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• zavedanje pomena lokalne trajnostne oskrbe 

s hrano: 

- zavzemanje za izboljšanje prehranskih 

navad z zagotavljanjem sveže, sezonske in 

raznovrstne lokalne ponudbe 

- večanje tudi ekonomske moči z novimi 

možnostmi zaposlovanja na lokalni ravni in 

nove tržne priložnosti za lokalne 

pridelovalce, ter pravično ceno 



Razvoj lokalne samooskrbe  
v Srcu Slovenije 

Leto 2006/2007: združevanje proizvajalcev kmetijskih pridelkov in 

izdelkov iz občine Dol pri Ljubljani pod BZ Naravnost z 

dežele; izdelani letaki, izdelana spletna stran www.nadezeli.si 

Leto 2007: prve dostave v Vrtec Litija, OŠ Gradec iz Litije, kmetje 

sami dostavljajo pridelke 

Leto 2009: začetek izvajanja programa promocije in trženja 

lokalnih proizvodov, analiza stanja tržnih viškov in 

potencialnih kupcev na območju Dola pri Ljubljani, Kamnika, 

Litije, Lukovice, Moravč in Šmartnega pri Litiji  
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Ugotovitve 

• obstajajo tržni viški in potencial za povečanje proizvodnje v 
kratkoročnem obdobju (razpršeni, geografska razseljenost 
ponudnikov), 

• skoraj vse kmetije svoje izdelke prodajajo na domu; le 30% 
tudi po drugih tržnih kanalih; mnogi nimajo ustreznih 
dovoljenj za prodajo izdelkov, 

• kmetje izpostavljajo željo in pripravljenost za sodelovanje v 
mreži Srca Slovenije, 

• večji kupci želijo enega dobavitelja  

– ki bo zagotavljal celoten nabor lokalnih izdelkov 
(združevanje ponudnikov), 

– ki je zanesljiv (skladiščenje in distribucija) 

 



Mobilna dostava 

Leto 2010: pričetek izvajanja programa povezovanja v mrežo 

za lokalno samooskrbo v Srcu Slovenije in priključitev 

novih ponudnikov in kupcev iz občine Domžale ter 

vzpostavitev mobilne oskrbe območja  

 

 

 

 

 

 

 



Stanje 2011 in načrti 

 

Stanje v februarju 2011: 

- kupci; vrtci (7), osnovne šole (26) in ena srednja šola ter gostišča iz območja  

-  dobavitelji; 53 dobaviteljev s pestro ponudbo kmetijskih pridelkov in izdelkov 

- zagotovljen lasten prevoz pridelkov in vzpostavljen sistem distribucije 

 

Načrti za v prihodnje: 

- najem ali odkup primernih skladiščnih prostorov z opremo 

- vzpostavitev sistema lokalnih tržnic in dostava onemoglim starejšim 
občanom 

- nakup in postavitev avtomatov z lokalnimi proizvodi 

- povišati prodajo v obstoječim in novim kupcem za 15% (letu 2010 smo 
distribuirali 50 ton lokalno pridelanega sadja, zelenjave, medu, mleka itd.)  

- aktivno vključevanje novih dobaviteljev in promocija ter informiranje javnosti 
v glasilih lokalnih skupnosti in na prireditvah 

- priključitev v mrežo za lokalno samooskrbo s hrano občine Šentrupert, 
Ivančna Gorica ter druge 

 



Priložnost in namen programa 

• priložnost koriščenja naravnih danosti podeželja na območju Srce 
Slovenije  

• namen povečati sedaj nizko samooskrbo s kmetijskimi pridelki in 
izdelki  

• spodbujanje razvoja tržno usmerjenih kmetij z usmeritvijo v pridelavo 
visoko kakovostnih proizvodov in z večjo dodano vrednostjo 

• Povečanje lokalne samooskrbe s pristopom – »iz regije za regijo«, ker:  

- zagotavlja prihodek lokalnim proizvajalcem  

- potrošniki uživajo bolj sveže in zdrave kmetijsko živilske proizvode  

- ima pozitivne učinke tudi na okolje 

- dviguje dodano vrednost in kakovost v pridelavi in predelavi ter trženju 
lokalnih kmetijskih proizvodov 

- pomembno pripomore k doseganju izboljšanja zaposlitvenih možnosti 
in izboljšanju kakovosti življenja na podeželju 



Organizacijska struktura  



  

 

Povečanje deleža lokalne samooskrbe  

je v interesu 

 

dodaten zaslužek za kmetijska gospodarstva 

kvalitetnejša  hrana za  lokalno prebivalstvo 

manj negativnih vplivov na okolje  

boljši pogoji za življenje in delo  

 

vseh prebivalcev podeželja. 

 

 



“KUPUJMO, KUHAJMO IN  

SE PREHRANJUJMO  

SEZONSKO, LOKALNO, DOMAČE IN 

TRADICIONALNO” 

 
Jarina, zadruga za razvoj podeželja, z.o.o. 

Poslovalnica: Kidričeva 1, Litija 

Tel.: 01 8972 104, GSM: 051 312 739  

www.srce-slovenije.si  
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