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  Kako vzgojiti generacije, ki bodo znale ceniti 

in uţivati lokalno pridelano ekološko hrano? 
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1. Kaj je ekološko? 

2. Pomen ekološke hrane za najobčutljivejše skupine prebivalcev? 

3. Sodelovanje kmetijstva  

        - MKO in šole – shema šolsko sadje 

                               - shema šolsko mleko 

                               - Tradicionalni slovenski zajtrk  

4. Lokalna ekološko pridelana hrana – zelena javna naročila (5%, po letu 2014 

10%)  

                  DVH na MKO pripravlja dokument, ki bo olajšal dostop lokalne in 

ekološke hrane v kuhinje javnih zavodov (koncept razpisa!) 

5. Kmetija kot učni objekt – naravoslovni dnevi na kmetijah, šola v naravi na 

kmetiji,… (obisk ekološke kmetije kot sestavni del programa “Eko šola”, 

“Zdrava šola”) 

6. Čebelarski krožek  

7. Šolski ekovrt 

8. Sadni vrt 

9. Izbirni predmet “kmetijstvo” – vključitev v izvedbo s strani ustrezno izobraženih 

kmetov (primer Notranjska) 

 

 

                                

 

                              

VSEBINA 
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INDUSTRIJSKO  INTENZIVNO  KMETIJSTVO  

• Ni zagotovilo prehranske varnosti in stabilnosti v svetu 
• Vse več prehranskih škandalov (BSE, dioksin, pesticidi, 

nitrati,… ) 
• Ima negativne okoljske  
     posledice: 

– klima,  
– tla,  
– voda,  
– toplogredni plini, 
– biotska raznovrstnost, 
– živalim ni prijazno, 
– zdravje ljudi ogroženo,… 
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Načini kmetijske pridelave – kateri 
način izbrati? 

 

Konvencionalno 
kmetijstvo 

Integrirana 

pridelava 

Ekološko 
kmetijstvo  

Tradicionalno 

Industrijsko  = 
intenzivno: 
- brez GSO 

- z GSO 

Od skupno 500.000 ha 
kmetijskih obdelovalnih 

površin: 
 

- 32.000 ha ekološke 
pridelave na 2.500 kmetijah 

 
- 60.000 ha integrirane 

pridelave na 6.000 kmetijah 
-(brez GSO) 

 

Sonaravna reja živali  
       9.731 kmetij na  
     78.000 ha   

Cca. 16.000 kmetij v 
SLO potencialni 
dobavitelji krme 

“brez GSO” in mesa 
“brez GSO”! 
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Nujno jasno prepoznavanje in označevanje 

različnih načinov kmetijske pridelave  

Ekološko                      

 

 

 

Integrirano 

 

 

Tradicionalno - konvencionalno 

 

 

Intenzivno – industrijsko - konvencionalno  
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Z ali BREZ 

GSO? 

http://www.kmetzav-mb.si/ip/index.html
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Zakonodajne podlage za označevanje 

   EKOLOŠKI 

 

• Uredba Sveta Evrope št. 834/2007 in 
Uredba Evropske komisije 889/2008 

  

• Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi 
kmetijskih pridelkov oz. živil (Ur.l. RS 
71/2010) 

 

• Pravilnik o zaščitnem znaku za 
označevanje kmetijskih pridelkov oz. živil 

(Ur.l. RS 58/2001)                                            

 

    INTEGRIRANI 

 

• Pravilnik o integrirani pridelavi (Ur.l. 
RS) 

 - sadja 

 - grozdja 

 - zelenjave 

 - poljščin 

 

• Pravilnik o zaščitnem znaku za 
označevanje kmetijskih pridelkov oz. 
živil (Ur.l. RS 58/2001) 
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Okoljski odtis   
zelja in rdeče pese 

Kontrola Konvencionalno Integrirano Ekološko Biodinamično
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sistemih.  

 

Vir: “Kakovost hrane v odvisnosti  

od načina kmetijske pridelave”  

temeljni raziskovalni projekt na UM FKBV  

– v sodelovanju s TU Gradec 
TURINEK, Maja. Okoljski odtis nekaterih  

poljščin in zelenjadnic v različnih  
pridelovalnih sistemih :   

diplomsko delo, 2009. IX, 27 f  
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…na primeru ekoloških živil 

Nivoji označevanja živil 

• Evropske oznake 

 

•  Državne oznake 

 

•  Logotipi nevladnih  
organizacij 

 

•  Blagovne znamke podjetij 

 

Logotipi – primer ekoloških živil 

po 1.7.2010 

Bio 
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Označevanje ekoloških živil 

Ekološko = biološko = organsko 
 

Ekološko ≠ domače, naravno, neškropljeno,… 
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Problemi poimenovanj in 
označevanj (ZAVAJANJE?) 

