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Trženje ekoloških pridelkov in izdelkov:  

 

a) postopek za registracijo dejavnosti in ureditev 
prostorov za trženje; 
 
b) označevanje in pakiranje živil za trženje; 
 
c) možnosti trženja mesa, mleka in sadja. 



 
Kaj je prodaja? Kaj je trženje? 

 

Proizvod ali storitev na eni strani ter prodaja ali  

trženje na drugi strani so tesno prepleteni.  

Uspeh poslovanja je močno odvisen od uspešne prodaje ali 
trženja (težko je prodati, še težje je DOBRO prodati).  

Ljudje pogosto uporabljamo tisto besedo, ki se lepše, boljše sliši 
– v zadnjem času je moderno govoriti „o trženju“. 

 

POZOR!!!  PRODAJA ≠ TRŽENJE 

 

CILJ PRODAJE je, da čim bolje prodamo, kar smo proizvedli. 

CILJ TRŽENJA je, da pridobimo stalne in zveste kupce. 



Razlike med prodajo in trženjem 

PRODAJA  

poudarek na izdelku 

TRŽENJE  

poudarek na kupcu 

- v ospredju so obstoječi 
proizvodi in storitve, 
pomembno je prodati takoj  
- planiranje je kratkoročno,  

- na prvem mestu je zaslužek 

- najprej se ugotovijo potrebe 
kupca in potem se razmišlja o 
ponudbi proizvoda ali storitve 

- planiranje je dolgoročno 

- na prvem mestu je 
zadovoljstvo kupca 



Trženjski koncept 

Trženjski koncept deluje skladno za načelom „ZAZNAJ 
IN ODZOVI SE“: 

• Osnovni trženjski koncept je: »kako poiskati prave proizvode 
in storitve za naše kupce« in „kako zadovoljevati potrebe in 
želje bolje od konkurentov;  

• Nadgradnja trženjskega koncepta „koncept kupca oz. koncept 
eden-za-enega” – oblikujemo ponudbo za posamične kupce; 

• Nadgradnja trženjskega koncepta „koncept družbeno 
odgovornega trženja” – želje in potrebe kupca zadovoljujemo 
na način, da ohranimo in povečamo njegovo blaginjo in 
družbeno blaginjo. 



Trženje ekoloških živil  

Koncept družbeno odgovornega trženja primeren za 
ekološke proizvajalce, saj so pri tem konceptu  
uravnoteženi blaginja proizvajalca, kupca in javnega 
interesa: 

- proizvajalec ponudi kupcu tisto, kar le-ta želi in je pripravljen 
za to plačati – pozitivno poslovanje 

- kupec dobi tisto, kar potrebuje ali želi – ekološko hrano 

- javni interes je dosežen, saj ekološko kmetovanje pozitivno 
vpliva na varovanje naravnega okolja 
 

 jaz dobim  ti dobiš  družba dobi 



Kako se lotimo trženja? 

Naš cilj – prodaja ekoloških živil 

 

Kupci – kdo so, kakšne so njihove želje, potrebe, kako 
jih prepričamo, da kupijo prav naš proizvod in ne 
konkurenčnih, na kaj so kupci pozorni pri nakupu…. 

 

Načrtovati moramo, kakšen bo izdelek, po kakšni ceni 
ga bomo ponudili, kje bo izdelek dostopen kupcem in 
kako bodo kupci izvedeli o naši ponudbi. 

 

 

 

 

 



Kupci ekoloških živil 

• Povpraševanje po ekoloških živil se v Sloveniji povečuje. 

• Kupci „cenijo“ hrano, ki je pridelana/predelana po visokih 
standardih, ker namenjajo vedno večjo pozornost zdravju in 
aktivnemu slogu življenja. 

• Zelo pomemben je čas, ki ga potrebujejo, da hrano kupijo in 
pripravijo (npr. kupijo že očiščeno zelenjavo, pred pripravljeno 
živilo…) 

• Kupci gledajo na ceno, vendar ni le-ta ni vedno ključna pri 
izbiri. 

• Kupci kupujejo hrano za različne priložnosti (več obrokov na 
dan, npr. rabijo narezan sir za suho malico, očiščeno solato za 
hitro pripravo kosila…) 

 

 



Kaj je dobro vedeti o kupcih 

• Kupec je „kralj“, ker le on prizna vrednost našemu 
proizvodu s tem, ko ga izbere in zanj plača. 

• Niso vsi ljudje kupci ekoloških živil. 

• Zelo pomemben je videz proizvoda – velik vtis naredi 
embalaža in urejenost ponudnika, kmetije (če gre za 
prodajo na kmetiji)…..  

• Mnogi kupci poleg proizvoda kupijo tudi „zgodbo“. 

• Kupci cenijo, da ima ponudnik raznovrstno ponudbo. 

• Vedno imejte pred očmi „moj idealen kupec je….“  

 

 

 



a) postopek za registracijo dejavnosti in ureditev 
prostorov za trženje; 



SPLOŠNE HIGIENSKE ZAHTEVE:  
prostori za: 

PREDELAVO/HLADILNICA/PREKAJEVANJE/ZORENJE/PRODAJA,  

OBJEKTI  in PROSTOR (tradicionalni in novi) 
 razporeditev, izvedba, lokacija velikost  skladni s tehnološko higieno (umikanje 

živila/stran od gnojišča…) 

 prezračevanje – naravno ali prisilno (vzdrževanje po navodilih proizvajalca) 

 sanitarije/garderobe – v sklopu stanovanjske hiše  

 učinkovito zaščita pred škodljivci: 

 zaprta vrata – vestno ali z zapiralom 

 mreže na oknih in ostalih odprtinah ALI okna brez kljuke+zračenje 

 

