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UVOD
Zakaj ekoživila za otroke?
Otroci spadajo v kategorijo ogroženih skupin prebivalstva (skupaj z bolniki v bolnicah in
starostniki), za katere je po Resoluciji o nacionalnem programu prehranske politike 2005 –
2010 predvidena posebna družbena skrb za zdravo prehranjevanje. Za celovito zagotavljanje
zdravega prehranjevanja pa je potrebno upoštevati tudi kakovost živil, ki predstavljajo
osnovo za pripravo hranilno bogatega in biološko polnovrednega obroka. Iz tega razloga je
utemeljeno, da se v šolah in vrtcih kot merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika za hrano
uporabi tudi kakovost hrane in v tem kontekstu kot močan faktor upošteva zlasti živila,
pridelana na ekološki način.
Zakaj ekoživila v javnem naročanju?
Zdravje
Ekološka živila so pomemben preventivni način preprečevanja vnosa škodljivih snovi v telo s
hrano. So največja in najuspešnejša uradna shema kakovosti živil v Evropski uniji. V
nekaterih državah se je javno naročanje ekoživil že dobro uveljavilo, še zlasti v šolah in v
vrtcih, pa tudi v bolnišnicah in javnih kuhinjah nasploh. Pri nas smo na tem področju sicer še
na začetku.
Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z drugimi ministrstvi in strokovnimi organizacijami v
zadnjem obdobju posveča veliko pozornost uravnoteženemu načinu prehranjevanja
prebivalcev Slovenije. V okviru uresničevanja nacionalne prehranske politike so bile
oblikovane smernice za zdravo prehrano otrok, mladostnikov, študentov, delavcev, pacientov
v bolnišnicah in starostnikov, ki opredeljujejo tudi pomen vključevanja lokalno pridelane
hrane za zagotavljanje kakovosti dnevnih obrokov. V okviru uresničevanja Resolucije o
nacionalnem programu prehranske politike 2005 - 2010 je strokovna skupina na MZ
pripravila priročnik z merili kakovosti za javno naročanje hrane v vzgojno-izobraževalnih
ustanovah, ki priporoča, da se poleg fizioloških priporočil o energijskih in hranilnih potrebah
posameznika pri načrtovanju prehrane upošteva tudi kakovost živil. Cena ne sme biti edino
merilo za izbor ponudnika.
Okolje
Poleg vidika zdravja otrok je pomemben vidik pri naročanju živil odpravljanje okoljskih težav,
ohranjanje pitne vode in omogočanje trajnostnega razvoja. Javni naročniki z javnimi naročili
oblikujejo pomemben del porabe javnih financ in zato predstavljajo pomemben potencial za
odpravljanje okoljskih težav, s katerimi se sooča Slovenija in svet. Z oddajo »zelenih javnih
naročil« oziroma upoštevanjem okoljskih meril pri izboru ponudnika za nabavo blaga in
storitev lahko pripomorejo k večji integraciji okoljskega vidika trajnostnega razvoja ne samo
v sektorske politike, temveč tudi v potrošniške vzorce posameznikov in podjetij. Komisija EU
je v ta namen izdala priročnik o ekološkem – okolju prijaznem – javnem naročanju: »Kupuj
zeleno!«
V Sloveniji bo k povečanju javnega naročanja ekoživil nedvomno prispeval Akcijski načrt za
zeleno javno naročanje, ki ga je vlada sprejela 21. maja 2009. Akcijski načrt za zeleno javno
naročanje za obdobje 2009 – 2012 je bil sprejet z namenom, da zmanjša negativen vpliv
javnega sektorja na okolje, začne spodbujati razvoj okoljsko manj obremenjujočih izdelkov in
storitev, poskrbi za boljšo učinkovitost rabe javnih financ in nenazadnje, da daje dober zgled
tudi poslovnemu sektorju in potrošnikom. V njem so ekoživila navedena kot predmet javnega
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naročanja živil. V začetku leta 2010 naj bi bila sprejeta tudi uredba o zelenem javnem
naročanju.
Trajnostno kmetijstvo
Povečanje povpraševanja po ekoloških in lokalnih živilih bi lahko spodbudilo povečanje
ekološke pridelave hrane in uresničenje ciljev Akcijskega načrta razvoja ekološkega
kmetijstva v Sloveniji do leta 2015 (ANEK), ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela dne
24. novembra 2005. Med cilji ANEK je npr.: do leta 2015 povečati delež ekoloških kmetij v
Sloveniji na 15%, delež kmetijskih zemljišč v nadzoru ekokmetijstva pa na 20%. Eden od
ciljev ANEK je tudi promocija trajnostne potrošnje prek odločanja za ekološke izdelke v
celotni družbi. Danes se ciljem ANEK še nismo bistveno približali, saj je v letu 2008 delež
kmetijskih zemljišč v uporabi, namenjen za ekološko pridelavo, znašal le 5%, od posameznih
kategorij pa so največji del zavzemali trajni travniki in pašniki (Vir: Statistični urad Slovenije).
V negotovih svetovnih gospodarskih in političnih razmerah vedno več držav poudarja
samooskrbo na področju varnosti preskrbe s hrano. Javni naročniki lahko s svojimi
odločitvami bistveno pripomorejo k razvoju kmetijskega sektorja in predelave živil, ki v
Sloveniji ni v zavidljivem položaju. Slovenija je velika neto uvoznica hrane. Od 24 skupin
kmetijskih in živilskih proizvodov neto izvažamo le štiri skupine. V vseh ostalih skupinah smo
neto uvozniki; najvišji pri sadju, žitu in zelenjavi. Stopnja samooskrbe Slovenije je zelo nizka,
predvsem z rastlinskimi proizvodi, z živinorejskimi nekoliko višja.
Namen "Priporočil"
Praktična priporočila za naročanje ekoživil so namenjene predvsem organizatorjem prehrane
v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in strokovnemu osebju, ki se pri svojem delu srečujejo z
javnimi naročili. Oblikovali smo jih tudi z željo, da bi javni naročniki z naročanjem lokalnih,
ekološko pridelanih živil vplivali na povečanje števila ekoloških kmetij, predvsem na
vodovarstvenih območjih, kar bi posledično vzpodbudilo predelavo ekoloških živil in
vzpostavljanje kratkih preskrbovalnih verig.
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1 ZAKONSKI OKVIRI
Vzgojno-izobraževalne ustanove so kot javni zavodi dolžne izpolnjevati določila Zakona o
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in 16/2008). Področje javnih naročil za
sukcesivno dobavo živil ureja Zakon o javnem naročanju (ZJN-2), ki je bil objavljen v Ur.l.RS
št. 128/2006. Zakon je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije 8.12.2006 in je začel
veljati 23.12. 2006, uporabljati pa se je začel 7.1.2007. Poleg tega ureja to področje Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2A), ki je bil objavljen v Ur.l.
RS št. 16/2008.
Zakon določa obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga in
storitev, kamor prištevamo tudi naročanje živil za potrebe vzgojno-izobraževalnih ustanov.
Zakon v 48. členu navaja, da naročnik lahko odda naročilo: na podlagi najnižje cene ali na
podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe z uporabo različnih meril v povezavi s predmetom
naročila.
Merila so lahko različna in povezana z različnimi zahtevami glede kakovosti, cene, hrambe,
načina in oblike pakiranja, datuma dobave itd. Merila za javna naročila se lahko nanašajo na
nakup ekoloških živil, nakup živil mesnega izvora z visokimi standardi za dobrobit živali,
nakup sezonskih živil, nakup v primarni in sekundarni embalaži z visokim deležem recikliranih
sestavin, ločeno zbiranje odpadkov in izobraževanje osebja, uporabo okoljsko prijaznih
papirnih produktov in čistil itd. Švedska uporablja kot merilo za izbor oz. dodelitev naročila, ki
prinese dodatne točke, odsotnost gensko spremenjenih organizmov (Swedish EKU-tool).
Februarja 2008 je Državni zbor RS sprejel spremembo oziroma dopolnitev k 48. členu
Zakona, ki po novem navaja, da se pri merilih za izbiro ponudbe pri naročanju živil
prednostno upoštevajo živila, ki so v shemah kakovosti (npr. sezonsko pridelana živila na
integriran način, sezonsko pridelana živila na ekološki način ipd.) ter živila, ki so proizvedena
po nacionalnih predpisih o kakovosti živil. Kot je napisal predlagatelj, je interes družbe, da bi
se kakovostna pridelana živila (živila pridelana na ekološki ali integriran način in vsa živila v
shemah kakovosti), ki predstavljajo najkvalitetnejšo hrano, uvedla čim širše, predvsem pa v
oskrbo šol, vrtcev in domov za ostarele. Zakon je jasen, naročniki morajo pri teh naročilih
vedno upoštevati prednostno (izraženo s točkami v merilih) živila, ki so v shemah kakovosti.
Cena je pri nabavi pogosto ena izmed pomembnejših in odločujočih dejavnikov naročnika. Pri
nabavi živil je lahko cena sprejemljiva kot edino merilo za izbor le takrat, ko nam ponudnik
ponuja več, po kakovosti enakovrednih izdelkov. Cena kot edino merilo izbora za izbor živil
vsekakor ni sprejemljiva, čeprav se to v praksi pogosto dogaja.
Uredba (ES) št. 834/2007 1.1.2009 navaja, da naj bi bila sadje in zelenjava izbrana tudi
glede na sezono in geografsko poreklo.
Kakovost živil je merljiva glede na način pridelave. Za ekološko certificirana živila veljajo
najstrožji pogoji pridelave in nadzora, s tem pa tudi zajamčeno višjo kakovost in se cenovno
in kakovostno ne morejo primerjati z ostalimi živili.
7. člen dopolnitve Zakona o javnem naročanju (ZJN-2A), ki je bil objavljen v Ur.l. RS št. 16/2008:
V 48. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Pri merilih za izbiro ponudbe pri naročanju živil se prednostno upoštevajo živila, ki so v shemah
kakovosti (npr. sezonsko pridelana živila na integriran način, sezonsko pridelana živila na ekološki
način ipd.) in živila, ki so proizvedena po nacionalnih predpisih o kakovosti živil.".
Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo tretji do šesti odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se pika nadomesti z vejico in doda
besedilo "razen za intelektualne storitve, pri katerih merilo cena ne sme biti manj kot 40% vseh
meril."
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Vlada RS je v maju 2009 sprejela Akcijski načrt za zeleno javno naročanje, ki predvideva
nove standarde tudi na področju a področju javnega naročanja živil. Tu se kot "zeleno javno
naročanje" smatra le naročanje ekoživil (in ne tudi živil iz integrirane pridelave), kar je tudi
smiselno, saj integrirana pridelava v osnovi ne odstopa bistveno od običajne
(konvencionalne). V začetku leta 2010 naj bi bila v Sloveniji sprejeta tudi uredba o zelenem
javnem naročanju, ki naj bi javni sektor zavezala tudi k postopnemu povečevanju naročanja
ekoživil, kot predvideva omenjeni akcijski načrt.
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2 PROCES UVAJANJA EKOŽIVIL V PREHRANO VRTCEV
IN ŠOL
Hrana z ostanki pesticidov (fitofarmacevtskih sredstev) je rezultat intenzifikacije kmetijstva
zadnjih petdeset let. Prehranskih študij, ki bi proučevali vpliv različno pridelane hrane na
zdravje ljudi v svetu, ni veliko. V zadnjem obdobju lahko v znanstveni literaturi zasledimo
nekaj del, kjer so proučevali vpliv različno pridelane hrane na vsebnost pesticidov v urinu
otrok. V raziskavi so bile v urinu otrok, ki so se prehranjevali s konvencionalno pridelano
hrano, najdene v povprečju 9-krat večje koncentracije preostankov organofosfornih
pripravkov v primerjavi z urinom otrok, ki so uživali ekološko pridelano hrano. Glede na
rezultate poročila PAN Europe o uradnem monitoringu živil držav članic EU je v letu 2005 kar
49% analiziranih vzorcev sadja, zelenjave in žit vsebovalo ostanke pesticidov.
Če si želimo zdravo prihodnost, potrebujemo zdrave otroke. Če želimo zdrave otroke, jim
moramo nuditi zdravo, kakovostno hrano. Otroci naj bi imeli najboljši možen začetek v
življenju. Zdrava hrana v obdobju rasti in razvoja vseh funkcij (gibalne, miselne, socialne,
razmnoževalne…) naj bi jim omogočila razmišljanje, pridobivanje izkušenj, učenje, igro… To
so bila vodila za zakonodajne spremembe in ostale dejavnosti, ki podpirajo uvajanje zdravih,
lokalnih in ekoloških živil v prehrano vrtcev in šol.
V zadnjih letih so bili
izvedeni ključni začetni
nacionalni ukrepi, ki bodo
ob primernih dejavnostih
deležnikov
sočasno
pozitivno
vplivali
na
zdravje,
ekološko
kmetijstvo, gospodarstvo
in čisto okolje. Zakon o
spremembah
in
dopolnitvah
zakona
o
javnem naročanju, ki bil
sprejet februarja 2008
določa, da se prednostno
obravnavajo živila, ki so v
shemah kakovosti, med
njimi je tudi ekološka
pridelava.