ZELENE  TRDITVE ? 

 

neškropljeno = domače = s kmetije = 
naravno= sonaravno = okolju 
prijazno pridelano = 

 

                           = ekološko 
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Primeri oznak, ki NE zagotavljajo, da je živilo ekološko (Vir: 

http://www.zps.si/hrana-in-pijaca/oznacevanje-zivil/ekoloska-zivila-4.html?Itemid=413) 

 
  

Blagovna 
znamka 

Ekonomična 
blagovna 
znamka 
E.Leclerc 

Blagovna 
znamka Ete 

Blagovna 
znamka podjetja 
Mediacor 

Mercatorjeva 
blagovna 
znamka 

Problemi poimenovanj in označevanj 
(ZAVAJANJE?) 

 

Biotop, Natura, Natureta, Zdravo življenje, 
Kultura Narave, Eco+, Bio, Spar Vital 
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Oznak na ekoloških živilih ne smemo zamenjevati z uradnimi državnimi in evropskimi znaki 
v druge namene: 

Boljša kakovost Tradicionalni ugled Geografska označba Geografsko poreklo 

  

Ali nas lahko zavedejo tudi  
uradni državni ali EU znaki?  DA. 
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Na področju ekološkega kmetijstva 
- po 1.7.2010 sprememba 

Obvezen znak v EU za ekološka 
živila  po 1.7.2010 

Obvezen samo za kontrolirane ekološke  
pridelke in živila, ki jih EU zakonodaja ne ureja, 

so pa urejene s slovensko zakonodajo! 
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Kako prepoznamo ekološko živilo? 
ekološko = biološko 

Certifikat   Deklaracija z navedbo 
organizacije za certificiranje 
ali njeno šifro 
 

 
• IKC – Inštitut za kontrolo in 

certifikacijo UM   (SI-EKO-002)  
 

• KON-CERT Inštitut za kontrolo in 
certifikacijo v kmetijstvu in 
gozdarstvu (SI-EKO-001) 

 

• Bureau Veritas d.d. Ljubljana  (SI-
EKO-003) 
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Poleg evropskega znaka za ekološko kmetijstvo je na 
predpakiranih živilih obvezna tudi  

             navedba certifikacijskega organa ali njegove šifre 
  

15 
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MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Slovenski potrošniki: atributi odločanja za nakup 

hrane (n=1752) (Majkovič, 2009) 
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Vprašanje: Kaj je za vas pomembno pri nakupu hrane? (Anketa o hrani in poznavanju pridelave, 2007-2008) 
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0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

H - da ima uraden znak ekološke pridelave

J - da je proizvedeno v skladu z etičnimi načeli

I - da ne redi

F - da jo je mogoče enostavno pripraviti

G - da vsebuje naravne sestavine

A - da je cena dostopna

C - da sem jo navajen/a oz. jo poznam

E - da ugodno vpliva na moje razpoloženje

D - da ugodno vpliva na moje zdravje

B - da je dobrega okusa

Pomembnejši kriteriji pri izbiri živil v vsakdanji prehrani  
(število odgovorov = 1193) 

 
 

P“ 
Vir: Raziskava “Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije z vidika varovanja 

zdravja” www.ivz.si. 
 

http://www.ivz.si/
http://www.ivz.si/
http://www.ivz.si/
http://www.ivz.si/
http://www.ivz.si/


REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Kaj lahko zaključimo o slovenskih 

potrošnikih na podlagi anket?  
 
1. Da večinoma še niso prepoznali, da sta okus in ugoden vpliv na zdravje v veliki 

meri povezana tudi z načinom kmetijske pridelave. To kažejo tudi rezultati, saj 
se je med preverjenimi kmetijskimi pridelki z boljšimi senzoričnimi lastnostmi 
(tudi okus) in z vsebnostjo sestavin, ki koristijo zdravju izkazala skupina 
pridelkov iz manj intenzivne kmetijske pridelave – torej ekološki in integrirani! 
 

2. Po rezultatih uradnih monitoringov v EU spada skupina živil sadje in zelenjava 
(prikazi v nadaljevanju) med živila, ki so najbolj obremenjena z ostanki 
pesticidov, saj lahko ob vsakem drugem nakupu sadja oz. zelenjave 
pričakujemo, da bo v živilu ostanek pesticida (enega ali več), ki je seveda vsaj 
večinoma v zakonsko dovoljenih mejah.  
 