SAMO ob vidnem vdoru glodalcev – pooblaščena organizacija/sicer izvaja sam 



SPLOŠNE HIGIENSKE ZAHTEVE:  
objekti, prostori, oprema 

OPREMA 

 namenska uporaba  

 pripomočki – dovoljšne število ali časovna ločitev in    
       vmesno čiščenje med fazami 

 namenska ekološka čistila po navodilih proizvajalca  

 ekološka čistila, razkužila hramba v omari/prostoru izven predelave 
 

SHEMA ČIŠČENJA – UPORABA EKOLOŠKIH ČISTIL 

 temeljito pred “novo sezono” (če predelujemo samo pozimi) 

 sezonsko – analiza vode na pipi 

 po vsakem zaključenem ciklu 

 ob zamenjavi čistila – vpis v evidenco 



od surovine do končnega izdelka  

(ne po resnosti tveganja) 
 

Uporaba okužene vode za namakanje na polju, pranje 
izdelkov, razredčevanje  
 

 

 fitofarmacevtskih sredstev za varstvo rastlin  
 

 
 

 uporaba nezdravega semena 
 

 

Neustrezna higiena oseb v postopku ravnanja s 
surovino in manipulacijo do potrošnika 

Delovni postopki in okoliščine, ki 
predstavljajo tveganje 



Nezadostna higiena ljudi v postopku ravnanja z živilom 
 
 

Neustrezen transport živil in surovin 
 

 
 

Shranjevanje živila pri previsoki temperaturi 
 

Nihanje temperatur pri postopku manipulacije z živilom 
 

 

Neposreden stik živil z rokami, ki si jih predhodno nismo umili 
 

 Prepočasno ohlajevanje živil po toplotni obdelavi 
 
 

 Nepravilni postopki ohlajevanja 
 

 

 Križanje čistih in nečistih poti, neobdelanega z obdelanim brez 
vmesnega čiščenja 

Delovni postopki in okoliščine, ki 
predstavljajo tveganje 



Registracija dejavnosti 

• Upravna enota (register dopolnilnih dejavnosti) 

• AJPES – podatki se povzamejo iz registra UE 

• FURS – (odločitev : normirani odhodki ali dejanski 
prihodki in odhodki) 

• Carinska uprava RS (trošarina za alkoholne pijače) 

• UVHVVR 



Ureditev prostorov za predelavo 

• Isti prostor se lahko uporablja za različne predelave – dejavnosti se opravljajo z 
zamikom 

• Velikost ni predpisana – se prilagaja obsegu proizvodnje 

• Vir pitne vode (tople in hladne) 

• Odvajanje odplak v skladu  s predpisi (možnost dveh greznic) 

• Ločen čisti in nečisti del 

• Prostor, tla, stene, stroji in oprema morajo biti iz materialov, ki omogočajo čiščenje 

• Naravno in prisilno prezračevanje, odprtine zavarovanje pred vdorom insektov in 
škodljivcev 

• Primerna osvetlitev 

• Živila in surovine v prostoru morajo biti dvignjeni od tal; depo za odpadke v 
ločenem prostoru;  

• Prostor za dostavo protiprašno urejen 

 



Higiena 

• Pred prostorom za predelavo garderoba 

• Obvezna uporaba delovne halje, predpasnika, 
pokrivala in obutve 

• Sanitarije se lahko uporabljajo v stanovanjski hiši, če 
v predelavi delajo samo osebe, ki tu živijo 

• Zagotovljena čistoča med delom 

• Smernice dobre higienske prakse oziroma HACCP 

• Spremljanje zdravstvenega stanja delavcev v 
predelavi 

 



Trženje izdelkov z dodano 
vrednostjo – dopolnilna dejavnost 

 Dopolnilne dejavnosti kmetijam omogočajo boljšo rabo                     
proizvodnih zmogljivosti, izkoriščenosti delovnih moči,                   izboljšanje 
dohodkovnega položaja kmetij in novih delovnih mest na podeželju. 

 V letu 2015 sprejeta nova Uredba o dopolnilnih dejavnostih (DD) na 
kmetiji, ki opredeljuje skupine in vrste dopolnilnih dejavnosti.  

 Pomembne dopolnilne dejavnosti na kmetijah predstavljajo predelava 
primarnih kmetijskih pridelkov (preko 3.500 dopolnilnih dejavnosti), v 
katero spadajo peka kruha, predelava mleka, mesa, sadja in podobno. 
Kmetije predelajo svoje pridelke, s čimer lahko dosežejo dodano vrednost 
svojih pridelkov.  

 Med dopolnilne dejavnosti prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s 
kmetij spada prodaja lastnih kmetijskih pridelkov in lastnih izdelkov ter 
kmetijskih pridelkov in izdelkov z drugih kmetij, če ima druga kmetija za te 
izdelke dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti. 

• Na kmetiji se lahko opravlja več dopolnilnih 

dejavnosti, za isto vrsto dopolnilne dejavnosti 

se določi samo en nosilec. 

• Nosilec dopolnilne dejavnosti je lahko nosilec 

kmetije ali član kmetije, ki ima soglasje 

nosilca. En član kmetije ima lahko več 

dopolnilnih dejavnosti  

• Nosilec dopolnilne dejavnosti mora pred 

začetkom opravljanja dejavnosti pridobiti 

dovoljenje UE:  

• Pomoč pri registraciji: JSKS na KGZS.  

