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Ali veste, da večji odmerki kalcijevih prepara-•	
tov lahko sprožijo osteoporozo?
Ali veste, da precejšnji odstotek pripravkov, •	
ki so na voljo, ni vreden vašega denarja?
Ali veste, da bo mleko, ki ga ponujajo naše tr-•	
govine, iz vaših kosti več kalcija »odplaknilo«, 
kot prispevalo?
Ali veste, da pri večini žensk z osteopo-•	
rozo ne gre za pomanjkanje kalcija?
Ali veste, da imajo na Kitajskem celo-•	
tne province gostoto kosti, ki bi jo pri 
nas diagnosticirali kot osteoporozo, pa 
imajo veliko manj zlomov, kot pri nas? 

Lahko bi naštevali še veliko presenetljivih 
ugotovitev, do katerih smo prišli v dveh le-
tih pripravljanja knjige »Resnice in zmote o 
osteoporozi«.

Predvsem smo iskali odgovore – kaj mora-
mo storiti, da brez strahu uživamo v zrelih 
letih in svoje kosti krepimo brez tveganja, 
da bi ob tem pokvarili kaj drugega v telesu. 

Čaka vas kopica naravnih rešitev, izvirnih re-
ceptov in zelo natančnih nasvetov, kaj, kdaj in kako 
uporabiti. 

Prihranite si veliko denarja in še več tveganja, ki ga 
prinašajo tvegani izdelki. Čim prej naročite svoj iz-
vod.

Knjiga je že na voljo v trgovinah Sanolabor, spe-
cializiranih trgovinah in trgovinah z zdravo pre-
hrano!

Cena knjige je 24,80 EUR+ 
stroški poštnine. 

Svoj izvod s podpisi 
avtorjev lahko že zdaj 
naročite na telefonski 

številki: 041 770 120 ali 
e-naslovu: knjiga.osteo-

poroza@gmail.com

Samo ob naročilu v  
septembru ne zara-
čunavamo stroškov 

pošiljanja.

Avtorji: Sanja Lončar,  
Dario Cortese,  
Matjaž Kološa  

in Adriana Dolinar. 

@

Skupaj za zdravje človeka in narave

Resnice in zmote o osteoporozi

nova knjiga

Odstrani pesticide, težke kovine, mikroorganizme, klor, ...

BREZHIBNO ČISTA VODA.KJERKOLI, KADARKOLI.

www.zin.si      030/919-555
na voljo že v vseh bolje založenih ekoloških trgovinah

Filtri z največ opravljenimi testi in prodobljenim slovenskim certifikatom.

V septembru vas ponovno vabimo na promocije 
organske kozmetike The Organic Pharmacy s sve-
tovanjem in brezplačnimi mini negami. 

Beautique Šiška, Hipermarket Mercator:
Promocija izdelkov: 15., 16. in 17. september  
Brezplačne mini nege: 16. september, od 11. 
do14. ure in od 15.30 do 18. ure

Maximarket:
Promocija izdelkov: 22., 23. in 24. september 
Brezplačne mini nege: 22. september, od 15. do 
19. ure
Število mest za mini nege je omejeno, zato vas pro-
simo, da se prej prijavite. Za prijavo v Maximarketu 
pokličite: 01 47 66 878, za prijavo v Mercatorju pa: 
01 513 41 68.

Ekskluzivni zastopnik in distributer za kozmetiko  
The Organic Pharmacy je: Pilates d.o.o.,  
Wolfova 1, 1000 Ljubljana, GSM: 031 550 555, 

www.theorganicpharmacy.com  
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Po polžje v EKO
Ekološko življenje je bilo desetletja nazaj morda 
izbira manjšine, danes pa je to edini način za ohra-
njanje življenja vseh na tem planetu. Zato je skraj-
ni čas, da tiste, ki bi radi bili eko, nehamo gledati 
kot marginalno skupinico razvajencev, ki jim kon-
vencionalno ni dovolj dobro. So zgled, da imeti 
manj, ne pomeni, živeti manj kakovostno. So do-
kaz, da se da marsikaj pozdraviti z zdravo hrano in 
drugačno miselnostjo. In so tudi edina protiutež 
globalizirani trgovini, saj edini poznajo in ohranja-
jo vrednost lokalnega, svežega in domačega. 

Priprava Ekovodiča, ki je že četrti po vrsti, je bila 
naporno delo. Predvsem zato, ker je slovenska bi-
lanca premikov na tem področju v prejšnjem letu 
milo rečeno žalostna. 

Ne moremo reči, da se v Sloveniji nič ne premika. 
Premika se, vendar tako počaaaaasi in po principu 
korak naprej, korak nazaj, da so občudovanja vre-
dni posamezniki, ki še vedno vztrajajo in vlečejo 
vlak sprememb naprej.  

Ne bomo idealizirali birokracije v drugih državah. 
Povsod jo imajo in zelo pogosto je tudi drugod 
skregana z zdravo pametjo. Vseeno pa je kritična 
masa zavesti v Avstriji, Nemčiji, Italiji in drugih dr-
žavah, s katerimi se radi primerjamo, očitno toliko 
višja, da so svojo ekološko usmeritev že zdavnaj 
postavili med osrednje nacionalne interese, sode-
lovanje pa pred politične razprtije. 

Če prvič držite v rokah Ekovodič, vam toplo pri-
poročamo, da si v arhivu objavljenih novic na 
naših spletnih straneh preberete tudi Ekovodič 
2008/2009 (http://www.zazdravje.net/novice_
pdf.asp). Nekaterih splošnih podatkov namreč 
letos ne objavljamo, ker se nismo želeli ponavljati. 
Dragoceni prostor našega glasila smo tokrat na-
menili premikom, ki jih zaznavamo v Sloveniji in 
svetu in nas bodo morda spodbudili, da vsi skupaj 
prestavimo v višjo prestavo. 

Sanja Lončar, urednica

Na tedenske e-novice se lahko naročite tudi  
preko spletnega e-naslova: info@zazdravje.net
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SLOW-ENIJA
Tekst: Sanja Lončar

Neki Anglež je takole opisal situacijo 
v Sloveniji: »Že v imenu ste si zapisali 
počasnost, zato me nič ne preseneča, 
da se pri vas vse premika tako SLO-wly« 
(slowly je angleška beseda za počasi).

V letu 2009, ki ga je zaznamovala kriza v skoraj 
vseh panogah, obstaja le en tržni segment, kjer 
beležijo nemoteno rast – povpraševanje po eko-
izdelkih, ekoturizmu, naravni kozmetiki in drugih 
naravnih izdelkih in storitvah raste.

Svet se sooča s težavami pri zagotavljanju eko-
surovin. Države že postavljajo interne omejitve 
za izvoz lastnih ekoizdelkov, ker želijo zagotoviti 
primarno oskrbo lastnih državljanov. Tako so pred 
nekaj meseci v Italiji sklenili, da je strateški cilj čim 

več ekoizdelkov porabiti doma, razširiti mrežo šol 
in javnih ustanov z ekološko prehrano in izven dr-
žave plasirati le presežke. 

Podobno se dogaja tudi na drugih trgih, kjer se 
podjetja strateško povezujejo z dobavitelji in pod-
pisujejo pogodbe za več desetletij. Tako so najbolj 
kakovostni pridelki prodani, še preden pridejo na 
prosti trg. 

Še Kitajska kot največja svetovna proizvajalka 
ekoživil opozarja, da je tudi domače povpraševa-
nje vse večje in zato Evropa in ZDA ne smejo raču-
nati s tem, da bo ponudba te države neomejena. 

Američani, ki so svoja tla dobesedno uničili, zdaj 
po svetu kupujejo (ali na novodobni način osva-
jajo) nova obdelovalna ozemlja, da bi zagotovili 
ekopridelavo na neonesnaženi zemlji. 

V Sloveniji je vse več posameznikov, ki želijo ku-
povati ekoživila. Tudi trgovin, ki jih želijo proda-
jati, je vse več, le tiste, ki bi jih pridelali, je težko 
najti. Več o tem, kako daleč smo od uresničitve 
Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetij-
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stva, boste prebrali v posebnem prispevku Ana-
marije Slabe. V praksi pa to doživljate vsak dan, ko 
obiskujete ekostojnice, na katerih le nekaj mese-
cev v letu zasledimo sveže sadje in zelenjavo, ali 
ko v trgovinah za zdravo prehrano povprašujete 
po slovenskih ekoizdelkih. 

Verjemite, v prihodnje ne bo boljše. Slovenci ne 
smemo računati s tem, da bomo vse, kar potre-
bujemo, dobili »čez mejo«, doma pa bomo pride-
lovali jabolka, cvetačo in grozdje, ki vsebuje več 
ostankov pesticidov kot kjerkoli v Evropi.

Dogajanje pred lastnim pragom nas mora še kako 
zanimati. Imamo premalo zemlje, da bi na njej 
gojili le koruzo za živali ali grozdje, ki ga bomo še 
zelenega trgali, da zadovoljimo birokratskim kvo-
tam Bruslja. Potrebujemo zdravo, svežo in lokalno 
pridelano hrano za ljudi. Potrebujemo vodo, ki ni 
onesnažena s pesticidi, s katerimi polivamo koru-
zna polja. Potrebujemo čebele, ki smo jih (tudi) 
zaradi te iste koruze spravili na rob obstoja. Vse 
omenjeno lahko rešimo z eno potezo – namesto 
da bi davkoplačevalski denar prelivali v subvenci-
oniranje živinoreje in davčne olajšave za ponudni-
ke najhujših okoljskih strupov (ali ste vedeli da je 
DDV na pesticide le 8,5 %), postavimo v ospredje 
ekološko pridelavo. 

Ker je slovenski državni aparat zeloooo drag in 
zelooo počasen, ekokmetje predlagajo bližnjico. 
Začnimo se povezovati neposredno z njimi in se 
skupaj dogovorimo, kaj in na kakšen način bodo 
za nas pridelali. Več o partnerskem kmetovanju  (v 
tujini mu rečejo tudi CSA – Community Suppor-
ted Agriculture) preberite v besedilu Manice Po-
gačnik. 

Tudi premiki na trgu gradbeništva so kljub krizi 
prepočasni za našo kratko življenjsko dobo. Zakaj 
ne bi svojo streho nad glavo naredili sami, deset-
krat ceneje, kot bi vam jo nekdo rad prodal, pa še 
brez obremenjevanja okolja. Več o eko gradnji in 
premikih na tem področju boste lahko prebrali v 
prispevku Domna Zupana. 

Državi pa sporočamo: Halo, tam zgoraj! Časa nam 
zmanjkuje! Medtem, ko se vi ukvarjate s tistih ne-
kaj kilometrov spornega ozemlja, tisoči hektar-
jev nespornega ozemlja še naprej propadajo, se 
prodajajo za nakupovalne centre in stanovanjske 
bloke, ki jih nihče ne potrebuje. Zastavljene in s 
strani vlade sprejete cilje o razvoju ekopridelave 
in predelave (ANEK) pa tisti, ki bi jih morali realizi-
rati, raje enostavno »pozabijo«.

Če vlak predolgo stoji na stranskem tiru, bodo 
potniki stopili z njega in peš napredovali hitreje. 
Vlaka, ki stoji, nihče ne potrebuje.  
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Ekološka trava nam 
najbolje uspeva!
Država se rada pohvali, kako imamo 
vse več ekoloških zemljišč, vendar 
podrobnejši pogled na podatke kaže, da 
v resnici nazadujemo. 
Njivske površine so se v letu dni zmanjšale za 461 
hektarjev. Že tretje leto zaporedoma se zmanjšu-
jejo tudi površine pod nasadi oljk. Tako smo od 
leta 2006 padli s 27,39 ha na 16,22 ha pod eko-
loškimi oljkami. Enako je z vrtninami. Potrebuje-

mo jih vse več, pridelamo pa vse manj. Leta 2005 
smo jih pridelovali na 141,57 ha, leta 2008 pa le na 
90,72 ha površin. 

Za lepe številke na papirju so najbolj zaslužni trav-
niki. Očitno nam le ekotravinje dobro uspeva, saj 
smo v letu 2008 certificirali 948 ha travnikov več 
kot leto prej.

Vse manj novih kmetov se zanima za 
ekokmetovanje!

Zahvaljujoč procesu preusmerjanja v ekokmetij-
stvo ima Slovenija danes 1789 ekokmetij, kar je  
11% več kot leto prej. 

Na osnovi tega pa žal ne smemo sklepati o priho-
dnosti, saj je očitno, da število kmetij, ki vstopajo 
v kontrolo, stagnira. V letu 2008 se je v kontrolo 
vključilo le za 3 % več kmetij kot leto prej, kar 
se bo pokazalo tudi na manjšem številu novih 
ekokmetij, ki jih lahko pričakujemo čez nekaj let. 

Kdo je odgovoren, da smo v letu 2008 dosegli naj-
manjše število novozainteresiranih kmetov? Ali se 
vam zdi normalno, da v času, ko je  povpraševanje 
po ekoizdelkih vse večje, naši kmetje kažejo vse 
manj zanimanja za takšno pridelavo?

KDAJ BODO BESEDE MESO (ALI ŠE RAJE 
ZELENJAVA) POSTALE?

Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  2007 2008
Travinje 4.900 10.000 12.800 18.500 20.908,00 21.669,79 24.458,25 26.035,54 26.983,49
Njive 320 680 850 1.300 1.639,97 924,43 1.587,36 2.305,04 1.843,79
Vinogradi 22 52 55 50 49,09 67,22 125,02 184 190,68
Oljčniki 4,48 6,56 27,39 21 16,22
Sadovnjaki 
(intenzivni in 
travniški)

20 55 65 100 335,62 359,57 563,19 668,64 711,52

Vrtnine (na 
prostem in v 
zavarovanih 
prostorih)

18 41 58 68 81,77 141,57 96,49 107,8 90,72

Skupaj 5.446 10.828 13.828 20.018 23.018,93 23.169,14 26.830,70 29.322,02 29.836,42

Leto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  2007 2008
Ekološke kmetije v 
kontroli (število)

41 300 600 1.000 1.160 1.415 1.582 1.718 1.876 2.000 2.067

Ekološko obdelane 
površine v kontroli (ha)

2.400 5.446 10.828 13.828 20.018 23.019 23.169 26.831 29.322

Število certifikatov 115 322 412 632 910 1.220 1.393 1.610 1.789
Biodinamične kmetije       166 25 21

Struktura in obseg (ha) obdelovalnih površin, vključenih v kontrolo

Skupno število ekoloških kmetij in površina zemljišč v kontroli ekološkega kmetovanja
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Ekokmetijstvo zanima 
vse, razen politike?
Tekst: Anamarija Slabe, ITR

Na Inštitutu za trajnostni razvoj že leto dni 
izvajamo projekt »Skok naprej«, s katerim 
želimo pospešiti izvajanje Akcijskega načrta 
za ekološko kmetijstvo (ANEK), saj kakšnih 
resnih rezultatov v smislu povečanja obsega 
ekopridelave doslej žal ni bilo. Nasprotno: 
podatki o preusmerjanju kmetij v ekološko 
kmetijstvo že nekaj let kažejo zelo temno 
sliko, še zlasti za leto 2008, ko se je pridelava 
ekozelenjave celo zmanjšala. 

Projekt ima štiri glavna področja. Prvo je prenos 
znanja v ekokmetijstvu, kjer smo v Sloveniji izre-
dno šibki. Zato smo oblikovali medinštitucional-
no skupino, ki se je doslej sestala dvakrat. V sku-
pini sodelujejo predstavniki Kmetijske svetovalne 
službe pri KGZS, Zveze združenj ekoloških kmetov 
Slovenije, Amaranta (biodinamično semenarstvo), 
Fakultete za kmetijstvo v Mariboru, dveh organi-
zacij za nadzor ekokmetijstva, ITR, pa tudi pred-
stavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano.

Skupina je pregledala stanje in potrebe na po-
dročju svetovanja, usposabljanja in izobraževanja 
kmetov in kmetijskih svetovalcev v ekološkem 
kmetijstvu ter oblikovala priporočila za nujne 
spremembe. Priporočila bomo predstavili 3. sep-
tembra na posvetu v okviru sejma AGRA v Gornji 
Radgoni. Prepričani smo, da morata KGZS in MKGP 
poskrbeti za odločne spremembe, saj sedanje sta-
nje kmete odvrača od ekokmetijstva.

Drugo področje projekta so ekoživila v javnih na-
ročilih. Izvedli smo anketo med osnovnimi šolami 
in vrtci ter ugotovili, da mnogi načrtujejo posto-
pno uvajanje ekoživil. Aprila letos smo na Ministr-
stvu za šolstvo in šport pripravili odmeven posvet 
za predstavnike OŠ in vrtcev (130 udeležencev). 
Predstavitve si lahko ogledate na: http://www.itr.
si/projekti/akcijski_nacrt/skok_naprej/posvet/gra-
divo. Med njimi najdete tudi naša praktična pri-
poročila za javno naročanje ekoživil. Poleg tega 
smo sodelovali pri pripravi Akcijskega načrta za 
zelena javna naročila (Služba vlade RS za razvoj 
in evropske zadeve), tako da so ekoživila ustrezno 
vključena tudi tu.

Tretje področje je promocija ANEK. Ta je veči-
ni pristojnih »neznan«, oziroma ga pri svojem 

delu ne upoštevajo. Večje razumevanje pomena 
ekokmetijstva in ANEK bomo skušali doseči s pre-
vodom in distribucijo publikacije »TP Organics«, 
ki bo natisnjena konec avgusta. V njej so odlično 
predstavljeni stanje, pomanjkljivosti in potenciali 
ekokmetijstva v Evropi. Projekt izvajamo s finanč-
no podporo Islandije, Lihtenštajna, Norveške in 
Norveškega finančnega mehanizma.

In še nekaj, kar zveni kot ANEKdota: 

MKGP letos pripravlja strategijo trajnostnega 
kmetijstva; v prvem osnutku le-te ANEK sploh ni 
bil omenjen. Na naše vprašanje, če gre za spodr-
sljaj, smo dobili odgovor: NE, marveč namenoma, 
ker ANEK ni realističen. … Torej, namesto da bi ga 
s prerazporeditvijo prioritet znotraj kmetijskega 
sektorja (in s tem financ) naredili realističnega, bi 
nebodigatreba raje kar črtali??

Po letu dni projekta lahko sklenemo: če v Slove-
niji ne bo politične volje za podporo razvoju eko-
loškega kmetijstva – in te sedaj očitno ni, bo šlo 
s »trajnostnim kmetijstvom« s slabega na slabše, 
kar pa pomeni, da bo vse slabše tudi za slovenske 
potrošnike in kmete. 

KAJ JE ANEK?
ANEK je kratica za Akcijski načrt razvoja ekolo-
škega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015, ki ga je 
sprejela vlada novembra 2005. 

ANEK opisuje in analizira stanje ekološkega 
kmetijstva, postavlja cilje in opisuje ukrepe za 
njihovo doseganje, ter določa nosilce ukrepov, 
roke izvedbe in vire. Med glavnimi cilji so npr.:

do leta 2015 povečati delež ekoloških kmetij •	
v Sloveniji na 15 %, delež EKO kmetijskih ze-
mljišč pa na 20 %;
do leta 2015 doseči na slovenskem trgu 10-•	
odstotni delež ekoživil slovenskega porekla 
od celotne prodane količine hrane;
doseči, da bo ekološko kmetijstvo sprejeto •	
kot prioriteta kmetovanja, ki pospešuje traj-
nostni razvoj kmetijstva in soustvarja pogoje 
za učinkovit trajnostni razvoj države;
povečati učinkovitost svetovalne službe pri •	
spodbujanju in razvoju ekološkega kmetij-
stva.

Dokument je objavljen na spletni strani Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(MKGP).

Po štirih letih (ne)dela na realizaciji zastavljenih 
ciljev na MKGP ugotavljajo, da cilji ANEK-a niso 
realni in so v skušnjavi, da bi ga »pozabili«.
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EKO tržnice
LJUBLJANA, osrednja tržnica (Pogačarjev trg):

petek (8:00 - 14:00) •	
sobota (8:00 - 14:00) •	
sreda, čet., petek, sob. (7:00 - 15:00 - kruh in •	
pecivo) 

MARIBOR:
Glavni trg: petek (9:00 - 13:00), sobota (8:00 •	
- 12:00) 
Hipermarket Mercator: sobota (8:00 - 13:00) •	
Europark: sreda (14:00 - 19:00) •	

KRANJ, Glavni trg:
četrtek (17:00 - 19:00) •	

CELJE:
Glavna tržnica: sobota (9:00 - 13:00) •	
Planet Tuš Celje: petek (12:00 - 19:00) •	
Mercator Center: sobota (8:00 -13:00) •	

NAKLO, Vita center:
od junija do septembra: torek (18:00 - 19:30) •	
od oktobra do maja: torek (17:00 - 18:30) •	

BLED, pred stavbo TNP:
vsako 3. soboto v mesecu (10:00 - 12:00) •	

KAMNIK:
poleti: petek (17:00 - 18:30) •	
pozimi: petek (16:30 - 18:00) •	

TOLMIN:
sobota: dopoldanski čas •	

NOVO MESTO:
Glavni trg: petek (8:00 - 14:00),•	

sobota (8:00 - 13:00) 
Mercator v Trebnjem: sobota (8:00 - 13:00) •	

EKO kmetije 
Seznam vseh ekokmetij lahko poiščete 
na naslovu: 
http://www.eko-kmetije.info/

Seznam kmetov z dodeljeno znamko 
BIODAR 
objavlja Zveza združenj ekoloških kmetov Slo-
venije (ZZEKS). Najdete ga na naslovu: 

http://www.zveza-ekokmet.si/
Ne tej strani boste našli tudi odlično predstavi-
tev ekoturizma in tovrstne ponudbe pri nas. 

