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1.  UVOD 
 
Namen ekološke pridelave hrane je dvojen: na eni strani je to varovanje zdravja 
porabnikov, po drugi strani pa okolju prijazen način pridelave hrane pomeni 
varovanje in ohranjanje okolja. Varovanje in ohranjanje okolja je v prvi vrsti naloga 
države, proizvajalcev hrane, pa tudi porabnikov, ki so pripravljeni to hrano 
kupovati. 
 
Moj namen je v tej nalogi prikazati vlogo države pri varstvu okolja oziroma njene 
vzpodbude proizvajalcem ekoloških izdelkov. Analizirati želim, kje lahko kupimo 
ekološko pridelana živila, kakšna je obveščenost porabnikov ter kdo je tipičen 
porabnik ekoloških prehrambenih proizvodov. Poskušala bom ugotoviti tudi glavne 
razloge, zaradi katerih se kupci odločajo, ali ne odločajo za nakup ekoloških 
prehrambenih izdelkov. 
 
Varstvo okolja je zahtevna naloga, ki zahteva poleg osveščanja ljudi za doseganje 
svojih ciljev velika finančna sredstva. Posamezniki teh sredstev ne morejo zbrati, 
zato je tu vloga države nenadomestljiva. Politika varstva okolja z ukrepi in 
instrumenti za dosego teh ciljev, je naloga države. 
 
Proizvajalci in porabniki pogosto razumejo naravno okolje kot proste dobrine, ki jih 
lahko svobodno izkoriščajo. Politika varstva okolja pa ima nalogo, da ekonomske 
subjekte prisili, da okolje čimmanj onesnažujejo. Za dosego tega država izvaja 
svoje ukrepe (na bolj ali manj strog način). 
Možnosti za dosego ciljev na področju varovanja okolja je več (Nacionalni strateški 
načrt razvoja podeželja, 2006, str.9.):  

• prepričevanje oziroma osveščanje ljudi na tak način, da se nosilci 
odločitev zavedo posledic svojega ravnanja na okolje, 

• prepovedi in ukazi prisilne narave, ki so dopolnjeni z ustreznimi 
kontrolnimi mehanizmi, 

• subvencioniranje proizvajalcev, ki so nagrajeni zaradi obvarovanja 
okolja, 

• višje obdavčenje onesnaževalcev in nižje obdavčenje tistih, ki pri 
proizvajanju skrbijo za varstvo okolja… 

 
Kmetijstvo je odgovorno za velik del onesnaževanja podtalnice z nitrati, fosfati in 
pesticidi ter za onesnaženje z organskimi snovmi. V zvezi s kmetijstvom in okoljem 
se pojavlja dilema med naslednjima dvema možnostima (Načrt razvoja podeželja, 
2000, str.36): 
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• ekstenzivno kmetijstvo: opuščanje kmetovanja in zaraščanje 
kmetijskih površin, kar povzroča izseljevanje, razvrednotenje 
kulturne krajine in gospodarsko, kulturno ter socialno nazadovanje 
teh območij, 

• intenzivno kmetijstvo: kmetijstvo v nižinskih legah Slovenije lahko 
povzroča onesnaženje podtalnice in prsti. Ta okolja so izpostavljena 
razvrednotenju in onesnaženju naravnih virov.  

 
Zaščita okolja, preprečevanje opuščanja kmetovanja in zmanjšanja intenzivnosti  
kmetovanja v nižinskem svetu, so le nekatere strateške usmeritve Slovenskega  
kmetijskega  okoljskega programa (SKOP), ki je prilagojen zahtevam Evropske 
unije. Slovenski okoljski program je namenjen popularizaciji kmetijske pridelave, ki 
bo ustrezala potrebam porabnikov, varovala zdravje ljudi, zagotavljala trajnostno 
rabo naravnih virov in omogočala ohranjanje biotske pestrosti ter značilnosti 
slovenske krajine (ANEK, 2005, str.5).  
 
V program SKOP sta vključena tudi izobraževanje in promocija. S promocijskimi 
aktivnostmi bo program predstavljen širši javnosti, s čimer bodo porabniki 
informirani o novostih in kakovosti sonaravno pridelanih kmetijskih proizvodov in 
živil. Dolgoročni cilj vseh teh aktivnosti je, da bo postopno vključenih v Slovenski 
okoljski program 20 do 40% zemljišč, kar pomeni tudi velike količine kakovostnih 
proizvodov, za katere je potrebno organizirati ustrezen trg. (Načrt razvoja 
podeželja, 2000, str. 24-54). 
 
V Sloveniji so se prve ekološke kmetije pojavile leta 1998, njihovo število vsako 
leto narašča (v januarju 2005 je bilo registriranih 1600 ekoloških kmetij). Delež 
ekološko obdelanih kmetij dosega približno 2% vseh kmetij v Sloveniji, kar 
predstavlja 4,7% vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. K temu prispeva kontinuirano 
spodbujanje in pospeševanje ekološkega kmetijstva s strani države v obliki 
subvencij in drugih podpor. Podpore kmetijam, ki se odločajo za ekološki način 
kmetovanja s strani naše države, so bistveno višje od tistih, ki jih dobijo kmetije, ki 
kmetujejo na konvencionalni način. (Slabe s sod., 2005, str. 205). 
 
Ker drugih raziskav na tem področju v Sloveniji nisem zasledila, sem se odločila, 
da v svojem magistrskem delu izvedem raziskavo na večjem vzorcu porabnikov 
oziroma potencialnih porabnikov ekološko pridelanih živil. V prvi vrsti je namen 
mojega dela  napraviti obširen pregled obstoječe literature, ki pretežno temelji na 
tujih strokovnih in znanstvenih člankih v najuglednejših svetovnih trženjskih 
revijah,  obrazložiti pojem ekološka pridelava, porabnik na trgu ekološko pridelanih 
proizvodov in analizirati nakupno vedenje porabnikov teh izdelkov. Kot drugo pa je 
namen magistrskega dela na osnovi obstoječih spoznanj izvesti primarno tržno 
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raziskavo v Sloveniji, ugotoviti poznavanje slovenskih porabnikov o izvoru 
pridelave prehrambenih izdelkov in ugotoviti, ali so nekatere skupine porabnikov 
bolj nagnjene k nakupnemu vedenju za to skupino živil. V empiričnem delu 
raziskave bom preverjala večje število  raziskovalnih hipotez.  
 
S pomočjo  vprašalnika,  ki ga bom predstavila v nalogi, bom skušala ugotoviti, 
kdo so porabniki, ki so ekološko osveščeni in se obnašajo okolju prijazno, s tem 
da kupujejo ekološko pridelane prehrambene izdelke,  ali so dovolj številni, da jih 
lahko obravnavamo kot samostojni tržni segment. 
 
Pri proučitvi tematike, ki sem jo izbrala, sem ugotovila, da domače literature v 
zvezi s proizvodnjo, distribucijo in potrošnjo ekoloških prehrambenih izdelkov 
skorajda ni. Prav tako nisem zasledila tržnih raziskav ali drugih sistematično 
zbranih podatkov o trgu in porabniku ekoloških izdelkov pri nas. Nekaj več 
konkretnih podatkov o porabniku teh proizvodov sem zasledila v tujih člankih, 
predvsem v reviji British Food Journal.  
 
Iz vse pregledane literature sem prišla do nekaterih zaključkov, ki veljajo podobno 
za slovenski, evropski in ameriški trg in jih bom skušala v nalogi tudi prikazati : 

- tipičnega porabnika ekoloških prehrambenih izdelkov je težko opredeliti, 
- redni porabnik teh izdelkov je ekološko osveščen (dobro informiran), 
- občasni porabnik je slabo informiran, ni močno zainteresiran, kupuje 

slučajno. Ponavadi ne razlikuje pomena izrazov kot na primer: biološki, 
integriran, naraven, ekološki in tako dalje. Navadno niti ne ve, da 
obstojajo standardi in predpisi, ki to področje urejajo. 

 
Evropska skupna kmetijska politika daje velik poudarek razvoju in  povečevanju 
ekološkega kmetovanja. Glede na naravne danosti slovenskega podeželja, kjer je 
le na majhnem  (nižinskem) delu možno intenzivno kmetovanje, je edina možnost 
povečanja prihodkov kmetij, preusmeriti jih  v ekološko proizvodnjo. Naša država 
in EU s svojo kmetijsko politiko s subvencijami in drugimi podporami spodbujata 
takšno proizvodnjo. (Stanje ekološkega kmetijstva v Sloveniji s posebnim 
poudarkom na trženju 2004-2006, 2005, str. 1-2). 
 
S porastom proizvodnje teh izdelkov  bo potrebna tudi boljša organizacija  trga 
ekoloških izdelkov. Proizvajalci se bodo morali združevati, organizirati 
distribucijske poti, nastopati pod razpoznavnimi blagovnimi  znamkami.  
 
Tako na tujih trgih kot pri nas opažajo (Stanje ekološkega kmetijstva v Sloveniji s 
posebnim poudarkom na trženju 2004-2006, 2005, str. 17-19), da za promocijo teh 
izdelkov ni zadovoljivo poskrbljeno. Potrebno bi bilo informiranje preko televizije, 
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radia in tiska. V bolnišnicah, šolah in drugih javnih kuhinjah pa ponuditi tudi 
ekološke menje. 
 
Eden glavnih razlogov, da je potrošnja ekoloških prehrambenih izdelkov nizka, je 
visoka cena. Proizvajalci bodo lahko ponudili proizvode po nižjih cenah le ob višjih 
podporah  države ter ob pomoči pri promociji izdelkov. 
 
Na trgu vlada  določeno nezaupanje porabnikov glede kontrole in varnosti teh 
proizvodov (ANEK, 2005, str. 29-31).Tudi to je posledica slabe obveščenosti 
porabnikov, ki pogosto ne razumejo posameznih pojmov, ne vedo, da obstajajo 
standardi in nadzorne organizacije, ki skrbijo za kakovost teh izdelkov. Porabnika 
je potrebno natančno informirati o pomenu posameznih pojmov in poenotiti vse 
standarde, ki se trenutno uporabljajo v zvezi z ekološkimi izdelki. Prav zaradi 
povedanega je potrebno na  slovenskem trgu  čimprej pripraviti tržno raziskavo, v 
kateri bodo zajeti proizvajalci (dobavitelji), distributerji in porabniki z vsemi svojimi 
interesi, izkušnjami in načrti. 
 
Magistrsko delo je zastavljeno tako, da bo vključevalo strokovno poglobitev in 
znanstveno raziskovalni pristop. Prvi del bo teoretične narave in bo temeljil 
pretežno na tujih strokovnih člankih iz najuglednejših svetovnih trženjskih revij, 
drugi del  bo empirični in bo temeljil na lastni tržni raziskavi in analizi primarnih 
podatkov. Poudarek bo na  ugotovitvah, ki so nastale na podlagi primerjav in 
spoznanj iz tuje empirične in teoretične literature z izsledki empirične raziskave v 
Sloveniji. 
 
Spoznanja,  ki so se pokazala uporabna v  tujini in uporabna v praksi, bom skušala 
prenesti v nalogo, pri tem pa vključiti lastno znanje pridobljeno pri študiju in delu. V 
nalogo bodo vključene tudi druge informacije pridobljene v pogovorih (intervjuji) ter 
informacije iz internih virov organizacij, ki se ukvarjajo s problematiko kmetijskega 
trga. 
 
Magistrsko nalogo bom razdelila na šest poglavij. V uvodnem delu bom opredelila 
problematiko področja, namen magistrskega dela, cilje in metode proučevanja.V 
poglavju o pomenu države pri pridelavi in trženju ekološko pridelanih izdelkov bom 
na kratko predstavila temeljne cilje skupne kmetijske politike in vlogo naše države 
pri uresničevanju skupnih ciljev te politike, tu bo zgodovinsko razvojno obrazložen  
pojem ekološko pridelane hrane, kdo so proizvajalci teh proizvodov, zakonske 
podlage, ki urejajo to področje. Sledilo  bo poglavje s prikazom organizacije trga z 
ekološko pridelano hrano v Sloveniji ter tujih trgov z ekološkimi živili. V naslednjem 
poglavju bodo prikazani rezultati tržne raziskave o stališčih slovenskih porabnikov 
ekološko pridelane hrane. Sklep bo obsegal ključne ugotovitve magistrskega dela. 
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2. VLOGA DRŽAVE PRI PRIDELAVI IN TRŽENJU EKOLOŠKO 
PRIDELANIH IZDELKOV 

 
Slovenija je 1.05.2004 postala članica Evropske unije (v nadaljevanju: EU). Z 
vstopom v EU članica del svoje državne samostojnosti prenese na skupno 
organizacijo. EU za uresničevanje svojih ciljev uporablja skupne politike na 
številnih področjih. Ena od teh je tudi skupna kmetijska politika (v nadaljevanju: 
SKP), na katero se navezuje tematika naloge.  
 
SKP je bila ena izmed prvih skupnih politik EU in sodi med pomembnejše skupne 
evropske politike. S pomočjo SKP je EU postala druga največja kmetijska sila na 
svetovnem trgu. Temelji na ciljih in načelih iz Rimske pogodbe (podpisana v Rimu 
1957 – ustanovitev EGS in Evropske skupnosti za jedrsko energijo). 
 
Cilji kmetijske politike se vse od nastanka do današnjih dni niso spreminjali. 
Uresničevanju SKP namenja EU skoraj polovico proračunskega denarja. Z 
vstopom v EU država članica v celoti prenese pristojnosti za izvajanje kmetijske 
politike na skupne ustanove in telesa. Slovenija s prevzemom pravnega reda EU 
na področju kmetijstva prevzema vse pravice, ki veljajo za države članice EU. 
. 
V zadnjem desetletju je Slovenija izpolnila vrsto nalog z namenom čim uspešnejše 
prilagoditve slovenskega kmetijstva razmeram v EU. Vlada Republike Slovenije je 
morala za pridobitev sredstev iz EU ter za izvajanje lastne kmetijske politike do 
pristopa v EU vzpostaviti primerne institucionalne okvire (Sklep Vlade RS, številka 
900-10/98-31 z dne, 7.1.1999). 

2.1 Skupna kmetijska politika  

2.1.1 Temelji in razvoj skupne kmetijske politike (SKP) 
 
SKP je nastajala postopno. Leta 1962 je bil sprejet predpis o ustanovitvi 
posebnega Evropskega kmetijsko usmerjevalnega in jamstvenega sklada za 
financiranje SKP – EKUJS (v nadaljevanju: Sklad). Sklad je  finančno orodje SKP 
od leta 1965. SKP je zaživela leta 1968.  
  
Temeljni cilji SKP, ki so določeni v Rimski pogodbi (Zgodovina, 2004), so: 
-  povečanje kmetijske pridelave,  
-  zagotovitev spodobne življenjske ravni kmetijskih skupnosti, posebno s 

povečanjem individualnih zaslužkov ljudi, ki delajo v kmetijstvu,  

-  stabiliziranje kmetijskih trgov,   
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-  zagotovitev dostopnosti ponudbe po razumnih cenah. 

 
Po Rimski pogodbi temelji SKP na treh glavnih načelih:   
 
Načelo enotnosti trga 

  To načelo utemeljuje skupni kmetijski trg, na katerem se izvaja prost pretok 
kmetijskih proizvodov med članicami EU brez carinskih ali necarinskih ovir. 
Enotnost trga pomeni, da lahko obstaja le enotna tržno-cenovna politika. 

Načelo prednosti skupnosti 

   Drugo načelo ščiti EU pred poceni uvozom (uvozne dajatve, izvozne 
subvencije). Domači pridelki in živila imajo prednost pred uvoženimi. 

Načelo finančne solidarnosti 
To načelo pomeni financiranje stroškov SKP iz skupnega proračuna. Izvaja se   
preko Sklada.  

 
SKP sestavljajo pravila in ukrepi, s katerimi dosega zastavljene cilje. Predpisani so 
s  tržnimi redi. Tržni red predstavlja skupno ime za uredbe, pravila in ukrepe, ki jih 
sprejme zakonodajno telo EU. Tržni redi veljajo za posamezne kmetijske pridelke 
kot so žita, meso, mleko, sadje in drugi. Med seboj se razlikujejo po vsebini in 
intenzivnosti tržne zaščite za posamezen pridelek (Zgodovina, 2004). 

 
Mehanizmi podpor skupne kmetijske politike se delijo na tržno cenovne podpore in 
strukturne ukrepe za razvoj podeželja (Interna gradiva MKGP, 2006): 

1.  Tržno - cenovne podpore vplivajo na trg in cene. Mednje sodijo naslednje 
skupine ukrepov:  
- zunanjetrgovinski ukrepi (uvozne dajatve in podpore za izvoz);  
- intervencije na notranjem trgu (javni nakupi, podpore skladiščenju, podpore 

porabi). Z intervencijskimi nakupi se ustvarja dodatno povpraševanje. Ta 
mehanizem se uporabi, če cene na skupnem trgu padejo pod raven 
določenih zaščitnih (intervencijskih) cen;  

- omejevanje ponudbe (proizvodne kvote); 
- neposredna plačila (plačila na hektar kmetijske površine ali glavo živine). 
 

2.  Strukturni ukrepi in ukrepi za razvoj podeželja so vsi netržni ukrepi v podporo 
kmetijstvu. Mednje sodijo:  
- okoljski ukrepi in izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za 

kmetijsko pridelavo; 
- podpore naložbam v kmetijska gospodarstva;  
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- podpore za zgodnje upokojevanje, za mlade prevzemnike in za delovno 
usposabljanje;  

- podpore za izboljšave v predelavi in trženju kmetijskih proizvodov;  
- podpore gozdarstvu in podpore za strukturne prilagoditve ter razvoj 

podeželskih območij.  

2.1.1.1 Razvoj skupne kmetijske politike 
 
V skladu z zastavljenimi cilji SKP sta se do 70. let storilnost kmetijskih 
gospodarstev in  kmetijska pridelava zelo povečala. V 70. letih pa so se kmetijski 
pridelki pričeli kopičiti. Pojavljali so se veliki presežki sladkorja, vina, govedine in 
žit. Zaradi zaščite trga so bile cene kmetijskih pridelkov v EU dvakrat ali celo do 
trikrat višje od cen na svetovnem trgu, zaradi česar je bil onemogočen normalen 
izvoz. Presežke je bilo potrebno uničevati oziroma z visokimi izvoznimi 
spodbudami izvoziti. Izdatki EU za kmetijstvo so se v dveh desetletjih delovanja 
SKP za nekajkrat povečali in so še naraščali. Zaradi visoke kmetijske intenzivnosti 
je v okolju pričela nastajati velika škoda. SKP ni uresničila cilja zagotavljanja 
spodobne življenjske ravni vsem zaposlenim v kmetijstvu.  

 
Težave skupne kmetijske politike so se reševale z reformami kmetijske politike. 
Cilj reform je bil reševanje proračunskih težav, povečanje konkurenčnosti 
kmetijstva EU na svetovnih trgih, zmanjšanje presežkov zaradi zniževanja 
stroškov, ohranjanje družinskih kmetij in zmanjševanje škode v okolju (Skupna 
kmetijska politika na dlani, 2005, str. 1-33). 

2.1.1.2 Reforme skupne kmetijske politike 
 

- Leta 1984 so bili uvedeni kontingenti oziroma kvote za pridelavo mleka. 
Proračunski izdatki so najhitreje naraščali pri mleku. Nemški kmetijski 
minister Joseph Ertl je predlagal uvedbo proizvodnih kontingentov oziroma 
kvot. Vsaka država članica lahko uveljavlja polno zaščitno ceno mleka, tako 
imenovane nacionalne proizvodne kontingente. Ti se delijo na mlekarne ali 
na posameznega rejca. Če pride do količinskih presežkov, proizvajalec 
plača visoko dajatev. S kontingiranjem država uravnava delovanje trga in 
pravzaprav zavira njegovo spontano delovanje.  S to reformo je bila 
uspešno omejena rast pridelave mleka in proračunskih izdatkov. 

- Leta 1988 je bil zaradi nadaljnjega naraščanja proračunskih izdatkov 
sprejet stabilizacijski paket za omejevanje poljščin, ki je vključeval tudi 
program Prahe, to je uvedba podpor za opuščanje obdelave zemljišč. 
Omenjena reforma ni izpolnila pričakovanj. 
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- EU je leta 1992 izvedla temeljitejše spremembe SKP. Najpomembnejši 
razlogi za prenovo SKP so bili veliki presežki žit in govedine ter naraščanje 
proračunskih izdatkov. V okviru t.i. MacSharry-ve (tedanji komisar za 
kmetijstvo) reforme so uvedli postopno zniževanje intervencijskih cen 
pridelkom, obvezno vključitev v program Prahe in različne spremljevalne 
ukrepe. Reforma je pomenila preobrat v kmetijski politiki EU in prenos 
proračunskih podpor kmetijstvu na davkoplačevalce.  

- Leta 1997 je Evropska komisija predstavila dokument Agenda (Agenda 
2000, 2006)  Namen reforme je bil stabilizacija kmetijskih trgov z 
zmanjševanjem tržno cenovnih podpor na račun povečevanja neposrednih 
proračunskih plačil. Spremenila je način zaščite in financiranja kmetijstva. 

 
Evropska komisija je leta 2003 objavila predlog reforme SKP. Predlog Komisije 
vsebuje načrt kmetijske politike EU do leta 2013. Cilji reforme so večja 
konkurenčnost evropskega kmetijstva ter preprostejše in preglednejše 
razdeljevanje  sredstev SKP.  
 
Glavni elementi predlagane reforme so uveljavitev enotnega plačila, pogojenost 
plačila s spoštovanjem okoljskih zahtev, varnostjo in kvaliteto hrane, blaginjo 
živali, higienski standardi in standardi varstva pri delu ter ohranjanje kmetijskega 
zemljišča v dobrem stanju. Več sredstev naj bi bilo namenjenih razvoju podeželja, 
neposredna plačila pa naj ne bi bila več vezana na količino pridelave, temveč na 
zaščito okolja (Skupna kmetijska politika na dlani, 2005, str. 1-33). 
. 

2.2 Vloga Republike Slovenije pri uresničevanju ciljev in načel 
SKP – povečevanje ekološke pridelave 
 
Z namenom naravi prijaznega kmetovanja, zaščite okolja, preprečitve opuščanja 
kmetovanja in zmanjšanja intenzivnosti  kmetovanja v nižinskem svetu, je naša 
država že 1993. Sprejela dokument Strategija razvoja slovenskega kmetijstva, v 
katerem je ekosocialno usmeritev v kmetijstvu opredelila kot strateško. 
 