3. Žal pa ne poznamo dolgoročnih učinkov kopičenja in tudi ne vplivov sinergičnega 
delovanja več pesticidov hkrati na naše zdravje - in še zlasti ne na zdravje 
občutljivih skupin ljudi – zlasti otrok, nosečnic, bolnikov,…  
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Trendi na EU tržišču 

• Nezaupanje potrošnikov - prehranski škandali  

• Spremembe v prehranjevanju (med tednom hitra hrana zunaj doma, 

ob koncu tedna hrana – užitek, kakovost, poreklo,…) 

• Večina prometa z živili se proda preko trgovskih verig, kjer sta poleg  

– zunanje kakovosti osnovni zahtevi še 

– varnost hrane (food safety – analiza rizikov), ki je predpogoj 

za prodajo in 

– sledljivost (tracebility - sistem zapisovanja=skozi vso verigo 

od njive do potrošnika) ter 

– varovanje okolja  in dobrobit živali 
 

• Ekološka živila so obvezni sestavni del obrokov v javnih 

kuhinjah večine zahodnoevropskih držav! 

 

• Promet z ekološkimi živili je v porastu! 
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Kljub tehnološkemu napredku v kmetijstvu in 
prehrambni industriji zadnjega pol stoletja… 

• je svetovna prehranska varnost ogrožena, 

• je vse več civilizacijskih bolezni v razvitem svetu, 

• model industrijskega kmetijstva je pripeljal do 
številnih okoljskih problemov  

 

DANES                                               JUTRI? 

potrošniki 

trgovina 

pridelovalci 

potrošniki 

pridelovalci 

trgovina 

 

Globalizacija 

Nepravična  

plačila 

Okoljski  

problemi 

 

Lokalni pridelki  

za lokalni trg 

Delovna mesta  

v regiji 

Manjši transportni  

stroški  

manj onesnaževanja 
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Okoljski problemi v kmetijstvu in 
živilsko predelovalni industriji 

• Pesticidi                                              

• Nitrati (zaradi prekomernega gnojenja, aditiv v 
živilsko predelovalni industriji) 

• Težke kovine iz okolja in gnojil ter pesticidov (Cd v 
fosfatnih gnojilih, As v FFS) 

• GSO 

• Radioaktivnost (iz okolja, jedrski poskusi in 
nesreče pri miroljubni rabi,…)  

• Ionizirajoče sevanje hrane 

ADITIVI ? 
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“Hrana naj bo zdravilo in zdravilo 

naj bo hrana”    (Hipokrat) 

• Prehranska vrednost 

• Kalorična vrednost 

• Vsebnost vitaminov 

• Vsebnost mineralov 

 

 

 

 

• Vsebnost ostankov 
pesticidov 

• Vsebnost nitratov 

• Vsebnost težkih 
kovin 

• Prisotnost gensko 
spremenjenih 
organizmov (GSO) 

 

 

“Jabolko na dan, prežene zdravnika stran!”  

Ali res, če so  v več kot  

80% jabolk  

na slovenskem trgu našli ostanke pesticidov? 
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Kakšni so v resnici pridelki? 

• V nekaj primerov letno pri različnih vzorčenjih najdemo tudi v Sloveniji 
presežene mejne vrednosti ostankov FFS, ko bi po zakonodaji morali 
izvesti umik sadja ali zelenjave s prodajnih polic – vendar pa je 
večinoma blago do prejema rezultatov analize že prodano!  
 

• Veliko pa je primerov, ko v vzorcih sadja in zelenjave na trgovskih 
policah pristojne inšpekcijske službe najdejo ostanke FFS v količinah 
pod največjo dopustno mejno vrednostjo oz. pod MRL (= maximal 
residual level). 
 

• Večinoma analitiki ne najdejo samo ene aktivne snovi, ampak dve, tri in 
celo več. Dejstvo pa je, da ni proučevanj, kaj pomeni hkratna uporaba 
hrane z več aktivnih snovi pesticidov, pa še malce preseženi nitrati, 
nekaj težkih kovin,… pa izpostavljenost vsem drugim kemikalijam v 
bivalnem okolju,…  
 

• Proučevanj o sinergističnem učinku kemikalij vključno s FFS ni veliko.  
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Delež analiziranih vzorcev živil glede na vsebnost 
ostankov pesticidov http://www.pesticidi.net/pesticidivsloveniji/kaj_jemo.asp 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Število analiziranih vzorcev v 

monitoringu v RS 2006 = 1247 
 

 

 

 

 

 

Najbolj pogosti FFS: 

• v sadju in zelenjavi: maneb 

group, Chlorpyriphos, 
Phosalone, Cyprodinil, 
Pyrimethanil, Diazinon, 
Benomyl group, Imazalil, 
Tolylfluanid, Diphenylamine, 
Chlormequat  

• v žitih: Chlormequat, 
Malathion, Chlorpyriphos, 
Chlorpyriphos-methyl, 
Pirimiphos-methyl  