Če nimate dostopa do interneta, 
lahko za informacije o ekokmetijah 
pokličete: 
Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu 
in gozdarstvu Maribor (KON-CERT): 02 22 84 
941 
Bureau Veritas: 01 475 76 61
Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM (IKC): 
02  613 08 31, -32
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Kaj pomenijo 
oznake

Oznake BIO, 
EKO, Organic so 
registrirane in 

strogo kontrolirane 
oznake, za katere 
veljajo z zakonom 
določeni predpisi o 
načinu uporabe.

Splošni pogoji za pridobitev certifikata ekolo-
ške pridelave in/ali predelave:

najmanj 95 % sestavin mora biti sledljivih iz •	
eko pridelave
morebitni dodatki morajo biti izključno narav-•	
nega izvora
v predelavi se ne sme uporabljati gensko spre-•	
menjenih encimov ali sintetično pridobljenih 
sestavin
pri živinoreji so predpisani zelo strogi kriteriji: •	
prepovedana je npr. uporaba antibiotikov 
in hormonov, določeno je število dni, ki jih 
morajo živali preživeti na prostem, nujna je 
organska krma …

Nekatere oznake zahtevajo tudi nadstandard in 
predpisujejo še dodatne kriterije, vsak nosilec 
certifikata pa mora najprej izpolnjevati zgoraj na-
štete.

Obstajajo tudi posebni predpisi za predelavo. Na 
primer:  ekopiškote je treba peči na precej nižjih 
temperaturah kot običajno, pri sirih se ne sme 
uporabljati gensko spremenjenih kultur in siril … 

Več o tem lahko preberete na www.zazdravje.net v 
rubriki »Skupaj razkrivamo«. 

Živila z oznako Demeter izpolnjujejo vse pogoje, 
predpisane za ekološko pridelavo in predelavo, 
poleg njih pa še dodatne zahteve biodinamike. 

Biodinamična pridelava
V biodinamični pridelavi ni dovoljeno uporabljati 
nobenega sintetičnega sredstva, tudi organsko 
pridobljena so strogo omejena in dovoljena le v 
določeni količini in pod posebnimi pogoji. Biodi-
namiki kakovost svojih živil izboljšujejo predvsem 
s skrbjo za ohranjanje zdravja in rodnosti tal, zato 
zemlje ne gnojijo z gnojevko in nezrelimi kom-
posti. Za zdravje komposta uporabljajo posebne 

zeliščne pripravke. Zdravje rastlin krepijo z zelišč-
nimi preparati in s čaji, s pravilnim kolobarjenjem 
in z upoštevanjem pravega časa za vsako opravi-
lo. Živali v hlevih niso privezane, kravam ne režejo 
rogov, oploditev živali se opravlja po naravni poti. 
Oznaka Demeter zato pomeni upoštevanje naj-
strožjih možnih standardov.

Miroljubno kmetijstvo

Kmetijstvo z nazivom »miroljubno«, se je začelo 
razvijati v Nemčiji pred 24 leti kot način pridelave 
kakovostnih in zdravih živil v soglasju z naravo in 
vsemi oblikami življenja. Gre za kmetijstvo brez ži-
vinoreje v prehrambne namene in tudi brez upo-
rabe živalskih izločkov.

Osnovna ideja miroljubnega kmetijstva je vzpo-
stavitev miru z ljudmi, živalmi, rastlinami in mine-
rali, torej celotnim stvarstvom, kar pomeni, da je 
tudi naloga kmetov, predelovalcev in prodajalcev, 
da se naučijo tako živeti.

V miroljubnem kmetijstvu ni nobenega izkori-
ščanja in ubijanja živali, predelovanja in prodaje 
njihovih trupel ali prehranjevanja z njimi. Živali 
lahko živijo skupaj z ljudmi do svoje naravne smr-
ti. Ne uporablja se nobenih kemičnih sredstev 
(npr. umetnih gnojil, škropiv), niti se ne manipu-
lira z geni in ne uporablja gensko spremenjenih 
semen.

Zemlja je živ organizem in podobno kot človek 
potrebuje počitek. Po opravljenem delu se mora-
jo polja spočiti, da se lahko pripravijo za aktivno 
fazo rodnosti. Njive dve leti zapored rodijo, tretje 
leto ostanejo v prahi (neobdelane) in tako črpajo 
novo moč za dvoletno fazo rodnosti. Miroljubni 
kmetovalci vidijo Zemljo  kot svojo hraniteljico, 
prijateljico, mater, ki jih hrani in preživlja. Vse, kar 
je v njej in na njej, je v medsebojni komunikaciji 
in povezanosti (za kar obstajajo dokazi na osno-
vi meritev znanstvenikov), zato se zavedajo po-
membnosti nenehnega pozitivnega odnosa do 
ljudi, živali, rastlin in mineralov, ki skupaj tvorijo 
celoto. 

Sredi leta 2007 je bilo v Sloveniji ustanovljeno 
Združenje za razvoj miroljubnega kmetijstva, ki 
se mu je do sedaj pridružilo osem kmetij. Gre za 
miroljubno kmetijstvo v razvoju in ga zato še ni 
mogoče primerjati s tistim iz Nemčije, ki je v raz-
cvetu. Glavna cilja Združenja sta: preusmeritev 
čim večjega števila kmetij v miroljubno kmetijstvo 
in povezovanje tako pridelovalcev med seboj, kot 
tudi pridelovalcev s predelovalci in prodajalci. 
Tako bodo lahko ljudem omogočili kakovostne 
in zdrave proizvode ter hkrati obvarovali živali in 
naravo v celoti.
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Označevanje ali 
zavajanje?
Konec leta 2006 je bil z objavo v Uradnem listu RS 
sprejet Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi 
kmetijskih pridelkov oziroma živil, v okviru kate-
rega je tudi določilo o uporabi enotne označbe 
»ekološki« za vse ustrezajoče izdelke. Označba je 
od junija 2007 videti takole:

Štiri leta prej (julija 2002) so bili sprejeti posa-
mezni Pravilniki o integrirani pridelavi zelenjave, 
sadja, grozdja in vina ter maja 2004 še poljščin. 
Pridelki, ki ustrezajo določilom posameznega pra-
vilnika, so upravičeni do označbe »integrirani«, ki 
ima od junija 2007 naslednjo obliko:

In zdaj dvignite roko vsi, ki ste v trgovini (ali na tr-
žnici) pred prodajno polico že kdaj opazili razliko. 
Ker vaših rok žal ne moremo prešteti, nam lahko 
svoje mnenje o podobnosti obeh znakov pošljete 
na naš e-naslov info@zazdravje.net. Si pa lahko 
mislimo, da se večina pri nakupu zadovolji že z ze-
leno rastlinico kot simbolom naravnega, ne da bi 
sploh opazili, kaj zraven piše.  

Za vse, ki ste morda opazili razliko v znakih, pa ni-
ste prav dobro vedeli, kaj pomeni integrirana pri-
delava, pa kratek izvleček iz Pravilnika o integrira-
ni pridelavi zelenjave (Uradni list RS, št. 63/2002 z 
dne 19.07.2002): Pridelovalcem integriranih rastlin 
je priporočeno (ne pa tudi merljivo zahtevano) pov-
sem naravno gojenje rastlin – dokler se ne pojavi 
nevarnost, da bi škodljivi organizmi lahko povzro-
čili nesprejemljivo gospodarsko škodo (t. i. prag 
škodljivosti). Če je pridelovalec izčrpal vse biološke 
in mehanske možnosti, da se reši škodljivcev, mu je 
dovoljena uporaba fitofarmacevtskih sredstev in bi-
otehnoloških ukrepov v najnujnejših količinah. 
Kaj pomeni »izčrpati vsa biološka in mehanska 
sredstva«, pravilnik ne pove. Prav gotovo pa bi o 
tem imeli veliko povedati biodinamični pridelo-
valci, ki jim tovrstnih sredstev res ne manjka.
In kateri integrirani pridelovalec vam bo na tržnici 
povedal, ali je že prestopil »prag škodljivosti« ozi-
roma morda izčrpal mehanske in biološke ukrepe 
pri zatiranju škodljivcev? In zraven še dodal, kaj je 
zanj najnujnejša količina fitofarmacevtskih sred-
stev?

»Zelena rastlinica« v označbi ni tako pomemb-
na – berite raje drobni tisk.

V približno takšni velikosti se znaka običajno pojavljata 
na izdelkih.
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Koliko lahko 
zaupamo »EKO« 
oznakam?
Vsak med nami si zastavlja to vprašanje, 
ko se odločamo, ali je vredno odšteti 
več denarja za živila, ki so certificirana 
kot ekološko pridelana. Tudi nas 
je zanimalo, ali je možno priti do 
konkretnih podatkov o tem. 

Monitoring pesticidov, ki ga izvajajo evropske dr-
žave, v poročilih ne loči med vzorci, ki so iz eko, 
integrirane ali konvencionalne pridelave. Zato 
nam splošne ocene, da se v približno 50 % vzor-
cev sadja in zelenjave nahajajo ostanki pesticidov, 
v 3-6 % vzorcev pa prisotnost pesticidov presega 
zgornje dovoljene meje, niso v veliko pomoč pri 
oceni tipa pridelave.
Če bi sledljivost omogočila tudi ločevanje po na-
činu pridelave, bi nam kot potrošnikom bilo to 
v veliko pomoč pri oceni, koliko lahko zaupamo 
oznakam ekološke in koliko integrirane pridelave, 
za katero nam posebej v Sloveniji želijo dopove-
dati da je »skoraj eko«.

Edini vir tovrstnih informacij smo zasledili v nem-
škem Öko testu. Ker pa v posameznih testiranjih 
nismo našli odgovora na zastavljeno vprašanje, 
smo pazljivo pregledali in sestavili podatke vseh 
testiranj živil v preteklih 18 mesecih.  
V tem času je Öko test testiral 115 vzorcev ekolo-
škega sadja in zelenjave in niti v enem vzorcu niso 
zaznali presežene dovoljene vrednosti pesticidov. 
V nekaj odstotkih izdelkov so našli le sledi pestici-
dov v zelo majhnih odmerkih. V enakem obdobju 
so testirali 465 vzorcev konvencionalnega sadja 
in zelenjave in odkrili presežek dovoljene količine 
pesticidov v več kot 10 % primerov.
Zanimivi so tudi podatki o razlikah v prisotnosti 
pesticidov glede na trgovsko verigo, v kateri ku-
pujemo sadje in zelenjavo. Kljub temu, da niso vse 
testirane verige prisotne v Sloveniji, objavljamo 
podatke v celoti, ker vemo, da mnogi nakupujete 
tudi v sosednjih državah. 
Najboljše »nabavnike« (ali največ sreče) so imeli v 
verigi Edeka. Tako ekološki izdelki kot tudi 52 te-
stiranih vzorcev konvencionalno pridelanega sad-

MULTIVITAMINSKI SOKOVI
Testirali so 4 bio sokove, v katerih pesticidov 
niso zaznali (0 %), in 20 konvencionalnih sokov, 
pri katerih so pesticide zaznali v 10 %.
Vir: ÖKO-TEST, februar 09, str: 19, 20
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ja in zelenjave niso vsebovali presežnih vrednosti 
pesticidov. 

Relativno dobro so bile ocenjene tudi verige Real 
(4,3 % sadja in zelenjave s preseženimi vrednost-
mi pesticidov) in Aldi Süd (6,7 %).
Če kupujete v verigah Aldi Nord (pri nas nastopajo 
pod imenom Hofer), je dobro vedeti, da so bili vsi 
ekološki izdelki čisti, konvencionalno sadje in zele-
njava pa sta v 8,3 % primerov vsebovala presežek 
pesticidov. Podobno je bilo tudi v verigah Peny 
(8,9 %), Netto marken Discount (9,1 %), Rewe (9,2 
%) in Tangelman (11,1 %). Po domače povedano, 
ob nakupih v teh verigah lahko pričakujete, da bo 
vsak deseti sadež obremenjen s pesticidi. 
Najslabše so se na testiranju odrezali vzorci sadja 
in zelenjave iz verig Plus (18,2 %) in Norma (17,2 
%), Lidl pa je bil le za odtenek boljši (15,96 %).
Pri mamljivih cenah na letakih, s katerimi vam 
polnijo nabiralnike, torej ni slabo upoštevati tudi 
količine pesticidov ki so »vračunani v ceno«.
Omenjeni podatki vsakemu, ki zna brati med vr-
sticami, povedo še nekaj zaskrbljujočega. Očitno 
se podatki s »terena«  (trgovin, v katerih nakupu-
jemo) razlikujejo od podatkov uradnih ustanov, ki 
opravljajo monitoring pesticidov v Evropi. 
Povprečje vzorcev, ki vsebujejo več dovoljenih 
pesticidov, kot znaša zgornja dovoljena meja, je 
v omenjenih verigah dvakrat višje od evropskega 
povprečja. Zakaj prihaja do takšnih razlik?
Kot smo že zapisali, iz uradnih poročil o monito-
ringu ni razvidno, kako je sestavljen vzorec, oz. na 
osnovi česa se organizacije, ki izvajajo meritve, 
odločajo, kje in kdaj bodo vzorčile.
Ker smo po naravi radovedni, smo se lotili branja 
poročil med vrsticami. Tako smo na primer ugo-
tovili, da med vsemi solatami, ki smo jih vzorčili 
v Sloveniji, niti ena ni bila vzeta iz rastlinjakov. V 
praksi pa je večji del tistega, kar pojemo, pridela-
no prav tam.  Iz tega lahko sklepamo tudi to, da so 
vzorčili solato v času njene rastne sezone. Vemo 
pa, da je pridelava izven glavne sezone bolj obre-

menjena s pesticidi, ker pogoji za gojenje niso 
idealni. 
Tudi podatki o vzorčenju sadja so zanimivi. Nima-
mo natančnih podatkov, kako so naši sadovnjaki 
in jagodnjaki geografsko razporejeni, vendar lah-
ko sklepamo, da največ češenj in breskev prihaja 
iz Goriških brd, jagode pa, kolikor nam je znano, 
v največjem obsegu pridelujejo v okolici Brežic 
in Krškega. Če je naša predpostavka točna, po-
tem struktura vzorcev, ki so jih jemali za potrebe 
monitoringa, po domače povedano – škripa. Prav 
zabavalo nas je po zemljevidu iskati manj znane 
vasi po širni Sloveniji, kjer so vzorčili sadje za te-
stiranje … 
Tudi iz uradnih krogov pogosto dobivamo infor-
macije, da obstajajo nepisana pravila, kako vzorči-
ti sadje in zelenjavo, da rezultati »ne bi prestrašili 
javnosti«. Naši viri ne želijo biti imenovani, zato 
vzemite našteto kot nepreverjeno, vendar zelo 
možno informacijo (zelo bomo veseli, če se bodo 
odgovorni morda odzvali in nam zaupali natanč-
no strukturo vzorca ter omogočili vpogled v oce-
ne vzorcev glede na način pridelave):

Vzorci se jemljejo z rastišč, za katera je pričako-•	
vati, da so manj obremenjena s pesticidi. 
Vzorci se jemljejo v polni rastni sezoni (ko sadje •	
in zelenjava dozoreva na naraven način) in ne v 
toplih gredah. 
Sadje in zelenjavo, ki lahko leži v hladilnicah •	
(npr. krompir), pustijo za nekaj mesecev, da 
mine karenčna doba večine pesticidov, in jih 
šele potem vzamejo v analizo. 
Vzorci se ne jemljejo po toči, nevihtah in v času •	
drugih vremenskih pogojev, ki bi terjali poveča-
no uporabo pesticidov (npr. fungicidov).

V luči vsega napisanega verjamemo, da rezultati 
Öko testa bolje odražajo realnost, s katero se soo-
čamo, ko se odpravimo po nakupih. Dobra novica 
pa je zagotovo ta, da so ekološki izdelki dokazali, 
da so vredni našega zaupanja.

OLIVNA OLJA
Testirali so 6 bio olivnih olj, od katerih so v dveh 
(oziroma v 33 %) zaznali pesticid v sledeh. 
Obenem so testirali tudi 19 konvencionalnih 
olivnih olj, od katerih so sledove pesticidov na-
šli v 18 vzorcih oziroma v 95 %. Sledi enega pe-
sticida so bile zaznane v 7 vzorcih (39 %), dveh 
v štirih vzorcih (22 %), treh v dveh vzorcih (11 
%), štirih v štirih vzorcih (22 %), v enem vzorcu 
(6 %) pa so bile sledi kar 7 pesticidov. 
Vir: ÖKO-TEST, maj 09, str: 20-23
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Kakšna je situacija 
na področju GSO v 
Sloveniji?
Leto 2009 je zaznamovalo kar nekaj 
aktivnosti in dogodkov v zvezi z gensko 
spremenjenimi organizmi (GSO) in 
zakonodajo, ki je s tem povezana. Ni 
dvoma, da je večina prebivalstva proti 
GSO. Proti so tudi nevladne organizacije 
(NVO). Kaj dejansko moramo storiti, da 
svojo željo po nekontaminirani deželi 
uresničimo, pa vedo le redki. Zato smo 
za kratek pregled na tem področju 
zaprosili Anamarijo Slabe z Inštituta za 
trajnostni razvoj (ITR), ki koordinira tudi 
koalicijo za trajnostni razvoj podeželja, v 
kateri sodeluje več kot 15 NVO.

Na ITR menimo, da je komercialno gojenje GS ra-
stlin nenadzorovan poskus globalnega obsega, ki 
ga nekaj industrijskih velikanov v navezi s politiko 

z vsemi sredstvi vsiljuje zaradi izjemnih komerci-
alnih in ekonomsko-političnih interesov. Javnih 
koristi od prenizko razvite in premalo preučene 
tehnologije zaenkrat ni videti, vse bolj očitna pa 
je okoljska in zdravstvena škoda zaradi porasta 
rabe pesticidov ter socialno-ekonomska škoda 
zaradi zmanjševanja suverenosti kmetov in po-
trošnikov po vsem svetu, še zlasti pa v deželah v 
razvoju (npr. razlaščanje malih kmetov). Zato ko-
mercialnemu gojenju GS rastlin in njihovi uporabi 
nasprotujemo in se proti njima borimo z osvešča-
njem in spodbujanjem javne razprave. 