2.1 Pozitivni dejavniki pri sprejemu odločitve za uvajanje ekoloških živil v
kuhinje šol in vrtcev
•

Podpora vodstva,

•

podpora kolektiva,

•

podpora staršev,

•

podpora kuhinjskega osebja,

•

in dobro sodelovanje z računovodstvom.
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2.2 Priprava pravne podlage za nabavo ekoživil v skladu z zakonodajo
Ekološka živila vključujemo v pripravo postopka oddaje naročila v skladu z Zakonom o
javnem naročanju - ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06). Pred tem je priporočljivo, da se
predhodno opravi raziskava tržišča - poizvedba o možnih lokalnih dobaviteljih in njihovi
ponudbi ekoloških živil in priprava logistike.
2.2.1

Faze postopkov javnega naročanja za ekološka živila

1. Predhodno se lahko informativno obvesti lokalne pridelovalce ekoloških živil
Namero o uvajanju ekoloških živil se sporočil lokalnemu združenju ekoloških kmetovalcev,
lahko tudi Zvezi združenj ekoloških kmetov Slovenije ali Kmetijskoisvetovalni službi, kar bo
prineslo več možnosti, da lokalni ekološki kmetje oddajo ponudbo.
2. Sklep o začetku postopka.
3. Priprava razpisne dokumentacije
Glede na lokalno ponudbo kmetov se odločimo za oblikovanje bodisi več manjših skupin
blaga (ekoloških živil) glede na potencial lokalne dobave ekoloških živil, ali ene večje skupine
ekološka živila.
Primer več manjših skupin ekoloških živil:
skupina blaga: EKOLOŠKO PRIDELANO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
skupina blaga: EKOLOŠKI KRUH IN PEKOVSKI IZDELKI
skupina blaga: EKOLOŠKO PRIDELANA JABOLKA
skupina blaga: EKOLOŠKO PRIDELAN KROMPIR
skupina blaga: EKOLOŠKO PRIDELANA DOMAČA ZELENJAVA
skupina blaga: EKOLOŠKO PRIDELANE STROČNICE
skupina blaga: EKOLOŠKO PRIDELANO TROPSKO SADJE
skupina blaga: EKOLOŠKO PRIDELANO MESO
skupina blaga: EKOLOŠKO PRIDELANA MOKA IN KAŠA

Primer skupine EKOLOŠKO PRIDELANA DOMAČA ZELENJAVA:
ZAP.
ŠTEV.