Ostanki FFS v sveži (vključno z zmrznjeno) 

zelenjavi, sadju in žitih Vir: http://www.pesticide-residues.org/ 

food/slovenia.html 

http://www.pesticide-residues.org/
http://www.pesticide-residues.org/
http://www.pesticide-residues.org/
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Število vzorcev v monitoringu v RS 2006 z več 
ostanki FFS hkrati = 442 oz.  35,45 % od vseh analiziranih 

vzorcev 

(  

 

 

Št.  vzorcev z  2, 3,..., 8 
in več pesticidi hkrati 

Vir: http://www.pesticide-residues.org/ 

food/slovenia.html 

http://www.pesticide-residues.org/
http://www.pesticide-residues.org/
http://www.pesticide-residues.org/


REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Problematična živila glede ostankov 

pesticidov – “najslabših 5” v EU 
Živila z najvišjimi vsebnostmi 

ostankov pesticidov  
• Oranže in mandarine  
• Namizno grozdje 
• Hruške 
• Jagode 
• Jabolka 
Živila z najvišjim deležem ostankov 

pesticidov na ali nad dovoljeno 
mejno vrednostjo (> MRL) 

• Fižol 
• Špinača 
• Jajčevci 
• Paprika 
• Namizno grozdje 

 

Ostanki petih FFS, ki so 
najpogosteje najdeni v 
prehranjevalni verigi v 
EU, so prepoznani kot: 
– rakotvorni,  
– teratogeni 
– mutageni ali  
– povzročajo motnje v 

delovanju hormonskega 
sistema. 

Vir: http://www.pesticide-residues.org/food/commodities/the_worst_5.html 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE 

Ostanki FFS v slovenski IP zelenjavi (2007-2010) 
vs. vsej na trgu v 2008 

IP zelenjava 2007-2010 
(Vir: IKC-UM, BV in KON-
CERT) 

Število  Delež za IP 
zelenjavo 
v RS  v (%) 

Odvzeti 
vzorci na 

trgu v RS v 
2008 

Deleži  (%) za 
vso zelenjavo 

in sadje na 
trgu v RS  v 

2008 

Odvzeti vzorci  na ostanke 
FFS 

70 100 1.053 100 

Vzorci  brez ostankov FFS oz. 
pod mejo detekcije 

53 76 525 49,8 

Vzorci  z ostanki FFS pod MRL 15 21 512 48,6 

Vzorci nad MRL* 2* 3* 16 1,6 

* - 2 vzorca hrena - sum na ditiokarbamate, kar pa ni bilo potrjeno, ker hren naravno vsebuje komponente S, ki 
se v lab. analizi prikažejo kot ditiokarbamati, ki tudi vsebujejo S in podatek ni relevanten! 

2,3 x boljša je IP zelenjava! 

Umik 
s 

trga! 
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Rezultati  monitoringa v prodajalnah z zdravo hrano 
(ekološki izdelki)                              (Final report 5.1.2006) 

 

677 vzorcev analiziranih na min. 250 aktivnih snovi pesticidov 

86,0%  brez ostankov  

13,3%  sledi pesticidov  

 0,7%     nad MRL 

Predstavitev na Biosimpoziju, Maribor, 2009 
Dr. Alberta Velimirov 
Forschungsinstitut für biologischen Landbau 
 - FiBL Österreich 

Signifikantno manj ostankov  pesticidov v 
ekološko pridelani zelenjavi in sadju v 
primerjavi s konvencionalno Source: BÖL-Projekt Nr. 020E687: „Aufbau eines 

Monitoring-Systems für Obst und Gemüse im 
Naturkosthandel“ 
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Kaj pa jagode? 

• V letu 2004 je bilo v 84,61% vzorcev jagod pridelanih v 
Sloveniji najdena prisotnost ostankov pesticidov in v 
77,78% vzorcev jagod iz uvoza. 

 

• V letu 2006 samo v 3 vzorcih od skupno 19 analiziranih ni 
bilo prisotnih ostankov pesticidov – najdene aktivne snovi 
v največ  primerih v Sloveniji sploh niso bile registrirane za 
uporabo v jagodah. (Vir: Poročilo KIS. Ljubljana) 
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Pesticidi v urinu otrok 
• Analize so pokazale, da so vrednosti 

DMTP pri otrocih, ki so se prehranjevali 
z ekološkimi živili statistično značilno 
manjše v primerjavi z otroki, ki so jedli 
konvencionalno hrano. 

 
• Primerjava  ostankov metabolitov 

organofosfornih insekticidov v urinu 
otrok, ki so se prehranjevali  z 
ekološkimi živili vs. s konvencionalnimi 
živili.  

