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VSESLOVENSKA IZDAJA
 Vseslovenska izdaja eko vodiča je na voljo v PDF obliki na www.zazdravje.net

Kam po eko izdelke 
in dobre nasvete?



BIO PRODAJALNA NORMA
Gosposvetska cesta 6, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 8-19 h (PO-PE), 8-12h (SO)
0590 45 500 // www.norma.si // norma-lj@norma.si

Norma, doslej dobro poznana Mariborčanom, je svoja vrata v Ljubljani odprla v aprilu 
2014. Zdravojedce v centru Ljubljane navdušujemo z izvrstno izbiro ekoloških izdel-
kov. Zagotavljamo pestro ponudbo svežega sadja, zelenjave in pekovskih izdelkov. 
Težimo k oskrbi s čim več slovenskimi bio izdelki. V Normi vam strokovno svetujemo, z 
nasveti in recepti na spletu pa navdušujemo za zdrav življenjski slog.

CENTER EKO365
Runkova ulica 2, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 9-17h (PO, TO, ČE, PE), 9-19h (SR)
0590 21 700 // www.eko365.si // info@eko365.si

V centru EKO365 nudimo popolno izbiro aparatov in pripomočkov za pripravo sveže, 
naravne ter polnovredne prehrane. Aparate lahko preizkusite in se jih tudi naučite 
uporabljati še pred nakupom.  Nudimo še predavanja, delavnice, testiranja, kolonohi-
droterapijo, jogo in servis. Več informacij o naši ponudbi najdete na: www.eko365.si, 
www.eujuicers.si, www.mojmlin.si in www.excaliburdehidrator.si.

EKOLOŠKA TRGOVINA BIOVERA
Galjevica 9, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 8-20h (PO-PE), 8-14h (SO)
051 750 108 // www.biovera.si // info@biovera.si

V Ekološki trgovini Biovera imamo poslanstvo, da zdrave in bio izdelke približamo 
vsem ljudem, zato nudimo stalni 20% na vse izdelke za redne stranke. Odlikujemo 
se po vrhunskih znamkah naravne kozmetike in izredno ugodnih cenah ekološke 
prehrane. Nakup poteka v prijetnem, domačem vzdušju, kjer vedno prejmete prave 
informacije in nasvet. Vztrajno širimo ponudbo glede na povpraševanje naših strank.

KALČEK, SAMOPOSTREžNA  
EKOLOŠKA TRGOVINA
Trubarjeva 15, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 7 - 19h (PO-PE), 9 - 13h (SO)
01 433 01 18 // www.kalcek.si //  
trgovina.siska@kalcek.si, info@kalcek.si

KALČEK, SAMOPOSTREžNA  
EKOLOŠKA TRGOVINA
BTC City, Hala 9, Grška ulica,  
1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 9-20h (PO-SO)
01 523 35 62 // www.kalcek.si // trgovinaBTC@kalcek.si, info@kalcek.si

V trgovinah Kalček od leta 1989, kot prvi slovenski ponudnik ekoloških izdelkov v 
Sloveniji, nudimo najboljše ekološke izdelke za zdrav in ozaveščen način življenja. Pri 
nas lahko na enem mestu dobite vsa živila in vse izdelke, ki ste jih vajeni iz konvencio-
nalnih trgovin, s pomembno razliko, da je med 4.000 izdelki v naši ponudbi 99 odstot-
kov izdelkov preverjeno ekoloških.
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KALČEK, SAMOPOSTREžNA  
EKOLOŠKA TRGOVINA
Celovška 268, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 9-20h (PO-SO)
0590 78 710 // www.kalcek.si // trgovina.siska@kalcek.si, info@kalcek.si

V trgovinah Kalček od leta 1989, kot prvi slovenski ponudnik ekoloških izdelkov v 
Sloveniji, nudimo najboljše ekološke izdelke za zdrav in ozaveščen način življenja. Pri 
nas lahko na enem mestu dobite vsa živila in vse izdelke, ki ste jih vajeni iz konvencio-
nalnih trgovin, s pomembno razliko, da je med 4.000 izdelki v naši ponudbi 99 odstot-
kov izdelkov preverjeno ekoloških.

MAGNOLIJA,  STUDIO ZA AROMATERAPIJO
Maroltova 2, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: fleksibilno
040 802 636 // www.magnolija.si // nina@magnolija.si

Spletna trgovina Magnolija je pravi raj za izdelovalce naravne kozmetike! V njej boste na-
šli vse potrebne sestavine za vašo kozmetično kuhinjo. Naša posebnost so 100 % čista, 
avtentična in certificirana eterična olja Florihana, ki sodijo v sam vrh svetovne aromate-
rapije. Znanje o aromaterapiji, naravni kozmetiki in izdelavi botaničnih parfumov lahko 
pridobite na delavnicah in tečajih, ki jih vodi priznana aromaterapevtka Nina Medved.

PISARNA BONAMICO
Kneza Koclja 37, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 9-14h 
040 891 081 // www.bioprotector.si // bonamico@t-2.net

Učinkovita zaščita pred škodljivimi posledicami elektromagnetnih sevanj. Rezultati 
meritev, certifikati, mnenja uporabnikov in cene na www.bioprotector.si. Dr. Reba 
Goodman, Columbia University: “Celice na EMS reagirajo enako kot na druge strupe, 
vključno s težkimi kovinami in strupenimi kemikalijami. DNK v celicah prepozna EM 
polja že pri zelo nizkih stopnjah sevanja in proizvede biokemični stresni odgovor.”

