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REPUBLIKA  SLOVENIJA                                                                                         

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE 

DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO 

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana 
 

Potek programa konference: 
 
Uveljavitev  načela kratkih verig v sistemu javnega naročanja hrane in živil v javnih 
zavodih. 
 
9.30-10.00 registracija udeležencev 
 
10.00 UVODNI DEL 
 
Govorniki: 
 

� Tone Hrovat, direktor Zavoda Grm Novo mesto in predsednik skupščine LAS DBK 
� župan občine Novo mesto, Alojzij Muhič 
� Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 

 
 10.30   VSEBINSKI DEL – I. del 
 

� Kakovost in pomen lokalno in ekološko pridelane hrane ter uveljavitve načela  
        « kratkih verig« v sistemu javnega naročanja hrane in živil v javnih zavodih. 

 Martina Bavec, generalna direktorica - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
 

� Predstavitev sprememb 14. člena ZJN-2, ki se nanaša na -»Uveljavitev načela kratkih verig v 
sistemu javnega naročanja« 
Alenka Kavčič, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 

 
� Sistem organizirane prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah z različnih vidikov. 

Irena Simčič, Zavod Republike Slovenije za šolstvo 
 

� Živilska industrija in javni razpisi. 
dr. Tatjana Zagorc, GZS Zbornica živilskih podjetij  

 
� Problematika dobaviteljev pri prijavah na javni razpis. 

Mag. Suzana Šimenc, Žito d.d. 
 
�  Ukrepi za oskrbo javnih ustanov s slovenskimi ekološkimi živili in pregled trenutnega stanja v 

javnih ustanovah. 
Sandra Turnšek, direktorica Mlekarne Krepko, predstavnica OZS in predsednica GIZ EkoKrepko  

 
� Predstavitev potencialnih ponudnikov hrane 

Gabrijela Salobir, KGZS 
 

� Kaj pomenijo spremembe na področju javnega naročanja v praksi?  
Brigita Hrovat, ANEMA, Svetovanje, izobraževanje in izvajanje javnih naročil, Brigita Horvat s.p. 
 
 

 
 
12.00- 12.30 ODMOR 
 
 



                                          
  

 
 

12.30   VSEBINSKI DEL- II. del 
 

 
� Predstavitev Leader projekta Lokalna samooskrba v Beli krajini 

mag. Zdenka Kramar, KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto 
 

� Predstavitev ekološke kmetije Kastelic 
Alojz Kastelic, Eko kmetija Kastelic 
  

� Upoštevanje načela kratkih verig pri javnem naročanju v javnem zavodu – primer dobre prakse 
Tone Hrovat, direktor Grma- centra biotehnike in turizma (center združuje kmetijsko šolo, biotehniško 

gimnazijo, srednjo gostinsko šolo ter višjo strokovno šolo) 
 

� Možne poti za povečanje pridelave zelenjave 
 Jure Vončina, direktor KZ Krka 
 

� Revitalizacija primarne proizvodnje v Beli krajini 
Stanislav Muhič, vodja kooperacije KZ Metlika z.o.o. 
 

� Možnosti oskrbe javnih zavodov z pred pripravljeno zelenjavo 
Leon Pogelšek, Domači vrt d.o.o.,  Metlika 
 

� Načrtovanje pridelave ekološke hrane za prodajo javnim ustanovam 
Zvone Černelič, Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske Posavja in Bele Krajine 

 
� Oskrba z lokalno pridelanimi prehranskimi proizvodi v Termah Krka  

mag. Nataša Novina, vodja nabavne službe , Terme Krka, d.o.o., Novo mesto 
 

 
 
14.00 RAZPRAVA IN VPRAŠANJA 
 
14.30 ZAKLJUČEK KONFERENCE 
 
 
 


