogoče. Za okrepitev naše ekipe 
iščemo prostovoljne prevajalce za prevajanje iz nemščine ali angleščine v slovenski jezik. Za dodatne 
informacije nam prosim pišite na: redaktion@ekoconnect.org. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vam je bila vsebina EkoConnect Novic všeč? 

To nas veseli, zato Vas naprošamo, da le-te posredujete zainteresiranim kolegom ter znancem. Če so Vam Novice posredovali 
in bi jih zdaj radi prejemali osebno, Vas prosimo, da nam pošljete elektronsko sporočilo z naslovom “Subscribe EkoConnect 
Infobrief“ na redaktion@ekoconnect.org.  

Če Novic ne bi več želeli prejemati, nam pošljite sporočilo z naslovom “Unsubscribe EkoConnect Infobrief“.  

S prijaznimi pozdravi,  

Vaša redakcija Novic 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EkoConnect je neprofitna organizacija s sedežem v Nemčiji, ki podpira izmenjavo informacij,znanj in izkušenj s področja 
ekološkega kmetijstva. Organizacija deluje kot mreža ljudi in organizacij aktivnih v bio sektorju v Zahodni in Vzhodni Evropi, z 
namenom srečevanja in medsebojnega sodelovanja. 

Glavni namen je podpirati dejavnosti v smeri trajnostnega razvoja ekološkega kmetijstva v Srednji in Vzhodni Evropi, 
povezovati akterje in spodbujati dostopnost ekoloških proizvodov. EkoConnect je v tem smislu osrednja informacijska točka, 
daje priložnosti za srečevanje, izmenjavo izkušenj in nadaljnje izobraževanje ter podpira zasebne in javne ustanove pri 
izgradnji struktur, namenjenih ekološkemu kmetijstvu. EkoConnectu pri tem pomaga strokovni sosvet, ki mu svetuje pri 
vsebinskih in strateških vprašanjih. 

Članstvo 

Člani EkoConnecta so strokovnjaki in organizacije iz vse Evrope, ki imajo dolgoletne izkušnje z vzpostavljanjem struktur 
ekološkega kmetijstva, pa tudi nestrokovnjaki, ki se zanimajo za bio področje ali ga želijo podpreti. Če želite podpreti naše deli, 
lahko to storite tako, da postanete „podporni“ ali „redni“ član. Prosimo, izpolnite prijavnico na naši spletni strani 
(www.ekoconnect.org). Ste že član? Potem lahko k članstvu povabite svoje sodelavce, prijatelje ali druge interesne skupine. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 