SANOLABOR LJUBLJANA DRAVLJE
Celovška 280, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas:  8-19h (PO-PE), 8-13h (SO) 
01 510 85 19 // mp.lj-siska@sanolabor.si 
 

SANOLABOR LJUBLJANA KOSEZE
Ulica bratov Učakar 54, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas:  8-20h (PO-PE), 8-20h (SO)
01 510 84 48 // mp.lj-koseze@sanolabor.si

Sanolabor, največja in najbolj prepoznavna mreža prodajaln za zdravje v Sloveniji,  
svojim kupcem ponuja certificirane eko izdelke prepoznavnih blagovnih znamk. Na 
naših policah najdete tudi največji nabor naravne kozmetike priznanih proizvajalcev.

Seveda pa ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdra-
vilom brez recepta in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdel-
kom za nosečnice in otroke. Zadovoljni bomo, če vam bomo lahko pri nakupu tudi 
strokovno svetovali.
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SANOLABOR LJUBLJANA - INTERSPAR VIČ
Jamova 105, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas:  9-21h (PO-PE), 8-21h (SO), 9-15h (NE)  
01 423 73 00 // mp.lj-vic@sanolabor.si
 

SANOLABOR LJUBLJANA - CENTER
Cigaletova 9, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas:  8-19h (PO-PE), 8-13h (SO) 
01 439 79 80; 232 53 71 // mp.lj-cigaletova@sanolabor.si
 

SANOLABOR LJUBLJANA - CITYPARK
Šmartinska 152g, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas:  8-21h (PO-PE), 8-21h (SO), 9-15h (NE)  
01 521 12 88 // mp.lj-interspar@sanolabor.si
Sanolabor, največja in najbolj prepoznavna mreža prodajaln za zdravje v Sloveniji,  
svojim kupcem v izbranih prodajalnah nudi eko kotičke. Tu so na voljo certificirani eko 
izdelki prepoznavnih blagovnih znamk. Med ponudbo najdete prav vse, od superži-
vil, do kakovostnih maščob, zdravih prigrizkov do hrane za posebne dietne potrebe. 
Seveda pa ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdra-
vilom brez recepta in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdel-
kom za nosečnice in otroke.

Sanolabor svojim kupcem ponuja tudi največji nabor naravne kozmetike različnih 
uveljavljenih blagovnih znamk. Zadovoljni bomo, če vam bomo lahko pri nakupu tudi 
strokovno svetovali.

PRODAJALNA ZDRAVE HRANE JABLANA - BTC
BTC tržnica, Šmartinska 152 , 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 8-18 h (PO-PE), 7:30-17 h (SO)
01 585 28 13 // jablana.trgovina@gmail.com

Jablana je videti kot “bonsai”, a njena vsebina že skoraj 20 let sili iz okvirjev. Vsak dan naj-
demo nova znanja, kar se pozna na naših izdelkih “Rajska jablana”. Dnevno sveže, zdrave 
in okusne sladice in slani prigrizki, energijske ploščice, presne torte, …, vse iz naravnih, 
ekoloških sestavin. Tofu in sejtan sta že tradicionalna izdelka, kmalu pa se jima bo pri-
družilo še nekaj novosti  z okusi Daljnega vzhoda. Naše vodilo je spoštovanje življenja!

žIVA CENTER, BIO VEGANSKA  
TRGOVINA IN ALTERNATIVNI CENTER
Tomačevo 27, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 8-19 h (PO-PE) 8-14 h (SO)
051 454 355, 01 436 46 71 // www.zivacenter.si,  
www.bitizenska.org // info@zivacenter.si

Več kot 2.000 izdelkov na 200 m2, parkirišče in dostop z vozičkom. Uvoz in distribu-
cija naravne ekološke kozmetike (Logona, Sante, …), veganske prehrane (Probios, 
Wheaty, Govinda, Pacari, …), eko čistil (Sodasan), eteričnih olj in tekstila. Velika izbira, 
ugodne cene, diskontni popust (15 %), mesečne akcije in popusti za imetnike kartice 
(5-30 %). Center alternativne medicine in brezplačna svetovanja.
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ZDRAVA TRGOVINCA
Levstikov trg 6, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 9-19 h (PO-PE), 8-14 h (SO)
051 634 560 

V Zdravi trgovinci s pridihom domačnosti Vam pomagamo pri izbiri ekoloških živil, 
čistil in higienskih izdelkov; imamo tudi brezglutensko, presno hrano ter hrano za ve-
getarijance in vegane. Pred Vašimi očmi zmeljemo moko v želeni količini iz ekološko 
pridelanih žitaric in stročnic: pire, pšenice, kamuta, rža, ječmena, ovsa, riža, enozrnice, 
neoluščenega prosa, prosene kaše, ajde, čičerike in soje.

ZELENA TRGOVINA
Šmartinska 152, BTC dvorana A, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 9-20h (PO-SO)
01 810 90 32 // www.zelenatrgovina.si // info@zelenatrgovina.si

Edini v Sloveniji ponujamo 100% naravna ležišča iz eko lateksa. Narejena so v Sloveniji, 
od začetka do konca, brez škodljivih kemikalij. Poslovanje brez posrednikov omogoča, 
da so cene visoko kakovostnih ležišč ugodne in dostopne. Obenem pri nas najdete  
še pestro izbiro izdelkov iz ekološkega bombaža za dom in otroke, ekološka čistila in 
naravno kozmetiko. Pokličite za nasvet in katalog.

ZRNO DO ZRNA
Trubarjeva cesta 8, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 6.30-19.30 h (PO-PE), 8-15 h (SO) 
01 430 55 55 // zrnodozrna@gmail.com

Na naših policah je več kot 2.000 izdelkov, izstopamo pa predvsem zaradi pestre ponud-
be polnovrednih in ekoloških svežih prigrizkov, ki si jih lahko privoščite brez slabe vesti. 
Med drugim so na voljo tudi ekološke veganske pirine potice ter kruh iz ajdove in riževe 
moke brez kvasa. V trgovini veliko prostora namenimo slovenskim ekološkim izdelkom, 
tako svežim kot tudi trajnim (žitarice, stročnice, semena, olja).

