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Predgovor 

 
Turizem je v svetu in tudi pri nas ena pomembnejših dejavnosti, ki bi morala biti tesno povezana s kmetijstvom, 

kot skrbnikom kultivirane krajine z veliko biološko pestrostjo in dobaviteljem kakovostnih surovin za pripravo 

hrane ter tudi s svojo kulinarično tradicijo in kulturno dediščino podeželja. V svetu je v zadnjem obdobju eden 

pomembnejših rastočih trgov v turizmu t.i. zeleni turizem, ekološki turizem, trajnostni turizem,…, kjer pa se 

pojavljajo različne definicije in koncepti, ki se dostikrat samodeklarirajo in ni objektivnih kriterijev za njihovo 

preverjanje, čeprav se počasi uveljavljajo tudi nekateri standardi in označevanja na tem področju – npr. »Eko 

marjetica«, ki edina zahteva sicer skromno ponudbo tudi ekoloških živil. Slovenija je v svoj razvojni koncept 

turizma vključila besedo »zeleno« in vidi razvojne možnosti v tudi v turizmu na podeželju, kjer ima npr. sosednja 

Avstrija večje prihodke kot od zimskega turizma v smučarskih središčih. 

 

Ekološko kmetijstvo, ki je po vseh kriterijih trajnosti (okolje, družba, ekonomija) najvišje vrednotena okolju 

prijazna kmetijska pridelava z najvišje pozicioniranimi kakovostnimi živili brez ostankov agrokemikalij, gensko 

spremenjenih organizmov, nepotrebnih dodatkov hrani in s skrbjo za dobrobit živali, je lahko naravni zaveznik 

»zelenega« turizma, ki ga v svojih strateških dokumentih promovira tudi Republika Slovenija (RS). Glede na 

naravne danosti v Sloveniji (preko 60 % gozda, 27 % območij Natura 2000, krajinski, regijski in narodni park, druge 

naravne in krajinske vrednote – mozaična pokrajina, terase, suhozidi, kali, travniški sadovnjaki, vodovarstvena 

območja, podzemne vode na Krasu, priobalna območja ob potokih, rekah in morju,.. ) je območje primerno tudi 

za razvoj ekološkega turizma, ki ima 20 % letno stopnjo rasti. V RS je zdraviliški turizem ena od ključnih razvojnih 

usmeritev, saj v zdraviliških občinah, ki so podeželske in mnoge prav sredi kmetijskih obdelovalnih površin, 

prenoči 1/3 vseh gostov. V teh podjetjih in tudi drugje, kjer imajo t.i. wellness ponudbo, je eden od štirih stebrov 

»zdrava hrana«, pri čemer večina slovenskih zdravilišč in drugih wellness ponudnikov še ni prepoznala povezave 

z ekološko pridelano hrano. Podobno je tudi v hotelih višjih kategorij, kjer je za doseganje 4 ali 5 zvezdic dovolj 

že t.i. »bio kotiček« s predpakiranimi ekološkimi živili za zajtrk. 

 

Glede na to, da je okoli 40 % gostov, ki prenočujejo v Sloveniji iz Italije (16 %), Avstrije (12 %) in Nemčije (12 %) 

(SPIRIT 2014), kjer npr. v povprečju 1/3 prebivalcev redno kupuje ekološka živila, ponudba hrane z vidika načina 

kmetijske pridelave, številnim gostom ne ustreza in zadnje desetletje ali več v slovenska zdravilišča gostov, ki se 

doma sicer redno prehranjujejo tudi z ekološkimi živili, ne morejo pritegniti. V Nemčij  je danes prav gastronomija 

(catering) tisti segment, ki najbolj vpliva na rast potrošnje ekoloških živil, saj se vse večji delež aktivne populacije 

prehranjuje izven doma v gostinskih lokalih ali v obratih javne prehrane, kjer je delež ekoloških živil ponekod že 

preko 50 %. Podobni trendi so tudi v drugih okoljsko bolj ozaveščenih državah, poleg sosednjih Avstrije (vodilna 

v deležu ekoloških kmetij in ekološko obdelovanih površin) in Italije (na drugem mestu po številu ha kmetijskih 

zemljišč v ekološki obdelavi) zlasti v severno evropskih državah, kjer ima npr. Danska cilj doseči 60 % delež 

ekoloških živil v obratih javne prehrane.  
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V RS imamo zavezujočo zakonodajo o vključitvi 10 % ekoloških pridelkov oz. živil v obratih javne prehrane 

(bolnišnice, vrtci, šole,…) v okviru Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS 102/2011) in iz leta v leto delež 

ekoloških živil v prehrani najbolj občutljivih skupin prebivalcev raste. Zato je še toliko manj razumljivo, da je 

prisotnost ekoloških živil v zasebni gostinski ponudbi zanemarljiva in če že je, je praviloma brez vzpostavljenega 

sistema kontrole in certificiranja, čeprav je v primeru oglaševanja ekološke ponudbe leto obvezno glede na 

Uredbo o pridelavi in predelavi ekoloških pridelkov oz. živil (Ur.l. RS 8/2014). Odgovorni namreč pozabljajo, da 

zahodno evropski potrošniki s srednjim in višjim standardom v svojem domu skoraj vsakodnevno uživajo tudi 

ekološka živila in da kljub splošnim zagotovitvam, da je vsa hrana v prometu z živil varna, je npr. v vsakem drugem 

vzorcu sadja ali zelenjave na evropskem trgu zaznana prisotnost vsaj enega ali več ostankov pesticidov. Zato 

povpraševanje po ekoloških živilih, kljub nedavni recesiji, še vedno narašča.  

 

Prav tako trendi odličnosti v gostinstvu temeljijo na lokalni sezonski ponudbi (prestižne italijanske gostilne imajo 

npr. svoje vrtove in dobavitelje v majhnem radiju nekaj km od lokacije gostilne), raznolikosti vhodnih surovin 

(pestrost sort, divje rastoče rastline, meso starih avtohtonih pasem živali,…) in ekološki pridelavi ter primerno 

velikih in cenovno sprejemljivih obrokih, kar je npr. tudi »Slow food« koncept. Notranja kakovost ekološko 

pridelanih živil je drugačna v primerjavi s konvencionalno oz. industrijsko pridelanimi živili, je kontrolirana in 

certificirana ter označena v skladu z evropsko zakonodajo. Sledljivost ekoloških živil se mora nadaljevati tudi v 

gastronomiji, kar pokriva nacionalna zakonodaja (Ul RS 8/2014), ki določa pravno podlago za postopke kontrole 

in certificiranja v gastronomiji oz. v vseh obratih javne prehrane. Sodobne usmeritve kakovostne, zdrave in 

trajnostno usmerjene ponudbe hrane v gastronomiji so: (i) več ekološko pridelane hrane ; (ii) več sezonskih živil; 

(iii) več sveže hrane in manj predpripravljene, (iv) manj (manjši obroki) mesa oz. živil živalskega porekla; (v) več 

kreativnosti pri sestavi jedilnikov (uporaba starih domačih sort, sezonske ponudbe, regionalnih posebnosti, 

minimalno pakiranje,..); (vi) več kreativnosti pri vzpostavitvi kratkih oskrbnih verig; (vii) širše upoštevanje vpliva 

dejavnosti na okolje (izračun okoljskega oz. ogljičnega odtisa kot merila za emisije toplogrednih plinov). 