• DMTP vrednosti so bile v 
povprečju 9-krat večje pri otrocih, 
ki so uživali konvencionalno 
prehrano. 

 
• Uporabljeni so bili neparametrični 

statistični testi – statistična značilnost 
razlike  pri p < 0,003. 

32 

 
Curl, C. L.  et  al., 2003.  Organophosphorus Pesticide Exposure 
of Urban and Suburban Preschool Children with Organic and 
Conventional Diets. Environmental Health Perspectives, 
Vol.111, No 3. 
      



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Naša raziskava (del projekta “Kakovost hrane v 

odvisnosti od načina kmetijske pridelave”)  
• 2 skupini ljudi (skupaj 63 študentov), ki so jedli ekološko vs. 

konvencionalno  3 dni konec maja 2010  s poudarkom na sadju 
in zelenjavi 

• Zbiranje jutranjega urina pred in po testu 

• Analiza 5 organofosfornih (OP) komponenet na ZZV Maribor 
(dimetil fosfat – DMP, dietil fosfat –DEP, dimetil ditiofosfat – DMDTP, dietil tiofosfat 
– DETP, dietil ditiofosfat – DEDTP):  

– DEDTP in DMDTP so bili pod 5 µg/L,  

– najbolj pogosto je bil najden DMP, 

– DMP je bil v urinu 31 od 63 študentov pred testom in 28 po testu, pri čemer je 
23 jedlo KONV in 5 EKO,  

– Pri 84% študentov, ki so jedli EKO po treh dneh v urinu ni bilo OP pesticidov, 
medtem ko so bili OP pesticidi v 75% vzorcev tistih, ki so jedli KON. 

 

 
Fosfamidon, dikrotofos, matamidofos, klorpirifos, diazinon in  malation  so nekatere 
aktivne snovi iz skupine organofosfornih (OP) pesticidov. 
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Konvencionalni in ekološki 
obroki, maj 2010, FKBV 
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Zakaj so ekološka živila boljša? 

                      - rezultati raziskav 
Pregled rezultatov preko 170 raziskav na temo kakovost ekoloških v 

primerjavi z drugimi živili (Velimirova in Müller, 2003) – ekološka 
živila/pridelki imajo: 

 
• Več vitamina C (jabolka, zelje, paradižnik) 
• Več sekundarnih metabolitov,  
• Manj težkih kovin in več mineralov 
• Večjo vsebnost suhe snovi, 
• So bolj okusna 
• Manjše vsebnosti pesticidov, 
• Ekološka žita imajo manj težkih kovin in manj mikotoksinov 

(DON vrednost) 
• Ekološka jajca imajo več karotena, lecitina,  večjo maso 

rumenjaka 
 

 
Dr. Velimirova je predavala 20.11.2008 v Mariboru na 12. Alpe Jadran Biosimpoziju 
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Zdravo ekološko mleko 

Westermair T. (2006): Omega-3-Fettsäuren und konjugierte Linolsäure – Fakten und Möglichkeiten. DMZ 17 

Paša, omejitev močne krme in prepoved krmljenja s 

koruzno silažo poveča vsebnost Omega 3 maščobnih 

kislin in tudi konjugirane linolne kisline.  

Učinki nenasičenih maščobnih kislin na zdravje: 

- znižanje ravni maščob v krvi 

- proti vnetno delovanje 

- varujejo pred aterosklerozo 

- zniževanje holesterola, 

- delovanje proti raku 

 

 

Voluminozna krma poveča sintezo konjugirane linolne kisline 

v vampu, ki je edini kraj kjer lahko nastaja. 

Dr. Alberta Velimirov, Forschungsinstitut für biologischen Landbau - FiBL Österreich – 

predavanje na 12. Alpe Jadran Biosimpoziju, Maribor 2008 
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“Kakovost hrane v odvisnosti od načina 
kmetijske pridelave” 
(UM FKBV, temeljni raziskovalni projekt J4- 9532  
2007 – 2010 financira ARRS, vodja  M. Bavec)  

• Analize zelenjave (rdeča 
pesa, zelje), žit (pšenica, pira) 
in oljnic (buče) – 
konvencionalna, integrirana, 
ekološka in biodinamična 
pridelava na Pivoli oz. 
Dolenci. 

• Primerjava ekološke in 
konvencionalne reje prašičev 

• Epidemiološka študija 

A) SENZORIČNO OCENJEVANJE 
B) VSEBNOST MINERALOV, VIT. C 
C) VSEBNOST SLADKORJEV IN NEKATERIH 

METABOLITOV,  ANTIOKSIDATIVNI 
POTENCIAL 
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MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Antioksidativni potencial rdeče pese in vsebnost skupnih fenolov, Pivola 2009 

BAVEC, Martina, TURINEK, Matjaž, GROBELNIK MLAKAR, Silva, SLATNAR, Ana, BAVEC, Franc. 
Influence of industrial and alternative farming systems on contents of sugars,organic acids, total 
phenolic content, and the antioxidant activity of red beet (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris Rote 
Kugel). J. agric. food chem., v tisku, doi: 10.1021/jf103085p.  