V Sloveniji je zaradi različnih podnebnih, geoloških in morfoloških talnih razmer 
znaten delež kmetijskih zemljišč v območjih z omejenimi dejavniki (74% kmetijskih 
zemljišč), kar pomeni manjšo proizvodno sposobnost kmetij, dražjo pridelavo, ožji 
izbor kultur.  Posledica teh razmer je velik delež travinja (travnikov in pašnikov), 
majhen delež njiv in trajnih nasadov. Kmetije imajo neugodno velikostno strukturo, 
so majhne, zato je dohodek iz kmetijske dejavnosti prenizek za preživetje (Interna 
gradiva MKGP, 2005) 
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Prvi slovenski kmetijski okoljski program (SKOP) je sprejela vlada RS 19. aprila 
2001. Program SKOP pomeni velik napredek pri izvajanju programa reforme 
slovenskega kmetijstva, istočasno pa pomeni pomembno prilagoditev pravnega 
reda Slovenije pravnemu redu EU. Program je namenjen popularizaciji kmetijske 
pridelave, ki bo ustrezala potrebam porabnikov, varovala zdravje ljudi, zagotavljala 
trajnostno rabo naravnih virov in omogočala ohranjanje biotske pestrosti ter 
značilnosti slovenske krajine. 
 
Program skuša z okoljskimi ukrepi ovrednotiti vlogo kmetijstva pri ohranjanju 
naravnih virov in kulturne krajine. S podporami se spodbuja ekstenzifikacija 
pridelave, ohranjanje zgodovinskih značilnosti pokrajine, uvajanje pašnih 
sistemov, spodbujanje okolju prijaznejših oblik kmetovanja. Ti ukrepi so izraženi v 
različnih oblikah neposrednih plačil, kmetje pa se s pogodbo zavežejo, da bodo 
vsaj pet let gospodarili na način, ki presega pravila dobre kmetijske prakse 
(Interna gradiva MKGP, 2005).   
 
Nekatera podeželska območja  imajo zaradi naravnih razmer višje stroške 
pridelave, zato jih je mogoče opredeliti kot območja s težjimi razmerami za 
kmetijstvo. Ta kmetijska gospodarstva so upravičena do prejemanja izravnalnih 
plačil (na hektar kmetijske zemlje). S temi plačili se skuša vplivati na zagotavljanje 
obdelanosti, na ohranjanje kulturne krajine ter ohranjanje trajnostne rabe 
kmetijskih zemljišč v območjih s težjimi  razmerami za kmetijstvo in v območjih z 
okoljskimi omejitvami (Avsec, 2001, str. 215). 
 

2.3 Ekološko pridelana hrana 

2.3.1. Zgodovinski pregled ekološkega kmetovanja  
 
O zgodovini ekološkega kmetijstva obstaja zaenkrat le nekaj kratkih del, ki pa 
vsebujejo tudi nekatere bistvene pomanjkljivosti in napačne ocene, ker se 
osredotočijo izključno na današnja združenja pridelovalcev; druge, bolj ohlapno 
organizirane oblike ekološkega poljedelstva niso obdelane. Nazoren prikaz 
zgodovinskega razvoja je podal Gunter Vogt (2001) v članku Zgodovina 
ekološkega poljedelstva v nemško govorečem prostoru. 
 
Gunter Vogt (2001) zgodovinsko razvojno loči pet ekoloških sistemov kmetovanja, 
ki  jih – na vsebinsko-konceptualni ravni – razdeli glede na različno pojmovanje  
(a) narave, (b) plodnosti tal in gospodarjenja s humusom, (c) kakovosti živil ter (d) 
vsakdanjega in življenjskega dela: 
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Slika 1: Razvojno zaporedje ekoloških poljedelskih sistemov v nemško govorečem 
prostoru 
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Vir:  Vogt, 2001a, str.47   
 
 
-  naravno poljedelstvo – agrarna reforma (1920. in 1930. leta), 
-  biološko-dinamičen način gospodarjenja (od leta 1924), 
-  organsko-biološko poljedelstvo – metoda Müller-Rusch (1950. in 1960. leta), 
-  biološko poljedelstvo (1950. in 1960. leta), 
- ekološko poljedelstvo v organsko-bioloških združenjih pridelovalcev (1980. in    
1990. leta). 
 
Poimenovanje »ekološko poljedelstvo«, ki se je v Nemčiji uveljavilo v primerjavi s 
poimenovanji »biološko«, »organsko« ali »naravno« poljedelstvo, služi kot krovni 
pojem za vse ekološke sisteme poljedelstva.  
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Tabela 1: Skupne značilnosti in razlike med ekološkimi poljedelskimi sistemi 
 
Poljedelski sistem 

 
Osnovna načela 

 
Plodnost tal 
Gospodarjenje s 
humusom 
 

 
Način življenja 
Vizija družbe 

 
Prehrana 
Kvaliteta živil 
Prodaja 

 
Skupne 
značilnosti vseh 
sistemov 

Obdelovanje 
zemlje z 
»ekološkimi« 
sredstvi; omejena 
uporaba zunanjih 
sredstev 

Biološko 
razumevanje 
plodnosti tal, na 
tem temelječe 
gospodarjenje s 
humusom 

Razvoj lastne 
osebnosti; 
spreminjanje 
družbenih razmerij 

Pridelava visoko 
kvalitetnih živil za 
polnovredno 
prehrano 

 
 
 
Naravno 
poljedelstvo 
(1920. in 1930. 
leta) 

Miselna dediščina 
reforme življenja; 
spoznanja biološko 
usmerjenih 
poljedelskih ved; 
zgled v poljedelskih 
kulturah Daljnega 
Vzhoda; 
poljedelstvo brez 
živine; iniciative za 
naselja 

Aktivnost živega 
sveta tal, 
sproščanje iz 
zemlje izhajajoče 
ogljikove kisline, 
priprava 
kvalitetnega gnoja; 
obdelava tal brez 
prekopavanja 
»gospodarjenje z 
odpadki, kar je 
produktivno za tla« 

Z naravo skladen 
način življenja 
(življenje v naravi, 
fizično delo, 
samopreskrba); 
vzpostavitev »pol-
industrijske 
vrtnarske države« 

Vegetarijanska 
prehrana; kriteriji 
kvalitete: okus, 
lahkost, trajnost, 
zdravje rastlin, 
samopreskrba z 
živili 

 
 
 
Biološko-
dinamičen način 
kmetovanja (od 
leta 1924 naprej) 

Ozadje 
antropozofije; 
narava kot 
»gospodinjstvo 
moči«; kmetijstvo 
kot izkoriščanje 
»zalog moči« 
narave; 
antropozofska 
različica ideje o 
proizvodnih 
organizmih 

Plodnost tal kot 
potencial 
učinkovanja 
»moči«; »plodnost 
obrata«; biološko-
dinamični preparati; 
kompostiranje, 
bogatenje zemlje s 
kompostom, 
uporaba hlevskega 
gnoja 

Povezovanje dela 
in spoznavanja 
prek »osebnega 
odnosa« do 
dogajanja v naravi; 
prispevek k 
»evoluciji« 
človeštva in 
narave: »tridelnost 
družbe« 

Prehranjevanje kot 
»izkoriščanje  
moči«, ki jih 
vsebujejo živila; 
kvaliteta živil kot 
potencial 
učinkovanja teh 
»moči«; kmetovanje 
v skupnostih 

 
 
Organsko-
biološko 
poljedelstvo 
(1950. in 1960. 
leta) 

Ohranjanje kmečke 
tradicije in načina 
življenja; naravno 
ravnovesje kot 
»kroženje žive 
substance« 

Plodnost tal kot 
rezultat »žive 
substance«, 
površinsko 
kompostiranje; 
večletno 
pridelovanje krme; 
obdelava tal s 
plitvim 
prekopavanjem 

Kmečki način 
življenja 
(neodvisnost, 
služenje, 
odgovornost); 
krščanska vera; 
ohranitev kmečke 
tradicije, domovine 
in stvarstva 

Kriteriji kakovosti: 
kvantiteta in 
kvaliteta »žive 
substance«, 
primernost za 
uskladiščenje, 
zdravje rastlin; 
prodaja prek 
skupnosti 
pridelovalcev 

 
Biološko 
poljedelstvo 
(1950. in 1960. 
leta)  

Prehod z 
»naravnega« k 
»ekološkemu« 
poljedelstvu; 
znanstvena 
utemeljitev 

Drobljiva struktura 
tal zaradi 
»biološkega 
stabiliziranja prsti«; 
kompostiranje, 
organsko gnojenje 

Usmeritev, ki je 
deloma življenjsko 
reformna, deloma 
kmečka in deloma 
stremi k varstvu 
narave  

Kakovost živil kot 
vsebovanje 
sestavin, ki 
zvišujejo ali 
znižujejo njihovo 
vrednost 

Ekološko 
poljedelstvo 
organsko-
bioloških 
pridelovalnih 
združenj 
(1980. in 1990. 
leta) 

Trajnostno in do 
okolja obzirno 
obdelovanje 
zemlje; koncept 
naravnega 
ravnovesja teorije 
ekosistema (pretok 
snovi in energije); 
znanstvena 
utemeljitev 

Skupno 
učinkovanje živega 
sveta tal in korenin 
v rizosferi; 
oblikovanje 
kolobarja, gojenje 
vmesnega 
posevka; obdelava 
tal s plitvim 
prekopavanjem  

Trajnosten,do 
okolja obziren 
način življenja; 
prispevek k 
trajnostni družbi  

Kriteriji kakovosti: 
sestavine, 
simbolične vrednote 
(varstvo narave in 
živali); trgovina z 
naravno hrano; 
integracija v skupni 
trg živil 

 
Vir:  Vogt, 2001b, str.48   
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2.3.1.1 Ekološki poljedelski sistem naravno poljedelstvo (1920. in 1930. leta) 
 

Konec 19. stoletja se je gibanje za reformo življenja zoperstavilo urbanizaciji in 
industrializaciji v »modernem« svetu. Cilj je bila »vrnitev« k »naravnemu načinu 
življenja«, ki je med drugim obsegalo naslednje vidike: vegetarijanstvo in reforma 
prehranjevanja, naravno zdravilstvo in kultura telesa, poselitev, vrtički in zelena 
mesta; kot tudi varstvo živali, narave in domovine. Del gibanja za reformo življenja 
– agrarna reforma – ni ostal le pri razglabljanju, temveč je zares uresničil »naravni 
način življenja«: naselje na podeželju in vzpostavitev vrtnarskega bivanja s 
težiščem na sadjarstvu in vrtnarstvu. Poleg samopreskrbe z vegetarijanskimi živili 
in fizičnega dela na »zraku in svetlobi« je bila v ospredju pridelava visoko 
kakovostnih živil. Zaradi pomislekov, ali  so  živila kvalitetna in morebitni 
nevarnosti za zdravje, so utemeljili odpoved uporabe mineralnih gnojil, ki vsebujejo 
dušik, kot tudi pesticidov, ki vsebujejo težke kovine. Nadalje si je agrarna reforma 
– zaradi svojih vegetarijanskih načel – prizadevala za odpoved reji živine. Živali so 
redili (deloma) za delovno silo in za proizvodnjo mleka in volne, navsezadnje je 
agrarna reforma prakticirala poljedelstvo z malo živine. Prizadevanja za varstvo 
živali v okviru reforme življenja so utemeljila prve nastavke za živinorejo, ki je v 
sozvočju z naravo (Vogt, 2001a, str. 47-49). 
 
Ker pa je zaradi odpovedi živinoreji in uporabe mineralnih gnojil nastal problem 
gnojenja, so našli rešitev v znanstvenih spoznanjih »kmetijske bakteriologije«. 
Biološko razumevanje plodnosti tal in na njem temelječi poljedelski ukrepi so 
obljubljali trajnostno obdelovanje zemlje, ki bi bilo v skladu z načeli reforme 
življenja: 

- gnojenje z razpadajočimi organskimi odpadki, 
- kompostiranje s kompostom v obliki prsti (kompost, ki se je že pretvoril v 

zemljo)  in priprava kvalitetnega gnoja po Hermannu Krantzu, 
- zeleno gnojenje in pokrivanje tal, 
- obzirna in ne globoka  obdelava tal, 
- nadomeščanje hranilnih snovi z vračanjem kompostiranih organskih 

odpadkov (Vogt, 2001a, str. 47-49). 
 

2.3.1.2 Ekološki poljedelski sistem biološko-dinamičen način gospodarjenja  
 

Poleg naravnega poljedelstva je v 1920. letih nastal še drugi ekološki poljedelski 
sistem: biološko-dinamičen način gospodarjenja, ki je temeljil na ezoterično-
okultnem svetovnem nazoru antropozofije. Izhodišče je predstavljala serija 
predavanj Rudolfa Steinerja (Gunter Vogt, 2001a, str. 47-49). 
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Rudolf Steiner v osmih predavanjih ni predstavil izdelanega ekološkega 
poljedelskega sistema, temveč je dal »samo« napotke, kako bi ga bilo treba 
razviti. Koncept »biološko-dinamičnega načina gospodarjenja« vsebuje naslednje 
bistvene točke: 

- Poleg snovno-fizikalne ravni obsega antropozofski koncept naravnega 
ravnovesja tri nadaljnje »nadčutne« ravni: živo-eterično, duševno-astralno 
in v-jaz-ujeto-duhovno raven. Vpliv narave ni mogoč le v snovni dimenziji, 
temveč tudi v »nadčutnih« dimenzijah – na primer prek biološko-dinamičnih 
preparatov. 

- Biološko-dinamični ključni koncept je kmetijsko gospodarstvo razumel kot 
samostojno živo bitnost, ki jo oblikujejo vse štiri dimenzije antropozofske 
predstave o naravi: kot proizvodni in neodvisni organizem.  

- Podlaga kmetijske dejavne biti je »osebni odnos do dogajanja v naravi«, ki 
povezuje delovanje in spoznavanje. Kmetijsko delo prispeva k nadaljnji 
evoluciji narave, družbe, človeštva in kozmosa (v smislu antropozofskega 
svetovnega nazora). 

Preizkušanje napotkov, ki jih je v »kmetijskem tečaju« podal Rudolf Steiner, je 
potekalo predvsem na kmetijskih posestvih v takratnih vzhodnih provincah 
nemškega rajha. Svoboda pri kmetijskem delu in finančna svoboda kot tudi 
odprtost antropozofskih lastnikov posestev so pospeševale preizkušanje in razvoj 
novega poljedelskega sistema. Nastajajoči poljedelski sistem je prepletal 
antropozofske, tradicionalne in znanstvene elemente – tako v poljedelski praksi 
kot v teoretičnih konceptih (Vogt, 2001a, str. 47-49). 

2.3.1.3 Organsko-biološko poljedelstvo  
 
Z industrializacijo kmetijstva, ki je po drugi svetovni vojni napredovala, se je kazal 
zaton kmečkega življenjskega sveta in tradicije. Švicarsko kmečko domovinsko 
gibanje, ki ga je vodil Hans Müller, je v ekološkem obdelovanju zemlje videlo 
rešitev, da se v »modernem« svetu obdrži in nadalje razvija kmečki način življenja, 
ki temelji na krščanski veri. Dotedanja načela – ohranitev družine in kmetije kot 
tudi varovanje domovine in tradicije – so dopolnila odgovornost do narave in 
skupnosti potrošnikov. Poleg tega je ekološko poljedelstvo zagotavljalo 
neodvisnost – osrednji element kmečke predstave o sebi – nasproti kmetijski in 
prehrambeni industriji ( Vogt, 2001b, str. 47-49). 
 
Pridelava visoko kakovostnih živil in njihova prodaja po »primernih« cenah 
porabnikom, ki se zavedajo pomena zdravja, naj bi zagotovili gospodarsko 
podlago kmečkih družinskih gospodarstev. Organsko-biološki pridelki so se 
prodajali prek prodajnih in potrošniških skupnosti Domovina: poleg zadružne 
zveze Migros in reformnega blagovnega podjetja Biota so se porabnikom 
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dostavljali neposredno v paketih. V 1950. in 1960. letih je po organsko-bioloških 
načelih kmetovalo 200 gospodarstev – predvsem manjših in srednje velikih 
mešanih gospodarstev v bernskem osrednjem delu dežele. Izmenjava informacij je 
potekala prek kmetijske domovinske šole Möschberg, regionalnih skupin in revije 
»Kultura in politika«, ki je začela izhajati leta 1946 (Vogt, 2001b, str. 47-49). 
 
Osrednje elemente te prakse so predstavljali obdelava tal brez prekopavanja 
oziroma s plitvim prekopavanjem, kompostiranje površin kot tudi kolobarjenje z 
večletnim pridelovanjem krme. 
 
Nadalje je k nastanku organsko-biološkega poljedelstva prispeval frankfurtski 
zdravnik in mikrobiolog Hans Peter Rusch. Njegov koncept naravnega ravnovesja 
– »kroženje žive snovi« – je vzpostavil teoretično ozadje za organsko-biološko 
poljedelstvo; njegov (mikrobiološki) test tal je služil za nadzor obdelovanja zemlje. 
Pri nastanku organsko-biološkega poljedelstva je imel biološko-dinamičen način 
gospodarjenja podrejeno vlogo; služil je »le« kot potrditev, da je mogoče kmetovati 
brez pesticidov in drugih sintetičnih snovi (Vogt, 2001b, str. 47-49). 

2.3.1.4 Biološko poljedelstvo  
 
Ekološki poljedelski sistem biološko poljedelstvo predstavlja prehodno fazo med 
obema znanstveno usmerjenima poljedelskima sistemoma, in sicer naravnim 
poljedelstvom in ekološkim poljedelstvom organsko-bioloških združenj 
pridelovalcev. Ker so bila podana načela gibanja za reformo življenja – 
vegetarijanstvo, poljedelstvo brez živine, naselja – je bilo mogoče premostiti do 
takrat prisotne razlike v odnosu do kmetijstva. 
 
Koncepti ekološkega obdelovanja zemlje so se širili prek aktualnih znanstvenih 
raziskovalnih izsledkov, zlasti na področju plodnosti tal in obdelovanja tal: biološko 
stabiliziranje prsti in na njem temelječi koncepti obdelovanja zemlje »biološkega 
poljedelstva« predvsem kompostiranje ( Vogt, 2001b, str. 47-49). 
 

2.3.1.5 Ekološko poljedelstvo organsko-bioloških združenj pridelovalcev  
 
Ekološko poljedelstvo temelji na nadaljnjem razvoju konceptov biološkega 
poljedelstva in njihovega prevzema s strani združenj pridelovalcev za organsko-
biološko poljedelstvo. Vsebinsko težišče se je premaknilo od ohranitve kmečkega 
življenjskega sveta k razvoju do okolja obzirnega, trajnostnega načina poljedelstva 
in življenja. Diskusije s poljedelskimi znanostmi glede nujnosti »alternativ v 
poljedelstvu« konec 1970. let in v začetku 1980. let so pripeljale do prvega 
znanstvenega priznanja konceptov ekološkega obdelovanja zemlje. 
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Ekološko poljedelstvo, je koncepte biološke plodnosti tal povezal s teorijo 
ekosistema; v središče je postavljena izmenjava snovi v koreninskem prostoru. 
Orodje za obdelovanje zemlje in kombinacije orodij, ki jih je razvil Ernst Weichel, 
so imele z obzirnim obdelovanjem zemlje za cilj pripravo stabilnega grudičastega 
zloga. Nadaljnje novosti v poljedelski praksi so obsegale zatiranje plevela, 
upoštevanje rastlinske anatomije in sistem »širokih vrst« . Spori  glede intenzivne 
živinoreje so pripeljali do razvoja konceptov živalim prijazne živinoreje, pri kateri 
sistemi reje živalim ne povzročajo škode in jim omogočajo izpolnjevanje potreb po 
socialni interakciji, hranjenju, miru, osebni higieni in razmnoževanju (Vogt, 2001b, 
str. 47-49). 

2.3.1.6 Skupne značilnosti vseh ekoloških konceptov  
 
Ekološko obdelovanje zemlje označujejo naslednje štiri bistvene točke, ki so 
skupne predstavljenim ekološkim poljedelskim sistemom: 

- biološko razumevanje plodnosti tal, 
- intenziviranje in ohranjanje kmetijskih ekosistemov z »biološkimi« sredstvi 

(to je s pomočjo živih bitij) in »ekološkimi« sredstvi (to je s sinergijo 
poljedelskih ukrepov), 

- pridelovanje visoko kvalitetne hrane za zdravo prehranjevanje, 
- vizije »alternativnega« načina življenja in družbe (Vogt, 2001b, str. 49). 

2.3.2 Pravna opredelitev pojma ekološko pridelane in predelane hrane 

Uredba Sveta Evrope št. 2092/91 o ekološkem načinu pridelave in ustreznem  
označevanju  kmetijskih pridelkov in živil navaja naslednje statistične podatke o 
rasti ekološkega kmetovanja: v letu 2003 je bilo v EU 149.000 kmetijskih 
gospodarstev priznanih za ekološka, ali pa so bila v postopku prehoda na 
ekološko pridelavo. Ta gospodarstva so predstavljala 1,4% vseh kmetijskih 
gospodarstev v 25 deželah članicah, pokrivajo pa področje 5,7 milijona hektarjev 
oziroma 3,6% od vseh zemljišč v kmetijski uporabi. 

V uredbi (EGS) št. 2092/91 so kot glavni cilji ekološke pridelave navedeni 
naslednji cilji: 

o vzpostaviti tako pridelavo raznovrstnih proizvodov s postopki, ki 
zmanjšujejo negativne učinke na okolje; ohranjajo visoko raven biološke 
raznolikosti; ohranjajo naravne vire (vodo, prst, zrak); spoštujejo standarde 
dobrega počutja živali in izpolnjujejo specifične vedenjske potrebe živali, 

o pridelava hrane in drugih kmetijskih proizvodov, ustreza povpraševanju 
porabnikov po  proizvodih, ki so pridelani z naravnimi postopki ali postopki, 
ki so primerljivi z naravnimi postopki in z naravnimi snovmi. 
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V 4. členu iste uredbe so navedena naslednja splošna načela, ki veljajo za vso 
ekološko pridelavo: 

o uporaba živih organizmov in mehanskih postopkov pridelave ima prednost 
pred uporabo sintetičnih materialov; 

o uporaba naravnih snovi ima prednost pred kemično sintetiziranimi snovmi, 
ki se lahko uporabljajo le, če naravne snovi niso komercialno dostopne; 

o genetsko spremenjeni organizmi (v nadaljevanju: GSO) in proizvodi, 
pridobljeni iz GSO ali pridobljeni z GSO, se ne smejo uporabljati, z izjemo 
zdravil za uporabo v veterinarski medicini; 

o pravila ekološke pridelave se prilagodijo lokalnim pogojem, stopnjam 
razvoja in specifični živinorejski praksi, pri čemer se ohranja skupni pojem 
ekološke pridelave. 