 

Zato naj ta priročnik spodbudi in pripelje do čim večjega števila ponudnikov zaupanja vredne certificirane 

ekološke ponudbe hrane v gostinskih lokalih po vsej Sloveniji, ki bo v čim večji meri temeljila na ekoloških 

pridelkih in živilih lokalnih ekoloških kmetov in predelovalnih obratov. 

 

 

 

Vodja projekta »EKO-GASTRO« 

red. prof. dr. Martina Bavec 
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UVOD 
 

Trg z ekološkimi živili - stanje v Evropi in svetu 
 

 Globalno so se površine z ekološko pridelavo med leti 1999 in 2012 povečale z 11 milijonov ha 
na 37 milijonov ha, v Evropi pa v istem obdobju s 3,7 milijonov ha na 11,2 milijona ha  v 
enem in drugem primeru za približno 3x;  

 Delež ekoloških površin Evrope je v svetovni pridelavi približno 30 %, Avstralije z drugimi 
državami Oceanije je 33 % in 17 % Latinske Amerike;  

 V letu 2012 so v Evropi na novo vključili v ekološko kmetijstvo 630.000 ha (6 % rast) in v EU 
540.000 ha; 

 Skoraj 320.000 kmetij v Evropi oz. 250.000 kmetij v EU se ukvarja z ekološkim kmetijstvom; 

 Trg z ekološkimi živili je znašal 22,8 milijard EUR in se je v primerjavi z letom 2011 povečal za 6 
%. Evropske države z več kot po 1 milijon ha so Španija (1,6), Italija (1,2) in malo nad 1 milijon 
ha Nemčija in Francija; 

 Deset evropskih držav z najvišjimi deleži površin v ekološki obdelavi so: Lihtenštajn 29,2 %, 
Avstrija 19,7 %, Švedska 15,6 %, Estonija 15,3 %, Švica 12,0 %, Latvija 10,8 %, Italija 9,1 %, 
Slovaška 8,8 % in Finska 8,7 % (Willer in Lernoud, 2014); 

 Slovenijo, ki je v istem letu imela 7,6 % delež, so prehitele mnoge nove države članice, ki smo 
jim bili v letih 1998-2004 vzgled zaradi naše hitre rasti. 
 

Z vidika razvoja trga pa je pomembno tudi to koliko letno prebivalci namenijo za nakup ekoloških 

živil – tu so na prvih mestih Švica 189 EUR/leto/prebivalca, Danska 159, Luksemburg 143, Lihtenštajn 

129, Avstrija 127, Švedska 95, Nemčija 86, ZDA 72, Kanada 61 in Francija 61 EUR letno na prebivalca 

(podatki za leto 2012). 

V letu 2012 je bil največji tržni delež ekoloških živil je na Danskem, in sicer 7,6%, v Avstriji 6,5% (2011), 

Švici 6,3%, Švedski 3,9%, Nemčiji 3,7%, Luksemburgu 3,1%, Franciji 2,4% in na Nizozemskem 2,3% 

(Willer in Lernoud, 2014). 
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Trg z ekološkimi živili - stanje v Sloveniji  
 Kontrolirano in certificirano ekološko kmetijstvo poteka v Sloveniji od leta 1998, ko so bile 

izvedene prve kontrole kmetij po evropskih standardih, v letu 2001 je bila sprejeta prva 

nacionalna zakonodaja, ki je v letu 2010 uredila tudi področje ponudbe ekoloških jedi in pijač 

v gostinskih lokalih. 

 V letu 2011 sprejeta Uredba o zelenem javnem naročanju predpisuje v obratih javne prehrane 

(javni  zavodi) obvezno naročanje vsaj 5 % ekoloških živil (vključno z živili iz preusmerjanja v 

ekološko kmetijstvo) oziroma 10 % od leta 2014 naprej, nova uredba (Ur. l. RS 51/2017)  pa 

predvideva postopni dvig na 15%, kar bo začelo veljati 1.1.2024 po končanem prehodnem 

obdobju. 

 V letu 2016 je bilo v Sloveniji v kontrolo vključenih 3.518 kmetij, kar je 5,0 % od vseh kmetij 

(72.377) (SURS, 2017) 

 Kmetijska gospodarstva so v  letu 2016 obdelovala 43.579 ha kar znaša 9,1 % od vseh 

kmetijskih obdelovalnih površin v Sloveniji (SURS, 2017). 

 Z ekološkimi živili se je v 2016 ukvarjalo 324 certificiranih predelovalnih obratov – od teh se jih  
se jih 30 ukvarja s pekarstvom, 22 s klanjem in/ali predelavo ekološkega mesa, 21 s predelavo 
zelenjave in/ali sadja, 16 s predelavo žit, 9 s pijačami in  7 s predelavo mleka. Druga polovica 
predelovalcev so  obrati, kjer poteka hkrati več dejavnosti – predelava je najpogosteje  kot 
dopolnilna dejavnost na ekološki kmetiji (MKGP, 2017). 

 Samo 9 gostinskih lokalov oz. podjetij je bilo konec 2016 certificiranih za ponudbo ekoloških 

jedi oz. ekoloških sestavin v jedeh (MKGP, 2017). 
 

Katerih lokalnih ekoloških pridelkov oz. živil je v Sloveniji že v večji količini na razpolago? 

1. Ekološko goveje meso in izdelki 

2. Ekološki jabolčni sok 

3. Ekološka jajca 

4. Ekološka žita in izdelki (kaše, zdrob, moka, testenine,…) 

5. Sezonska zelenjava 

6. Ekološka jabolka in sezonsko sadje (jagode in drugo jagodičevje) 

7. Ekološko mleko in mlečni proizvodi, med, čajne mešanice… 
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Razvojne priložnosti 
 

Nekatera dejstva o ekološkem kmetijstvu in razmislek o ekološkem kmetijstvu/ekoloških 
živilih kot slovenski razvojni priložnosti  

 Ekološko kmetijstvo je za Slovenijo lahko pomembna razvojna priložnost, česar 

pa slovenski odločevalci v kmetijski politiki in organizacijah v kmetijstvu doslej še 

niso prepoznali. 

 V sosednji Avstriji pa je bilo že leta 2010 ekoloških skoraj 20% vseh kmetijskih 

površin in 16,2% vseh avstrijskih kmetij je bilo ekoloških. 

 ekološke kmetije bi lahko z razvojem predelave in povečanjem dodane vrednosti 

ekološkim surovinam ter z drugimi dopolnilnimi dejavnostmi (npr. turizmom) 

ponudile nova delovna mesta na podeželju. 

 Brez dvoma ima Slovenija zaradi naravnih danosti (velik delež travinja, območja z 

omejenimi dejavniki, preprečevanje zaraščanja, različna zavarovana območja 

vključno z vodovarstvenimi,…) izjemne priložnosti za razvoj ekološke mlečne 

prireje. 
 Raziskava Evropske komisije iz leta 2012 je pokazala, da je med slovenskimi 

potrošniki kakovost prehranskih izdelkov pri nakupovanju hrane po 

pomembnosti na prvem mestu. 
 Kar 23% slovenskih potrošnikov zadnje čase vse pogosteje ob nakupu poseže po 

živilih z ekološko označbo (DMS 2014). 