        Konvencionalno        Ekološko   

Čeprav razlika ni statistično značilna, pa je jasen trend višje kakovosti integrirano pridelane rdeče 
pese v primerjavi s konvencionalno! Enako velja za ekološko, statistično značilno boljše pa je 

biodinamično in kontrolno obravnavanje. 

Integrirano            Biodin, kont   

http://dx.doi.org/10.1021/jf103085p
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Sladkorji v različnih pridelovalnih sistemih za zelje v mg g-1 SS, 
Dolenci  

Pridelovalni 

sistem Saharoza Glukoza Fruktoza Skupaj  

KONVENCIO-

NALNO 0,37±0,10 7,09±0,44 3,15±0,51 10,61±1,03 

INTEGRIRANO 0,46±0,13 7,08±1,44 3,60±1,15 11,14±2,63 

EKOLOŠKO 0,50±0,07 8,38±1,46 4,39±1,12 13,27±2,57 

kontrola 0,28±0,03 7,56±0,72 4,09±0,39 11,93±1,11 
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Prednosti ekološko pridelanih jabolk 

• Splošno znane prednosti 

• Višje vsebnosti fenolnih snovi (fenoli delujejo v telesu kot 
antioksidanti) 

 Poskus: BF, Veberič s sod. 2009.  

 6 sort jabolk, EKO in IP, dve leti 

 Vsebnost: flavonolov in hidroksicimetne kisline 

 

EKO je 

boljše kot IP 
Ni sig. razlik 

IP je boljše 

kot EKO 

kožica 9 13 2 

meso 11 10 3 

Preglednica: Primerjava ekološke in integrirane pridelave jabolk glede na 

vsebnost flavonolov in hidroksicimetne kisline  
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Prehrana v kuhinjah javnih ustanov? 
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Italija 
So sicer različni pristopi v ustanovah: 
• nekatere ponujajo samo ekološko pridelano sadje in 

zelenjave, ostali produkti so konvencionalni,  
• nekatere ponujajo cele obroke  ekološke (tudi 100%) 

ali pa z določenim deležem ekoloških surovin (80, 
90%). 

 
Primer mesta Ferrara v sev. Italija:  
• leta 1994 začeli s študijo izvedljivosti, nato so 

pripravili seznam dostopnih živil, ki bi jih lahko 
vključili brez bistvenega povečanja nabavnih stroškov,  

• leta 2003 je bilo v povprečju že 30% ekoloških živil v 
javnih ustanovah mesta, v vrtcih pa celo 80%!  
 
 

Več info na www.comune.fe.it 
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Francija 

• Trend povečanja  ekoloških živil je v porastu. 
• V francoskih šolah so v letu 2006 otroci zaužili 4,5 

milijonov ekoloških obrokov – leta 2000 pa so začeli s 
400.000. V šestih letih 11x več!  

• To je omogočila tudi spremenjena in bolj fleksibilna 
zakonodaja za naročanje hrane v javnih ustanovah.  

• »Jej lokalno, jej ekološko!« je slogan, ki je danes 
prisoten v Franciji in vzpodbuja lokalno ekološko 
pridelavo in porabo. 

• S spremembo jedilnikov in sestavin tudi ni nujno, da 
so obroki dražji v primerjavi s konvencionalnimi je 
izkušnja iz Francija.  

Vir: BioFach, 2008 
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Velika Britanija 
• V Veliki Britaniji so leta 2006 začeli z novim posebnim 

programom vzpodbujanja rabe zdravih živil v 
celodnevnih šolah, kjer so ukinili sladkane pijače in 
prigrizke, na maščobah ocvrta živila,… ter to zamenjali s 
sadnimi sokovi, jogurti ter sadjem zelenjavo, vodo in 
kruhom, kar je vse dosegljivo po želji.  

• Dodatni pristop je uvedba lokalno pridelanih in ekoloških 
živil v šolskih kuhinjah kar poteka ob finančni podpori 
loterije  iz Velike Britanije, ki je ta projekt podprla s 25 
mio. EUR.  

• Šole, ki sodelujejo v projektu kupijo 50% lokalno 
pridelane hrane in 30% ekološko pridelane hrane.  

• Nekatere šole danes namenijo ţe 60% 
razpoloţljivega denarja za nakup ekoloških ţivil! 

