
Za vetjo samooskrbo zzdravo hrano, pridelano v domatem okolju
V zadnjem obdobju se vse bolj zavedamo problema in pomena zago-
tavllanja zadostne oziroma vetje lokalne samooskrbe, ki po eni strani
omogoda preiivetje kmetom in domaiim pridelovalcem, po drugi strani
pa vse bolj osvelienim potroinikom omogoia izboljianje prehranskim
navad s sveio, sezonsko in lokalno pridelano hrano. Tudi kamniSki in
okoliSki kmetje so vse glasnejii, sai ielijo pridelane izdelke ob podpori
lokalnega okolja in odgovornih institucij ponuditi lokalnim kupcem.

Na obmoilu obiin Srca Slovenije deluie mreia za samooskrbo s
hrano, ki jo je vzpostavil Center za razvoi Litija v sodelovanju z
Zadrugo za razvoi podeiella Jarina. Prve aktivnosti na tem podroiju
so bile izvedene ie pred petimi leti, ko se je zadela vzpostavliati mreia
ponudnikov podeielskih produktov v Obiini Dol pri Ljubliani in ie bila
po besedah Aleksandre GradiSek, direktorice Centra za razvoj Litija,
izvedena tudi prva dostava lokalnih pridelkov v Vrtec Litija. Z name-
nom Sirjenja mreie so preko programa LAS Srce Slovenije,v katerem je
vkljuiena tudi obiina Kamnik, vkljuievali Sirie obmodje Srca Slovenije.
Danes Jarina povezuje lokalne pridelovalce in javne institucije, v katere
le dobavila ie skoraj 100 ton sadja in zelenjave.

Zanimalo nas je, na kakien naiin in kako uspeino povezujeio lokalne
pridelovalce in potrolnike z namenom zagotavljanja oskrbe z zdra-
vo hrano, pridelano v lokalnem okolju. Pogovarjali smo se z Nata5o
Smrekar, koordinatorko mreie za samooskrbo s hrano na obrnoiju
Srce Sloveniie,

l(oi pomeni mreia zo lokalno mmooskbo in kdo je vUjuden vonjo?

Predvsem z integriranim in ekoloiko pridelanim sadiem oskrbujemo
nekatere vrtce in osnovne iole na obmoiju Srca Slovenije.V mreio
za lokalno samooskrbo so vkliuiene kmetije, ki imajo trine viSke za
prodajo. Svole produkte lahko samostojno triijo na trinicah ali pa jih
preko Zadruge Jarina dobavljaio v javne ustanove.V domialski obiini je
v mreio za lokalno samooskrbo vkljuienih deset kmetij, iz Komende
sodelujeta dve kmetiii, iz Kamnika pa sedem kmetij. Skupno v mreii
sodeluje preko 100 kmetov, od tega je pribliino 50 kmetij taKnih, ki so
skozi leto na kakrienkoli zgoraj navedeni naiin aktivne

Koko uspeino je oskrbo jovnih institucij (ilole, vrtci, domovi za
ostorele, bolniSnice itd.)z lokotno hrono no celotnem obmodju in
5e posebej na obmodju kornniSke, domialske in sosednjih obflin?

Stevilo javnih ustanov se iz tedna v teden poveiuje.Tako sedaj sodelu-
jemo ie z 9 vrtci,4l osnovnimi 5olami ter dvema domovoma za sta-
rej5e obiane na obmodiu Srce Slovenile. V Kamniku oskrbujemo
5 osnovnih {J"l (OS Smartno vTuhinju, OS Stranje, OS Frana
Albrehta, OSTome Brejca, OS MarijeVere), trudimo pa se, da
bi konkretna narofila izvedli tudi z Domom za starej5e obia-
ne Kamnik, kjer smo bili izbrani kot eden od dobaviteliev za dobavo
krompirja, jabolk ter sveie zelenjave.V domialski obtini trenutno
sodelujemo z dvema vrtcema ter petimi osnovnimi Solami.

K sodelovanju vabimo tudi druge javne ustanove, ki bi se ielele
vkljuiiti v mreio, poleg njih pa tudi kmete, ki iStejo moinosti
za prodajo vi5kov svojih pridelkov

Konkretno kotere primere dobre proke loftolne somoosfube iohko
izpostovite,ki bi bile lahko tudi dober vzgled komniikemu kmetu?

V sodelovaniu z obiino Kamnik smo realizirali projekt >Uvedba ekoem-
balaie Naravnost z deiele<, v okviru katerega smo razvili ekolo5ko pri-
jazno leseno embalaio za veikratno uporabo, ki se bile pri uporabnikih
dobro sprejete. Zelimo poveiati interes lokalnih kmetov za veiio proi-
zvodnjo in skraj5ati pot izdelka od proizvodnje do kontnega porabnika.

Ena od prodajnih poti za kmete je tudi lokalna trinica, tako smo med
drugim na ieljo iupana obiine lvanina Gorica vzpostavili lokalno tr-
inico. K sodelovaniu oz. k prodaii smo povabili maniSe pridelovalce z
obmoiia lvandne Gorice ter jim zagotovili pogoje za prodaio enkrat
tedensko in ob meseinih tematskih dnevih.Zaietki so bili teiki, vendar
danes sodeluje ie vei kot 40 lokalnih ponudnikov, marsikateri med njimi
le poveial svojo prodaio tudi za 100 odstotkov.

To kaie, da lahko s pravim in strokovnim pristopom tako k prideloval-
cem, kmetom kot potroinikom, seveda pa ob podpori lokalnega okolla,
doseiemo pomemben korak k veiji in boliSi samooskrbi z zdravo hra-
no, pridelano v dobro poznanem domaiem okolju. S tem pa spodbudi-
mo kmete in pridelovalce, da bodo vzdriali v teikih razmerah na trgu,
ohranjali tako kmetije kot pridelavo sadja, zelenjave in drugih domaiih
dobrin.

H lvalitetne|Semu iivljenju no podeielju in v rnestu bistveno pri-
spevo tudi soiitje kmetov,pridelovalcev in kupcev domo pridelane
hrane, zoto stopimo skupoj no poti k vedji in boljii lokolni somo-
oskrbi. V pomoi vom bodo tudi stlokovno usposobljeni svetovolci
zadruge lorino in pregledno internetno stron www.rozvoj,si,
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