Povsem neizkoriščena pa je še povezava med ekološkim kmetijstvom, ekološko hrano in 
turizmom, saj večina zahodnoevropskih gostov zlasti ob prihodu v slovenska zdravilišča 

pričakuje tudi ekološka živila, ki jih sicer redno kupuje in ima na razpolago doma. Pri nas pa 
so v gastronomiji prej posebnost in ne ena izmed možnosti izbire. 
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KAJ je ekološko kmetijstvo? 

 

Je sistem trajnostnega kmetijstva, ki v pridelavi hrane temelji na sklenjenem krogotoku 

hranil in energije  ter ravnovesju v sistemu tla – rastline – živali – človek. 

 

! ZDRAVA TLA = ZDRAVE RASTLINE = ZDRAVE ŽIVALI = ZDRAV ČLOVEK ! 

 

 

Pomeni tudi: 

- Manjši vnos energije (prepoved vnosa umetnih gnojil, kemično sintetičnih sredstev), 

- Uporaba naravnih samo urejevalnih mehanizmov (osnova je pester kolobar), 

- Prehrana tal in ne rastlin (kakovostna tla pomenijo kakovosten pridelek), 

- Čim bolj zaprt krogotok (ponovna uporaba gnoja oz. komposta iz lastne kmetije), 

- Vrsti primerna reja živali (izpust na prosto in s tem dobro počutje živali je med 

najpomembnejšimi načeli ekološke reje živali). 
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EKOLOŠKO KMETIJSTVO JE PRIMER KROŽNEGA GOSPODARSTVA 

 

 

 

 

  

 

• Ustvarjanje stabilnega 
ekosistema s pomočjo 
čim večje raznolikosti 
rastlinskih vrst in živali

• Visoka rodovitnost tal 
s povečevanjem  
vsebnosti  živih 
organizmov v tleh in  
povečanjem  
vsebnosti humusa

• Uporaba okolju 
prilagojenih  in 
odpornih rastlinskih 
vrst, sort,… in 
pasem živali

• Kolikor je le 
mogoče zaprt  
krogotok snovi in 
energije v  okviru 
ekološkega obrata

rastline živali

človek tla

PREPOVED 
kemično sintetičnih 

pesticidov (FFS), 
lahkotopnih  

mineralnih gnojil,  
GSO 

PREPOVED 
preventivnega 

zdravljenja živali, 
prepoved vezane 
reje, krmljenja z 
GS  sestavinami 



11 
 

EKOLOŠKO ŽIVILO JE NADZIRANO OD NJIVE DO KROŽNIKA – VERIGA JE 

NEPREKINJENA IN ZAGOTAVLJA POPOLNO SLEDLJIVOST 

 

 

 

 

 

EKOLOŠKA MOKA EKOLOŠKI MESNI IZDELKI

EKOLOŠKA PREDELAVA

MLIN KLAVNICA

EKOLOŠKA PRIDELAVA

EKOLOŠKO ŽITO EKOLOŠKO MESO

                           PEKARNA                                                           MESNICA 

DIREKTNO TRŽENJE / TRGOVINA / GASTRONOMIJA 
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PREPOVEDI V EKOLOŠKI PRIDELAVI 

 

 

 

 

 

STOP

KEMIČNO-
SINTETIČNA 
SREDSTVA

GSO 

gensko 
spremenjeni 

organizmi

IONIZIRAJOČE 
SEVANJE

REJA V 
KLETKAH

RAZKUŽENA 
SEMENA

HIDROPONSKA 
PRIDELAVA

HORMONI

LAHKO TOPNA 
MINERALNA 

GNOJILA
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POMEMBNE RAZISKAVE in REZULTATI 
 

1. Baranski in sod. (2014) na podlagi t.i. meta analize in obdelave rezultatov 343 

recenziranih znanstvenih člankov s primerjavo EKOLOŠKO – KONVENCIONALNO 

pridelanih pridelkov rastlin, zaključujejo: 

  4–5x manjše vsebnosti ostankov pesticidov v ekoloških pridelkih: 

 za 39 % manjšo vsebnost kadmija (Cd); 

 ter za 20–40 % večjo vsebnost polifenolov (v nekaterih primerih tudi 69 %) z 

antioksidativnim delovanjem. 

 

2. Meta analiza 67 recenziranih znanstvenih objav o primerjavi ekološko vzrejenega in 

konvencionalnega mesa oz. mesnih izdelkih (Srednicka-Tober in sod. 2016)  

Za številne nutritivno pomembne lastnosti (minerali, antioksidanti in individualne maščobne 

kisline) je bilo premalo rezultatov za meta analizo. Bile pa so statistično značilne razlike v 

profilu maščobnih kislin na podatkih vseh živalskih vrst. 

Koncentracije nasičenih maščobnih kislin in mononenasičenih maščobnih kislin so bile 

podobne oz. manjše v ekoloških v primerjavi s konvencionalnimi mesnimi izdelki.  

 

 Antioksidanti (AO) v telesu nevtralizirajo proste radikale (odpadne molekule kisika), ki 

nenehno nastajajo v celicah našega telesa in povzročajo oksidacijo maščob, poškodujejo 

membrane celic, kvarijo genetski material,…  

 Več prostih radikalov se tvori ob stresu, življenju v onesnaženem okolju, uživanju 

alkohola, kajenju, izpostavljenosti kemikalijam iz okolja in hrane (pesticidi, 

konzervansi,…), sevanju,… 

 AO so preventiva kardiovaskularnih bolezni in malignih obolenj, pri vzdrževanju 

normalnega delovanja imunskega sistema ter pri preprečevanju utrujenosti. 
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Ekološko vzrejeno meso ima v primerjavi s konvencionalnim: 

- 23 % večjo vsebnost polinenasičenih maščobnih kislin,  

- 47 % večjo vsebnost  n-3 polinenasicečenih maščobnih kislinah. 

 

3. Meta analiza 170 publiciranih študij s primerjavo med ekološkim in konvencionalnim 

kravjim mlekom (Srednicka-Tober in sod. 2016)   

Ni bilo statistično pomembnih razlik v skupni vsebnosti nasičenih maščobnih kislin in 

mononenasičenih maščobnih kislin. V ekološko prirejenem mleku v primerjavi s 

konvencionalnim pa je statistično pomembna razlika:   

-  7 % večja skupna vsebnost polinenasičenih maščobnih kislin,  

- 56 % večja skupna vsebnost n-3 polinenasicečenih maščobnih kislin, 

- 69 % večja koncentracija α-linolenske kisline (ALA), 

- 57% večja koncentracija dolgoverižnih n-3 maščobnih kislin (EPA+DPA+DHA), 

- 41% več konjugirane linolenske kisline.  

Ekološko mleko ima pomembno več α-tokoferola (vitamin E) in Fe, toda manjše koncentracije 

joda in selena.   

Razlog: večji delež paše in voluminozne krme (sena) v ekoloških rejah, kjer so živali na 

prostem!  