NAZIV

ENOTA

OKVIRNA
KOLIČINA

1.

korenje

kg

30

2.

solata

kg

100

3.

zelje v glavah

kg

40

4.

zelje kislo

kg

50

CENA BREZ DDV

VREDNOST Z DDV

SKUPAJ

Nekatere šole pa so se odločile za en sklop, v katerem v eni skupini/sklopu ekoloških živil
popišejo različne vrste živil. V tem primeru je v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe
napisano, da za skupino Ekološka živila lahko ponudijo posamezne artikle ali pa vse
razpisane artikle.
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Primer: novega sklopa živil: EKO IN DIETNA ŽIVILA
ZAP.

OKVIRNA

NAZIV

ENOTA

1.

Bio čokoladni müsli 1/1

kg

30

2.

Bio sadni müsli 1/1

kg

100

3.

Bio lešnikova - čokoladna krema
kg
1/1

40

4.

Bio 100% jabolčni sok

l

100

5.

Bio 100% korenčkov sok

l

100

6.

Bio brusnični džem

kg

10

7.

Bio višnjev džem

kg

10

8.

Bio marelična marmelada

kg

2

9.

Bio cvetlični med

kg

10

10.

Bio gozdni med

kg

30

11.

Bio paradižnikov koncentrat

kg

2

12.

Bio paradižnikovi pelati

kg

40

13.

Bio jabolčni kis

l

50

14.

Bio riž basmati

kg

100

ŠTEV.

KOLIČINA

CENA BREZ
DDV

VREDNOST
Z DDV

SKUPAJ

4. Jasne zahteve glede certifikatov (certifikat ekološko pridelanega živila)
Vsak, ki prideluje oziroma predeluje ekoživila in jih kot taka tudi označuje, se mora prijaviti
pri organizaciji, pooblaščeni za nadzor ekološke ga kmetijstva. To zahteva in ureja splošno
veljavna zakonodaja Evropske unije kot tudi slovenska zakonodaja. Na področju Slovenije
trenutno delujejo tri pooblaščene organizacije za nadzor in certifikacijo ekološke pridelave in
predelave:
•

Inštitut KON-CERT, ki ima šifro SI-01-EKO. Šifra je vključena v znak “Bio Slovenija”,
ki je registriran znak Inštituta KON-CERT.

•

IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze Maribor, čigar uradna šifra, ki se
pojavlja na certifikatih za ekološke pridelke oz. živila, je SI-IKC-EKO).

•

Bureau Veritas (SI-BV-EKO).

Nadzorne organizacije na vsakem obratu (kmetija, predelovalni obrat, uvoznik...) najmanj
enkrat letno opravi natančen pregled dela, zemljišč, prostorov, in obveznih zapiskov, ki je
praviloma nenapovedan. Poleg tega nadzorne organizacije izvajajo tudi dodatne
nenapovedane preglede. Na ekoživilu mora biti navedeno ime in koda nadzorne organizacije.
Vsaka država EU ima svojo kodo; v Sloveniji je to SI. V Italiji uporabljajo kode tipa IT-xxxBIO (na mestu xxx je zapisana koda ene od nadzornih organizacij, npr. AIAB), v Avstriji ATxxx-BIO, itd. Na ta način je možno slediti živilu od trgovine prek predelave do kmetije.
V Sloveniji je uradni znak za označevanje ekoživil znak »ekološki«. Najbolj razširjena
kolektivna znamka za ekoživila slovenskega porekla je znak Zveze združenj ekoloških kmetov
Slovenije – BIODAR. Zveza BIODAR ima tudi svoje lastne standarde, ki so v določenih
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zahtevah strožji od slovenske in EU-zakonodaje. Poleg tega na ekoživilih najdemo tudi druge
znake in znamke, na primer nemški nacionalni znak in mednarodni znak za živila, ki ustrezajo
standardom biološko-dinamične pri- in predelave.
V primeru, da se odločimo za uvajanje ekoživil ali ekološke malice oz. biomalice, uporaba živil
s certifikatom o integrirani pridelavi seveda ni ustrezna, temveč je potrebno uporabiti
izključno ekoživila.

2.2.2 Objava obvestila o javnem naročilu
V primeru, da je razpisana vrednost živil višja od 40.000,00 EUR (brez DDV), se obvestilo o
javnem naročilu objavi na Portalu javnih naročil. S tem je zainteresirani javnosti dana
možnost seznanitve z javnim naročilom, da se zainteresirani ponudniki lahko odzovejo nanj.
O objavi javnega naročila je smiselno obvestiti čim več lokalnih ponudnikov ekoloških živil.
Lahko jih svetujemo, kako pridejo do razpisne dokumentacije.
Nadaljnji koraki so:
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2.2.3

Predložitev in odpiranje ponudb

2.2.4

Pregled in ocenjevanje ponudb

2.2.5

Odločitev o oddaji javnega naročila

2.2.6

Objava obvestila o oddaji javnega naročila

2.3 Informiranje, izobraževanje vseh udeležencev procesa: vseh
zaposlenih, staršev ter približevanje ekoživil otrokom
Uvajanje ekološke hrane v šole je pomembno iz več vidikov. Ekomalica je lahko tudi
didaktični pripomoček, preko katerega se otroci, učenci in dijaki naučijo trajnostnega
potrošništva ter se opremijo s potrebnimi okoljskimi znanji.
Z uvajanjem ekoloških živil v šolske obroke se učenci naučijo skrbeti za čisto okolje, pitno
vodo in svoje zdravje. Ekološka živila so didaktični pripomoček za učenje trajnostnega
razvoja. Poleg tega pa javni sektor kot velik in stabilen porabnik preko zelenih javnih naročil
za živila vzpodbudi razvoj ekološke pridelave in predelave živil v Sloveniji.
Uvajanje ekološke hrane zahteva spremembe v jedilnikih, receptih in dnevni rutini. Da bi vsi
zaposleni in uporabniki šolske kuhinje te spremembe podpirali, morajo tako učenci, straši,
učitelji, kuhinjsko osebje najprej razumeti, zakaj so te spremembe potrebne in koristne. Naši
avstrijski in italijanski kolegi, ki so
v ponudbi ekoloških živil v vrtcih
in šolah daleč pred nami,
poudarjajo pomen izobraževanja
in
osveščanja
kuhinjskega
osebja,
učiteljev,
vodstvenih
delavcev in staršev o pozitivnem
vplivu ekološkega kmetijstva na
podtalnico, biološko pestrost ter
zdravje ljudi. Ker je informiranje
kolektiva, kuhinjskega osebja,
staršev
in
otrok
ključnega
pomena za uspeh, so temu
namenili veliko pozornosti.

Primer izobraževanje kuharskega kadra tekom šolskega leta:
Kakovost ekoloških živil.
Ekološko kmetijstvo varuje podtalnico.
Postopki priprave okusnih, polnovrednih, zdravih zelenjavnih jedi.
E-ji, aditivi ali dodatki v hrani.
Ekološka živila v kuhinjah javne prehrane.
Obisk sejma Altermed, udeležba na predavanjih.
Obisk predavanj v sklopu Ekotedna.
Standardi pridelave ekoživil.
Kako prepoznati ekoživila?
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Primer delavnic in predavanj za starše in otroke:
Organizacija Ekopraznika na šoli ali v vrtcu, na katerega se povabi lokalne proizvajalce in
dobavitelje ekoloških živil in nevladne okoljske organizacije.

Slika: Nastop Putke Zdravke na Ekoprazniku v Ljubljani, organizator: Inštitut za trajnostni razvoj.