Poleg splošnih načel, ki so določena v 4. členu, naslednja načela veljajo za 
ekološko kmetovanje: 

o s kmetijstvom se ohranja in krepi rodovitnost prsti, preprečuje erozija prsti in 
se proti njej bori ter kar najbolj zmanjšuje onesnaženje; 

o cilj kmetijstva je pridelava proizvodov visoke kakovosti namesto 
povečevanja proizvodnje; 

o uporaba neobnovljivih virov in sredstev, ki ne izvirajo s kmetije same, se 
mora zmanjšati; 

o odpadki in stranski proizvodi rastlinskega in živalskega izvora se reciklirajo 
kot vložek v pridelavo rastlin in živinorejo ter za proizvodnjo energije; 

o pri odločitvah glede pridelave se upošteva lokalno ali regionalno ekološko 
ravnotežje; 

o rastline se primarno hranijo skozi ekosistem prsti; 

o ohranjanje zdravja živali in rastlin temelji na preventivnih tehnikah, med 
drugim na izbiri primernih pasem in sort; 

o krma za rejne živali prihaja pretežno s kmetijskega gospodarstva, kjer živali 
bivajo, oziroma se proizvaja v sodelovanju z drugimi ekološkimi kmetijami v 
isti regiji; 

o poskrbeti je treba za najvišjo raven dobrega počutja živali; 

o proizvodi iz ekološke živinoreje izvirajo iz živali, ki so od skotitve oziroma 
izvalitve vse življenje bivale na ekoloških kmetijskih gospodarstvih; 

o pri izbiri pasem se daje prednost počasi rastočim rasam in se upošteva 
sposobnost živali za prilagajanje lokalnim pogojem, njihovo vitalnost in 
odpornost na bolezni oziroma zdravstvene težave; 
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o krma za ekološko vzrejo živine je v osnovi sestavljena iz sestavin 
ekološkega kmetijskega izvora in iz naravnih snovi nekmetijskega izvora; 

o uporablja se živinorejska praksa, ki krepi imunski sistem živali in povečuje 
naravno zaščito pred boleznimi; 

o proizvodnja iz ribogojstva mora zmanjšati negativni učinek na vodno okolje; 

o krma, ki se uporablja v ribogojstvu, prihaja iz trajnostnega ribištva, ali je v 
osnovi sestavljena iz sestavin ekološkega kmetijskega izvora in naravnih 
snovi nekmetijskega izvora; 

o poliploidne živali niso dovoljene. 

V uredbi Sveta Evrope št. 2092/91 so navedena naslednja splošna pravila 
ekološke kmetijske pridelave: 

1. Celotni komercialni del kmetijskega gospodarstva se upravlja skladno z 
zahtevami, ki veljajo za ekološko pridelavo ali prehod na ekološko 
pridelavo. 

Toda skladno s specifičnimi pogoji, ki bodo predpisani v skladu s 
postopkom iz člena 31(2), je kmetijsko gospodarstvo lahko razdeljeno na 
jasno ločene enote in vse se ne upravljajo v okviru ekološke pridelave. 

Kjer se ne uporablja celotno kmetijsko gospodarstvo, kmet poskrbi, da so 
zemlja, živali in proizvodi, ki se uporabljajo za ekološko pridelavo, ločeni 
od preostalih, vodi ustrezno evidenco, iz katere je razvidna ločitev. 

2. Od kmetov se zahteva, da ne uporabljajo GSO ali proizvodov, pridobljenih 
iz GSO, če bi se morali zavedati njihove prisotnosti zaradi podatkov na 
kateri koli oznaki, ki spremlja proizvod, ali iz katerih koli spremnih 
dokumentov. 

Kjer kmetje za pridelavo ekološke hrane ali krme uporabljajo proizvode, 
kupljene od tretjih strank, morajo od prodajalca zahtevati, da potrdi, da 
dobavljeni proizvodi niso bili pridobljeni z GSO. 

2.3.2.1 Pravna ureditev ekološkega kmetovanja v Sloveniji 
 
Slovenija ima danes področje posebnih kmetijskih proizvodov oziroma živil urejeno 
primerljivo z evropsko zakonodajo. Različnost pojmov ekološka, sonaravna in 
integrirana pridelava je nekaj časa ustvarjala zmedo na slovenskem trgu in zbujala 
pomisleke in dvom porabnikov glede ekološkega kmetijstva. 
 
Z vstopom Slovenije v EU je bila vsaki državi članici dana možnost, da vzpostavi 
ustrezen sistem za zaščito kmetijsko – živilskih proizvodov. S tem je bila podana 
možnost proizvajalcem, da zaščitijo posebne lastnosti, ki jih imajo nekatera živila 
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zaradi tradicionalnih načinov pridelave ali predelave. Tako se zaščitijo njihova 
imena pred ponarejevalci. 
 
Politika zaščite posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil ima dva glavna 
namena: 

- dati pridelovalcem in predelovalcem možnost konkurenčnosti glede 
kakovosti, ki jim omogoča ekonomsko prisotnost na trgu in 

- ugoditi željam kupcev, da dobijo proizvode, ki so avtentični in kakovostnejši 
(Slovenski zaščiteni posebni kmetijski pridelki oziroma živila, MKGP, 2005, 
str.8). 

 
Posebne kmetijske pridelke  oziroma živila v Sloveniji lahko označujemo kot 
kmetijske pridelke oziroma živila (Slovenski zaščiteni posebni kmetijski pridelki 
oziroma živila, 2005, str.8): 

 
- z označbo geografskega porekla (izvor je povezan z območjem, katerega 

ime nosi, npr. bovški sir), 
- z geografsko označbo (izdelek izvira iz območja, katerega ime nosi, 

surovine pa lahko izvirajo tudi iz drugega območja, npr.: savinjski želodec, 
kraški pršut, itd.), 

- z označbo tradicionalnega ugleda (poudarjena je tradicija glede načina 
proizvodnje ali sestave, ni pa geografsko omejena, npr.: prekmurska 
gibanica), 

- z označbo višje kakovosti (živilo dosega višjo kakovost kot drugi istovrstni 
izdelki, npr.: vsebuje več sadnega deleža ipd.), 

- z označbo naravne mineralne vode (ima svoj izvor v podzemnem vodnem 
viru), 

- z označbo »ekološki«, 
- z označbo »integrirani« . 
 

Zakon o kmetijstvu (Ur.l. RS 54/2000) opredeljuje, da je pridelek ali živilo lahko 
označeno z »ekološki« in »integriran« kmetijski pridelek, če je zanj izdan certifikat, 
da izpolnjuje predpisane pogoje in če je pridelovalec oziroma predelovalec vpisan 
v evidenco pridelovalcev in predelovalcev ekoloških in integriranih kmetijskih 
pridelkov oziroma živil. Ekološki pridelek mora biti pridelan po naravnih metodah in 
postopkih, in sicer: 

- z uporabo naravnih metod za zatiranje bolezni in škodljivcev, 
- brez uporabe rastnih regulatorjev oziroma hormonov, 
- brez uporabe lahkotopnih mineralnih gnojil, 
- brez uporabe gensko spremenjenih organizmov ter njihovih produktov, 
- brez uporabe ionizirajočega sevanja, 
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- z rejo, ki ustreza biološkim in etološkim zahtevam, 
- z uporabo odpornih, lokalnim razmeram prilagojenih vrst in sort oziroma 

pasem, 
- z uporabo dovoljenih aditivov in postopkov. 

 
Zakon o kmetijstvu kot integriran kmetijski pridelek oziroma živilo opredeljuje 
tistega, ki je pridelan po metodah in postopkih integriranega načina kmetijske 
dejavnosti. Integriran način kmetijske dejavnosti je tisti, pri katerem je 
uravnotežena poraba agrotehničnih ukrepov, ob skladnem upoštevanju 
gospodarskih, ekoloških in toksikoloških dejavnikov. Pri tem imajo pri enakem 
gospodarskem učinku naravni ukrepi prednost pred farmacevtskimi,veterinarsko-
farmacevtskimi in biotehniškimi ukrepi. 
 
Ekološki pridelki se pri nas označujejo z označbo »ekološki«, dovoljene so 
označbe kot (Zakon o kmetijstvu, Ur.l. RS 54/2000): 

- biološko, 
- bio-dinamično (če so pridelane v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi in 

predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil). 
 
V Pravilniku o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (UL 
RS 31/01, ki je v skladu s predpisi EU: Uredba ES2081/92 in Uredba ES 2082/92), 
je živilo opredeljeno kot ekološko, če je zanj izdan »certifikat«, ta se lahko izda za 
živilo, če: 

- je pridelano brez uporabe GSO (genetsko spremenjeni organizmi), 
- živila niso bila podvržena ionizirajočemu sevanju, 
- živilo vsebuje najmanj 95% sestavin kmetijskega izvora iz ekoloških       

kmetijskih pridelkov oziroma živil in le tiste preostale sestavine kmetijskega 
in nekmetijskega izvora ter pomožna tehnološka sredstva in snovi, ki so 
navedena v Prilogi II,  

- živilo vsebuje največ 5% sestavin iz snovi navedenih v pravilniku, 
- je bila njegova pridelava podvržena kontroli, 
- in ga spremljajo dokumenti v skladu s pravilnikom. 

 
Certifikat se lahko izda za kmetijski pridelek, če: 

- je bil pridelan brez uporabe GSO, 
      -    ni bil podvržen ionizirajočemu sevanju, 

- je bil pridelan brez uporabe sistetičnih snovi za pospeševanje ali zaviranje 
rasti rastlin oziroma živali (rastni regulatorji, hormoni), 

- je bila njegova pridelava oziroma predelava podvržena kontroli, 
- sta na označbi navedena ime  organizacije za kontrolo ekoloških kmetijskih 

pridelkov oziroma živil. 
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Certifikat lahko izda organizacija za kontrolo, če je kmetijski izdelek ali živilo 
pridelano oziroma predelano v skladu s tem pravilnikom. Pravilnik nadalje določa, 
da mora ekološko živilo v prometu spremljati certifikat, promet je dovoljen le v 
embalaži ali zabojnikih, ki so zaprti tako, da vsebine ni možno zamenjati. V 
primeru prodaje končnemu porabniku zadostuje, da so izdelki označeni z označbo 
»ekološki«, certifikat pa mora biti na vpogled pri prodajalcu. 
 

2.4 Proizvajalci ekološko pridelane hrane 
 
Proizvajalci ekološko pridelane hrane so ekološke kmetije, ki gospodarijo v skladu 
z naravo. Ekološko kmetovanje je način trajnostnega kmetovanja, ki upošteva 
kmetijo kot celosten, enovit sistem v smislu tla-rastline-živali-človek in skrbi za 
ravnovesje vseh vključenih elementov. Pri svojem delu ekološki kmet upošteva 
zakonitosti narave. S pomočjo dela, odkrivanja starih znanj in številnih novih 
spoznanj so postavljena pravila, ki določajo ekološke pridelke in živila. Ekološko 
kmetijstvo ne pomeni le prepoved kemično sintetičnih pesticidov in umetnih 
mineralnih gnojil.  
 
Cilji ekološkega kmetovanja so bolj široko zastavljeni: 

• ohranjanje rodovitnosti tal 
• sklenjeno kroženje hranil 
• živalim ustrezna reja in krmljenje 
• pridelava zdravih hranil 
• zaščita naravnih življenjskih virov 
• minimalna obremenitev okolja 
• aktivno varovanje okolja in biološke raznovrstnosti 
• varstvo energije in surovin 
• zagotovitev delovnih mest v kmetijstvu (Vodnik po ekoloških    

kmetijah, 2002, str. 4) 
 

 2.5 Pridelava ekoloških živil v Sloveniji 
 
Iz tabele 2 je razvidno, da v Sloveniji  največji del v ekološko kontrolo vključenih 
kultur zavzema travinje. Za ekološko pridelavo se torej odločajo v največji meri 
ekstenzivne kmetije (gorske, hribovske), ki se ukvarjajo z živinorejo. Višja okoljska 
plačila jim omogočajo lažje preživetje. V manjši meri se kmetje odločajo za 
pridelavo ekoloških poljščin oziroma vrtnin in trajnih nasadov, čeprav je 
povpraševanje ravno po teh največje. Vzrok je najverjetneje v tem, da pridelava 
vrtnin, poljščin zahteva veliko fizičnega dela (ročno okopavanje...), zaščita pred 
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škodljivci je omejena in včasih neuspešna. V živinoreji pa se vedno bolj uveljavlja 
pašništvo, ki zelo poenostavi in olajša delo kmetov. 
 
Tabela 2: Struktura in obseg obdelovalnih površin kmetij, vključenih v kontrolo od 
leta 2000 do 2004 
Kontrolirane površine 
glede na način rabe 

2000 2001 2002 2003 2004

Kultura – način rabe Površina (ha) 
Travinje 4.900 10.000 12.800 18.500 20.917
Njive 320 680 850 1.300 1.637
Vinogradi 22 52 55 50 49
Sadovnjaki (gosti – 
intenzivni) 

20 55 65 100 101,43 
(343)

Vrtnine (zelenjava) 18 41 58 68 86
Skupaj 5.280   
Biodinamične kmetije 166   
Skupaj 5.440 10.828 13.828 20.018 23.023
Povprečna velikost 
kmetije (ha) 

9,1 12,2 12,50 14,4 14,85

Vir: ANEK, 2005, str. 31 
 
Slika 2: Prikaz skupnega števila ekoloških kmetij v kontroli 

Skupno število ekoloških kmetij v kontroli
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Iz slike 2 je razviden stalen in hiter porast števila ekoloških kmetij v Sloveniji. Prve 
ekološke kmetije so se pojavile v letu 1998, ko so se pričele tudi izvajati prve 
ekološke kontrole na kmetijah. V letu 1999 je bilo registriranih kmetij že okrog  
300. Od leta 1999  pa do leta 2004,  je število poraslo za več kot petkrat oziroma 
je bilo v ekološki kontroli že približno 2% kmetij v Sloveniji. Zaradi visokih okoljskih 
plačil in usmeritve skupne kmetijske politike, se pričakuje v bodoče še večji porast. 
V Strateškem načrtu razvoja podeželja  od leta 2007-2013, je postavljen strateški  
cilj 10% ekoloških kmetij.  
 
Iz slike 3  je razviden tudi hiter porast kmetijskih površin v ekološki kontroli. Porast 
od leta 1999 do 2004 je skoraj desetkraten. V letu 2004 je bilo torej v ekološki 
kontroli že približno 5% vseh kmetijskih zemljišč. Iz podatkov iz slike 1 in 2 lahko 
sklepamo, da se velikost kmetij v ekološki kontroli povečuje, saj kmetijske površine 
v ekološki kontroli v istem obdobju rastejo hitreje, kot se povečuje število kmetij v 
ekološki kontroli. 
 
Slika 3: Prikaz skupnih površin v ekološki kontroli 

Skupne površine v ekološki kontroli
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2.5.1 Ekološka živinoreja v Sloveniji 
 
Iz tabele 3 je razviden stalen porast staleža živali. Razvidno je tudi, da je po 
obsegu prireje na prvem  mestu reja drobnice in govedi ter perutnine. Obseg 
ekološkega čebelarstva je skoraj zanemarljiv (ANEK, 2005, str.32). 
 
V ekološki proizvodnji največji obseg predstavlja živinoreja. Na trgu kljub temu ni 
moč dobiti ekološko pridelanega mesa.  Ponavadi je prodan  na kmetiji po enakih 
cenah kot konvenicionalno pridelano meso.   
 
Tabela 3: Skupno število živali na kmetijah, vključenih v kontrolo v letu 2002–2004  
 

Število živali   
Vrsta živali 2002 2003 2004
govedo 10.887 11.484 13.098
drobnica 15.317 19.896 21.411
prašiči 1.899 2.091 1.235
konji 955 1.392 1.778
perutnina 10.373 12.560 14.236
čebele 1.571 

(družin) 
1.650 

(družin)
2.072 

(družin)
 
Vir: ANEK, 2005, str.32 

2.5.2 Mleko in mlečnopredelovalna industrija v Sloveniji 
Podobno kot pri mesu velja za mleko. Kljub velikemu obsegu površin travnikov in 
pašnikov v ekološki kontroli (tabela 2) in relativno visokega staleža ekoloških 
rejenih žival (tabela 3) pa na trgu ni moč kupiti ekološko pridelanega ali vsaj tako 
označenega mleka. Problem pri mleku predstavlja zbiranje mleka in odločitev 
posameznih mlekarn za tako linijo. Vsi dosedanjo poskusi dogovorov so bili 
neuspešni. Prav tako ni na voljo drugih domačih mlečnih izdelkov, sirov itd (ANEK, 
2005, str. 34). 

  2.5.3  Mesnopredelovalna industrija v Sloveniji 
Pred leti se je na trgu pojavila blagovna znamka Pohorje Beef in biojunčje meso, ki 
so ga pakirale Celjske mesnine. Odkup ekomesa v letu 2004 znaša 65.000 kg, od 
tega je z oznako eko bilo prodanih 39.450 kg mesa, ostalo meso je bilo prodano 
konvencionalno (ANEK, 2005, str. 34). 
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2.5.4    Mlevskopredelovalna industrija v Sloveniji 
Povpraševanje po ekokruhu, pecivu in drugih mlevskih izdelkih je veliko, zato so 
nekatere pekarne  pokazale veliko pripravljenost za peko ekokruha. Problem 
predstavlja pomanjkanje večjih količin surovin, žit oziroma mok (ANEK, 2005, str. 
35). 

 2.6  Predelava ekoloških živil v Sloveniji 
 
Poleg splošnih načel, ki so določena v členu 4 Pravilnika o ekološki pridelavi in 
predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (UL RS 31/01), veljajo naslednja bolj 
podrobna načela za pridelavo predelane ekološke hrane in krme: 
a) ekološka hrana in krma se v osnovi pridelujeta iz sestavin kmetijskega 

izvora, ki so ekološke, razen če ekološka sestavina ni komercialno 
dostopna; 

b) uporablja se kar najmanj dodatkov in predelovalnih pripomočkov, in sicer 
samo v primeru bistvene tehnološke potrebe; 

c) ionizirajoče sevanje ni dovoljeno. 

V  tabeli 4 je prikazano število predelovalnih obratov, ki predelujejo in pripravljajo 
za trg ekološke kmetijske pridelke. Razvidno je, da je predelovalnih obratov, ki 
ustrezajo zahtevam ekološke kontrole in so pridobili certifikat, malo.  
Pri predelavi prevladujejo izdelki kot so testenine, kosmiči, olje (bučno), kis, mlečni 
izdelki, jabolčni in grozdni sok, zelišča v lončkih, sadike zelenjave.  
 
Tabela 4: Število predelovalnih obratov 
 

 

Vir: ANEK, 2005, str. 34 

 
Živila 

Leto 2003 Leto 2004 

- žita 6 7 
- zelenjava - 1 
- sadje 3 3 
- olje 1 1 
- siri 1 1 
- meso 4 5 
- krmila (uvoz) 1 1 
- med/satnice (uvoz) - 1 
- trgovina 3 3 
- semena (uvoz) 3 3 
- gostinstvo - 1 
Skupno število 
predelovalnih obratov 

22 27 
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2.7 Nadzor nad ekološko pridelavo in predelavo in 
nadzorne organizacije 

 
V zvezi z nadzorom na ekološko pridelavo in predelavo se je začela 1. januarja 
2006 uporabljati Uredba Evropskega parlamenta in sveta o izvajanju uradnega 
nadzora krme in živil (OFFC), ki pokriva ekološko kmetovanje. Posebne zahteve 
glede ekološkega kmetovanja je treba uskladiti z uradnim nadzorom krme in živil 
(Uredba Evropskega parlamenta in sveta (ES) št. 882/2004). 

Kot je predvideno z uradnim nadzorom krme in živil, morajo države članice vključiti 
vso pridelavo in dejavnosti, ki jih zajema nova uredba, v svoje večletne nacionalne 
nadzorne načrte, ter izpolniti zahteve glede vzajemne pomoči. O večletnih 
nacionalnih nadzornih načrtih je treba uradno obvestiti Evropsko Komisijo 
(Generalni direktorat za kmetijstvo), ki lahko zahteva spremembe in jih uporabi za 
vodenje nadzora Skupnosti. Nadalje bo v skladu z uradnim nadzorom krme in živil 
treba odobriti zasebne nadzorne organe. Pristojni in nadzorni organi skladno z 
načelom „enotne sheme ekološke pridelave“ spodbujajo ekološke standarde ES in 
jih ne spodkopavajo. 

Za zagotavljanje prostega pretoka ekoloških proizvodov v Evropski Uniji, se 
ohranijo sedanje določbe, ki zahtevajo, da države članice podpirajo enotni trg. V 
tem smislu je še zlasti pomembna zahteva uradnega nadzora krme in živil o 
obvezni odobritvi zasebnih nadzornih organov, nepristranskosti in odsotnosti 
navzkrižnih interesov imenovanih nadzornih organov. Eden glavnih ciljev reforme 
zakonodajnega okvira ekološkega kmetovanja je, da bi zmanjšali moteč vpliv na 
trgovanje na notranjem trgu zaradi potrjevanja več javnih in zasebnih organov. 
Instrumenti, predlagani za izboljšanje nepristranskosti in zmanjšanje navzkrižij 
interesov, so vključitev zasebnih nadzornih organov v nadzorni sistem, zdrava 
konkurenca med nadzornimi organi ter priznavanje predhodnih odločitev glede 
izdaje potrdil za enakovredne standarde (Uredba Evropskega parlamenta in sveta 
(ES) št. 882/2004).  

Izdajanje potrdil, ki pričajo, da se določen izvajalec ali določena skupina 
proizvodov skladata z načeli in pravili ekološkega kmetovanja, je že uveljavljena 
praksa v trgovini z ekološkimi proizvodi in je pogosto pogoj za dostop do znakov 
skladnosti. Praksa izdajanja potrdil, ki jo uporabljajo pristojni organi ali nadzorni 
organi, ki jim je pristojni organ podelil naloge nadzora, ne sme posredno ali 
neposredno omejujoče vplivati na prosti pretok ekološko pridelanega blaga, niti na 
pravico do ustanavljanja in prostega nudenja storitev na področju izdajanja potrdil. 
Kar se tiče dostopa do zasebnih logotipov in znakov skladnosti, so predvidena 
pravila, ki omogočajo dostop za proizvode, ki so skladni z enakovrednimi 
standardi, tako da dokazno breme za neskladnost z enakovrednimi standardi 
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polaga na nadzorni organ, katerega logotip želi izvajalec uporabiti. Nazadnje 
Uredba določa, da je treba zagotoviti, da bodo pristojbine za nadzor in izdajo 
potrdil razumne. 

S spodbujanjem „enotne sheme“ tega, kar tvori ekološko pridelavo, se bo 
povečalo priznavanje in zaupanje potrošnikov, kar bo po pričakovanjih izboljšalo 
prosti pretok ekoloških proizvodov. Zagotovila, ki jih nudi nadzorni sistem, temeljijo 
na preverjanju pregledov dokumentov, nadzorih ekoloških kmetijskih gospodarstev 
in podjetij, uskladitvi trgovinskih tokov in preskušanju proizvodov na prepovedane 
snovi. Zagotavljanje varne in kakovostno pridelane in predelane hrane je 
pomembno zaradi varnosti in zaščite porabnika  in je v mnogih točkah prepleteno 
s kmetijstvom, razvojem podeželja, varstvom okolja in zaščito živali. Namen 
nadzora in nadzornih organizacij je predvsem zagotoviti sledljivost nad pridelavo in 
predelavo hrane v celotni verigi od proizvajalca do porabnika. 