TRGOVINA MOK'CA
Vodnikova cesta 187, Tržnica Koseze, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
031 691 134, 041 222 163 // www.mokca.si // info@mokca.si

V Mok`ci ponujamo 12 vrst ekoloških žit (pšenica, pira, kamut, oves, rž, ječmen, ajda, 
proso, koruza, riž, tapioka, amarant), ki jih pred vami zmeljemo v moko. Posebnost 
ponudbe je, da žita, ki ne vsebujejo glutena, meljemo na ločenem mlinu in so primer-
na tudi za alergike in bolnike s celiakijo. Pri nas najdete še olja, masla, lesene izdelke, 
superživila in čaje. Več o ponudbi na www.mokca.si.

SANOLABOR DOMžALE
Slamnikarska 1, 1230 Domžale

Odpiralni čas:  8-19h (PO-PE), 8-13h (SO) 
01 724 44 23 // mp.domzale@sanolabor.si

Obiščite naš eko kotiček, v katerem najdete: superživila, kakovostne maščobe, zdrave pri-
grizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda pa ostajamo zve-
sti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta in pre-
hranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

LJUBLJANA
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SANOLABOR KAMNIK
Qlandia center, Domžalska 3, 1241 Kamnik

Odpiralni čas:  8-21h (PO-PE), 8-21h (SO) 
01 831 18 63 // mp.kamnik@sanolabor.si

Obiščite naš eko kotiček v katerem najdete: superživila, kakovostne maščobe, zdrave 
prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda pa ostaja-
mo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta 
in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in 
otroke.

APOTEKA NATURA 
Adamičeva 24, 1290 Grosuplje

Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
01 786 25 70 // www.apoteka-natura.si // info@apoteka-natura.si

Apoteka Natura ima več kot 22-letno tradicijo na področju prodaje zeliščnih zdravil, 
naravnih preparatov in dodatkov k prehrani. Z izboljšano ponudbo izdelkov za zdrav 
življenjski slog pa nas od avgusta najdete v Grosuplju, na novi lokaciji, ali pa nas obi-
ščite v naši spletni trgovini, kjer lahko vse svoje najljubše izdelke naročite kar iz svoje-
ga naslonjača. Dobrodošli.

EKOLOŠKA TRGOVINA BIO RAJ
Sokolska 6, 1295 Ivančna Gorica

Odpiralni čas: 9-18h (PO-PE), 8-13h (SO)
01/78 12 780 // www.unithing.si // bioraj2011@gmail.com

Ekološka trgovina, knjige in izobraževalne delavnice, le 15 minut iz Ljubljane in 
Novega mesta. Ogromno parkirišče in oseben pristop - vsem, ki želite, se z veseljem 
posvetimo in pomagamo z informacijami ali nasveti. Sledimo novostim in želimo, da 
vsak, ki vstopi, odide zadovoljen. Najbolj pogost komentar: »Vse kar kupujem, je na 
enem mestu, ni mi treba več iskati vsake stvari v drugi trgovini.«

SANOLABOR RIBNICA
Majnikova 1 (Zdr. dom), 1310 Ribnica

Odpiralni čas:  8-15h (PO-PE), 11-19h (SRE) 9-13h (SO) 
01 836 97 56 // mp.ribnica@sanolabor.si

Svojim kupcem ponujamo certificirane eko izdelke prepoznavnih blagovnih 
znamk ter največji nabor naravne kozmetike. Seveda pa ostajamo zvesti svoji si-
ceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta in prehran-
skim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.  

DOBRA MISEL SPEC. TRGOVINA
Ljubljanska cesta 29, 1360 Vrhnika

Odpiralni čas: 8-20h (PO-PE), 8-17h (SO)
01 750 59 48 // www.dobramisel.net // dobra.misel@siol.net

V naši trgovini je vsak dan živahno, saj se vedno odvija  kakšna promocija naših izdel-
kov. Za naše stranke poskrbimo tudi z ugodnostmi kartice zvestobe, akcijskimi naku-
pi, 5 % gotovinskim popustom za upokojence prve tri dni v mesecu. Izvajamo brez-
plačne mini nege obraza, vitaminsko-mineralni test z bioresonanco, meritve sladkorja 
v krvi, meritve venskega obtoka in preglede lasišča z dermovisorjem.

OKOLICA LJUBLJANE
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MEDILEK CERKNICA
Cesta 4. maja 61, 1380 Cerknica

Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-12h (SO)
01 709 12 40 // info@medilek.si

Smo prodajalna zelenih zdravil in MTP, vse bolj usmerjena k BIO in EKO izdelkom za 
ohranjanje zdravja. Naša trgovinica ponuja vse, kar imajo veliki. Strokovno usposo-
bljen kolektiv je vedno na voljo za nasvet, mogoče le pogovor. Trudimo se ugotoviti 
vaše potrebe, želje, pričakovanja in skupaj z vami izbrati najboljše za vas. Najlepše 
plačilo - vaš zadovoljen nasmeh in besede, da se boste še vrnili.

SANOLABOR TRBOVLJE
Trg revolucije 26, 1420 Trbovlje

Odpiralni čas:  8-15h (PO-PE), 10-18h (SRE), 8-12h (SO) 
03 563 02 96 // mp.trbovlje@sanolabor.si

Svojim kupcem ponujamo certificirane eko izdelke prepoznavnih blagovnih znamk 
ter največji nabor naravne kozmetike. Seveda pa ostajamo zvesti svoji siceršnji po-
nudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta in prehranskim dopolni-
lom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke. 

TRGOVINA GREENGO KRANJ
Planina 3, 4000 Kranj

Odpiralni čas: 9-18h (PO-PE), 9-12h (SO)
059 01 85 58 // www.trgovina-greengo.si //  
pe.kranj@trgovina-greengo.si

V naši trgovini najdete najrazličnejše izdelke za zdravo življenje. Udeležite se lahko 
analize telesa in različnih izobraževanj za zdravo življenje. Izvajamo tudi terapije na 
Mastercare terapevtski mizi. Več o dogodkih na: http://www.trgovina-greengo.si.