Sodelovanje z Inštitutom za trajnostni razvoj:
-

v programu Ekokmetija kot učne delavnica varstva narave,

-

predavanja Kakovost ekoloških živil, Ekološko kmetijstvo in varstvpo okolja,
Ekokmetijstvo varuje podtalnico, Ekoživila in zdrava prehrana…

Sodelovanje z Zvezo ekoloških kmetov Slovenije (v programu »Bioužitek«).
Kako prepoznati ekoživila?
Standardi pridelave v ekološkem kmetijstvu.
Načela pravične trgovine (v sodelovanju z društvom Humanitas).
Trajnostna kultura in trajnostno potrošništvo.
Sodelovanje z društvom Ognjič in drugimi nevladnimi organizacijami (priprava razstav,
delavnic…).
Obisk ekokmetije – Dan odprtih vrat na ekoloških kmetijah.
Postavitev razstave Ekološko pridelana hrana – hrana prihodnosti« in kviz »Ugrizni v eko
jabolko« (ZEKOS).
Postavitev Eko kotička v šoli (časopis Skupaj za zdravje človeka in narave, zgibanke okoljskih
organizacij, ostale informacije, priporočila za ogled filmov....).
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Povezava s partnersko ekokmetijo v bližini šole in sprotna predstavitev, kaj se dogajanj in
kmečkih opravilih... na spletu ali v Ekokotičku (učenje veščin pridelave zdrave, ekološke
hrane, povezava z naravnimi cikli itd.).

2.4 Izhodišča za nadaljnje dejavnosti pri zagotavljanju lokalne
samooskrbe z ekološkimi živili:
•

pridobiti podporo širše javnosti in dodatna finančna sredstva,

•

nadaljnjo raziskavo tržišča-iskanje novih partnerjev,

•

nakup sezonskega sadja in zelenjave neposredno pri okoliškem združenju
pridelovalcev ali pri pridelovalcu,

•

izobraževanje kuharskega kadra.

2.5 Projektno uvajanje ekoloških živil v javno prehrano osnovnih šol
•

Šola se lahko pred izvedbo javnega naročila za ekološka živila odloči za izvedbo
projekta: npr. UVAJANJE EKOLOŠKIH ŽIVIL V ŠOLSKO PREHRANO, EKOMALICA
(BIOMALICA)... Namen projekta je predvsem raziskati trenutno stanje na področju
lokalne ponudbe ekoloških živil, kakovosti teh živil ter njihove sprejetosti med učenci
in učitelji itd. S projektom se ugotovi, kako bi deležniki ekološka živila sprejeli.

•

Če je vrednost projekta ocenjena pod 10.000 EUR (brez DDV), lahko šola ekološka
živila nabavlja preko naročilnice (na primer od ekoloških kmetov ali predelovalcev
ekoloških živil).

•

Če je vrednost projekta od 10.000 do 40.000 EUR (brez DDV), je potrebno izpeljati
postopek javnega naročila manjših vrednosti ter pripraviti razpisno dokumentacijo in
po postopku zbiranja ponudb k oddaji povabiti najmanj 3 ponudnike.
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3 OVIRE PRI UVAJANJU EKOŽIVIL V KUHINJE JAVNIH
USTANOV
Najpogosteje so razlogi naslednji:
•

nezadostna ponudba slovenskih/lokalnih ekološko pridelanih živil,

•

ekološki kmetovalci niso zainteresirani za oddajo ponudb (bojijo se »papirologije«,
niso informirani glede pravilne oddaje ponudb…),

•

na nekaterih ekoloških kmetijah ni izdelan sistem HACCP,

•

višje cene ekoloških živil (v primeru, da bi se šola odločila za večji obseg dobave
ekoloških živil),

•

ni strokovne, logistične podpore državnih inštitucij in medresorskega sodelovanja
(opažajo tudi na šolah).