 

 

Polinenasičene maščobne kisline znižujejo raven celokupnega in slabega holesterola, stabilizirajo 

srčni ritem, pomirjajo vnetne procese in na sploh dobro delujejo na organizem. 
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KONVENCIONALNO / INDUSTRIJSKO / INTENZIVNO KMETIJSTVO 
 Ni zagotovilo prehranske varnosti in stabilnosti v svetu 

 

 Vse več prehranskih škandalov v povezavi s konvencionalnim kmetijstvom (BSE, dioksin, 
pesticidi, klormekvat, nitrati, kloramfenikol, antibiotiki, hormoni, E. Coli … ) 

 

 Ima negativne okoljske posledice na: 
o klimo, 
o tla, 
o vodo, 
o povečuje toplogredne pline, 
o zmanjšuje biotska raznovrstnost, 
o živalim ni prijazno, 
o zdravje ljudi je ogroženo,… 
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PREDELANA EKOLOŠKA ŽIVILA V PRIMERJAVI S KONVENCIONALNIMI (NE) 

VSEBUJEJO 

 
• umetnih sladil, 

• stabilizatorjev, 

• konzervansov, 

• glutaminatov in drugih ojačevalcev okusa, 

• barvil, 

• umetnih arom, 

• hidrogeniranih maščob, 

• gensko spremenjenih (GS) sestavin (ni npr. GS lecitina, sladkorjev iz GS koruze, olj iz 

GS rastlin…), 

• sestavin pridelanih s pomočjo gensko spremenjenih organizmov (različne GS kulture, 

sirila, encimi,…), 

• ostankov pesticidov (oz. so prisotne le sledi), 

• manj aditivov,  

• uporabljajo se predelovalni postopki, ki so manj agresivni, 

• prepovedano je ionizirajoče sevanje na živilih ali drugi kemični dodatki za podaljšanje 

roka trajanja v skladišču, 

• upošteva se previdnost pri uvajanju novih tehnologij – npr. nanotehnologija v živilsko 

pridelovalni industriji! 
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»OUTPUT« EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA 

 
Okusna in zdrava hrana najvišjega 

kakovostnega razreda 

Varovanje okolja (tla, vode, zrak) 

Ohranitev biotske raznovrstnosti 

Kratke preskrbne verige 

Zdrava in kakovostna delovna 

mesta 

 

  
 
 

Ekološko kmetijstvo je edini 
resnično trajnostno 

naravnan KONTROLIRAN 
kmetijski pridelovalni 

sistem. 
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PESTICIDI (BIOCIDI) - NEVARNOSTI DANAŠNJEGA ČASA 
 

PESTICIDI so snovi ali mešanice snovi, namenjene za preprečevanje, uničevanje ali 

nadzorovanje katerihkoli škodljivih organizmov v kmetijstvu. Poznamo več skupin pesticidov, 

glede na tarčno skupino organizmov. Biocidi pa so posebna skupina pesticidov, ki jih ne 

uporabljamo le v kmetijstvu. Uporabljamo jih za zatiranje škodljivih organizmov v bivalnih ali javnih 

prostorih (sredstva za dezinsekcijo , dezinfekcijo  in deratizacijo javnih prostorov), v izdelkih in 

materialih kot konzervanse, za zaščito lesa, za kondicioniranje  bazenskih vod in kot sredstva, ki zavirajo 

rast in razvoj rastlin (antivegetacijska sredstva). In tudi te uporabe v gospodinjstvu ali v gostinskih 

lokalih lahko kontaminirajo hrano! 

 

Kako pridejo pesticidi v hrano? 

Ob uporabi pesticidov, škodljive aktivne snovi vnašamo (1.) na rastline – pridelek, ki ga zaužijemo, v 

času rastne dobe, ob žetvi ali kasneje ob skladiščenju in transportu in (2.) v okolje (tla, podtalnico - 

vodo), od koder pa se slej kot prej vrnejo v prehransko verigo, kjer je končni potrošnik človek.  

 

Med pesticide štejemo fitofarmacevtska sredstva, ki se v kmetijstvu uporabljajo za varstvo rastlin 

in pridelkov pred povzročitelji bolezni, škodljivcev ali pred plevelom (herbicidi, fungicidi, 

insekticidi,..), nekateri pa se uporabljajo tudi v komunali in v drugih sektorjih. Ostanki FFS, ki 

so najpogosteje najdeni v prehranjevalni verigi v EU, so prepoznani kot: 

o rakotvorni,  

o teratogeni 

o mutageni ali  

o povzročajo motnje v delovanju hormonskega sistema. 
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HERBICIDI IN GENSKO SPREMENJENI ORGANIZMI (GSO) 

 

Dokazana povezava med izpostavljenostjo ljudi glifosatu, ki se množično uporablja kot totalni 

herbicid (pripravki npr. Round up, Boom Efekt,…) na njivah posejanimi z GSR tako ob 

neposredni izpostavljenosti delavcev in okoliških prebivalcev (bolezni, deformacije 

novorojenih otrok) kot tudi problemih, ki jih povzročajo ostanki glifosata v soji in koruzi 

živalim, ki jih krmimo in preko krme živali in njihovih proizvodov tudi potrošnikom, kjer to v 

ZDA povezujejo z večjo pojavnostjo: 

- avtizma,  

- multiple skleroze,  

- Alzheimerjeve bolezni,  

- krvnega raka,  

- raka jeter,  

- raka urinarnega sistema, 

- raka ščitnice,  

- diabetesa in debelosti (Leu, 2014).  

Dokazana je povezava med z glifosatom obremenjeno krmo živali in problemi v živinoreji v 

Nemčiji (prej nepojasnjeni pogini molznic, obolevnost rejcev) in na Danskem: 

o glifosat v urinu in krvi krav ter povezave z nekaterimi parametri (Se, Co, Zn) v krvi kot 

pokazatelji sprememb (toksičnost) metabolizma,  

o deformacije in pogini pujskov zaradi povečanja prisotnosti bakterije Clostridium 

butolinum, 

 

kar je potrdila raziskovalna skupina z Veterinarske fakultete v Leipzigu (Krüger in sod., 2013, 

2014). 
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EKOLOŠKA PRIDELAVA/reja KONVENCIONALNA PRIDELAVA/reja 
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AKTUALNO STANJE V SVETU – PREHRANSKA VARNOST IN RASTOČA 

POPULACIJA? 
 

Globalno pridelamo na planetu dovolj hrane za vse prebivalce, ki pa, žal,  ni primerno porazdeljena 

med ljudmi. Poleg geopolitičnih razlogov, pa so še številni drugi razlogi za izgube hrane od kraja 

pridelave do kraja porabe: 

 
 Izgube hrane/pridelka od fiziološke zrelosti do potrošnika (škodljivci v skladišču in na 

polu, izgube ob žetvi, neprimerna skladišča,…); 

 Vsako leto neposredno zavržena okoli 1/3 celotne količine pridelane hrane na svetu - 

1,3 milijarde t/leto (FAO 2013); 

 Zavržki hrane (v zahodnem svetu med 95 in 115 kg in v maj razvitem 6 do 11 kg/ 

prebivalca/letno); 

 70% svetovne pridelave žit porabi živinoreja, velik del tudi energija (bioplinarne, 

bioetanol iz sladkorja,…); 

 Prehranjenost (debelost) prebivalcev razvitih držav zaradi večjega vnosa hrane kot jo 

porabijo! 

