
 

                                          

 

RRA
NOTRANJSKO - KRAŠKE REGIJE, d.o.o.

 
 
 
 

VABILO 
 

na regijsko konferenco »Uveljavitev načela kratkih verig v sistemu javnega 
naročanja hrane in živil v javnih zavodih«, 

 
ki bo v četrtek, 28. marca 2013,  ob 10. uri, v Kulturnem domu Postojna. 

 
 

Spoštovani, 
 
zaradi negotovosti pri globalnem zagotavljanju hrane ter tudi zaradi negativnih okoljskih 
učinkov transporta živil, lokalna oskrba z varno in kakovostno hrano vedno bolj pridobiva na 
pomenu. Temu smo v preteklih letih posvečali premalo pozornosti. Danes ugotavljamo, da je 
posledica tega med ostalim to, da se v javnih zavodih (šole, vrtci, domovi za ostarele, 
bolnice) in tudi pri drugih ponudnikih prehrane, uporablja le manjši del lokalno pridelane in 
proizvedene hrane.  
 
Zaradi tega so na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, v sodelovanju s sedmimi drugimi 
ministrstvi, pripravili podlago in pogoje za uveljavitev »načel kratkih verig« pri oskrbi 
navedene populacije potrošnikov ter tudi drugih naročnikov javnega sektorja s hrano in živili.  
 
Na konferenci bodo predstavljene smernice za naročanje hrane v javnih zavodih, zmožnosti 
dobave hrane in živil ter primeri dobrih praks z območij, kjer se že izvaja lokalna oskrba. 
 
Organizatorji konference so: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, RRA Notranjsko-kraške 
regije, Občina Postojna, LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom. 
 
Zaželene so vaše predhodne najave na e-naslov: dragica@rra-nkr.si, tel. št. 05/721 22 44 do 
26.3.2013. 
 
 
Vljudno vabljeni. 
 
 
Dr. Martina Bavec, l.r.     mag. Boštjan Požar, l.r. 
Generalna direktorica      Direktor 
Direktorat za kmetijstvo      RRA Notranjsko-kraške regije 
 
 
Priloga: 

 Program konference 
 

mailto:dragica@rra-nkr.si
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PROGRAM KONFERENCE 
 
 
09.30 – 10.00   registracija udeležencev 
 
 
10.00 – 10.20   UVODNI DEL 
 

 Pozdravne besede župana Občine Postojna, g. Jernej Verbič 
 Pozdravne besede predstavnika Ministrstva za kmetijstvo in okolje 
 Pozdravne besede direktorja RRA Notranjsko-kraške regije, mag. Boštjan Požar 

 
 Uvodne besede o konferenci: Matjaž Kočar, MKO; Dragica Bratanič, RRA NKR 

 
 
10.20 – 11.30   VSEBINSKI DEL I 
 

1. Kakovost in pomen lokalno in ekološko pridelane hrane ter uveljavljanja načela 
kratkih verig v sistemu javnega naročanja hrane in živil v javnih zavodih                  
dr. Martina Bavec, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo, MKO 
 

2. Predstavitev sprememb Zakona o javnem naročanju, ki se nanaša na uveljavitev 
načela kratkih verig  
Alenka Kavčič, MKO 
 

3. Sistem organizirane prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah z različnih vidikov  
Irena Simčič, Zavod RS za šolstvo 
 

4. Živilska industrija in javna naročila   
Jana Ramuš, GZS Zbornica živilskih podjetij 

 
5. Problematika dobaviteljev pri prijavah na javni razpis  

mag. Suzana Šimenc, Žito d.d. 
 

6. Predstavitev potencialnih ponudnikov živil v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije  
Gabrijela Salobir, KGZS 
 
 

11.30 – 12.00   ODMOR 
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12.00 – 13.30   VSEBINSKI DEL II 
 
 
1. Potenciali lokalnih dobaviteljev 

Majda Godina, KGZS Zavod Gorica 
 

2. Primer dobre prakse povezovanja in sodelovanja: KZ Agraria Koper  
Patricija Pirnat, KZ Agraria Koper 

 
3. »Naravnost z dežele« - primer dobre prakse: Jarina, Zadruga za razvoj podeželja  

Špela Bratun, direktorica 
 

4. Primer dobre prakse javnega zavoda Viški vrtci, Ljubljana 
Petra Osterman, organizatorica prehrane 
 

5. RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI KONFERENCE 
 