GNEZDO, SONARAVNA GRADNJA
Huje 13 (prodajno skladišče), 4000 Kranj

Odpiralni čas: po predhodni najavi
040 333 231, 031 379 249 // www.gnezdo.si // info@gnezdo.si

Podjetje Gnezdo se ukvarja z ekološko gradnjo, hkrati pa je ponudnik visoko kakovo-
stnih naravnih ekoloških gradbenih materialov, od konopljine izolacije in izolacije iz 
trstike, materialov za ilovnate omete, olj in voskov za les in opečne tlakovce  do narav-
nih pigmentov in ekoloških barv za dom. Poslovno se povezujemo z najbolj ekološko 
usmerjenimi proizvajalci gradbenih materialov v tujini in doma.

SANOLABOR KRANJ
Bleiweisova cesta 30 (poleg Eurospina), 4000 Kranj

Odpiralni čas:  8-19h (PO-PE), 8-13h (SO) 
04 252 11 34 // mp.kranj@sanolabor.si

Obiščite naš eko kotiček v katerem najdete: superživila, kakovostne maščobe, zdrave 
prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda pa ostaja-
mo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta 
in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in 
otroke.

OKOLICA LJUBLJANE
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DOBRA MISEL LESCE
Alpska cesta 42, 4248 Lesce

Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-12h (SO)
04 531 73 73 // www.dobramisel.com // info@klasa.si

Ponudba v prodajalni Dobra misel v celoti pokriva potrebe zahtevnega gospodinjstva 
po visoko kakovostnih ekoloških izdelkih. Poleg prehranske »klasike« so na izbiro iz-
delki, ki ne vsebujejo alergenov, živila za dojenčke in malčke, športno aktivne, vegane 
(sladoledi itd). Na voljo je še mnogo drugih izdelkov, tako naravna kozmetika in čistila, 
pripomočki, kot tudi kakovostna oblačila iz ekoloških materialov (bombaž, konoplja).

TRGOVINA GREENGO JESENICE
Fužinska cesta 8, 4270 Jesenice

Odpiralni čas: 9-18h (PO-PE), 9-14h (SO)
04 586 41 12 // www.trgovina-greengo.si //  
pe.jesenice@trgovina-greengo.si

V naši trgovini najdete najrazličnejše izdelke za zdravo življenje. Udeležite se lahko 
analize telesa in različnih izobraževanj za zdravo življenje. Izvajamo tudi terapije na 
terapevtski mizi Mastercare. 
Več o dogodkih si preberite na: http://www.trgovina-greengo.si.

SANOLABOR JESENICE
Mercator center, Spodnji Plavž 5, 4270 Jesenice

Odpiralni čas:  8-20h (PO-PE), 8-20h (SO)
04 583 64 60 // mp.jesenice@sanolabor.si

Svojim kupcem ponujamo certificirane eko izdelke prepoznavnih blagovnih znamk 
ter največji nabor naravne kozmetike. Seveda pa ostajamo zvesti svoji siceršnji po-
nudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta in prehranskim dopolni-
lom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke. 

SANOLABOR ŠKOFJA LOKA (FRANŠIZA)
Stara cesta 17, 4220 Škofja Loka

Odpiralni čas:  8-19h (PO-PE), 8-12h (SO)
04 513 83 83 // hladnik@t-2.net

Svojim kupcem ponujamo certificirane eko izdelke prepoznavnih blagovnih znamk 
ter največji nabor naravne kozmetike. Seveda pa ostajamo zvesti svoji siceršnji po-
nudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta in prehranskim dopolni-
lom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke. 

ZELIŠČNA PRODAJALNA SIVKA
Frankovo naselje 67, 4220 Škofja Loka

Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-12h (SO)
04 513 17 14 // sivka@siol.net

Smo specializirana prodajalna z zdravili, medicinskimi pripomočki, zdravo hrano, 
naravno kozmetiko, knjigami za zdravo življenje, čaji, eteričnimi olji, darilnim kotičk-
om,  …. Smo pogodbeni dobavitelj ZZZS  za izdajo mecinsko-tehničnih pripomočkov. 
V naših prostorih se izvajajo tudi klasične in športne masaže. Vabljeni v Sivko.

gOrENJsKA
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KOMARČEK, ZELIŠČNA TRGOVINA
Merkator center, Tržaška 59, 6230 Postojna

Odpiralni čas: 9-20h (PO-SO), 9-12h (NE)
05 620 12 18 // komarcek.postojna@gmail.com

Komarček se nahaja v Mercator centru v Postojni, kjer imate brezplačno – pokrito par-
kirišče. V naši trgovinici si prizadevamo, da lahko svojim strankam ponudimo pestro 
izbiro kakovostnih izdelkov, ki nam obogatijo življenje na naraven način. Upokojenci 
imajo vsak četrtek 10 % popusta na vse izdelke. Vabljeni v trgovino z nasmeškom.

SANOLABOR POSTOJNA
Prečna 2 (Zdr. dom), 6230 Postojna

Odpiralni čas:  7.30-19h (PO-PE), 8-12h (SO) 
05 720 36 10 // mp.postojna@sanolabor.si

Svojim kupcem ponujamo certificirane eko izdelke prepoznavnih blagovnih znamk 
ter največji nabor naravne kozmetike. Seveda pa ostajamo zvesti svoji siceršnji po-
nudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta in prehranskim dopolni-
lom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke. 

SANOLABOR KOPER
Pristaniška 2 (na tržnici), 6000 Koper

Odpiralni čas:  8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
05 626 26 70 // mp.koper@sanolabor.si

Svojim kupcem ponujamo certificirane eko izdelke prepoznavnih blagovnih znamk 
ter največji nabor naravne kozmetike. Seveda pa ostajamo zvesti svoji siceršnji po-
nudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta in prehranskim dopolni-
lom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke. 