 

 

 

 

 



22 
 

NAPOTKI ZA KAKOVOSTNO IN TRAJNOSTNO PREHRANJEVANJE 

 
1. Čim več ekološke hrane, 

2. Predvsem sezonska živila, 

3. Čim manj predelanih živil, 

4. Čim manj pred pripravljenih živil, 

5. Čim več hrane iz bližine – lokalna pridelava, 

6. Usklajeni obroki glede količine živil živalskega porekla, 

7. …  in seveda zdrav življenjski slog: v prehrani manj maščob, sladkorja in drugih 

enostavnih ogljikovih hidratov, več gibanja, dovolj počitka, izogibanje alkoholu, 

drogam…  

 

 

 

 

 

 

 

Potrošniki ekoloških živil imajo praviloma bolj zdrav življenjski slog kot tisti, ki se 

prehranjujejo s konvencionalnimi živili, je eden od zaključkov velike epidemiološke raziskave 

v Franciji (Kesse-Guyot E. in sod., 2013), ki se sedaj nadaljuje tudi z meritvami bioindikatorjev 

(npr. imunoglobulini v krvi,…).  
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KAKO PREPOZNATI EKOLOŠKA ŽIVILA NA TRGU? 
 

Na podlagi označb na deklaraciji predpakiranih živil, ki so na trgu EU v vseh državah članicah 

enotno označena tako za tista pridelana v EU ali posamični članici (primer 1) kot tudi za 

uvožena iz tretjih držav, pri čemer je to tudi vedno navedeno (primer 2). Pod logotipom je 

vedno navedena šifra certifikacijskega organa, ki je opravil kontrolo zadnje faze predelave. 

  
SI-EKO-002 

Kmetijstvo Slovenije 
IT-BIO-006 

Non-EU Agriculture 
 

Na podlagi veljavnega certifikata za ekološke pridelke in živila – zlasti v primeru direktne 

dobave z ekološke kmetije, ekološke tržnice ali nakupa ekoloških pridelkov, ki niso 

predpakirani. Na prodajnih mestih pa so lahko še druge dodatne npr. nacionalne označbe 

(znak »ekološki«), kolektivne blagovne znamke združenj ekoloških (slovenska je npr. Biodar) 

ali biodanimičnih kmetij (npr. mednarodna Demeter) ali z blagovnimi znamkami podjetij. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Pridelovalce, predelovalce, distributerje ali druge dobavitelje in veljavnost njihovih 

certifikatov na slovenskem trgu lahko vedno preverite preko spletne aplikacije MKGP 

(https://webapl.mkgp.gov.si/bioWeb/isci.php), 

https://webapl.mkgp.gov.si/bioWeb/isci.php
http://lokalna-kakovost.si/wp-content/uploads/2014/03/ekoloki.png
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ZAKAJ izbrati ekološka živila tudi v gastronomiji? 
 

 6 DOBRIH RAZLOGOV ZA EKO ŽIVILA V GASTRONOMIJI 

 

1. Najboljši okus 

Prepričajte svoje goste z okusnimi jedmi iz ekoloških živil 

najvišje kakovosti!  

2. Trend 

Vedno več gostov ne želi zgolj doma uživati ekoloških živil, 

temveč tudi na delovnem mestu, na dopustu ali v njihovi 

najljubši restavraciji.  

Naj bo vaš moto:  ekološko + lokalno = idealno! 

3. Za goste le najboljše 

Ekološka živila so živila premium kakovosti. So živila pridelana in predelana na visokem nivoju. 

Sveža in sezonska ekološka živila iz regije naj imajo prednost. 

4. Inovativna in moderna kuhinja 

Z uporabo ekoloških živil v vaši kuhinji lahko dokažete inovativnost. 

5. Dodana vrednost za goste in (so)delavce 

Z uporabo visoko kakovostnih ekoloških živil, gostom pokažete, da ste odgovorni do njih in do 

okolja 

6. S certifikatom do prepoznavnosti in zaupanja 

V Sloveniji je zastopanost ekoloških živil v gastronomiji zelo slaba, zato izkoristite priložnost in 

se certificirajte. Zaupanje gostov je prioriteta. 

 

DOBRO JE VEDETI 

Danes ljudje veliko pogosteje jedo 

izven doma, ob tem pa si vseeno želijo 

vedeti kaj jim ponudite na krožniku. 

Svežina, kakovost in poreklo so 

odločilnega pomena. 
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Vse razloge ZA uvedbo eko živil v gostinskem lokalu smo potrdili tudi z anketiranjem 

slovenskih gostov. 

 

V okviru ciljnega raziskovalnega projekta »EKO-GASTRO« smo lahko na podlagi anketiranja 
300 gostov iz Slovenje v času njihovega prehranjevanja v različnih tipih gostinskih lokalov iz 
vse Slovenije in statistične analize povzeli:   

 

 kar 90 % respondentov je mnenja, da so ekološka živila bolj zdrava in 87 %, da so tudi 
priložnost za razvoj turizma. 
 

 največ vprašanih  (31 %) se 1-3x mesečno prehranjuje v gostinskih lokalih, 27,7 % 
redkeje, 29 % 1-2x tedensko in 14,7 % 3-5X tedensko ter 7,3% vsak dan. 
 

 največ respondentov (30 %) je pripravljenih plačati za ekološko hrano med 6 in 10 % 
več od običajne cene, 17 % tudi 11-20 % več,  slabih 8 % pa za tako hrano ni 
pripravljenih seči globlje v žep. 
 

 da je praviloma pomembnejša ekološka hrana v primeru nakupa za lastno 
gospodinjstvo in družinske člane v primerjavi z naročilom hrane v gostinskem lokalu; 
 

 da so ženske občutljivejše za vprašanje, ki se dotika kakovosti živil in jim je 
pomembnejše kot moškim; 
 

 skupina iz srednjega plačilnega razreda 1.001 -1.250 €/mesec je dala najvišjo oceno 
pomenu ekološke hrane. 
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FINANČNA UPRAVIČENOST EKO ŽIVIL V OBRATU? 
 

“Ekoloških živil si ne moremo privoščiti.” 

Velikokrat je slišati takšen argument, kadar je govora o ekoloških živilih v restavracijah, 

gostilnah, hotelih,..  

Da bi se izognili finančnim bremenom, ki jih vodje kuhinj tako radi omenjajo kot izgovor, je 

potrebno izpostaviti  4 pomembne točke pri izboru in nakupu ekoloških živil: 

1. Vir oskrbe/dobavitelj  npr. dogovorite se z okoliško ekološko kmetijo, 

2. Produkt  ni potrebno, da vsak obrok vsebuje tudi meso , 

3. Sezona  v sezoni, ko uspeva določena zelenjava/sadje je le-to ceneje kot izven 

sezone, 

4. Stopnja predelave živila  dokazano je, da je ceneje, v kolikor sami pripravimo 

ekološke jedi in ne kupujemo predpripravljenih živil. 

Odločitev za preusmeritev določenih živil ali celotne kuhinje v ekološko, je povezana z 

organizacijskimi in ekonomskimi izzivi. Pogoj je vzpostavitev dobre organizacije in načrtovanje 

obrokov, zanesljivi dobavitelji in analiza skupnih stroškov. Dobro načrtovanje jedilnika je 

garancija, da lahko finančno upravičimo višje cene EKO živil. Pri tem nujno upoštevamo: 

- Letnemu času primerna kuha (izbor sezonskih ekoloških pridelkov oz. živil, ki so cenejši 

kot izven sezone), 

- Nakup zelenjave, ki jo lahko skladiščimo in uporabljamo dlje, 

- Predelava cenejših živalskih delov, 

- Zmanjšati delež mesa  na krožniku (med pripravo jedi je tudi izguba mase ekološkega 

mesa 10 % manjša kot pri konvencionalnem), 

- Izogibanje dragim konvencionalnim in globoko zamrznjenim produktom, 

- Povečanje števila vegetarijanskih jedi v ponudbi. 

