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ODKUP EKOLOŠKEGA MESA
 V Sloveniji ekološko meso 

organizirano odkupujejo 
samo v KZ Šaleška dolina.

 Odkupuje ga skupina 
proizvajalcev, ki ima vse 
certifikate in najvišjo 
kakovost.

 Tržijo se pod znamko 
EKODAR.



KAJ JE EKOLOŠKI CERTIFIKAT 
IN CERTIFICIRANJE?
 Certifikat je pisno potrdilo 

ekološke kmetije za 
ekološko hrano, ki jo 
pridelujejo.

 Certificiranje je preverjanje 
skladnosti v ekološkem 
kmetovanju (Inštitut KON-
CERT, IKC Inštitut za 
kontrolo in certifikacijo, 
Bureau Veritas, d. o. o.).



IZDAJA CERTIFIKATA IN 
UPORABA LE-TEGA
 Po uspešno zaključenem 

pregledu izda kontrolna 
organizacija certifikat, s katerim 
omogoči kmetu prodajo 
izdeljkov.

 Kmetje, ki se ukvarjajo s 
predelavo, pa morajo imeti na 
embalaži etikete, na katerih je 
označena kontrolna številka 
kmetije in ostali podatki o 
izdelku, na podlagi katerih 
lahko potrošnik pri kontrolni 
organizaciji preveri 
verodostojnost izdelka.



KDO SE LAHKO ODLOČI ZA EKOLOŠKO 
KMETOVANJE IN KAKO POTEKA?
 Zanj se odločajo kmetje, ki 

želijo pridelovati hrano na 
naraven, naravi prijazen 
način.

 Skleniti morajo pogodbo s 
kontrolno organizacijo.

 Opraviti morajo 3-letno 
preusmeritveno obdobje, pri 
katerem se zemlja očisti 
strupov, kmet pa se navaja na 
ekološki način pridelave.



SLEDLJIVOST MESA OD 
KMETIJE

Odkup mesa s slovenskih 
kmetij ima veliko 
prednosti:

 popolna sledljivost izvora 
govedine,

 sledljivost na področju 
krmljenja,

 sledljivost na področju 
vzreje.



DO TRGOVINE
 Ko je žival primerna, oziroma ko se 

kmet odloči, da je bo dal v zakol, jo 
odpelje v klavnico, kjer mora 
pokazati certifikat, da je žival res iz 
ekološke reje. 

 V klavnici, ko odkupijo meso, je 
prav tako zahtevano beleženje, nad 
tem pa ima prav tako nadzor ista ali 
druga kontrolna organizacija. 

 Od klavnice meso odkupuje tudi 
trgovina.

 Na posameznih izdelkih morajo biti 
obvezno označeni določeni podatki, 
ki omogočajo sledljivost mesa od 
kmetije do trgovinske police. 



OBISK KONTROLORJA NA 
KMETIJI

 Kontrolor kmetijo obišče vsaj 
enkrat letno.

 Njegovo delo je, da pregleda 
stanje kmetije.

 Preveri tudi zvezek zapiskov, 
račune, deklaracije, certifikate, 
…

 Sproti izpolnjuje zapisnik z 
opombami.

Zvezek zapisov je zvezek, ki ga 
mora ekološki kmet dnevno 
izpolnjevati. V njega si beleži 
vsa opravila, ki jih je opravljal 
na kmetiji.



SANKCIJE OB MOREBITNIH 
NEPRAVILNOSTIH
 1. Opomin oz. opozorilo.

 2. Ob ponovljivi napaki  
ponovna kontrola na stroške 
stranke.

 4. Izključitev pridelka oz. 
proizvoda iz ekološke 
prodaje.

 5. Odvzem certifikata oz. 
prekinitev pogodbe.



SKRB ZA ZDRAVJE PRI 
EKOLOŠKI VZREJI ŽIVALI
Živali ekološke reje morajo imeti :
 zagotovljeno dovolj veliko 

količino ekološko pridelane krme,
 veliko prostora,
 pravo okolje, ki ustreza njihovim 

naravnim potrebam,
 spomladi, poleti in jeseni morajo 

imeti dostop do pašnikov,
 kmetje živali ne priklepajo ali 

privezujejo za daljši čas,
 na leto morajo preživeti 180 dni 

na paši,
 krma mora biti brez gensko 

spremenjene soje in koruze.



ZDRAVLJENJE BOLEZNI PRI 
EKOLOŠKI VZREJI MESA
 Pri živalih iz ekološke reje 

bolezni preprečujemo tako, da 
namesto pasem, ki zagotavljajo 
velik donos, izbiramo 
tradicionalne, okolju dobro 
prilagojene.

 Če žival zboli ali se poškoduje, 
smemo poseči zgolj po 
naravnih zdravilih (rastlinah, 
rastlinskih izvlečkih ali 
homeopatskem zdravljenju).

