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PODRAVJE: IZHODIŠČA IN PRILOŽNOST 

 
SLOVENIJA 

Št. občin: 212 
Št. kmetijskih gospodarstev: 70.000 (2010)   
Št. javnih ustanov: 1.502 

PODRAVJE 
Št. občin: 41 
Št. kmetijskih gospodarstev: 12.318 (2010)   
Št. javnih ustanov: 120 

 

Porabljena sredstva za živila za osnovne 
šole v 12 regijah = 84 mio € / leto 

 

SLOVENIJA: 20 % = 16,8  mio € / leto   
                                        za lokalno hrano                                   
Vir: Zavod za šolstvo RS, Irena Simčič 

 

Porabljena sredstva za živila za osnovne 
šole v Podravju = 12 mio € / leto 

 

PODRAVJE: 20 % = 2,4  mio € / leto   
                                   za lokalno hrano  

PRILOŽNOST: Začetek projekta Samooskrba Podravja, maj 2015 
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Glavni cilj 

Povečati stopnjo prehranske samooskrbe v Podravju. 

 

Specifični cilj 

1. Povečati porabo lokalno pridelane hrane v javnih ustanovah v Podravju. 

2. Povečati možnosti prodaje lokalnih pridelovalcev v najbližje javne ustanove za 
doseganje kratkih dobavnih verig. 

 

Posredni cilji  

1. Povezati lokalne ponudnike hrane in jih usposobiti za skupen uspešen nastop na trgu. 

2. Zmanjšanje odvisnosti od uvoza hrane. 

3. Ohraniti in povečati število delovnih mest na kmetijah. 

 

 

 

Kratkoročni cilj, do 2020: vse javne ustanove v Podravju, izločeno 20 % za lokalno hrano 
Dolgoročni cilj, do 2030: organizacije lokalnih ponudnikov – prijava na javna naročila 

CILJI PROJEKTA 
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RAZVOJNE AGENCIJE 
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ŠTAJERSKI RECEPT ZA VEČ SLOVENSKE HRANE                
V JAVNIH ZAVODIH (Agrobiznis, Petra Šubic) 

ZAUPANJE - ODGOVORNOST - SODELOVANJE - FLEKSIBILNOST 

KOMUNIKACIJA & ODNOS 
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MARIBORSKA 
RAZVOJNA 
AGENCIJA 

KGZS Zavod 
Maribor, 

Ptuj 

FKBV 

OBČINE 

JAVNE 
USTANOVE 

ZDRAVSTVENI 
DOM 

MARIBOR 
MINISTRSTVA 

PRIDELOVALCI, 
KZ, ORG. PRID. 

MEDIJI 

GZS -Zbornica 
kmetijskih in  

živilskih podjetij 

REGIONALNE 
RAZVOJNE 
AGENCIJE 
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AKTIVNOSTI Z INŠTITUCIJAMI 

1. Sestanki s koordinatorji projekta iz občin 

2. Sestanki s strokovno skupino projekta, člani iz: KGZS 
Zavod Maribor in Ptuj, Fakulteta za kmetijstvo in 
biosistemske vede, Zadruga Dobrina, Občina Ormož, 
MRA 

3. Sestanki s KGZS Zavodom Maribor, predstavitev 
projekta kmetijskim svetovalcem  

4. Sestanki s predstavniki Fakultete za kmetijstvo in 
biosistemske vede 

5. Sestanek z ZRS Bistra Ptuj za razširitev          projekta 
projekta na občine Sp. Podravja 

6. Predstavitev projekta in rezultatov  

       na svetu regije (župani Zg., Sp. Podravje) 

7. Sodelovanje med GZS-Zbornico kmetijskih in živilskih   

       podjetij, MKGP, MJU in MRA – izbor                               

       5 ustanov iz Podravja za pomoč pri izločanju sklopov  
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1. Srečanje z ravnateljicami mariborskih 
vrtcev 