3.1 Raziskava o naročanju ekoživil v slovenskih osnovnih šolah in vrtcih
Konec leta 2008 smo na inštitutu za trajnostni razvoj pripravili vprašalnik, s katerim smo
želeli ugotovili sedanje stanje in morebitne izkušnje osnovnih šol in vrtcev z naročanjem
ekoživil, ter njihove načrte za prihodnost. K sodelovanju smo povabili osnovne šole in vrtce
po vsej Sloveniji. Pri distribuciji vprašalnikov pa nam je pomagalo Ministrstvo za šolstvo in
šport.
Rezultati raziskave, ki je bila opravljena na skoraj četrtini šol in dobri polovici vrtcev po vsej
Sloveniji, so pokazali, da so največje ovire za uvajanje ekoloških živil v organizirano prehrano
nezadostna ponudba (domačih) ekoživil oziroma neodzivanje ponudnikov ekoživil na razpise,
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sledi višja cena ekoživil, pri šolah pa deloma pa tudi premajhna osveščenost in obveščenost
odjemalcev.
Kljub temu, da šole višjo ceno ekoživil vidijo kot oviro, pa je zanimivo mnenje skoraj polovice
šol, da ni nujno, da bi se zaradi delnega naročanja ekoživil cena obrokov morala zvišati. To
pomeni, da sodelujoči (večinoma organizatorji prehrane) vidijo možnosti za prilagajanje cen
obrokov s pomočjo npr. ustrezne izbire vrste ekoživil, ponudnikov, prilagajanjem jedilnikov,
in podobno.
Ugotovitve raziskave potrjujejo naše dosedanje ugotovitve, da je ponudba ekoživil s strani
domačih pridelovalcev, pa tudi živilskih podjetij, še zelo nizka. Velika ovira je tudi
neorganiziranost ponudnikov (proizvajalcev), kar skupaj z nizko ponudbo viša cene in znižuje
dostopnost slovenskih ekoživil. Sicer pa so ekološka živila s skupnega trga EU v Sloveniji
razmeroma dobro dostopna. Očitno pa je, da si šole in vrtci želijo zlasti sodelovanja z
domačimi pridelovalci oziroma proizvajalci. To je smiselno tudi z vidika trajnostne proizvodnje
in potrošnje, saj s tem lahko prispevamo k zmanjšanju obremenjevanja okolja zaradi dolgih
transportnih poti živil.
Za celovitejšo sliko stanja in usmerjanje nadaljnjega razvoja zelenega javnega naročanja
ekoživil bo potrebno pogledati tudi k slovenskim pridelovalcem in proizvajalcem ekoživil.
Vsekakor pa lahko zaključimo, da so zelena javna naročila (eko)živil pomembna priložnost za
domače pridelovalce in proizvajalce ekoživil, ki jo je smotrno podpreti z ustreznimi politikami
tudi na področju kmetijske pridelave in predelave.
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4 PREHRANSKA VARNOST V PRIHODNOSTI
Vedno večji pomen posamezne države dajejo lokalni preskrbi z ekološko pridelano hrano
(kratka oskrbovalna veriga) kot pomemben vidik prehranske varnosti v času podnebnih
sprememb in globalizacije. Nekateri opozarjajo, da bomo v nekaj letih morali z lastno
pridelavo pokriti večino nacionalnih potreb po hrani. Če ne usmerimo vse energije, znanja in
prizadevanj v doseganje boljše samooskrbe, lahko naletimo na velike težave na področju
preskrbe s hrano v nekaj letih. Javni naročniki imajo tu že danes veliko vlogo, vpliv in
odgovornost.
Za vzpostavitev sistema lokalne oskrbe, predvsem z ekološko hrano, ki ima v Sloveniji velik
potencial, so potrebna prizadevanja in sodelovanje različnih partnerjev v državi.
Povpraševanje potrošnikov po svežih in kakovostnih domačih pridelkih in ekoloških živilih je
ključno za razvoj slovenskega ekološkega kmetijstva, lokalne samooskrbe in zagotavljanje
prehranske varnosti v prihodnosti.
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5 EKOLOŠKO KMETIJSTVO – OKOLJE IN TRAJNOSTNI
RAZVOJ
Povpraševanje po ekološko pridelani hrani je večje od pridelave in iz leta v leto narašča.
Ekološka živila vsebujejo več zaščitnih snovi ter manj ostankov pesticidov, varujejo pitno
vodo in imajo v več pogledih boljši ekološki odtis, vendar so dražja in manj dostopna. Kljub
pozitivnim učinkom na okolje in zdravje, je še vedno veliko ovir na poti do zdrave ekološke
hrane.
Ekološko kmetijstvo je okoljsko, zdravstveno, socialno in gospodarsko manj problematično in
ponuja trajnostno rešitev za proizvodnjo živil. S stališča ekonomije, ekologije, zdravja,
socialnih aspektov in globalnih vplivov je pogosto najbolj smiselno. Neovrgljive so prednosti
ekološkega kmetijstva na področju zaščite narave, pitne vode in biološke pestrosti. Prednosti
so manjše emisije CO2 in ostalih toplogrednih plinov, manjša poraba fosilnih goriv, ker
ekološko kmetijstvo ni povezano z dolgimi transportnimi potmi. Vzrok za to je pridelava
lastne krme, kroženje organskih snovi znotraj kmetije, recikliranje živalskega gnoja,
kompostiranje, vključevanje zelenega gnojenja in vmesnih posevkov, namesto uporabe
kemično-sintetičnih gnojil, katerih proizvodnja je energetsko potratna. Kmetijstvo lahko
pomaga zmanjševati podnebne spremembe z zmanjševanjem emisij TPG in vezavo
atmosferskega CO2 v tla. Podatki iz modeliranja dolgoročnih poljskih poskusov in s pilotnih
kmetij kažejo, da ima ekološko kmetijstvo velik potencial za oboje. Ekološka kmetijstvo
pogosto temelji na uporabi lokalnih pridelkov in sezonskih živil, ni pa nujno. Lokalna prodaja
še dodatno zniža ta vpliv zaradi lokalnega transporta in manj embalaže.
Ekološko kmetijstvo ima manjši potencial globalnega segrevanja – PGS, ki ga lahko
opredelimo kot emisije TGP v ekvivalentih CO2 na enoto površine tal ali na enoto proizvoda.
PGS na enoto površine tal je v ekološkem kmetijstvu bistveno manjši od tistega v običajni
pridelavi (vklj. z integrirano pridelavo).
Ekološko kmetijstvo pozitivno vpliva na zaščito pitne vode. Vrednosti nitratov v podtalnici so
pri eko 27 mg nitrata/l, pri konvencionalnem pa 79 mg/l.
Na ekološki kmetiji je višja biološka pestrost. Sem prištevamo genetsko pestrost, pestrost
različnih življenjskih okolij in pestrost živalskih in rastlinskih vrst.
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6 KAKOVOST EKOLOŠKIH ŽIVIL
Zakaj ekološka hrana?
Po standardih in pravilih EU je ekološka hrana pridelana brez kemičnih gnojil, pesticidov in
GSO. V ekološki pridelavi veljajo visoki standardi za dobrobit živali, ki ne smejo biti na verigi,
omogočen jim mora biti izpust in paša vsaj polovico dni v letu. Krmljene so z ekološko krmo,
ki je v večini pridelana na kmetiji. Zdravljenje poteka s homeopatskimi pripravki; uporaba
antibiotikov, ki puščajo sledi v hrani, je dovoljen le izjemoma in pod strogo kontrolo.
Prepovedani je uporaba stimulatorjev rasti (hormonov), preventivna uporaba antibiotikov in
antidepresivov. V ekološki pridelavi so gensko spremenjeni organizmi (GSO) prepovedani.
Vse to jamči, da je ekološka hrana najvišje kakovosti in zato najbolj primerna za prehrano
otrok in mladostnikov. Ekološka živila vplivajo na zdrav razvoj otrok in mladostnikov,
ohranjajo čisto okolje in podpirajo trajnostni razvoj lokalne skupnosti.
Ekološko kmetijstvo ponuja potrošniku zadostno, pestro, zdravo prehrano, hkrati pa ohranja
čisto okolje. Bolezni povezane s prehrano v industrijskem svetu so vedno bolj v porastu in so
pogost vzrok smrti. Zaskrbljujoč je porast alergij v zadnjih letih. Vzroki za ta pojav še niso
raziskani.
Dr. Alberta Velimirov in in W. Muller sta analizirala ugotovitve in podatke 175 mednarodnih
študij o kakovosti ekoloških živil in l. 2003 objavila povzetek. Vsi avtorji so prišli do enotnega
zaključka, da so ekološka živila boljša in se od konvencionalnih razlikujejo glede: ke/fi
lastnosti, tehnoloških značilnosti in senzoričnih lastnosti. Za ekološka živila je značilna višja
vsebnost vseh hranilnih snovi in manj ostankov agrokemičnih spojin (pesticidov, nitratov,
težkih kovin, hormonov,..), kar pozitivno vpliva na zdravje.
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Prehransko-kemične lastnosti ekoloških živil:
Boljše razmerje maščobnih kislin
Vsebujejo več konjugirane linolne kisline, ki dokazano deluje preventivno proti raku in ima
antioksidativne učinke. V ovčjem mesu ekološke pridelave je bila ugotovljena višja vsebnost
omega-3 kislin ter manj nasičenih maščobnih kislin. Analize vzorcev materinega mleka je
pokazala višjo vsebnost omega-3 maščobnih kislin pri ženskah, ki so se prehranjevale
ekološko.

