
ODGOVORI NA VPRAŠANJA TRGOVINE MERCATOR 

 

1.        Koliko hrane zavržete dnevno? 
V Mercatorju si kot dober gospodar z vsemi mehanizmi, ki jih imamo na voljo, 
prizadevamo, da bi čim manj živil končalo med odpadki. Podjetju nikakor ni v 
interesu, da bi izdelke kupovalo, in jih nato odmetavalo. Zato je količin zavržene 
hrane v Mercatorju manj od kala, dovoljenega za trgovino. Z natančnim sistemom 
naročil, s prizadevanji zaposlenih in z zgodnjim odkrivanjem kritičnih rokov 
uporabnosti izdelkov v zalogi, z znižanjem cene pred pretekom roka uporabnosti in z 
donacijami presežkov hrane močno znižamo količine presežkov hrane. Ker ima 
Mercator najširšo mrežo trgovin v Sloveniji, pa vseeno neka količina živil postane bio 
odpadek, ko jih ni več mogoče ali dovoljeno prodati ali uporabiti. 
  
  

2.        Kaj naredite z gnilim sadjem in zelenjavo? Kaj naredite s kruhom in 
pekovskimi izdelki? Kaj pa npr. s picami, ki ostanejo? 

Gnila sadje in zelenjava nista primerna za prodajo (ni skladno z zakonsko 
definiranimi tržnimi standardi) in gresta v odpis, odvaža zunanja pooblaščena družba 
za ravnanje z biološkimi odpadki. 
Prizadevamo si tudi, da bi bilo preostalega kruha in pekovskih izdelkov čim manj, 
zato jih čim več dopečemo v trgovini, bureki, pizze, rogljički, krofi se večinoma 
prodajo dopoldne, če kaj ostane, se lahko donira, sicer mora v bio odpadke. 

  

3.        Opazil sem, da hrano ki ji je potekel rok ali pa ji bo kmalu potekel rok, 
znižate. Kaj pa naredite s hrano, ki se po tem še vedno ne proda? 

  
Vidite lahko, da živil, ki so označena, da jim kmalu poteče rok uporabe, v trgovinah ni 
veliko. Živilom, ki jim je potekel rok z oznako »porabiti do«, naslednji dan po potek 
roka uporabnosti dobijo status odpadek« (zakonska zahteva). Po poteku datuma 
uporabe prodaja ni dovoljena. Živila se na zadnji dan pred pretekom datuma 
minimalne trajnosti lahko donirajo (v enotah, kjer je vzpostavljen proces donacij). 
Sicer se uvrstijo kot odpadek. 
Živilom, ki jim je potekel rok z oznako »uporabno najmanj do« ne prodajamo po tem 
datumu. Za taka živila bi bila potrebne posebne analize ustreznosti, da bi lahko še 
bila v prodaji. 

4.        Obstajajo kakšna pravila ali zakoni za ravnanje z zavrženo hrano? 
a. Uredba o odpadkih 
b. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o določitvi zdravstvenih pravil za 

živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso 
namenjeni prehrani ljudi 

c. Drugi zakonski in podzakonski akti 
d. Mercator nosilec standarda ISO14001. 

5.       Ali je ravnanje z zavrženo hrano v vseh Mercatorjih enako? 
Ja, postopki so v vseh enotah standardizirani. 



6.       Kaj naredite z zavrženo pijačo? 
Upošteva se veljavnost roka uporabnosti, donacija na zadnji dan RU ali odpis. 

7.       Kako določite, katero hrano je treba zavreči? 
Hrana, ki kaže znake kvara (uvela, gnila sadje in zelenjava), je neprimerna za 
prehrano ljudi. Prav tako hrana, ki ji je potekel datum uporabe, hrana, ki ji je potekel 
datum minimalne trajnosti, hrana s poškodovano originalno/primarno embalažo, drugi 
primeri neskladij na izdelkih. Za določene vrste živil (kruh) so v manjši meri možna 
tudi vračila dobavitelju, sicer pa s pozorno nabavo in dopeko te količine čim bolj 
znižamo. 

8.       S kakšnimi postopki se trudite zmanjšati količino zavržene hrane? 
a. Stalna skrb nad prodajnim asortimanom. 
b. Naročanje blaga glede na dinamiko prodaje. 
c. Pozicioniranje blaga na prodajnih policah ali poraba z izpodrivanjem 

blaga s starejšim datumom. 
d. Nižanje cen v določenem časovnem razponu pred iztekom »roka 

uporabnosti«. 
Doniranje presežkov živil (poteka v določenih trgovinah, kjer je to smiselno, saj 
drugod ne ostane dovolj živil), sodelujemo s pogodbenimi partnerji-prostovoljci: 
Zveza Lions klubov Slovenije,  Rdeči križ Slovenije, Škofijska karitas Ljubljana, 
Inštitut Antona Trstenjaka, Društvo krog. 
 