SANOLABOR NOVA GORICA
Mercator center, Industrijska c. 6, 5000 Nova Gorica

Odpiralni čas:  9-21h, 8-21h (SO) 
05 333 44 96 // mp.nova_gorica@sanolabor.si

Obiščite naš eko kotiček v katerem najdete: superživila, kakovostne maščobe, zdrave 
prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda pa ostaja-
mo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta 
in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in 
otroke.

ZALE & PEPE
Delpinova 18b, 5000 Nova Gorica

Odpiralni čas: 9-17h (PO-PE)
041 320 990 // zaleinpepe@t-2.si

V naši trgovinici najdete pravo ekološko hrano, dober nasvet in lepo besedo. Tu lahko 
tudi poklepetate, prelistate zanimivo knjigo, pokusite kaj novega, izmenjate recepte 
in izveste za delavnice, predavanja, pokušnje. Pri nas lahko prevzamete zabojček zele-
njave Brevkine svežine. Lahko pa zgolj posedite, si malo oddahnete in zajamete sapo 
na poti po opravkih. Vedno vas bomo veseli!

NOtrANJsKA

prImOrsKA
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EKOLOŠKA TRGOVINA AJDA 
Glavni trg 23, 2000 Maribor

Odpiralni čas: 9-19 h (PO-PE), 8-13 h (SO)
02 250 20 23 // trgovina.ajda@siol.net

V Ajdi že 25 let iščemo in preizkušamo izdelke za zdrav način življenja. Naš moto je: 
samo najboljše sme na naše police. Ob obisku vam z veseljem svetujemo o zdravem 
načinu priprave jedi, uporabi kozmetike, … Današnji izbor izdelkov je plod znanja in 
dolgoletnih lastnih izkušenj. Pri nas dobite tudi sveže pečen nekvašen pirin kruh iz 
krušne peči, ter sveže biološko pridelano sadje in zelenjavo.

BIO PRODAJALNA NORMA
Žolgarjeva 18, 2000 Maribor

Odpiralni čas: 8-19 h (PO-PE), 8-13h (SO)
02 320 40 22 // www.norma.si // norma@norma.si

Norma je največji mariborski bio supermarket z izvrstno izbiro ekoloških izdelkov. 
Dnevno zagotavljamo pestro ponudbo svežega sadja, zelenjave, pekovskih in hlaje-
nih izdelkov. Težimo k oskrbi s čim več slovenskimi bio izdelki. Spletna stran omogoča 
hiter in enostaven nakup več kot 3000 bio izdelkov. S preko 350 slastnimi bio recepti 
in nasveti ozaveščamo in navdušujemo za zdrav življenjski slog.

BIOTOPIC EUROPARK
Pobreška cesta 18, Europark, 2000 Maribor

Odpiralni čas: 9-21 h (PO-PE), 8-21h (SO), 9-15 h (NE)
08 205 59 80 // www.biotopic.si

V prodajalni Biotopic v Europarku nasproti Sparovih blagajn, najdete široko 
paleto bioloških živil, svežih veganskih in mlečnih izdelkov, super živil, prehrano za 
otroke, ... Naše poslanstvo je spoštovati in razumeti naravo. Z izobraževanjem našega 
osebja skrbimo, da kupcem posredujemo prave informacije, ki so pomembne za do-
sego enega samega cilja – zdravja.

BIOTRGOVINA BIOSVET
Valvazorjeva 40, 2000 Maribor

Odpiralni čas: 9-19h (PO-PE), 9-13h (SO)
040 204 078 // www.biosvet.si // trgovina@biosvet.si

BIOSVET je sončna bio trgovina, katere ponudba obsega: otroško in drugo prehrano 
Demeter kvelitete, svežo ponudbo sezonskega sadja in zelenjave, hlajeni program, ši-
roko ponudbo brezglutenskih in veganskih proizvodov, naravno kozmetiko, čistila, 
prehranske dodatke, knjige na temo zdravega življenja in še veliko več. Naša vizija je 
postati trgovina z največ Demeter izdelki. BIOSVET za zdrav planet.

SANOLABOR MB - EUROPARK
Pobreška cesta 18, 2000 Maribor

Odpiralni čas:  9-21h (PO-PE), 8-21h (SO), 9-15h (NE) 
02 320 74 54 // mp.mb-europark@sanolabor.si

Obiščite naš eko kotiček v katerem najdete: superživila, kakovostne maščobe, zdrave 
prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda pa ostaja-
mo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta 
in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in 
otroke.

mArIBOrsKA rEgIJA
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SANOLABOR MB - TPC CITY 
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

Odpiralni čas:  8-18h (PO-PE), zaprto (SO) 
02 231 05 76  // mp.mb-city@sanolabor.si

Obiščite naš eko kotiček v katerem najdete: superživila, kakovostne maščobe, zdrave 
prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda pa ostaja-
mo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta 
in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in 
otroke.

SANOLABOR PTUJ (FRANŠIZA)
Potrčeva 23-25 (Bolnica), 2250 Ptuj

Odpiralni čas:  8-16h (PO-PE), 8-12h (SO) 
02 771 15 62 // edita.mahic@gmail.com

Svojim kupcem ponujamo certificirane eko izdelke prepoznavnih blagovnih znamk 
ter največji nabor naravne kozmetike. Seveda pa ostajamo zvesti svoji siceršnji po-
nudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta in prehranskim dopolni-
lom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke. 