Višja vsebnost lecitina v ekoloških jajcih
Analize so pokazale, da ekološko pridelana jajca vsebujejo več lecitina.
Višja vsebnost mineralov in elementov v sledeh
Študija na krompirju in čebuli je pokazala, da imajo ekološki pridelki za: 29% več magnezija,
21% več železa in 14% več fosforja. Vsebujejo tudi več selena, cinka in kroma.
Višja vsebnost sekundarnih produktov presnove npr. fenolov, flavonoidov, karotina,
likopena...
Razlog za to je, da rastlina v stresnih okoliščinah proizvede več sekundarnih produktov
presnove, saj se z njimi brani pred boleznimi in dviguje naravno odpornost. Uporaba
pesticidov blokira njihov nastanek (sintezo).
Višja vsebnost karotina v ekoloških jajcih
Razlog je paša in prehrana s svežo travo, zelišči, travniškimi rastlinami...
Višja vsebnost vitamina C v ekološki zelenjavi
Uporaba herbicidov in umetnih gnojil negativno vpliva na vsebnost vitamina C v plodovih in
rastlini.
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Višja vsebnost esencialnih kislin (15% več) v ekološko pridelani pšenici
Telo potrebuje za sintezo telesnih beljakovin esencialne aminokisline, ki jih sam ne more
sintetizirati in jih mora dobiti s hrano. Telo jih nujno potrebuje za tvorbo sebi lastnih
beljakovin npr. encimov, hormonov, krvnih celic, mišic,..
Zaradi gnojenja z lahko topnimi mineralnimi gnojili se v pridelku poveča vsebnost gliadina in
glutena.
Izredno majhna ali ničelna obremenjenost s preostanki pesticidov
V ekološkem kmetijstvu ni dovoljena uporaba kemičnih sintetiziranih sredstev za varstvo
rastlin in hormonskih regulatorjev rasti. Zato se živila iz ekološke in konvencionalne pridelave
bistveno razlikujejo po vsebnosti ostankov teh snovi.
Negativni učinki kemično-sintetiziranih sredstev za zaščito rastlin na zdravje so dokazani.
Manj ostankov mikotoksinov
Ekološka pšenica je vsebovala izredno majhne ostanke mikotoksinov. Pojav mikotoksinov je
odvisen od številnih dejavnikov: vreme, obdelava tal, kulturne sorte rastlin… Poskus na
ekološki pšenici je pokazal manjšo vsebnost mikotoksinov. Analize mleka so pokazale višjo
vsebnost aflatoksinov v konvencionalnem mleku. Mikotoksini slabijo imunski sistem, motijo
strjevanje krvi in prizadenejo jetra in ledvice. Razlog bi lahko bila obremenitev s težkimi
krmili v konvencionalni krmi.
V ekološko pridelani zelenjavi najdete malo ali nič ostankov nitratov
V ekološki pridelavi se uporablja le organska gnojila. Uporaba nitratov, hitro topnih
mineralnih gnojil in uporaba umetnih gnojil je prepovedana. Nitrati se v telesu spremenijo v
nitrozamine, za katere sumijo, da povzročajo raka.
Ekološka živila imajo praviloma boljši okus
Živila iz intenzivne konvencionalne pridelave z gnojenjem s sintetičnimi kemičnimi gnojili so
pogosto manj okusna, zaradi višje vsebnosti vode, hitre, intenzivne rasti rastlin (ali živali) in
manjše vsebnosti suhe snovi.
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7 NEKAJ DOBRIH PRIMEROV DOMA IN V TUJINI
7.1 Ekološka hrana v slovenskih šolah
Tudi Slovenija se sicer počasi toda vztrajno premika v ekološko smer. Na nekaterih šolah so
javna naročila že oblikovali tako, da lahko šolske kuhinje naročajo tudi ekološke pridelke.
Učencem enkrat do dvakrat mesečno že ponujajo zdravo in kakovostno ekološko malico po
enaki ceni.
Pojavlja se problem majhnega števila ekoloških kmetij in pomanjkanja tržnih viškov. Tam,
kjer tržni viški so (ekološko pridelano meso in mleko) pa ni organizirano zbiranje ekološkega
mleka, zakol in predelava ekološkega mleka in mesa. V Sloveniji je le 4,12% vseh površin v
obdelavi ekološko obdelanih. Veliko ekoloških živil uvažamo iz Italije, Avstrije, Nizozemske,
Nemčije, Češke. Poraba ekoloških živil raste že vrsto let. Primanjkuje predvsem sveže
zelenjave, sadja, žit, vseh predelanih izdelkov, kruha, mesa, mlečni izdelkov. Na drugi strani
pa imajo ekološki kmetje oddaljeni od večjih mest problem tržiti izdelke in jim ti pogosto
ostajajo. Uvajanje »Zelenih javnih naročil« v šole bi lahko bil za slovenske kmete, živilsko
industrijo in podjetnike dovolj velik impulz, da bi se jih več preusmerilo v ekološko pridelavo
in predelavo ter trženje ekoloških izdelkov.
V zadnjem času slovenski potrošnik postaja vedno bolj ozaveščen. Kar nekaj šol se je v
zadnjem času odločilo za uvajanje ekomalice oz. ekoloških živil v šolsko prehrano (OŠ Trzin,
OŠ Cerklje, OŠ Preddvor, OŠ Šmartno Tuhinju...).
Na osnovni šoli Cerklje na Gorenjskem so BIOMALICO prvič uvedli 14. novembra 2007.
Alojzija Šuligoj, vodja kuhinje na OŠ Cerklje na Gorenjskem: »Da bi dvignili zavest o zdravem
prehranjevanju naših otrok, smo se odločili, da bomo postopoma začeli obveščati in
izobraževati učence in starše, kako pomembna je za nas zdrava prehrana, ki jo sestavljajo
ekološko pridelana živila. Najprej bomo na jedilnik enkrat mesečno uvrstili šolsko malico in
zajtrk iz živil, ki nosijo oznako ekološko pridelano, kasneje pa imamo v načrtu tudi kosilo.
Pripravljamo tudi razredno uro in oddajo šolskega radia na to temo.«
Tudi na OŠ Trzin so starši in otroci ekološko pridelana živila dobro sprejeli. V ekološko
malico, ki so jo uvedli že v šol. letu 2006/07, vključujejo eko kruh pekarne Krejan in eko
jogurt Ljubljanskih mlekarn. Ekološko sadje, ki jim ga dostavlja Mercator, večino prihaja iz
uvoza (Italija). V prihodnjih letih nameravajo krog dobaviteljev razširiti. Želijo si predvsem
ekološke hrane domače pridelave, vendar opažajo, da ni ponudnikov.
Tudi ostali organizatorji šolske prehrane se soočajo s pomanjkanjem ponudb s strani
ekoloških dobaviteljev in kmetovalcev iz Slovenije. Alojzija Šuligoj, OŠ Cerklje na
Gorenjskem: »V razpisni dokumentaciji javnega naročila za obdobje 2008/11 smo razpisali
tudi dve skupini ekološko pridelanih živil in sicer: ekološko pridelana domača zelenjava in
ekološko pridelano domače in tropsko sadje. Na razpis se nam ni javil noben domač
pridelovalec sadja niti zelenjave.«
Majda Zalokar, IPSE, računovodski in pravni servis:»Danes je način oddajanja ponudb na
javno naročilo za živila veliko bolj enostavno kot pred leti, saj z oddajo javnega naročila
praktično ni nobenih stroškov. Ekološki kmetovalec izpolni ponudbo in obrazce iz razpisne
dokumentacije, po potrebi priloži potrdila o izpolnjevanju pogojev eko pridelave in
dokumentacijo v roku pošlje na šolo. Razpisi so objavljeni na Portalu javnih naročil, preko
katerega se dostopi tudi do razpisne dokumentacije, ki se običajno nahaja na spletni strani
šole. Priporočljivo je, da pred oddajo ponudbe (v primeru nejasnosti) ekološki kmetovalec
stopi v stik s kontaktno osebo, ki je navedena v razpisni dokumentaciji.«
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Maja Šenk Zidar, organizator šolske prehrane na OŠ Preddvor: »Veliko lažje bi bilo
sodelovanje s posrednikom, ki bi zastopal skupino ekoloških pridelovalcev oz. s kooperativo
(zadrugo), ki bi skupno zastopala ekološke kmete na trgu.« Zakon o zadrugah, ki je trenutno
v veljavi, predstavlja povsem zadovoljivo zakonsko osnovo za ustanavljanje pravne osebe
kooperantov. Zadrugo lahko ustanovijo najmanj trije ustanovni člani. Ustanovitelji so lahko
fizične (posamezniki) ali pravne osebe (organizacije).

7.2 Izkušnje in problemi z uvajanjem ekoloških živil v prehrano otrok v
mariborskih vrtcih
Veliko izkušenj z uvajanjem ekoloških živil v prehrano otrok imajo v mariborskih vrtcih.
Njihova vizija je, da bodo do leta 2011 v prehrano otrok vključili od 10 do 20% živil ekološke
pridelave. Za to so se odločili, ker bodo tako pomembno prispevali k zdravju otrok in
varovanju našega okolja. Cilje so zapisali v strateški načrt vrtca letni delovni načrt in eko
načrt vrtca. Veliko pozornost so namenili informiranju, izobraževanju vseh udeležencev
procesa. V prihodnosti želijo pridobiti podporo širše javnosti in dodatna finančna sredstva.
Kar nekaj živil že sedaj vključujejo 10 do 20% oz. enkrat mesečno: Bio sadni jogurt, Bio
100% sadni sok (npr. jabolčni sok), Bio marmelada, Bio jabolčni kis, Bio sadni müsli. Za vsa
peciva pečena v vrtcu so v celoti zamenjali pecilni prašek z ekološkim pecilnim praškom iz
vinskega kamna.
V okviru nabave eko živil načrtujejo nadaljnjo raziskavo tržišča-iskanje novih partnerjev,
oblikovanje dodatnih podsklopov samo z eko živili, nakup sezonskega sadja in zelenjave
direktno pri okoliškem združenju pridelovalcev ali pri pridelovalcu, izobraževanje kuharskega
kadra itd.
pomenu in uvajanju ekološke prehrane v vrtcu so informirali tudi strokovne delavke, starše in
mestno občino Maribor. Ekološka živila so približali in predstavili tudi otrokom.
V okviru projekta so izvedli tudi anketo v vrtcu Pobrežje. Razdeljenih je bilo 124 anket,
vrnjenih pa 101. 93% staršev meni, da uživanje ekoloških živil pripomore k boljšemu počutju
in zdravju otroka. 86% staršev podpira idejo, da bi vnos ekoloških živil v vrtcu v prehrani
otrok postopoma povečevali.
Zato v mariborskih vrtcih nadaljujejo z uresničevanjem svoje vizije, ker so prepričani, da z
uvajanjem slovenskih ekoloških živil v javne kuhinje pomembno prispevamo k zdravju otrok,
ohranitvi pristnega slovenskega podeželja in varovanju okolja.