Nekaj aktualnih informacij iz Slovenije
Zakon o soobstoju GS rastlin z ostalimi kmetij-
skimi rastlinami
Sprejem zakona v Državnem zboru 21. maja letos 
je razburkal zainteresirano javnost. Nekateri mu 
odločno nasprotujejo, ker naj bi Slovenija z njim 
odprla vrata za gojenje GS rastlin. Na ITR se sicer 
povsem strinjamo z mnenjem, da moramo vrata 
za GSO temeljito zapreti, vendar pa menimo, da 
zakon močno omejuje možnosti za gojenje GS 
rastlin, saj določa razmeroma stroge omejitve, 
medtem ko je brez zakona dovoljeno vse, kar v 
EU ni prepovedano. Hkrati opozarjamo na pomen 
podzakonskih aktov za določitev minimalnih raz-
dalj med GS in ne-GS posevki (t. i. varovalni pas). 
Obenem poudarjamo, da zakon nikakor ni dovolj, 
saj »soobstoj« v praksi ni možen, in se zavzemamo 
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tudi za druge ukrepe.
Podzakonski akti k »Zakonu o soobstoju …«
MKGP je v juliju letos pripravilo prvi predlog, ki za 
koruzo predlaga minimalno širino varovalnega 
pasu 200 m v primeru konvencionalnih posevkov 
in 300 m za ekološke posevke. Na ITR se nam raz-
dalje zdijo prenizke, poleg tega ne vidimo potrebe 
po razliki med širino pasov pri konvencionalni in 
ekopridelavi. Vendar pa gre tudi za dilemo: tvega-
ti z višjo razdaljo, ki je Evropska komisija verjetno 
ne bi sprejela, in s tem oddaljiti uveljavitev zakona 
za leto ali več? Razprava o podzakonskih aktih se 
bo nadaljevala v septembru. 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi 
(ZRGSO)
Za ta krovni zakon iz leta 2002 je zadolženo okolj-
sko ministrstvo. V delovni skupini za pripravo 
sodelujemo tudi predstavniki ITR in Greenpea-
cea. Na osnutek smo že dali prve pripombe. Med 
drugim zahtevamo moratorij na vse izpuste in vse 
gojenje GSO (vključno z zavarovanimi prostori) 
do začetka veljave relevantnih zakonov; možnost 
bomo preverili pri Pravno-informacijskem centru, 
ker MOP trdi, da to ne gre. Sicer je osnutek zako-
na v javni razpravi do 15. 9. 2009; najdete ga na: 

http://www.mop.gov.si/nc/si/splosno/cns/novi-
ca/article/12118/7087/, sam ZRGSO pa na http://
zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO3052.
html. 
Zakon določa tudi »Znanstveni odbor za namer-
no sproščanje GSO v okolje in dajanje izdelkov na 
trg«, za katerega smo doslej lahko ugotovili, da 
deluje pristransko, kar je posledica neustrezne se-
stave. Tudi tu bomo zato zahtevali spremembe.
Varnostni pridržek (moratorij) na gojenje ko-
ruze MON810
Skupaj z drugimi NVO smo od pristojnega mi-
nistrstva (v tem primeru Ministrstvo za okolje in 
prostor) že večkrat zahtevali uvedbo varnostnega 
pridržka za trenutno edino dovoljeno GS-koruzo v 
EU. MOP tega noče narediti, ker »v tem ne vidi no-
benih koristi«. Mimogrede, v tem so doslej »videle 
korist« že Francija, Nemčija, Grčija, Luksemburg, 
Avstrija in Madžarska … O tem in še čem se na-
meravamo v septembru pogovoriti z ministrom 
Erjavcem.
Kako se Slovenija pri vprašanjih GSO obnaša 
na ravni EU?
Že nekaj časa je Slovenija med tistimi državami, ki 
na ravni EU (npr. v Svetih ministrov) glasujejo pro-
ti GSO. To pozdravljamo in menimo, da je verjetno 
tudi posledica pozornosti, ki jo temu področju po-
svečamo nekatere NVO.
Mnenje države članice glede na konkretno vpra-
šanje, ki je na dnevnem redu Sveta, oblikujejo tri 
ministrstva (kmetijstvo – okolje – zdravje) ali pa 
le prvi dve. Slovensko ministrstvo za zdravje je 
najraje modro tiho in se čim manj izpostavlja ozi-
roma opredeljuje. Jasno pa opažamo, da se uniču-
jočih socialno-ekonomskih posledic za kmetijstvo 
veliko bolj zaveda kmetijsko ministrstvo, medtem 
ko so na okoljskem ministrstvu mnenja, da eko-
nomija, sociologija ipd. pač niso znanosti, ki bi 
imele glede GSO pravico kaj povedati. »Eksaktne« 
znanosti proti »neeksaktnim«? Očitno nekateri 
tičijo še v predmoderni dobi … Ugotavljamo, da 
okoljsko ministrstvo glede GSO ne izpolnjuje svo-
je funkcije varovanja okolja in da nasprotuje širši 
obravnavi problematike GSO, ki vključuje interese 
kmetov in potrošnikov.

Kulturni shodi za Slovenijo brez GSO
Na ITR pozdravljamo »Kulturne shode za Slovenijo 
brez GSO« na Prešernovem trgu v Ljubljani, ki so 
se začeli 9. julija na pobudo in v organizaciji Dru-
štva umetnikov Paviljon. Menimo, da pomembno 
prispevajo k večji osveščenosti javnosti in razpravi 
o problematiki GSO ter politike opozarjajo na to, 
da gre za vročo temo, ki je v interesu in na očeh 
javnosti: gre za hrano in način njene pridelave, 

Naravno prehransko dopolnilo Zelena magma 
je s posebnim patentiranim postopkom dr. 

Hagiware pridobljeno iz listov mladega ječmena, 
vzgojenega po strogih kriterijih ekološke pridelave. 

ZELENA MAGMA
+ vitamini in minerali
+ močni antioksidanti
+ aktivni encimi
+ aminokisline
+ klorofi l 

VITALNA MOČ MLADEGA JEČMENA

Več o izdelku preberite 
na www.zazdravje.net v 

rubriki Kje se dobi.

BOGART d.o.o., Pšata 81A, 1262 Dol pri Ljubljani, T: 01 562 82 27  
•  e-mail: info@bogart.si  •  www.zelenamagma.si 
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za nas in prihodnje generacije – tu ni prostora za 
profitno-politične igre.

Povzetek glavnih zahtev ITR:
Varovalni pasovi (podzakonski akt k Zakonu o •	
soobstoju …): Pri določanju širine teh pasov 
je treba: (a) upoštevati vse specifične razmere 
v Sloveniji (geografsko-podnebni dejavniki, 
drobna posestna struktura, gosta poseljenost 
s čebelami, velik delež Nature 2000 ipd.) in (b): 
izhodišče mora biti meja detekcije GSO oz. 0,1 
% prisotnosti GSO v pridelkih, saj meja za ozna-
čevanje (0,9 % prisotnost GSO) velja le za nena-
merno in tehnično neizogibno prisotnost.
Slovenija mora čim prej sprejeti varnostni pri-•	
držek za gojenje koruze MON810, saj je za to na 
voljo dovolj tujih študij.
Slovenija mora kot članica EU nastopati z jasno •	
izdelanim mnenjem in strategijo nasprotovanja 
novim odobritvam GSO v EU, si prizadevati za 
prenos odločanja o gojenju GS rastlin na raven 
držav članic in za samoodločbo lokalnih sku-
pnosti. Še zlasti si mora prizadevati, da najvišja 
dovoljena primes GSO v semenskem materialu 
ne bo višja od 0,1 %.
Zakon o spremembah in dopolnitvah ZRGSO •	
naj med drugim: (a) v prehodnih določbah 
predvidi moratorij na vse izpuste in vse go-
jenje GSO (vključno z zavarovanimi prostori) 
do začetka veljave relevantnih zakonov ter (b) 
preoblikuje sestavo »Znanstvenega odbora za 
namerno sproščanje GSO v okolje in dajanje 
izdelkov na trg«, da bo s pomočjo vključitve 
vseh relevantnih znanstvenih področij (še zlasti 
okoljevarstva, agrarne ekonomije, sociologi-
je, razvoja podeželja, etike ipd.) in neodvisnih 
znanstvenikov zmožen celovite presoje.

ÖKO Testi 
Kot smo vas že večkrat opozorili, se gensko 
spremenjeni organizmi vtihotapljajo v našo 
prehransko verigo tudi tam, kjer jih najmanj 
pričakujemo. Razen že znanih tveganih 
izdelkov kot so gustin, pudingi, razne paštete, 
ki vsebujejo rastlinske beljakovine neznanega 
izvora, lecitin v čokoladi ipd., bomo na 
seznam nevarnih očitno morali uvrstiti tudi 
med, sladke namaze in še nekatere izdelke. 

GSO v medu
Testirali so 24 vzorcev medu, od tega 3 BIO. Od 
treh bio vzorcev so povišano obremenjenost 

s pesticidi in hkrati obremenjenost v sledeh 
zaznali v enem vzorcu, pri enem so zaznali 
obremenjenost v sledeh, pri enem pa sledi pe-
sticidov niso zaznali.  Pri enem vzorcu (33 %) 
so zaznali tudi prisotnost gensko spremenjene 
soje. 

Pri 21 vzorcih konvencionalnega medu so pe-
sticide v sledeh zaznali v dveh primerih, po-
večano obremenjenost s pesticidi v enem in 
močno povečano obremenjenost s pesticidi 
prav tako v enem. V 10 od 21 vzorcev (48 %) 
so zaznali GSO.
Vir: ÖKO-TEST, januar 09, str: 26-29.

GSO v gorčici
Testirali so skupno 30 vzorcev gorčic, od tega 
5 BIO.
Pri nobenem od petih BIO vzorcev gorčice niso 
zaznali gensko spremenjenih sestavin, med-
tem ko so jih pri konvencionalnih gorčicah 
odkrili v 20 %.
Vir: ÖKO-TEST, junij 09, str: 18-21

GSO v »nugat« kremah
Testirali so skupno 22 vzorcev »nuss nugat cre-
me«, od tega 5 BIO. 
V nobenem od vzorcev BIO »nuss nugat cre-
me« niso našli GSO.
Izmed 17 konvencionalnih vzorcev so sledi 
GSO našli v dveh oziroma v 12 %.
Vir: ÖKO-TEST, junij 09, str: 26-29
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KMET-EXPRESS   
Po ekološko hrano 
direktno h kmetu
Tekst: Manica Pogačnik

Potrošniki ekološke hrane smo bili 
pred leti prisiljeni uporabiti kar 
nekaj domišlije in v nakup vložiti 
precej časa in energije. Zdaj se stvari 
poenostavljajo, imamo vedno več 
ekotržnic in specializiranih trgovin, pa 
tudi v supermarketih so ekokotički bolje 
založeni, kot so bili pred leti. 
Se pa ob tem včasih postavi vprašanje, ali je tisto 
jabolko, ki so ga pripeljali z drugega konca sveta, 
res še tako okolju prijazno. Res je, da ne vsebuje 
ostankov pesticidov, kaj pa toplogredni plini? In 
ali lahko popolnoma zaupamo izdelku, če ne po-
znamo pridelovalca? Včasih je problem tudi to, da 
nam nakup vsega, kar potrebujemo, vzame veliko 
časa.

S podobnimi vprašanji se sooča vedno več eko-
kupcev in marsikje v tujini so se zato razvile za-
nimive tržne poti, ki jim zagotavljajo kakovostno 
sezonsko ekološko hrano. Gre za direktno poveza-

vo med proizvajalcem, torej ekološkim kmetom, 
in kupcem. To nam v prvi vrsti zagotovi res svežo 
zelenjavo in sadje, pa tudi jajca, mleko in mlečne 
izdelke ter žita in drugo hrano. Pomembno je, da 
jemo sezonsko in lokalno pridelano, ob tem pa se 
rešijo še mnogi drugi problemi. Marsikdaj so pri-
delki tudi cenejši, saj jih kupimo direktno od pri-
delovalca, poleg tega pa s svojim nakupom pod-
piramo ožji krog kmetov, ki s svojo dejavnostjo 
ohranjajo kulturno krajino in naravne vire.   

Načinov takšne direktne povezave je veliko. Pone-
kod so se kmetje združili in svojim strankam redno 
dostavljajo zabojčke s pridelki na dom. Drugje so 
se združili potrošniki, ki so imeli podobne želje in 
potrebe, in sami organizirali trgovine. 

Še bolj zanimivo pa je t. i. »partnersko kmetova-
nje«, ki ima vedno več pristašev po celem svetu. 
Gre za dogovor med kmetom in kupcem, ki se 
sklene že v začetku sezone. Oba sodelujeta pri od-
ločanju o tem, kaj se bo pridelovalo, dogovorita 
se o ceni in okvirni količini tedenskega zabojčka 
z izdelki.

Pri nas obstaja veliko neformalnih dogovorov 
med kmeti in posameznimi potrošniki in  lahko re-
čemo, da neka vrsta »partnerskega kmetovanja« 
že obstaja, oziroma ima temelje. Vendar ima bo-
lje organiziran sistem več prednosti. Pridelovalec 
že v začetku leta ve, koliko ima kupcev in koliko 
mora pridelati, zato se mu ni treba spopadati s tr-
ženjem izdelkov, da si zagotovi preživetje. Ker se 
oblikujejo skupine potrošnikov, ki tedensko pre-
jemajo enake sezonske zabojčke, se kmetu olajša 
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Piva nam ne bo 
zmanjkalo in krave 
bodo site
Tekst: Katja Podergajs

In kaj bo na naših krožnikih?
Slovenija obsega 2.029.415,29 hektarov. 
Največji del tega ozemlja je pokrit z 
gozdom, ki predstavlja približno 60 %, 
kmetijska zemljišča v uporabi (KZU) pa 
zasedajo dobrih 24 % (492.424 ha). Od 
teh je več kot polovica (58 %) pokritih s 
trajnimi travniki in pašniki, medtem ko 
se njive in vrtovi raztezajo na 180.303 ha 
ali 36,61 % vseh KZU. Kaj menite, je to 
dovolj za lastno preskrbo naše države s 
sveže pridelanimi živili?

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano (MKGP) pravijo, da je lokalna oskrba s hrano 
v Sloveniji nedvomno ena od pomembnih strate-
ških usmeritev razvoja kmetijstva in podeželja in 
si bodo zato tudi v prihodnje prizadevali delež 
lokalne oskrbe s hrano tako na ravni države kot 
tudi na posameznih območjih v državi okrepiti. 
Vendar v trenutni realnosti žal ni opaziti kakšnih 
posebnih premikov v tako začrtano smer, oz. so 
ti premiki veliko premajhni in prepočasni, da bi 
lahko konkurirali ekspresnim in megalomanskim 

premikom gradbeništva in potrošniške industrije. 
Ogromno zemljišč s kakovostno pridelovalno ze-
mljo namreč še vedno konča pod betonom in as-
faltom blokovskih naselij, nakupovalnih centrov, 
industrijskih con in cest. Na tistih, ki uspejo osta-
ti v kmetijski obdelavi, pa se širijo poljščine, kot 
so hmelj, silažna koruza, detelja in druge krmne 
rastline – torej nič, kar bi bilo namenjeno nepo-
sredno naši prehrani. Za boljšo predstavo nekaj 
številk iz leta 2008 (vir: Statistični urad RS):

delo in zmanjša stroške. Tako so cene kakovostne 
ekološke hrane lahko še bolj dostopne.  

Takšen sistem pomaga tudi povezati mesto in 
podeželje. Otroci spoznavajo življenje na kmetiji, 
sklepajo se znanstva in prijateljstva. Krepi se soci-
alni položaj podeželja in ohranja kulturna krajina. 
Bistvo ekološkega kmetijstva namreč ni le kako-
vostna hrana, temveč veliko več – gre za kakovost 
življenja. 

V Zvezi Biodar si prizadevamo, da bi tudi sloven-
skim potrošnikom in kmetom pomagali vzposta-
viti takšno vez in skrajšati verigo prodaje. Vsi, ki 
se želijo aktivno vključiti, ali bi radi izvedeli več o 

takšnih možnostih, so prisrčno vabljeni na sreča-
nje s potrošniki, ki ga bomo v sklopu programa 
Bio užitek predstavili na Ekotednu v Ljubljani, in 
sicer v sredo 9. septembra, ob 18. uri, v Okoljskem 
centru na Trubarjevi 50. Lepo vabljeni!

Za vse informacije v zvezi z ekološkim kmetova-
njem in skrajšano verigo prodaje se lahko med 
delavniki obrnete na Zvezo Biodar po telefonu na 
številko 01/ 230 12 01 ali na elektronski naslov: 
zveza.ekokmet@zveza-ekokmet.si. 

Pokličete pa lahko tudi na BREZPLAČNO ŠTEVILKO 
projekta BIOUŽITEK 080 8821 ali pišete na info@
biouzitek.si.

Neodišavljeni organski milni kosmiči so prijazni 
vašim tkaninam in koži. Ohranjajo intenzivnost barv 
in teksturo vaših najbolj občutljivih oblačil (svilenih, 
volnenih, čipkastih ...). 

Ne vsebujejo encimov, fosfatov, belil; namesto žival-
skih maščob pa so v njih le organska rastlinska olja.

Uporaba: Za ročno pranje raztopite milne kosmiče 
v vroči vodi. Milne kosmiče lahko uporabite tudi za 
strojno pranje. Pol običajne pralne merice milnih 
kosmičev raztopite v vroči (ne vreli!) vodi; milno 
raztopino zlijte v boben 
pralnega stroja in perite po 
običajnem postopku.

Izdelek je  
certi�ciran pri  
Soil Association.

Natural House organski milni kosmiči za 
tekstil so še posebej primerni za pranje oblačil 
vseh, ki zaradi alergij ne prenašajo 
običajnih pralnih sredstev!

Natural House organska čistila 
so na voljo v drogerijah DM, 
hipermarketih Mercator, Maxiju 
in prodajalnah Sanolabor.
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Kmetijska zemljišča v 
uporabi (KZU)

492.424 ha 100,00 %

Travniki in pašniki 285.973 ha 58,07 %
Njive in vrtovi 180.303 ha 36,61 %

Njive in vrtovi skupaj 180.303 ha 100,00 %
Žita 105.016 ha 58,24 %
Zelena krma z njiv 54.404 ha 30,17 %
- od tega silažna koruza 26.543 ha 24,50 %
Industrijske rastline 9.186 ha 5,09 %
- od tega hmelj 1.638 ha 0,91 %
Korenovke in gomoljnice 4.986 ha 2,77 %
Zelenjadnice 3.421 ha 1,90 %
Stročnice za suho zrnje 1.578 ha 0,88 %
Drugo 1.243 ha 0,69 %

V letu 2008 smo Slovenci porabili približno 910.000 
ton žit, pridelali pa smo jih sami le 579.635 ton. Pri 
tem smo porabili za lastno prehrano le 241.200 
ton, medtem ko so jih naše živali kot krmo pojedle 
581.100 ton, kar je celo več, kot smo sami pridelali. 
Podobno je z drugimi rastlinami, ki jih prav tako 
uporabljamo za živalsko krmo. Ogromne količine 
koruze, pese, kolerabe, buč, ohrovta, korenja ipd. 
pridelujemo za hranjenje živali, zase pa kupujemo 
hrano, ki je zrasla na drugem koncu sveta in je na 
poti do našega krožnika izgubila večino svoje hra-
nilne vrednosti, hkrati pa pridobila tudi do nekaj-
kratno vrednost.
Dlje kot hrana potuje, več je med kmetom in trgov-
cem posrednikov, ki morajo seveda vsi nekaj zaslu-
žiti, na koncu pa to plača potrošnik. Poleg tega ra-
zna neurja in suše uničujejo poljščine tudi drugod, 
zaradi česar so živila postala podobna borznemu 
blagu – znašla so se v obliki predmetov preprodaje 
in špekulacij, zaradi katerih so v letih 2007 in 2008 
njihove cene zelo narasle. Te cene veljajo, ko je tre-

ba kupiti hrano v tujini, za domače kmete pa seveda 
ne, kar je še ne razlog več, da bi morali več narediti v 
smeri samooskrbnega pridelovanja.
Slovenija je z vstopom v EU sprejela pravila Skupne 
kmetijske politike (SKP) in prevzela uresničevanje 
njenih ciljev. Med ključnimi cilji SKP pa sta dva po-
vezana tudi z zagotavljanjem preskrbe s hrano, in 
sicer:

zagotoviti zanesljivo preskrbo s hrano in •	
poskrbeti, da je preskrba potrošnikov dostopna •	
po primernih cenah.

Na MKGP opozarjajo tudi na reforme SKP, katerih 
namen je »spodbujati proizvajalce k iskanju naj-
boljših tržnih možnosti in pridelovanju tistega, kar 
si porabniki dejansko želijo«, plačila pa lahko dobijo 
le kmetje, ki upoštevajo zahteve ekoloških standar-
dov vključno s standardi za dobro počutje živali in 
ustrezno upravljanje z zemljišči. Davkoplačevalcem 
EU naj bi bila tako zagotovljena večja preglednost 
nad porabo sredstev za kmetijstvo, potrošnikom 
pa varna in kakovostna hrana. In kako je to videti 
v praksi?

