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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: 

� Andrej Čas, župan  
� Franc Bogovič, Minister za kmetijstvo in okolje 

              Pozdrav drugih gostov 
 
 10.30   VSEBINSKI 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 
 

� Možnosti živilskih podjetij pri direktni oskrbi javnih zavodov s hrano in živili. 
Jana Ramuš, GZS Zbornica živilskih podjetij 

 
� Problematiko pri javnih razpisih s perspektive pekarskega podjetja. 

Suzana Šimenc, Žito d.d. 
 

� Predstavitev potencialnih ponudnikov hrane 
Gabrijela Salobir, KGZS 

 
12.00- 12.30 ODMOR 
 

� Vidiki družbeno odgovornega podjetništva (socialnega podjetništva) pri samooskrbi in 
razvoju lokalne skupnosti 
Peter Svetina, direktor Karso zaposlitveni center d.o.o. In član uprave Sklad 05 
 

� Zakonodaja in evropski okviri socialnega podjetništva 
Dolores Kores, direktorica Zavoda Premiki in članica ekspertne skupine GECES pri Evropski 
komisiji 
 
 
 



 

� Predstavitev možnosti oskrbe lokalnega prebivalstva  
Danica Ramšak, Koroška KGZ Slovenj Gradec  
 

� Lokalni prehranski sistem za Mestno občino Slovenj Gradec 
Milan Mravljak, Milan Mravljak, s.p., Podjetniško svetovanje in razvoj informacijskih sistemov 
 

� Potenciali koroških kmetij za lokalno oskrbo s hrano 
Stanko Jamnik, Kmetijsko svetovalna služba 

 
� Prvi koraki biodinamikov na Koroškem pri prehranski oskrbi Koroške 

Miha Ločičnik,  Društvo za biološko dinamično gospodarjenje Ajda Koroška       
     

� Projekt Koroška na poti samooskrbe do leta 2020 (možni projekti in učinki) 
 Ana Vovk, Univerza Maribor, Filozofska fakulteta 
 

  
14.00 RAZPRAVA IN VPRAŠANJA 
 
14.30 ZAKLJUČEK KONFERENCE 
 
 
 
 
 

 