7.3 Izkušnje v tujini
Italija, Avstrija, Španija (Andaluzija), Švedska, Finska, Norveška, Danska so države, ki so
nekaj korakov pred ostalimi na področju uvajanja ekoloških živil v prehrano otrok in
mladostnikov.
Za vzpodbudo naj naštejemo nekaj številk. V Italiji, kjer je bilo uvajanje ekološke hrane v
vrtce in osnovne šole politična odločitev, sprejeta v posameznih mestnih občinah (Rim,
Ferrara, Gorizia, Udine, Pordenone,..) je danes že 658 eko šolskih kuhinj, ki dnevno razdelijo
900.000, skoraj v celoti ekoloških obrokov. Po številu šol z ekološko hrano je v vrhu
pokrajina Emilia-Romagna, nato Lombardija in Toscana. V Franciji so v šolah leta 2006
postregli 4.500.000 obrokov, v Angliji 1.500.000.
Med državami, ki je v zelenem naročanju za živila uspešna je tudi Švedska. Mesto Malmö si
je zastavilo cilj 100% ekoloških živil do leta 2012. Zanimiv je tudi projekt Hrana za življenje,
ki poteka v Angliji. V najnovejši fazi projekta je 3.500 šol in organizacija Soil Association
vzpostavilo partnerstvo za zagotavljanje lokalne oskrbe. Cilj dejavnosti je povečati delež
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svežega sadja in zelenjave, ki jih bodo šole dobivale od lokalnih eko dobaviteljev. Namen je
občasno naročanje avtohtonih sort sadja, zelenjave in mesa živalskih pasem, z namenom
podpore kmetijam, ki gojijo stare avtohtone kulturne rastline in živali, ki jim grozi izumrtje.
Globalni trg in proizvodnja hrane sloni le na nekaj vrstah kulturnih rastlin in pasem živali,
zato je tudi biološka pestrost v kmetijstvu ogrožena.

7.4 Mesto Ferrara – dober primer trajnostnega zelenega naročanja
javnega sektorja
V mestu Ferrari so pred trinajstimi leti sprejeli politično odločitev, da uvedejo ekološko hrano
v šole in vrtce. Na začetku so imeli težave s preskrbo, pomanjkanjem ponudnikov; med
prevozom je prihajalo do mešanja s konvencionalnimi živili itd. Danes vsi vrtci v Ferrari
otrokom nudijo ekološke obroke iz 85% ekoloških živil. Ta cilj so dosegli postopno in s
tesnim sodelovanjem mestnih oblasti, staršev, pedagoških delavcev in kuhinjskega osebja.
Projekt ne zajema le ekoloških živil, temveč vse aspekte trajnostnega razvoja in socialne
pravičnosti. Ponosni so, da so v času ekonomske krize že vzpostavili lokalno preskrbo z
ekološko hrano. Pri javnem naročanju upoštevajo prehranske kilometre (razdaljo, ki jo je
živilo prepotovalo), ekološke certifikate in načela pravične trgovine.

