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Gorska območja in gorski proizvodi 
Ponedeljek, 19.9.2022 ob 10. uri  

v prostorih Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze Maribor –  

predavalnica dr. Milana Erjavca, Pivola 10, 2311 Hoče  

 

Program tematske konference: 

930 – 1000 Sprejem udeležencev 
 

1000 - 1015 Pozdravni uvodni nagovori soorganizatorjev: 
- Naravni park Haloze – Čerinovo 
- Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, predstavnik vodstva fakultete 
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predstavnik MKGP 

 

1015 – 1100 Ključni izzivi gorskih območij v Evropi 
 
Obravnavanje gorskih območij doma in v EU,  
dr. Andreja Borec, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerze Maribor 
 
Izobraževanje o gorskih območjih - izziv za podiplomske študente.  
Primer “gorski modul” na ISARA,  
dr. Audrey Vincent, ISARA Agro school for life, Lyon, Francija 
 
Izvajanje neobvezne oznake kakovosti »Gorski proizvod« v različnih članicah EU,  
Blandine Camus, EUROMONTANA, Evropsko združenje za gorska območja, Belgija 
 

1100 – 1145 Gorski proizvod neobvezna navedba kakovosti za gorske izdelke 
 
Zakonske podlage za gorska območja v Sloveniji,  
Jernej Golc, PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro 
 
Neobvezna navedba kakovosti Gorski proizvod,  
dr. Lucijan Cencič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
Primeri dobrih praks v Sloveniji z navedbo Gorski proizvod 

- Mesarstvo Oblak d.o.o., Žiri 
- Ekološka kmetija Klavž, Črna na Koroškem 
- Kmetija Kajžer, Ribnica na Pohorju  

 

1145 – 1200 Vprašanja in pobude s strani udeležencev konference 
 

 Pogostitev v avli z izdelki z neobvezno navedbo kakovosti gorski proizvod 
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Gorska območja predstavljajo 30,55% svetovne kopenske površine. Gorska območja so 

pomembna iz ekonomskega, socialnega in okoljskega vidika. Gorska območja zagotavljajo od 

60 do 80 odstotkov sladke vode na Zemlji. Naravni in deloma naravni ekosistemi v gorah 

neposredno vplivajo na preostala območja. Na ravni EU predstavljajo gore približno 29% 

ozemlja v katerih živi 13% prebivalstva Evropske unije. Na nivoju Slovenije predstavlja gorska 

območja kar 72,3% celotnega ozemlja Republike Slovenije. 

Z izvedbo tematske konference Gorska območja – gorski proizvodi želimo širiti vedenje 

edinstvenih značilnosti pomena gorskih območij  za proizvodnjo hrane s specifičnimi gorskimi 

značilnostmi. 

  

Udeležba na tematski konferenci je brezplačna in bo potekala na hibridni način za vse 

udeležence je potrebna predhodna prijava na elektronskem obrazcu tukaj. 

 

Za več informacij o konferenci se lahko obrnete na info@halo.si / 02 795 32 00. 

 

Konferenco Gorska območja in gorski proizvodi so omogočili:  

PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro,  

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze Maribor,  

Mreža za podeželje pri Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOCy0AvBH0hp_fR9uvZzjdIwu-DgcZHkOaq_4qnF_HRbvKxQ/viewform
mailto:info@halo.si