Uporaba ekoloških živil v obratu ne pomeni, da moremo živilo zamenjati v razmerju 1:1! 

Inovativnost pri pripravi jedilnikov! 
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Vir: Biohotel St. Daniel 

REZULTATI RAZISKAVE (BIOFAIR II) – Z DELOVNO SILO DO FINANČNEGA VARČEVANJA  

- Finančno se izplača zamenjati predpripravljene produkte z ekološkimi jedmi, ki jih 

pripravimo sami iz svežih živil; 

- Z upoštevanjem sezonskosti živil, zamenjavo predpripravljenih jedi in pametno nabavno 

politiko je možno povišati delež EKO sestavin celo do 37 % ne da bi dodatno obremenili naš 

proračun za nakup živil v gostinskem lokalu. 

 

Povezava do spletne strani projekta: http://www.rma.at/en/node/777  

Do podobnih rezultatov kot v sosednji Avstriji so prišli tudi v slovenskem podjetju Mediacor Celje, 

kjer predstavljajo gostincem zdrave bio menije z nižjimi vhodnimi cenami kot za konvencionalne 

obroke. 

http://www.rma.at/en/node/777


28 
 

ALTERNATIVNO = INOVATIVNO 
 

Ponudite gostom tradicionalno ekološko hrano 

 

Namesto industrijsko pridelane in predelane konvencionalne hrane, kot so npr. 

konvencionalni riž, krompirjev pire, polenta, itd., ki so lahko tudi gensko spremenjenega 

porekla in praviloma tretirani z veliko kemičnih sredstev, je priporočljivo poseči po hrani z 

dodano vrednostjo, kot je certificirana ekološka ali vsaj  z blagovno znamko 'Pridelano in 

prirejeno brez GSO'.   

Namesto riža bi bilo potrebno seči po tradicionalni hrani z višjo zdravstveno in prehransko 

vrednostjo, kot so ješprenj, ajdova kaša, prosena kaša, pirin rižek... Ekološko pridelana 

polnozrnata ali bela moka iz pire in ajde sta lahko temelj okusnega kruha  in tradicionalno 

pripravljenih dobrot, kot so ajdovi štruklji, potica, testenine,... Za radovedne pa so alternativa 

razne stročnice (čičerika, leča, vigne, razne vrste in sorte fižola, soja, itd.), sladki krompir, 

topinambur,  divji riž, ščiri, kvinoja, in še bi se našlo veliko zanimivega. Glede na to, da je vsaj 

pridelava ekološkega bučnega olja, ajde, pire in oluščenega ječmena v Sloveniji izredno 

povečana – vsaj ti zdravi, predvsem pa ekološko pridelani proizvodi ne bi smeli manjkati v 

sodobni gastronomiji, pa tudi ne v dietetni prehrani.  

Za bolj zahtevne pa je mogoče najti še več, 

hkrati pa postreči gostu tudi z informacijami 

o prednostih takšne hrane, za katero tudi 

zgodb ne manjka.  
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KAKO do certificirane ekološke ponudbe v gostinskem lokalu? 

 

Ali lahko oglašujemo ponudbo v lokalu EKO / BIO proizvode, če obrat ni vključen v 

postopek kontrole in certificiranja? 
 

Za vse izdelke / živila je potrebno zagotavljati kontrolo na vseh stopnjah od pridelave – 

predelave – prodaje – vse do ponudbe v gastronomiji, da se lahko le-ti označujejo oz. 

oglašujejo kot ekološki (eko) ali biološki (bio). Označevanje in oglaševanje ekološke ponudbe 

jedi brez predhodno pridobljenega certifikata predstavlja zavajanje potrošnikov in se skladno 

z zakonodajo tudi sankcionira s strani pristojnih inšpekcijskih služb.  

 

V Sloveniji kontrolo in certificiranje izvajajo štirje pooblaščeni certifikacijski organi (CO): 

 

    

SI-EKO-001 

Inštitut za kontrolo 
in certifikacijo v 

kmetijstvu in 
Gozdarstvu Maribor 

 

SI-EKO-002 

Inštitut za kontrolo 
in certifikacijo UM 

SI-EKO-003 
 

Bureau Veritas: 
certificiranje, 
presojanje, 

kontrole, tehnično 
preizkušanje 

SI-EKO-004 
 

TÜV SÜD Sava 
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V kolikor je kolektiv prepoznal prednosti in potencial ekoloških živil v gostinskem lokalu, je 

primeren čas, da se odgovorni poveže z eno od zgoraj navedenih organizacij in prične s 

postopkom vključitve v kontrolo in certificiranje ekoloških živil.  

 

Prva prijava je nekoliko obsežnejša, ker se priložijo načrti obrata (kuhinja, skladiščni 

prostori,…), nato pa so se le ažurirajo morebitne spremembe, katere vplivajo na postopek 

certificiranja. Ko certifikacijski organ sprejeme prijavo, jo odgovorni pregleda in po potrebi 

pozove prijavitelja k morebitnim dopolnitvam.  

 

Popolna prijava je podlaga za izvedbo terenskega pregleda – kontrole obrata. Kontrola obrata 

je najmanj enkrat letno. Po kontroli pa sledi pregled zapisnikov in certificiranje ter izdaja 

certifikata.  

 

Vsi ponudniki, ki pridobijo certifikat, se vpišejo v javno dostopno bazo 

(https://webapl.mkgp.gov.si/bioWeb/isci.php), ki je dosegljiva na spletnih straneh Ministrstva 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS. Oglaševanje in označevanje v jedilnem listu mora 

biti skladno z vsebino certifikata. 

 

Veljaven certifikat mora biti na vpogled na vidnem mestu ponudnika! 

Baza ekoloških certifikatov: https://webapl.mkgp.gov.si/bioWeb/isci.php 

 

 

 

 

 

https://webapl.mkgp.gov.si/bioWeb/isci.php
https://webapl.mkgp.gov.si/bioWeb/isci.php
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ODLOČITEV ZA EKO ŽIVILA V 

GASTRONOMSKEM OBRATU 

PRIJAVA (opis enote, seznam dobaviteljev, 
načiv vodenja evidenc,...podpis pogodbe)

EKOLOŠKA(E)

SESTAVINA(E)

EKOLOŠKA 
JED(I)

EKOLOŠKI 
MENI

Pregled in 

evidentiranje 

prijave na CO 

POPOLNA 

PRIJAVA 

 

 

NE 

D
O

P
O

LN
IT

EV
 

DA 

pregled 
kontrolnih 

poročil

certificiranjeCERTIFIKAT

letna 
kontrola 
obrata
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Zakonodaja omogoča, da lahko ima gostinski lokal obseg ponudbe ekoloških živil po lasni 

presoji oz. zmožnostih. Zmotno je prepričanje, da je pogoj za pridobitev certifikata, celotna 

ponudba ekoloških jedi. Nekaj obratov, ki so se v Sloveniji že odločili za certificiranje, so izbrali 

možnost vključevanje ene ali več ekoloških sestavin v menijih.  