2. Srečanje z ravnatelji osnovnih šol v 
Mariboru 

3. Srečanje z ravnatelji dijaških domov 
Zg. Podravja 

4. Srečanja posebej z organizatorji 
prehrane, skupna srečanja z 
organizatorji prehrane in ponudniki 

5. Delavnica za organizatorje prehrane 
in vodje kuhinj (izločanje sklopov, 
merila za kakovost) 

6. Ogled izbranih štirih kmetij z 
organizatorji prehrane vrtcev, 
osnovnih šol 

7. Sestanki z domovi upokojencev, 
bolnišnico, zavodom 
 

AKTIVNOSTI Z JAVNIMI USTANOVAMI 
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1. Srečanje med organizacijami, ki 
povezujejo manjše ponudnike: Zadruga 
Dobrina, Združenje za ekološko pridelavo 
SV Slovenije, Spletna tržnica (RIC Sl. 
Bistrica), Društvo zakladov Dravinjske 
doline, Zadruga Dobrote. 

2. Srečanje s kmetijskimi zadrugami iz Zg. 
Podravja. 

3. KGZS Zavod Maribor: srečanje s 
ponudniki po skupinah: meso, sadje in 
zelenjava, mleko in mlečni izdelki 

4. Ogledi nekaterih kmetij koordinatorice 
projekta 

5. Individualno srečanje: Rače-Fram, Ormož-
Središče ob Dravi-Sveti Tomaž 

6. Skupinska srečanja, organizatorjev 
prehrane in ponudnikov: Maribor-
Kamnica: Maribor, Rače-Fram, Hoče-
Slivnica, Starše, Miklavž na Drav. polju, 
Selnica ob Dravi, Pesnica, Šentilj, 
Kidričevo, Cankova, Miklavž na Drav. 
polju: Miklavž na Drav. polju, Starše, 
Hoče-Slivnica, Rače-Fram, Poljčane: 
Poljčane, Oplotnica, Rače-Fram, Makole, 
Sl. Bistrica, Ormož: Ormož, Središče ob 
Dravi, Sveti Tomaž 
 
 

 
 

AKTIVNOSTI S PONUDNIKI 
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SODELOVANJE Z JAVNIMI USTANOVAMI 

SITUACIJA 

zapleteni postopek izvedbe 
JN, dobavitelji – trgovci v 

pretežni meri uvažajo živila, 
manjši lokalni ponudniki 

lovijo naročila v okviru 20 % 
mimo JN, poraba za živila 

JU za celo Slovenijo v enem 
letu =  130,000.000 EUR,   
20 % = 26,000.000 EUR*     

vir Zavod za šolstvo 

DEJSTVA 

ustanove - različno 
razumevanje zakonodaje,         
ni poenotenih obrazcev za 

pripravo dokumentacije za JN, 
večmesečni postopek priprave 
JN, premalo znanja na strani 

ustanov za izločanje sklopov in 
premalo časa za raziskavo trga, 

zunanja pravna pomoč = 
500.000 eur /leto* vir Zavod za šolstvo 

PROBLEM 

ustanove nimajo 
skladiščnih prostorov 

(veliki logistični stroški),    
ni IT podpore za javne 

ustanove, omejena 
sredstva za prehrano 

(vrtci, OŠ), zdravstvene 
težave otrok, izsiljevanje in 

grožnje ponudnikov 

REŠITEV 

sistemski in celovit ter kontinuiran način 
sodelovanja in podpora javnim ustanovam, dvig % 

za lokalno hrano, partnerski odnos med 
ustanovami in ponudniki, tržno organiziranje 

ponudnikov, optimizacija logistike 

DODANA VREDNOST 

dvig vrednosti lokalne in državne ekonomije, 
večja samooskrba posamezne regije, nove 

zaposlitve v kmetijstvu, preventiva za zdravje 
otrok in drugih ranljivih skupin 
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IZZIVI    
 

JAVNE USTANOVE 
1. Javna naročila 
2. Zanesljivost kmetijskih 

pridelovalcev 
3. Konstantna dobava 
4. Ustrezna cena in kvaliteta 
5. Dogovor glede oblikovanja 

sklopov 
6. Normativi 
7. Predpriprava hrane 
8. Plačilo kuharja 
9. Visoke kazni inšpektorjev 
10. Sodelovanje z organizacijo, ki 

povezuje pridelovalce 

 
 