Vir: BioFach, 2008 
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Avstrija 

• Odločitev o vključitvi ekoloških živil v prehrano javnih ustanovah 
na nivoju zveznih dežel 

 
• Najuspešnejši Dunaj 
 
• Primer Štajerska: po 5-letnem intenzivnem projektnem delu je 

delež ekoloških živil pri nekaterih skupinah produktov presegel 
50% (mlečni proizvodi, zelenjava, sadje, meso) in presegel cilj, 
ki je bil postavljen na 25%. 

 
• Nov projekt: izključno ekološka (100%) hrana rastlinskega 

porekla – utemeljitev: otroci v krogu družine pojedo dovolj 
(pogosto celo preveč glede na prehransko piramido!) hrane 
živalskega porekla. 

 
 

    

 

Vir: mag. Barbara Hauszer, BioAustria - predava 20.11.2008 v Mariboru na  

12. Alpe Jadran Biosimpoziju 
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Avstrija  - Dunaj 

• Ekološko hrano danes strežejo v vrtcih, šolah, 
bolnišnicah, domovih za ostarele 

 

• Delež se razlikuje v različnih ustanovah: 30% v 
vrtcih, cilj je 50% 

 

• Začeli s z uvajanjem tistih skupin ekoloških živil, ki 
jih je bilo dovolj na trgu zlasti iz avstrijskih 
ekoloških kmetij (žita, mleko, mlečni proizvodi, 
meso, sezonsko sadja in zelenjava,…) 

Več informacij na: www.oekokauf.wien.at 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE 

47 

• • • • • • 

   

                           

   

        

… tudi v ZDA 
• 9/12/2004  

 
• No more mystery meat! Some schools go organic for lunch 

 
• OLYMPIA, Wash. (AP) — The Seattle school district recently adopted 

a new policy banning junk food and encouraging organic food in 
school cafeterias. California school districts in Berkeley, Santa 
Monica, and Palo Alto have organic food programs.     
 

• And through a program sponsored by the organic yogurt company 
Stonyfield Farm, schools in Rhode Island, California, Massachusetts, 
New York, New Hampshire and Connecticut have or are getting new 
vending machines stocked with all-organic treats 

http://ad.usatoday.com/RealMedia/ads/click_lx.cgi/www.usatoday.com/news/health/2004-09-12-organic-food-schools_x.htm/28359/Zaplet1/default/empty.gif/35633235333838653439313265356330
http://asp.usatoday.com/marketing/rss/index.aspx?POE=VA
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• Ekološka živila bi morala postati osnovna živila 
otrok v šolah, 

    vrtcih,…  

 
Zelena javna naročila 
Shema: šolsko sadje 

Okvirni sporazum 
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Okvirni sporazum? DOSEDANJE IZKUŠNJE 

 
• Kljub podpisu sporazuma je bila realizacija količin med 10 

in 20%. Zakaj? 

 

• To onemogoča, da bi prve lastovke, ki so se pojavile in 
pričele povezovati ekološke kmete za skupno trženje v GIZ 
ali druge oblike za dostavo ekoloških živil v kuhinje javnih 
ustanov, da načrtujejo pridelavo pri kmetih. 

 

• So pa tudi primeri uspešnih povezav – npr. zadruga Jarina, 
Združenje za ekološko kmetovanje SVS,…  
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Zakonodaja v Sloveniji 
 

• Kje so ovire za uporabo 
ekoloških živil v javnih 
ustanovah? 
 

• Ali pri nas zakonodaja ne 
prepozna kakovosti 
ekoloških živil? 
 

• Ali so vgrajeni instrumenti 
za vključitev ekoloških živil 
v prehrano 
najobčutljivejših skupin 
prebivalcev? 

  
50 
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Ekološka živila v kuhinjah javnih ustanov… 

OVIRE 

 

• znanje 

 

• zakonodaja 

 

 

 

• dostopnost 

 

 

 

• cena 

 

PRILOŢNOSTI 

 

• splošna osveščenost se povečuje 

 

• se izboljšuje, kriterij kakovosti, okvirni 
sporazum, obvezen delež ekoloških 
živil 

 

• število ekoloških kmetij se veča, vse 
več podjetij v predelovalni industriji 
uvaja ekološke produkte 

 

• z menjavo deležev skupin produktov je 
možno strošek znižati kljub ekološki 
kakovosti, pri nekaterih artiklih so že 
minimalne razlike  
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Interdisciplinarni pristop vseh 
pristojnih resornih ministrstev 

•  Še ni v celoti zaživel. 

• 110. mio. EUR je ocenjena vrednost živil v 
obratih javne prehrane 

 

•   Slovenski Pravilnik o pridelavi in predelavi 
ekoloških pridelkov oz. živil omogoča 
certificiranje kuhinj javnih ustanov, ki 
uporabljajo in označujejo ekološke obroke 
Ur.l. RS 71/2010. 
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Kaj lahko naredimo pri izboru ţivil?  