 

Možnosti certificirane ponudbe ekoloških živil v gastronomiji so tri – izberite tisto, ki vam je 

najbliže in jo boste lahko realizirali – sledijo si od 1 do 3 (od najenostavnejše do 

najzahtevnejše): 

 

 
 

Prijava v postopek certificiranja ni zahtevna, ker se lahko priložijo dokumenti, ki so potrebni 

že zaradi samega obratovanja podjetja (npr. HACCP načrt, …) in jih ni potrebno znova 

ustvarjati. Dodatno se izpolnijo samo dokumenti, ki se nanašajo na ekološka živila (npr. 

recepture, seznam dobaviteljev,…). 

 

 

 

1.
•posamezna sestavina - ena ali več sestavin v jedeh so ekološke

2.
•posamezna jed - ena ali več ekoloških jedi na jedilniku

3.
•celoten jedilnik - vse jedi, ki sestavljajo jedilnik so ekološke
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DESET TOČK PRIJAVE 
 

1. Osnovni podatki prijavitelja – ime gostinskega lokala (obrata), naslov, odgovorna 

oseba,.. 

2. Načrt z opisom obrata (HACCP) 

3. Urejena dejavnost obrata (odločba UVHVVR) 

4. Seznam dobaviteljev ekoloških živil 

5. Recepture ekoloških jedi oz. jedi z ekološkimi sestavinami 

6. Opis postopka priprave 

7. Primer označevanja ekoloških jedi / sestavin na jedilnikih 

8. Pot ekoloških živil v obratu 

9. Način vodenja evidenc (elektronsko / ročno) 

10. Možne kritične točke: navedejo se morebitna mesta, kjer bi lahko prišlo do 

zamenjave ekoloških z neekološkimi živili 
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Shematski prikaz poti ekoloških živil v kuhinji pri pripravi eko menijev / jedi in prikaz 

praktičnih primerov ter ukrepov glede potrebnega ločevanja eko sestavin od 

konvencionalnih 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! MAŠČOBA ZA PONEV, 
PEKAČ (EKO MASLO, 

EKO OLJE,…) ! 

 Eko mlečni 

izdelki 

 

Prevzem 

 dobavnica 

 Vpis v evidenco: 
datum, dobavitelj, 
količine 

 

Skladišče 

(hladilnik) 

označen in ločen 

del (EKO*)  

 

Priprava eko jedi 

 Ločenost postopkov 
priprave  
(eko /konvencionalno) 

 Recepture jedi s 
količinsko  navedbo 
sestavin** 

 Nedvoumne navedbe 
količin / obrok, 
jed…(možen preračun 
vhodnih - izhodnih 
sestavin)  

Postrežba 

 Evidenca količin eko 
obrokov / jedi 

* predpakirana živila, v primeru, da so živila dobavljena v razsutem stanju 

(npr. pšenična moka v vrečah) ne sme biti v enaki kakovosti v istem 

skladišču enako živilo (lahko je npr. pirina moka). 

EKO skutine palačinke (za 5 porcij) 

Testo: 

2 jajci – eko  

5 dcl mleka - eko 

25 dkg moke - eko 

5 g sladkorja - eko 

3 g soli 

Preliv: 

250 ml sladke smetane – eko 

 

 

Nadev: 

0,5 kg pasirane skute - eko 

1 jajce - eko 

1 vanilin sladkor - eko 

15 g sladkorja - eko 

jogurt (150 ml) - eko 

 

Postrežba 

 Evidenca količin eko 
obrokov / jedi 

* * primer recepture je priložen (Eko skutine palačinke) 
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KAJ JE POTREBNO ZAGOTOVITI PRI PRIPRAVI EKOLOŠKIH JEDI? 
 

1. Sledljivost z ustreznim količinskim pretokom surovin 

 

2. Ekološke surovine ne smejo mešati z neekološkimi sestavinami 

  

 

 

 

 

 

ISTOVRSTNA ŽIVILA V GASTRONOMSKEM OBRATU 
 

Primer I: v skladišču sadja so ekološka in neekološka jabolka različnih sort.  

 

Težava: v primeru pomenljivega označevanja bi lahko prišlo do neželene zamenjave.  

Rešitev: Dosledno označevanje skladiščnega mesta ekoloških surovin in informiranost 

zaposlenih.  
 

Ekološka in neekološka živil, ki se jih ne da razločiti, se ne sme skladiščiti in pripravljati hkrati 

– razen če so na voljo ločeni prostori za skladiščenje in pripravo. 

 

Primer II: v obratu se uporablja ekološka in neekološka ajdova kaša.  

 

Težava: vodenje ločenih evidenc, zagotoviti časovno ali prostorsko ločevanje pri pripravi in 

skladiščenju, možnost zamenjave zaposlenih. 

Rešitev: uporaba zgolj ekološke ajdove kaše v vseh jedeh – ni težav pri ločevanju. 
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USTREZNO OZNAČEVANJE NA JEDILNIKU 
 

I. EKOLOŠKI JEDILNIK (vse jedi so ekološke) 

 

 

II. EKOLOŠKA JED 
 

 

JUHA IZ MUŠKATNE BUČE  

GOVEJI STEAK S KROMPIRJEM IN TRAKOVI KORENČKA S SOLATO 

SKUTINA GIBANICA 

 

Kontrolira: SI-EKO-000 

EKOLOŠKA JUHA IZ MUŠKATNE BUČE (vse sestavine so ekološke) 

muškatna buča 

smetana 

krompir  

čebula  

poper 

sol (surovina nekmetijskega porekla) 

Kontrolira: SI-EKO-000 
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III. JED Z ENO IN VEČ EKOLOŠKIMI SESTAVINAMI 

 

 

 

 

 

EKOLOŠKI GOVEJI STEAK S KROMPIRJEM IN TRAKOVI KORENČKA S SOLATO 

goveji steak* z začimbami 

krompir 

korenje 

solata 

 

* iz kontrolirane ekološke pridelave 

Kontrolira: SI-EKO-000 

 

SKUTINA GIBANICA 

pšenična moka 

skuta*  

maslo* 

jajca 

sladkor 

 

* iz kontrolirane ekološke pridelave 

Kontrolira: SI-EKO-000 
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SEZONSKI KOLEDAR ZA ZELENJAVO  

ZELENJAVA  JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 

ZELJE (H)             

PAPRIKA              

SOLATA              

ENDIVJA              

RADIČ (H)             

MOTOVILEC              

KITAJSKI KUPUS (H)             

KORENČEK (H)             

CVETAČA              

JAJČEVCI              

POR (H)             

MELONE              

LUBENICE              

BUČKE              

ŠPARGLJI              

ČESEN              

ČEBULA (H)             

ČEBULA MLADA              

PARADIŽNIK              

KUMARE              

ZGODNJI KROMPIR              

ZELENA (H)             

BROKOLI              

RUKOLA              

REDKVICA              

vir: MKGP in MF, 2013; 

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/Prom

ocija_SI_kmetijstva/priporocila_JN_zivil.pdf  

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/Promocija_SI_kmetijstva/priporocila_JN_zivil.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/Promocija_SI_kmetijstva/priporocila_JN_zivil.pdf
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SEZONSKI KOLEDAR ZA SADJE  

SADJE JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 

JAGODE             

BOROVNICE             

MALINE             

ROBIDE             

HRUŠKE             

OREH             

LEŠNIK             

MANDELJ             

KOSTANJ             

KAKI             

FIGE             

MARELICE             

ČEŠNJE             

JABOLKA             

vir: MKGP in MF, 2013; 

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/Prom

ocija_SI_kmetijstva/priporocila_JN_zivil.pdf  

 

 

LEGENDA: 

 obdobje z močno ponudbo 
 obdobje ponudbe 

(H)            zelenjava, ki jo kmetje lahko skladiščijo v hladilnicah 

 

 

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/Promocija_SI_kmetijstva/priporocila_JN_zivil.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/Promocija_SI_kmetijstva/priporocila_JN_zivil.pdf
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PRIMERI DOBRIH PRAKS 

 Biohotel St. Daniel v Hruševici pri Štanjelu 

 
V hotelu St. Daniel so se lotili drugačne filozofije – skupaj z ekološkimi pridelovalci načrtujejo 
pridelavo in odkup ekoloških živil. 
 
