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• Povečanje ekološke in lokalne prehranske samooskrbe v  JZ

• Povečanje dostopnosti lokalno pridelane hrane prebivalstvu  

• Prispevek k zdravju otrok in drugih ranljivih skupin

• Povečanje obdelane kmetijske površine

• Povečevanja odstotka ekološko obdelanih površin

• Povečanje (ali vsaj ohranjanje) število kmetij

• Povečanje predelave v okviru dopolnilnih dejavnosti 

• Večja pridelava hrane občanov za lastne potrebe

Za vse cilje bomo zagotovili merljivost  in preverljivost 

Pregled dosedanjih dobrih praks in že izvedenih projektov  

Cilji projekta 
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1. Uvod

2. Pozdrav župana Mestne občine Kranj, Matjaža Rakovca

3. Predstavitev aktualnih aktivnosti in priložnosti

4. Primeri dobrih praks na zavodih v Mestni občini Kranj

5. Prvi rezultati ankete o prehrani v javnih zavodih MOK

6. Predlog akcijskega načrta projekta 

7. Pobude, vprašanja, predlogi

Dnevni red 
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JAVNI ZAVODI

• Promocija in predstavitev projekta na sestanku z direktorji Javnih zavodov MOK, izvedeno 16.9.2019

• Ankete in intervjuji – v januarju in februarju smo jih izvedli s sodelavci BC Naklo, vse zavode smo osebno obiskali, preliminarna analiza 
odgovorov že narejena

• v vseh zavodih najpomembnejši kadri – v mnogih okoljih oblikujejo zelo uspešne zgodbe, ponekod predvsem  
zaradi kadrovske stiske več izzivov in nevšečnosti 

• delež lokalnih in ekoloških živil se zelo razlikuje – glede na vrednost največ 21% lokalnih živil in 23% 
ekoloških - skupaj torej več kot 40% “kvalitetnih” živil, pri nekaterih živilih tudi 60%

• zelo različno stanje sklenjenih pogodb – tako terminsko kot po vsebini

• Usklajena strokovna  podpora pri oblikovanju in izvajanju javnih naročil in kontroli kvalitete 

PONUDNIKI

• Promocija in predstavitev projekta na sestanku z  zadrugami – izveden  13. 2. 2020

• Pripravljenost za sodelovanje pri boljši ponudbi javnim zavodom

• Kvalitetna in trajna ponudba – nujna stabilizacija in uskladitev povpraševanja  

UVOD 
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• Na nivoju MOK  in sodelujočih občin bomo oblikovali delavno skupino z nalogami: 

• Izhodišča - strokovne smernice zdravega prehranjevanja v praksi

• Seznanitev s ponudbo lokalnih in ekoloških živil  

• Izdelava vzorčnih jedilnikov na osnovi smernic in dobrih praks

• Javna naročila 
• Priprava sklopov živil za izločene dele (20%) in za javna naročila 

• Izdelava primerov javnih naročil za različne  vrste javnih naročil 

• Strokovna podpora pri izvedbi javnih naročil    

• Strokovna podpora pri vhodni kontroli kvalitete in drugih fazah nabave

• Izobraževanje o uporabi sodobne tehnologije

• Ustanovitev aktiva organizatorjev šolske prehrane?

Akcijski načrt – javni zavodi - predlog
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• predstavitve  ponudbe lokalnih in ekoloških živil – tudi razpoložljive količine 

• organizacija usklajene preskrbe – povezava in logistika 

• dogodki za otroke vrtcev in učencev šol – obiski kmetij, delavnice, razstave, poletno delo za 
srednješolce  (tabori) 

Akcijski načrt – ponudniki - predlog
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• Podpis zaveze (iniciative) županov Sveta gorenjske regije, da bodo s polno 
odgovornostjo pristopili k projektu »lokalno«

• Pridobitev sredstev za projekt v okviru razpisov MKGP, LAS Gorenjska košarica 
in drugih – v sodelovanju z BSC Kranj, RA SORA Škofja Loka in RAGOR Jesenice

• Promocija projekta 
• Kuharji, športniki, politiki

• Gostinci 

• Zavod za turizem in drugi zavodi MOK 

• Centri za medgeneracijsko sodelovanje – prenos znanja

Akcijski načrt – skupne aktivnosti - predlog 
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