Nadzor nad ekološko pridelavo in predelavo v Sloveniji izvajajo organizacije, ki 
izpolnjujejo tehnične, administrativne in organizacijske pogoje, ki jih predpiše 
minister. (Pravilnik o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih mora izpolnjevati 
organizacija za kontrolo nad pridelavo in predelavo ekoloških kmetijskih pridelkov 
oziroma živil in organizacije za kontrolo nad pridelavo in predelavo integriranih 
kmetijskih pridelkov oziroma živil, Ur.list RS, št. 113/2005). Nadzor nad 
delovanjem organizacije za kontrolo izvajata kmetijska inšpekcija in inšpekcijska 
služba za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil. Ta v notranjem trgu 
nadzira pravilnost oznak pridelkov in živil iz ekološke pridelave in zagotavlja 
sledljivost identifikacijskih oznak (Zakon o kmetijstvu, Uradni list RS, št. 54/00). 
 
Tisti ekološki izdelki, ki so bili pridelani oziroma predelani v RS, morajo biti 
označeni z enotno označbo »ekološki« ter s predpisanim znakom v skladu s 
predpisi o znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil (Pravilnik o 
ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil, Ur.list RS,št. 
31/2001). 
 
Certifikat je dokument, ki ga izda kontrolna organizacija, s katerim potrjuje 
skladnost pridelave, predelave, pakiranja, skladiščenja in transporta ekoloških 
pridelkov, živil in krmil z veljavnimi predpisi za ekološko kmetijstvo. Pri prodaji 
pridelkov in živil z označbo »ekološki«, mora biti certifikat na vpogled pri 
prodajalcu . Certifikat potrjuje ekološko kakovost živil. Na podlagi kontrol ga izda s 
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pooblaščen Oddelek za 
kontrolo ekološkega kmetijstva pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor 
((Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil, Ur.list 
RS,št. 31/2001). 
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V notranjem trgu Inšpekcija za kakovost kmetijskih pridelkov in živil nadzira 
pravilnost oznak kmetijskih pridelkov in živil iz ekološke pridelave in zagotavlja 
sledljivost identifikacijskih oznak. 
 
Obveznosti ekoloških pridelovalcev, rejcev, predelovalcev in organizacij za 
kontrolo so določene v Pravilniku o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih 
pridelkov oz. živil (Ur.l. RS, št. 31/01), poglavje VII. Kontrolne službe pa morajo 
poleg omenjenih zahtev izpolnjevati še zahteve standarda za certifikacijske organe 
SIST EN 45011, kar izkažejo s pridobitvijo akreditacijske listine. 
 
V nekaterih državah dopuščajo tudi akreditacijo po privatnem mednarodnem 
akreditacijskem standardu IFOAM, ki je pripravljen posebej za ekološke 
certifikacijske organe- akreditacija International Federation of Organic Agriculture 
Movements (IFOAM, 2006). 

2.7.1 Označevanje ekoloških kmetijskih izdelkov 

Uredba sveta o spremembi Uredbe (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi 
kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in 
živil  glede označevanja ekoloških izdelkov priporoča naslednje: 
»Da bi lahko še naprej ščitili izraz „ekološki“, je potrebno vzdrževati trenutna 
pravila o uporabi besede „ekološki“, sklicevanju nanjo, njene izpeljanke, 
pomanjševalnice in prevode.« 

Logotip EU mora biti še naprej na vseh proizvodih, ki so skladni z Uredbo, tudi na 
vseh uvoženih proizvodih. Logotip EU ne sme biti obvezen, saj bi ga nekateri 
lahko razumeli kot pretirano vmešavanje ES v trgovinsko svobodo na drugih 
področjih. Predlagano pa je bilo, da bi bilo proizvod, pridelan v EU, v primerih, ko 
ne nosi logotipa EU, obvezno označiti s standardiziranim besedilom EU-
EKOLOŠKI na označbi. S tem naj bi učinkovito sporočili vsem udeležencem v 
proizvodni verigi in potrošniku, da je proizvod skladen z enotnim standardom EU. 

Da bi ohranili zaupanje potrošnikov, bi bilo treba v ekološkem kmetovanju še 
naprej prepovedati uporabo gensko spremenjenih organizmov in proizvodov, 
pridobljenih iz GSO ali z GSO, kot je zapisano v sedanji uredbi. Kljub temu pa v 
primerih, kadar so bili proizvodi naključno kontaminirani z GSO, sedanja pravila o 
ekološki pridelavi ne prepovedujejo sočasnega označevanja ekološki in GSO. 
Predlog prepoveduje uporabo izraza „ekološki“ za proizvode, označene kot GSO. 
Trenutne določbe, ki zahtevajo, da je najmanj 95 % kmetijskih proizvodov 
„ekoloških“, je treba ohraniti. Toda kategorija, ki dovoljuje sklicevanje na postopek 
ekološke pridelave na seznamu sestavin, če vsebuje od 70 do 95 % sestavin 
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ekološkega kmetijskega izvora, se ukine. Zaradi razvoja sektorja ekološkega 
kmetijstva v zadnjih letih ta kategorija proizvodov pravzaprav ni več potrebna. 

Na ozemlju Republike Slovenije moramo ekološke pridelke oziroma ekološka živila 
označevati enotno z označbo 'ekološki'. Tisti ekološki kmetijski pridelki oziroma 
živila, ki so bili pridelani oziroma predelani v RS, morajo biti označeni z enotno 
označbo 'ekološki' ter s predpisanim znakom v skladu s predpisi o znaku za 
označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil (Pravilnik o ekološki pridelavi in 
predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil, Ur. L. RS, št. 31/2001).  
 
Dovoljene so tudi dodatne označbe, kot je biološko ali biodinamično, pod pogojem, 
da je pridelava oziroma predelava v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi in 
predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni  list RS list RS, št. 31/2001).  
 
Načini označevanja z uradnimi označbami (ekološki logotipi) in blagovnimi 
znamkami kot orodja marketinga, so navedeni v Akcijskem načrtu razvoja 
ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015, ki ga je sprejela Vlada RS. 
Osnovna pravila označevanja so naslednja: 
 
Načeloma  so lahko vsi pridelki, ki so pridelani v skladu z minimalnimi zahtevami 
po evropski regulativi, v vseh državah članicah označeni kot 'ekološki' brez 
dodatnega logotipa. Pomembna pa je navedba oznake ali šifre organizacije za 
kontrolo, ki je izdala certifikat za pridelek oz. živilo. Pravico do uradnega 
državnega znaka si izdelek pridobi s certifikatom pooblaščene organizacije s strani 
države. Uporabo znaka odobri  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(Slika 4). 
 
 

o URADNE BLAGOVNE ZNAMKE: 
 
Slika 4: Uradni državni znak  
  

 
Vir: Slovenski zaščiteni posebni kmetijski pridelki oziroma živila, 2005, str.9 
 
Uradni znak EU lahko uporablja vsak, ki je v registru ekoloških kmetovalcev in 
izpolnjuje zahteve, ki so določene v uredbi EU 2092/91 (Slika 5). 
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Slika 5: Uradni zunak EU 
                           

                
 

Vir: Uredba(EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in 
označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil. 

 
 
o ZASEBNE BLAGOVNE ZNAMKE: 
 
Slika 6: Blagovna znamka Biodar 

      

                 
Vir: ANEK, 2005, str. 43 
 
Biodar je kolektivna blagovna znamka za kmetijske pridelke in živila, ki so pridelani 
po standardih za ekološko kmetovanje; sprejela jih je Zveza združenj ekoloških 
kmetov Slovenije. Za to blagovno znamko velja, da so za pridelavo in predelavo  
izdelkov pod to znamko posamezne zahteve strožje od državnih predpisov. Pogoj 
za pridobitev blagovne znamke Biodar je pridobitev ustreznega certifikata 
kontrolne organizacije in podpis pogodbe o uporabi znamke z Zvezo in 
združenjem, v katero je kmetija včlanjena (Slika 6). 
 
Slika 7: Blagovna znamka Demeter 
 

                  
 
Vir: ANEK, 2005, str. 43 
 
Demeter je registrirana mednarodna kolektivna blagovna znamka za ekološke 
pridelke oz. živila, pridelana in predelana po biodinamični metodi, ki jo določa 
mednarodni standard Demeter. To blagovno znamko kot njena članica Demeter 
International uporablja Zveza združenj za biološko-dinamično gospodarjenje 
(Ajda) Demeter Slovenija (Slika 7). 
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3. ORGANIZACIJA TRGA Z EKOLOŠKO PRIDELANO   
HRANO 

 
V Evropski uniji je bil trg oziroma povpraševanje po ekoloških živilih prvi 
spodbujevalni dejavnik razvoja in porasta ekološke pridelave. K porastu pridelave 
ekoloških živil in ekološkega živilstva so v nadaljnjem obdobju pripomogla uvedba 
spodbud oziroma okoljskih plačil za ekološke kmetije. Tudi v Sloveniji je prve 
ekološke proizvajalce gnal tržni impulz, da svoje izdelke ponudijo porabniku z 
ustreznim potrdilom o ekološkem poreklu (Stanje ekološkega kmetijstva v Sloveniji 
s posebnim poudarkom na trženju 2004-2006, 2005, str 1-2). 
 
Zaradi uvedbe okoljskih plačil se ekokmetijski sektor razmeroma hitro razvija tako 
v Evropski uniji kot v Sloveniji. Nekatere države tržne podatke s tega področja 
zbirajo s pomočjo uradnega statističnega zajema podatkov, kar se v Sloveniji žal 
še ne izvaja. Pomemben vir podatkov bi v Sloveniji pomenile organizacije, ki 
izvajajo nadzor nad ekološko pridelavo. Te organizacije vsako leto zberejo 
prijavne pole vseh ekoloških kmetij, kjer pridelovalci prijavijo oceno tržnih količin v 
prihodnjem proizvodnem letu. Vsakoletna prijava za nadzor in opravljen nadzor je 
pogoj, da je kmetija upravičena do izplačila okoljskih plačil. Na prijavni poli so 
navedeni vsi proizvodi, ki jih kmetija prideluje in trži. Navesti mora količine, ki jih 
trži (ločeno od  tistih, ki jih porabi za lastne potrebe), ali trži pod zaščitno znamko 
(katero) in način trženja (neposredno trženje, trgovina, obrt, grosisti, kmečki 
turizem). 
 
Kontrolorji Oddelka  za kontrolo ekološkega kmetijstva pri Kmetijsko gozdarskem 
zavodu Maribor navajajo kot glavne probleme, zaradi katerih se analize podatkov 
ne izvajajo, naslednje: prijavne pole so s strani proizvajalcev pomanjkljivo 
izpolnjene, pomanjkanje delovne sile na Zavodu, premajhno zanimanje relevantnih 
institucij, kratek obstoj ekosektorja, skromen obseg ekopridelave in trženja 
ekoloških živil. 

3.1 Značilnosti slovenskega trga z ekološko pridelano 
hrano 

V naslednjih poglavjih bodo na kratko opisane značilnosti slovenskega trga z 
ekološko pridelanimi izdelki. Podatki so povzeti iz obstoječe literature in slovenske 
zakonodaje, ki ureja področje ekološke pridelave. Na kratko bodo opisane 
bistvene značilnosti trga in slabosti ugotovljene iz nekaterih analiz. Omenjena bo 
nujnost povezave ekološkega kmetijstva s turizmom in problemi v zvezi s tem. 
Dotaknili se bomo tudi področja uvoza in izvoza teh izdelkov. 
Slovenski trg označujejo naslednje značilnosti:  
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- majhna kupna moč, 
- pomanjkanje ciljnega izobraževanja in osveščanja potrošnikov, 
- razmeroma  pogosta oskrba pri sorodnikih in znancih s podeželja (ANEK, 

2005, str. 29-31).   
 
Poznavalci trga ekoloških živil kot glavne slabosti, ki označujejo slovenski trg, 
navajajo naslednje (ANEK, 2005, str. 29-31): 
 
- premajhna prepoznavnost in dostopnost ekoživil na slovenskem trgu; 
- premajhna pridelava ekoloških pridelkov oziroma živil (po količinah in 

pestrosti); 
- tržna nepovezanost pridelovalcev ekoživil; 
- razpršenost in majhnost pridelovalcev; 
- preslabo razvito tržno razmišljanje pridelovalcev; 
- premajhna ozaveščenost slovenskega potrošnika;  
- nezaupanje v ekološko pridelano hrano (oziroma v oznake in navedbe); 
- nerazvita predelava ekoživil, zlasti živil živalskega porekla in konjunkturnih 

rastlinskih živil;  
- nepoznavanje standardov o kakovosti blaga s strani pridelovalcev in 

potrošnikov. 

3.1.1 Ekološko kmetijstvo in turizem  
Turizem in ekološko kmetijstvo v Sloveniji nista dovolj povezana kljub velikim  
možnostim za razvoj. Vzrok za slabo povezavo turizma z ekološkim kmetijstvom je 
predvsem pomanjkanje predpisov na tem področju. V Sloveniji še vedno nimamo 
standardov za ekološke turistične kmetije, imamo pa ekološke kmetije, ki se 
ukvarjajo s turizmom (registrirana dejavnost). 
 
V letu 2004 je bilo v Sloveniji registriranih 39 ekoloških kmetij (od registriranih 503 
turističnih kmetij), ki se ukvarjajo še s turizmom na kmetiji. Pretežni del ekoloških 
kmetij je včlanjenih v Zvezo Biodar, več kot polovica pa jih znamko Biodar tudi 
uporablja (Slabe, 2005, str. 206). 
 
Ekološke kmetije, ki na svoji kmetiji ponujajo tudi gostinske storitve za goste, imajo 
ponavadi dovolj lastnih proizvodov, vendar se zelo redko poslužujejo odkupa 
pridelkov od drugih ekoloških kmetij. Vzrok je pomanjkanje standardov za 
ekološke turistične kmetije, ki bi določevali, kolikšen delež ekoloških proizvodov 
morajo vsebovati obroki na teh kmetijah. 
 
V Sloveniji imamo samo eno gostilno, ki je pridobila certifikat kontrolne 
organizacije in ponuja svojim gostom  certificirane ekološke menije. Hotel Zlatorog 
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v Bohinju je v l. 2004 izrazil zanimanje za preusmeritev v prvi bio/ekohotel v 
Sloveniji, vendar z dejavnostjo še  ni pričel (ANEK, 2005, str. 37-39). 
 
Poteka tudi projekt Grozd malih hotelov, v katerega je med drugimi vključena 
Zveza združenj ekoloških kmetov kot koordinator za Program zdravega 
prehranjevanja. Zveza sodeluje z 12 hoteli, ki jih zanima ponudba ekohrane svojim 
gostom. Največja težava je še vedno v tem, da je ponudba slovenskih ekoživil  
manjša od količin, ki bi bile potrebne za stalno oskrbo hotelskih kuhinj (ANEK, 
2005, str. 37-39). 
 
Z namenom pospeševanja zdrave prehranske politike in organiziranja lokalnih 
oskrbnih verig je Vlada RS sprejela sklep in  Resolucijo o nacionalnem programu 
prehranske politike 2005–2010. V skladu s tem bo izveden pilotni projekt in 
sčasoma prenos dobre prakse na celotno področje Republike Slovenije. 
Opredeljeni bodo dejavniki in možnosti pospeševanja lokalnih trajnostnih oskrbnih 
verig, še posebej na področju preskrbe z zelenjavo in sadjem, z izdelavo predloga 
modela organizacije lokalnih trajnostnih oskrbnih verig za javne ustanove (sklep 
vlade 29. 07. 2004 ter Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike 
2005–2010, Uradni list RS, št. 39/2005). 
 
Na ta način bi se začele sistemsko odpravljati naslednje pomanjkljivosti v povezavi 
ekološkega kmetijstva in turizma: 
- skoraj v celoti  neizkoriščene potenciale ekološkega kmetijstva v turizmu; 
- regionalni razvojni programi izpostavljajo razvojne potenciale ekološkega 

kmetijstva, realizacije v praksi pa ni; 
- nepopolna ponudba na ekoturističnih kmetijah (od gostinskih do prenočitvenih 

kapacitet); 
- ekoživila niso prisotna v ponudbi slovenskih zdravilišč (ANEK, 2005, str.39). 

3.1.2 Uvoz in izvoz ekoloških pridelkov oziroma živil 
 
Veljavna zakonodaja na področju pridelave in prometa z ekološkimi živili 
zagotavlja porabniku teh izdelkov, da so le-ti v resnici pridelani ali predelani z 
načini ekološke pridelave. 
 
Tako je tudi pri uvozu ekoloških pridelkov ali živil potrebno poleg obveznih 
spremljajočih dokumentov, ki te pridelke spremljajo, dodati še izvozni certifikat, ki 
potrjuje ekološko pridelavo. Izda ga pooblaščena organizacija za kontrolo, 
imenovana od pristojnih oblasti v državi članici – izvoznici. Pri uvozu iz držav 
nečlanic, mora uvoznik predhodno obvestiti organizacijo za kontrolo. Na podlagi 
vse spremljajoče dokumentacije lahko pristojni inšpektor izda dovoljenje za uvoz 
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kmetijskih pridelkov ali živil. Organizacija za kontrolo lahko opravi pregled 
skladnosti predpisov države izvoznice s predpisi Evropske unije. Če ugotovi 
odstopanja, ne izda certifikata in se jih ne sme označevati in prodajati z navedbo 
besede »ekološki«. (Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov 
oziroma živil, Ur.list RS, št. 31/2001, 52/2003). 
 
Pri uvozu in postopku kontrole uvoza ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil 
gre za dva režima uvoza: prvi je za države, ki so na seznamu t. i. tretjih držav, 
drugi pa za države, ki niso na tem seznamu. Pri državah članicah EU gre za 
skupni ali notranji trg EU, zato o uvozu govorimo le pogojno. 
 
Bistvo razlikovanja med eno in drugo skupino držav je v tem, da so v vseh državah 
članicah EU in tudi v državah, ki so v EU na seznamu t. i. tretjih držav (pa tudi v 
ostalih) predpisi, sistem izvajanja nadzora in postopki certifikacije preverjeni, 
ekvivalentni oz. harmonizirani z Uredbo 2092/91. Podrobna pravila za izvajanje 
določb o potrdilih o kontrolnem pregledu za uvoz iz tretjih držav na podlagi 11. 
člena Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 so navedena v Uredbi Komisije (ES) št. 
1788/2001. 
 

V letu 2004 smo v Slovenijo uvozili največ mlevskih izdelkov, soka, sadja (citrusi), 
sladkorja, marmelade, zelišč, krmil.  

Slovenija izvaža le manjše količine medu, mesa, zelišč, bučnega olja. V letu 2005 
je začel Mlinotest Ajdovščina izvažati ekološki kruh, ekološke pizze in eko krhko 
pecivo (ANEK, 2005, str. 35). 

3.2  Stanje na slovenskem trgu z ekološko hrano 
 
Število ekoloških kmetij razmeroma hitro raste, kljub temu pa  povpraševanje po 
ekoloških pridelkih presega ponudbo. Kljub porastu števila ekoloških kmetij, to še 
ne pomeni porasta tudi ponudbe slovenskih ekoloških živil na trgu. Razlogov za to 
je več; eden izmed teh je v prevladujoči usmeritvi (ekoloških) kmetij. Na večini 
kmetij v ekološki pridelavi prevladuje živinoreja, čeprav je največje povpraševanje 
potrošnikov po zelenjavi, sadju in nemesnih predelanih živilih (mlevski in mlečni 
izdelki) (glej tabelo 2). Mnoge kmetije se za preusmeritev odločijo tudi zato, ker je 
njihov način gospodarjenja že pred preusmeritvijo blizu ekološkemu (ANEK, 2005, 
str. 29). 
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3.2.1 Prodajne poti in prodajna mesta 
 
Trenutno v Sloveniji lahko kupujemo ekološko pridelane prehrambene izdelke na 
naslednji način (Vodnik po ekoloških kmetijah, 2002, str.9): 
: 

• neposredno na ekoloških kmetijah,  
• na ekoloških tržnicah, ki so občasno organizirane na naslednjih lokacijah: 

Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Naklo, Novo mesto, 
• v specializiranih prodajalnah z zdravo prehrano, 
• v večjih trgovskih verigah (Mercator, Interspar), 
• na stojnicah  ob raznih prireditvah. 

 
Tabela 5: Ocena prodaje deleža (v % od skupne ekološke prodaje) ekopridelkov in 
ekoživil v Sloveniji po različnih tržnih poteh v letu 2003  
 
 
Pridelek 

 
Trgovine z 
živili 

 
Pekarne 
in 
mesnice  

 
Trgovine z 
zdravo 
prehrano 

 
Neposredna 
prodaja na 
kmetiji 

 
Gostinstvo 

Pridelki na 
osnovi žit 

85 5 5 5  

Olja 85  10 5  
Krompir 20   80  
Zelenjava 20   80  
Sadje 25   75  
Vino 2   96 2 
Mlečni izdelki 10   90  
Govedina 5 10  80  
Ovčetina in 
kozje meso 

   100  

Svinjina    100  
Perutninsko 
meso 

   100  

Jajca    100  
 
Vir:  Slabe, 2005, str. 207 
 
Po podatkih Inštituta za trajnostni razvoj je večina kmetov, ki so usmerjeni tržno,  
še vedno vezana na neposredne načine prodaje: na domu in na tedenskih 
ekoloških tržnicah (Ljubljana, Maribor, Kranj, Naklo, Celje, Novo mesto). Za trg 
prideluje od 15-20% ekoloških kmetij, kar je v primerjavi s konvencionalnimi še 
vedno dober delež; od teh kmetij kar polovica redno ali občasno prodaja na eni od 
ekoloških tržnic.  
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Iz tabele 5 je razvidno, da večina prodaje ekoloških živil v Sloveniji poteka 
neposredno na kmetiji. Jajca, meso, zelenjava, vino se skoraj v celoti proda na 
kmetiji oziroma na tedenskih ekoloških tržnicah. Od mesa, je  v trgovinah z živili  in 
mesnicah dosegljiva le govedina (15%). Ostalo meso ekološkega izvora (svinjina, 
ovčetina, kozje, perutninsko meso) se v celoti proda neposredno na kmetiji. Žita in 
olja se večji del prodajo v trgovinah z živili.  
 
Na ekotržnicah je najmanj živil živalskega porekla (razen nekaterih mlečnih 
izdelkov, jajc in medu). Ponudba na ekoloških tržnicah je še vedno omejena, tako 
po pestrosti kot po količinah. Nekateri kmetje, ki imajo visoko proizvodnjo, zlasti 
sezonsko, imajo presežke ponudbe, ki presega kapacitete ekološke tržnice. Del 
prodajo na domu, vendar pa bi potrebovali še druge tržne poti. 
  
V letu 2001 je začel Mercator (največja slovenska trgovska veriga) tržiti pridelke v 
programu sadje in zelenjava. Prodaja slovenskih pridelkov je skokovito rasla. Kot 
glavne omejitve pri prodaji so zaznali nihajoče povpraševanje, neosveščenost 
kupcev, nizko kupno moč, enostransko usmerjeno ponudba, proizvajalci ne sledijo 
tržnim trendom, ni izdelovalcev ustrezne embalaže, ponudba je sezonske narave, 
država premalo podpira promocijo (oglaševanje, organiziraje, izobraževanje) v 
ekološkem segmentu ( Slabe, 2005, str. 209). 
 