PREDNOST LOKALNEMU (HRANA IZ NAŠE BLIŢINE) OB 
UPOŠTEVANJU NEKATERIH  STANDARDOV GLEDE NAČINA 
PRIDELAVE 

Sadje in zelenjava? 

• Minimalni standard nakup za kakršnokoli sadje in zelenjavo naj bo 
certifikat o integrirani pridelavi  za SLO pridelke oz. Global GAP 
(prej Eurep GAP ) certifikat za uvoženo sadje in zelenjavo. 

Živila živalskega porekla? 

• Pri živilih živalskega porekla naj imajo prednost živila, kjer v reji in 
predelavi  ni  bilo uporabe GSO, kjer so posvetili skrb tudi dobrobiti 
živali (prosta reja = “free range”, ne iz baterijske reje)... 

 

 Za večjo notranjo kakovost in tudi varnost pa naj  

ima vedno prednost odločitev za ekološka živila! 
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Kaj nas torej čaka? 

• Vse višje okoljske zahteve (ekološko kmetijstvo 
porablja manj energije  na kg produktov, ima manjše 
emisije CO2, 1 ha ekolkoške obdelovane površine 
akumulira še dodatno 10 t C,…) 

 

• Vse višje zahteve potrošnikov (staršev otrok v 
vrtcih, šolah,…) in trgovskih verig 

 

– Vključitev PRIDELOVANJA HRANE v različne sheme 
kakovosti, kjer je ekološka hrana najvišje 
pozicionirana! 
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• Izbor ekološkega živila je najboljša alternativa  še 
posebej v luči najbolj občutljivih skupin prebivalcev in še 
zlasti otrok, ker: 
– na svojo telesno maso zaužijejo več ostankov pesticidov, 

– nimajo še razvitih vseh obrambnih mehanizmov, 

– se sinergistični vplivi več pesticidov (pogosto so v živilih ostanki 
tudi po 5 in več aktivnih snovi)  ne upoštevajo, 

– ker je v ekološki pridelavi raba sintetičnih pesticidov 
prepovedana. 

 

• Zato je NUJNO, da se vsi akterji (tudi Ministrstvo za 
zdravje in Ministrstvo za šolstvo ….) jasneje opredelijo 
tudi glede vključevanja ekoloških živil (zlasti sadja in 
zelenjave) v obroke kuhinj javnih zavodov, kjer se 
prehranjujejo otroci in tudi mladostniki, študentje, 
bolniki, ostareli,…  
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Ob zaključku - Zakaj so torej 
ekološka živila najboljša? 
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• Osnovne koncepte trajnosti v kmetijstvu in naravne 
krogotoke ter pomen biotske raznovrstnosti za 
ohranitev planeta bi morali spoznati učenci že v 
osnovni šoli, kjer bi morali ta spoznanja v obliki 
ogledov – delavnic na terenu in obiskov kmetij 
doživeti tudi v praksi.  

  

 

 

 

Nekaj iztočnic za v prihodnje: 
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Nekaj iztočnic – 
v premislek 

• Ekološka živila bi morala postati osnovna 
živila otrok v šolah  

Zelena javna naročila 
Shema: šolsko sadje 

Okvirni sporazum 
 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE 

Nekaj iztočnic 

• Zavedanje o pomenu trajnostnega kmetijstva, 
ki ohranja okolje in o pomenu kakovostnih 
ekoloških živil, ki ohranjajo zdravje, naj postane 
podlaga za odločitve otrok in mladostnikov v 
prehranjevanju. 
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Nekaj iztočnic 

• »Razmišljanje z lastno glavo« je ena 
pomembnejših lastnosti tudi v kmetijstvu.  

 

• Pomaga lahko ohraniti svobodo kmetov in 
njihovo neodvisnost od vplivov dobičkonosnih 
mednarodnih korporacij, ki tudi z neetičnimi 
PR prijemi prevzemajo kontrolo nad 
prehransko verigo. 
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Ekološko kmetijstvo je priložnost za slovensko kmetijstvo in 
najprimernejša oblika kmetijstva za  

Natura 2000   36% 

LFA   85% 

Vodovarstvena območja 
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Novi trendi: 

http://www.blogger.com/rearrange?blogID=8717001253837954738&widgetType=Image&widgetId=Image18&action=editWidget
http://100milediet.org/
http://www.usda.gov/wps/portal/knowyourfarmer?navtype=KYF&navid=KYF_LOCALFARMER
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Kam torej v prihodnje? 
Industrijsko         ali       ekološko? 

26
http://www.mko.gov.si/  

http://www.mko.gov.si/