 Z antibiotiki jih zdravimo le v 
skrajnih primerih, žival pa pri 
tem za daljši čas izgubi 
ekološki status.



PREDNOSTI IN SLABOSTI
 Prednost slovenskega mesa EKODAR 

je dobra cena, sicer še vedno 30 % 
višja od konvencionalne, a zmerna v 
primerjavi s tujimi ekološkimi 
izdelki, ki so dražje za kar 200 %. Žal 
mesa EKODAR ne prodajajo v večjih 
verigah.

 Na voljo je le v izbranih mesnicah, ki 
morajo spremljati najvišje standarde 
prodaje in distribucije.

 Prodajna mesta so objavljena na 
www.ekodar.si, dobiti pa ga je 
mogoče v Mariboru, Šoštanju in 
Ljubljani.

http://www.ekodar.si/


EKO MESO V MERCATORJU
EKO
 teletina mleto meso
 teletina – hrbet s kostjo
 teletina – zrezki pleče
 piščančji file
 piščančje perutničke
 piščančje krače
 piščančja bedra
 telečje hrenovke
BIO
 dimljeni pršut
 pršut Parma
 klobasa Gorenjska 
 gamsova salama
 gelenova salama
 medvedova salama



ANKETA
Anketo smo opravili na 100 kupcih.
 Za nakup bio mesa se odloča 55 % vprašanih, ker menijo, da 

je taka hrana bolj zdrava.
 79 % vprašanih je zadovoljnih s ponudbi bio mesnih izdelkov.
 Da je cena izdelka primerna kvaliteti, meni 64 % vprašanih,    

36 % misli nasprotno.
 33 % vprašanih ne verjame, da so ti izdelki res bio. 
 67 % vprašanih verjame, da so vsi izdelki v trgovini res bio in 

enako kakovostni kot drugje, 33 % se s tem ne strinja.



ANKETA
 Da prodajalci dovolj dobro svetujejo o bio mesnih izdelkih, 

meni 73 % vprašanih, ostali mislijo, da jim znanja na tem 
področju primanjkuje.

 Če bi se bio mesni izdelki bolj oglaševali, bi se za nakup prej 
odločilo 55 % vprašanih.

 82 % vprašanih bi želelo imeti na tržišču več bio mesnih 
izdelkov, 18 % vprašanih meni, da jih je dovolj.

 Da je ekološko živilo slovenskega porekla, je pomembno 88 % 
vprašanih, 12 % je vseeno, nikomur pa ni nepomembno.

 Da je v prodaji premalo slovenskih bio mesnih izdelkov, meni 
45 % vprašanih, 55 % meni, da jih je dovolj.



Na vprašanje, kako dobro poznajo ekološko pridelano meso 
in mesne izdelke, so kupci odgovorili:



Na vprašanje, kako pogosto kupujejo bio 
mesne izdelke, so kupci odgovorili:



Na vprašanje, kako pomembno je kupcem, da 
je izdelek bio, so bili odgovori takšni:



Na vprašanje, kateri izdelek najraje kupijo, 
so kupci odgovorili:



ANKETA PRODAJALEC
 najbolj se povprašuje po teletini
 s prodajo BIO izdelkov so 

zadovoljni
 kupce zanima nakup bio 

izdelkov, vendar jih ne poznajo 
dovolj

 bio mesne izdelke dovolj 
oglašujejo

 znajo dovolj kakovostno kupcu 
svetovati o izdelku 

 imajo vpogled v certifikate in 
proizvodnjo izdelkov, zato 
lahko zagotovijo, da so vsi bio



ANKETA PRODAJALEC
 potrošnikom je pomembno, da 

so bio izdelki slovenskega 
porekla, vendar naj bi jih bilo 
v prodaji premalo

 v trgovini se pogosto odločajo 
za nov bio izdelek

 prednost trgovine Mercator 
pred ostalimi je ta, da imajo 
sveže izdelke in boljši izbor 

 z leti se pospešuje prodaja bio 
izdelkov, saj kupci želijo več 
zdrave hrane

 kupci naj ne bi bi bili 
zadovoljni s ceno



VIRI
 Pravila postopka certificiranja procesov integrirane pridelave 

ter ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in 
živil (4.1.1); 13. 10. 2010.

 Jelka Potočnik, Valentina Aleksič, Boris Uranjek, Katarina 
Kresnik; Pravila postopka certificiranja; Maribor, maj 2007.

 Mag. Doroteja Ozimić, Boris Uranjek, dipl. inž.agr., Valentina 
Aleksič, uni.dipl.inž.zoot., Jože Rantaša, dipl.inž.agr., Lilijna 
Šurlan, inž.živil.; Katalog dovoljenih sredstev za ekološko 
kmetijstvo, maj 2007.

 Martina Bavec, Martina Robačer, Polonca Repič, Dominika 
Štabuc Starčevič; Sredstva in smernice za ekološko 
kmetijstvo, 28. 8. 2009.

 www.ekodar.si 
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