Ponudba domače ekološke hrane je prenizka, trgovci se zaradi tega poslužujejo 
uvoza. Tega problema ne bo možno rešiti brez prizadevanj vladnega in 
nevladnega sektorja, ob uvedbi in izvedbi primernih ukrepov kmetijske politike in 
programov za povečanje tržne ekološke pridelave. 

 
Posamezni ekološki pridelovalci in predelovalci ekoživila na ustreznem prodajnem 
mestu (npr. ekotržnica) zaradi presežka povpraševanja lahko prodajajo po zelo 
visokih cenah. S prihodom novih ekološki kmetij z večjim obsegom pridelave, 
lahko upamo, da bodo cene ekoloških pridelkov ustrezno padle. To je potrebno 
tudi zato, da bodo slovenski predelovalci lahko nabavljali domače ekološke 
surovine, namesto da bi se ozirali po tujih. Slovenski ekološki pridelovalci se bodo 
morali zavedati, da  pridelujejo tako konzumni kot industrijski pridelek in to tudi 
ustrezno ločevali, le tako bodo lahko dosegli boljšo ceno za boljši pridelek (ANEK, 
2005, str. 30). 

3.2.2 Porabnik na slovenskem trgu 
 
V letu 2002 (Bratuša, 2002, str. 19-20) je bila izvedena manjša tržna raziskava 
med kupci na ljubljanski ekotržnici. Ekotržnica je začela z obratovanjem v letu 
1999 kot prva v Sloveniji, v organizaciji Združenja ekoloških kmetov osrednje 
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Slovenije, Inštituta za trajnostni razvoj in s pomočjo Mestne občine Ljubljana. 
Tržnica je obratovala dvakrat tedensko (sobote in srede) ter štiri dni v tednu v 
pokriti tržnici, kjer je prodaja kruha in peciva. Anketa je bila izvedena med 50 kupci 
na tržnici, namen ankete pa je bil  ugotoviti, kakšno je mnenje kupcev o ponudbi, 
kaj jih moti in njihove želje. Rezultati ankete so bili objavljeni v reviji Biodar (letnik 
II, št.1, 2002) in so pokazali naslednje značilnosti slovenskih kupcev: 
 
Povprečna starost kupcev je bila 44 let, starost 43% kupcev je bila pod 40, nad 40 
let pa 57%. Na anketo so se odzvale večinoma ženske (72%). Polovica kupcev je 
samskih ali pari brez otrok. Vsi so prebivalci Ljubljane, 56% vprašanih je imelo 
višjo ali visoko izobrazbo, le 8% jih je imelo manj kot srednjo izobrazbo. Stalnih 
kupcev je bilo 17% od vprašanih, ostali se odločajo za nakup občasno. 
 
Kot glavne razloge za nakup ekoživil so navedli: nevsebovanje pesticidov in drugih 
sintetičnih snovi, naravi prijazen način pridelave, kot tretji razlog so navedli, da je 
ekološka hrana bolj zdrava, kot četrti razlog so navedli boljši okus hrane. 
 
Glede višine cene ekoloških živil, so bili odgovori zelo različni. V glavnem so bili 
vsi kupci mnenja, da morajo biti cene teh izdelkov višje. Večina (42%) jih je 
menila, da cena ne bi smela biti višja za več kot 20-30% od običajne,  21% jih je 
bilo pripravljenih plačati 30-50% višjo ceno, 26% jih je bilo pripravljenih plačati le 
10-20% višjo ceno, 11% pa je menilo, da je ta hrana lahko tudi enkrat dražja od 
konvencionalne. 
 
Sedemdeset % kupcev je najbolj motil premajhen izbor živil, 54% vprašanih moti 
neprimeren obratovalni čas tržnice, 24% pa je menilo, da so cene blaga previsoke. 
Želeli bi večjo ponudbo sadja in zelenjave, mesa in mesnih izdelkov, mleka in 
mlečnih izdelkov ter konzervirano sadje (marmelade) in različne zelenjavne 
namaze. 
 
Sedeminšestdeset % vprašanih kupuje hrano tudi v specializiranih trgovinah, 54% 
v večjih supermarketih, 26% neposredno na ekoloških kmetijah, 20% pa v tujini. 
 
Kupci so večinoma dobro poznali znamke ekoloških živil, pogrešali pa so več 
informacij o načinu pridelave, predelave ter kontrole pridelave in predelave . 
 
V letu 2006 se je pričel izvajati raziskovalni projekt Optimizacija tržne verige za 
ekološke proizvode in integrirano pridelano sadje in zelenjavo – model za 
Pomurje, ki ga izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota (izvajalca 
Tatjana Buzeti, Aleš Kuhar). Rezultati raziskovalnega projekta še niso bili javno 
objavljeni. Namen tega projekta je bil raziskati kupne navade slovenskih 
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gospodinjstev na segmentu sadja in zelenjave ter njihova percepcija ekološko in  
integrirano pridelane hrane, v odvisnosti od demografskih podatkov in prehranskih 
navad. 
 
V raziskavi so ugotovili, da porabniki dobro poznajo izraze kot je ekološki in bio, 
integrirano pridelavo pa precej manj. Za ekološko pridelano hrano so v raziskavi 
menili, da je bolj zdrava, saj je pridelana brez kemikalij in pesticidov ter pridelana 
na naravi prijazen način. Ugotovljena je bila visoka stopnja strinjanja, da sta 
ekološko pridelano sadje in zelenjava predraga. Vprašani so menili, da država 
lahko posredno vpliva ne cene teh živil z instrumenti pospeševanja ponudbe. 
 
Raziskava je zajela 1027 anketirancev iz cele Slovenije. Splošne ugotovitve so 
bile, da Slovenci zelo pogosto uživajo sadje (72,6% vprašanih uživa sadje 
pogosteje kot 5 X na teden), da je relativno visoka samooskrba, predvsem pri 
sadju (ena tretjina) in pri zelenjavi (ena petina). Z višanjem izobrazbe se je po 
rezultatih raziskave povečevala količina nakupa sadja in zelenjave. Očiten je tudi 
vpliv višine osebnih dohodkov na nakup ekoživil, saj količina nakupa narašča z 
višjimi dohodki. Najpogosteje Slovenci nabavljajo v samopostrežnih trgovinah 
(60%), v specializiranih prodajalnah (40%), 30% na tržnicah.  
 

3.3 Tržno komuniciranje 
 
Osveščanje javnosti o ekološkem kmetijstvu in o pomenu ekološko pridelane 
hrane tako z vidika varstva in zdravja ljudi ter tudi trajnostnega razvoja in s tem 
trajnostne potrošnje, bo moralo biti v bodoče ena izmed glavnih nalog na področju 
ekološkega kmetijstva. Da bi pridobili porabnikovo zaupanje v ekološko kmetijstvo 
(izdelke), mu je treba predstaviti osnovne razlike med ekološkimi in 
konvecionalnimi pridelki ter ga seznaniti z urejenostjo nadzora nad pridelavo teh 
izdelkov. Predstaviti mu je potrebno prednosti tega načina prehranjevanja kot je 
recimo višja prehranska vrednost teh živil. 
 
Izrazito pomanjkanje osveščenosti in obveščenosti porabnikov in promocije živil 
pride do izraza na ravni prodaje. Zelo uspešen način promocije in pridobivanja 
kupcev je degustacija; potrošnika prepričata okus in kakovost živila, da se odloči 
za nakup pokušenega. S tem povečamo možnost, da porabnik naslednjič ponovno 
poišče to živilo, zato bi morala biti ponudba na tej osnovi bolj pogosta (ANEK, 
2005, str.46). 
 
Septembra 2003 je Kmetijsko gozdarski zavod Maribor izdal »Vodnik po ponudbi 
za eko&zdravo življenje«, kjer je  predstavljena aktualna ponudbo ekoživil na 
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slovenskem trgu, hkrati pa ekološko kmetijstvo in ekoživila umešča v širši okvir 
trajnostne potrošnje in novega bolj trajnostnega življenjskega stila, saj publikacija 
predstavlja tudi neživilsko ekoponudbo (zeleni turizem, ekogostinstvo, ekočistila, 
ekokozmetiko, eko/biološko gradnjo…). Ena sama publikacija s predstavitvijo 
ponudbe ekoživil na slovenskem trgu je nedvomno premalo. 
 

 4. EKOLOŠKO  PRIDELANA HRANA NA TUJIH TRGIH 

4.1 Ameriški trg ekoloških prehrambenih izdelkov 
 
V letu 1997 je bilo v ZDA  certificiranih za ekološko pridelavo le 0,16% vseh kmetij. 
V istem letu je bilo v Evropi (EU+EFTA) takšnih kmetij 1,5% (Organic-europe, 
2006). Vzrok za tako nizko število ekoloških kmetij v ZDA je iskati  v dejstvu, da  v 
ZDA ni bilo skupnih programov, ki bi finančno podpirali in vzpodbujali takšno 
pridelavo. Nekatere posamezne države so finančno podpirale  le stroške 
kontrolnih pregledov.  
 
Kmetje v ZDA se združujejo v razna združenja, ki služijo predvsem izmenjavi 
izkušenj pri pridelavi ter obveščanju javnosti o pridelavi ekoloških prehrambenih 
izdelkov (The US Markets for Organic Food and Beverages, 2002, str.7). 
 
Isti vir navaja, da  ekološke prehrambene izdelke porabnik lahko kupi direktno na 
dvorišču ekološke kmetije, na ekoloških tržnicah, specializiranih delikatesah ter v 
specializiranih ekoloških prodajalnah. Cene so za 10-20% višje od cen 
konvencionalnih izdelkov . 
 
Definicija ekološkega prehrambenega izdelka v ZDA se razlikuje od evropske. 
USDA – National Organic Program (NOP), ki je v veljavi od 21. oktobra 2002, loči 
štiri kategorije ekoloških izdelkov: 
 

• 100% ekološki: proizvod vsebuje le ekološke sestavine, 
• biološki: izdelek vsebuje 95% ekoloških sestavin v celotni teži izdelka, 
• izdelek z ekološkimi sestavinami: izdelek vsebuje 70 % ekoloških sestavin, 
• izdelek, ki vsebuje manj kot 70% ekoloških sestavin, zanj se ne uporablja 

termin ekološki, v deklaraciji pa se specificira ekološke sestavine, ki jih 
vsebuje. 

 
Zahteve  porabnika ekoloških prehrambenih proizvodov na ameriškem trgu je 
pokazala raziskava trga, v kateri je zajeto 600 porabnikov, ki so kupci ekoloških 
izdelkov. Od enajstih kriterijev, ki so jih imeli na izbiro, je več kot 50% 
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vprašanih   izbralo 8 kriterijev, ki so jih označili kot zelo pomembne pri odločitvi 
za nakup ekološko pridelanih izdelkov  (Dimitri in soavtorji, 2000, str. 5): 

• odsotnost pesticidov (77%), 
• odsotnost herbicidov (77%), 
• odsotnost e-coli oz. drugih bakterij (75%), 
• odsotnost prehrambenih dodatkov (61%), 
• odsotnost mineralnih gnojil (59%), 
• pridelava v skladu z zahtevami zaščite okolja (58%), 
• pridelava v skladu s tehnikami, ki ščitijo rodovitno zemljo, 
• pridelava v skladu z zahtevami zaščite vodnih virov. 
 

Štirinsedemdeset odstotkov vprašanih je želelo, da je hrana pregledana s strani 
kontrolnih testnih laboratorijev, 80% vprašanih je bilo pripravljenih za ekološko 
pridelane izdelke plačati višjo ceno. 

 
Kot najbolj pomembne osebne razloge zaradi katerih se odločajo za nakup 
ekoloških prehrambenih izdelkov, so vprašani v tej raziskavi izbrali: 

1. zdravje (80%), 
2. dosegljivost izdelkov v običajnih supermarketih (69%), 
3. varovanje okolja (67%), 
4. primerna cena (64%), 
5. primernost za pripravo (53%).  

4.2 Evropski trg  ekoloških prehrambenih izdelkov 

4.2.1 Obseg in  rast  evropskega trga z ekološkimi živili  
 
Poraba ekoloških živil na evropskem trgu predstavlja le 1,5-2 % porabe  vseh živil. 
Nekatere države so v glavnem uvoznice, n.pr. Velika Britanija, z razliko od 
Avstrije, ki je v celoti samooskrbna. Največji trg v Evropi predstavlja nemški trg, ki 
ekološka živila pretežno uvaža (50-60 %). Hitrorastoča trga sta francoski in 
italijanski. Italija je že v letu 1998 dosegla približno enak obseg, kot ga imata 
Nemčija in Danska (Wier in Calverley, 2002, str. 45-62). 
 
Glavni ekološki izdelki v zahodni Evropi sta sadje in zelenjava, v srednji Evropi so 
glavni tržni izdelek žita in kruh, v Skandinaviji in alpskih državah pa mlečni izdelki. 
Največjo rast trga se pričakuje na področju zamrznjenih izdelkov in mesnih 
izdelkov. Predvideva se, da bo trg za ekološko pridelano otroška živila  najhitreje 
rasel na Nizozemskem in Belgiji. Kot glavne ovire za rast trga v članku navajajo 
nedosledno in nejasno označevanje izdelkov (nezaupanje kupcev), nezadostna 
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ponudba in neorganizirane tržne poti ter visoke cene (Wier in Calverley, 2002, str. 
45-62). 

4.2.2 Porabnik ekoloških prehrambenih izdelkov v Evropi 
 
V državah Evropske unije so se prve ekološke kmetije pojavile že v začetku 
prejšnjega stoletja (naravno, biološko, biodinamično pridelovanje) z razliko od  
Slovenije, kjer  so se prve ekološke kmetije pojavile leta šele  leta 1998, in sicer z 
uvedbo okoljskih plačil. S rastjo števila ekoloških kmetij v EU, so se pokazale tudi 
potrebe po raziskavi tega trga.  
 
Zgodnje tržne raziskave o porabniku ekološko pridelanih živil na evropskem trgu 
so bile opravljene že v osemdesetih in devetdesetih letih dvajsetega stoletja. 
Namen teh raziskav je bil ugotoviti, kdo je potencialni kupec teh proizvodov in 
kako se bo ta trg razvijal v prihodnosti. Večina pomembnejših tržnih raziskav je 
bila objavljenih v reviji British Food Journal, ki je bila tudi moj glavni vir podatkov o 
trgu in porabniku prehrambenih ekoloških izdelkov v evropskih državah. Glavne 
ugotovitve teh raziskav so povzete v nadaljnjem tekstu. 
 
Pri ugotavljanju  glavnih razlogov, zaradi katerih se kupci ne odločajo za nakup 
ekoloških proizvodov na evropskem trgu, so tržne raziskave o porabniku ekoloških 
izdelkov, pokazale naslednje razloge (Tregear in soavtorji, 1994, str. 3-10): 

- visoka cena proizvodov, 
- so težko dosegljivi (trg slabo organiziran), 
- ni zadovoljive kvalitete (kupci zamenjujejo estetski izgled s kvaliteto), 
- potrošniki so zadovoljni s konvencionalnimi proizvodi, ki jih trenutno 

uporabljajo. 
 
V članku Market potential for organic foods in Europe cene (Wier in Calverley, 
2002, str. 45-62) so zbrani in predstavljeni podatki o stanju na evropskem 
ekološkem trgu in porabniku ekoloških živil. Podatki so bili pridobljeni iz  obstoječe 
literature v tistem obdobju ter z raziskavo opravljeno na 2300 gospodinjstvih na 
Danskem. Ugotovitve o značilnostih evropskega trga z ekološko hrano in 
porabnika navajam v nadaljevanju. 
 
Glavni razlog za nabavo ekoloških živil na evropskem trgu je skrb porabnikov za 
lastno zdravje. Raziskava na Danskem je pokazala, da se vzroki za nakup 
nekoliko razlikujejo glede na posamezne skupine porabnikov. Približno 10-20% 
porabnikov je tistih, katerih glavna skrb  in vodilo za nakup je zaskrbljenost za 
okolje (idealisti). Ti porabijo 10% od celotnega proračuna namenjenega za 
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prehrano za nakup ekoloških živil. Ostali porabniki nakupujejo ta živila zaradi 
zaskrbljenosti za lastno zdravje in zaradi boljšega okusa.  
 
V isti raziskavi je bilo ugotovljeno, da so najbolj zaskrbljeni za lastno zdravje  
nemški, avstrijski in grški porabniki. Ti porabniki so pripravljeni plačati višje cene 
za izdelke, ki ne vsebujejo pesticidov. Največje  zanimanje za nakup ekološke 
hrane so izkazali nemški, francoski, britanski in danski porabniki. Glede na 
demografske značilnosti so ugotovili dve glavni starostni skupini, ki kupujeta 
ekološka živila: mladi pod 45 let, ki jih skrbi zdravo okolje in starejši, ki jih skrbi  
njihovo lastno zdravje. Ugotovili so tudi, da so družine s srednjimi in visokimi 
prihodki večji porabnik teh proizvodov. Višja izobrazba je pozitivno povezana z 
odločitvijo o nakupu ekoloških živil. 
 
V raziskavi je bilo ugotovljeno, da je 5-20% porabnikov pripravljenih plačati 30% 
višjo ceno od konvencionalnih izdelkov, 10-50% porabnikov je pripravljenih plačati 
med 10-30% višjo ceno, 45-80% porabnikov je pripravljenih plačati 5-10% višjo 
ceno. Tu pa so zaznali razlike med posameznimi državami. Danci in Nemci, ki 
pretežno nabavljajo v specializiranih prodajalnah, so pripravljeni plačevati nad 
30% višje cene, Britanci in Skandinavci pa pričakujejo le 5-15% višje cene in 
kupujejo pretežno v supermarketih.  
 
Raziskava med porabniki v večjih evropskih državah (VB, Nemčija, Španija, 
Norveška in Francija) je pokazala, da so porabniki v vseh državah nekoliko 
zmedeni glede pomena posameznih izrazov kot je ekološki, organski, biološki, 
zelen, itd ter da imajo zelo pomanjkljivo znanje na tem področju. Raziskava je 
pokazala, da so anketiranci izrazili nezaupanje glede označevanja in postopkov 
certificiranja izdelkov. Vedno večje zanimanje kažejo  porabniki glede  tehnologije 
pridelave oziroma vzreje živali (Aarset in soavtorji, 2004, str. 93-105).  
 
Ista raziskava je pokazala, da so kupci v vseh državah v glavnem tisti,  ki so: 
zaskrbljeni glede proizvodnje hrane in dvomijo v kvaliteto in varnost hrane, 
zaskrbljeni so za svoje zdravje zaradi kemikalij in dodatkov v hrani, zaskrbljeni za   
varstvo okolja, v nekaterih regijah EU pa predvsem tisti, ki jih  skrbi  počutje živali 
in ravnanje z njimi pri reji (animal welfare).  

 
Nadalje so rezultati raziskave  pokazali: ženske so večji porabnik ekoloških 
proizvodov kot moški, družine z otroki niso bistveno večji porabnik ekoloških 
proizvodov od tistih brez otrok, glede na starost je največji porabnik ekoloških 
proizvodov starostna skupina od 30-49 let, družine z višjimi prihodki bolj pogosto 
kupujejo ekološko pridelane izdelke (Aarset in soavtorji, 2004, str. 93-105). 
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V Veliki Britaniji je bila v letu 2005 opravljena obsežna raziskava (Rimal in 
soavtorji, 2005, str. 84-96) v zvezi z nakupovanjem ekološko pridelane hrane. 
Splošne  ugotovitve raziskave so bile sledeče: le 4% vprašanih kupuje ekološke 
prehrambene izdelke stalno, 26% jih ne kupuje nikoli. Kot vzrok za nakupovanje 
ekološke prehrane so porabniki navedli zaskrbljenost glede agrotehničnih ukrepov 
(strah pred gensko spremenjenimi pridelki). Veliko vlogo pri odločanju za nakup 
ekoloških pridelkov ima zaskrbljenost glede oporečnosti pridelane hrane (pesticidi, 
hormoni,....). Ženske so bolj pogosti kupci te hrane, mlajši kupci so bolj  naklonjeni 
nakupu ekoloških prehrambenih proizvodov kot starejši vprašani. Vprašalnik je bil 
poslan  9000 gospodinjstvom, prejeli so 2568 izpolnjenih vprašalnikov, od tega je 
bilo 45 % žensk, ki so v povprečju mlajše od moške populacije in imajo nižje 
dohodke. 20% anketiranih v tej raziskavi je imelo vsaj višješolsko izobrazbo ali 
več. Na splošno se vsi, ki so odgovorili na vprašalnik, strinjajo s trditvijo, da je  
hrana kupljena v supermarketih varna. Pri odločanju za nakup, ima višina cene pri 
ženskah  večjo vlogo  kot pri moških.  
 
Na vprašanja o gensko spremenjenih pridelkih pa so kot glavne razloge proti tej 
tehnologiji navedli moralne pomisleke, porušenje naravnega ekosistema, 
preveliko kontrolo (nadvlado) korporacij nad družinskimi kmetijami. Na splošno pa 
vprašani niso vedeli veliko o gensko spremenjeni tehnologiji. Kot prednosti 
gensko spremenjene tehnologije pa so navedli večje donose, zmanjšanje lakote, 
znižanje uporabe kemikalij v kmetijski proizvodnji. 
 
V raziskavi (Rimal in soavtorji, 2005, str. 84-96) so bile ugotovljene naslednje 
povezave. Porabniki, ki verjamejo, da je hrana nabavljena v supermarketih varna, 
manj kupujejo ekološko pridelano hrano in nasprotno, tisti ki ne zaupajo nakupom 
v supermarketih, več kupujejo ekološko pridelano hrano. Porabniki, ki se pri 
nakupu ne ozirajo na »varnost« proizvodov, so nagnjeni k temu (45%), da nikdar 
ne kupijo ekološke hrane. Porabniki, ki so zaskrbljeni glede varnosti hrane, se pri 
nakupu ne ozirajo na višjo ceno proizvodov. Enako velja za tiste, ki ne verjamejo v 
varnost hrane v supermarketih. Glavni kriterij, ki vpliva na odločitev o nakupu 
ekološke hrane,  je  zaskrbljenost o varnosti živil. 
 
Ugotovljeno je tudi, da porabniki, ki veliko vedo in berejo o gensko spremenjeni 
tehnologiji, več kupujejo ekološko pridelano hrano, kot tisti, ki nimajo informacij o 
gensko spremenjenih organizmih. K temu jih vodi tudi dejstvo, da gensko 
spremenjeni pridelki na prodajnih policah niso ločeni od konvencionalne hrane, 
oziroma niso ustrezno označeni. 
 
Nadalje je bila v tej raziskavi (Rimal in soavtorji, 2005, str. 84-96) ugotovljena tudi 
pozitivna povezava med višino prihodkov v gospodinjstvu in nabavo ekološko 
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pridelane hrane. Gospodinjstva s srednje visokimi in visokimi prihodki so bolj 
nagnjeni k nakupu ekološke hrane, tisti z najnižjimi dohodki te hrane ne kupujejo 
nikoli. Starejši kupci so sicer na splošno bolj zaskrbljeni za zdravje in se zanimajo 
za zdravo prehranjevanje (maščobe, holesterol, ...) od mlajših, vendar pa so 
dohodkovno velikokrat omejeni pri nakupih. S porastom dohodkov se poveča tudi 
obseg nakupov ekološke hrane  pri starejši populaciji. 
 