 
   

ORGANIZACIJE / KMETIJSKI 
PRIDELOVALCI 

1.    Ponudbe in naročila mimo javnih  
       naročil 
2.   Ponudbe za javna naročila 
3.   Cene, kvaliteta, količina pridelkov 
4.   Logistika 
5.   Povezovanje 

 
 
  

SKUPNI IMENOVALEC 
1. Število pridelovalcev z dovolj veliko količino ponudbe in ustrezno kvaliteto ter ceno za javne ustanove 
2. Pozitiven odziv javnih ustanov na ponudbe organizacij / lokalnih ponudnikov 

 

1. 3 - 9 % brez javnega 
naročila 

2. sodelovanje: v povprečju 
3-5 lokalnih ponudnikov 

3. mesečne ponudbe / 
mesečna naročila, delno 
JN 

4. enaki normativi za delo že 
vrsto let, enaka cena 
obrokov vrsto let 

5. ni minimalnega standarda 
kvalitete in nadzora 
uvožene hrane 

6. stroški zavržene hrane 

7. zelena javna naročila 
(nizka vrednost) 

 SEDAJ   V PRIHODNJE  

Kratkoročni cilji:  

1. 20 % brez javnega naročila 

2. Usklajenost med kmetijskimi 
pridelovalci (količina, cena), 
srečanje z org. prehrane (izbor 
hrane, količina, cena) 

Dolgoročni cilji:  

1. Skupna javna naročila za 3 ali 
več ustanov (poenostavitev JN, 
izbor sklopov) 

2. Koordinacija med ustanovami 
in organizacijami pridelovalcev 

3. Zelena javna naročila (10 %) 

4. Poenotenje jedilnikov, 
optimizacija naročil hrane, 
izobraževanje org. prehrane, 
vodij kuhinje, kuharjev 

5. Predpriprava hrane (socialno 
podjetje) 

6. Terminski načrt sodelovanja 

 



Povezave s 
podpornimi 
inštitucijami 

Analiza stanja, 
raziskava trga 

Povezovanje 
javnih ustanov in 

ponudnikov 

 
Izbor ustanov, ki 

imajo javno 
naročilo v 

tekočem letu. 
 

Izbor hrane za 
izločene sklope 

(do 20 % za 
lokalno hrano) 

Testiranje 
sodelovanja med 

ustanovo in 
ponudniki 

Ponudba 
ponudnikov, 
pogajanja in 

podpis pogodbe 

1. FAZA 2. FAZA 

PRIMERIH DOBRIH PRAKS 

AKTIVNOSTI 
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ZBRANI PODATKI 

Analiza razdeljena po območjih: Maribor, Maribor okolica (8 občin), Ormož-
Središče ob Dravi-Sveti Tomaž, Slovenske gorice (11 občin), skupaj 23 občin 

1. Analiza potreb vrtcev, osnovnih šol, dijaških domov po določeni vrsti 
hrane (meso, mleko in mlečni izdelki, pekovsko pecivo, splošno 
prehrambeno blago, sadje, zelenjava), vprašalnik za javne ustanove, 2015 

2. Analiza pridelave ponudnikov, ki jih zanima sodelovanje z javnimi 
ustanovami, vprašalnik za ponudnike, 2015 

3. Analiza potreb domov upokojencev v Mariboru, UKC Maribor po določeni 
vrsti hrane (meso, mleko in mlečni izdelki, pekovsko pecivo, splošno 
prehrambeno blago, sadje, zelenjava), 2016 

4. Baza kontaktov organizatorjev prehrane (delno vodje kuhinj)  

5. Baza kontaktov lokalnih ponudnikov hrane po območjih (več kot 100 
ponudnikov) 
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PREDVIDENE KOLIČINE 

Pridelek  
kdaj januar februar marec april maj  junij julij avgust september oktober november december 