BIO SI TRGOVINA
Savinova 2, 3000 Celje

Odpiralni čas: 8.30-19 h (PO-PE), 8-13 h (SO)
03 620 22 04 // www.biosi.si // trgovina-ce@biosi.si

Zraven celjske tržnice se nahaja trgovina Bio Si, kjer vas na enem mestu čaka velika po-
nudba ekološke hrane, vključno s svežimi izdelki, sadjem in zelenjavo, vsako jutro pa 
diši po svežem kruhu. Med drugim nudimo ekološka čistila, kozmetiko, ekološka hra-
no za živali, izdelke za gospodinjstvo, ekološka semena… skratka vse kar potrebujete. 

BIOTOPIC CITYCENTER
Mariborska 100, Citypark, 3000 Celje

Odpiralni čas: 9-21 h (PO-PE), 8-21h (SO), 9-15 h (NE)
03 490 31 91 // www.biotopic.si

Pri nas boste našli široko paleto bioloških živil, svežih veganskih in mlečnih izdelkov, 
super živil, prehrane za otroke, največji izbor čajev, velik izbor naravno certificirane koz-
metike, naravnih čistil in dodatkov k prehrani ter zdravil. Naše poslanstvo je spoštovati 
in razumeti naravo. Z izobraževanjem našega osebja skrbimo, da kupcem posredujemo 
prave informacije, ki so pomembne za dosego enega samega cilja – zdravja.

BIOTOPIC MESTO
Glavni trg 10, 3000 Celje

Odpiralni čas: 8-19 h (PO-PE), 8-13 h (SO)
03 544 16 31 // www.biotopic.si

Že od leta 1991 ponuja prodajalna Biotopic v starem mestnem jedru Celja široko 
paleto bioloških živil, svežih veganskih in mlečnih izdelkov, super živil, prehrano za 
otroke, največji izbor čajev, velik izbor naravno certificirane kozmetike, naravnih čistil 
in dodatkov k prehrani. Naše poslanstvo je spoštovati in razumeti naravo. Z izobra-
ževanjem našega osebja skrbimo, da kupcem posredujemo prave informacije, ki so 
pomembne za dosego enega samega cilja – zdravja.

mArIBOrsKA rEgIJA

CELJsKA rEgIJA
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SANOLABOR CELJE MERCATOR
Mercator center, Opekarniška ul. 9 3000 Celje

Odpiralni čas:  8-19h (PO-PE), 8-13h (SO) 
03 491 17 01 // mp.celje@sanolabor.si

Obiščite naš eko kotiček v katerem najdete: superživila, kakovostne maščobe, zdrave 
prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda pa ostaja-
mo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta 
in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in 
otroke.

SANOLABOR CELJE - PROSANA
Kocbekova ul.4 3000 Celje

Odpiralni čas:  9-12h in 14-18h (PO-PE), 9-12h (SO) 
03 544 33 95 // mp.prosana@sanolabor.si

Obiščite naš eko kotiček v katerem najdete: superživila, kakovostne maščobe, zdrave 
prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda pa ostaja-
mo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta 
in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in 
otroke.

TRGOVINA ZDRAVO
Aškerčeva ulica 14, 3000 Celje

Odpiralni čas: 9-16h (PO-PE)
03 544 14 60 // www.zdravahrana-biotop.si

Nekaj tehtnih razlogov, da nas obiščete čimprej: Ker vam poleg izbrane ponudbe 
zdrave in biološko pridelane hrane nudimo tudi svetovanje, literature o zdravi prehra-
ne in recepte za priprava brezmesnih jedi; Ker za vas pripravljamo mesečne ugodnosti 
pri nakupu in degustacije številnih novih izdelkov; Ker vam pred nakupom praktično 
prikažemo delovanje gospodinjskih aparatov in priključkov.

SANOLABOR VELENJE
Tomšičeva cesta 13-15, 3320 Velenje

Odpiralni čas:  8-19h (PO-PE), 8-12h (SO)
03 897 73 20 // mp.velenje@sanolabor.si

Svojim kupcem ponujamo certificirane eko izdelke prepoznavnih blagovnih znamk 
ter največji nabor naravne kozmetike. Seveda pa ostajamo zvesti svoji siceršnji po-
nudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta in prehranskim dopolni-
lom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke. 

SANOLABOR SEVNICA
Trg svobode 14 , 8290 Sevnica

Odpiralni čas:  10-18h (PO-PE), 8-12h (SO) 
07 816 28 40 // mp.sevnica@sanolabor.si

Obiščite naš eko kotiček v katerem najdete: superživila, kakovostne maščobe, zdrave 
prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda pa ostaja-
mo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta 
in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in 
otroke.

CELJsKA rEgIJA

pOsAvsKA rEgIJA
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TRGOVINA VEJICA
Prežihova 3, 2390 Ravne na Koroškem

Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
031 618 019 // trgovina.vejica14@gmail.com

Smo trgovina z ekološko pridelano hrano, začimbami, naravno kozmetiko, naravni-
mi prehranskimi dopolnili, hladno stiskanimi olji in dietnimi živili. Redno organizira-
mo brezplačne vitaminsko mineralne teste telesa ter različna predavanja. Občasno 
izvajamo promocije izdelkov, mesečno pa imamo tudi nagradno igro, tako da hi-
tro na našo facebook stran »Trgovina Vejica« in si zagotovite sodelovanje za lepe 
nagrade.

SANOLABOR SLOVENJ GRADEC
Mercator center, Ronkova 4 a, 2380 Slovenj Gradec

Odpiralni čas:  8-20h (PO-PE), 8-20h (SO) 
02 883 86 06 // mp.slovenj_gradec@sanolabor.si

Obiščite naš eko kotiček v katerem najdete: superživila, kakovostne maščobe, zdrave pri-
grizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda pa ostajamo zve-
sti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta in pre-
hranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

TRGOVINA BAJKA
Panonska ulica 8, 9250 Gornja Radgona

Odpiralni čas: 9-12h in 14-18h,(PO, TO, ČE, PE)  
in 9-18h (SR), 8-13h (SO)
02 564 88 58 // biobajka@gmail.com

Bajka je majhna trgovinica z veliko ponudbo več kot 1500 skrbno izbranih izdelkov 
ekološke in demeter kakovosti. Pri nas si za stranko vzamemo čas in ji svetujemo pri 
izbiri začimb, čajev, eteričnih olj, tinktur, prehranskih dodatkov, veganskih, presnih in 
brezglutenskih izdelkov... Tu meljemo svežo moko, si izmenjujemo nasvete in recepte, 
se veliko pogovarjamo ter negujemo toplo vzdušje.