Glavne ugotovitve novejše raziskave (Rimal in soavtorji, 2005, str. 84-96) so: da 
bo  trg z ekološko hrano  rasel, dokler kupci verjamejo v varnost te hrane. Višja 
cena nima bistvenega vpliva na odločitev pri nakupu. Gensko spremenjena 
tehnologija ima dominantno vlogo pri odločitvi o nakupu ekološke hrane na 
britanskem trgu. Najbolj zvesti kupci so ženske in kupci z visokimi dohodki  
 
Na švedskem trgu je bila v letu 2001 opravljena raziskava (Magnusson in 
soavtorji, 2001, str. 209-226) o porabniku ekoloških živil. Rezultati se nekoliko 
razlikujejo od rezultatov na britanskem trgu. Vprašalnik je bil poslan 2000 
naključno izbranim prebivalcem, prejeli so 1154 odgovorov, od tega je odgovorilo 
46% moških in 56% žensk.  V raziskavi so ugotovili, da kar 13% od vprašanih 
redno kupuje prehrambene proizvode ekološkega izvora.  
 
Glavni proizvodi, ki so bili predmet raziskave, so bili mleko, meso, kruh in krompir. 
Ugotovljeno je bilo, da mleko redno kupuje 70% vprašanih, krompir 16% in meso 
13%. Nobene razlike niso ugotovili med družinami z otroki in tistimi, ki otrok 
nimajo. Med univerzitetno izobraženimi jih nabavlja ekološko mleko več od tistih, ki 
te izobrazbe nimajo. Ženske se po rezultatih te raziskave pogosteje odločajo za 
nakup ekološke hrane kot moški. 
 
Kot glavne vzroke, zaradi katerih nabavljajo te vrste hrano, so vprašani v raziskavi 
(Magnusson in soavtorji, 2001, str. 209-226) na prvem mestu navedli boljši okus. 
Glavni omejitveni vzrok pri nabavi teh proizvodov je  omejeno (težko) dosegljivost. 
Najtežje dosegljiva na trgu sta kruh in meso. 
 
Porabniki v raziskavi so izrazili  željo po večjem poznavanju tehnologij pridelave in 
predelave teh izdelkov, oziroma želeli bi večjo gotovost, da je hrana res 
proizvedena ekološko. 
 

4.2.3 Tržne poti 
 
Z raziskavo (Wier in Calverley, 2002, str. 45-62) na  švedskem, danskem in  
britanskem trgu  je  ugotovljeno, da se izdelki v glavnem tržijo (85-95%) preko 
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konvencionalnih tržnih poti (supermarketi). V Avstriji in Belgiji se izvaja preko 
konvencionalnih tržnih poti 60-65% od vseh ekoloških izdelkov, ostalo preko malih 
specializiranih prodajaln. Na Nizozemskem in v Nemčiji je slika popolnoma 
drugačna, saj večina prodaje poteka preko specializiranih trgovin z ekološkimi 
živili, nekaj jih kupuje tudi neposredno pri proizvajalcih (osebno zaupanje).  
 
Za trg Avstrije in Belgije je značilno veliko nezaupanje v avtentičnost ekološke 
pridelave, saj le 13% porabnikov ekološke hrane zaupa v ekološki izvor izdelkov v 
supermarketih. 
 
Novejše raziskave evropskega trga ekoloških prehrambenih izdelkov so pokazale, 
da vlada na  evropskem  trgu neenotno razumevanje nekaterih pojmov (Aarset in 
soavtorji, 2004, str. 93-105): 

- definicija ekoloških živil ni enotno razumljena: potrošniki v posameznih 
državah EU zelo različno razumejo termin »ekološki izdelek«, 

- kontrolo izdelkov na evropskem trgu izvaja veliko število pooblaščenih 
organizacij (vsaka država jih ima več), kar pomeni nedoslednosti glede 
zahtev certificiranja – posledica je nezaupanje potrošnika. 

 
Razlogi za nakup, ki so bolj ali manj podobni v vseh evropskih državah, so poleg 
zaskrbljenosti za lastno zdravje, tudi skrb za okolje, skrb za humano ravnanje z 
živalmi (animal welfare), boljši okus hrane. V vseh državah se opaža  porast 
povpraševanja po ekoloških živilih. Porabniki so pripravljeni plačati do 40% višjo 
ceno predvsem pri sadju in zelenjavi, porast se kaže tudi pri povpraševanju po 
mesnih izdelkih ekološkega izvora (Aarset in soavtorji, 2004, str. 93-105). 
 
Pri nakupu govejega, svinjskega in perutninskega mesa in mesnih izdelkov v Veliki 
Britaniji, ki so ekološko pridelani, je glavni motiv za nakup skrb za humano 
ravnanje z živalmi, skrb za lastno zdravje je na drugem mestu. Pri nakupu 
jagnječjega mesa je na prvem mestu humano ravnanje z živalmi, na drugem 
mestu pa okus. V isti raziskavi je bilo ugotovljeno, da 18 % porabnikov redno 
kupuje meso ekološkega izvora. Od tega kupujejo največ piščančjega mesa (vsaj 
enkrat mesečno), najmanjša je potrošnja svinjskega mesa, (le 44 % porabnikov 
kupuje to vrsto mesa). Strah pred boleznimi pri živalih (BSE, itd), nima večjega 
vpliva na nakup mesa, le 7% vprašanih je izrazilo zaskrbljenost pred boleznimi  
(McEachern in soavtorji,  2004, str. 534-552). 

4.2.4 Cene 
 
Glede višine cen ekoloških živil na švedskem trgu, je 63% vprašanih izrazilo željo, 
da bi ta hrana morala imeti na trgu enako ceno kot konvencionalna živila, 5% 
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vprašanim se cena ne zdi pomembna, 49% vprašanih ne kupuje teh izdelkov, ker 
se jim zdi cena previsoka, to so v večji meri ženske in družine z več otoki. Glavni 
vzrok, zaradi katerega se kupci ne odločajo za nabavo, je visoka cena 
(Magnusson in soavtorji,  2001, str. 209-226). 
 
Kasnejše raziskave, predvsem na trgu Velike Britanije, so pokazale ravno 
nasprotno, cena nima bistvenega vpliva na nakupno odločanje (Rimal in soavtorji, 
2005, str. 84-97), pač pa kupce zanima predvsem tehnologija pridelave in 
gotovost, da so pridelki res pridelani na naravi prijazen način. 
 

5. TRŽNA RAZISKAVA O STALIŠČIH PORABNIKOV DO 
EKOLOŠKO PRIDELANE HRANE 

 
Kot nadgradnjo teoretične predstavitve pridelave in trženja ekološki prehrambenih 
izdelkov, bom v nadaljevanju naloge predstavila rezultate raziskave, ki sem jo 
izvedla v juniju 2006. Osnovni cilj raziskave je bil ugotoviti, ali so slovenski 
porabniki zainteresirani za nakup ekoloških izdelkov ter v kolikšni meri te izdelke 
že kupujejo. Nadalje je cilj raziskave ugotoviti odločilne dejavnike, zaradi katerih 
porabniki nabavljajo te proizvode ter glavne ovire, zaradi katerih se porabniki ne 
odločajo za nakup teh izdelkov. Iz analize pridobljenih podatkov bom skušala 
opredeliti kupčevo poznavanje posameznih izrazov v zvezi z ekološko pridelavo in 
njegovo zaupanje v to vrsto pridelave. Opravila bom tudi primerjavo po spolu, s 
čimer bom poskusila ugotoviti, ali se ženska in moška populacija razlikujeta v 
pogostosti nakupa, opravljena bo tudi primerjava med starejšo in mlajšo populacijo 
ter med družinami z otroki in brez otrok.  

5.1 Metodologija  
 
Zbiranje podatkov za empirični del naloge  sem opravila s pomočjo anketnega 
vprašalnika. Večina vprašanj je bila izpeljanih iz teoretične osnove pridobljene iz 
strokovnih člankov. Glede na to so bila oblikovana vprašanja in njihovo logično 
zaporedje.  
 
Anketni vprašalnik je sestavljen iz 15. vprašanj in splošnega vprašanja o 
demografskih značilnostih anketirancev (Priloga1: Anketni vprašalnik). V 
vprašanjih od 1 do 6 je zajeto poznavanje kupcev o posameznih pojmih v zvezi z 
ekološko pridelano hrano, njihovo mnenje o prepoznavnosti proizvodov ter njihovo 
poznavanje nadzora nad proizvodnjo in prodajo. V tem sklopu vprašanj sem 
skušala pridobiti podatke o splošni informiranosti porabnika, o pridelavi in prodaji 
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ekoloških prehrambenih izdelkov. Skušala sem pridobiti tudi podatke o tem, kje 
porabniki menijo, da dobijo največ informacij o izdelkih.  
 
Z naslednjim sklopom vprašanj (od 7 do 11) sem ugotavljala pogostost nakupa 
ekoloških živil, katere izdelke porabniki kupujejo ter kje jih najpogosteje kupijo. 
Anketiranci, ki ekološko pridelanih izdelkov ne kupujejo nikoli, niso odgovarjali na 
vprašanja od 8 do vključno 11. Na vprašanja 12 - 14 so odgovarjali tudi tisti, ki so v 
anketi odgovorili, da nikoli ne kupujejo ekoloških živil. V teh vprašanjih so zajete 
značilnosti izdelkov, zaradi katerih se kupci težje  odločajo za nakup, ali pa se 
sploh ne odločajo za nakup. Vprašanje 13 se nanaša na razloge, zaradi katerih se 
kupci odločajo za nakup ekološko pridelane hrane. Zadnje vprašanje se nanaša 
na cene ekoživil, oziroma kakšna je pripravljenost kupcev za nakup po cenah, ki 
so višje od konvencionalnih. 
 
Oblikovan je bil priložnostni vzorec 217 enot. Anketiranje je potekalo od 01.06. do 
30.06.2006. Celotni vzorec je sestavljalo 217 posameznikov različnih starosti in 
spolov. Osemdeset vprašalnikov je bilo izpolnjenih s sodelovanjem sodelavcev in 
znancev, 30 vprašalnikov je bilo izpolnjenih s pomočjo anketarja na ormoškem 
območju, 30 vprašalnikov so izpolnili naključni obiskovalci ekološke tržnice v 
Mariboru, ostalih 77 pa je bilo izpolnjenih v supermarketih Spar v Kočevju in 
Ribnici, kjer je   anketar (študent) izbral anketirance med naključnimi obiskovalci. 
 

5.1.1 Hipoteze raziskave 
 
Na podlagi literature povzete v predhodnih poglavjih in spoznanj dosedanjih 
raziskav na področju trženja ekoloških prehrambenih izdelkov, sem oblikovala 
naslednje raziskovalne hipoteze. Preizkusila jih bom na podlagi podatkov, 
pridobljenih z anketnim vprašalnikom. 
 
HIPOTEZA 1 
Višina neto dohodka gospodinjstva vpliva na pogostost nakupa ekološko 
pridelanih živil. V tržni raziskavi v državah EU (Rimal in soavtorji, 2005, str. 84-
96) je bila ugotovljena pozitivna povezava med višino prihodkov v gospodinjstvu 
in pogostostjo nabavo ekološko pridelane hrane. Gospodinjstva s srednje visokimi 
in visokimi prihodki so bolj nagnjena k nakupu ekološke hrane, tista z najnižjimi 
dohodki te hrane ne kupujejo nikoli.  
 
HIPOTEZA 2 
Ženske bolj pogosto nakupujejo ekološko pridelana živila kot moški kupci. 
Tuje raziskave kažejo, da so glavne pobudnice za nakup sonaravno pridelanih 
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izdelkov ženske (Rimal in soavtorji, 2005, str. 84-96), to povezujejo z na splošno 
večjo skrbjo žensk za zdravje. 
 
HIPOTEZA 3 
Največji porabnik ekološko pridelane hrane je kupec v starostni skupini do 
49 let. Raziskava med porabniki v večjih evropskih državah (VB, Nemčija, Španija, 
Norveška in Francija) je pokazala, da je največ kupcev ekoloških izdelkov med 
mlajšo populacijo, v starosti do 49 let (Aarset in soavtorji, 2004, str. 93-105). 
Starejši kupci so sicer na splošno bolj zaskrbljeni za zdravje in se zanimajo za 
zdravo prehranjevanje (maščobe, holesterol, ...) od mlajših, vendar pa so 
dohodkovno velikokrat omejeni pri nakupih. S porastom dohodkov se povečuje 
obseg nakupov ekološke hrane  tudi pri starejši populaciji (Rimal in soavtorji, 2005, 
str. 84-96). 
 
HIPOTEZA 4 
Med pogostostjo nakupa ekološko pridelanih živil pri družinah  z otroki 
oziroma tistimi brez otrok ni značilne razlike. V raziskavi (Magnusson in 
soavtorji, 2001, str. 209-226), opravljeni med švedskimi kupci, je bilo ugotovljeno, 
da družine z otroki niso  večji porabnik ekoloških proizvodov od tistih brez otrok. 
 
HIPOTEZA 5 
Med pogostostjo nakupa pri populaciji z višjo izobrazbo in tistimi z nižjo 
izobrazbo (manj kot srednja izobrazba) je značilna razlika. Podatki tržne 
raziskave pridobljeni iz obstoječe literature v tistem obdobju ter z raziskavo 
opravljeno na 2300 gospodinjstvih na Danskem, so pokazali, da populacija z višjo 
izobrazbo bolj pogosto nakupuje  ekološka živila od tistih z nižjo izobrazbo (Wier in 
Calverley, 2002, str. 45-62). 
 

5.2 Analiza podatkov 
 
Zbrani podatki so obdelani s programskim paketom Microsoft Excel 2000 ter 
statističnim programom SPSS 10.0 for Windows. Analiza podatkov je 
predstavljena s pomočjo tabel in slik. Dobljeni rezultati so predstavljeni po 
posameznih vsebinskih sklopih, na koncu je opravljena tudi analiza povezav med 
posameznimi spremenljivkami. 

5.2.1 Opis vzorca 
Vzorec je sestavljen iz anketiranih posameznikov, ki se razlikujejo po spolu 
starosti, izobrazbi, višini mesečnih neto dohodkov po gospodinjstvu. Tabelarični 
prikazi posameznih demografskih spremenljivk so prikazani v poglavju Priloge. 
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Glede na  spol (tabela 6), je na vprašalnik odgovorilo 135 žensk, to je 62,2 % in 82 
moških, kar predstavlja 37,8 % v celotnem vzorcu. 
 
Tabela 6:  struktura anketirancev po spolu 
 
Spol Število odgovorov Odstotki
Moški 82 37,8 
Ženski 135 62,2 
Skupaj 217 100,0 
 
Vir: Anketa, junij 2006 
 
Glede na starost je bil vzorec razdeljen v štiri starostne skupine. Največ 
anketirancev je bilo razvrščenih v starostno skupino od 18- 34 let, in sicer 46,1 %. 
Sledi starostna struktura od 35- 49 let  s 35 %, nato starostna skupina od 50- 64 
let  s 15,2 %, najmanjša je starostna skupina nad 65 let, ki obsega 3,7 % (Priloga 
2, tabela 1). 
 
Slika 8: Struktura anketirancev po starosti (v%) 
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Vir: Anketa, junij 2006 
 
Glede na  stopnjo dokončane izobrazbe so bili anketiranci razvrščeni v pet 
razredov. Iz rezultatov ankete je razvidno, da najvišji odstotek predstavlja skupina 
z dokončano srednjo šolo,  to je 41,9 %, sledi razred z višjo, visoko in 
univerzitetno izobrazbo, ki zajema 38,7 %, sledijo anketiranci z dokončano 
poklicno šolo, ki zajemajo 9,2 %. Anketirancev  z nedokončano in dokončano 
osnovno šolo je bilo 5,1%, enak odstotek pa je bilo anketirancev z dokončano 
podiplomsko izobrazbo, to je 5,1 % (Priloga 2, tabela 2). 
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Slika 9: Izobrazbena struktura anketirancev 
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Vir: Anketa, junij 2006 
 
Anketiranci so v vprašalniku ocenili neto mesečni dohodek njihovega 
gospodinjstva. V skupino, ki ocenjuje svoj mesečni dohodek od 120.000 do 
200.000, se je uvrstilo 27,2 % vprašanih. Drugo največjo skupino predstavljajo 
22,6 % vprašanih, to so tisti, ki so svoj neto dohodek ocenili  kot 320.000 in več. 
Sledi skupina, ki ocenjuje svoj dohodek med 90.000 in 120.000, to je 18,9 %. Med 
200.001 in 280.000 ocenjuje svoje dohodke 17,1 % vprašanih, najmanj pa jih je v 
skupini med 280.001 in 320.000 SIT, to je 14,3 % (Priloga 2, tabela 3). 
 
Slika 10: Struktura anketirancev glede na mesečni neto dohodek 
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Vir: Anketa, junij 2006 
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Od vseh vprašanih ima status »samski« 41,9 %, 45,2 % vprašanih je poročenih 
parov z otroki, najmanj, to je 12,9 %, je poročenih parov brez otrok (Priloga 3, 
tabela 4). 
 
Glede na okolje, v katerem bivajo, je 48,8% vprašanih navedlo, da bivajo v naselju 
z manj kot 10.000 prebivalci, 28,1 % jih biva v naselju s 100.000 prebivalci in več, 
najmanj jih prebiva v naselju med 10.000 prebivalci do 99.999 prebivalci, in sicer 
23,0 % (Priloga 2, tabela 5). 
 
Slika 11: Okolje v katerem bivajo anketiranci glede na število prebivalcev (v %) 
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Vir: Anketa, junij 2006 

5.2.2 Rezultati raziskave 
Pri statistični obdelavi bodo najprej  prikazani rezultati ankete po posameznih 
vsebinskih sklopih, nato bodo sledile analize statističnih povezav med 
posameznimi vprašanji. 
 
Poznavanje posameznih pojmov ekološko pridelane  hrane 
 
V tem vprašanju nas je zanimalo poznavanje anketirancev posameznih izrazov o 
ekološko pridelani hrani. Na vprašanje so odgovarjali z obkroževanjem 
posameznih izrazov, za katere menijo, da jih poznajo. Nismo pa jih spraševali po 
vsebinskem pomenu posameznega izraza, saj vsi izrazi označujejo ekološko 
pridelana živila (natančnejše definicije posameznih izrazov so podane v poglavju 
2.3 Ekološko pridelana hrana). Anketiranci so pokazali visoko poznavanje izrazov, 
saj je le pri izrazu integrirano pridelana hrana  47,5% vprašanih odgovorilo, da 
tega izraza ne pozna ter pri izrazu organsko pridelana hrana, kjer je 69,6%, 
vprašanih odgovorilo, da tega izraza ne pozna. Nekaj več kot 86% vprašanih 
pozna izraz ekološko pridelana hrana, 83,9%  jih pozna izraz biološko pridelana 
hrana. Le 3,7% od vseh  vprašanih ne pozna nobenega od navedenih izrazov.  
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Tabela 7: Poznavanje posameznih izrazov za ekološko pridelano hrano (v%) 
 
 Poznavanje Biološko 

pridelana 
hrana 

Integrirano 
pridelana  
hrana 

Ekološko 
pridelana 
hrana 

Organsko 
pridelana 
hrana 

Ne pozna 
nobenega 
izraza 

Ne pozna 16,1 47,5 13,8 69,6 3,7 
Pozna 83,9 52,5 86,2 30,4 96,3 

 
Vir : Anketa, junij 2006 
 
Poznavanje oznak za ekološko pridelana živila  
 
Anketiranci so odgovarjali na vprašanja o poznavanju oznak za ekološko pridelana 
živila. Iz odgovorov je bilo ugotovljeno, da največ vprašanih pozna Uradni znak RS 
in oznako Biodar. Manj poznajo oznako Demeter in Uradni znak EU.  
 
Ugotovitve so sledeče:  
 
Največ vprašanih pozna Uradni znak RS, to je kar  58,5% vprašanih, na drugem 
mestu je poznavanje oznake Biodar, ki jo pozna 52,1%, na tretjem mestu je 
poznavanje  Uradnega znaka EU, ki ga  pozna 19,4%. Najslabše je poznavanje 
Oznake Demeter, ki jo pozna zgolj 18,9% vprašanih.  
 
Tabela 8: Poznavanje oznak za ekološko pridelana živila (v %) 
 
Poznavanje oznak Uradni znak RS Uradni znak EU Demeter Biodar 
Pozna 58,5 19,4 18,9 52,1 
Ne pozna 41,5 80,6 81,1 47,9 

 
Vir: Anketa, junij 2006 
 
Prepoznavnost ekološko pridelanih prehrambenih izdelkov na trgovskih 
policah in mnenje porabnikov o ustreznosti nadzora nad proizvajalci 
ekoloških živil  
 
Na vprašanje o zadostni prepoznavnosti izdelkov ekološkega izvora na trgovskih 
policah, je odgovorilo negativno kar 69,1% vprašanih, 14,3% jih tega ne ve, le 
16,6% jih meni, da je prepoznavnost tega blaga zadostna (Priloga 2, tabela 6). 
 
O ustreznosti nadzora nad proizvajalci, ki proizvajajo ekološko hrano, le 20,3% 
vprašanih meni, da je ustrezna. Ostali vprašani kažejo nezaupanje do ustreznosti 
nadzora, saj jih 47,5% meni, da nadzor ni ustrezen, oziroma jih kar 32,3% meni, 
da o tem vedo premalo. To nezaupanje se je pokazalo tudi pri odgovorih na 5. 
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vprašanje, kjer so vprašani pokazali visoko zanimanje za način kontroliranja 
proizvajalcev (Priloga 2, tabela 7). 
 
Opredelitev porabnikov o področju v zvezi s pridelavo in prodajo ekoloških 
živil, o katerem  bi želeli biti bolje informirani  
 
V anketi smo vprašanim dali možnost, da izbirajo med petimi področji v zvezi s 
pridelavo in prodajo ekoloških živil, o katerih bi želeli biti bolje obveščeni. Največ 
zanimanja so vprašani pokazali za področje » informacije o načinu pridelave« 
35,5%. Naslednje področje so »informacije o kontroli proizvajalcev«, kar zanima  
30,9% vprašanih. Sledi področje »informacije o možnostih nakupa«, najmanj 
zanimanja je bilo  za področje »možnost obiska pri proizvajalcih«, le  3,7%. Tisti, ki 
se niso mogli odločiti za nobeno navedenih področij, so se opredelili za  možnost 
»drugo«, teh je bilo 1,4% . 
 
