18. 12. 2017 - V Bruslju objavili izkušnje Slovenije o vzpostavitvi kratkih dobavnih verig
lokalne hrane

Mestna občina Ljubljana želi spodbuditi nakup hrane, ki jo pridelujejo lokalni kmetje
Lokalni kmetje pridelujejo hrano za vrtce in osnovne šole v Ljubljani
Javne ustanove, kot so osnovne šole in vrtci, lahko preko javnih naročil kupijo hrano, ki je pridelana v
okolici mesta. Tako lahko skrajšajo razdaljo med pridelavo in mestnimi potrošniki. Eden od načinov za
to je vključitev meril za izbor na javnih razpisih za hrano. Nekatere šole v Ljubljani imajo neposreden
stik z lokalnimi kmeti, druge sodelujejo z zadrugami, ki posredujejo pri dostavi hrane", pravi Vesna
Erhart, zunanja strokovnjakinja za Oddelek za varstvo okolja pri Mestni občini Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana želi spodbuditi nakup hrane, ki jo pridelujejo lokalni kmetje. Občina je
odgovorna za vrtce in osnovne šole, zato jih želi povezati s kmeti. To ponuja kar nekaj izzivov. Vesna
Erhart pravi: "Okoli 800 kmetov na ljubljanskem področju so majhne do srednje velike kmetije. To
pomeni, da mora šola naročiti proizvode od različnih malih kmetov, kar pa prinaša velik logistični
izziv. V tem primeru je ena od rešitev delati z zadrugami, ki zbirajo pridelke od kmetov in jih dostavijo
v šolo. Dodaten izziv je, da šole nimajo toliko osebja za kuhanje, zato potrebujejo hrano, ki je že na
pol pripravljena. Večje kmetije lahko zagotovijo hrano, kot je olupljen krompir, ter očiščena in
razrezana zelenjava."
Glavna naloga Vesne Erhart je povezati majhne in srednje velike kmetije z osebami, ki so odgovorne
za nakup hrane v vrtcih in osnovnih šolah. Letos je s kolegi iz Mestne občine Ljubljana pričela
organizirati delavnice za kmete in delavce v šolah, kot so kuharice in ravnatelji. Televizijski kuhar
Primož Dolničar in kuhar Danijel Habjan sta na lokalni osnovni šoli v Stranah pripravila jedi iz lokalne
in sezonske hrane. Pita s karamelizirano šalotko in bučo se je izkazala za velik uspeh. Vesna Erhart:
"Ko smo videli sestavine, so bili sodelujoči na šolski delavci najprej skeptični. Vendar pa so po tem, ko
so jo poskusili in videli, da se jo lahko pripravil, rekli: »V redu, to bi lahko bilo ustrezno za naše
otroke.« "
Po predstavitvah okusov je sledila predstavitev prehrambene ponudbe. Manjše kmetije so pripravile
svojo ponudbo, kaj lahko proizvedejo v različnih letnih časih, zaposleni v šoli pa so to naročili. Erhart:
"Resnično želim slediti pristopu po korakih. Ko bodo majhne kmetije dogovorile prva naročila za šole,
bodo lahko te manjše kmetije proizvedle več in sčasoma pripravile večje in bolj zapletene ponudbe za
javna naročila."
Za pripravo ponudb lahko šole dobijo pomoč Mestne občine Ljubljana. Dosedanji rezultat: pomoč pri
pripravi 60 javnih razpisov za nabavo hrane v zadnjih treh letih izkazuje, da je povprečni delež odkupa
lokalne hrane, podvojen s 6 na 12 odstotkov. Vesna Erhart je zadovoljna s temi dosežki: "Ponosni
smo, da lahko osnovnim šolam in vrtcem omogočimo, da kupujejo hrano celo od najmanjših
kmetov."
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