Kmetijska zemljišča v 
uporabi (KZU)

492.424 ha 100,00 %

Zemljišča z ekološko 
pridelavo

26.125 ha 5,31 %

Zemljišča v preusmeritvi 3.711 ha 0,75 %

Glede na to, da se ekološko kmetuje le na dobrih 6 
% vseh slovenskih kmetijskih zemljišč, očitno pod-
pora ekološkemu kmetovanju močno šepa. In kot 
ste lahko že prebrali na strani 6, nam tudi ekološka 
kmetijska zemljišča v glavnem prekriva trava za 
krmo …
Vrnimo se k zgornjemu pozivu o pridelovanju tiste-
ga, kar si potrošniki dejansko želijo. Če naj to vza-
memo dobesedno, potem je situacija pravzaprav 
idealna. V Sloveniji smo v letu 2008 pojedli približno 
195.000 ton mesa, pri čemer smo ga sami vzredili 
nekaj več kot 177.000 ton. To pomeni, da je stopnja 
samooskrbe z mesom pri nas kar 91-odstotna in bi 
lahko bili torej povsem pomirjeni z dejstvom, da go-
jimo večji del rastlinja za krmo živalim, saj si potro-
šniki očitno želijo meso. Problem se pojavi, ko zač-
nemo računati, koliko vode porabimo za pridelavo 
1 kilograma mesa, koliko izpustov metana nastane 
v intenzivni živinoreji, koliko energije je potrebne 
za predelavo, pakiranje in distribucijo mesa … O 
vsem tem je bilo v zadnjem času že veliko govora, 
bistvo pa je v eni sami besedi, ki jo je SKP (morda 
pomotoma?) zapisala v svojih reformah: naj pride-
lujemo tisto, kar si potrošniki dejansko želijo ali tisto 
kar POTREBUJEJO?
Pogled v množico barov po vsej državi nam hitro 
pove, da si naši potrošniki želijo pivo. Pa ga tudi 
potrebujejo v tako enormnih količinah? Je zato res 

Kljub povečani proizvodnji žit in zmanjša-
ni količini domače porabe žit je z okrog 60 
% stopnja samooskrbe z žiti v Sloveniji še 
vedno nizka
V obdobju med letoma 2000 in 2008 je proi-
zvodnja žit v Sloveniji rahlo nihala. Leta 2008 
je dosegla približno 580.000 ton. Stopnja sa-
mooskrbe je zaradi zmanjšane domače po-
rabe narasla v primerjavi s preteklim letom. 
Kljub temu, da je znašala 63,7 %, je stopnja še 
vedno precej nizka. Delež domače porabe žit 
za prehrano je v celotnem obdobju predsta-
vljal približno četrtino celotne domače pora-
be.  Vir: Statistični urad RS

www.zazdravje.net   Skupaj za zdravje človeka in narave        18          



treba s hmeljem zasaditi 1.638 hektarov plodne 
zemlje, ki je v Sloveniji že tako nimamo na pretek? 
Pri tem, da gojenje hmelja zahteva velike količine 
pesticidov in gnojil, ki ne onesnažujejo le zemlje 
pod hmeljem, temveč pronicajo tudi globlje in se 
širijo na sosednja zemljišča. V zvezi s tem ste lahko 
to poletje brali intervju z Antonom Komatom, ki je 
izpostavil primer kraja Socka pri Dobrni. V dolini so 
pridelovalci hmelja po 18-krat na leto škropili s pe-
sticidi in domačini so množično umirali za rakom, 
ker so škropili dobesedno pod njihovimi okni. Da 
primer ni osamljen, priča Civilna iniciativa VS Pod-
gorje, ki so jo prebivalci majhne koroške kotline 
Podgorje ustanovili prav z namenom zaustavitve 
širjenja hmeljišč na njihovem ozemlju. Težave, na 
katere so naleteli pri obračanju na pristojne, jasno 
povedo, koliko gre pri gojenju hmelja za dejanske 
potrebe ljudi in koliko za želje (pohlep) pivovarske 
industrije. In kot v posmeh so zato podatki Stati-
stičnega urada, ki navaja, da so slovenski hmeljarji 
v letu 2008  v primerjavi z letom pred tem na ne-
koliko večjih površinah (za 4,2 %) pridelali za 6,8 % 
več – zelenega zlata …
Kljub večinoma slabi statistiki pa vseeno zaključimo 
z vsaj malce spodbudnimi podatki SURS-a:
Slovenski kmetijski pridelovalci so v letu 2008 nameni-
li pridelovanju žit za zrnje skupno za 6,3 % večje povr-
šine in z njih pospravili za 9 % večji pridelek kot v letu 
prej. Pridelek najpomembnejših krušnih žit, pšenice in 
pire je bil kar za petino večji od pridelka, doseženega 
v letu 2007.
Skupni pridelek vseh zelenjadnic, tržnih in netržnih, 
je bil v letu 2008 za petino večji kot v letu pred tem 
(tudi zato, ker so bile netržnim zelenjadnicam na-
menjene večje površine).
Žal ni podatka, koliko od navedenih pridelkov je 
ekološkega porekla, je pa morda razveseljivo to, da 
so se povečale površine netržnih zelenjadnic. Kar 
po domače pomeni, da vsaj nekaj ljudi več goji zele-
njavo zase na lastnem vrtičku. Ko bo takšno dejanje 
postalo potreba in želja večine, pa bomo lahko za-
čeli resno govoriti o naši sposobnosti samooskrbe.

Stopnja samooskrbe pri živalskih proi-
zvodih je v povprečju precej višja kot pri 
rastlinskih proizvodih, posebno nizka sto-
pnja samooskrbe je v Sloveniji značilna za 
bilanco zelenjave
V obdobju, za katerega so bile izdelane bilan-
ce proizvodnje in porabe kmetijskih pridel-
kov, sta najnižji stopnji samooskrbe izkazova-
li bilanci zelenjave in krompirja. Za zelenjavo 
je v letu 2008 znašala le 36 %, za krompir pa 
58 %, ali za 12 % manj kot leto prej. Vir: Stati-
stični urad RS

EDEN  bio  
»sojina sirotka« 

s sadjem: mangovim pirejem, 
mareličnim sokom in agavi-
nim sirupom. Rajski napitek 

z dragocenimi izo�avoni. 
Lahek, nizkokaloričen in 

osvežujoč; odličen za ohra-
njanje zdravih kosti. Brez 

koncentratov in arom,  
100 % rastlinski, 100 % bio.

Izdelek je na voljo v hiper-
marketih Mercator, E.Leclerc 

in Maxiju.

Puralova esenska kruha z 
»zlatimi kalčki« - pirin in rženi iz 

bio-dinamične pridelave
sta lahka, polnega okusa in bogata z  

vitamini in minerali. 
S posebnim postopkom pridobljeni 

»zlati kalčki« (sveže nakaljena pira oz. rž 
iz bio-dinamične pridelave) ohranjajo 

idealno kombinacijo vitaminov, mineralov, 
visokokakovostnih beljakovin, vlaknin in 

lahko prebavljivih ogljikovih hidratov.

Dve rezini esenskega kruha z »zlatimi 
kalčki« vsebujeta 50 % dnevno 

priporočljivega vnosa folne kisline in 
vitamina E ter 25 % vitamina B1.

Izdelka sta na voljo v hipermarketih Mercator, 
Maxiju in trgovinah z zdravo prehrano.
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EKO kot način 
življenja
Tekst: Sanja Lončar

Danes ni težko narediti izdelka z 
ekološkim certifikatom – na svetovnem 
trgu poiščete certificirane sestavine in 
iz njih sestavite eko izdelek. Zato iz leta 
v leto raste število blagovnih znamk, 
ki  so pridobile ekocertifikate, in tudi na 
naših policah postaja ponudba vse bolj 
pestra. 
Kot  smo lahko videli na sejmu BioFach v Nürnber-
gu postaja ekološka ponudba vse bolj zanimiva 
tudi za podjetja, ki še pred nekaj leti o tem niso 
vedela nič. Mnoga podjetja in trgovske  verige, 
ki tržijo tudi vse prej kot zdrave izdelke, vstopajo 
na trg kot proizvajalke eko izdelkov, ker ne želijo 
zamuditi poslovne priložnosti. Mnoge dejansko 
niso proizvajalke – za njih proizvajajo in polnijo 
drugje, izdelki pa se pojavijo pod njihovo blagov-
no znamko.  
Zato danes bolj kot kadarkoli prej opažamo, da 

se trg razvija v dve smeri. Na eni strani so tisti, ki 
so delovali na ekološki način, še preden so za to 
obstajali certifikati. To so počeli, ker so jim tako 
narekovale njihove lastne vrednote in v življenju 
niso nikoli želeli delati drugače. Na drugi strani pa 
je vse več podjetij, ki menijo, da so eko izdelki le 
dobra in donosna niša na trgu, in si z njimi pred-
vsem želijo oblikovati konkurenčno in dobičkono-
sno ponudbo. 
In dokler se eni ukvarjajo s tem, kako zadostiti 
standardom certifikatov, so ti za pionirje tega po-
dročja že daljna preteklost. Njihova filozofija in 
način dela segata daleč čez zahteve standardov 
in pridobivanja certifikatov. Odražata se v njihovi 
organizaciji dela, načinu poslovanja, odnosu do 
zaposlenih in dobaviteljev in predvsem v odnosu 
do narave. Na svetu jih ni veliko, zato jim s toliko 
več spoštovanja namenjamo ta prostor. 

Lepo je, ko te ne morejo kupiti!
Globalizacija brez milosti vsiljuje uničevalnost, 
pohlep in zniževanje kriterijev kakovosti – vse z 
namenom doseganja večjih dobičkov. Kdor ne 
zadovolji svojih vse bolj požrešnih lastnikov, je 
obsojen na propad. V iskanju rešitve, kako se iz-
ogniti temu, da bi s podjetjem upravljali interesi 
dobička, se vse več podjetij odloča za spremembo 
svoje oblike lastništva iz pridobitne v nepridobi-
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tno. Tako je npr. Rudolf Hauschka sklenil, da je po-
membneje kot materialne dediče najti duhovne, 
in je podjetje Wala preoblikoval tako, da je v lasti 
nepridobitnega sklada. Enako je pred nekaj dese-
tletji storil A. Vogel. Ko je videl, kako je nekaj nje-
govih prijateljev s spoštovanja vrednimi blagovni-
mi znamkami naravnih izdelkov potegnilo kratko, 
ko so blagovno znamko prodali drugim lastni-
kom, se je Vogel odločil, da bo ustanovil poseben 
nepridobiten sklad, ki bo večinski lastnik njegove-
ga podjetja Bioforce. Dojel je, da je to edini način, 
da podjetje ostane zvesto zastavljenim principom 
dela in kriterijem kakovosti ter tudi v bodoče za-
gotovi zaposlenim dobre delovne pogoje. Ko sem 
imela pred nekaj leti priložnost govoriti s seda-
njim direktorjem Bioforcea, mi je ta zaupal, da je 
v današnjem času privilegij voditi podjetje, pri 
katerem ti ni treba skrbeti, ali boš jutri v časopisu 
prebral, da te je čez noč nekdo kupil. 

Obe omenjeni podjetji lahko zato dobičke reinve-
stirata v razvoj in dvig kakovosti samih izdelkov.  

Bi temu rekli surovi kapitalizem?
Večina kakovostnih podjetij se zaveda, da je ključ 
njihovega uspeha kakovost njihovih ljudi, zato 
organizacijo svojega dela in način nagrajevanja 
prilagajajo tako, da ohranijo in razvijejo to svoje 
največje premoženje. 
Podjetje Weleda je tako dobilo laskavo priznanje 
najboljšega delodajalca v svoji regiji. Za svoje za-
poslene skrbijo z veliko priložnostmi za dodatno 
izobraževanje in osebni razvoj. Vsak zaposleni se 
v okviru delovnih ur, lahko udeležuje skupnih ur 
evritmije in drugih kreativnih in izobraževalnih 
delavnic. Za zaposlene pripravljajo zdrave malice 
iz biodinamično pridelanih živil. Za otroke je po-
skrbljeno v Waldorfskem vrtcu, ki ga imajo v sklo-

pu podjetja in so otroci tako le minuto oddaljeni 
od svojih staršev – v času malice, ali po potrebi 
tudi bolj pogosto, so lahko skupaj. Zavedanje o 
pomenu zadovoljnih družin izražajo tudi s tem, 
da za vsakega novorojenega otroka svojih zapo-
slenih zasadijo drevo, nekajkrat letno pa organizi-
rajo tudi srečanja družin zaposlenih. 

SEZAMOVO KREP ILO 
rni dragulj izpod Himalaje 

 
Zakladnica energije in regenerativnih snovi 

z dragocenimi naravnimi vitamini in minerali, 
z veliko vsebnostjo visokovrednih rastlinskih 
beljakovin (za vegetarijance), 
zaradi vsebnosti kalcija, magnezija je izrazito 
pomemben za otroke in mladostnike, 
rekonvalescente, nose nice in ženske v meni. 

Prodaja: specializirane prodajalne z zdravo 
prehrano 
Informacije in svetovanje: Princeton, d.o.o., tel. 
041 760 809, e-mail: vida.gorjanc@princeton.si 

Voglova mala klinika je bila poznana po tem, da pacienti 
niso poležavali v posteljah, temveč delali na vrtu in v hribih 
spoznavali zdravilne rastline, ki so jih potrebovali za svoje 
težave.

Tudi danes na posestvu A. Vogla nadaljujejo z misijo pre-
našanja znanja novim generacijam. Voglov vrt je prizori-
šče velikega števila izobraževanj za strokovno in splošno 
javnost. 
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Tudi v Bioforceu so bolj podobni veliki družini kot 
podjetju. Že desetletje je v podjetju uveljavljena 
tradicija, da se delovne skupine zbirajo ob zdra-
vem zajtrku in tako v neformalnem klepetu rešu-
jejo vsa odprta vprašanja. V času žetve sodelujejo 
vsi, vključno z zaposlenimi v administraciji. Da 
niso pomembne vloge, temveč ljudje, dokazujejo 
tudi s tem, da vsi zaposleni, od čistilke do vratarja, 
vsaj enkrat v pol leta zajtrkujejo z direktorjem in si 
tako izmenjajo razmišljanja o ovirah in priložno-
stih. Pri tem vsi vodilni delavci brez nadaljnjega 
pomagajo pospraviti jedilnico, ki je v poletnem 
času kar v enem od večjih, dobro prezračenih ra-
stlinjakov. Še danes vzdržujejo tudi Voglovo skrb 
za zdravje vseh sodelavcev. Vsako pomlad se lahko 
tako prijavijo k sodelovanju v očiščevalni kuri. Za 
vse prijavljene potem priskrbijo posebno hrano, 
sveže stisnjene sokove in čaje. Skrb za zdravje pa 
se ne konča s kuro. Čez zimo imajo npr. v rastlinja-
kih sadike echinaceje in drugih zdravilnih rastlin, 
od pomladi naprej pa v njih za vse zaposlene go-
jijo ekološko zelenjavo, ki je vsak dan na voljo pri 
izhodu iz  podjetja po zares simboličnih cenah. Na 

Voglovem posestvu še vedno vzdržujejo učni vrt 
ob »mali kliniki« – za Voglov način zdravljenja je 
bilo namreč značilno, da pacienti v njegovi klini-
ki niso poležavali v pižamah. Namesto tega jim je 
pomagal dojeti vzroke bolezni, vodil jih je v hribe, 
da so si lahko sami poiskali in nabrali zdravilne ra-
stline po svojih potrebah, na vrtu pa so se naučili 
pridelovati tudi zdravo hrano, ki jo je potrebovalo 
njihovo telo. Izobraževalni misiji tega največjega 
švicarskega naturopata so zavezani še danes. Zato 
je vrt še vedno izobraževalno središče, v hiši pa je 
sedež založniškega dela, ki skrbi za izobraževalne 
novice in ohranjanje Voglovih znanj v drugih obli-
kah literature. 

V Wali prav tako zelo dobro skrbijo za svoje zapo-
slene. Poleg ekološke hrane in stimulacij za lastno 
izobraževanje in osebni razvoj, imajo v Wali tudi 
poseben način nagrajevanja, ki je zelo blizu ti-
stemu, o čemer smo slišali v starem sistemu: »Od 
vsakega po zmogljivostih, vsakemu po potrebah.« 
Tako je plača zaposlenih v Wali sestavljena iz treh 
delov: prvi je vezan na osebni rezultat, drugi na 
osebne potrebe (podjetje sofinancira izobraževa-

Nova poslovna stavba Wale: prijazna človeku in naravi ter 
narejena na osnovi potrebe po pripravi preparatov vrhun-
ske kakovosti. Streha se odpira, tako da lahko preparati 
dobijo dovolj sončne svetlobe. 

Na Walinem vrtu se zdravilne rastline pridelujejo ročno, po 
biodinamični metodi. Večino rastlin, potrebnih za zdravila, 
pridelujejo sami. 

Weledino poslovno stavbo hladi voda, ki se nenehno zliva 
po visokih granitnih kamnih. Za dober zrak in počutje skr-
bi tudi veliko rastlin.

www.zazdravje.net   Skupaj za zdravje človeka in narave        22          



Prizadevanje za večjo združljivost 
službe in družine
Eno najpomembnejših načel podjetja Wele-
da je gotovo v tem, da si ves čas prizadeva 
zaposlene čim manj prikrajšati za njihovo 
družinsko življenje. V prvi vrsti gre seveda za 
otroke in prepotreben čas zanje. Weleda je 
zato ustanovila svoj Waldorfski vrtec, ki je v 
neposredni bližini podjetja. Vrtec s seminarji 
in svetovanji ves čas nudi tudi podporo star-
šem pri vzgoji in težavah v zvezi z njo. 

Nemško ministrstvo za družino je Weledi po-
delilo poseben certifikat za podjetje, kjer se 
družina in poklic združujeta in ne izključujeta. 

Spodbujanje umetniškega izražanje 
zaposlenih 

Delavci Welede se v okviru delovnih ur lahko 
udeležijo vaj evritmije (umetnosti gibanja, ki 
združuje telesno, duhovno in duševno raven 
človeka v celoto). 

nje, štipendiranje otrok, pokrivanje stroškov mo-
rebitnega zdravljenja in podobno), tretji del pa je 
udeležba v dobičku podjetja, kar izvajajo na zelo 
zanimiv način – delavci svojega dela dobička ne 
dobijo takoj, temveč je to njihov dodatni bonus 
za pokojnino. Namesto da bi se denar nalagal v 
kakšno borzno-posredniško hišo in tako postal 
sestavni del globalizacijskega uničevanja, so se v 
Wali odločili, da bodo s svojim denarjem sami fi-
nancirali človeku in okolju prijazne projekte. Tako 
je skrb vseh zaposlenih, da se bodo odgovorno in 
uspešno lotili njihove izvedbe. 

Švicarsko podjetje Logan, ki je v Indiji največji 
pridelovalec ekobombaža, pa za svoje indijske 
delavce skrbi še bolj celovito. Za vaščane so orga-
nizirali šolo in medicinsko oskrbo. Ker je v Indiji 
veliko težav z zadolževanji, so ustanovili tudi la-
stno banko, ki njihovim kooperantom omogoča, 
da se osvobodijo oderuških obresti izposojeval-
cev denarja. Tudi to podjetje je pred več kot de-
setimi leti spremenilo svojo organizacijo in danes 
posluje kot neprofitna družba. 

Skrb za naravo v vsakem kotičku
Filozofija ekološko ozaveščenih podjetij se odraža 
tudi v njihovih poslovnih prostorih, načinu gra-
dnje in reševanju vprašanj prevoza na delo. Njiho-
vih poslovnih stavb ne boste prepoznali po steklu, 
marmorju in »high-tech« rešitvah. Narejene so iz 
naravnih materialov in so predvsem zdrave, pisar-
ne so majhne in prisrčne, klimatiziranje pa je reše-
no na zelo zanimive načine. V stari stavbi Wale na 
primer imajo na strehah debel sloj zemlje, kamor 
so zasadili zeliščni vrt. Nova stavba pa je projekti-
rana tako, da se streha lahko odpira. Tako jo vsako 
jutro ob sončnem vzhodu in vsak večer ob sonč-

nem zahodu odprejo, da pride energija svetlobe 
do zeliščnih izvlečkov, ki jih tako »dinamizirajo« 
dvakrat na dan. Weleda stavbo hladi s preliva-
njem vode v velikih fontanah in izmenjavo zraka, 
ki je speljan pod stavbo. Tako imajo poleti vedno 

Stavbo podjetja Weleda obkroža čudovit park, poln zele-
nja, s potočkom in klopmi, kjer zaposleni lahko posedijo in 
si med delom utrgajo nekaj časa zase na svežem zraku.
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naravno ohlajen in negativno ioniziran zrak, kar 
je prijazno tako do zaposlenih kot tudi do narave. 
Wala izvaja tudi poseben program stimulacije za-
poslenih, da v službo prihajajo s kolesi ali javnim 
prevozom. To, da v hiši nimajo plastičnih kozarcev, 
da reciklirajo vsak košček odpadkov in da ogreva-
jo stavbe z alternativnimi viri energije, pa  se za ta 
podjetja razume samo po sebi.  

Vsi smo eno
V podjetjih, ki so dojela pomen vsega navede-
nega, tako tudi dejansko delajo. Na svetu je vse 
več razvojnih projektov, ki jih financirajo in izva-
jajo ravno ekološko ozaveščena podjetja. Njihov 
namen ni le zagotavljanje potrebnih surovin. Vsi 
postavljajo v ospredje željo po ohranjanju in šir-
jenju dragocenih znanj o pridelavi in predelavi 
zdravilnih rastlin in drugih darov narave. To zelo 
lepo ilustrirajo besede g. Logana o sodelovanju 
z indijskimi kmeti pri pridelavi bombaža: »Mi se 
spoznamo na ekološko in biodinamično pridelavo, 
znamo izpolnjevati dokumentacijo in organizirati 
prodajo, oni pa imajo to moč, da zemljo in bom-
baž predvsem čutijo – moč, ki smo jo mi zgubili. Le 
skupaj smo uspešna celota.« O tem, da Evropa ni 
izvoznica znanja, temveč le spoštljiv partner, priča 
tudi izkušnja podjetja Pharmos Natur iz Nemčije. 
Aloe vera, iz katere izdelujejo svoje preparate, se 
prideluje v mešanih kulturah na Jukatanu. Doma-
čini to rastlino poznajo v dušo. Vedo, katere trave 
morajo rasti ob njej, katera luna je prava za obira-
nje in kako jih je treba negovati, da obdržijo največ 
zdravilnih moči. V podjetju spoštujejo to njihovo 
znanje in se od njih nenehno učijo. Istočasno pa 
prispevajo in zagotavljajo tisto, kar domačini sami 
ne bi zmogli – higiensko brezhibno predelavo in 
ohranjanje dragocenih sestavin. Na podoben na-

čin podpira Pharmos tudi projekt v Himalaji, kjer 
sodeluje pri gojenju divjega črnega sezama, ki ga 
zaradi dragocenih sestavin imenujejo tudi dragulj 
izpod Himalaje. Kmetom, vključenim v projekt,  za-
gotavljajo vse potrebno šolanje in usposabljanje, 
njihovim družinam pa pomagajo z investiranjem v 
izgradnjo bivališč, vodovoda, električne napeljave, 
medicinskih in šolskih ustanov ipd. Ker je pomanj-
kljiva prehrana eden od glavnih problemov tega 
področja, so kmečke družine spodbudili tudi k sa-
mostojni pridelavi hrane in jih podučili o zdravem 
prehranjevanju. Tako imajo kmetje sedaj dostop 
do bolj zdrave, uravnotežene in cenejše prehrane.
Tudi Wala izvaja podobne projekte. V Afriki na 
primer v sodelovanju z vaškimi skupnostmi prido-
bivajo karitejevo maslo po načelih biodinamične 
pridelave. Podobno podpirajo tudi proizvodnjo 
vrtnic v Bolgariji. Weleda razvija projekt pridelave 
arnike v Romuniji in rožmarina v Španiji. Povsod 
gre za veliko več kot dolgoročno pogodbo. Gre za 
partnerstvo brez meja, na katerega tudi svetovne 
krize in drugi triki globalizacije nimajo vpliva. 
Lepo je delati v takšnih podjetjih. Še lepše bi jih 
bilo imeti doma. Če poznate kakšno slovensko 
podjetje, ki na podobne načine skrbi za svoje za-
poslene, za okolje in za svoje dobavitelje, bi ga radi 
spoznali. 