• 4.859 kmetij ima v povprečju na kmetijo 3,2 

vrst dopolnilne dejavnosti, teh je 15.358 



Tržne poti (Place P3) (2) 

vir: Erudio 



Ključni elementi uspešnega in varnega trženja 

• Oblikovanje in predstavitev ponudbe 

• Kontinuirana  ponudba 

• Prilagajanje potrebam kupca 

• izenačena kakovost izdelkov 

• Prodaja (na domu – dostop; dostava na dom…) 

• Ciljna populacija kupcev 

• Vabljiva embalaža in prodajno mesto; urejen in zanimiv 
prodajalec 

• Dobra zgodba 

 

 



Primeri dobrih praks 

• Trgovinica na EKO kmetiji Pri Baronu (prodaja lastnih 
izdelkov in pridelkov, kot tudi izdelkov drugih ekoloških kmetij) 

Neposredna prodaja 



Razni avtomati v lasti kmetij: 



Neposredna prodaja 
• Zelo razširjena: v mestih, trgovskih 

centrih, občinah, … 

Na tržnici: 



    Neposredna prodaja   

• Povezava med kmetom in kupcem (običajno s pogodbo za 1 leto) 
 

Nekaj ponudnikov: 

• Združenje za ekološko kmetovanje SVS 
(pred KGZS zavodom MB – vsak četrtek) 

• Različne ekološke kmetije po Sloveniji 
(individualno ali preko društev) 

• Zadruga Dobrina (http://www.zadruga-

dobrina.si)  

• Zeleni zabojček (http://www.eko-

podezelje.si/eko-zabojcki) 

• Moja tržnica (http://www.mojatrznica.si) … 

Partnersko kmetovanje: 

http://www.zadruga-dobrina.si/
http://www.zadruga-dobrina.si/
http://www.zadruga-dobrina.si/
http://www.eko-podezelje.si/eko-zabojcki
http://www.eko-podezelje.si/eko-zabojcki
http://www.eko-podezelje.si/eko-zabojcki
http://www.eko-podezelje.si/eko-zabojcki
http://www.eko-podezelje.si/eko-zabojcki
http://www.mojatrznica.si/


• Prodaja preko zadrug, trgovin, … 

Vir slike: http://www.zadruga-dobrina.si/trgovina Vir slike: https://www.mercator.si/ 

Posredna prodaja 



Primeri dobrih praks - povezovanje 

• Zadruga Dobrina 
http://www.zadruga-dobrina.si  

• Kmetijska zadruga Šaleška 
dolina http://ekodar.si/v2/  

• Kmetijska zadruga Rače 
http://www.kz-race.si/sl/trgovine  

• GIZ EkoKrepko Logatec 
http://www.giz-ekokrepko.si/  

• Povezava dveh EKO kmetij 
(Kosec in Zadravec) 
http://ekomeso.si/  

• … Vir slike: http://ekomeso.si/ 

http://www.zadruga-dobrina.si/
http://www.zadruga-dobrina.si/
http://www.zadruga-dobrina.si/
http://ekodar.si/v2/
http://www.kz-race.si/sl/trgovine
http://www.kz-race.si/sl/trgovine
http://www.kz-race.si/sl/trgovine
http://www.giz-ekokrepko.si/
http://www.giz-ekokrepko.si/
http://www.giz-ekokrepko.si/
http://ekomeso.si/


 
Uredba 1169/2011 potrošniku omogoči: 

 

 

 ozaveščeno izbiro živila 
 

 varno uporabo živila – OBVEZNA OZNAČBA ALERGENOV, ki morajo 
izstopati iz besedila „sestavine“ 
 

 pričetek uporabe določil: 13. dec. 2014 
 

 označba hranilne vrednosti – pričetek uporabe: 13. dec. 2016 



Kupec ima pravico vedeti, kakšno živilo bo 
kupil, zato je potrebno označiti živila 

 
Zakonodaja predpisuje, da označbe ne smejo zavajati potrošnika: 
 

 značilnosti živila, njegovih narave, lastnosti, izvora ali porekla, sestave, 
količine, roka uporabnosti, načina izdelave ali proizvodnje;  
 

 

 pripisovanje učinkov ali lastnosti, ki jih živilo nima;  
 

 navajanje, da ima živilo posebne značilnosti, če imajo take lastnosti vsa 
istovrstna živila. Za istovrstno živilo se šteje živilo, ki je razvrščeno v isto 
skupino oziroma kategorijo živil, glede na njegove lastnosti oziroma 
definicijo;  
 

 

 Pripisovanje zdravilne lastnosti v smislu preprečevanja, zdravljenja ali 
ozdravljenja bolezni ljudi, ali opozarjanje na take lastnosti. 
 

 

Živila s posebnimi prehranskimi lastnostmi in mineralne vode opredeljuje posebni predpis. 



OSNOVNI POJMI in zakonske podlage: 

1. Živilo/nosilec živilske dejavnosti/prodaja na drobno/končni 
potrošnik – Uredba ES 178/2002 

2. Nepredelani proizvodi/predelava/predelani proizvodi – Uredba ES 
52/2004 

3. Encimi - Uredba ES 1332/2008 
4. Aditivi/pomožna tehnološka sredstva/nosilci – Uredba ES 

1333/2008 
5. Arome /sestavine z aromatičnimi učinki – Uredba ES 1334/2008 
6. Meso/mehansko izkoščeno meso/mesni pripravki/ribji 

proizvodi/mesni proizvodi – Uredba ES 852/2004 
7. Oglaševanje - Direktiva 2006/114/ES 
8. Država izvora živila – Uredba EGS 2913/92 



OPREDELITVE POJMOV: 

1. Obrat javne prehrane – vse oblike: vozilo, stojnica, menza, šole, 
katering podjetje, kjer se pripravi živilo z namenom, da ga 
potrošnik nemudoma zaužije 
 

2. Predpakirano živilo – vsaka posamezna enota živila, ki se predstavi 
potrošniku ali obratu javne prehrane in je sestavljeno iz:= 
živilo+embalaža (v njo se da, preden se ponudi v prodajo).  