Slika 12: Želene informacije o področjih v zvezi s pridelavo in prodajo ekoživil  
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Vir: Anketa, junij 2006 
 
Vir informacij o ekološko pridelanih živilih  
 
Zanimalo nas je tudi, kje porabniki menijo, da dobijo največ koristnih informacij o 
ekološko pridelanih živilih. Izbirali so med osmimi možnostmi. Odločili so se lahko 
le za eno možnost.  Vprašani so ocenili, da največ koristnih informacij pridobijo od 
znancev in prijateljev, 24,9%; drugi važen vir informacij predstavljajo 
izobraževalne RTV oddaje, 20,7%; sledijo tiskani mediji, 17,1%; nato prodajna 
mesta, 15,2%; sledi internet, 8,8% in nazadnje reklamni letaki, 1,8%. Za tiste, ki se 
ne morejo odločiti za nobeno od navedenih področij, je bila podana tudi možnost 
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drugo, zanjo se je odločilo 4,1%vprašanih. Tu so nekateri anketiranci dopisali, da 
so največ koristnih informacij o ekološki pridelavi izvedeli med šolanjem. 
 
Slika 13: Vir informacij o ekoloških živilih 
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Vir: Anketa, junij 2006 
 
Pogostost nakupa ekoloških živil  
 
V 7. vprašanju so anketiranci odgovarjali na vprašanje, kako pogosto nakupujejo 
živila ekološkega izvora. Iz dobljenih odgovorov smo dobili naslednje rezultate: 
stalno (vsaj 1x tedensko) nakupuje 6,5% vprašanih; pogosto (vsaj 1x mesečno) jih 
nakupuje 25,3%; redko (vsaj 1x na šest mesecev) jih kupuje 24,9%; zelo redko (1x 
letno) jih kupuje 10,6%; nikoli pa 32,7% (Priloga 2, tabela 8). 
 
Obstoječa poraba  posameznih blagovnih skupin ekoživil  
 
Anketiranci so  približno ocenili, v kakšnih deležih nakupujejo posamezne 
blagovne skupine od celotne količine ekoloških živil, ki jih kupujejo. Rezultati 
odgovorov 146 kupcev, ki kupujejo ekološka živila, so prikazani v tabeli 9. 
Posamezni deleži nakupa so razdeljeni v 7 skupin, delež nakupa posamezne 
skupine pa so anketiranci ocenjevali v odstotkih.  
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Tabela 9: Deleži nakupa posameznih blagovnih skupin 
 
Količina 
nakupa (%) 

Sadje 
zelenjava 

Žita, mlevski 
izdelki 

Mleko, 
mlečni izdelki

Med Kruh Jajca Meso

Do 14,02 27,6 63,7 71,9 68,5 80,8 84,9 76,7
14,03-28,05 19,3 16,4 11,6 11,0 6,8 11,0 11,6
28,06-42,18 19,3 7,5 12,3 6,8 8,9 3,4 6,2 
42,19-58,21 15,2 7,5 2,1 4,1 2,1 0,7 2,1 
58,22-72,24 7,6 2,1 0,7 4,1 1,4  2,1 
72,25-86,27 5,5   1,4   0,7 
86,28-100 5,5 2,7 1,4 4,1   0,7 
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 
Vir: Anketa, junij 2006 
 
Iz dobljene analize v tabeli 9 je razvidno, da v celotni količini nakupljenih ekoživil 
največji delež v povprečju predstavlja nakup sadja in zelenjave, sledijo žita in 
mlevski izdelki, med, nato mleko in mlečni izdelki, nazadnje pa meso, kruh in jajca. 
 
Mnenje porabnikov o založenosti  ekološkega trga in zadovoljstvo z 
obstoječo dostopnostjo do teh živil 
 
Na vprašanje, ali na trgu z ekoživili pogrešajo katero vrsto blaga, je 74,5% od 
tistih, ki kupujejo ekološke izdelke, odgovorilo, da ne pogrešajo nobenega izdelka. 
Da pogrešajo nekatere izdelke, jih je odgovorilo 25,5%. Na vprašanje so 
anketiranci odgovarjali z »da« ali »ne«, pri odgovoru da, so imeli tudi možnost, da 
navedejo, katere izdelke pogrešajo. Navedli so predvsem, da pogrešajo pijače 
ekološkega izvora (alkoholne in brezalkoholne) ter sladice. Nekateri so navedli, da 
pogrešajo na trgu več mesa, jajc, mleka in mlečnih izdelkov (Priloga 2, tabela 9). 
 
Med anketiranci, ki kupujejo ekološka živila (N=146),  je več kupcev nezadovoljnih, 
kot zadovoljnih z obstoječo dostopnostjo do ekoživil na trgu, saj je kar 58,9% 
kupcev odgovorilo negativno (niso zadovoljni), 41,1% kupcev pa je odgovorilo, da 
so zadovoljni. (Priloga 2, tabela 10). 
 
Mesto nakupa ekološko pridelanih prehrambenih izdelkov  
 
Anketiranci so ocenili, kje običajno nakupujejo ekoživila. Rezultati so zbrani v 
tabeli 10. Iz analize končnih podatkov je razvidno, da anketiranci najbolj pogosto 
nakupujejo  v specializiranih trgovinah in supermarketih, nekoliko manj na trgu, 
najmanj pa neposredno na kmetiji. Vendar 23,3% tistih, ki kupujejo neposredno na 
kmetiji, opravi  75-100% nakupa  le na kmetiji. V supermarketih in specializiranih 
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trgovinah je pogostost nakupa visoka, vendar pa kupci količinsko tam nakupijo 
malo, do 25% od vseh nakupov ekoživil. 22,6% kupcev, ki kupujejo na trgu, 
opravijo do 50% vseh nakupov tam. V specializiranih trgovinah opravi do polovice 
vseh nakupov 19,2% kupcev, v supermarketu pa le 12,3% kupcev. 
 
Tabela 10: Mesto nakupa ekoživil (v %) 
 
 

Količina 
nakupa (%)  

Neposredno na 
kmetiji 

Specializirana 
trgovina 

Trg Supermarket 

Od 0 do 25 49,3 74,7 61,6 73,3 
Od 26 do 50 18,5 19,2 22,6 12,3 
Od 51 do 75 8,9 3,4 5,5 3,4 
Od 76 do 100 23,3 2,7 10,3 11,0 
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Vir: Anketa, junij 2006 
 
Trditve v zvezi s pomanjkljivostmi trga z ekološko pridelanimi živili  
 
Vprašanje v zvezi s pomanjkljivostmi trga ekološko pridelanih živil je bilo 
sestavljeno iz štirih trditev. Na to vprašanje so odgovarjali tudi tisti, ki nikoli ne 
kupujejo ekoživil. Anketiranci so ocenjevali posamezne trditve z ocenami od 0 do 
5, kjer ocena 0 pomeni »ne vem«, ocena 1 pomeni »sploh ne drži«, 2 pomeni »ne 
drži«, 3 pomeni »delno drži«, 4 pomeni »drži«, 5 pa pomeni »popolnoma drži«.  
 
Rezultati so razvidni iz tabele 11, kjer je razvidna povprečna vrednost strinjanja s 
posamezno trditvijo. Prva trditev »informacije o živilih so pomanjkljive«, je bila 
ocenjena s povprečno oceno 3,39. Druga trditev »informacije o možnostih nakupa 
ekoloških živil so pomanjkljive«, je bila ocenjena z oceno 3,38. Tretja trditev 
»proizvodi so nedosegljivi«, z oceno 2,64. Četrta trditev »izbor živil je 
preskromen« pa z oceno 3,22. 
 
Podobna vprašanja smo zastavili že v 11. vprašanju (zadovoljstvo z obstoječimi 
tržnimi potmi oziroma dostopnostjo do izdelkov), kjer so odgovarjali le tisti 
anketiranci, ki kupujejo ekoživila,  ti so izrazili  nezadovoljstvo z obstoječimi tržnimi 
potmi. Tudi na 9. vprašanje (zadovoljstvo s pestrostjo ponudbe) so odgovarjali le 
tisti, ki kupujejo ekoživila in rezultati so pokazali, da so kupci ekoživil zadovoljni s 
pestrostjo ponudbe na trgu. 
 
V 12. vprašanju, so poleg kupcev ekoživil odgovarjali tudi tisti, ki sploh ne kupujejo 
teh izdelkov. Rezultati so obratni. Anketiranci se ne strinjajo s trditvijo, da so 
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proizvodi nedosegljivi (trg slabo organiziran), strinjajo pa se s trditvijo, da je 
pestrost ponudbe preskromna. 
 
Tabela 11: Trditve v zvezi s pomanjkljivostmi trga z ekoživili (N = 217) 

 
Trditve Povprečna 

vrednost ocene 
Std. odklon

Informacije o živilih so pomanjkljive 3,39 1,11 
Informacije o možnostih nakupa so pomanjkljive 3,38 1,14 
Proizvodi so nedosegljivi 2,64 1,13 
Izbor živil je preskromen 3,22 1,27 

Vir: Anketa, junij 2006 
 
Značilnosti ekološko pridelanih živil zaradi katerih se kupci odločajo za 
nakup  
 
Anketiranci so ocenjevali trditve v povezavi z ekološko pridelano hrano. Trditve so 
ocenjevali  od 1 do 5, kjer 1 pomeni “sploh ne drži, 5 pa “popolnoma drži”. Kot 
potrjuje tabela 12, so najvišjo stopnjo strinjanja (povprečna ocena 4,37)  pokazali 
pri trditvi “Pridelava je manj obremenjujoča za okolje” in pri trditvi  “Ekološka živila 
so bolj zdrava od običajnih živil” (povprečna ocena 4,21). Strinjali so se s trditvami 
“Ekološka živila niso gensko spremenjena” (povprečna ocena 4,01), “Ne vsebujejo 
pesticidov in drugih sintetičnih snovi” (povprečna ocena 3,96), sledi trditev “, V 
ekološki reji je boljše ravnanje z živalmi” (povprečna ocena 3,78), nato s trditvijo 
“Ekološka živila so  boljše kvalitete” (povprečna ocena 3,75) ter s trditvijo “Imajo 
boljši okus” (povprečna ocena 3,69). Anketiranci pa se v povprečju niso strinjali s 
trditvijo “Imajo prijeten izgled” (povprečna ocena 2,73).  
 
Tabela 12: Trditve v zvezi z ekološko pridelano hrano 

Trditve Povprečna 
vrednost ocene 

Std. odklon 

Ekoživila so bolj zdrava od običajnih 4,21 ,90 
Pridelava je manj obremenjujoča za 
okolje 

4,37 ,78 

Ekoživila niso gensko spremenjena 4,01 ,94 
V  ekološki reji je boljše ravnanje z 
živalmi 

3,78 ,97 

Ne vsebujejo pesticidov in drugih 
sintetičnih snovi 

3,96 ,96 

Imajo boljši okus 3,69 1,04 
So boljše kvalitete 3,75 1,06 
Imajo prijeten izgled 2,73 1,00 
Vir: Anketa, junij 2006 
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Značilnosti ekološko pridelanih živil, ki otežujejo odločitev glede nakupa  
 
Kot najbolj pomemben dejavnik, ki otežuje odločitev glede nakupa ekoloških 
izdelkov, so anketiranci ocenili visoko ceno izdelkov. Najmanj razpršeni 
(standardni odklon 0,91) so bili odgovori glede trditve o visoki ceni ekološko 
pridelanih živil. Tej trditvi so anketiranci prisodili najvišji pomen (4,06). Visok 
pomen so prisodili tudi nezaupanju v način pridelave (3,55), nato trditvi o slabi 
kvaliteti (3,54). Kot delno pomembno so ocenili trditev o neprivlačnem izgledu 
izdelkov (3,09), kjer odgovori najbolj varirajo (standardni odklon 1,13) ter trditev o 
slabšem okusu (3,18). 
 
Tabela 13: Dejavniki, ki otežujejo odločitev glede nakupa ekoživil 
 
Dejavniki Povprečna  

vrednost ocene 
Std. dklon

Visoka cena 4,06 ,91 
Neprivlačen izgled 3,09 1,13 
Slabši okus 3,18 1,07 
Nezaupanje v način pridelave 3,55 1,11 
Slaba kvaliteta 3,54 1,07 
 
Vir: Anketa, junij 2006 
 
 
Cenovni vidiki pripravljenosti anketirancev za nakup ekološko pridelanih 
živil  
 
 
Želeli smo ugotoviti, koliko višjo ceno od običajne, so pripravljeni plačati porabniki 
pri nakupu ekološko pridelanih živil. Iz slike 14 je razvidno, da je do 10 % višjo 
ceno pripravljeno plačati 41,9% vprašanih. Od 11 do 25% višjo ceno je 
pripravljenih plačati 42,9% vprašanih. Od 26 do 50% višjo ceno je pripravljenih 
plačati 14,7% vprašanih. Več kot 50% višjo ceno je pripravljenih plačati le 0,5% 
vprašanih. 
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Slika 14: Koliko višjo ceno od običajne je pripravljen plačati kupec 

Koliko višjo ceno so pripravljeni plačati 
porabniki

42%

42%

15% 1%

do 10 %

od 11 do 25%

od 26 do 50%

več kot 50%

 
Vir: Anketa, junij 2006 

5.2.3 Analiza povezav med spremenljivkami – preizkušanje domnev 
 
HIPOTEZA 1 
 
V prvi hipotezi smo poskušali ugotoviti, ali obstaja povezanost med višino dohodka 
in pogostostjo nakupa ekološko pridelanih živil. Predpostavili smo, da je pogostost 
nakupov odvisna od višine neto dohodka na gospodinjstvo. Hipotezo smo preverili 
s Pearsonovim Hi-kvadrat preizkusom. Ker so imele določene celice premajhno 
frekvenco in zaradi smiselnosti preverjanja hipoteze, smo posamezne kategorije 
dohodkov združili. Test je pokazal, da kupci z neto mesečnim dohodkom nad 
200.000 SIT ne nakupujejo statistično značilno več kot skupina z nižjimi dohodki. 
(Priloga 3,  tabela 11). 
 
HIPOTEZA 2 
 
Naslednja predpostavka je bila, da ženske bolj pogosto nakupujejo ekološko 
pridelana živila kot moški kupci. Ker so imele določene celice premajhno 
frekvenco in zaradi smiselnosti preverjanja hipoteze, smo posamezne kategorije 
pri pogostosti nakupa združili. Hi-kvadrat test je pokazal statistično značilne razlike 
med skupinama kupcev glede na spol pri stopnji tveganja P<0.05 (Priloga 3, 
tabela 12). Glede na rezultate tujih raziskav lahko sklepamo, da so ženske bolj 
pogosti kupci ekoživil kot moški. 
 
HIPOTEZA 3 
 
V tej hipotezi smo skušali dokazati predpostavko, da je največji porabnik ekološko 
pridelane hrane kupec v starostni skupini do 49 let. Hipotezo smo preverili s 
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Pearsonovim hi-kvadrat preizkusom. Na podlagi analize je bilo ugotovljeno, da 
razlika med skupinami glede pogostosti nakupa ekoživil (starostna skupina do 49 
let in nad 50 let) ni statistično značilna pri stopnji tveganja P<0,05 (Priloga 3, 
tabela 13). 
 
HIPOTEZA 4 
 
V četrti hipotezi smo poskusili dokazati predpostavko, da ni značilne razlike med 
pogostostjo nakupa pri družinah  z otroki oziroma tistimi brez otrok. Glede na 
status smo anketirance razvrstili v dve skupini: z otroki,  brez otrok. Test povezave 
med statusom anketirancev in pogostostjo nakupa ni pokazal statistično značilnih 
razlik. Hipotezo smo preverili s Pearsonovim hi-kvadrat preizkusom. Na podlagi 
analize je bilo ugotovljeno, da razlika med skupinami ni statistično značilna pri 
stopnji tveganja P<0,05 (Priloga 3, tabela 14). 
 
HIPOTEZA 5 
 
S pomočjo te hipoteze smo skušali ugotoviti, ali obstaja povezanost med 
pogostostjo nakupa ekoživil in izobrazbo. Posamezne izobrazbene kategorije smo 
združili v dve skupini, in sicer srednja šola in manj,  višja, visoka šola in več. 
Hipotezo smo preverili s Pearsonovim hi-kvadrat preizkusom. Na podlagi analize 
vzorčnih podatkov  smo ugotovili, da razlika v pogostosti nakupa ekoživil ni 
statistično značilna glede na izobrazbo (Priloga 3, tabela 15). 
 

5.3 Ugotovitve raziskave 
 
Anketiranci so pokazali presenetljivo visoko poznavanje izrazov, ki označujejo 
ekološko pridelano hrano. Slabše poznavanje je ugotovljeno le pri izrazu 
integrirano pridelana hrana  ter pri izrazu organsko pridelana hrana. Le 3,7% od 
vseh  vprašanih ne pozna nobenega od navedenih izrazov. 
 
Glede porabnikovega poznavanja oznak za ekološko pridelana živila, smo 
ugotovili, da največ vprašanih pozna Uradni znak RS in oznako Biodar. Manj 
poznajo oznako Demeter in Uradni znak EU. Na vprašanje o zadostni 
prepoznavnosti izdelkov ekološkega izvora na trgovskih policah je kar 69,1% 
vprašanih  menilo, da je prepoznavnost tega blaga preslaba. 
 
O ustreznosti nadzora nad proizvajalci, ki proizvajajo ekološko hrano, vprašani 
menijo (47,5%), da ni ustrezna, 32,3% jih meni, da o tem vedo premalo, le 20,2% 
vprašanih jih meni, da je nadzor nad proizvajalci ustrezen. Pomanjkanje informacij 
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o nadzoru oziroma nezaupanje, se je potrdilo tudi v rezultatih odgovorov na 5. 
vprašanje, pri katerem je 30,9% vprašanih pokazalo zanimanje za več informacij o 
nadzoru (izmed petih možnosti) ter o načinu kontroliranja proizvajalcev. 
 
Ugotavljali smo tudi, kje porabniki menijo, da dobijo največ koristnih informacij o 
ekološko pridelanih živilih. Vprašani so ocenili, da največ koristnih informacij 
pridobijo od znancev in prijateljev; drugi važen vir informacij predstavljajo 
izobraževalne RTV oddaje; sledijo tiskani mediji; nato prodajna mesta. Iz 
odgovorov bi lahko sklepali, da v medijih informacij o ekološko pridelanih živilih ni 
dovolj, oziroma niso primerne. 
 
Glede pogostosti nakupovanja so rezultati pokazali, da stalno (vsaj 1x tedensko) 
nakupuje 6,5% vprašanih; pogosto (vsaj 1x mesečno) jih nakupuje 25,3%; redko 
(vsaj 1x na šest mesecev) jih kupuje 24,9%; zelo redko (1x letno) jih kupuje 
10,6%; nikoli pa 32,7%. V drugih evropskih državah se rezultati razlikujejo po 
posameznih državah. V Veliki Britaniji je bilo z raziskavo (Rimal in soavtorji, 2005, 
str. 84-96) ugotovljeno, da le 4% vprašanih ekološke prehrambene izdelke 
nakupuje stalno. Na Švedskem je raziskava (Magnusson in soavtorji, 2001, str. 
209-226) pokazala, da kar 13% od vprašanih redno kupuje prehrambene 
proizvode ekološkega izvora.  
 
Ugotavljali smo tudi, katere izdelke porabniki kupujejo največ ter ugotovili, da v 
celotni količini nakupljenih ekoživil največji delež predstavlja nakup sadja in 
zelenjave, sledijo žita in mlevski izdelki, med, nato mleko in mlečni izdelki, 
nazadnje pa meso, kruh in jajca. 
 
Približno tri četrtine tistih, ki kupujejo ekološke izdelke, ne pogreša na trgu 
nobenega ekološkega izdelka. Le 25,5% vprašanih je odgovorilo, da pogrešajo 
nekatere izdelke. Posamezni vprašani so navedli, da pogrešajo pijače ekološkega 
izvora (alkoholne in brezalkoholne) ter sladice. Nekateri bi želeli na trgu več mesa, 
jajc, mleka in mlečnih izdelkov. Glede mnenja kupcev o dostopnosti izdelkov na 
trgu, so rezultati  pokazali, da kupci niso zadovoljni z obstoječo dostopnostjo do 
ekoživil na trgu, saj je kar 58,9% kupcev odgovorilo negativno (niso zadovoljni). 
 
Anketiranci so ocenjevali trditve v povezavi z ekološko pridelano hrano. Najvišjo 
stopnjo strinjanja so pokazali pri trditvi, da je ekološka pridelava manj 
obremenjujoča za okolje. Sledila je strinjanje s trditvijo, da so ekološka živila  bolj 
zdrava od običajnih, nato trditev, da ekološka živila niso gensko spremenjena, šele 
na četrto mestu se je uvrstila trditev, da ekoživila ne  vsebujejo pesticidov in drugih 
sintetičnih snovi, nato je sledila trditev, da je pri ekološki reji  boljše ravnanje z 
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živalmi, nato trditev o boljši kvaliteti teh izdelkov ter trditev o boljšem okusu teh 
živil.  
 
Glavni razlog za nabavo ekoloških živil na evropskem trgu je skrb porabnikov za 
lastno zdravje. Raziskava (Wier in Calverley , 2002, str. 45-62) je pokazala, da se 
na Danskem vzroki za nakup nekoliko razlikujejo glede na posamezne skupine 
porabnikov, vendar je večina porabnikov kot vzrok za nakup navedla 
zaskrbljenosti za lastno zdravje in boljši okus teh izdelkov. V isti raziskavi je bilo 
ugotovljeno, da so najbolj zaskrbljeni za lastno zdravje  nemški, avstrijski in grški 
porabniki.  
 
Kot najbolj pomemben dejavnik, ki otežuje odločitev glede nakupa ekoloških 
izdelkov, so anketiranci ocenili visoko ceno izdelkov. Pri ugotavljanju glavnih 
razlogov, zaradi katerih se kupci ne odločajo za nakup ekoloških proizvodov na 
evropskem trgu, so tržne raziskave o porabniku ekoloških izdelkov tudi tam 
pokazale kot glavni  razlog visoko ceno proizvodov (Tregear in soavtorji, 1994, str. 
3-10). 
 
Skušali smo tudi ugotoviti, koliko višjo ceno od običajne so pripravljeni plačati  
porabniki pri nakupu ekološko pridelanih živil. Do 10 % višjo ceno je pripravljenih 
plačati 41,9% vprašanih. Od 11 do 25% višjo ceno je pripravljenih plačati 42,9% 
vprašanih. Od 26 do 50% višjo ceno je pripravljenih plačati 14,7% vprašanih. Več 
kot 50% višjo ceno je pripravljenih plačati le 0,5% vprašanih. Tudi v drugih 
evropskih državah so rezultati raziskav podobni, saj je 45-80% porabnikov  
pripravljenih plačati 5-10% višjo ceno, 10-50% porabnikov je pripravljenih plačati 
med 10-30% višjo ceno. Vendar pa so razlike med posameznimi državami. Danci 
in Nemci, ki pretežno nabavljajo v specializiranih prodajalnah, so pripravljeni 
plačevati več kot 30% višje cene, Britanci in Skandinavci pa pričakujejo le 5-15% 
višje cene in kupujejo pretežno v supermarketih (Wier in Calverley, 2002, str. 45-
62). 
 
Za boljše razumevanje problematike smo postavili pet hipotez, ki smo jih preverili s 
pomočjo statističnih testov. V nadaljevanju sledi kratek povzetek ugotovitev, do 
katerih smo prišli na podlagi preverjanja hipotez. 
 