      

kaj pred sezono v sezoni po sezoni 

čebula                                                                                                       

mlada čebula                                                                                                       

motovilec                                                                                                       

radič                                                                                                       

zelje                                                                                                       

kitajsko Zelje                                                                                                       

paprika                                                                                                       

solata                                                                                                       

blitva                                                                                                       

solat. kumare                                                                                                       

endivija                                                                                                       

rukola                                                                                                       

kolerabica                                                                                                       

korenček                                                                                                       

špinača                                                                                                       

fižol -zrnje                                                                                                       

listni ohrovt                                                                                                       

sladki grah                                                                                                       

zgodnji krompir                                                                                                        

pozni krompir                                                                                                       

česen                                                                                                       

por                                                                                                       

bučke zuccini                                                                                                       

bučke - hokaido in butternuts                                                                                                       

fižol -stročji                                                                                                       

rdeča pesa                                                                                                       

peteršilj                                                                                                       

glavnati ohrovt                                                                                                       

brokoli                                                                                                       

črna redkev                                                                                                       

gomoljna zelena                                                                                                       

cvetača                                                                                                       

jajčevci                                                                                                       

paradižnik                                                                                                       

Rdeča redkvica                                                                                                       

SEZNAM PRIDELKOV - ZELENJAVA 
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ZELENJAVA – POTREBE OŠ & VRTCEV MARIBOR 

 

 

PRIDELEK 

čebula 

mlada čebula 

motovilec 

radič 

zelje 

kitajsko zelje 

paprika 

solata 

blitva 

solat. kumare 

endivija 

rukola 

PRIDELEK 

kolerabica 

korenček 

špinača 

fižol – zrnje 

listni ohrovt 

sladki grah 

zgodnji krompir 

pozni krompir 

česen 

por 

bučke zuccini 

bučke hokaido 

stročji fižol 
 

PRIDELEK 

petršilj 

glavnati ohrovt 

brokoli 

gomoljna zelena 

cvetača 

jajčevci 

paradižnik  

rdeča redkvica 
črna redkev 
rdeča pesa 
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PODATEK POSAMEZNEGA PONUDNIKA 

KMETIJA DEJAVNOST 

SODELUJEM 
ŽE  

Z USTANOVO DOBAVLJIVO 

CENA NA 
ENOTO 

 (brez DDV) 
ROK 

 DOBAVE JANUAR FEB MAREC APRIL MAJ 

Kmetija 

naslov 

Ime, priimek 

telefon 

mail 

spletna stran 
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KRITERIJI PRI NAROČANJU HRANE 

1.     
CENA 

2. 

KVALITETA 

3. 
LOKALNA 
HRANA 

4.    
EKOLOŠKA 

HRANA 

Vir: Google Vir: Google 
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IZLOČANJE SKLOPOV V OKVIRU 20 %  

1. Raziskava trga lokalnih ponudnikov 

2. Izbor lokalnih ponudnikov glede na potrebe / značilnosti javne ustanove 

3. Preizkus – sodelovanje z lokalnimi ponudniki (3 mesece ali več) 

4. Vključitev sestavin lokalnih ponudnikov v jedilnik ustanove 

5. Evalvacija – zadovoljstvo ustanove do ponudnikov,                           
zadovoljstvo uporabnikov  

PRIPRAVA POSTOPKA ZA JN IN IZLOČANJE SKLOPOV V OKVIRU 20 % 
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POVEZOVANJE PONUDNIKOV ZA PRIJAVO NA JAVNO NAROČILO USTANOV 



DEJSTVA IZ PRAKSE 

• Pomanjkanje proaktivnosti, fleksibilnosti, tržne naravnanosti, vztrajnosti. 
• Slaba uporaba komunikacijskih orodij in neodzivnost ter pasivnost. 
• Nizka konkurenčnost ponudnikov v primerjavi s ponudniki iz tujine. 
• Majhen delež ponudnikov, ki živijo v celoti od kmetovanja (slaba petina 

profesionalnih kmetov). 
• Razpršena proizvodnja in logistika, predelava na domu preko dopolnilnih 

dejavnosti. 
• Različen sistem dela javnih ustanov. 
• Organizacija dela: komunikacija z javnimi ustanovami, pregled nad 

ponudbo organizacij, pošiljanje ponudb, sprejemanje naročil, logistika, 
računi 

 
STRAH, NEZAUPANJE, SLABE IZKUŠNJE – ZAMERE MED PONUDNIKI,                    

ZBIJANJE CEN NA TRGU 
 

POMANJKANJE VIZIJE, JASNIH CILJEV IN RAZMIŠLJANJA                                                    
O PRIHODNOSTI KMETIJE IN PRODAJE. 