 

Embalaža lahko le delno zapira živilo – tako da- vsebine ni moč 
spremeniti, če embalaže ne odpremo. 

 

Predpakirana živila ne zajemajo živil, pakiranih na prodajnih 
mestih na zahtevo potrošnika, ali predpakiranih za 
neposredno prodajo. 

 

3. Sestavina – vsaka snov tudi arome, aditivi, encimi in vsaka 
sestavina v sestavljenih sestavina 



4. Kraj porekla – vsak naveden kraj od koder izvira živilo 
POZOR!  to ni enako kakor država izvora  
 

5. Označba je vse, kar pojasnjuje žig, listek, znak, slika,… 
 

5. Vidno polje – je ves del embalaže, ki jo zaobjame pogled z ene 
točke 

 

6. Osrednje vidno polje – kar kupec vidi ob nakupu na prvi pogled 
 

7. Osnovna sestavina – je sestavina/sestavine, ki predstavljajo več 
kot 50% živila 

 

8. Datum minimalne trajnosti – datum, do katerega živilo ohrani 
značilne lastnosti, če je pravilno shranjeno. 

 

OPREDELITVE POJMOV: 



Najmanjša predpisana velikost črk obveznih navedb 
pri različnih masah živila (Priloga IV) 
 
Običajno: srednji črkovni pas velikosti 1,2 mm 
 
Embalaža – največja S manjša od 80 cm2 – srednji 
črkovni enak ali večji 0,9 mm. 
 

 

1 zgornja črkovna črta 

2 črta verzalke 

3 srednja črta 

4 osnovna črta 

5 spodnja črkovna črta 

6 srednji črkovni pas 

7 velikost črk 

Srednji črkovni pas (x-height) 



•  ime živila 

•  seznam sestavin 

•  vsaka sestavina ali pomožno tehnološko sredstvo (priloga II in III) 

•  količina nekaterih sestavin ali kategorij sestavin 

•  neto količina živila 

•  datum minimalne trajnosti ali datum uporabe 

•  posebni pogoj shranjevanja  in/ali  pogoji uporabe  

•  ime/naziv nosilca živilske dejavnosti 

•  država izvora  ali  kraj porekla (zavajanje/meso/različne države) 

•  navodilo za uporabo 

•  pijače z več kot 1,2 vol. % alkohola – dejansko vrednost 

•  označba hranilne vrednosti 

9. člen  in Priloga II 

10. člen  in Priloga III 

Obvezne informacije o živilih 

Seznam obveznih 
podatkov 



Seznam obveznih 
podatkov 

9. člen in Priloga II 

10. člen in Priloga III 

 c. Potem obvezni podatki na živilu: 

• ime živila 

• datum minimalne trajnosti ali datum uporabe 

• posebni pogoj shranjevanja  in/ali  pogoji uporabe 

• ime/naziv nosilca živilske dejavnosti 

Če ni za obrate javne prehrane so 
podatki lahko na: 

A. Predpakiranju:= na “skupinski 
embalaži“ 

B. Na nanjo pritrjeni embalaži 

C. Na trgovinskih dokumentih – 
priloženi ali  predčasno poslano 

„SKUPINSKA EMBALAŽA“ – predpakirana živila 

Za prodajo posamezne pakirne 
enote, potrebno vse označiti 



Seznam obveznih 
podatkov 

9. člen in Priloga II 

10. člen in Priloga III 

Prodaja pakirne enote končnemu  
potrošniku 

 

 

 

 

 

„SKUPINSKA EMBALAŽA“ – predpakirana živila 

Velikost največje površine pakirne enote manjša od 10 cm2 so obvezne 

označbe LE sledeče: 

• ime živila 

• vsaka sestavina ali pomožna tehnološka sredstva Priloga II in III – 
ALERGENI! 

• neto količina živila 

• datum minimalne trajnosti ali datum uporabe 

Za prodajo posamezne pakirne 
enote, potrebno vse označiti na 

vsako pakirno enoto 



Ponudba hrane na TK 

• Obvezne informacije 
o živilih na vidnem 
mestu: 

• po jedilnikih 

• na oglasni deski 

• ponudba npr: 
gorčice v „žepku“ se 
ponudi kot del obroka 
in se ne šteje za 
prodajno enoto   

Obvezne i na živilih - TK 

Obvezne informacije  
o alergenih morajo biti 
končnemu potrošniku  
vedno na voljo 



Kako označimo 

  

• neto količina se izrazi v: 
litri/centilitri/mililitrih//kilogrami/grami 

• Tekočine po enotah za prostornino – ml/L 

• Ostale – po enoti za maso – kg 

 

Podrobnosti – Priloga IX Uredbe 1169/2011 

V isto vidno polje: ime živila, neto količino, % vol. alkohola 

tehnika 



Kako označimo 

 

• po masnih deležih od največjega do      
najmanjšega 

• vse alergene v besedilu poudarimo 
(poudarjena pisava/stil/barva ozadja)  
• ni potrebno, če že samo ime govori o alergenu 
(npr.:  orehi) 

Sestavine in alergene   

tehnika 



Kako označimo 

 

• če je sestavina/kategorija navedena v imenu 
živila ali pa jo potrošnik povezuje s tem imenom 

(v sestavine – vpis % tistega po čemer nosi ime) 

• če je poudarjena s sliko, grafom, označbo 

• je bistvena za opredelitev živila  

   (npr. goveja salama) 

• neto in še neto plod – npr: kompot, vložena 
zelenjava 

•Ni obvezna, če se tehta ob prisotnosti kupca ali 
prodaja po kosih – priloga IX 

… podrobnosti Priloga VIII 

Količina sestavine ali kategorije sestavine je potrebna: 

tehnika 



Izjeme – seznam sestavin NI potreben za: 

I. Sveže sadje, zelenjavo, krompir (neolupljen) 

II. Gazirano vodo 

III. Fermentirane kise 

IV. Sir/maslo/fermentirano mleko/smetana – ki jim ni dodano 
nič razen: mlečne sestavine, encimi, mikrobiološke kulture, 
sol pri siru 

V.  Živila iz ene same sestavine: 

• ko je ime enako živilu 

• ime živila omogoča jasno prepoznavnost narave  
sestavine 



Kako označimo - Datum minimalne trajnosti 

1. „Uporabno najmanj do“  

 

4. dec. 2014  - ko je datum naveden na točen dan. 