7.5 Projekt iPOPY
Na evropskem nivoju poteka pilotni projekt iPOPY (CORE Organic iPOPY), v katerem sodeluje
mreža sodelujočih partnerjev iz 11 držav. Namen projekta je identificirati in opisati dobre
primere uvajanja ekoloških živil v javno prehrano otrok in mladostnikov. Izdelali bodo
strategijo za uvajanje trajnostne ekološke prehrane v šole in vrtce.
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7.6 Mesto Rim je s pomočjo mestnih oblasti v vse vrtce uvedlo ekološka
živila
V Rimu jim je uspelo premagati vse ovire in eni izmed najbolj občutljivih populacij, otrokom,
pripravljajo šolske obroke iz ekološko pridelanih živil. Eden izmed glavnih dejavnikov uspeha
je odločitev Mestne občine Rim, da kljub zmanjševanju državnih finančnih sredstev, veliko
denarja nameni uvedbi visoko kakovostne ekološke hrane v rimske šolske kuhinje. Čeprav
tako revolucionarne spremembe običajno pridejo od spodaj navzgor, se pravi od ozaveščenih
posameznikov do nosilcev oblasti in tvorcev politike, je bilo v tem primeru obratno. Mestne
oblasti so vzpodbudile spremembo in želele vzpostaviti zavezništvo in povezavo med starši in
šolo z namenom, da bi otroci in mladostniki imeli zdravo in uravnoteženo prehrano, tako v
šoli kot doma. Zato so finančno, administrativno in strokovno podprli uvajanje ekološko
pridelane hrane v šole.
Organizacija preskrbe z ekoživili
Mesto je razdeljeno na 11 področij. V vsakem okraju skrbi za šolske kuhinje eno podjetje, ki
dobavlja hrano vsem šolam na svojem področju. Z njim podpiše pogodbo bodisi šola, bodisi
mestna administracija. V obeh primerih podjetja delajo po standardih, ki jih je določila
Mestna občina Rim, tako da je kakovost prehrane v vseh kuhinjah enaka.
Na začetku se je pojavil problem pomanjkanja ekološko pridelane hrane. Preskrba se je
sčasoma povečala in izboljšala. Danes šole iz ekoloških kmetij dobavljajo: sadje, zelenjavo,
jajca, stročnice, kruh, testenine, riž, olupljen paradižnik, sir, koruzo, njoke, deviško olivno
olje, sadne sokove in čokolado. Za sedaj šolske kuhinje nimajo urejene dobave ekološko
pridelanega mesa, ampak le meso s kontroliranim poreklom. Mestne oblasti ugotavljajo, da
je za zagotavljanje dobre preskrbe potrebno tesno sodelovanje med podjetji, ki se ukvarjajo
s pridelavo, predelavo in distribucijo ekološke hrane.
Velik poudarek je na svežosti in okusnosti jedi ter pestrosti jedilnika
Poleg ekološko pridelanih živil visoke kakovosti so v šolsko prehrano uvedli še mnoge druge
spremembe.
Več se investira tudi v funkcionalnost kuhinj in skladišč ter prijetno in estetsko urejene
jedilnice. Velik poudarek je na svežosti živil in načinu priprave hrane. Jedi se kuhane, dušene
ali pečene nekaj minut pred zaužitjem, parmezan nariban zjutraj istega dne, meso zmleto
zjutraj, sir in salame narezane malo pred strežbo.
Kuhinje ponujajo le sveže sezonsko zelenjavo in sadje, zamrznjene in konzervirane zelenjave
se izogibajo. Izjema sta špinača in grah. Pri kuhanju in pripravi jedi se uporablja izključno
extra deviško olivno olje in jodirana sol. Tedensko se učencem ponudi najmanj tri različne
vrste sadja Poleti pa enkrat na teden sladoled nadomesti sadje. Postopoma se uvajajo tudi
lokalne tradicionalne jedi.
Jedilniki so prilagojeni starostnim obdobjem in letnim časom, tako pokrivajo vse prehranske
potrebe otrok. Za trajnostni razvoj regije je ključna lokalna preskrba sezonskih živil in ne
uvoz hrane od daleč, zato se loči zimski in letni jedilnik.
Uvajanje živil iz sistema pravične trgovine
Sistem pravične trgovine je alternativen način mednarodne trgovine, ki proizvajalcem v
nerazvitih državah zagotavlja pravično plačilo za njihovo delo. Plačilo mora biti tako, da
delavec lahko zadovolji osnovne življenjske potrebe (hrana, voda, obleka, zdravstvena oskrba
in šolanje otrok). V sistemu pravične trgovine (PT) je strogo prepovedano otroško delo,
suženjstvo, diskriminacije zaradi spola, religije ali kulture.
V PT so dovoljene le čiste proizvodnje in tehnologije, ki ne zastrupljajo okolja in ljudi. Del
izkupička od prodaje se vrača nazaj v skupnosti za investicije v izobraževanje, razvoj in
izgradnjo infrastrukture.
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Mesto Rim ne želi otroke naučiti le zavedanja o pomembnosti okusa in zdrave hrane, ampak
ozavestiti tudi vpliv našega prehranjevanja na okolje in ljudi, ki hrano pridelujejo.
Z nakupom banan iz pravične trgovine ("fair trade") že od šolskega leta 2004/05 dalje
podpirajo razvojne projekte v državah v razvoju.
Namesto hrane v smeteh solidarnost
V šolah so dosegli visoko stopnjo ločevanja odpadkov na skupine steklo, kovina, papir,
plastika in organski odpadki. Ločeno zbiranje odpadkov se začne že v kuhinji in nadaljuje vse
do jedilnice, kjer tudi otroci skrbno sortirajo odpadke. Nedotaknjena hrana, ki jo ne pojedo,
se ne vrže stran. Prevzamejo jo pooblaščene prostovoljne organizacije, ki skrbijo za lačne.
Hrana, ki ostane na krožnikih, se odda organizacijam, ki skrbijo za mačke in pse.
Izobraževanje kuhinjskega osebja
Da je hrana res zdravo, polnovredno in okusno pripravljena, je za kuhinjsko osebje obvezna
udeležba na izobraževanjih in dopolnilnih tečajih, na katerih pridobijo spretnosti in
poglobljena znanja o pravilni pripravi in sestavi hrane. Obroki se pripravljajo po navodilih
dietetikov. Jedi pa naje ne bi bile le zdrave, ampak tudi po okusu in meri otrok. Zato so na
mestni občini šolskim kuhinjam pripravili kuharsko knjigo z recepti in navodili za pravilno
pripravo jedi.
Cene posameznih obrokov
Cene se posameznih obrokov se niso povišale, kljub temu, da so stroški zaradi uvajanja
novosti povečali.
Družine z nizkimi prihodki imajo 25% nižje cene. Otroci iz družin z letnimi prihodki pod
5.164,57 EUR (ISEE) imajo šolsko prehrano zastonj. Cena za 5 obrokov na dan je 41,32 EUR,
za en obrok vsak dan v tednu 8,26 na teden.
Natančen in strog nadzor
Izvajanje javnih naročil, transparentnost javnih storitev, skrb za zdravstveno in prehransko
varnost otrok zahteva natančne in učinkovite metode nadzora, ki potekajo na več nivojih.
Podjetja, ki upravljajo šolske kuhinje, morajo imeti mednarodni certifikat kakovosti ISO 9001,
vpeljan HACCP sistem in režim dobre higienske prakse.
Rimska administracija nadzoruje proces javnih storitev v vseh fazah: dobavo hrane,
skladiščenje živil, pripravo, kuhanje in distribucijo hrane.
Nedoseganje standardov kakovosti se kaznuje, pri pogostih kršitvah se razveljavi pogodba z
dobaviteljem.
Poleg odgovornih služb, ki redno izvajajo nadzor v šolskih kuhinjah, nadzor izvaja tudi
neodvisna prehranska komisija, ki jo sestavljajo starši in o ugotovitvah poročajo vsem
staršem. Obiska v kuhinji jim ni potrebno najaviti. Pregledajo higiensko stanje prostorov,
osebja, naprav in poskusijo obrok.
Uporaba gensko spremenjenih organizmov (GSO) in izdelkov iz njih je v vseh fazah (tudi za
krmo živali) popolnoma prepovedana.
Uvajanje ekoživil je integriran del izobraževalnega procesa
Učenci se istočasno prehranjujejo in izobražujejo. Če je šolska ali vrtčevska prehrana
organizirana na pravilen način, se učenci naučijo skrbeti za zdravje in čisto okolje.
Poznavanje sestavin hrane in njihovih nalog v telesu jih motivira, da spoznavajo svoje telo in
se naučijo preprečevati bolezni z zdravo prehrano. Spoštovanje do narave posledično vpliva
na uživanje ekoloških živil, ločeno zbiranje odpadkov na zaščito okolja. S hrano iz sistema
pravične trgovine spoznajo tisočere obrazov sveta in njegove neenakopravnosti. Hrana, ki jo
otroci ne pojedo, je ponujena revnim. To jih uči solidarnosti.
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Sodelovanje s starši nujno
Uvajanje ekološko pridelanih živil in zdrave prehrane v šole je uspešno le, če se vzpostavi
tesno sodelovanje med straši in šolo. V ta namen so vsi starši prejeli informativno brošuro
»Več okusa v šolah«, v kateri je natančno predstavljena organizacija šolske prehrane,
ponudba, storitve, stroški, odgovorne osebe, navedene sestavine posameznih jedi ter
predstavljena osnovna načela zdrave prehrane po navodilih nacionalnega inštituta za zdravje.
Velika sprememba prehranjevalnih navad otrok
Za otroke, ki vstopijo v šolo, pomeni šolska prehrana veliko spremembo njihovih
prehranjevalnih navad. Nove jedi in novi okusi vzpodbudijo njihovo radovednost. Če so jedi
okusno in estetsko pripravljene, otroci premagajo odpor do novih okusov in nenavadne
hrane in nove jedi sprejmejo. Za vsakega otroka ima kosilo v šoli tudi čustveno komponento.
Je družaben dogodek. Ker otroci ne jedo samo zato, da poskrbijo za vnos hranil in energije,
je pomembno, da se izvede prehranjevanje vsakega učenca čimbolj pravično, prijetno in
skrbno ob upoštevanju njegovih individualnih potreb.
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8 ZAKLJUČEK
Proračunski porabniki razpolagajo z veliki finančnimi sredstvi, ki lahko omogočijo razvoj
ekološkega kmetijstva in predelave ekoživil ter zmanjšajo negativne posledice intenzivnega,
monokulturnega kmetijstva na okolje in ljudi (bioakumulacija in biomagnifikacija pesticidov in
umetnih gnojil v vodi, zraku in zemlji; evtrofikacija; poklicno tveganje kmetov zaradi uporabe
določenih pesticidov in gnojil; izgubljanje biotske raznovrstnosti; pomanjkanje skrbi za
dobrobit živali itd.).
Javna uprava v državah EU vsako leto porabi približno 1.800 bilijonov evrov. Če bi se vse
javne ustanove odločile za nakup ekoživil, bi lahko 3,5 milijonov ljudi obvarovali pred
izpostavljenostjo visokim vrednostim nitratov in pesticidov v vodi in zmanjšali emisije
toplogrednih plinov primerljive z emisijami, ki jih običajno s svojo potrošnjo povzroči 600.000
ljudi. Javna uprava lahko preko javnih naročil omogoči zagon ekološkega kmetijstva ter
proizvodnjo in zagon bolj zelenih produktov in storitev.
Naloga javnih kuhinj je otrokom ponuditi najkakovostnejša živila z visoko hranilno
vrednostjo. Prednost ekoloških živil je zagotovilo, da so ta živila podvržena strogi kontroli, ne
vsebujejo GSO, vsebnost ostankov pesticidov in težkih kovin je strogo nadzorovana. Z
oznako ekološko živilo imamo v rokah edino zagotovilo, da živilo ni bilo obsevano.
Uvajanje ekoživil v javne kuhinje je modra odločitev, ki ima lahko velik potencial pozitivnih
sprememb v prihodnosti. Naročanje ekoživil pospešuje razvoj in napredek drugačnih
kmetijskih praks. Upošteva dobrobit živali, pomaga reševati težave lokalnih skupnosti.
Naročanje ekoživil je napredno, priljubljeno in je tudi možno. Javna uprava s pomočjo zelenih
javnih naročil upošteva prihodnje generacije in skrbi za njihovo dobrobit.
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