 



PRIMERI DOBRIH PRAKS 
1. Mariborski vrtci 
10 let sodelovanja z lokalnimi ponudniki, v povprečju dosegajo 20 % za EKO in/ali lokalno hrano, usklajevanje 
organizatork prehrane mariborskih vrtcev glede izbire postopka JN in izbire dokumentov v zvezi z oddajo JN ter 
določitvijo rokovnika. Vsak vrtec izpelje svoje JN in pripravi svoje predračune ter glede na svoje izkušnje in potrebe 
izbere svoje  lokalne ponudnike. Aktiv organizatorjev prehrane in zdravstveno higienskega režima Skupnosti vrtcev 
Maribor – dober primer prakse v Sloveniji, ki  je bila javno predstavljena že  pred desetimi leti  pod naslovom 
PONUDBA EKO ŽIVIL V SLOVENSKIH VRTCIH. 

 
2. Center starejših občanov Ormož in Dom Danice Vogrinec Maribor                                                                                                                      
primerjava sistema naročanja hrane pri lokalnih ponudnikih in vključitev novih lokalnih ponudnikov, uvedba sestavin 
v jediilnik: julij, avgust, september 2016 (izbor ponudnikov, ponudbe, prilagojen jedilnik). 
REZULTAT: prepoznavanje razlik med ustanovama, preverjanje modela. 
NAČRT: širjenje modela sodelovanja z lokalnimi ponudniki v druge domove upokojencev. 
 

3. Javno naročilo, pomoč pri izločanju sklopov za večjo vključenost lokalnih ponudnikov (do 20 %)                                                           
VIZ vrtec Ormož, OŠ Rače, VDC POLŽ Maribor, Dom Danice Vogrinec Maribor, UKC Maribor (neformalna strokovna 
delovna skupina: MKGP, MJU, GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, MRA). 
REZULTAT: izločanje sklopov prilagojeno značilnostim ustanove in ponudbi v lokalnem okolju. 
NAČRT: analiza preteklega javnega naročila z novim javnim naročilom, spremljanje izvedbe javnega naročila 
(realizacija). 
 

4. Občina Hoče-Slivnica 
REZULTAT: povezava in skupno javno naročilo OŠ, vrtec Dušana Flisa Hoče in OŠ, vrtec Franca Lešnika Vuka Slivnica. 
NAČRT: spremljanje realizacije javnega naročila, izločenih sklopov, skupni jedilnik nekaj dni v mesecu. 
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PRIMER DOBRE PRAKSE - OBČINA RAČE-FRAM 
 

1. Skupno srečanje z ravnatelji OŠ Rače in OŠ Fram, organizatorji prehrane, 
koordinatorko projekta na občini in MRA 

2. Skupno srečanje s ponudniki iz Občine Rače-Fram, koordinatorko 
projekta na občini in MRA 

3. Skupno srečanje organizatorji prehrane in ponudniki, koordinatorko 
projekta na občini in MRA 

4. Priprava excel tabele za vnos kontaktnih podatkov, ponudbe, cene in 
možnosti dobave ponudnikov od januarja do decembra 

5. Tabela poslana organizatorjem prehrane obeh ustanov: lažji pregled 
ponudbe, časovne dosegljivosti ponudbe, kontakti 

 

REZULTAT: seznam ponudnikov in izbor sestavin – skupni jedilnik en dan v 
tednu (april-maj-junij 2016), se nadaljuje od septembra 2016 (vključen tudi 
Vrtec Otona Župančiča Sl. Bistrica) 