Rezultati raziskave so pokazali, da med pogostostjo nakupa in neto dohodki na 
gospodinjstvo ne obstaja povezanost. Na podlagi analize vzorčnih podatkov smo 
ugotovili statistično značilno razliko v pogostosti nakupa ekoživil med moško in 
žensko populacijo, kar je v skladu z ugotovitvami  v strokovnih člankih, ki so 
povzeti v teoretičnem delu naloge.  
 

 63



Rezultati testov so pokazali, da med mlajšo in starejšo populacijo ni razlike v 
pogostosti nakupa ekoživil. Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da tako mlajši 
kot starejši porabniki vedno več poudarka dajejo zdravemu prehranjevanju. 
 
Prav tako  rezultati niso pokazali razlike v pogostosti nakupov ekoživil med tistimi 
družinami, ki imajo otroke in tistimi, ki nimajo otrok. Želeli smo ugotoviti, ali obstaja 
povezanost med pogostostjo nakupov in višino izobrazbe vprašanih. Statistični 
test razlike med skupinama ni pokazal. 
 
Glede na to, da je bila raziskava opravljena na majhnem vzorcu vprašanih, na 
omejeni lokaciji ter v omejenem časovnem terminu, se zavedam dejstva, da 
dobljenih rezultatov ne smemo posploševati. Za zanesljivejše rezultate bi bilo 
potrebno opraviti raziskavo na večjem vzorcu in po vseh slovenskih regijah. 
 

6. SKLEP 
 
Evropska skupna kmetijska politika daje velik poudarek razvoju in  povečanju 
ekološkega kmetovanja. Glede na naravne danosti slovenskega podeželja, kjer je 
le na majhnem  (nižinskem) delu možno intenzivno kmetovanje, je edina možnost 
povečanja prihodkov na kmetijah, preusmeritev le-teh v ekološko proizvodnjo. 
Naša država in EU s svojo kmetijsko politiko, s subvencijami in drugimi podporami   
sicer spodbujata takšno proizvodnjo, vendar po mojem mnenju premalo 
namensko. 
 
S porastom proizvodnje teh izdelkov bo potrebna tudi boljša organizacija trga 
ekoloških izdelkov. Proizvajalci se bodo morali združevati, organizirati 
distribucijske poti, nastopati pod razpoznavnimi blagovnimi  znamkami. Zaradi 
vstopa v EU, se je trg z ekološkimi živili povečal, povečala pa se bo tudi  
konkurenca med proizvajalci in prodajalci ekoloških prehranskih proizvodov, zato 
je v bodoče realno  pričakovati tudi padec cen teh proizvodov. S subvencijami, ki 
jih dajeta naša država in EU, pridelovalci nadomestijo težjo pridelavo in količinski 
izpad proizvodnje, zato so na trgu cene teh izdelkov pogosto neupravičeno visoke. 
 
Z znižanjem cen bodo proizvodi dostopnejši tudi tistim porabnikom, ki imajo nižje 
dohodke, kar je vsekakor cilj kmetijske politike na področju zdrave hrane. Za 
dosego tega cilja bo morala država s svojo kmetijsko politiko omogočiti večjo 
dostopnost ekokmetijskega sektorja do investicijskih podpor, prav tako bodo 
morale ekološko pridelavo podpreti lokalne skupnosti. Predvsem pa menim, da 
država trenutno premalo podpira, oziroma namenja premalo sredstev za raziskave 
s področja ekološkega kmetijstva. Javnost bi bilo potrebno bolj učinkovito 
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obveščati o ekološkem kmetijstvu in ekoživilih ter ta znanja vključiti v 
izobraževalne programe splošnih in specializiranih šol.  
 
V podporo razvoju ekološkega kmetijstva in trženja ekoživil bi bilo v bodoče 
potrebno večje vključevanje ekološkega kmetijstva v raziskovalna dela, boljša 
identifikacija potreb po raziskavah v sektorju ekološkega kmetijstva in živil; 
vključevanje ekoloških raziskav v aplikativne raziskave; ter na splošno večje 
vključevanje ekološkega kmetijstva v interdisciplinarne raziskovalne projekte. 
 
Zaradi pomanjkanja podatkov o trgu in porabniku te hrane v Sloveniji, sem se 
odločila za tržno raziskavo, s katero sem poskusila ugotoviti glavne značilnosti le-
teh na slovenskem trgu.  
 
Iz analize dobljenih rezultatov sem prišla do naslednjih zaključkov: 

- višina dohodka ne vpliva na pogostost nakupa ekološko pridelanih živil,  
- ženske in moški ne nakupujejo enako pogosto ekoživila, test med 

pogostostjo nakupa in spolom je pokazal statistično značilne razlike, 
- med posameznimi starostnimi skupinami ni razlike v pogostosti 

nakupov ekoživil, 
- med pogostostjo nakupa pri družinah  z otroki oziroma tistimi brez otrok  

ni statistično značilne razlike,  
- eden izmed temeljnih razlogov za nakup ekoloških živil je skrb za 

okolje, saj so pokazali vprašani najvišjo stopnjo strinjanja s trditvijo, da 
so ta živila manj obremenjujoča za okolje, 

- eden izmed najpomembnejših razlogov,  da se porabniki manj odločajo 
za nakup ekološko pridelanih živil,  je visoka cena teh izdelkov, 

- kupci so sicer pripravljeni plačati nekoliko višjo ceno za ekološka živila, 
vendar ta cena ne bi smela za več kot  25% presegati cene  običajnih 
izdelkov, 

- na našem trgu vlada precejšnje nezaupanje kupcev v ustreznost 
nadzora nad proizvajalci, predelovalci  in prodajalci teh izdelkov. 

 
V raziskavo sem skušala zajeti čim večji vzorec porabnikov, žal sem zaradi 
časovne in denarne omejitve zajela le manjši vzorec naključnih anketirancev 
(N=217). Z dodatnimi sredstvi bi z raziskavo lahko zajela večji vzorec prebivalstva, 
kar bi vsekakor povečalo prepričljivost dobljenih rezultatov. 
 
Kljub majhnosti vzorca, pa sem prišla do nekaterih zanimivih rezultatov, ki so 
primerljivi z rezultati raziskav na tujih trgih. Vsi trendi kažejo na rast zanimanja 
kupcev za te izdelke, saj so porabniki vedno bolj osveščeni, skrbi jih za okolje, 
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istočasno pa tudi za lastno zdravje. Zato želijo vedeti za izvor prehrambenih 
izdelkov, način pridelave in nadzora nad izdelki, ki jih kupujejo. 
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PRILOGA 1 : Anketni vprašalnik 

 
Moje ime je Vesna Brelih. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani pripravljam magistrsko 
nalogo, ki zajema tudi tržno raziskavo o porabniku ekološke prehrane v Sloveniji. 
Podatke, ki jih bom pridobila z vprašalnikom, bom uporabila izklju�no v svoji 
magistrski nalogi. Vaše sodelovanje v raziskavi je anonimno. Za sodelovanje se 
vam najlepše zahvaljujem. 

 
1. Pomen katerega od naslednjih izrazov poznate ? (možnih je ve� 

odgovorov) 
 

o Bio oziroma biološko pridelana hrana 
o Integrirano pridelana hrana 
o Ekološko pridelana hrana 
o Organsko pridelana hrana 
o Ne poznam nobenega od navedenih izrazov 

 
 

2. Ali poznate katero od oznak za  ekološko pridelana živila? 
URADNI DRŽAVNI ZNAK:  - DA     -NE                    URADNI ZNAK EU: - DA     - NE 

                                       
 

                                            
 

 
 
DEMETER     :  -DA   - NE 

 
 

                   
 
BIODAR: - DA   - NE 

 

 
 

3. Ali menite, da je prepoznavnost (ozna�evanje) ekoloških prehrambenih 
izdelkov na trgovskih policah zadostna? 

o DA 
o NE 
o Ne vem 
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4. Ali menite, da zakonodaja ustrezno nadzira proizvajalce ekološko 

pridelanih živil, ter š�iti porabnika? 
o DA 
o NE 
o Ne vem 
 

5. O �em, v zvezi s pridelavo in prodajo ekološko pridelanih živil, bi želeli 
biti bolje informirani? (možen je le en odgovor) 

o O na�inu pridelave ekoloških živil 
o O možnostih nakupa ekoloških živil 
o O kontroli proizvajalcev 
o O možnosti obiska pri pridelovalcih 
o Drugo.................... 

 
6. Kje menite, da ste do zdaj dobili najve� koristnih informacij o   ekoloških 

izdelkih? (možen je le en odgovor) 
 
o Od prijateljev in znancev 
o V televizijskih in radijskih oglasih 
o V izobraževalnih RTV oddajah 
o V letakih, ki jih dobivam na dom 
o Na prodajnih mestih 
o V tiskanih medijih (�asopisi,....) 
o Na internetu 
o Drugo ..................... 
 
 

7. Kako pogosto kupujete ekološko pridelana živila? 
 

o Stalno (vsaj 1 x tedensko) 
o Pogosto (vsaj 1 x na mesec) 
o Redko (vsaj 1 x na šest mesecev) 
o Zelo redko (1 x letno) 
o Nikoli – nadaljujete z vprašanjem št. 12 

 
8. Katere ekološke prehrambene izdelke kupujete? 

 
(Glede na delež nabave razdelite v odstotkih) 

Sadje in zelenjava  
Žita in mlevski izdelki  
Mleko in mle�ni izdelki  
Med  
Kruh  
Jajca  
Meso  
SKUPAJ 100% 
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9. Ali na trgu kakšen ekološko pridelan prehrambeni izdelek ali blagovno 
skupino pogrešate? 

o NE 
o DA (navedite katerega)................... 

 
10. Kje najbolj pogosto nabavljate ekološko pridelano hrano? 

 
(Glede na delež nabave razdelite v odstotkih) 
Neposredno na kmetiji  
V specializirani trgovini  
Na trgu  
V supermarketu  
SKUPAJ 100 % 
 

 
11. Ali ste zadovoljni z obstoje�o dostopnostjo do ekološko pridelane hrane? 

 
o DA 
o NE 
 

12. Kaj menite o naslednjih trditvah v zvezi s  pomanjkljivostmi   trga  z  
ekološkimi živili? 

 
Trditve ocenite  od 1 do 5 (1-sploh ne drži, 2-ne drži, 3-delno drži, 4-drži, 5-popolnoma 
drži) 
Ne vem 
a. Informacije o ekološko pridelanih 
živilih so pomanjkljive 

1 2 3 4 5 0 

b. Informacije o možnostih nakupa 
ekoloških  živil so pomanjkljive 

1 2 3 4 5 0 

c. Proizvodi so nedosegljivi 1 2 3 4 5 0 
d. Izbor živil je preskromen 1 2 3 4 5 0 
 

13. Kaj menite o spodaj naštetih  trditvah v povezavi z  ekološko pridelano 
hrano 

 
Trditve ocenite  od 1 do 5 (1-sploh ne drži, 2-ne drži, 3-delno drži, 4-drži, 5-popolnoma 
drži) 
 
a. Ekološka živila so bolj zdrava od obi�ajnih 
živil 

1 2 3 4 5 

b. Pridelava je manj obremenjujo�a za okolje 1 2 3 4 5 
c. Niso genetsko spremenjena 1 2 3 4 5 
d. V ekološki reji je boljše ravnanje z  živalmi 1 2 3 4 5 
e. Ne vsebujejo pesticidov in drugih sinteti�nih 
snovi 

1 2 3 4 5 

f. Imajo boljši okus 1 2 3 4 5 
g. So boljše kvalitete 1 2 3 4 5 
h. Imajo prijeten izgled 1 2 3 4 5 
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14. V spodnji tabeli so navedene nekateri dejavniki ekoloških izdelkov, ki 
otežujejo  odlo�itev glede nakupa teh izdelkov. Prosim, da jih ocenite 
glede na pomembnost zna�ilnosti,  za vas osebno. 

 
Obkrožite od 1 do 5. Pomembnost kriterija se stopnjuje od 1 do 5 (1-sploh ni pomemben, 
2-ni pomemben, 3-delno pomemben, 4-je pomemben, 5-zelo pomemben) 
 
a. Visoka cena 1 2 3 4 5 
b. Neprivla�en izgled 1 2 3 4 5 
c. Slabši  okus 1 2 3 4 5 
d. Nezupanje v na�in pridelave 1 2 3 4 5 
e. Slaba kvaliteta 1 2 3 4 5 
 

 
15. Koliko višjo ceno od obi�ajnih živil, ste pripravljeni pla�ati za ekološko 

pridelano živilo? 
 
o do 10% 
o od 11 do 25% 
o od 26 do 50% 
o ve� kot 50% 

 
16. Splošni podatki 

 
A. Spol: 

o Moški 
o ženski 

 

B. Kakšna je vaša najvišja  pridobljena 
izobrazba? 

o Nedokon�ana osnovna šola ali 
osnovna šola 

o Poklicna šola 
o Srednja šola 
o Višja, visoka ali univ. izobrazba 
o spec., magisterij, doktorat 

C. Starost: 
o 18 – 34 
o 35 – 49 
o 50 – 64 
o nad  65 

 

D. Kakšni so neto mese�ni dohodki 
vašega gospodinjstva? 

o 90.000-120.000 
o 120.001-200.000 
o 200.001-280.000 
o 280.001-320.000 
o 320.001 in ve� 

 
E. Status: 

o Samski 
o Poro�en (zakonska skupnost), 

brez otrok 
o Poro�en (zakonska skupnost), z 

otroki 
 
 

F. V katerem  okolju  prebivate? 
o Naselje s 100.000 in ve� 

prebivalcev 
o Naselje z 10.000 – 99.999 

prebivalcev 
o Naselje z manj manj kot 10.000 

prebivalcev 
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PRILOGA 2: Analiza rezultatov ankete 
 
Tabela 1: Struktura anketirancev po starosti   
 

Starost Število 
odgovorov 

Odstotki 

 18 do 34 let 100 46,1

 35 do 49 76 35,0

 50 do 64 33 15,2

Nad 65 let 8 3,7
Skupaj 217 100,0

 
Vir: Anketa, junij 2006. 
 
Tabela 2: Struktura anketirancev po izobrazbi 
 

Stopnja 
izobrazbe 

Število 
odgovorov 

Odstotki 

Osnovna šola 11 5,1 
Poklicna šola 20 9,2 
Srednja šola 91 41,9 
Višja, visoka 
univerzitetna 

84 38,7 

Spec., mag., 
dok. 

11 5,1 

Skupaj 217 100,0 
 
Vir: Anketa, junij 2006. 
 
Tabela 3: Struktura gospodinjstev glede na mese�ni dohodek (v SIT) 
 

Mese�ni neto dohodek Število 
odgovorov 

Odstotki Odstotki 
kumulativno 

Od 90.000 do 120.000 41 18,9 18,9
Od 120.001 do 200.000 59 27,2 46,1
Od 200.001 do 280.000 37 17,1 63,1
Od 280.001 do 320.000 31 14,3 77,4
Od 320.001  in ve� 49 22,6 100,0
Skupaj 217 100,0  

 
Vir: Anketa, junij 2006. 
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Tabela 4: Status anketirancev 
 

Status Število 
odgovorov 

Odstotki Odstotki 
kumulativno 

Samski 91 41,9 41,9
Poro�en 
brez otrok 

28 12,9 54,8

Poro�en z 
otroki 

98 45,2 100,0

Skupaj 217 100,0 
 
Vir: Anketa, junij 2006. 
 
Tabela 5: Okolje v katerem bivajo anketiranci 
 

Okolje Število 
odgovorov 

Odstotki Odstotki 
kumulativno 

Naselje s 100.000 in 
ve� prebivalci 

61 28,1 28,1

Naselje z 10.000 do 
99.999 prebivalcev 

50 23,0 51,2

Naselje z manj kot 
10.000 prebivalcev 

106 48,8 100,0

Skupaj 217 100,0

 
Vir: Anketa, junij 2006. 
 
Tabela 6: Mnenje anketirancev o zadostni prepoznavnosti ekoživil 
na trgovskih policah 
 

Mnenje Število 
odgovoro
v 

Odstotki Odstotki 
kumulativno 

Da 36 16,6 16,6 
Ne 150 69,1 85,7 
Ne vem 31 14,3 100,0 
Skupaj 217 100,0  

 
Vir: Anketa, junij 2006. 
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Tabela 7: Mnenje anketirancev o ustreznosti nadzora nad proizvajalci 
in trgovci ekoživil 
 

Mnenje Število 
odgovorov 

Odstotki Odstotki 
kumulativno 

Da 44 20,3 20,3 
Ne 103 47,5 67,7 
Ne vem 70 32,3 100,0 

 
Vir: Anketa, junij 2006. 
 
Tabela 8: Pogostost nakupa ekoživil 
 
 

Pogostost 
nakupa 

Število 
dogovorov 

Odstotki Odstotki 
kumulativno 

Stalno, vsaj 1x 
tedensko 

14 6,5 6,5

Pogosto, vsaj 1 x 
mese�no 

55 25,3 31,8

Redko, vsaj 1 x na 
šest mesecev 

54 24,9 56,7

Zelo redko, 1 x 
letno 

23 10,6 67,3

Nikoli 71 32,7 100,0
Skupaj 217 100,0

 
Vir: Anketa, junij 2006. 
 
Tabela 9: Zadostnost ponudbe  na trgu ekoživil 

 
 

 Število 
odgovorov 

Odstotki Tehtani 
odstotk
i 

Odstotki 
kumulativno 

Da 37 17,1 25,5 25,5
Ne 108 49,8 74,5 100,0
Kupci ekoživil 146 66,8 100,0 
Niso kupci 
ekoživil 

71 33,2  

Skupaj 217 100,0  
 
Vir: Anketa, junij 2006. 
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Tabela 10: Zadovoljstvo porabnikov z obstoje�o dostopnostjo na trgu ekoživil 
 

 Število 
odgovorov 

Odstotki Tehtani 
odstotki 

Odstotki 
kumulativn
o 

Da 60 27,6 41,1 41,1
Ne 86 39,6 58,9 100,0
Kupci ekoživil 146 67,3 100,0
Niso kupci 
ekoživil 

71 32,7 

Skupaj 217 100,0  
 
Vir: Anketa, junij 2006. 
 

PRILOGA 3: Preizkušanje raziskovalnih hipotez 

HIPOTEZA 1 
 
Tabela 11:  Analiza  odvisnosti med pogostostjo nakupa in mese�nimi neto 
dohodki gospodinjstva – Pearsonov Hi-kvadrat test 
 
 
neto mese�ni dohodki gospodinjstva * pogostost nakupa ekoživil  
 

 Pogostost 
nakupa 
ekoživil 

 Skupaj

 stalno, vsaj 
1x tedensko 

pogosto, 
vsaj 1 x 
mese�no 

redko, vsaj 
1 x na šest 
mesecev 

zelo redko, 1 
x letno 

nikoli

Neto mese�ni 
dohodki 
gospodinjstva 

dohodek 
do 
200.000 

5 20 21 12 42 100

nad 
200.000 

9 35 33 11 29 117

Skupaj  14 55 54 23 71 217
 
Hi – kvadrat test 

Vrednost Prost. 
stopnja 

Stopnja 
zna�ilnosti 
(dvostranska) 

Pearsonov 
hi-kvadrat 

9,048a 4 ,060

 
a.  0 celic (,0%) ima vrednost manj kot  5. Minimalno pri�akovano število enot je 6,45. 
 
 
 
Vir: Anketa, junij 2006. 
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HIPOTEZA 2 
 
Tabela 12:  Razlike med spoloma glede pogostosti nakupa ekoloških živil 
 
 
pogostost nakupa ekoživil * spol  
 

Spol   Skupaj 
moški ženski   

Pogostost 
nakupa 
ekoživil 

ve�krat 
mese�no  

19 49 68

1 krat v 6 
mesecih 

63 86 149

Skupaj 82 135 217
 
Hi-kvadrat test 

Vrednost Prost.st Stopnja zna�. 
(dvostranska) 

Pearsonov 
hi-kvadrat 

4,085 1 ,043

 
a.  0 celic (,0%) ima pri�akovano vrednost manj kot 5. Minimalno pri�akovano število enot je 25,70. 
 
Vir: Anketa, junij 2006. 
 
HIPOTEZA 3 
 
Tabela 13:  Analiza  odvisnosti med pogostostjo nakupa in starostjo anketiranca – 
Pearsonov Hi-kvadrat test 
 
pogostost nakupa ekoživil * starost  
 

Starost Skupaj 
18 do 49 let 50 in ve� let 

Pogostost 
nakupa 
ekoživil 

ve�krat na 
mesec 

58 10 68

1 krat v 6 
mesecih 

118 31 149

Skupaj 176 41 217
 
Hi- kvadrat test 
 

Vrednost Prost.st. Stopnja zna�. 
(dvostranska) 

Pearsonov
hi-kvadrat- 

1,134 1 ,287

 
a.  0 celic (,0%) ima pri�akovano vrednost manj kot  5. Minimalno pri�akovano število enot je 
12,85. 
 

 
Vir: Anketa, junij 2006. 
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HIPOTEZA 4 
 
Tabela 14:  Analiza  odvisnosti med pogostostjo nakupa in statusom anketiranca – 
Pearsonov Hi-kvadrat test 
 
 
status * pogostost nakupa ekoživil  
 

Pogostost 
nakupa 
ekoživil 

        Skupaj 

stalno, vsaj 1x 
tedensko 

pogosto, vsaj 1 
x mese�no 

redko, vsaj 1 x 
na šest 
mesecev 

zelo redko, 
1 x letno 

nikoli   

Status brez otrok 8 36 28 12 48 132
  z otroki 6 19 26 11 23 85
Skupaj   14 55 54 23 71 217
 
 
 
 
Hi – kvadrat test 

Vrednost Pros.st. Stopnja 
zna�ilnosti 
(dvostranska) 

Pearsonov hi – 
kvadrat test 

4,492 4 ,344

 
a.  0 celic (,0%) ima pri�akovano vrednost manj kot 5. Minimalno pri�akovano število enot je  5,48. 
 
Vir: Anketa, junij 2006. 
 
 
HIPOTEZA 5 
 
Tabela 15:  Analiza  odvisnosti med pogostostjo nakupa in izobrazbo anketiranca 
– Pearsonov Hi-kvadrat test 
 
 
izobrazba * pogostost nakupa ekoživil  
 
    Pogostost 

nakupa 
ekoživil 

        Skupaj 

    stalno, vsaj 
1x tedensko 

pogosto, vsaj 
1 x mese�no 

redko, vsaj 1 x na 
šest mesecev 

zelo redko, 
1 x letno 

nikoli   

Izobrazba srednja šola 
in manj 

8 27 29 14 44 122

  višja visoka 6 28 25 9 27 95
Skupaj   14 55 54 23 71 217
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Hi – kvadrat test 
  Vrednost Pros.st St.zna�ilnosti 

(dvostranska) 
Pearsonov hi – 
kvadrat test 

2,436a 4 ,656 

 
a.  0 celic (,0%) ima vrednost manj kot 5. Minimalno pri�akovano število je 6,13. 
 
Vir: Anketa, junij 2006. 
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