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Zelene verige, 9. september 2022



Ne poznam nobenega kmeta v svoji bližini, ki bi imel ambicije po
nekem blaznem bogatenju. Vsak pa pričakuje primerno plačilo za
svoje pridelke, da lahko dela naprej in se razvija.

- Mladi kmet



Delam v šolstvu in vem, da imajo velike omejitve pri
sklepanju javnih naročil. Želijo si več sodelovati z lokalnimi
kmeti, vključiti več ponudbe - pa jim sistem ne dopušča.

Mlada kmetica in učiteljica



POZITIVNI POGLEDI in IZKUŠNJE
Sistem je generalno dobro zasnovan. 

Velika vloga je na organizatorju prehrane. 

Na strani kmeta pa je, da zagotovi konstantno dobavo – v skladu s
pogodbo, ter zagotavlja enako kakovost.

      Če je interes na strani javenga zavoda (šole, vrtca …) bo sodeloval s teboj. 
      Če ne, lahko ponudiš po najnižji ceni in ne boš prišel skupaj. 

      Če je ta zainteresiran – če mu ni vseeno kaj otroci jedo v šoli in pozna
      prednosti lokalne hrane – zakaj je boljše kupovati slovensko, se zadeve
      speljejo. 



Nismo se prijavili zaradi slabih izkušenj iz preteklosti.
Prenizko plačilo za daleč preveč dela in hkrati želje po
zelenjavi, ki jo je nemogoče zagotoviti v nekem obdobju
(npr. solatne kumare v januarju ipd.).

Mladi kmet



(manj)POZITIVNI POGLEDI in IZKUŠNJE
Potreben je velik angažma kmeta za vključitev v sistem javnega naročanja -
pomanjanje lokalnih spodbud tako s strani občin, kot javnih zavodov.

Nepoznavanje pomena lokalne hrane v javnih zavodih in naročanje zgolj, da se
doseže določene odstotke in se zadosti predpisom. Neredna naročila in v
določenih primerih opominjanje na naročanje s strani kmeta. Naročanje iz
danes na jutri. Na kmetiji je to težje zagotoviti. 

Nepoznavanje razlike slovenske in uvožene hrane. Različni standarti.

Sezonskost in težave z zagotavljanem celoletne ponudbe živil v izvensezonskem
času. 



Menim, da bi morali kmetje imeti več možnosti za dostop do
javnih naročil, šole, vrtci pa večji odstotek vključitve le teh.
Potrebna bi bila tudi lokalna podpora, spodbujanje kmetov k
prijavi na razpis.

Mladi kmet



PREDLOGI ZA NAPREJ
Upoštevanje sezonskosti živil. Jedilnike je potrebno prilagoditi sezonski ponudbi in
oblikovanje mesečnih planov naročanja živil.

Ozaveščanje in izobraževanja tako organizatorjev prehrane kot vodstva šole - tudi
na lokalni ravni, s strani občine. Bravo za zelene verige! Predlagamo tudi
izobraževanja otrok (obiski na kmetiji, kaj pomeni sezonskost hrane...). 

Lokalnega se nebi smelo omejevati s procenti! Potrebno je tudi vsaj zagotoviti višje
procente (če že ne neomejeno) in dodatna sredstva. Ni logično, da varčujemo pri
hrani, torej pri osnovi za naše zdravje.   

Veliko priložnosti - kmetje se moramo bolj povezati. 
 



LOKALNA PODPORA
 

Spodbujanje kmetov k prijavi na razpise.



Ne poznam nobenega kmeta v svoji bližini, ki bi imel ambicije po
nekem blaznem bogatenju. Vsak pa pričakuje primerno plačilo za
svoje pridelke, da lahko dela naprej in se razvija.

Hvala za vašo pozornost.