Zakaj sva se odločila za kontrolo in certificiranje naše kuhinje? 
 
Za začetek bi povzela kar besede nase ekološke kolegice, ki je 
na to vprašanje odgovorila kratko in jedrnato: "Ker je tako 
prav".  
 

Včasih slišiva, da sva našla dobro tržno nišo. Ob teh besedah 
se vedno le nasmehneva. Ekološko ni trend. Je nekaj najbolj 
naravnega. Je osebna odločitev in hkrati sprejemanje 
odgovornosti do prihodnjih generacij in okolja.  
 

Ekološki način življenja se ne zgodi od danes do jutri. Je 
proces. Najtežje je spremeniti samega sebe. Ampak ravno 
tam je treba začeti. Ko spremeniš sebe in to zares živiš, se 
začne preobrazba ožje in nato vedno širše okolice.  
 

Smo socialna bitja in odvisni od okolja, zato z zavedanjem 
skupnosti vplivamo na celoten ekosistem. Ga naredimo 
prijaznejšega za nase otroke. To mora biti naša odgovornost 
in zaveza.  
 

V naši kuhinji uporabljamo živila certificiranih ekoloških pridelovalcev. To da je nekaj domače 
še ne pomeni, da je ekološko. Certifikati in kontrola nam zagotavljajo 100 % potrditev, da je 
vse kar pride do nas pridelano in vzgojeno po ekoloških pravilih.  

 
Nina Abramič, vodja Biohotela St. Daniel 
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Bioterme Mala Nedelja 
 
S svojo ponudbo želimo v Biotermah svojim gostom ponuditi edinstven koncept doživetij, 
bivanja in preživljanja prostega časa sredi neokrnjene narave, ter hkrati slediti trendom 
trajnostnega razvoja turizma.  
 
Skrb za okolje kot tudi za dobrobit naših gostov so naša vsakdanja naloga. Poleg surovin in 
izdelkov, ki jih v Biotermah Mala Nedelja nabavljamo v lokalnem okolju od okoliških 
kmetov/pridelovalcev (jabolka, jabolčni sok, zelenjava, jajca, moka za pripravo pekovskih 
izdelkov…) smo se kot nadgradnjo naših prizadevanj odločili za certificiranje EKO živil, ki jih 
ponujamo v EKO KOTIČKU našim hotelskim gostom. Ta odločitev je bila logično nadaljevanje 
naših prizadevanj glede razvoja naše 
ponudbe.  
 
Tako EKO KOTIČEK kot tudi izdelki iz lokalnega 

okolja se na samopostrežnih bifejih posebej 

izpostavljajo in označujejo, saj taka oskrba 

hotelskim gostom predstavlja veliko dodano 

vrednost. 

Rebeka Trop, vodja Bioterm  
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Gostilna in hotel Kunst v Krškem in Gostilna Šempeter v Bistrici ob Sotli 
 
"Že vrsto let si prizadevamo v našo ponudbo vključevati, lokalne produkte in pripravljati hrano 
na podlagi tradicionalnih receptov. Ker se zavedamo, da samo kontrolirani produkti 
zagotavljajo željeno kvaliteto smo se odločili za certificirana ekološka živila. Seveda so pa tudi 
naši gosti vedno bolj ozaveščeni in jim ni vseeno kaj zaužijejo."  
 
Srečko Kunst, direktor  
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ZAKLJUČEK 

Po dvajsetih letih razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji (ekoloških je že 10 % od vseh kmetijskih 

obdelovalnih površin in 5 % vseh kmetij je vključenih v kontrolo) in razvoju lokalne ponudbe ekoloških 

pridelkov oz. živil je navkljub sprejeti zakonodaji že od leta 2010, ki ureja tudi certificirano ponudbo 

ekoloških jedi, na tem področju v Sloveniji gostinsko turistični sektor šele pri prvih pionirskih korakih. 

V nasprotju z gostinskimi obrati v javnih zavodih, ki so se dolžni ravnati pri nabavah po zakonu o javnem 

naročanju in upoštevati tudi zakonodajo o zelenem javnem naročanju (najmanj 10 % ekoloških živil – 

po novem 15 %, 10 % ekoloških tekstilij, ipd.) v turističnem sektorju ni pri nabavi živil nobenih omejitev 

– razen ekonomskih. Številni gostinci želijo prav z najnižjimi nabavnimi cenami pri nabavi hrane in pijač 

doseči večje ekonomske učinke, čeprav je nabava živil manjši strošek v primerjavi z večino drugih 

(stroški dela, energije,…).  

 

Kljub temu, da zlasti v zdravilišča z wellness storitvami prihajajo večinoma gostje z držav, kjer redno 

kupujejo na svojih domovih tudi ekološka živila, v Slovenije te ponudbe (razen ponekod zajtrke v ti. 

Biokotičkih) ne dobijo in predvidevamo, da za resnično zdrav življenjski slog zainteresirani gostje iščejo 

zdraviliške destinacije drugod (na zahodu) in ne v Sloveniji.  

 
Hrana je namreč eden najpomembnejših segmentov turizma in ob usmeritvi v zeleni in trajnostni 
turizem  je nujno upoštevati tudi osnovna načela trajnostnega prehranjevanja ter takšno hrano 
sodobnim in aktivnim gostom, ki jih želi pritegniti v prihodnje Slovenija, tudi ponuditi. Trajnostno 
prehranjevanje pomeni:  

- čim več ekoloških živil, pridelanih brez GSO; 
- sezonska živila, 
- sveže pripravljena hrana in čim manj pred - pripravljene hrane, 
- pridelano čim bližje (lokalna živila) s čim manj transporti, 
- več zelenjave in sadja, dovolj vlaknin ter manj mesa v obrokih. 

 
S certificiarno (= zaupanja vredno) ponudbo ekoloških živil, jedi ali celotnih menijev boste tudi v vašem 
gostinskem lokalu stopili na novo pot inovativnosti, kreativnosti in okoljske ozaveščenosti ter s tem 
dvignili kakovost ponudbe za goste, dokazali vašo skrb za njihovo zdravje in dobro počutje ter dvignili 
tudi ugled vašega podjetja. Nabava lokalno pridelanih ekoloških pridelkov oz. živil iz bližine pa bo vaš 
prispevek razvoju lokalnega okolja, regije in države.  
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Hrana naj bo vaše zdravilo in vaše 

zdravilo naj bo vaša hrana. 

 

~ Hipokrat ~ 