TRGOVINA ZA ZDRAVO žIVLJENJE SONČNICA
Obrtna ulica 29, 9000 Murska Sobota

Odpiralni čas: 8-18h (PO-PE), 8-13h (SO)
02 526 16 39 // trgovinasoncnica@siol.net // www.soncnica.si

V naši trgovini se radi srečujejo ljudje različnih generacij, različnih razmišljanj in po-
treb. Kljub raznolikosti potreb, namenov, želja in pričakovanj je naš cilj ljudem po-
magati s toplo besedo, strokovnim nasvetom in kvalitetnim izdelekom. In zadovoljni 
kupci se z nasmehom na ustih vračajo k nam že 8 let…

SANOLABOR MURSKA SOBOTA
Ul. Staneta Rozmana 7, 9000 Murska Sobota

Odpiralni čas:  8-19h (PO-PE), 8-13h (SO) 
02 536 10 30 // mp.murska_sobota@sanolabor.si

Obiščite naš eko kotiček v katerem najdete: superživila, kakovostne maščobe, zdrave pri-
grizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda pa ostajamo zve-
sti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta in pre-
hranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

KOrOšKA rEgIJA

pOmUrsKA rEgIJA
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HIŠA NARAVE
Cesta 4. julija 41, 8270 Krško

Odpiralni čas: 9-18 h (PO-PE), 9-13 h (SO)
07 492 06 94 // www.hisanarave.si // info@hisanarave.si

Zaupajte smernicam, ki jim sledimo tudi mi! Zdrav življenjski slog, ki se obrestuje 
kot odsev zadovoljstva in lepote našega organizma. Ponujamo širok izbor ekoloških, 
certificiranih izdelkov, po dostopnih cenah. Smo trgovina z osebnim pristopom in in-
dividualnimi svetovanji na področju prehrane in lepote. Odlikujemo se s tedenskimi 
ponudbami presnih sladic in prigrizkov ter izdelkov iz kozjega mleka.

BIO APOTEKA ROžMARIN
Glavni trg 21, 8000 Novo mesto

Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-12h (SO)
040 909-368 // bioapoteka.rozmarin@gmail.com

Trgovina Rožmarin je znana  predvsem po široki ponudbi izdelkov za bolnike z alergi-
jami. V trgovini se občasno organizirajo predavanja iz zdravstvenih vsebin, brezplačne 
delavnice ličenja in degustacije, v ponudbi so tudi masaže hrbtenice in bioterapija po 
Domančiču.

STARI MOST, ČAJARNA  
IN EKO DELIKATESA
Glavni trg 16 in 17, 8000 Novo mesto

Odpiralni čas: 9-19 h (PO-PE), 9-13h (SO), čajarna 7-22h (PO-NE)
07 33 70 160 // www.starimost.si // info@starimost.si

V naši hiši vemo, kaj je življenju prijazen način bivanja, saj veliko pozornosti posveča-
mo izobraževanju na področju tradicionalnih znanj: zeliščarstvo, ajurveda, aromatera-
pija, joga, hkrati pa spremljamo tudi najnovejša dognanja. Asortima širimo predvsem 
z lokalnimi in lastnimi proizvodi. Ponujamo domače torte, presne sladice, sendviče. S 
septembrom zaženemo pekarno s kruhom iz lokalnega eko žita.

SANOLABOR NOVO MESTO
Qulandia center, Otoška 5, 8000 Novo mesto

Odpiralni čas:  9-21h, 8-21h (SO) 
07 488 07 84 // mp.novomesto@sanolabor.si

SANOLABOR KOČEVJE – OTVORITEV SEPTEMBRA
Ljubljanska cesta 19, Kočevje

Odpiralni čas:  8-19h (PO-PE), 8-13h (SO) 
01 292 77 93 // mp.kocevje@sanolabor.si

SANOLABOR BREžICE 
Černelčeva 8 (Zdr. dom), 8250 Brežice

Odpiralni čas:  8-15h (PO-PE), 10-18h (SRE) 8-12h (SO) 
07 499 32 00 // mp.brezice@sanolabor.si

Obiščite naš eko kotiček, v katerem najdete: superživila, kakovostne maščobe, zdrave 
prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda pa ostaja-
mo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta 
in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in 
otroke.

dOLENJsKA
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EKO KLUB SLOVENIJA- BREZPLAČNO ČLANSTVO
www.ekoklub.si // clani@ekoklub.si

Združuje srčna in ekološko naravnana podjetja iz različnih dejavnosti. Postanite član 
kluba in koristite ugodnosti pri: Trgovina Jablana, Ajdovo zrno, 3MUHE, Dobra misel, 
Skupaj za zdravje človeka in narave, Jasno in glasno, Joga Svet je lep, Pr'Gavedarjo, 
Zelena vas Ruševec, Eko pleme, Lily Lolo, Amalu, Košek, Yanumi, Fitosan, Barbarella, 
Ekoteka, Gnezdo, Oblike narave, Zelena trgovina.

