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spodbujanje samooskrbe z
lokalno pridelanimi živili

Sodobni turisti vse pogosteje iščejo zelene, odgovorne destinacije s
pristnimi doživetji, zato trajnostne oblike turizma postajajo nujna smer
razvoja. Kulinarika kot nepogrešljivi del turistične ponudbe pri tem
konkurenčno prednost gradi na lokalno pridelanih živilih ter avtentičnih
jedeh in okusih. Na tej osnovi so v javnem zavodu Turizem Ljubljana leta
2015 pričel s projektom Zelene nabavne verige, s katerim želijo spodbuditi
ljubljanske hotelirje in gostinske ponudnike, naj v svojih kuhinjah
uporabljajo 100% lokalno pridelana živila.

zmanjšanje izpustov
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povečanje konkurenčne

Spomladi leta 2018 je Turizem Ljubljana v sodelovanju z Oddelkom za
varstvo okolja Mestne občine Ljubljana, Regionalno razvojno agencijo
Ljubljanske urbane regije, Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana
in Zavodom EKOmeter organiziral prvo borzo lokalnih živil, kjer so se
ponudniki lahko osebno in s produkti predstavili potencialnim kupcem
lokalnih živil (gostincem, hotelirjem ter predstavnikom osnovnih šol in
vrtcev in drugih javnih zavodov) iz Ljubljane in regije Osrednja Slovenija.
Jeseni leta 2019 je borza doživela že četrto ponovitev.
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raznolika in kakovostna
prehrana otrok in
mladostnikov, vključenih v
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Borze skupaj z delavnicami za kuharje iz vrtcev in šol, podporo javnim
zavodom pri pripravi javnih naročil in delom z ljubljanskimi gostinci
pripomorejo k trajnostnem razvoju mesta tako na področju gospodarstva
in vpliva na okolje kot družbenih odnosov. Promocija lokalne kmetijske
pridelave in trženje preko gostinstva in turizma je tudi neposreden
prispevek k ohranjanju in razvoju podeželja v neposredni okolici urbanega
središča.
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Na borzah so bila sklenjena sodelovanja in storjeni so bili koraki za
načrtovano pridelavo in predelavo, kar je glavni cilj spodbujanja kratkih
nabavnih verig. V Ljubljani se je povečal odstotek lokalno pridelanih živil v
prehranski ponudbi gostincev, hotelirjev in zlasti javnih zavodov.
Lokalna pridelava pomeni manj transporta in neposreden vpliv na
zniževanje izpustov toplogrednih plinov. Lokalna samooskrba je kot
pomembna usmeritev vključena v strateške cilje vizije Ljubljane do leta
2025. Regionalne borze lokalnih živil že potekajo tudi v nekaterih drugih
delih Slovenije.
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