Lahko tudi: „Uporabno najmanj do“ datuma, 
odtisnjenega na pokrovu. 

V drugih primerih: 

 

2. „Uporabno najmanj do konca“… 

 

Zatem opis pogojev za shranjevanje, ki jih je potrebno 
upoštevati, da izdelek ohrani lastnosti do navedenega 
datuma. 

tehnika 



Vrste navedbe datuma glede na rok trajanja živila 

 rok uporabnosti manj kot 3 mesece: 

- Zadostuje navedba dneva in meseca 

Zapis roka uporabnosti – nekodirana oblika datuma 

rok< 3 mes 

več kot 3 mesece in največ 18 mesecev: 

- Zadostuje navedba meseca in leta 

 več kot 18 mesecev: 

- Zadostuje navedba leta 

vmes 

leto 



Izjeme - navedba datuma minimalne 
trajnosti ni potrebna za: 

• Sveže sadje, zelenjavo, krompir 

• Vina, likerska vina,...pijače > 10 vol.% alkohola in več 

• Pekovsko/slaščičarsko pecivo - običajno zaužije v 24-ih urah 

• Kis 

• Kuhinjska sol 

• Kristalni sladkor 

• Slaščičarski izdelki skoraj samo iz 
aromatiziranega/obarvanega sladkorja 

 



 

 
 
 
 
  

• Nepredelani proizvodi – vsebujejo eno sestavino ali kategorijo sestavin; 
• Voda za humano prehrano tudi gezirana ali z dodatkom arome 
• Zelišča, dišave ali mešanice obojega; 
• Sol in nadomestki soli 
• Namizna sladila 
• Kavni/cikorijini ekstrakti (Direktiva 1999/4/ES) 
• Zeliščni/sadni poparki, čaji… 
• Fermentirani kisi in nadomestki kisov 
• Arome 
• Aditivi za živila 
• Pomožna tehnološka sredstva 
• Encimi za živila 
• Želatina 
• Želirne sestavine za džem 

 

Živila izvzeta iz obvezne navedbe hranilne vrednosti 



 

 
 
 
 
  

• Kvas 
• Žvečilni gumij 
• Živila v posodi/embalaži katere največja površina je manjša od 25cm2 

 

Živila, tudi obrtno proizvedena živila, ki jih proizvajalec majhnih 
količin proizvodov dobavlja neposredno končnemu potrošniku ali 
lokalnim maloprodajnim podjetjem, ki dobavljajo neposredno 
končnemu potrošniku !!! (19. točka-Priloga V Uredbe 
1169/2011) 

 
 
 

Živila izvzeta iz obvezne navedbe hranilne vrednosti 



Seznam obveznih podatkov še iz drugih zakonodaj: 

1. Vsaj 95% mase izdelka morajo biti EKO sestavine, da živilo sme 
nositi oznako: „ekološko“ 
 

2. Lot / serija – zahteva Uredbe 178/2002 o sledljivosti – mora še 
vedno biti označena 
 

3. Če imate datum uporabnosti naveden s točnim datumom: dan-
mesec-leto, lahko skozi to vodite natančno sledljivost (ni 
potrebna serijska oz. LOT št.) 
 

4. Iz zakonodaje higienskega paketa_ Uredba 852/2004 in 
853/2004 – živila iz surovega mleka morajo imeti to označeno 
(npr: kravji sir iz surovega mleka)  



Pridelovalec SAM določi rok uporabe ~ odvisen od 
vrste živila, postopkov predelave in sestavin 

VRSTA ŽIVILA Običajen rok 
uporabe 

Pogoji shranjevanja 

Suho sadje 6 mesecev Zavarovano pred neposredno 
svetlobo in na suhem 

Marmelade, džemi 12 mesecev v temnem 

Kompoti  12 mesecev v temnem 

Kandirano sadje 12 mesecev v temi in na suhem 

Sadje v alkoholu 12 mesecev V temi 

V kisu vložena zelenjava 12 mesecev Na hladnem in v temnem 
prostoru. Ko odprete, je 
potrebno hitro porabiti, vmes 
pa hraniti v hladilniku. 

Sadni sokovi, nektarji 12 mesecev 
(največ do 
naslednje bere ali 
trgatve). 

Na hladnem in v temi 



VRSTA ŽIVILA Običajen rok 
uporabe 

Pogoji shranjevanja 

JAJČNI IZDELKI  
(rezanci,…) 

3 – 18 mesecev Zavarovano pred neposredno 
svetlobo, na suhem in 
temnem 

MOKA 3 – 18 mesecev Suho in hladno  
(če so dodana semena – 

uporabnost krajši čas) 

KRUH, KROFI Priporočljivo 
2 DNI 

SADNI KRUH 2 – 4 tedne v temi in na suhem 

KVAŠENI IZDELKI-POLNJENI 2 – 5 DNI 

DROBNO PECIVO 2 – 3 TEDNE Na hladnem, če ima polnjenja ali 
čokoladne glazure.   