EKOPIKICI 
Ekopikici, distribucija in spletna trgovina
www.ekopikici.si // 031 620 399 // jabo.papircek@gmail.com

V našem asortimanu najdete: žvečilne gumije, sokove, brezglutenske žitne ploščice 
z baobabom, oreščki in sadje v čokoladi, ročni mlinček za sočenje, energijske pijače, 
testenine (tudi brez glutena) in tudi jajček presenečenja. Z veseljem se trudimo za 
širitev ekoloških izdelkov po Sloveniji. Naše izdelke najdete v trgovinah, lahko pa jih 
tudi naročite prek naše spletne strani www.ekopikici.si.

LILY LOLO, NARAVNA MINERALNA LIČILA 
www.lilylolo.si // 064 154 100 // halo@specia.si

Ličila Lily Lolo odlikuje harmonija naravnih sestavin in mineralne tehnologije z eno-
stavno filozofijo: navdušiti uporabnice z ličili, ki so prijazna do kože, ženstvena in ra-
znovrstna v svoji ponudbi. Svilnato lahka sestava koži omogoča, da diha, zagotavlja 
dobro prekrivnost in nežen občutek. V spletni trgovini je na voljo široka ponudba iz-
delkov, odtenkov in tudi nasvetov o izbiri in uporabi ličil.

OBLIKENARAVE.SI 
www.oblikenarave.si // 040 623 186 // oblikenarave@gmail.com

Pijte vodo z zdravo strukturo in polno naravne energije! Inovativni švicarski izdelki 
Nature's Design zagotavljajo najbolj naraven način revitalizacije vode: prek oblike, ki 
izhaja iz naravnih razmerij zlatega reza. Izdelki dokazano delujejo, kar boste občutili 
že ob prvem požirku, saj postane voda iz pipe nežnega in mehkega okusa, kot stu-
denčnica. Naročite katalog in izberite kaj dobrega zase!  

www.SANOLABOR.SI
Svojim strankam so Sanolaborjevi izdelki na voljo prav vsak dan, vse dni v letu, prek 
spleta. V spletni trgovini Sanolabor je na voljo čez 4.000 izdelkov, vsak dan pa doda-
jamo nove. Akcijska ponudba, ki je na voljo v naših prodajalnah, vam je pod enakimi 
pogoji na voljo tudi pri nakupu v spletni trgovini. Prednosti nakupovanja v spletni 
trgovini: plačate lahko s kreditno kartico, prek predračuna ali po povzetju, dostava 
najpozneje v roku 3 delovnih dni, pri nakupu nad 50 EUR poštnino krije Sanolabor in 
je za vas brezplačna.

SUPERMARKET.SI 
www.super-market.si

Super-market je bil ustanovljen iz ljubezni do vitalnosti, energije, optimalnega zdrav-
ja, dobrega počutja in dobre hrane ter z upoštevanjem vseh živih bitij. V želji, da vam 
ponudimo najboljše, smo se odločili za izdelke, ki so naravni, učinkoviti in primerni za 
vse, ki se zavedajo, kako pomembna sta kakovost in naše sodelovanje z naravo.

spLEtNE trgOvINE
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EKO tržnice po Sloveniji:
•	 LJUBLJANA: 

Osrednja tržnica, Pogačarjev trg. Sreda, petek 
in sobota od 8-14. Najboljša ponudba je ob 
sobotah. 

•	 MARIBOR: 
Glavni trg - petek (9 – 13h), sobota (8 - 13h) 
Hipermarket Mercator - sobota (8 – 13h) 
Europark - sreda (14 – 19h)

•	 NOVO MESTO:
Glavni trg - petek (8 – 14h), sobota (8 – 13h) 
Mercator v Trebnjem - sobota (8 – 13h)

•	 KAMNIK:
Tržnica - poleti: petek (17 - 18.30h);  
pozimi: petek (16.30 - 18h)

•	 NAKLO (Vita center):
Vita center - torek (17– 18.30h)

•	 SLOVENJ GRADEC:
Hipermarket Mercator - sobota (9 - 13h)

•	 VELENJE:
Hipermarket Merkator - sobota (9 - 13h)

•	 KRANJ:
Glavni trg: četrtek (17 – 19h)

•	 RADOVLJICA:
Demeter tržnica - Radovljica trg pred 
Linhartovo dvorano in Kavarno kino,  
vsak  četrtek (17 – 19h)

•	 CELJE:
Glavni trg (glavna tržnica) - sobota (9 – 13h) 
Mercator – sobota (8 – 13h) 
Citycenter - četrtek (14 – 21h)

•	 MURSKA SOBOTA: 
Glavni trg – petek in sobota (8 – 12h)

•	 TOLMIN:
Kmečka tržnica v Tolminu - vsako soboto (8 
– 11.30h)

•	 KOPER:
Tržnica - sobota (8 – 13h)

Razen omenjenih uradnih ekotržnic deluje-
jo tudi ekotržnice v hipermarketih Mercator 
Trebnje, Kranj in Nova Gorica.
Eko izdelke je v sezoni možno dobiti tudi na tr-
žnici TNP na Bledu, ter ob raznih prireditvah, kot 
so Ekofesti v Žalcu, ekoprazniki in razne turistič-
ne prireditve.

*(iz portala http://zdravozivljenje.eu/ - ažurirano 
pred dvemi meseci)

Institucije za 
eko certifikacijo 
v Sloveniji
•	 Inštitut KON – CERT Maribor, 

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor; 02 
228 49 52

•	 Inštitut za kontrolo in certifikacijo 
UM, Pivola 8, 2311 Hoče; 02 61 30 831 
(32)

•	 Bureau Veritas d.o.o., Linhartova 49a, 
1000 Ljubljana; 01 475 76 38

•	 Pregleden iskalnik ekoloških kmetij 
najdete na spletnem naslovu 
http://www.eko-kmetije.info/

•	 In če ste še vedno v dvomih, ali so eko 
živila vredna dodatnega denarja in 
napora, si oglejte petminutno preda-
vanje 11-letnega otroka na: 
http://www.youtube.com/
watch?v=SvVZwJbs54cç
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