V ozaveščenih podjetjih kot je Wala, so vsi materiali in 
pribor ter ravnanje z odpadki in energijo samoumevno 
rešeni na trajnostni način.
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Ekovas se začne pri 
meni doma
Tekst: Domen Zupan, Zavod Ekovas

Ekovas je le drugo poimenovanje za 
trajnostni način življenja, ki ga lahko 
uresničujemo v različnih okoljih. Zajema 
celosten pristop, ki se ne konča pri 
varčevanju z energijo in ločevanju 
odpadkov, ampak gre še dlje, predvsem 
v smeri večje povezanosti in skrbi za 
soljudi in naravo. Enostavno so vsa 
področja življenja usmerjena k načinom, 
ki bodo zagotovili enake možnosti 
tudi našim otrokom in njihovim 
naslednikom. 

Iskanje takšnih rešitev in uvajanje sprememb je 
lažje v povezanem okolju podobno mislečih, zato 
so v 60. letih začele nastajati prve ekovasi. Sprva 
je šlo res bolj za iskanje odmika in svobodnejšega 
načina življenja, danes pa so ekovasi (pogosto tudi 
visokotehnološko) inovativna okolja, trajnostne 
raziskovalne skupnosti, ki so predane odkrivanju 
novih načinov sobivanja ljudi in narave. Čeprav jih 
povezanost s pridelavo zdrave hrane največkrat 
umešča v vaško okolje, pa so v svetu pogoste tudi 
mestne ali primestne skupnosti.

Povezovanje je ključ sprememb, zato so tudi 
Dnevi ekovasi na prvem mestu namenjeni pove-
zovanju, spoznavanju in izobraževanju v smeri 
trajnostnega sobivanja. Ideja je bila v slovenskem 
prostoru prisotna že nekaj časa, uresničili pa smo 
jo v lanskem juniju.

Večina ima ob besedi ekovas pred očmi najprej 

naselje naravnih zgradb, zato smo prvo celodnev-
no srečanje namenili celostni predstavitvi trajno-
stnih principov ekovasi. Pisana paleta predavanj 
in predstavitev domačih izkušenj in projektov je 
pritegnila preko 160 udeležencev, ki so izrazili 
veliko zanimanje za nadaljevanje srečanj in več 
medsebojnega sodelovanja. 

V spletni anketi je večina izbrala polletni razmik 
med srečanji, med predlogi za teme naslednjih 
srečanj pa se je največkrat pojavila naravna gra-
dnja. Zaradi obširne tematike smo ji posvetili kar 
dve srečanji; jesensko je bilo namenjeno bolj na-
črtovanju, pomladansko (dvodnevno) srečanje pa 
sami gradnji. Poleg štirih predstavitev domačih 
izkušenj z gradnjo in bivanjem v naravnem domu, 

AKTUALNO  
(podrobnosti na www.ekovas.si): 

 delavnice gradnje s slamnatimi balami in •	
permakulturne delavnice v septembru in 
oktobru 
 ogled naravnih hiš v septembru•	
 4. Dan ekovasi: Skupnost, 14. november, •	
Vita Center Naklo
 dokumentarna filma: »Hiše iz slame« in •	
»Gradnja z ilovico«
 posnetki preteklih predavanj na spletnih •	
straneh Studia 12

1. Dan ekovasi - dvorana z obiskovalci
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je bil vrhunec srečanja nedeljski ogled treh ta-
kšnih hiš. 

Ob besedi ekologija res začnemo razmišljati o po-
rabi energije, odpadkih in izpustih CO2, a največji 
davek smo v toku potrošniške samozadostnosti 
plačali v medsebojnih odnosih. Če temu dodamo 
še strah (pred raznimi gripami in »terorističnimi« 
napadi) kot najmočnejše orodje kontrole, je že ja-
snejša smer, v katero nas usmerjajo »sivi možje« v 
ozadju …

Zato z veseljem pripravljamo naslednje jesensko 
srečanje, posvečeno socialnemu »kapitalu« in 
oblikovanju skupnosti kot odločilnih dejavnikih 
za kakovost sobivanja. Vsaka vas je bila včasih tr-
dna skupnost pa tudi danes je vsak uspešen tim 
neke vrste skupnost – več kot le skupina uspešnih 
posameznikov. Povabili smo eno najbolj izkuše-
nih svetovalk na področju skupnosti, organiza-
cijskega učenja in razvojnih procesov, s katero 
bomo pripravili tudi daljšo delavnico. Vsekakor se 
bomo ozrli tudi po domačih izkušnjah in načrtih 
različnih iniciativnih skupin.   

Veseli smo, da se nas je v letu dni na 3. srečanjih 
zbralo blizu 400. Temu lahko dodamo še dobrih 

11.000 različnih obiskovalcev spletne strani, ki si 
lahko ogledajo tudi posnetke predavanj. S prosto-
voljnim delom udeležencev in pomočjo sponzor-
jev smo prevedli dva dokumentarna filma in jih 
zato lokalno lahko ponudimo za dobro tretjino 
cene v tujini. Najdragocenejše je res srečevanje, 
povezovanje in pripravljenost za sodelovanje. Za-
dnjega žal nismo dovolj izkoristili in ostaja poten-
cial za prihodnje projekte. Že jesenske delavnice 
in novembrsko srečanje bodo priložnosti za nova 
(so)delovanja. Toplo vabljeni in hvala za vaš pri-
spevek k lepšemu jutri! 

Potrebovali bi planet in pol za trajno zagotavlja-
nje današnje ravni svetovne potrošnje surovin in 
obremenjevanja okolja.

Notranjost masivne lesene hiše, grajene iz »plohov«, 
Žigana vas

Hiša iz lesa ter mešanice ilovice in slame

KDO: Zavod Ekovas, spodbujanje trajnostne-
ga sobivanja, www.ekovas.si

KAJ: Organizacija Dnevov ekovasi (2-krat le-
tno) in drugih izobraževanj, delavnic ter video 
vsebin, namenjenih povezovanju, spodbuja-
nju in ozaveščanju širšega prostora.

ZAKAJ: Svojim otrokom in naslednikom že-
limo omogočiti kakovostno življenje (potre-
bovali bi planet in pol za trajno zagotavljanje 
današnje ravni potrošnje surovin in obreme-
njevanja okolja, zelo netrajnostni pa smo tudi 
v medsebojnih odnosih). 

VIZIJA: Zavedamo se harmonične povezano-
sti s soljudmi, naravo in celim planetom ter 
širših posledic svojih dejanj in odločitev.

KAKO SODELUJEM: Vse spremembe se zač-
nejo pri meni, mojem razmišljanju in odpr-
tosti. Dom (materiali in energija), prehrana, 
prevoz so glavna področja obremenjevanja 
okolja, poglavitno vprašanje pa: koga pod-
piram z nakupom in kakšna je celotna slika 
porabljene energije in odpadkov v življenjski 
dobi izdelka ali pripomočka. In ne pozabimo: 
ljudje smo socialna bitja in povezani (se) laže 
spreminjamo!
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NaTrue - nov korak  
k poenotenju oznak
Mnogi kupci ne vedo, da so določila, ki 
definirajo organsko (ekološko) pridelavo, 
določena z zakonom le za področje živil. 
Uporaba besed naravno, organsko, bio, 
eko, ko gre za druge izdelke, ni urejena z 
zakonom, zato je na področjih kozmetike, 
gradnje, čistil ipd. veliko zavajanja, zlorabe 
pa niso kaznive. 

Da bi dokazali svoje trditve o kakovosti izdelkov, so 
vodilni proizvajalci začeli že leta 1990 premišljevati 
o kriterijih za certificiranje. Tako je leta 1998 začel 
delovati program certificiranja naravne kozmetike 
po kriterijh BDIH. Zaradi pomanjkanja surovin cer-
tifikat BDIH ni zahteval, da morajo biti vse upora-
bljene sestavine iz ekološke pridelave. Določil je le, 
česa vse v kozmetiki ne sme biti, ekološki izvor pa je 
zahteval le za določen seznam sestavin, ki so takrat 
že bile na voljo. Leta 2003 so nato s certificiranjem 
ekološke kozmetike začeli tudi v organizacijah Co-
smebio in Ecocert. 

V desetih letih od pojava prvih certifikatov so se 
zgodile mnoge spremembe. Surovine, ki prej niso 
bile dostopne, so zdaj na voljo. Enako velja za teh-
nologijo proizvodnje, embalažo in popolnoma 
nove izdelke, ki pred desetimi leti sploh niso obsta-
jali. Prvotni kriteriji tako pogosto niso več usklajeni 
z današnjo situacijo.

Že od leta 2003 zato potekajo pogovori o določitvi 
enotnih kriterijev v obliki zakonov, kot jih poznamo 

na področju prehrane. Vendar iskanje odgovora na 
vprašanje, kako zastaviti kriterije, ki bodo združili 
zelo različne trenutne načine certificiranja, ni tako 
enostavno. Tisti, ki izpolnjujejo le minimalne stan-
darde najbolj ohlapnih pravilnikov, bi seveda želeli 
status quo. Tisti, ki imajo veliko bolj kakovostne iz-
delke, pa si prizadevajo za zvišanje kriterijev. In ker 
večini ponudnikov ustrezajo manj zahtevni kriteriji, 
je evropska delovna skupina za harmonizacijo že 
nekaj let na mrtvi točki. Po treh letih čakanja, da bi 
se kaj premaknilo, so se največji ponudniki, kot so 
Laverana, Logocos, Primavera, Santaverde, Wala in 
Weleda (skupaj predstavljajo dve tretjini evropske-
ga trga), združili in ustanovili neprofitno organiza-
cijo NaTrue, s sedežem v Bruslju. Cilj organizacije je, 
postaviti stroga, precizna in transparentna pravila, 
ki bodo kupcu na najbolj enostaven način omogo-
čila spoznati, kaj kupuje. 

Trenutno je to edini standard, ki združuje kriterije 
naravnosti na eni in načina pridelave na drugi stra-
ni. Ob tem zelo posega tudi v definicijo naravnega, 
ki je bila do sedaj zelo raztegljiva in je bilo tako 
mogoče vsako molekulo, ne glede na to, kaj vse je 
utrpela na poti predelave, predstavljati kot naravno, 
če je le bila naravnega izvora. NaTrue je bil uradno 
predstavljen javnosti novembra 2007, dejansko pa 
se je certificiranje začelo v prejšnjem letu. Prvi izdel-
ki z oznakami NaTrue so na trgu od februarja letos.

Posebnosti kriterijev NaTrue:
Kriterij posvečenosti.•	  Vsi proizvajalci naravne 
kozmetike lahko certificirajo svoje izdelke pri or-
ganizaciji NaTrue, vendar pod pogojem, da vsaj 
75 % izdelkov, ki so pod enotno blagovno znam-
ko, ustreza kriterijem. S tem se želijo izogniti po-
gosti obliki zavajanja javnosti, ko ima določena 
blagovna znamka le nekaj certificiranih naravnih 

European labels for natural cosme-
tics. Founded by the pioneers of 
natural skin care, representing 2/3 
of the European market. Criteria are 
based on the recommendation of  
the Council of Europe.

German label for natural 
cosmetics by the Association 
of German Industries and 
Trading Firms for pharmace-
uticals, health products, food 
supplements and personal 
hygiene products.

French organization 
originally for certi-
fication of organic 
agriculture. Now also 
expanded to other 
consumer products.

French labels for 
natural and organic 
skin care. Represents 
200 manufacturers.

American label for the 
certification of organic 
food set up by the 
government. Some 
cosmetic ingredients 
are certified by this 
label.

British label originally 
for certification of 
organic food. Now also 
expanded to other 
consumer products.
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izdelkov in se nato z njihovo pomočjo v javnosti 
ustvari vtis, da so skoraj vsi izdelki te blagovne 
znamke naravni in certificirani.  
Kriteriji so prilagojeni izdelkom.•	  V praksi se je 
pokazalo, da je težko certificirati mila, kreme in 
detergente po enakih kriterijih. Splošna dovolje-
nja za uporabo določenih snovi, ki so jih dovolili 
zaradi enih izdelkov, so tako proizvajalci do sedaj 
lahko uporabljali tudi pri drugih izdelkih, kjer to 
ne bi bilo nujno. Zato ima NaTrue za vsako posa-
mezno vrsto izdelkov ločene kriterije.  
Voda ne šteje. •	 Do sedaj so vodo prištevali k na-
ravnim izdelkom in tako lahko trdili, da vsebuje 
izdelek npr. 75 % naravnih sestavin (od česar je 
bilo vode 80 %). Nekateri so svoje izdelke celo 
namenoma redčili z vodo, da bi dosegli večji od-
stotek naravnih sestavin, in so bili tako v očeh po-
trošnikov videti boljši od proizvajalcev dejansko 
bolj kakovostnih izdelkov, ki takšnih trikov niso 
uporabljali. V izračunih sestavin pri certifikatu 
NaTrue voda ne šteje. 
Kaj je zares naravno. •	 Kot naravne priznavajo 
kriteriji NaTrue le kemijsko nemodificirane sesta-
vine. Tiste, ki so nastale z različnimi kemijskimi 
procesi (in jih druge organizacije obravnavajo 
kot naravne), se označujejo kot »delno naravne 
sestavine«. Tretja kategorija pa so sestavine, ki so 
identične naravnim. Tu se upoštevajo sestavine, 
ki obstajajo v naravi, vendar so jih proizvajalci 
pridobili z umetnimi kemičnimi reakcijami. Tudi 
te so posebej obravnavane in dovoljene le v pri-
merih, ko jih iz narave ni možno pridobiti, ter so 
zato tudi posebej označene. 
 •	 Kriteriji minimalnih in maksimalnih vsebnosti. 
Kot rečeno, NaTrue določa različne kriterije za raz-
lične tipe izdelkov in to ne velja le za tipe sestavin, 
temveč tudi za njihovo količino. Tako so na primer 
za olja in izdelke, ki ne vsebujejo vode, kriteriji zelo 
visoki - izdelki morajo vsebovati vsaj 90 % kemič-
no neprocesiranih naravnih sestavin. Pri izdelkih, 
ki vsebujejo vodo, pa so kriteriji ustrezno nižji.

Kako brati oznake NaTrue? 
Oznake z eno zvezdico pomenijo, da izdelek iz-•	
polnjuje vse zastavljene kriterije glede načina 
predelave in količine naravnih snovi, le da sesta-
vine niso iz ekološke pridelave. 
Oznake z dvema zvezdicama pomenijo naravno •	
kozmetiko z organskimi (ekološko pridobljenimi) 
sestavinami. Za pridobitev dveh zvezdic mora 
biti vsaj 70 % uporabljenih sestavin iz certificira-
ne ekološke pridelave. 
Oznake s tremi zvezdicami pomenijo, da izdelek •	
vsebuje 95 % sestavin iz ekološke pridelave ali 
kontroliranega nabiranja divjeraslih rastlin in da 
te sestavine niso procesirane na način, ki bi ško-
doval njihovi naravnosti. Te izdelke lahko imenu-
jemo certificirana organska kozmetika.

Novo nego z granatnimi jabolki so razvili posebej za ženske 
po 40. letu. Lahko se veselite rezultata: olje za telo in krema 
za roke imata dokazane antioksidacijske lastnosti in tako 
preprečujeta prehitro staranje kože. Prosti kisikovi radikali 
so vzrok za staranje kože. Poškodujejo celične membrane 
in s tem tudi vse kožne celice. V življenjskem obdobju, ko 
koža postane bolj suha in se vse počasneje obnavlja, sta 
obogatena nega in zaščita pred škodljivimi vplivi okolja še 
posebej pomembni.

Negovalna linija z granatnimi jabolki je 
zaradi učinkovitih bioaktivnih sestavin 
naravnana ravno na te potrebe. 
Ohranja čvrstost in elastičnost kože, 

jo ščiti pred negativnimi 
vplivi okolja ter preprečuje 
prezgodnje staranje kože. 
Granatno jabolko deluje kot 
antioksidant, varuje kožo pred 
prostimi radikali in pospešuje 
obnavljanje celic. 

Skrivnost granatnega jabolka, 
s katerim naj bi tudi Eva v raju 

zapeljala Adama, je Weleda raz-
krila v treh negovalni izdelkih. Za 
popolno nego, za gladko, sijočo in 
napeto kožo je tu regenerativno 
olje iz granatnega jabolka. 
Regenerativna krema za roke 
gladi in neguje kožo na rokah ter 
preprečuje nastajanje pigmentnih 
peg. Losjon za prhanje vsebuje 
mešanico eteričnih olj z nežnim 
ženskim vonjem, ki razvajajo in 
navdihujejo žensko, da se počuti 
zadovoljna v svoji koži, polna 
energije in novih načrtov. 

Zastopa: 
TAMASCHI d.o.o., Ljubljana, Ravenska pot 18, 1291 
Ško�jica, tel.: 01/366-81-30, www.tamaschi.si

GRANATNO JABOLKO
Navdihujoč vonj in regeneracija

Najboljša nega za harmonijo notranje in 
zunanje lepote po 40. 
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Več kot le odsotnost 
škodljivih snovi
Tekst: Sanja Lončar

Ko primerjamo naravno in 
konvencionalno kozmetiko, pogosto 
zapademo v ugotavljanje, česa v naravni 
kozmetiki ni.  Tako tudi večina oglasov 
navaja, da so njihovi izdelki brez 
parabenov, PEG-jev, parafina, silikona in 
drugih potencialno škodljivih snovi. 

To je vsekakor dobra lastnost naravne kozmetike, 
vendar še zdaleč ne pove, kaj naravna kozmetika 
dejansko JE. Konvencionalna kozmetika je sešte-
vek vlažilne in mastne komponente, ki so ji dodani 
zveneča aktivna učinkovina, mamljiva dišava ter 
še kopica emulgatorjev, stabilizatorjev in konzer-
vansov, ki vse držijo skupaj. Naravna kozmetika pa 
je veliko več kot le nadomeščanje navedenih se-
stavin z nečim naravnim. 

Tisto, kar je za konvencionalno kozmetiko le ma-
zilo (parafinum liquidum), je pri naravni kozmetiki 
olje (npr. mandljevo, jojobino …), ki kožo hrani, 
deluje kot antioksidant, preprečuje razraščanje 
glivic ter zagotavlja dragocene vitamine in hrani-
la.

Konvencionalna kozmetika izdelke odišavi z ume-

tnimi dišavami, ki imajo le eno nalogo: prelisičiti 
vaša čutila in dati kremi lep vonj. Popolnoma dru-
gače je v naravni kozmetiki, kjer so izdelki pra-
viloma odišavljeni z eteričnimi olji. Eterična olja 
niso le veselje za vaš nos, temveč so obenem tudi 
močne aktivne učinkovine. Nekatera delujejo kot 
antiseptiki, druga so naravni antibiotiki, njihovo 
valovanje pa močno vpliva tudi na naše počutje. 
Tako npr. eterično olje vrtnice zdravi depresijo in 
žalost in ga v Franciji uporabljajo v aromaterapiji 
pri hudih depresivnih stanjih. Naj pri tem omeni-
mo, da je v Franciji aromaterapija sestavni del ura-
dne medicine z veliko dokaznih gradiv o vplivu 
dišav na posamezna bolezenska stanja. Obenem 
so eterična olja tudi odličen konzervans, zato tem 
izdelkom ni potrebno dodajati drugih kemičnih 
snovi. 