Pridelovalec SAM določi rok uporabe ~ odvisen od 
vrste živila, postopkov predelave in sestavin 



rok uporabe ~ 
meso&izdelki 

   Navedeno kot: 
»porabiti do…« 

Uporabno do vključno 
navedenega dneva 

Temperatura 
shranjevanja 

predpakirano sveže meso v foliji 3 dni max. 4°C 

surove klobase (pečenice) Velja na dan izdelave max. 6°C 

surovo narezano meso  
(rezine-zrezki) 

Velja na dan izdelave max. 6°C 

kosti 2 dni max. 6°C 

surove (»sveže«) klobase Dan po izdelavi max. 6°C 

Mesni sir 12 dni max. 6°C 

Surovo perutninsko meso 5 dni max. 4°C 

»sveže« klobase iz hladilnice 8 – 14 dni max. 6°C 

obarjene klobase: krvavice 3 - 4 dni max. 6°C 

paštete 8 – 14 dni max. 6°C 

prekajeno meso 20 dni (2 – 4 tedne) max. 12°C 



Pomen izrazov, ki jih uporabljamo  

Shranite v hladilniku:   

med  0°C in +4°C (max. +6°C)  

    npr.: mlečni/mesni izdelki 

 

Na hladnem in zavarovano pred sončno svetlobo  med 
+15°C und +18°C (bučno olje, sirup) 

 

Zavarujte pred toploto  ~  izogniti se neposredni 
bližini toplotnih virov (stran od radiatorja,…) 

  

Shranjujte na suhem  ~  max. zračna vlaga 70% 



Primer 

Hruškov sadni kruh ime živila 

Regina Smrekar, Pšenična pot 13, 1234 Mlinovo Ime in poln naslov nosilca živilske 
dejavnosti 

250 g Neto količina 

Uporabno najmanj do DD/MM/LL Datum uporabnosti 

Hranite na suhem Pogoji shranjevanja(navodila). 

LOT – 010906 Lot/sarža – nista potrebna , kadar 
imamo roke uporabnosti navedene z 
natančnim dnevom (sistem 
sledljivosti) 

Sestavine: hruške (%-delež), ržena moka, pšenična 
moka, sladkor, rozine, orehi, fige, voda, kvas, rum, 
cimet, sol. 

Sestavine – navesti vse sestavine, 
vključujoč tudi sestavljene . Navedene 
morajo biti v zaporednem masnem 
padajočem vrstnem redu, vizualno 
poudariti alergene. 



Tržne poti 

 

c) možnosti trženja mesa, mleka in sadja. 

NEPOSREDNA PRODAJA 
 

• na domu, 

• na tržnici,  

• na sejmih, 

• prireditvah,  

•  v obliki zabojčkov, 

• preko spleta,  

• javnim zavodom, 

• restavracijam… 
 

POSREDNA PRODAJA 
 

•  trgovinam, 

•  zadrugam,… 



Tržne poti 
NEPOSREDNA PRODAJA POSREDNA PRODAJA 

PREDNOSTI SLABOSTI PREDNOSTI SLABOSTI 

dodatni zaslužek, 
takojšne plačilo 

večja poraba 
delovnega časa 

večje količine odkupa ni stika s končnimi 
kupci 

neposreden stik s 
kupci, ki povedo kaj 
želijo, ugotavljanje 
tržnih niš 

dodatne naložbe v 
trženje  

kmetija je 
osredotočena na 
tehnologijo, kakovost 

več kot je 
posrednikov, več je 
stroškov z distribucijo 

hiter odziv na 
spremenjene potrebe 
kupcev 

večje tveganje pri 
(ne)prodaji (npr. v času 
dopustov) 

s povezovanjem 
proizvajalcev se 
zagotovi t.i. kritična 
masa 

lahko nepoštene 
prakse pri prevzemu in 
plačevanju za 
dobavljeno blago 

ni stroškov 
posrednikov 

neposreden stik s 
kupci 

možen odvoz s strani 
kupcev 
 

nižje prodajne cene 

dogovor o količinah 
vnaprej 

več administrativnih 
del  



Primer dobre prakse -FOODKO 

Misija 
V poplavi cenene hrane vprašljive kvalitete in  

porekla omogočamo povezovanje med kupci in  

ponudniki lokalnih proizvodov po načelu pravične trgovine. S tem krepimo 
lokalno gospodarstvo, kupci pa dobite dostop do kvalitetne, zdrave in sveže 
hrane znanega porekla. 
 

Kako delujemo? 
• izberite ponudnika lokalnih dobrot 

• ponudnik prejme naročilo in pripravi lokalne proizvode za vas 

• naročene dobrote vas počakajo na izbranem prevzemnem mestu, mogoča 
pa je tudi dostava na dom. 

https://foodko.si/ 

 

https://foodko.si/


Primer dobre prakse – 
NAKUPUJMO SKUPAJ 

Misija 
Vsi kupci imajo preko skupinskih nakupov dostop  

do ugodne ter kvalitetne ekološke in lokalne hrane  

po takšni ceni, ki si jo lahko ponudniki še privoščijo, 

da se jim pridelava dolgoročno izplača. 

Kako delujemo? 
• dvakrat mesečno pozovemo vse ponudnike na našem seznamu, da nam 

pošljejo svojo aktualno ponudbo, potem izberemo najboljše izdelke (po 
kakovosti in ceni) ter jih vključimo v naročilo 

• spletna registracija kupcev, povabilo k naročanju, zbiranje naročil, dobava 
naročenega blaga Tržnica stara Šiška ali dostava na dom (doplačilo) 

http://nakupujmoskupaj.si/ 

 

 

http://nakupujmoskupaj.si/


Spletna stran Kupujmo domače kmetijam nudi 

možnost, da svoje pridelke in izdelke ponudijo 

neposredno, brez posrednikov in s tem povezanih 

stroškov provizij, kar jim omogoča: 

• večji zaslužek na kmetiji,  

• možnost zaposlitve dodatne 
delovne sile,  

• stik z ljudmi,  

• takojšnjo povratno informacijo 
s strani kupcev in nenazadnje 

• takojšnje plačilo. 



