OBČINA SVETI TOMAŽ- PARTNER V PROJEKTU SAMOOSKRBA PODRAVJA
Občina Sveti Tomaž je v letošnjem letu pristopila k projektu SAMOOSKRBA PODRAVJA.
Mariborska razvojna agencija je v letu 2014 začela vzpostavljati prehransko platformo za samooskrbo Podravja.
Potekala so številna srečanja z različnimi deležniki iz gospodarskega, javnega in nevladnega sektorja. Srečanja
so se nadaljevala v letošnjem letu, kjer so k sodelovanju v projektu aktivno pristopile tudi občine Zg. Podravja in
izvedbo projekta tudi podprle. Aktivnosti v projektu izvaja za občine ORP SG tudi Razvojna agencija Slovenske
gorice.

V projektu smo si zastavili več ciljev. Zelo pomemben med njimi je prepoznati prioritete regije in se na tej
osnovi pripraviti na bodoče razpise za programsko obdobje 2014-2020. Hkrati prepoznavamo tudi prioritete
posamezne občine, na katerih bo temeljil razvoj občine. Prioritete se razlikujejo od občine do občine, zato
iščemo vsebine, ki jih lahko na ravni občin skupaj povežemo in razvijamo. Pogovori o vsebinah potekajo s
kontaktnimi osebami iz občin (iz vseh treh sektorjev). Z njihovo pomočjo pridobivamo potrebne podatke za
projekt.

Projekt Samooskrba Podravja je dolgoročni projekt in hkrati proces, s katerim želimo doseči trajnostne učinke
samooskrbe (socialno-ekonomski in okoljski učinki).

Ključni partnerji projekta so kmetijski pridelovalci, zato so v oktobru 2015 potekala srečanja, na katerih smo
pridelovalcem predstavili projekt ter prodajne poti, ki jih odpiramo in razvijamo za njih. Aktivnosti smo usmerili
v ciljno skupino - javne ustanove. Najprej smo projekt predstavili ravnateljem/ravnateljicam vrtcev in osnovnih
šol ter dijaških domov. Nato pa so potekala srečanja z organizatorji prehrane ustanov, na katerih so se predstavile
organizacije, ki povezujejo male pridelovalce ter posamezni pridelovalci. Javne ustanove se že sedaj trudijo
otrokom, mladostnikom zagotoviti kvalitetno hrano, vendar so z izvajanjem javnih naročil velikokrat primorane
naročiti hrano z najnižjo ceno.

GOSPODARSKI SEKTOR
kmetijska gospodarstva,
kmetijske zadruge,
živilsko-predelovalna
industrija, podjetja

JAVNI SEKTOR
občine, FKBV, KGZS,
ZRSZ, ministrstva,
vrtci, šole, druge
javne ustanove

NEVLADNI SEKTOR
društva, združenja,
civilne iniciative

V nadaljevanju projekta bodo potekala srečanja tudi s potrošniki, kjer bomo izpostavili naslednje prednosti
oskrbe z lokalno hrano:

Koristi projekta segajo na različna področja našega delovanja.

večja stopnja
samooskrbnosti občine,
ustrezne vsebine za projekte,
zaposlovanje

lokalna kvalitetna hrana, zaupanje
v domače pridelovalce, investicija v
zdravje

večja samooskrba v regiji,
ohranitev in razvoj kmetij,
nova delovna mesta, usklajene
prioritete regije in skupno
sodelovanje na razpisih

Pripravila: mag. Danijela Kocuvan, koordinatorica projekta Samooskrba Podravja