Aktivno učinkovino v konvencionalni kozmetiki 
nam sodobni oglasi poskušajo pričarati s »high-
tech« slikami in besedili, ki naj bi vzbujali vtis, da 
so izdelki revolucionarno novi. Dejansko pa imajo 
sintezne snovi le omejeno področje delovanja. 
Vašo kožo lahko npr. zategujejo ali mehčajo ali pa 
jo na silo vlažijo – odvisno od tega, kako je zasta-
vljena aktivna učinkovina, ki jo vsebujejo. Naravni 
izdelki pa namesto sinteznih učinkovin vsebujejo 
alkoholne ali vodne izvlečke različnih rastlin, ki po 
svoji sestavi in obsegu delovanja daleč prekašajo 
tisto, kar lahko nastane v laboratorijih.

Rastline imajo inteligenco in znajo svoje delova-
nje v telesu prilagoditi potrebam naše kože. Po 
tem se sintezne molekule nikakor ne morejo pri-
merjati z njimi.  

Tako je npr. arnika že stoletja 
poznana kot »reševalka«: diagno-
sticira področje poškodbe in se 
odpravi prav tja, kjer je potrebna, 
zato jo uporabljamo pri oteklinah, 
strdkih, udarcih, vnetjih … 

Aloe vera je sposobna prodreti do 
najglobljih plasti kože in celo po-
pravljati poškodovan zapis celic. 
Hkrati kožo regenerira, razkužuje, 
prehranjuje in deluje protivnetno.  

Žajbelj popravlja 
termostat v telesu – če imate npr. 
prevroča stopala, jih bo žajbljeva 
kopel shladila, če pa so premrzla, 
jih bo enaka kopel pogrela. 

Rožmarin izboljšuje prekrvavitev 
in pospešeno oskrbuje celice s ki-
sikom – tako izboljša njihov meta-
bolizem, topi odvečne maščobe in 
odvaja odvečno vodo.
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Kutina obvlada ohranjanje vlage, 
zato tudi pri zelo suhi koži pomaga 
vzpostavljati normalno vlažnost; 
hkrati tudi ščiti celice pred oksida-
cijo in prehitrim staranjem.  

Zanimiva rastlina, ki jo je Rudolf 
Hauschka izbral za osnovo svojih 
preparatov, je ranjak. Gre za skro-
mno rastlino, ki raste na revnih tleh 
od nižin do visokogorij in ima to 
lastnost, da je hkrati tretjina cveta 
v popkih, tretjina cveti, tretjina pa je že odcvetela. 
Ranjak tako istočasno obvlada tri procese, ki so 
se pokazali za zelo pomembne tudi pri negi kože. 
Tudi naša koža ima namreč hkrati stare celice, ki 
jih še kako potrebujemo (povrhnjico), plast živih 
celic in plast celic, ki šele nastajajo. Ranjakov izvle-
ček zna poskrbeti za pravilno obnovo celic in tako 
skrbi za harmonijo vseh treh plasti kože. Menite, 
da bi kaj takega naši znanstveniki znali narediti v 
laboratorijih?

Grki so med drugim zelo ponosni 
na svojo rastlino diktamo (Origa-
num dictamnus), ki izvira z gore 
Dicte na Kreti in so jo že v antični 
Grčiji uporabljali za nego in zaščito 
kože proti opeklinam, zaradi nje-

nih antiseptičnih učinkovin pa tudi pri čiščenju in 
zdravljenju ran. Izvleček diktama mešajo Grki še z 
enim svojim ponosom – olivnim oljem – v pripra-
vek imenovan Diktamelija. Sinergijsko delovanje 
obeh rastlin v tem pripravku je za kožo darilo, ki 
ga lahko ustvari le narava. 

Rastline pa so ob vsem navedenem tudi dobri dia-
gnostiki. Svojih lastnosti ne sprožajo avtomatično, 
temveč šele, če je to potrebno. Tako bo npr. koko-
sova maščoba na telesu uničevala patogene orga-
nizme, ne bo pa prizadela koristnih bakterij. Ste se 
kdaj vprašali, kako zna ločevati med patogeno in 
koristno bakterijo? Kdo jo je tega naučil? In kako 
žajbelj ve, ali vas je potrebno ogreti ali ohladiti? 

Prav zato je naravna kozmetika veliko več kot le 
odsotnost te in one škodljive snovi. Pravo vpra-
šanje torej ni, česa v preparatu ni, temveč katere 
rastline so v pripravkih, kako se je z njimi delalo 
in koliko so ohranile svoje naravne moči.  Ravno v 
tem je tudi bistvena razlika med množico izdelkov 
naravne kozmetike. Nekateri proizvajalci namreč 
le »namečejo« skupaj nekaj naravnih ali ekološko 
certificiranih sestavin, drugi pa zelo dobro vedo, 
kako funkcionira vaša koža in kako ji s pravilno 
pridelanimi in predelanimi rastlinskimi sestavi-
nami lahko pomagamo optimizirati njeno lastno 
delovanje. 

 

Osvežujoč tonik, z visoko vsebnostjo 
organskih adaptogenih in obnovitvenih 
rastlinskih hranil, izjemno učinkovito 
poživi aknasto, suho, zrelo, nečisto in 
premalo aktivno kožo. Uporabljajte ga 
namesto vode za odstranjevanje čistilnih 
izdelkov, mask in pilingov, da ne 
poškodujete naravnega zaščitnega sloja 
kože.

Bio-aktivni tonik Purify&Energise

Sophyto izdelki in nega so voljo v trgovini Mamaterra v Kamniku / 
NATI Studio v LJ /  Kozmetika in savna Fanči v LJ / Kozmetični salon 
BaAaLaAances v LJ / Kozmetika – pedikura FERKOLJ v LJ / Kozmetični 
salon Nika v Kamniku / Lepotni Studio Katarina Sodin v Celju / Ondina 
v Žalcu ter v spletni trgovini www.sophyto.si.
Zastopa TIMIJA d.o.o., Ljubljanska 4f, Kamnik. 
Za več informacij pokličite na 040 533 677, pišite na info@sophyto.si 
ali obiščite www.sophyto.si.  

Vsebuje 99% certi�ciranih organskih sestavin
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Novi zakoni proti 
naravnim zdravilom 
in naravni hrani za 
otroke!
Tekst: Adriana Dolinar

Bolj ko se trudimo vračati k sebi in s tem 
tudi k naravi in naravnemu, bolj nas pri 
tem uspešno omejujejo (tudi) zakoni! 
Tako so evropske oblasti, namesto da 
bi podpirale in stimulirale zdrav način 
življenja in bivanja, že pripravile nove 
zakone, ki za naše zdravje in zdravje 
naših otrok ne prinašajo nič dobrega. 
Tokrat so na udaru naravna zdravila in 
naravna hrana za otroke!

Verjetno ste mnogi, ki imate možnost dostopa 
do interneta, že naleteli na šokantno opozorilo 

in poziv k akciji, če ne, pa naj vam na kratko pred-
stavimo, za kaj gre. 

»Evropska zakonodaja na zvit način uvaja ve-
dno nove zakone in pravila, s katerimi omejuje 
(v nekaterih primerih celo prepoveduje) uvedbo 
naravnih zdravil in prehrane«, se glasi uvodni na-
slov internetnega poziva. 

To pomeni, da oblasti z novimi zakoni po »ovin-
kih« povzročajo propadanje podjetij, ki proi-
zvajajo naravne izdelke. Nova določila tako npr. 
»ščitijo« potrošnike s tem, da prepovedujejo 
uporabo zdravilnih izvlečkov, ki so starejši od 3 
let. Vse lepo in prav za večino podjetij, saj v glav-
nem uporabljajo izvlečke, ki po treh letih zares 
nimajo nobenih zdravilnih moči več. Kar pa ne 
velja za antropozofsko medicino, ki dodobra 
obvlada načine ohranjanja življenjske moči ra-
stlin tudi desetletja. Nekatera pripravljajo celo 
tako, da jih prvi dve leti pustijo le zoreti in sploh 
še niso za prodajo. Kljub temu, da so omenjeni 
preparati dokazano učinkoviti, pa zakonodajalec 
ugotavlja, da je teh podjetij premalo, da bi za-
konodajo korigirali zaradi njih. Torej, za pravice 
narodnostnih manjšin se lahko borimo na ulicah, 
ker je to naša demokratična pravica; na področju 
trgovine, prehrane in zdravil pa nam te demokra-
cije očitno ne priznajo, saj je manjšina izjemno 
kakovostnih ponudnikov pač čisto premajhna, 
da bi veliki zaradi njih spreminjali zakone. 

Drugo področje, ki ga bomo mi in naši otroci 
kmalu začutili na lastni koži, so odredbe, ki pod 
pretvezo skrbi za zdravje otrok zahtevajo, da 
hrana vsebuje določen nivo vitaminov in rudnin. 
Prejšnje predpisane količine so bile takšne, da so 
jih ponudniki biodinamično pridelane hrane do-
segali naravno, ostali pa so morali hrano doda-
tno vitaminizirati, če so želeli zadostiti kriterijem.  
Vendar je bila kakovost manjšine ponovno mo-
teča za finančne interese večine, zato bo zahte-
vani nivo vitaminov zdaj dvignjen na nivo, ki ga 
naravna hrana ne bo mogla več doseči. In če po-
nudniki naravne otroške hrane ne bodo umetno 
vitaminizirali svojih izdelkov, jih ne bodo smeli 
več prodajati kot otroško hrano. Kar pomeni, da 
kmalu ne bomo več imeli na voljo naravne otro-
ške hrane brez dodanih sintetiziranih vitaminov 
in rudnin. 

Že zdaj je večina sinteznih vitaminov za otroke 
narejena iz cenenih kemičnih snovi, ki v resnici 
ne prinašajo zdravju otrok nič dobrega. Prinašajo 
pa velike dobičke farmacevtskim podjetjem …  
Strokovnjaki na področju holističnega zdravja 
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na primer opozarjajo, naj otrokom ne kupujemo 
izdelkov z umetnim vitaminom B12 – cyanoco-
balaminom, saj je to toksična sintezna različica 
naravnega vitamina B12. Vse več je tudi dokazov, 
da sintetizirani vitamini A, D, E ne delujejo niti 
približno enako kot naravni, pa so vseeno priso-
tni v velikem številu preparatov za otroke. 

Nova zakonodaja, ki se nam obeta, pa je zelo 
neugodna tudi za antropozofska, ajurvedska in 
druga naravna zdravila, h katerim se uspešno za-
teka vse več ljudi, kadar njihovo zdravje ali zdrav-
je njihovih otrok zaniha. Ti pripravki morajo po 
novem izpolnjevati določene kriterije, ki jih proi-
zvajalci enostavno ne morejo doseči. Če bi jih, bi 
se mnoga podjetja znašla v konfliktu z lastnimi 
načeli proizvodnje oz. delovanja, izdelki pa ne 
bi bili več naravni. Tako bo zaradi novih, zahtev-
nejših kriterijev za registracijo izdelka (predvsem 
sestave pripravka) kmalu večina antropozofskih 
in tudi drugih naravnih zdravil prepovedana. 

Ne čudite se torej, če v prihodnjih letih na po-
licah v vaši ekotrgovinici ali zeliščni lekarnici 
doma ali čez mejo ne bo več vaših priljubljenih 
naravnih izdelkov. In nič čudnega tudi ne bo, če 
bo vrhunska otroška hrana z oznako demeter na-
enkrat postala po zakonu neprimerna hrana za 
vašega malčka. 

Vse to lahko le opazujete in skomignete z rame-
ni, rekoč, je pač tako. Lahko pa tudi ukrepate in 
na primer podprete antropozofsko iniciativo Eli-
ant, ki se obrača na vse nas z opozorilom, da ne 
gre zgolj za vprašanje alternativne medicine in 
naravne prehrane, temveč je v središču vpraša-
nje, do katere mere bomo dovoljevali, da oblast 
(v tem primeru EU) omejuje našo svobodno 
voljo. Zakoni, o katerih ste brali zgoraj, so le en 
primer, en delček v celi paleti zakonov in drugih 
ukrepov, ki vedno bolj omejujejo svobodno vo-
ljo posameznika.

Eliant opozarja, da si oblasti zelo prizadevajo pre-
povedati naravne zdravilne pripravke in naravno 
hrano in da je le malo političnih strank pripravlje-
nih stopiti v akcijo proti takšnim ukrepom. Zato 
poziva ljudi, da s podpisi podprejo njihovo inicia-
tivo, saj bodo lahko vplivali na odločitve EU le, če 
bodo imeli vsaj 1 milijon podpornikov. Več o or-
ganizaciji in njenem delovanju lahko izveste na 
http://www.eliant.eu/, kjer lahko tudi prispevate 
svoj podpis. Do sedaj so zbrali že preko osemsto 
tisoč podpisov. Za resno obravnavo svojih zah-
tev v evropskem parlamentu pa jih potrebujejo 
še vsaj 200.000.

Kje kupiti: poglej na www.holle.si

Brezplacni vzorci in knjižice

Švicarska bio 
in demeter otroška 

hrana Holle že vec kot 
75 let št. 1 v kvaliteti

je odlična alternativa 
kemičnim sredstvom 
za odstranjevanje uši, 
narejeno iz 100% naravnih 
organskih sestavin; 
ricinusovega in oljčnega 
olja ter mešanice čistih 
eteričnih olj - cedrovine, 
čajevca, evkalipta in sivke - 
za odganjanje uši.

Organsko olje proti 
naglavnim ušem

Organski izdelki za nego kože Essential Care so na voljo v 
trgovinah Sanolabor, Maxi, Spa center Breg in Nati na Peričevi v 
Ljubljani ter na www.srcek.si ali www.zate.si. 
Več informacij na info@prema.si ali na 01 510 11 35
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Inštitut za trajnostni razvoj
Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana
Tel. (01) 43.79.460; info@itr.si, www.itr.si

Dogodki Ekotedna potekajo v Okoljskem centru, Trubarjeva 50, Ljubljana.
8.9. ob 18:00: Komu koristijo GS rastline? Hrana za biotehnološke 
velikane, ne za revne po svetu. (Okoljska čitalnica)
Predstavitev nove publikacije, ki razgalja mite o “okoljski prijaznosti” GS 
rastlin in njihovem prispevku k zmanjševanju lakote po svetu, ter razprava.
9.9.: ob 18:00: Skrajšana veriga prodaje ekoživil in partnersko 
kmetovanje
Zveza BIODAR bo predstavila tuje izkušnje s »partnerskim kmetovanjem« 
in dostavo zabojčkov s svežo, sezonsko, ekološko pridelano hrano, namen 
srečanja pa je tudi vzpostaviti stik med potrošniki in pridelovalci v Sloveniji. 
Vabljeni oboji!
10.9. ob 16:30: Prehrana in zdravje I.: Prehrana in �zične bolezni 
11.9. ob 16:30: Prehrana in zdravje II.: Prehrana in duševne bolezni
Obe delavnici vodi Brane Žilavec, gostujoči predavatelj antropozofske 
prehrane v tečaju biodinamičnega kmetijstva na kolidžu Emerson v Veliki 
Britaniji. Do 20:30. Cena 20 oz. 35 EUR. Udeležba le na osnovi predhodne 
prijave! 
12.9.: 8. EKOPRAZNIK od 9. do 15. ure na Pogačarjevem trgu. 
Otvoritev ob 9. uri z nagovori gostov.

www.biouzitek.si

V soboto, 12. septembra, dopoldne vas vabimo 
na prireditev Bio dan, ki bo potekala v okviru 

Ekopraznika na Poga arjevem trgu v Ljubljani. 
V sklopu projekta Bio užitek se bodo predstavile 
številne ekološke kmetije, pripravili pa smo tudi 

program z glasbeno skupino La Vers in igrico za 
otroke s Putko Zdravko.

Lepo vabljeni!

Bio užitek

Na 80 stojnicah se predstavljajo ekokmetije, ponudniki ekoživil, ekokozmetike in drugih ekoizdelkov, 
organizacije za nadzor ekokmetijstva, številna društva... Kotiček za otroke. Med 10:30 in 13. uro: koncert dua 
‘LaVers’ in igrica za otroke s Putko Zdravko. Prireditev �nančno podpira Mestna občina Ljubljana.  

Natančnejši in aktualen program vseh dogodkov na www.itr.si!



Dogodki projekta Skupaj za zdravje človeka in narave so označeni s kompasom.

koledar dogodkov koledar dogodkov koledar

SOBOTA, 29. AVGUST

5. VELIKI VEGETARIJANSKI PIKNIK
Rekreacijski center Mostec v Ljubljani, od 10. 
do 19. ure
Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice 
vas tudi letos vabi na veliki vegetarijanski piknik. 
Okusna brezmesna prehrana: zelenjavni krožnik, ve-
getarijanski golaž, sladice, sadje. Program: koncert 
britanske pevke Shirlie Roden, predavanja, otroške 
in kuharske delavnice, stojnice z okolju in živalim 
prijaznimi izdelki in storitvami …

SOBOTA, 29. AVGUST

SE BODO VEGETARIJANCI   
 SESULI?
Rekreacijski center Mostec v Ljubljani, Veliki 
vegetarijanski piknik, ob 15. uri
Imajo vegetarijanci več težav s kostmi od vsejedcev?
V resnici jih imajo eni več, drugi pa manj od pov-
prečne populacije. 
Kaj moramo vedeti o pravilni izbiri, kombiniranju in 
pripravi žit, stročnic, zelenjave in morebitnih mleč-
nih izdelkov, če želimo ohraniti zdrave kosti? Kakšne 
so najbolj pogoste napake pri vegetarijanskem 
jedilniku in kako se jim izogniti? 
Veliko koristnih odgovorov boste izvedeli na preda-
vanju Sanje Lončar.

PETEK, 4. SEPTEMBER

TEČAJ LIMFNE DRENAŽE
Higeja, Preglov trg 15, Ljubljana
45-urni tečaj limfne drenaže, ki je manualna metoda 
stimuliranja limfnega žilnega sistema, poteka med 
vikendom v organizaciji Higeje, šole za maserje 
in terapevte. Predavatelj na tečaju bo Jure Tušek, 
manualni terapevt in osteopat. 
Udeleženci seminarja prejmejo diplomo in so vpisa-

ni v register terapevtov, ki ga vodi Higeja. 
Cena tečaja je 530 € in zajema 20 % DDV, orga-
nizacijo in izvedbo programa ter učno gradivo. 
Brezposelnim, študentom, upokojencem, invalidom, 
družinskim članom in našim tečajnikom upošteva-
mo popust 25 € pri plačilu tečaja. 
Prijavite se lahko do 2. septembra 2009. Prijave in 
informacije na tel: 01 54 63 201, GSM: 041 540 942, 
www.higeja.si.

PETEK, 4.  – NEDELJA, 6. SEPTEMBER

TEČAJ PERMAKULTURNEGA 
NAČRTOVANJA 1 – OSNOVE 
Sv. Ema, Podčetrtek, petek ob 18. uri, do 16. 
ure v nedeljo
Zavod Ekovas in Društvo za permakulturo Slovenije 
pripravljata 72-urni tečaj in delavnico permakultur-
nega načrtovanja (Permaculture Design Course). 
Vabljeni na posamezni vikend ali celoten sklop 5 
vikendov, ki vodi do diplome. 
Prvi vikend se bomo uvedli v notranje delo s prosto-
rom in preko osnov permakulturnega načrtovanja 
izdelali osnutek permakulturnega načrta. 
Predavatelja: Nataša Zorc (notranje delo sprosto-
rom) in Janez Božič (permakulturni učitelj).
Poskrbeli bomo za hrano in prostor za spanje, prine-
site spalne vreče (prostor tudi za šotore). 
Razdelili si bomo stroške hrane in prispevek za 
predavatelje (okrog 50 €). Dodatne informacije in 
prijave: www.ekovas.si, info@ekovas.si ali na 031 
644 007.

PETEK, 4. SEPTEMBER

TEČAJ SHIATSU MASAŽE
Higeja, Preglov trg 15, Ljubljana
45-urni tečaj Shiatsu masaže, starodavne japon-
ske veščine zdravljenja, pri kateri pritiskamo na 
akupunkturne točke in tako uravnovešamo telesno 
energijo, poteka med vikendom v organizaciji 
Higeje, šole za maserje in terapevte. Predavatelj na 
tečaju bo Željko Radmanović, manualni terapevt. 
Udeleženci seminarja prejmejo diplomo in so vpisa-
ni v register terapevtov, ki ga vodi Higeja. 
Cena tečaja je 530 € in zajema 20 % DDV, orga-
nizacijo in izvedbo programa ter učno gradivo. 
Brezposelnim, študentom, upokojencem, invalidom, 
družinskim članom in našim tečajnikom upošteva-
mo popust 25 € pri plačilu tečaja. 
Prijavite se lahko do 2. septembra 2009. Prijave in 
informacije na tel: 01 54 63 201, GSM: 041 540 942, 
www.higeja.si.

V koledarju objavljamo dogodke, ki jih orga-
nizirajo različna društva in organizacije iz vse 
Slovenije. Ker v redakciji nimamo možnosti, da 
bi preverjali kakovost vseh predavanj, delavnic 
in seminarjev, se včasih zgodi, da njihova vsebi-
na ne sledi načelom, za katere si prizadevamo v 
projektu »Skupaj za zdravje človeka in narave«. 