Vsak javni zavod je 
ZAKONSKO obvezan k 10% 

nakupa živil, ki izvirajo iz 
ekološke 

pridelave/predelave 
 Uredba ZeJN v prenovi! 

Kmet lahko 
prodaja neposredno 

Zelena javna naročila – vsak javni zavod: vrtec, šola, 
dom za starejše, vojska, bolnica… 

Zeleno javno naročanje je 

 

•javno naročanje blaga, storitev ali gradenj, 

  

•ki imajo v primerjavi z običajnim blagom, 

storitvami in gradnjami v celotni življenjski 

dobi 

  

•manjši vpliv na okolje in  

•enako ali boljšo uporabno vrednost za 

naročnika.  



RS podpira povezovanje in združevanje 
proizvajalcev  
 
a) PRP 2014-2020:  
• Podukrep 9.1. Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev povezovanje 

in združevanje proizvajalcev z namenom skupnega trženja proizvodov, s 
poudarkom na prilagajanju proizvodnje zahtevam trgu 

• spodbuda: podpora  za delovanje, 5 let, 10% do 7 % letne tržne 
proizvodnje, max 250.000 EUR za organizacijo proizvajalcev in 150.000 
EUR za skupino proizvajalcev za ceelotno programsko obdobje 

b) Organizacije proizvajalcev (OP) so v sektorju sadja in 
zelenjave Pomoč I. stebra SKP v sektorju sadja in zelenjave 

• Pravilnik o priznavanju  organizacij proizvajalcev (v 
spreminjanju) 

 

Veljavni:  
Pravilnik o priznanju organizacij proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave, oljčnega 
olja in namiznih oljk ter hmelja (Uradni list RS, št. 89/14) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3593


 
 

 

REGISTRACIJA je obvezna za dobavo živil 
 

Vsak, ki prideluje ali predeluje kmetijske pridelke/proizvode/izdelke, se mora 
registrirati, da sme prodajati živila v javni zavod 

Avtomatično so registrirani vsi tisti, , ki so: 

 vpisani v evidence o rejnih živalih (skladno s predpisi) 

 vpisani v register čebelnjakov (skladno s temi predpisi) 

 oddali zbirno vlogo  (skladno s predpisi izvedbe ukrepov kmetijske politike ZA 
PODROČJE PRIDELAVE KMETIJSKIH RASTLIN – iz vloge je razvidno, da dajejo 
pridelke na trg);  

 

• Vsi ostali izpolnijo obrazec, ki je na spletni strani Uprave RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin   Živila  OBRAZCI IN SPLETNE APLIKACIJE  

http://www.uvhvvr.gov.si/si/registri_obrazci_in_spletne_aplikacije/zivila/obrazci_i
n_spletne_aplikacije/ 
 

 k vsaki dobavi mora biti priložen certifikat za živilo, ki ga prodate v javni zavod 
 

Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil, UL RS 96/2014  

 

 

http://www.uvhvvr.gov.si/si/registri_obrazci_in_spletne_aplikacije/zivila/obrazci_in_spletne_aplikacije/
http://www.uvhvvr.gov.si/si/registri_obrazci_in_spletne_aplikacije/zivila/obrazci_in_spletne_aplikacije/
http://www.uvhvvr.gov.si/si/registri_obrazci_in_spletne_aplikacije/zivila/obrazci_in_spletne_aplikacije/


PROIZVODI 

PROIZVODNJA 

Sadje, zelenjava, krompir, zelišča, 
neobdelana žita, surovo mleko, jajca, 
čebelji pridelki, ribe 

1   PRIMARNA proizvodnja ŽIVIL 

Enostavna obdelava: žetev, čiščenje, 
shranjevanje,  
Prevoz od kraja proizvodnje do obrata 
oddaje ali kmetije 
Skladiščenje in ravnanje s kmetijskimi 
pridelki na kmetiji 

PRODAJNE POTI, KI 
ZAHTEVAJO 

REGISTRACIJO 

prodajne distribucijske verige (Mercator, 
Spar) 
zbiralne centre, zadruge , OP 
Živilski predelovalni industriji … Mlini 
Posrednikom 
Javnim zavodom 



Surovo mleko, 
jajca,čebelji pridelki, 

akvakultura, gospodarski 
ribolov 

Žita, zelenjadinice, 
sadje, oljnice, 

predivnice, njivska 
zelišča, samonikli 

plodov/zelišča Končna uporaba 

Končnemu potrošniku 
ALI 

Maloprodajnim podjetjem, 
ki neposredno oskrbujejo 

končnega potrošniku (v 
bistvu trgovina na drobno) 

Na lokalnem območju  to je   

celotno območje Republike Slovenije!  
         

Kmet lahko 
prodaja neposredno 

MAJHNE KOLIČINE (EVIDENTIRANJE) 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.mnhn.fr/colparsyst/eu.gif&imgrefurl=http://www.mnhn.fr/colparsyst/&h=417&w=635&sz=8&tbnid=RvDhqq-OcLcJ:&tbnh=88&tbnw=135&hl=sl&start=1&prev=/images%3Fq%3Deu%26svnum%3D10%26hl%3Dsl%26lr%3D%26sa%3DG


Dovoljeni  

obsegi 

1 ha njiv ali ekstenzivnih sadovnjakov 
0,3 rastlinjakov ali intenzivnih 

sadovnjakov 
Max 0,15 ha za jagodičje: jagode, 

maline, ameriške borovnice, ribez, in 
drugo. 