NAČRT: skupno javno naročilo OŠ Rače in OŠ Fram v letu 2020 
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• Potencialna nova 

delovna mesta 

• Povečanje lokalne 
ekonomije 

• Večja stopnja 
samooskrbnosti 
regije 

• Vzpostavljene 
povezave med 
deležniki 

• Potrebe ustanov 

• Boljša informiranost 

• Realizacija naročil 

• Seznam ponudnikov 

• Priporočila 
ponudnikov 

• Izbor hrane za 
izločene sklope 

• Boljša informiranost 

JAVNE 
USTANOVE 

PONUDNIKI 

OBČINE REGIJA 

RAZVOJNA 
AGENCIJA 

KORISTI ZA DELEŽNIKE 
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USTANOVE V 
OBČINI 

JAVNO 
NAROČILO, 20 % 
MIMO JAVNEGA 

NAROČILA 

PONUDNIKI, VEČJA 
KOLIČINA, VEČJA 

VREDNOST PRODAJE, 
LOGISTIKA 

RAZVOJ 
PONUDNIKOV, 
ZAPOSLOVANJE 

OBČINA / REGIJA 

OBČINE / 
REGIJA 4  

OBČINE / 
REGIJA 3  

OBČINE / 
REGIJA 2 

OBČINE / 
REGIJA 1 

VEČJA 
VREDNOST 
LOKALNE 

EKONOMIJE 

DOLGOROČNO PARTNERSKO SODELOVANJE 



 
 

PRODAJA ZELENJAVE JAVNIM USTANOVAM, 
POSLOVNA PRILOŽNOST ZA SLOVENSKE 

PRIDELOVALCE ZELENJAVE 
 
 1. Poenostavitev postopkov in zmanjšanje zakonodajnih ovir. 

2. Odprtost oseb za sodelovanje, ki so povezane z nabavo hrane in 
ponudnikov. 

3. Pripravljenost na spremembe in nov način delovanja vseh 
deležnikov. 

4. Načrtno sodelovanje z javnimi ustanovami – planiranje za setveni 
načrt in drugo vrsto hrane. 

5. Medsebojna poslovna korektnost, uskladitev potreb in pričakovanj 
ustanove in ponudnika. 

6. Ustreznost ponudnikov, ki lahko direktno ali preko zadruge 
sodelujejo z javnimi ustanovami. 

7. PRAVILA SODELOVANJA MED PONUDNIKI OZ. Z ORGANIZACIJO. 

 Zelenjadarski posvet, 7.12.2017, Danijela Kocuvan 



POSTOPEK SODELOVANJA Z JAVNIMI USTANOVAMI 

• Registrirana kmetija, organizacija 

• Dovolj velika količina zelenjave, izbor ustrezne zelenjave 

• Izbor javnih ustanov, pridobivanje kontaktov (razdalja do 
ustanov) 

• Komunikacija z organizatorjem prehrane (ali vodjo kuhinje) 

• Pošiljanje ponudbe, pogajanja 

• Naročilo, organizacija dostave, izdaja e-računa 

• Dogovor za dolgoročno sodelovanje (pogodba) 

• Letni setveni načrt 

 



SAMOOSKRBA PODRAVJA – PRIMER DOBRE PRAKSE 

1. Aktiv prehranskih delavcev domov upokojencev, november, 2016 
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejan Židan, februar2017 
3. Ministrstvo za zdravje, april 2017 
4. Posvet Agrobiznis, april 2017 
5. GRM Novo mesto– center biotehnike in turizma, junij 2017 
6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejan Židan & deležniki, julij, 

2017 
7. Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, avgust 2017 
8. KGZS Celje & drugi deležniki, september 2017 
9. Evropski teden regij in mest - Bruselj, oktober 2017 
10. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, oktober 2017 
11. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejan Židan & deležniki, julij, 

2017 
12. Zadruga ekoloških proizvajalcev Istre, november 2017 
13. Zelenjadarski posvet, december 2017 
 



HVALA ZA 
POZORNOST! 

Mariborska razvojna agencija 
mag. Danijela Kocuvan 

koordinator projekta Samooskrba Podravja 
02 / 333 13 12, 051 344 441, 

danijela.kocuvan@mra.si 