Za lažje razločevanje zato vse dogod-
ke, ki so v naši organizaciji, označuje-
mo s kompasom.
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Inštitut za trajnostni razvoj
Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana
Tel. (01) 43.79.460; info@itr.si, www.itr.si

Dogodki Ekotedna potekajo v Okoljskem centru, Trubarjeva 50, Ljubljana.
8.9. ob 18:00: Komu koristijo GS rastline? Hrana za biotehnološke 
velikane, ne za revne po svetu. (Okoljska čitalnica)
Predstavitev nove publikacije, ki razgalja mite o “okoljski prijaznosti” GS 
rastlin in njihovem prispevku k zmanjševanju lakote po svetu, ter razprava.
9.9.: ob 18:00: Skrajšana veriga prodaje ekoživil in partnersko 
kmetovanje
Zveza BIODAR bo predstavila tuje izkušnje s »partnerskim kmetovanjem« 
in dostavo zabojčkov s svežo, sezonsko, ekološko pridelano hrano, namen 
srečanja pa je tudi vzpostaviti stik med potrošniki in pridelovalci v Sloveniji. 
Vabljeni oboji!
10.9. ob 16:30: Prehrana in zdravje I.: Prehrana in �zične bolezni 
11.9. ob 16:30: Prehrana in zdravje II.: Prehrana in duševne bolezni
Obe delavnici vodi Brane Žilavec, gostujoči predavatelj antropozofske 
prehrane v tečaju biodinamičnega kmetijstva na kolidžu Emerson v Veliki 
Britaniji. Do 20:30. Cena 20 oz. 35 EUR. Udeležba le na osnovi predhodne 
prijave! 
12.9.: 8. EKOPRAZNIK od 9. do 15. ure na Pogačarjevem trgu. 
Otvoritev ob 9. uri z nagovori gostov.

www.biouzitek.si

V soboto, 12. septembra, dopoldne vas vabimo 
na prireditev Bio dan, ki bo potekala v okviru 

Ekopraznika na Poga arjevem trgu v Ljubljani. 
V sklopu projekta Bio užitek se bodo predstavile 
številne ekološke kmetije, pripravili pa smo tudi 

program z glasbeno skupino La Vers in igrico za 
otroke s Putko Zdravko.

Lepo vabljeni!

Bio užitek

Na 80 stojnicah se predstavljajo ekokmetije, ponudniki ekoživil, ekokozmetike in drugih ekoizdelkov, 
organizacije za nadzor ekokmetijstva, številna društva... Kotiček za otroke. Med 10:30 in 13. uro: koncert dua 
‘LaVers’ in igrica za otroke s Putko Zdravko. Prireditev �nančno podpira Mestna občina Ljubljana.  

Natančnejši in aktualen program vseh dogodkov na www.itr.si!



SREDA, 9. SEPTEMBER

10 ZMOT O OSTEOPOROZI
Vodnikova domačija v Ljubljani, ob 19. uri
Ali ste vedeli da vam jemanje kalcija bolj škoduje 
kot koristi? Ali ste vedeli, da mleko telesu lahko 
vzame več kalcija kot ga da? Ali ste vedeli, da svoje 
hormone lahko »naštelate« brez nevarnih hormon-
skih pripravkov? Če bi le vedeli, koliko neresnic 
in polresnic poslušamo v zvezi z osteoporozo! Na 
predavanju boste izvedeli, katere so najbolj pogoste 
in vas lahko stanejo veliko zdravja in denarja. Preda-
vala bo Sanja Lončar, društvo Ognjič.

ČETRTEK, 10. SEPTEMBER

ALI JE VLOGA USPEH ALI  
 PREKLETSTVO?
Borovnica, Dvorana nad vrtcem, ob 19.30 h 
Ali je vloga uspeh ali prekletstvo? Zakaj uživamo 
v določenih vlogah in zakaj v njih vztrajamo tudi 
takrat, ko nas izčrpavajo? Kako pademo v vloge stro-
kovnjakov, družinske vloge in vloge »življenjskega 
cilja«? Kako vloge povzročajo zdravstvene težave in 
težave v medsebojnih odnosih? Bi lahko živeli brez 
vseh teh vlog?  Predava Rajko Škarič.

TOREK, 15. SEPTEMBER

KAKO NAM FITOTERAPIJA  
 POMAGA DO SPROSTITVE IN  
 POMIRITVE
Vodnikova domačija v Ljubljani, ob 18.30 h
September prinaša veliko napetosti, ki jih pogosto 
poskušamo omiliti na napačen način in si tako 
nakopljemo le še nove težave. Tudi na tem področju 
je narava pripravljena pomagati bolj celostno. 
Spoznajte zdravilne rastline, ki vam lahko pomagajo 
do sprostitve, in se jih naučite pravilno uporabiti. 
Vabljeni na predavanje mag. Jožeta Kukmana. Vstop 
je prost. Organizira Društvo Ognjič.

SREDA, 16. SEPTEMBER

10 ZMOT O OSTEOPOROZI
Zdravilišče Laško, ob 19.30 h
Enako kot 9. septembra v Ljubljani.

PETEK, 18. SEPTEMBER

TEČAJ KLASIČNE MASAŽE
Higeja, Preglov trg 15, Ljubljana
45-urni tečaj v organizaciji Higeje, šole za maserje 

in terapevte, poteka med vikendom. Predavatelj na 
tečaju bo Jure Tušek, manualni terapevt in osteopat. 
Po uspešno opravljenem izpitu udeleženci tečaja 
prejmejo diplomo, ki omogoča zaposlitev v koz-
metičnih in masažnih salonih, zdraviliščih, hotelih, 
fitness centrih, na tujih potniških ladjah, v športnih 
klubih itd. Diploma iz usposabljanja omogoča tudi 
pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) 
maser.
Vsi udeleženci tečaja so vpisani v register maserjev 
klasične masaže, voden v Higeji. Cena celotnega 
tečaja je 550 €. Cena vsebuje 20 % DDV, organizacijo 
in izvedbo programa, učno gradivo (skripta in DVD 
klasične masaže) in delovni material. Brezposelnim, 
študentom, upokojencem, invalidom, družinskim 
članom in našim tečajnikom upoštevamo popust 25 
€ pri plačilu tečaja. 
Prijavite se lahko do 16. septembra 2009. Prijave in 
informacije na tel: 01 54 63 201, GSM: 041 540 942, 
www.higeja.si.

PETEK, 18.  – NEDELJA, 20. SEPTEMBER

TEČAJ PERMAKULTURNEGA 
NAČRTOVANJA 2 – NAČRTOVANJE 
ZASADITVE 
Sv. Ema, Podčetrtek, petek ob 18. uri, do 16. 
ure v nedeljo
Vabljeni na posamezni vikend ali celoten sklop 5 
vikendov, ki vodi do diplome. 
Drugi vikend bomo podrobno pregledali obstoječe 
rastline in načrtovali dodatne zasaditve in rešitve 
čim večje samozadostnosti za načrtovane dejavno-
sti kmetije.
Predavatelja: Primož Krišelj (eko kmet in perma-
kulturni učitelj) in Otilija Grad Barle (eko kmetica, 
zeliščarka in permakulturna učiteljica)
Poskrbeli bomo za hrano in prostor za spanje, prine-
site spalne vreče (prostor  tudi za šotore). 
Razdelili si bomo stroške hrane in prispevek za 
predavatelje (okrog 50€). Dodatne informacije in 
prijave: www.ekovas.si, info@ekovas.si ali na 031 
644 007.

PONEDELJEK, 21. SEPTEMBER

TEČAJ ANATOMIJE IN FIZIOLOGIJE
Higeja, Preglov trg 15, Ljubljana
15-urni tečaj v organizaciji Higeje, šole za maserje 
in terapevte, poteka med tednom od 17. do 21. 
ure. Predavatelj na tečaju bo Dejan Putrle, biolog in 
pedagoški delavec.  

Dogodki projekta Skupaj za zdravje človeka in narave so označeni s kompasom.
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Tečaj pripravlja kandidate na izpit iz Anatomije in 
fiziologije, ki prav tako poteka v organizaciji Higeje 
in je pogoj za pridobitev  nacionalne poklicne kvali-
fikacije (NPK) maser in refleksoterapevt.
Cena celotnega tečaja je 70 €.  Cena vsebuje 20 % 
DDV, organizacijo in izvedbo programa, učno gradi-
vo (skripta) in delovni material. 
Prijavite se lahko do 19. septembra 2009. Prijave in 
informacije na tel: 01 54 63 201, GSM: 041 540 942, 
www.higeja.si.

SREDA, 30. SEPTEMBER

10 ZMOT O OSTEOPOROZI
Ljubljana, Cankarjev dom, Festival za tretje 
življenjsko obdobje, ob 11.15 h
Enako kot 9. septembra.

ČETRTEK, 1. OKTOBER

RESNICE IN ZMOTE O KANDIDI
Ljubljana, Cankarjev dom, Festival za tretje 
življenjsko obdobje, ob 16.15 h
Predava Sanja Lončar.

PETEK, 2. OKTOBER

10 ZMOT O OSTEOPOROZI
Ljubljana, Cankarjev dom, Festival za tretje 
življenjsko obdobje, ob 11.15 h
Enako kot 9. septembra.

PETEK, 2. OKTOBER – NEDELJA, 4. OKTOBER

TEČAJ PERMAKULTURNEGA 
NAČRTOVANJA 3 – GOZDNI VRT
Sv. Ema, Podčetrtek, petek ob 18. uri, do 16. 
ure v nedeljo
Vabljeni na posamezni vikend ali celoten sklop 5 
vikendov, ki vodi do diplome. 
Tretji vikend bomo načrt zasaditve nadgradili z 
gozdnim vrtom kot enim najdonosnejših perma-
kulturnih elementov. Značilnost gozdnega vrta 
je zasaditev v 7 do 9 nivojih. Predavatelj: Crispin 
Mayfield (permakulturnik, umetnik in avtor mnogih 
gozdnih vrtov 
Poskrbeli bomo za hrano in prostor za spanje, prine-
site spalne vreče (prostor  tudi za šotore). 
Razdelili si bomo stroške hrane in prispevek za 
predavatelje (okrog 50€). Dodatne informacije in 
prijave: www.ekovas.si, info@ekovas.si ali na 031 
644 007.

SOBOTA, 3. OKTOBER

10 ZMOT O OSTEOPOROZI
Planet Tuš Celje, ob 10.30 h
Enako kot 9. septembra.
V kino dvorani bo predavala Sanja Lončar, v avli 
Planeta pa bodo medtem stojnice s predstavitvijo 
izdelkov, načinov priprave hrane in literaturo (od 10. 
do 14. ure). Vstop prost.

TOREK, 6. OKTOBER

RESNICE IN ZMOTE O  
 MAŠČOBAH
Zdravilišče Laško, ob 19.30 h
Kako je možno, da vam margarine lahko dvignejo 
holesterol, kljub temu, da ga ne vsebujejo? Kako je 
možno, da nekateri uživajo ocvirke in polnomastno 
mleko, imajo pa manj težav s holesterolom kot 
tisti, ki so pozorni na vsak gram zaužite maščobe? 
Marsikaj, kar smo do sedaj vedeli o maščobah, nove 
raziskave izpodbijajo. Če bi radi izvedeli več o tem, 
kaj, kako in zakaj jesti ter kako se na naraven način 
znebiti škodljivega holesterola, vas vabimo na pre-
davanje Sanje Lončar in Rajka Škariča.

SOBOTA, 10. OKTOBER

KAKO IZ ZAČARANEGA  
 KROGA TEŽAV Z DIHALI
Vita center, Naklo, od 9.45 do 17.00 h
Ne zamudite jesenskega časa za krepitev svojih 
dihal! Na delavnici bomo temeljito obravnavali 
vzroke in posledice obolenj dihalnih poti. Poznava-
nje in hkrati celostno odpravljanje obeh je pogoj za 
ponovno vzpostavitev ravnotežja. Spoznali boste 
tudi široko paleto naravnih načinov za premagova-
nje prehladov in vnetij dihalnih poti. Poskrbljeno bo 
za prigrizek, degustacijo jedi in napitkov, ki krepijo 
dihala in imunski sistem. Več o delavnici preberite v 
spletnem koledarju dogodkov na: www.zazdravje.
net. Delavnico bosta vodila Adriana Dolinar in Rajko 
Škarič.
Za prijave in dodatne informacije pokličite na: 031 
214 045, od ponedeljka do petka, od 16. do 18. ure.
Organizira: Združenje za obuditev celostnega člove-
ka. Zadnji rok za prijavo je 6. oktober.

koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov

Če ste zamudili stare številke naših novic, poiščite 
Arhiv tiskanih novic, ki je na voljo tudi v obliki PDF 
na www.zazdravje.net.
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1000 Ljubljana EKOVITA-FRUTERIA - 
Prodajalna zdrave hrane

Celovška cesta 142 9-19 h (PO-PE), 9-13 h (SO) 041 444 755, 
041 444 676, 
01 529 14 664

sema@amis.net www.ekovita-fruteria.si
* * * * *

1000 Ljubljana ZRNO DO ZRNA Trubarjeva 8 6.30-19.30 h (PO-PE), 8-15 
h (SO) 

01 430 55 55 * * * *

1000 Ljubljana PRODAJALNA RŽ Celovška cesta 79 9-19 h (PO-PE), 9-13 h (SO) 01 431 63 03, 
051 335 173

trgovina.rz@hotmail.com www.prodajalnarz.si * * * * *

1000 Ljubljana NATI Studio, Beauty & 
Shop

Peričeva 35 (Bežigrajski dvor, 
vhod s Topniške)

8-17 h (PO-PE) 01 436 30 93 info@nati.si www.nati.si *

1000 Ljubljana MAXIMARKET Trg republike 1 9-21 h (PO-PE), 8-15 h (SO) 01 46 77 886 * * * * * * *
1000 Ljubljana PHARMACARE TC Mercator Nove Jarše, 

Beblerjev trg 2
8-20 h (PO-PE), 8-17 h (SO) 01 541 60 70 pc.jarse@pharmacare.si www.pharmacare.si * * * * *

1000 Ljubljana ŽIVA CENTER Kurilniška ulica 18 9-21 h (PO-PE) 051 454 355, 
0590 33 345, 
01 436 46 71

info@zivacenter.eu www.zivacenter.org/shop 
(E-trgovina) * * * *

1000 Ljubljana EKOLOŠKA TRGOVINA 
ZDRAVO IN NARAVNO

Ljubljanska tržnica (pokriti del), 
Pogačarjev trg 2

8.30-14 h (PO-ČE), 8.30-15 h 
(PE), 7.30-14 h (SO)

051 879 998 info@zin.si www.zin.si 
(E-trgovina) * * * *

1000 Ljubljana OM ŠIVA EZOTERIKA Šmartinska 152 R, Hala 5 9-20 h (PO-SO) 01 585 24 06 info@om-ezoterika.com www.om-ezoterika.com 
(E-trgovina) *

1000 Ljubljana PILATES HOLISTIČNI 
CENTER

Wolfova 1 8-13 h, 16-20 h 031 550 555 info@pilates.si www.theorganicpharmacy.si *

1000 Ljubljana PRODAJALNA JABLANA BTC tržnica, Šmartinska 152 8-19 h (PO-PE), 8-18 h (SO) 01 585 28 13 info@jablana.net www.jablana.net * * * * *
1000 Ljubljana SANOLABOR CENTER Cigaletova 9 8-19 h (PO-PE), 8-13 h (SO) 01 439 79 80 www.sanolabor.si * * * * * * *
1000 Ljubljana SANOLABOR CITY PARK City park, Šmartinska 152 g 9-21 h (PO-PE), 8-21 h (SO), 

9-15 h (NE)
01 521 12 88 www.sanolabor.si * * * * * *

1000 Ljubljana SANOLABOR DRAVLJE Celovška 280 8-19 h (PO-PE), 8-13 h (SO) 01 510 85 19 www.sanolabor.si * * * * * *
1000 Ljubljana SANOLABOR KOSEZE Ulica bratov Učakar 54 8-19 h (PO-PE), 8-12 h (SO) 01 510 84 48 www.sanolabor.si * * * * * *
1000 Ljubljana SANOLABOR INTERSPAR Interspar Vič, Jamova 105 9-21 h (PO-PE), 8-21 h (SO), 

9-15 h (NE)
01 423 73 00 www.sanolabor.si * * * * * *

1230 Domžale SANOLABOR Slamnikarska 1 8-19 h (PO-PE), 8-13 h (SO) 01 724 44 23 www.sanolabor.si * * * * * *
1241 Kamnik MAMA TERRA Ljubljanska cesta 4 a 8-19 h (PO-PE), 8-13 h (SO) 01 83 11 611 mamaterra@jancomm.si www.jancomm.si * * * * *
1310 Ribnica SANOLABOR Zdravstveni dom, Majnikova 1 8-15 h (PO-PE), 10-18 h (SR), 

8-12 h (SO)
01 836 97 56 www.sanolabor.si * * * * * *

1360 Vrhnika DOBRA MISEL Ljubljanska cesta 29 8-20 h (PO-PE), 8-17 h (SO) 01 75 05 948 dobra.misel@siol.net * * * * *
1420 Trbovlje SANOLABOR Trg revolucije 26 8-15 h (PO-PE), 10-18 h (SR), 

8-12 h (SO)
03 563 02 96 www.sanolabor.si * * * * * *

2000 Maribor AJDA Glavni trg 23 9-19 h (PO-PE), 8-13 h (SO) 02 250 20 23 trgovina.ajda@siol.net * * * * * *
2000 Maribor VITA CARE NC Qlandia Maribor, Cesta 

Proletarskih brigad 100
9-21 h (PO-SO), 9-15 h (NE) 02 620 48 00 qlandia.mb@vitacare.si www.vitacare.si * * * * *

2000 Maribor NORMA Jezdarska ulica 4 8-20 h (PO-PE), 9-13 (SO) 0599 77 252 norma-mb@norma.si www.norma.si * * * * * *
2000 Maribor SANOLABOR CITY PARK Ulica Vita Kraigherja 5 8-19.30 h (PO-PE), 8-13 h 

(SO)
02 231 05 76 www.sanolabor.si * * * * * *

2250 Ptuj SANOLABOR (franšiza) Bolnišnica, Potrčeva 23-25 8-17 h (PO-PE), 8-12 h (SO) 02 771 15 62 www.sanolabor.si * * * * * *

kam po izdelke  kam po izdelke  kam po izdelke  kam po izdelke  kam po izdelke  
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PODATKI O TRGOVINI PONUDBA TRGOVINE
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1000 Ljubljana EKOVITA-FRUTERIA - 
Prodajalna zdrave hrane

Celovška cesta 142 9-19 h (PO-PE), 9-13 h (SO) 041 444 755, 
041 444 676, 
01 529 14 664

sema@amis.net www.ekovita-fruteria.si
* * * * *

1000 Ljubljana ZRNO DO ZRNA Trubarjeva 8 6.30-19.30 h (PO-PE), 8-15 
h (SO) 

01 430 55 55 * * * *

1000 Ljubljana PRODAJALNA RŽ Celovška cesta 79 9-19 h (PO-PE), 9-13 h (SO) 01 431 63 03, 
051 335 173

trgovina.rz@hotmail.com www.prodajalnarz.si * * * * *

1000 Ljubljana NATI Studio, Beauty & 
Shop

Peričeva 35 (Bežigrajski dvor, 
vhod s Topniške)

8-17 h (PO-PE) 01 436 30 93 info@nati.si www.nati.si *

1000 Ljubljana MAXIMARKET Trg republike 1 9-21 h (PO-PE), 8-15 h (SO) 01 46 77 886 * * * * * * *
1000 Ljubljana PHARMACARE TC Mercator Nove Jarše, 

Beblerjev trg 2
8-20 h (PO-PE), 8-17 h (SO) 01 541 60 70 pc.jarse@pharmacare.si www.pharmacare.si * * * * *

1000 Ljubljana ŽIVA CENTER Kurilniška ulica 18 9-21 h (PO-PE) 051 454 355, 
0590 33 345, 
01 436 46 71

info@zivacenter.eu www.zivacenter.org/shop 
(E-trgovina) * * * *

1000 Ljubljana EKOLOŠKA TRGOVINA 
ZDRAVO IN NARAVNO

Ljubljanska tržnica (pokriti del), 
Pogačarjev trg 2

8.30-14 h (PO-ČE), 8.30-15 h 
(PE), 7.30-14 h (SO)

051 879 998 info@zin.si www.zin.si 
(E-trgovina) * * * *

1000 Ljubljana OM ŠIVA EZOTERIKA Šmartinska 152 R, Hala 5 9-20 h (PO-SO) 01 585 24 06 info@om-ezoterika.com www.om-ezoterika.com 
(E-trgovina) *

1000 Ljubljana PILATES HOLISTIČNI 
CENTER

Wolfova 1 8-13 h, 16-20 h 031 550 555 info@pilates.si www.theorganicpharmacy.si *

1000 Ljubljana PRODAJALNA JABLANA BTC tržnica, Šmartinska 152 8-19 h (PO-PE), 8-18 h (SO) 01 585 28 13 info@jablana.net www.jablana.net * * * * *
1000 Ljubljana SANOLABOR CENTER Cigaletova 9 8-19 h (PO-PE), 8-13 h (SO) 01 439 79 80 www.sanolabor.si * * * * * * *
1000 Ljubljana SANOLABOR CITY PARK City park, Šmartinska 152 g 9-21 h (PO-PE), 8-21 h (SO), 