Majhne količine rastlinskega izvora  
~ samo nepredpakirana ~ 



Surovo mleko – max 10.000 litrov letno ali največ 30 
litrov na dan 

  
Jajca – toliko, kot jih dnevno proizvede jata do 350 

nesnic. 
  
Med, med v satju, matični mleček, cvetni prah, 

propolis in vosek je vsa količina, proizvedena in 
namenjena neposredni oddaji na mestu ali v obratu 
prodaje na drobno  

 
Ribiški proizvodi - vse morske ali sladkovodne živali, 

(divje/farmske)  
Max 3000 kg letno 
  
Ribiških proizvodov, iz gospodarskega ribolova 
-Max 50 kg ribiških proizvodov na dan. 

  

Dovoljeni  

obsegi 

Majhne količine  
živil živalskega izvora 



Predelava primarnih kmetijskih pridelkov 

Podrobneje je določena dejavnost zakola živali in predelave 
mesa.  
-  Živali so v reji na kmetiji od rojstva ali najmanj tri mesece;  

-  perutnina, kunci, jagnjeta, kozlički in prašički do 20 kg žive teže pa od     
rojstva ali najmanj en mesec.  

    

 

 

Vsa predelava mesa vključno z zakolom je dopolnilna   
dejavnost 

 
 
Novost: peka celih živali razen goveda in kopitarjev  
 



Predelava primarnih kmetijskih pridelkov 

• Za prodajo izdelkov iz dopolnilnih dejavnosti predelava ni 

potrebno dodatno dovoljenje za dopolnilno dejavnost prodaja.  

• Na vidnem mestu prodaje mora biti označeno, da so izdelki s 

kmetije nosilca 

 

 
 

• Pri prodaji je treba izdajati račune, od 1. 1. 2016 z uporabo 

elektronske naprave 
 

 Pri prodaji na kmetiji (npr. olja, moke, soka…) s stališča zakonodaje na področju 

varne hrane ni potrebno imeti posebnih ločenih prostorov namenjenih prodaji 

teh živil. Pomembno je, da so živila do prodaje ustrezno skladiščena (ustrezni 

pogoji glede vlage, temperature), da je preprečena navzkrižna kontaminacija 

(prah, insekti, glodalci,...), da so živila ustrezno embalirana (embalaža, ki je 

primerna za posamezno vrsto živila) in označena.  

Izdelki se lahko prodajajo trgovcem na drobno, institucijam in drugim kupcem. 

Možna je tudi spletna prodaja z upoštevanjem določil predpisa s področja 

varstva potrošnikov.  



Prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij 

Vrste dejavnosti: 

 

•na kmetiji in prodaja od vrat do vrat - prodaja končnemu potrošniku lastnih 

pridelkov in izdelkov ter pridelkov in izdelkov z drugih kmetij 

 

•na lokalnem trgu - prodaja končnemu potrošniku na tržnicah, prodaja na premičnih 

prodajnih objektih, prodaja od vrat do vrat in prodaja na sejmih in prireditvah  

 

•prodaja na drobno po pošti preko interneta - naročnik posreduje svoje naročilo 

po pošti, preko interneta ali po telefonu, naročeno blago je kupcu fizično dostavljeno 

 

•prodaja trgovcem na drobno, institucijam in gostinskim obratom - v to skupino 

spada prodaja trgovcem na drobno, vrtcem, šolam in drugim javnim zavodom ter 

gostinskim obratom 



Prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s 

kmetij – primera prodaje 
 

Kmetija prodaja 

različne skupine 

 

 

 

 

 

 

 

Kmetija prodaja  

isto skupino 

 

domača 

zelenjava 

domača 

zelenjava 

sadje z druge 

kmetije 

- prodaja sadja preko 

dop.dej. prodaja 

zelenjava z 

druge 

kmetije 

prodaja zelenjave preko 

dop.dej. prodaja – ista 

skupina 

- prodaja domače 

zelenjave kot kmetija 



Možnost registracije obratov na področju 
živil živalskega izvora 

Registriran obrat 
– Vloga na pristojnem območnem uradu VURS 15 dni pred pričetkom 

oddaje živil na trg 
• Obrat se vpiše v evidenco registriranih obratov 

– Prosilec dobi izpis iz evidence, ki velja kot potrdilo o registraciji 
 

Odobren obrat 
– Vloga na pristojnem območnem uradu VURS 15 dni pred pričetkom 

oddaje živil na trg (priloga – tloris), shema notranjega sistema 
nadzora,… 

• Pred odobritvijo obvezen pregled uradnega veterinarja 
• Odločba in vpis v evidenco odobrenih obratov: 
•     - ime nosilca oz firme 
•     - ime in naslov obrata  
•     - kontrolna številka odobritve     
•     - odobrene dejavnosti  

 

 



Kdaj se lahko uporablja izraz 

“BIO” in “EKO” 

 

 če so vse sestavine 

rastlinskega ali živalskega 

izvora pridobljene po postopkih 

EKO in če je najmanj 95% SS 

izdelka iz takšnih sestavin 

Označevanje EKO 



Če se uporabljajo izrazi EKO ali BIO 

 

 Šifra nadzornega organa ali izvajalca nadzora 

 Logotip skupnosti (obvezen) 

 Kraj pridelave (“kmetijstvo EU”, “Kmetijstvo izven EU”, “kmetijstvo 

EU/izven EU”– lahko tudi država) 

 Logotip EU – ni možno uporabljati za proizvode iz preusmeritve 

Obvezne navedbe 



 

Obvezna je oznaka logotipa EU: 

 

 
 

Ostale “prostovoljne” oznake (državna, zasebne, mednarodne): 

Oznake na deklaraciji 
ekološkega živila 



 

 

 

 

Hvala za pozornost! 
 

 

 

 

 
    


