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Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt je ena izmed 

akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim 

parlamentom. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije,Vlade Republike 

Slovenije ali Evropskega parlamenta.



Zagotavljanje trajnostne oskrbe z lokalno 
pridelano hrano

• 150 ton sveže zelenjave in sadja (2007-2012)

• Preko 60 javnih ustanov

• 100 ponudnikov/proizvajalci



SRCE SLOVENIJE

•1.555 km2                              
(7,7% območja 
Slovenije)

•196.000 prebivalcev

•Območje: 16 občin





Naša pot …

2004-2006

Ustanovitev in pridobitev ustreznih dovoljenj

2006-2007

Priprava projekta Naravnost z dežele www.nadezeli.si

2007

Prva dostava za šolo in vrtec v Litiji

2007-2009

Geografska širitev dejavnosti

Projekt LAS: “Podpora promocije in trženja lokalnih proizvodov območja Srce
Slovenije”

http://www.nadezeli.si/
http://www.razvoj.si/?lng=sl&t=projekti&id=91


2010

Vzpostavljena distribucija z dostavnim vozilom in skladiščem na območju Srca 
Slovenije in širše

Širjenje mreže ponudnikov in kupcev območja Srce Slovenije (LAS: “ 
Povezovanje v mrežo za lokalno samooskrbo v Srcu Slovenije”)

2011

Izdan priročnik “Priročnik z merili kakovosti za lokalno predelana živila, za 
namen prodaje v vzgojno izobraževalne ustanove, domove za starejše občane 
in gostilne ter na tržnicah” http://www.nadezeli.si/?t=projekt

2012

Vzpostavljanje novih tržnih in prodajnih kanalov, razširjena mreža ponudnikov 
in kupcev 

http://www.razvoj.si/?lng=sl&t=projekti&id=91


Oskrbovanje javnih inštitucij

http://www.razvoj.si/?lng=sl&t=projekti&id=91


Proces naročanja
1. korak

Podpis sporazuma za dobavo živil

2. korak

Obveščanje o ponudbi

Naročanje 

Priprava dobavnic

Določitev poti in razvrstitev dostav 

3. korak

Prevzem artiklov pri ponudnikih 

Kontrola kakovosti

Dostava

http://www.razvoj.si/?lng=sl&t=projekti&id=91
http://www.razvoj.si/?lng=sl&t=projekti&id=91


Vrsta dobavljenih artiklov

Dostavljena zelenjava: solata, radič, zelje, krompir, korenje, 
čebula, paradižnik, paprika, bučke, koleraba, šparglji, peteršilj, brstični ohrovt 
idr.

Dostavljeno sadje: jabolka, jagode, hruške, slive, češnje, fige, orehi, lešniki 
idr.

Predelani izdelki: kislo zelje, kisla repa, med, jabolčni sok idr.

http://www.razvoj.si/?lng=sl&t=projekti&id=91


Rezultati trajnostne oskrbe s hrano

Uživanje kakovostnih živil

Povečanje prihodka lokalnih pridelovalcev

Nova delovna mesta na podeželju

Zmanjšanje obremenitve okolja

http://www.razvoj.si/?lng=sl&t=projekti&id=91


Hvala za pozornost!

www.jarina.si

www.nadezeli.si

www.srce-slovenije.si

natasa@jarina.si
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