9-15 h (NE)
01 521 12 88 www.sanolabor.si * * * * * *

1000 Ljubljana SANOLABOR DRAVLJE Celovška 280 8-19 h (PO-PE), 8-13 h (SO) 01 510 85 19 www.sanolabor.si * * * * * *
1000 Ljubljana SANOLABOR KOSEZE Ulica bratov Učakar 54 8-19 h (PO-PE), 8-12 h (SO) 01 510 84 48 www.sanolabor.si * * * * * *
1000 Ljubljana SANOLABOR INTERSPAR Interspar Vič, Jamova 105 9-21 h (PO-PE), 8-21 h (SO), 

9-15 h (NE)
01 423 73 00 www.sanolabor.si * * * * * *

1230 Domžale SANOLABOR Slamnikarska 1 8-19 h (PO-PE), 8-13 h (SO) 01 724 44 23 www.sanolabor.si * * * * * *
1241 Kamnik MAMA TERRA Ljubljanska cesta 4 a 8-19 h (PO-PE), 8-13 h (SO) 01 83 11 611 mamaterra@jancomm.si www.jancomm.si * * * * *
1310 Ribnica SANOLABOR Zdravstveni dom, Majnikova 1 8-15 h (PO-PE), 10-18 h (SR), 

8-12 h (SO)
01 836 97 56 www.sanolabor.si * * * * * *

1360 Vrhnika DOBRA MISEL Ljubljanska cesta 29 8-20 h (PO-PE), 8-17 h (SO) 01 75 05 948 dobra.misel@siol.net * * * * *
1420 Trbovlje SANOLABOR Trg revolucije 26 8-15 h (PO-PE), 10-18 h (SR), 

8-12 h (SO)
03 563 02 96 www.sanolabor.si * * * * * *

2000 Maribor AJDA Glavni trg 23 9-19 h (PO-PE), 8-13 h (SO) 02 250 20 23 trgovina.ajda@siol.net * * * * * *
2000 Maribor VITA CARE NC Qlandia Maribor, Cesta 

Proletarskih brigad 100
9-21 h (PO-SO), 9-15 h (NE) 02 620 48 00 qlandia.mb@vitacare.si www.vitacare.si * * * * *

2000 Maribor NORMA Jezdarska ulica 4 8-20 h (PO-PE), 9-13 (SO) 0599 77 252 norma-mb@norma.si www.norma.si * * * * * *
2000 Maribor SANOLABOR CITY PARK Ulica Vita Kraigherja 5 8-19.30 h (PO-PE), 8-13 h 

(SO)
02 231 05 76 www.sanolabor.si * * * * * *

2250 Ptuj SANOLABOR (franšiza) Bolnišnica, Potrčeva 23-25 8-17 h (PO-PE), 8-12 h (SO) 02 771 15 62 www.sanolabor.si * * * * * *

kam po izdelke  kam po izdelke  kam po izdelke  kam po izdelke  kam po izdelke  
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2380 Slovenj 
Gradec

KAŠČA - Trgovina z 
zdravo prehrano

Poštna ulica 4 (tržnica) 9-18 h (PO-PE), 8-12 h (SO) 040 876 205 trgovinakasca@gmail.com * * * * *

2380 Slovenj 
Gradec

SANOLABOR Mercator center, Ronkova 4 a 8-20 h (PO-SO) 02 883 86 06 www.sanolabor.si * * * * * *

3000 Celje TRGOVINA ZDRAVO Aškerčeva 14 9-16 h (PO-PE), 9-13 h (SO) 03 544 14 60 www.zdravahrana-biotop.si * * *
3000 Celje TRGOVINA BIO.SI Savinova 2 8-19 h (PO-PE), 8-13 h (SO) 03 620 22 04 trgovina-ce@biosi.si www.biosi.si 

(E-trgovina) * * * * * *

3000 Celje BIOTOPIC Glavni trg 10 8-19 h (PO-PE), 8-13 h (SO) 03 544 16 31 info@biotopic.si * * * * * *
3000 Celje BIOTOPIC CITY CENTER City center, Mariborska 100 8-21 h (PO-SO), 9-15 h (NE) 03 490 31 91 info@biotopic.si * * * * * *
3000 Celje SANOLABOR Mercator center, Opekarniška 

ulica 9
9-19 h (PO-PE), 8-21 h (SO) 03 491 17 01 www.sanolabor.si * * * * * *

3000 Celje SANOLABOR - PROSANA Kocbekova ulica 4 9-12 h, 14-18 h (PO-PE), 
9-12 h (SO)

03 544 33 95 www.sanolabor.si * * * * * *

3320 Velenje SANOLABOR Tomšičeva cesta 13-15 8-19 h (PO-PE), 8-12 h (SO) 03 897 73 20 www.sanolabor.si * * * * * *
4000 Kranj PHARMACARE MC Kranj Primskovo, Cesta 

Staneta Žagarja 69
8-21 h (PO-SO), 8-13 h (NE) 04 204 32 02 pc.primskovo@pharmacare.

si
www.pharmacare.si * * * * * *

4202 Naklo VITA CENTER, TRGOVINA 
VITA

Pivka 23 a 8-19 h (PO-PE), 8-12 h (SO) 04 25 19 555, 
031 367 897

trgovina@vitacenter.si www.vitacenter.si * * * * * *

4220 Škofja Loka SANOLABOR (franšiza) Stara cesta 17 8-19 h (PO-PE), 8-12 h (SO) 04 513 83 83 www.sanolabor.si * * * * * *
4270 Jesenice TRGOVINA SEMENA 

SONCA
Cesta Maršala Tita 29 10-18 h (PO-PE), 9-12 h (SO) 040 545 583 trg.semena.sonca@gmail.

com
www.semena-sonca.si * * * *

4270 Jesenice SANOLABOR Mercator center, Spodnji 
plavž 5

8-20 h (PO-SO) 04 583 64 60 www.sanolabor.si * * * * * *

5000 Nova Gorica VITA CARE NC Qlandia Nova Gorica, Cesta 
25. junija 1 a

9-21 h (PO-SO), 9-15 h (NE) 05 620 22 10 qlandia.ng@vitacare.si www.vitacare.si * * * * * *

5000 Nova Gorica SANOLABOR Mercator center, Industrijska 
cesta 6

9-21 h (PO-PE), 8-21 h (SO) 05 333 44 96 www.sanolabor.si * * * * * *

6000 Koper SANOLABOR Tržnica, Pristaniška 2 8-19 h (PO-PE), 8-13 h (SO) 05 626 26 70 www.sanolabor.si * * * * * *
6230 Postojna SANOLABOR Zdravstveni dom, Prečna 2 7.30-19 h (PO-PE), 8-12 h 

(SO)
05 720 36 10 www.sanolabor.si * * * * * *

8000 Novo mesto STARI MOST, ČAJARNA IN 
EKOTRGOVINA

Glavni trg 17 9-19 h (PO-PE), 9-12.30 h 
(SO)

07 33 70 160 www.stari-most.si * * * *

8000 Novo mesto SANOLABOR Mercator center Cikava, 
Podbevškova 4

8-20 h (PO-SO) 07 393 02 60 www.sanolabor.si * * * * * *

8250 Brežice SANOLABOR Zdravstveni dom, Černelčeva 8 8-18 h (PO, SR, ČE), 8-15 h 
(TO, PE), 8-12 h (SO)

07 499 32 00 www.sanolabor.si * * * * * *

8290 Sevnica SANOLABOR Trg svobode 14 10-18 h (PO), 8-15 h (TO-PE), 
8-12 h (SO)

07 816 28 40 www.sanolabor.si * * * * * *

9000 Murska 
Sobota

SANOLABOR Ulica Staneta Rozmana 7 8-19 h (PO-PE), 8-13 h (SO) 02 536 10 30 www.sanolabor.si * * * * * *

9250 Gornja 
Radgona

BAJKA Panonska ulica 8 9-18 h (PO-PE), 9-12 h (SO) 02 564 88 58 bajka7@gmail.com www.biobajka.si * * * * *

PROBIOM www.biohrana.si www.biohrana.si 
(E-trgovina) * *

WWW.SOPHYTO.SI www.sophyto.si info@sophyto.si www.sophyto.si 
(E-trgovina) *

WWW.TM-SHOP.SI www.tm-shop.si 07 49 69 466 tm-shop@html.si www.tm-shop.si 
(E-trgovina) * * * *

BIOVAN www.bio-trgovina.si info@biovan.si www.bio-trgovina.si 
(E-trgovina) *

kam po izdelke  kam po izdelke  kam po izdelke  kam po izdelke  kam po izdelke  
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2380 Slovenj 
Gradec

KAŠČA - Trgovina z 
zdravo prehrano

Poštna ulica 4 (tržnica) 9-18 h (PO-PE), 8-12 h (SO) 040 876 205 trgovinakasca@gmail.com * * * * *

2380 Slovenj 
Gradec

SANOLABOR Mercator center, Ronkova 4 a 8-20 h (PO-SO) 02 883 86 06 www.sanolabor.si * * * * * *

3000 Celje TRGOVINA ZDRAVO Aškerčeva 14 9-16 h (PO-PE), 9-13 h (SO) 03 544 14 60 www.zdravahrana-biotop.si * * *
3000 Celje TRGOVINA BIO.SI Savinova 2 8-19 h (PO-PE), 8-13 h (SO) 03 620 22 04 trgovina-ce@biosi.si www.biosi.si 

(E-trgovina) * * * * * *

3000 Celje BIOTOPIC Glavni trg 10 8-19 h (PO-PE), 8-13 h (SO) 03 544 16 31 info@biotopic.si * * * * * *
3000 Celje BIOTOPIC CITY CENTER City center, Mariborska 100 8-21 h (PO-SO), 9-15 h (NE) 03 490 31 91 info@biotopic.si * * * * * *
3000 Celje SANOLABOR Mercator center, Opekarniška 

ulica 9
9-19 h (PO-PE), 8-21 h (SO) 03 491 17 01 www.sanolabor.si * * * * * *

3000 Celje SANOLABOR - PROSANA Kocbekova ulica 4 9-12 h, 14-18 h (PO-PE), 
9-12 h (SO)

03 544 33 95 www.sanolabor.si * * * * * *

3320 Velenje SANOLABOR Tomšičeva cesta 13-15 8-19 h (PO-PE), 8-12 h (SO) 03 897 73 20 www.sanolabor.si * * * * * *
4000 Kranj PHARMACARE MC Kranj Primskovo, Cesta 

Staneta Žagarja 69
8-21 h (PO-SO), 8-13 h (NE) 04 204 32 02 pc.primskovo@pharmacare.

si
www.pharmacare.si * * * * * *

4202 Naklo VITA CENTER, TRGOVINA 
VITA

Pivka 23 a 8-19 h (PO-PE), 8-12 h (SO) 04 25 19 555, 
031 367 897

trgovina@vitacenter.si www.vitacenter.si * * * * * *

4220 Škofja Loka SANOLABOR (franšiza) Stara cesta 17 8-19 h (PO-PE), 8-12 h (SO) 04 513 83 83 www.sanolabor.si * * * * * *
4270 Jesenice TRGOVINA SEMENA 

SONCA
Cesta Maršala Tita 29 10-18 h (PO-PE), 9-12 h (SO) 040 545 583 trg.semena.sonca@gmail.

com
www.semena-sonca.si * * * *

4270 Jesenice SANOLABOR Mercator center, Spodnji 
plavž 5

8-20 h (PO-SO) 04 583 64 60 www.sanolabor.si * * * * * *

5000 Nova Gorica VITA CARE NC Qlandia Nova Gorica, Cesta 
25. junija 1 a

9-21 h (PO-SO), 9-15 h (NE) 05 620 22 10 qlandia.ng@vitacare.si www.vitacare.si * * * * * *

5000 Nova Gorica SANOLABOR Mercator center, Industrijska 
cesta 6

9-21 h (PO-PE), 8-21 h (SO) 05 333 44 96 www.sanolabor.si * * * * * *

6000 Koper SANOLABOR Tržnica, Pristaniška 2 8-19 h (PO-PE), 8-13 h (SO) 05 626 26 70 www.sanolabor.si * * * * * *
6230 Postojna SANOLABOR Zdravstveni dom, Prečna 2 7.30-19 h (PO-PE), 8-12 h 

(SO)
05 720 36 10 www.sanolabor.si * * * * * *

8000 Novo mesto STARI MOST, ČAJARNA IN 
EKOTRGOVINA

Glavni trg 17 9-19 h (PO-PE), 9-12.30 h 
(SO)

07 33 70 160 www.stari-most.si * * * *

8000 Novo mesto SANOLABOR Mercator center Cikava, 
Podbevškova 4

8-20 h (PO-SO) 07 393 02 60 www.sanolabor.si * * * * * *

8250 Brežice SANOLABOR Zdravstveni dom, Černelčeva 8 8-18 h (PO, SR, ČE), 8-15 h 
(TO, PE), 8-12 h (SO)

07 499 32 00 www.sanolabor.si * * * * * *

8290 Sevnica SANOLABOR Trg svobode 14 10-18 h (PO), 8-15 h (TO-PE), 
8-12 h (SO)

07 816 28 40 www.sanolabor.si * * * * * *

9000 Murska 
Sobota

SANOLABOR Ulica Staneta Rozmana 7 8-19 h (PO-PE), 8-13 h (SO) 02 536 10 30 www.sanolabor.si * * * * * *

9250 Gornja 
Radgona

BAJKA Panonska ulica 8 9-18 h (PO-PE), 9-12 h (SO) 02 564 88 58 bajka7@gmail.com www.biobajka.si * * * * *

PROBIOM www.biohrana.si www.biohrana.si 
(E-trgovina) * *

WWW.SOPHYTO.SI www.sophyto.si info@sophyto.si www.sophyto.si 
(E-trgovina) *

WWW.TM-SHOP.SI www.tm-shop.si 07 49 69 466 tm-shop@html.si www.tm-shop.si 
(E-trgovina) * * * *

BIOVAN www.bio-trgovina.si info@biovan.si www.bio-trgovina.si 
(E-trgovina) *
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“Za strpno 
in socialno sožitje      

vseh generacij”

NajveËja prireditev za starejše 
in medgeneracijsko sodelovanje 
v Evropi

www.f3zo.si

30. september, 1. in 2. oktober 2009, 
Cankarjev dom, Ljubljana

odprto od 9. do 18. ure

vstop prost!

GENERALNI SPONZOR FESTIVALA, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.

Sprehodite se po razlicnih parkih in 
sprejmite uporabne nasvete, razpravljajte 
o perecih temah na konferenci, poslušajte 
strokovna predavanja, aktivno sodelujte 
na delavnicah, naucite se nekaj novega, 
uživajte v kulturnem programu ... 

ˇ

ˇ

ˇ

Da ne zamudite 
pomembnih dogodkov ...
Za dostavo novic na izbrani naslov nakažite  
7 EUR prispevka za leto dni in sveže natisnjene 
novice bodo vsak mesec že prve dni prišle do 
vas ali tistih, ki jih boste izbrali.  Prispevek na-
kažite na račun: 
TRR 0201 1025 5748 080,  Prejemnik: Društvo 
Ognjič, Mucherjeva 5, Ljubljana, Namen: Pri-
spevek za obveščanje.
Banka nam žal ne nudi popolnih podatkov pošiljate-
ljev prispevkov, zato vas naprošamo, da nam pošljete 
kopijo plačane položnice, ali nam popolne podatke 
(ime, naslov, datum plačila) posredujete na e-mail 
info@zazdravje.net.  S tem boste zagotovili, da bodo 
obvestila nemoteno prihajala na vaš naslov.  

Biogoriva - da ali ne
Ob obstoječem zanimanju za obnovljivo bioener-
gijo kot alternativo fosilnim gorivom velja opozori-
ti tudi na zaskrbljenost zaradi vpliva le-te na okolje. 
Nedavna študija s Havajev kaže, da pridelki, ki se 
uporabljajo za biogoriva, kažejo 2- do 4-krat večjo 
verjetnost, da bodo bolj invazivni kot druge rastli-
ne.  EU je za cilj določila povečanje deleža obnovlji-
vih virov v porabi energije na 20 % do leta 2020, kar 
vsebuje najmanj 10 % deleža obnovljive energije v 
prometu. Paket določa trajnostna merila za biogo-
riva, s čimer naj bi zagotovili njihovo resnično ko-
rist za okolje. Zato je pomembno vzpostaviti me-
tode za ocenjevanje okoljskega profila pridelka, še 
preden se v veliki meri vpelje na območja pridela-
ve.  Rezultati havajske študije kažejo na povečano 
invazivnost teh rastlinskih vrst. Rastline, izbrane za 
pridelavo biogoriv, so že same po sebi odporne na 
škodljivce in težke pogoje ter kažejo visoko repro-
duktivno zmogljivost, še najbolje pa uspevajo kot 
obsežno zasajene monokulture. Njihovo sajenje 
bo spodbujalo invazije, kar je še posebej zaskrblju-
joče pri področjih, ki so blizu občutljivih naravnih 
območij z visoko biotsko raznovrstnostjo. 
Vendar avtorji poudarjajo, da niso vse vrste enako 
problematične in bi nekatere lahko gojili na bolj 
naravi prijazen način. Neinvazivni primeri vključu-
jejo makadamijo in proizvodnjo sladkornega trsa.
Vir: Science for Environment, 9. 7. 2009 
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regionalne novice in dogodki stran ureja: Katja Podergajs [katja@metafora.si]

Trgovina ZDRAVO IN NARAVNO 
vabi v pokriti del Ljubljanske tržnice. 

Pri nas boste našli ekološko kozmetiko,  
prehrano in čistila.

ZIN d.o.o., tel.: 030 919 555, www.zin.si

JABLANA VABI K SODELOVANJU
V trgovini Jablana, ki domuje v pokritem delu 
tržnice BTC v Ljubljani, iščemo novo proda-
jalko. Vse, ki vas zanima delo v prijetno dišeči 
eko trgovinici, vabimo, da se oglasite na po-
govor. 
Prijave lahko pošljete na e-naslov: marija.koce-
var@siol.net,  za več informacij pa nas pokličite 
na: 031 506 801.

RASTER OČALA čvrstijo ohlapne očesne 
mišice - zmanjšujejo dioptrijo 
ANTI-ALERGIJSKI Titan okvirji brez Niklja - 
50 % lažji in najčvrstejši
Ob nakupu DVEH dioptrijskih okvirjev  
= cenejši artikel za 50 % ZNIŽAN
Ob nakupu DVOJIH sončnih očal  
= cenejši artikel za 50 % ZNIŽAN

-  zdravniško merjenje dioptrije
-  izdelava očal in svetovanje v 

naši optiki
-  kontaktne leče in tekočine
-  sončni program in ostali dodatki
-  plačila s karticami
-  veliko brezplačno parkirišče

OPTIK:  Tel.: 01/519 88 72 
Majorja Lavriča ul. 12, Ljubljana

OČESNA ORDINACIJA:  
Tel.: 01/519 25 34

www.optik-zakovsek.si

Ugodnosti pridobite z izrezkom tega oglasa in se ne seštevajo!

V torek, 1. septembra, vas vabimo v OŠ Fra-
na Albrehta Kamnik na otvoritev vodnjaka s 
čisto pitno vodo za otroke

Dodatne informacije: info@varujmookolje.si,  
01 28 04 870, www.varujmookolje.si. 

VIZIJA RODOVNE ŠOLE –  
uskladitev ter risanje in 
pisanje vizije
V drugi polovici septembra organiziramo 
4-dnevno druženje za usklajevanje in risanje 
vizije Rodovne šole na sedežu Zavoda Rodna 
Zemlja na Kureščku. Druženje bo v obliki ta-
borjenja, prisotni pa ste lahko po lastni želji in 
časovnih zmožnostih od le nekaj ur do vseh šti-
rih dni. Točen termin bo določen glede na vre-
mensko napoved in boste o njem pravočasno 
obveščeni vsi, ki se boste prijavili. 
Svoje prijave sporočite do 13. 9. na: 041 790 757 
ali 01 36 44 005 (Jasna Tara Martinjak).

DRUŠTVO AJDA DOMŽALE
ČETRTEK, 10. SEPTEMBER
UGOTAVLJANJE KAKOVOSTI SVEŽE ZELE-
NJAVE IN SADJA
Domžalski dom (stara knjižnica) v Domžalah, 
Ljubljanska 58, ob 19. uri. 
Ste v dvomih, ali sta zelenjava in sadje, ki ju 
kupujete, sveža? Poleg nekaj teoretičnih na-
svetov, vam bodo na voljo predvsem praktič-
ni primeri. 
Delavnico vodi g. Tugomir Najdič
Vstopnina: 3 EUR; Informacije: 041 323 249

DRUŠTVO AJDA SOSTRO
SREDA, 16. SEPTEMBER
JAGODIČEVJE 
Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe  
odredov 43
Vabimo vas na zanimivo predavanje ing.  
Janeza Turineka.  Informacije: 041 364 897
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